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Vojvodansko silo na ras-
kršću . Novi Sad , Centar 
za političke studije i dru-
štveno -političko abrazo-
vanje, 1973 , 95. old. 

' Društvene promene u se-
lu, Beograd , Bibdioteka 
sociologije sela . 1974. 14. 
old. 

►  

~ 

t 

г  

~ 

~ 

A vajdasági falusi lakosság az elmúlt harminc év alatt gyökeres változásokon ment 
keresztül. Munkánk e sokoldalú változásoknak csak részleges szociológiai jellem- 
zésére térhet ki. 

A felszabadulás előtti és a mai falusi fiatalság közötti legjelent ősebb különbség 
elsősorban az ifjüság szociális összetételében mutatkozik meg. Lényegesen csök-
kent a mezđgazdaságban dolgozók száma és kialakult az ugyan falun él đ, de már 
az iparban dolgozók rétege. Ezzel párhuzamosan mindinkább növekszik azoknak a 
mezđgazdaságban dolgozó fiataloknak a száma is, akik elhagyták a magánszektort 
és a társadalmi szektorban kerestek alkalmazást, s akik a munkamegosztás tekin-
tetében az ipari munkásokkal azonos helyzetbe kerültek. A falusi ifjúság képzett-
ségi szintje is jelentősen megnövekedett. Az írástudatlan és félírástud б  falusi fia-
talok helyében a közép és részben fels őfokú képzettségű  mezőgazdasági szakem-
bereket találjuk, kiknek életmódjuk és életlehet őségeik városi munkástársaikéhoz ha-
sonlóak: Megjelenik életükben a szabadid ő, fizetést, havi bért kapnak, s így meg-
vásárolhatják mindazokat a korszer ű  szükségleti cikkeket, melyeket a városiak 
használnak. Példájukat, lehetőségei szerint, a többi falusi is követi. Mindezeknek 
a tényezőknek a hatására a falu képe — habár a vajdasági poros és sáros falvak-
ból a fiataloknak jelent đs hányada menekül — megváltozott, az id ők folyamán 
lényegesen mássá formálódott. 
A mezőgazdasági lakossághoz azok tartoznak, kiknek a mez őgazdaság alapvetđ  te-
vékenységük (valamint ide sorolhatók az általuk eltartott családtagok is). 1938-ban 
Jugoszlávia lakosságának 74,9 0/o-a, 1948-ban 67,00/o-a, 1953-ban 60,6° /o-a, 1961-ben 
49,50/o-a, 1971-ben pedig 36,6°/o-a élt mezőgadaságból. 

Vajdaságban a mezőgazdasági lakosság százalékaránya valamivel mindig az orszá-
gos átlag felett volt, az arány itt a következ őképpen alakult: 1953-ban 62,9 0/0, 
1961-ben 51,80/0, 1971-ben pedig 37,40/0. 1  Ha a mezđgazdaságban dolgozókat a gazda-
ságilag aktív lakossághoz viszonyítjuk, a százalékarány valamivel jobb lesz: orszá-
gos viszonylatban 43,80/0, tartományunkban pedig 43,7 0/0. 1971-ben a foglalkoztatot-
tak száma 4 210 000, az aktív földműveseké pedig 4 208 000 volt, míg 1948-ban 
1 517 000, 1961-ben pedig 3 242 000, szemben az 5 627 000 illetve 4 692 000 földmű-
vessel? E számok alapján megállapíthatjuk, hogy a parasztság száma rohamosan 
fogy; — elsősorban a fiatalok fordítanak hátat ennek a „szakmának". 

Az életmód vizsgálatakor az ifjúság nagy tömegéb ől másodiknak őket választottuk. 
Választásunkat igazolja az a módszertani tény is, hogy azt, ami az elmúlás, a kiha-
lás felé tart, azt mindig nagyobb igyekezettel és gyorsasággal kell feltárni. De ta-
lán ugyanennyire fontos az is, hogy a parasztságból elszármazottak gondolkodásá-
ban, viselkedésében a régit még ma is sok minden őrzi. Kölönösen vonatkozik ez a 
háború utáni első  nemzedékre. 
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Azt hiszem, nincsen még egy szó a magyar nyelvben, amelynek jelentéstartalma 
olyan drámai változásokat mutatott az elmúlt harminc esztend őben, mint az, hogy: 
paraszt. Volt idő, amikor társadalmi méretekben megalázott mindenkit, akire mond-
ták, aztán következett egy korszak, amikor százezrek daccal és büszkén jelölték 
vele kilétüket. Manapság pedig már úgyszólván mindkét ellentétes el őjelű  értelme-
zés kikopott a szб  alól, amely ilyen formán eléggé meghatározatlan valamiként 
lógva maradt a levegőben, —írja egy cikkében Csáh Gyulai, aki a paraszt szónak 
két jelentését tünteti fel. Az egyik a magánszemélyekre alkalmazandó gúnyos sz б-
használat, amellyel nemcsak a közvetlenül a mez őgazdasággal foglalkozókat, hanem 
általában a falusiakat szokás illetni. Szerinte, a kifejezésnek ez a jelentése múló-
félben van. Ezzel szemben említi Csáh a szónoklatokban, vezércikkekben, stb. 
gyűjtđfogalomként használatos jelentését a paraszt szónak, mikor is annak politi-
kai kicsengése van (pl. parasztpárt, munkás-paraszt szövetség). 

Van  azonban a paraszt szónak egy harmadik jelentése is, amikor az az életmódot 
jelöli (nem foglalkozást és nem szakmát), szemben a farmergazdálkodással, amely 
inkább „business". A köztük levő  leglényegesebb különbség, hogy míg a farmer 
árutermelđ, addig a parasztgazdaság önellátó, els ősorban (néha kizárólag) a saját 
szükségleteinek a kielégítésére termel. Az ilyen polgárokat nálunk mez őgazdasági 
magántermelőknek vagy földműveseknek nevezik. A felmérésünkhöz adatokat szol-
gáltató 100 fiatal közül hatvannyolcan sorolhatók ide, számunkra az ő  megjelölé-
sükre a legelfogadhatóbb elnevezés a paraszt szó, s mert válaszadóink nagyobb 

391 	részét képezik, munkánk címében is ezt a kifejezést használjuk. 

' Csáh Gyula : Vannak-e 
még parasztok ? Elit és 
irodalom , 1975. 35. 
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A parasztság az a társadalmi osztály, amely minden társadalmi-gazdasági alaku-
latban, kisebb vagy nagyobb mértékben, de jelen volt. Bár közbüls ő  osztályként 
szereper, ez nem gátolta meg abban, hogy a forradalmak idején a szembenálló 
osztályok egyikéhez. — amelynek győzelme érdekeinek inkább megfelelt — pár-
toljon. Gazdasági szempontból a parasztság még a kapitalizmusban sem volt egy-
séges, s a gazdasági rétegezettség kihatott a politikai állásfoglalásra is. Igy történ-
hetett meg, hogy a végeredményben ugyanazon osztály rétegei ellentétes táborban 
harcoltak. A parasztság társadalmi tudata a tudatlanság, a földhözkötöttség követ-
keztében többször elmaradt társadalmi léte mögött; ezzel magyarázható az is, hogy 
a történelem folyamán a törpe- és középbirtokosok miért szövetkeztek szívesebben 
a maradi, mint a haladó osztállyal. 

A szocializmus az a társadalmi rendszer, amely a legnagyobb figyelmet szentege 
a parasztság érdekeinek. Kínában a szocialista átalakulásban a f ő  szerep jutott a 
parasztságnak. A Szovjetunió és a többi szocialista-demokratikus állam a munkás-
ság ós a parasztság szövetségének a megteremtését szorgalmazta. Jugoszláviában 
a második világháború után számos, a földnélküli és a kisbirtokos parasztság érde-
keit szolgáló intézkedés született: Az idegen t őkésektől és azoktól, akik a megszál-
lókat támogatták, elszedték a földet. Az agrárreformmal megszabták a birtokolható 
földterület felső  határát, amely maximum 20 hektárig terjedhetett. A kisajátított 
földterületeknek egy részét szétosztották a napszámosok és a nincstelen parasztok 
között, a másik része pedig állami birtokká vált. Ez történelmi szükségszer űség 
volt, mikor is a parasztság évszázados vágya teljesült: a földhözjutás. Nemcsak 
megélhetési lehetőséget jelentett ez a parasztság számára, hanem értelmet adott a 
munkájának, sőt az életének is. 

A földosztás és a nagycsaládok felbomlása következtében Jugoszláviában a háború el őtti 
helyzethez viszonyítva 25,9'/a-kal növekedett ekkor a magángazdaságok száma. 1949-ben számuk 
2 605 000-t tett ki. 

A mezőgazdaság szocialista átalakulásának folyamataként a negyvenes évek végén 
nálunk is létrehozták a termel őszövetkezeteket. Működésük azonban csupán pár 
évig tartott, mert gazdaságilag nem bizonyultak kifizet ődőeknek és a tagság köré-
ben egyéb okok miatt is elfogadhatatlanok voltak. 1953-ban a termel őszövetkezetek 
felbomlásával a tagok visszakapták földjüket és mindazokat az eszközöket, melye-
ket az alakuláskor bevittek. Csak jelentéktelen számú szövetkezet maradt meg, de 
az idők folyamán ezek is felbomlottak vagy társultak. 

1953-ban a földmaximumot a kizárólag a földm űvelésből élő  háztartások számára 
10 hektárra (17 holdra) csökkentették, ott viszont, ahol a családf ő  állandó 
munkaviszonyban volt, a törvény legfeljebb három hektár (öt hold) földet 
engedélyezett. Az ennél több földdel rendelkez ő  termelőket kártalanították. A meg-
oldás — abban az időben — a legideálisabbnak tűnt amely elnyerte a magánter-
melők rokonszenvét és bizalmát. Ugyanakkor össztársadalmi szempontból is telje-
sen indokolt volt, hiszen egyrészt megtalálták a termelésben a legszámosabb tár-
sadalmi réteg helyét (engedélyezve a parasztnak, hogy annyi földet birtokoljon, 
amennyiből el tudja tartani családját, de kizárva számára a kizsákmányolás lehe-
tőségét), másrészt viszont a megelégedettség következményeként a magángazdasá-
gokon jelentősen emelkedett a termelés szintje (különösen az 1957-1961 közötti 
években észlelhető  ez). 1961 után a termelés növekedése kissé lassult, majd 1965 
(részben 1973) után a fejl ődés ismét gyorsabb üteművé vált. Az utóbbi években a 
mezőgazdasági termelés részarányának a növekedése er ősen csökkenő, s ez veszé-
lyezteti az összgazdaság harmonikus fejl ődését, kihat a nemzetközi cserére és a 
hazai (els ősorban az élelmiszer) piacra, de mindenekel őtt a mezőgazdasági magán-
termelő  lakosság életszínvonalára. A mezőgazdasági magántermel ő  gazdaságokat a 
gazdaságilag aktív tagok szempontjából négy típusra oszthatjuk: 

І . valódi mez đgazdaságok — ahol a háztartás minden felnőtt tagja földművesként 
dolgozik a saját gazdaságán; 

vegyes gazdaságok — ahol a háztartásoknak csak egyes tagjai dolgoznak a gaz-
daságon, a többiek másutt kerestek alkalmazást; 

nem földm űves gazdaságok — ahol az aktív tagok mindegyike a gazdaságon 
kívül jutott munkalehet őséghez; 

4. munkaerő  nélküli gazdaságok — olyan háztartások, ahol nincsenek munkaképes 
tagok (az idős személyek háztartásai). 392 



A négy típus közül csupán az els ő  árutermelő, és agrárpolitikánk alakulásában 
számolnunk kell ezzel. Az utóbbi tíz-tizenöt évben a magángazdaságok szociális-
gazdasági összetételében gyökeres változásokra kerül sor. 

táь1ázat 

A GAZDASAGOK SZOCIALI5 GAZDASAGI đSSZETFTELENEK VALTOZASA 
1960-1969' 

° Društvene promene U Ѕі-
lu, 25. old. 

év 
terület 	különbség 

a gazdaság típusai 

valódi me- 
zőgazdasági 

vegyes nem mező - 
gazdasági 

munkaer đ  
nélkuli 

összesen 

Jugoszlávia 	1960 1 533 329 574 089 143 462 67 223 2 618 103 
1969 

különbség 
1 403 587 987 103 150 605 56 651 2 597 946 

'/o (+ —) —8,5 +12,9 +5,0 —15,7 —0,8 

Szerbia 	 1960 696 038 315 495 51 873 29 356 1 092 762 
1969 

különbség 
657 603 359 383 53 191 15 109 1 085 286 

'/e (+ —) —5,5 +13,9 +2,5 —48,5 —0,7 

Vajdaság 	1960 183 052 82 020 29 691 13 281 308 044 
1969 

különbség 
168 406 81 508 25 562 8 023 283 499 

І. (+ —) —8,5 —1,8 —13,9 —39,6 —8,0 

Vajdaságban a gazdaságok minden típusa csökken ő  számú, míg Jugoszláviában és 
Szerbiában csak a valódi mezőgazdaságok és a munkaer ő  nélküli gazdaságok száma 
fogyatkozott meg. Legkifejezettebb a munkaer ő  nélküli gazdaságok számának a 
csökkenése. Ezt a statisztikai adatot azonban fenntartásokkal kell fogadnunk, hi-
szen az agrárlakosság csökkenését els ősorban az elöregedés eredményezheti, ami 
viszont a munkaerő  nélküli gazdaságok számának a növekedéséhez kellene, hogy 
vezessen. Arról lehet itat szó, hogy —munkáik tényleges értékét ől függetlenül —
aktív tagoknak számítódtak a mez őgazdaságban dolgozó legidősebb személyek is. 

   

 

A valódi mez őgazdaságok az összgazdaságoknak az országban 54, Szerbiában 60, 
Tartományunkban pedig 59 0/o-át teszik ki. 

   

  

Jugoszláviában a lakosságnak 36,7, az aktív lakosságnak pedig 43,7 °/s-a mezđgazdasági. A 
2 618 103 magángazdaságon körülbelül 1 200 000 ember, vagyis a lakosságnak 58,5'/e-a él. A m ű-
velhető  földterület 84'/,-a van magánkézen s Statistički godišnjak 

SFRJ 1976 XXПI. 

 

A gazdaság földjének nagysága egyenl ő  a birtokolt, vagy a tulajdonolt földterü-
lettel, ami tovább növekedhet a bérelt és csökkenhet a bérbeadott földterülettel. 
Jellemző , hogy a magángazdaságok általában m űvelhetđ  földterületet birtokolnak; 
a megművelt földterület azonban általában kisebb a birtokolt földterületnél. Az 
utóbbi években jelentős a magántermel ők által használt művelhető  földterület 
csökkenése. 

  

   

Vajdaságban a lakosságnak 37,8, az aktív lakosságnak pedig 44,2 '/o-a mezőgazdasági . A 283 500 
magángazdaságon kb. 1 000 000 ember, vagyis a lakosságnak több mint a fele él. A m űvelhető  
földterület 63'/e-a van magánkézen.' 

` statigtički godišnjak 
SFRJ 1976 ХХIП . 

   

(Vajdaságban és Fszak-Szlavóniában van a m űvelhető  földterület legnagyobb százaléka tár-
sadalmi tulajdonban.) 

 

         

         

táblázat 

	

	 Društvene Bromine n 
selu 22. old. 

A MUVELIIETđ  FOLDTERULET VALTOZASA 1960-1969-IG' 

teriilet 1960 1969 különbség (+ —) 
ha 	 '/. 

Jugoszlávia 7 275 000 6 702 744 —572 256 	—7,8 
Szerbia 3 476 600 3 296 337 —180 263 	—5,2 
Vajdaság 1 028 500 915 122 —113 378 	—11,0 

A művelhető  földterület az említett id őszakban egész Jugoszláviában csökkent. 
Jelentős eltérés mutatkozik azonban a csökkenés mértékét illet ően az egyes ország-
részekben. A csökkent földterület nagyságát tekintve Horvátország és Macedönia 
után  (195 101  illetve 116101 ha) Szerbia következik, ahol viszont Vajdaságban a 

393 	legkifejezettebb, hiszen az egész országban csökkent megm űvelhető  földterület egy- 



' Vojvodansko silo na ras-
kršću , 93. old. 

đtöde esik tartományunkra. A legtöbb megművelt földet Szlovéniában találjuk, 
ahol' az említett időszakban a csökkenés 5,2°/o-os (19 399 ha) volt. 

A művelt földterület csökkenésének okát részben a mez őgazdasági lakosság számá-
nak a csökkenésében kell keresni, ami a gazdasági fejl ődés törvényszerű  velejá-
rója. A mezőgazdasági lakosság csökkenésének okai Vlada Puljiz szerint: 

az ipar és a vele összefügg ő  más gazdasági ágazatok munkaer őt rabolnak el a 
mezőgazdaságtól; 

az ipar az önellátó parasztgazdaságtóT átvesz bizonyos munkafeladatokat (a láb-
beli és ruhanemű  készítését, az élelem feldolgozását és tartósítását), s ezáltal 
csökkenti a falusi termelés funkcióját, minek következtében megjelenik a mun-
kaerőfelesleg; 

az ipar a maga termékeivel (m űtrágya, gyomírtószerek, gépek, stb.) belterjessebbé 
és ésszerűbbé teszi a mez őgazdasági termelést, ami a szükséges munkaer ő  szá-
mának a csökkenéséhez vezet, és az egyes gazdáktóT megköveteli, hogy áruter-
melőkké legyenek; 

az élelmiszeripari termékek iránti kereslet változása nem kíséri párhuzamosan 
a lakosság jövedelmének a növekedését, így mind kevesebb földműves lesz képes 
a többi lakosággal egyenértékű  jövedelmet megvalósítani.e 

Az iparosodás gyökeresen átformálja a mez őgazdaság termelési viszonyait és a más 
társadalmi szektorokhoz fűződő  kapcsolatát. Az ipar, az állandó munkaviszony és 
a város alátástól-vakulásig tartó mez őgazdasági munkálatoktól és a falusi körül-
ményektől többet és jobbat ígér a parasztnak: egészségügyi- és nyugdíjbiztosítást, 
gyermekpótlékot, nyolc órás munkaid őt, esetleg szabad szombatot, évi szabadságot 
és általában jobb társadalmi, gazdasági és politikai helyzetet. Ezeknek az el őnyök-
nek egy része mindjárt a háború után megteremt ődött, még abban az időben, ami-
kor a parasztságra gyakorolt gazdasági nyomás (kötelez ő  beszolgáltatás, kollekti-
vizáció) árán teremtettük meg az ipar fejl ődéséhez szükséges anyagi eszközöket. 
A parasztság első  nagy tömege ekkor fordított hátat a földnek, — ez iskolai vég-
zettség nélküYi nemzedék volt. A második tömeges migrációra az utóbbi tíz évben 
került sor. A mez đgazdaságból az iparba átkerülők többsége nemcsak az általános 
iskolát fejezte be, hanem többségük fels őbbfakú képzettséget is szerzett magának. 

' Društvene promene u 
selи , 51. old. 

A mezđgazdaság elnéptelenedésének 1948-1961 2 950 000 
folyamata 1948-1971 k őzött' 1961-1971 2 503 000 
đsszesen 5 453 000 

23 év alatt 5,5 millió ember hagyta el a földm űvelést, vagyis évente átlagosan 240 000. 

A parasztok nagy többsége iskoláztatja gyermekeit, hogy azoknak könnyebb és biz- 
tonságosabb jövőjük legyen. Az iskoláztatási lehet őségek függnek a vidék és az 
egyén gazdasági fejlettségét ől, de nem lebecsülendđ  a hagyomány hatása sem. 

kevés fiatal marad a gazdaságban, amely nem kínál neki semmilyen perspek-
tívát, korlátozza alkotó- és életlehetőségeiben. Meglehet ősen borúlátó következte-
tés, ám ki kell mondanunk, hogy a jelenlegi körülmények között a falusi fiatalok 
közül csak azok maradnak meg a gazdaságokon, akiknek egyszer űen nem volt lehe- 

' Vojvodansko silo na ras- tőségük más foglalkozást választaniuk, vagyis nálunk a mez őgazdasági foglalkozást 
kršću, 99. old. 

	

	 nem választják, hanem kényszerb ől maradnak meg benne".10  A fiatalság elvándor- 
lásával a mezőgazdasági lakosság korösszetétele igen kedvez őtlenül alakul: 

3. táblázat 

" stanovništvo 	XI. 	Bio- AZ AKTIV MEZOGAZDASAGI LAKO5sAG 
grad. 	savezni 	zavod 	as 

KOROSBZETETELEц  

statistiku 1974. 
összesen 
aktív 
lakosság 

16-14 15-19 20-24 25-34  35-44  45-54 55-64 65 t isme- 
retlen 

össze- 
sen 

Jugoszlávia 72 992 788 346 	1 213 619 	2 113 152 	2 232 420 	1 171 338 780 846 4 1 1 930 22173 	8 889 816 

mezőgazd. 
és rokon 
foglalk . 71 912 481 700 333 428 535 369 769 218 565 921 591 586 192 4 901 	3 820 227 

vajdaság 

đsszesen 
aktív 
lakosság 1348 50 947 107 070 195 088 220 992 123 908 83 836 48 416 1 637 833 242 

mezđgazd. 
és rokon 
foglalk. 1280 23 064 20 592 43 478 71 698 58 742 61701 45 396 217 326 168 
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A földműves családból származó fiataloknak megközelít đleg 10%-a marad a mez ő-
gazdaságban, Vajdaságban pedig még annyian sem, a középnemzedék tagjai pedig 
arra törekszenek, hogy nem mez đgazdaságból származó jövedelmet is biztosítsanak 
maguknak és az ezzel járó egészségügyi majd nyugdíjbiztosítást is élvezzék. A ma-
guk mezőgazdasági jövőjével csak a legidđsebb földművesek békültek meg. 

Vajdaság földjének minősége világviszonylatban is jelent đs. Hogy országunk nem-
zeti jövedelmének és alakosság jelent đs részének mennyi haszna származik ebb đl, 
az a szervezésen múlik. A meglév ő  problémákat csak nagyméretű  társadalmi akció-
val oldhatjuk meg. A mezđgazdaság nem maradhat le a többi gazdasági ágazattól. 
A paraszt önellátó, naturális termelését árutermeléssel kell felváltani, amihez pénz, 
gépek, vegyszerek és mindenekelőtt szakmai tudás kell. A paraszt így mez őgaz-
dásszá lesz, aki ugyan feladja önállóságát, de megnyílik el đtte a gazdálkodás na-
gyobb lehetđsége. A paraszt tragédiája abban rejlik, hogy nem tudja összeegyez-
tetni valamikori függetlenségét és a munkam еgosztásból származó előnyeit a piaci 
termelésben való bekapcsolódással. 

A vegyes háztartások munkás-parasztjainak a föld csak a jövedelem kiegészítés le-
hetđségét jelenti, a gazdaságban való hosszabb távú befektetésekkel, a korszer ű-
sítéssel épp ezért nem gondolnak. Az elöregedett, munkaer đ  nélküli háztartások 
sem tudnak áttérni a korszer ű  termelésre, Vajdaságban viszont a mez đgazdasági 
lakosság nagy része tartozik ide: minden második földm űves idősebb 50 évesnél, 
minden harmadik túl van a hatvanadik életévén. 1970-ben az elöregedett földm ű-
ves háztartások száma 90 000. Ennek okait Svetozar Livada a következđkben látja: 
1. egyre több az utód nélküli idős személy; 2. sok fiatal nem hajlandó gondját vi-
selni elöregedett szüleinek vagy rokonainak, s a gondozást a társadalomra bízzák; 
3, növekvőben van azoknak az utódoknak a száma, akik kedvez đtlen társadalmi 
helyzetük miatt képtelenek segíteni az id ős szülđkön vagy rokonokon; 4. az er ős 
önállósodás következtében kiéleződnek az ellentétek a szül ők és a gyerekek között; 
5. jelentđs változások állnak be az életmódban, különösen a magatartás- és érték-
rendszerben (főként aszociális, nemzeti, vallási, kulturális, stb. különbségek miatt). 
A leglényegesebb azonban, hogy a szociális összetétel minden környezetben gyöke-
resen megváltozott, valamint a mai nemzedék nagy térbeli mozgékonysága, mi-
közben a „messze a helyt đl, messze a szívtđl" (daleko od mesta daleko od srca) elv 
dominál.1E 
Igy marad magára az a nemzedék, amely —ezért, vagy azért — már nem képes 
a földet megművelni. Földjeik nagyobb részét még bevetik ugyan, de a meg-
munkálás és a termés nagyon siralmas. Az 8 földjük, meg a f űvel-gazzal benőtt, 
teljesen megműveletlen földterületek képezik a vajdasági rónák „szociális ugarját". 

A szocialista országokban tfz év alatt annyi paraszt „t űnik el", mint amennyi a 
századfordulón a fejlett ipari államokban húsz-harminc év alatt. Ez az elt űnés a 
fejlбdés velejárója, még ha sokaknak fájdalmas is, megakadályozása a fejl đdés fé-
kezését jelentené. Oda kell hatni, hogy mind kevésbbé érezzék e fájdalmat, és f đ-
ként, hogy csak egy nemzedék Tegyen az áldozat. A mezőgazdasági lakosság csök-
kenésén azért sem kell síránkoznunk, mert kell đ  gépesítés mellett (ahogyan azt a 
fejlett országok példázzák) alakosságnak már a 15 (s đt ennél kisebb) százaléka 
is el tudja látni élelemmel az összlakosságot, mi több még kivitelre is jut. Annál 
sürgetđbb kérdés azonban az id đs földművesek helyzetének a megoldása. E prob-
lémákkal a múltban általában kampányszerűen foglalkoztunk, ezért nem is érhet-
tünk el keПđ  eredményeket, és a falun az agrár társadalom szociális rétegez đdése 
mind nagyobb méreteket öltött. A zöldterv, a társulás, a földm űvesek nyugdíjaz-
tatási lehetđsége e problémák gyökeres megoldását ígéri, de ezek az intézkedések 
mindeddig nem öltöttek elég intézményesített formát, ezért fél đ, hogy hatásuk kissé 
késđn fog megérzđdni. 

a 
társadalmi 
szektor 
fejlődése 
mint 
a mezőgazdaság 
társadalmasításának 
egyik formája 

Jugoszláviában a földtulajdont illet ően a magánszektor mellett a társadalmi szektor 
is jelen van. A szocialista mez đgazdasági termelés els đ  formái rögtön a háború után 
kialakultak. A sikertelen koUektívizáció után, a mez őgazdasági termelés fđ  szer-
vezeti formái a földművesszövetkezetekb ől és a volt árami birtokokból átalakult 
mezđgazdasági ipari kombinátok lettek. A földművesszövetkezetek funkciója kez-
detben nem annyira a termelés, mint inkább a mez őgazdasági termények felvá-
sárlása és a földművesek szükségleteinek a biztosítása volt. A mez őgazdasági ipari 
kombinátok haladást jelentettek a mez őgazdaság társadalmasítása tekintetében. 
Ezt elsősorban a társadalmi szektor földterületének f đként felvásárlás útján törté-
nđ  növelésével és a társadalmi szektorban lev đ  földterületek integrálásával és kon- 

895 	centrálásával érték el. 1959-1961 között a társadalmi szektor m űvelhető  földterü- 

' Vojvodansko silo na ras-
kršću, 86. old. 



" DruštvOne promini a 
selu . 42. old. 

S' Önigazgatási megegyezés 
a társult földшfvessel. 
meghozta a tordai Szö-
vetkezet Tanácsa 

lete 60°/o-kaI növekedett, ami akkor az össz m űvelhető  földterület 15° /o-át jelen-
tette. A kombinátok birtokolt földterülete ekkor két és félszeresére növekedett, míg 
a mezőgazdasági szövetkezetek területe a negyedére csökkent. 1972-ben 294 kom-
binát volt, amelyek közül minden harmadik 5000 hektárnál nagyobb földterülettel 
rendelkezett. A földművesszövetkezetek szerepe els ősorban a társastermelésben jut 
kifejezésre. A társastermelés tágabb fogalma alatt az egyéneknek és a csoportok-
nak bizonyos cél elérése végetti együttm űködését értjük. A mez őgazdaságban a 
társastermelés (kooperáció) jelentősége valamivel más. A іtársastermelés lehetővé 
teszi, hogy a paraszt részt vegyen a társadalmi munkamegosztásban, és hogy föld-
jének valamint egyéb lehet őségeinek a kihasználásában élhessen a technológiai és 
a gazdaságž fejlődés eredményeivel. A társastermelés három legáltalánosabb for-
mája: a) a magángazdaságoknak nyújtandó szolgáltatás, b) a mezőgazdasági terme-
lés összpontosítása és c) közös termelés és a megvalósított jövedelem közös elosz-
tása. Olykor már a mezőgazdasági termények szervezett felvásárlását is társaster-
melésnek nevezzük, holott ez tiszta adás-vételi viszony. Kétségtelen, hogy a közös 
termelés és a megvalósított jövedelem közös elosztása kellene, hogy legyen a tár-
sastermelés leggyakoribb formája, ez járulna leginkább hozzá a társadalmasítás-
hoz, sajnos mindmáig ez a forma fejl ődött ki a legkevésbé.ls 

A társastermel đ  magántermelők száma 1964-ig növeked ő  volt. Az elkövetkező  hét 
év alatt számuk egyharmaddal csökkent. Különösen a növénytermesztés terén érez-
hető  ez, amire részben azért kerülhetett sor, mert a magántermel ők is egyre in-
kább gépesítik gazdaságukat, másrész' viszont az elszegényedett és elöregedett ter-
melők nem tudják megfizetni a szolgáltatások árát. Az állattenyésztésben 1969-ig 
tart a visszaesés, majd növekedés tapasztalható, amihez az el őregyártott takar-
mány mind nagyobb térhódítása is hozzájárult. Altalában véve elmondhatjuk, hogy 
a társastermelés válságban van, habár szerepe óriási. Hozzájárul ahhoz, hogy a 
magántermelők megismerjék a korszer ű  technológiai folyamatokat, növekedjen a 
parasztok munkakultúrája, fejlessze a falu gazdasági és társadalmi életét. A spon-
taneitás a magángazdaságok gazdasági fejl ődésében (az elszegényedés és a gazda-
godás) az utóbbi öt-hat évben nagy méreteket öltöt'. Megfékezését leginkább merev 
adminisztratív intézkedésekkel (pl'. vagyonkivizsgáló bizottságokkal) kísérelték meg. 
Az illetékesek (főként a földművesszövetkezetek és a mez őgazdasági ipari kombi-
nátok) nem tették meg a kell ő  intézkedéseket a parasztoknak az önigazgatásba való 
bevonására. A társadalmasítás alatt többé-kevésbé csak a határok rendezését, a 
földek megvásárlását értették. A szövetkezetek és a társastermel ők közti kapcsolat 
megromlásához vezetett az is, hogy a termel őket bizonytalanságban hagyták a fel-
vásárlási árakat illet ően, sőt még a felvásárlás biztosságát sem tudták mindig sza-
vatolni. Ha a társastermelés harmadik formáját fejlesztik, vagyis a közös termelés 
és elosztás elvét érvényesítve a kockázatd' is közösen vállalták volna, így bizo-
nyosan sok parasztnak megnyerik a bizalmát. A fordulópontot a társulásról szóló 
ónigazgatási megegyezés jelenti. Ez a megegyezés szabályozza a társult földm űves 
és a földművesszövetkezet egymásközti viszonyát és kölcsönösen megszabja köte-
lezettségeiket. Lényege, hogy „a társult földműves szabadon, önakaratából társítja 
munkáját és eszközeit, miáltal jogokat nyer a társult munka alapján megvalósított 
jövedelemben való részvételre, önigazgatási jogainak megvalósítására, valamint az 
eszközök célszerűbb használatára" 14  A társastermel ő  és a társult termel ő  között 
az a különbség, hogy míg az el őző  az átadott terményért megszabott pénzjuttatást 
kap, addig a társult termel ő  az évi jövedelemelosztásban is részesül, mégpedig olyan 
mértékben, amilyen mértékben hozzájárult az általa kitermelt és eladott áruval 
az összjövedelem megvalósításához. Ennek az intézkedésnek csak akkor lesz foga-
natja, ha egyrészt ezek az elvek következetesen érvényesülnek, másrészt viszont, 
ha a termel ők tömegesen társítják majd eszközeiket. Sajnos ezek a feltételek még 
nem jöttek létre. Az emberek megijedtek a társulástól, mert a valamikori termel ő-
szövetkezetek emlékei jutottak az eszükbe. E félelmet csak részletes és pontos tá-
jékoztatással, majd az eredmények felmutatásával Tehet eloszlatni. Acél a szocia-
lista nagyüzemi termelésnek a mez őgazdaságban való megvalósulása. 

kutatásunk 
célja 

Vizsgálati alanyaink időbeosztásának ismeretében képet kaphatunk arról, hogy 
az egyes tevékenységcsoportokra átlagosan mennyi időt fordítanak a vajdasági 
parasztfiatalok, milyenek a szóródások és az összefüggések az egyes tevékeny-
ségcsoportok között; vagyis, hogy milyen a parasztfiatalok életmódjának az 
objektív struktúrája. 

Az objektív mutatók mögött mindig szubjektív tulajdonságok, egyéni értékrend-
szerek állnak. Célunk, képet kapni e szubjektív tényez őkről és a társadalmilag 
spontán összetevőkről, hogy 

3. megismerhessük az objektív (szociológiai) és a szubjektív (pszichikai) tényez ők 
közötti összefüggéseket, továbbá a két vezet ő  tevékenység — a munka és a sza-
badidő  időtartamának — mennyiségi és minőségi összefüggéseit. 396 



Feleletet kívánunk kapni arra a kérdésre is, hogy a környezet, a falvak jellege 
kihatással van-e a fiatalok szabadidejének min őségi alakulására, és ha igen, mi-
lyen jellegű  falvak segítik el ő  leginkább a szabadid ő  tartalmas kihasználását. 

Végül Iátni akarjuk azt is, hogy a falusi mez őgazdasági fiatalság különböz ő  cso-
poxtjai között az egyes tevékenységcsoportokra fordított id őmennyiség és a sza-
badidб  tartalma alapján van-e különbség, és milyen méret ű  ez. 

hipotézisek 

A mezőgazdasági fiatalság különböz ő  csoportjainál a termel őtevékenységre for-
dított időmennyiség különböz ő : lényegesen nagyobb a parasztfiataloknál mint 
a szövetkezeti dolgozóknál. Ez hathatósan befolyásolja a többi tevékenységcso-
port, különösképpen a szabadid ő  mennyiségi és minőségi alakulását. 

A megerőltető  munka növeli az alvás és a passzív id őtöltés utáni igényt. 

A parasztfiatalok korábban házasodnak s ezáltal növekszenek kötelezettségeik is. 

A paraszfia'talok a termelést egyedül' vagy a családtagokkal közösen végzik, 
s emiatt a család és els ősorban a szülők befolyása még igen jelent ős, míg a kor-
társakkal való ismerkedés, barátkozás korlátozott. 

A felmérést megszakításokkal — 1975 szeptemberét ől 1976 augusztusáig végeztük. 
Vizsgálati alanyaink „erőteremtéséhez" általában a házról-házra járás volt a legjár-
hatóbb út. Eredetileg öt falu száz fiatalja által kitöltött kérd őív és heti időmérleg 
alapján šzerettük volna feltárni életmódjuk jellegzetességeit, a szervezési nehézsé-
gek miatt azonban nyolc faluba kellett elmennünk, és az id őmérleget csupán ala-
nyaink fele (50) töltötte ki. Az adatgy űjtést a kérdez őbiztosok és e sorok írója vé-
gezték. Néhol segítségünkre voltak még a helyi ifjúsági aktívisták, valamint a föld-
művesszövetkezetek és a helyi közösségek illetékes személyei is. Az adatgy űjtés 
legjobban Feketicsen és Kevin sikerült. A közrem űködést csupán egy fiatal tagadta 
meg, attól férve, hogy a felmérésnek valami köze lesz az adó nagyságának a meg-
szabásához. A kérdőívek kitöltésekor, úgy tűnik, általában őszinték voltak, de tar-
tózkodtak a határozottabb politikai állásfoglalástól és valószín ű, hogy néhol (pl. az 
olvasás, mozilátogatás terén) megszépítették a való helyzetet. 

mintaegységünk 
összetétele 

A Szerb Szocialista Köztársaságban az összifjúság (15-29 évesek) 240/o-a, Vajdaság-
ban pedig 30 0/o-a tartozik a mez őgazdasági lakossághoz. Hogy milyen az arány az 
általunk vizsgált korosztálynál, 19-27 évig, arról nincs pontos adatunk, részará-
nyuk valószínűleg kisebb, mivel 19 éves korukig meglehet ősen sokan tartoznak a 
mezőgazdasági lakossághoz. 

Az iskolai és szakmai képzettség tekintetében a mez őgazdasági munkások között 
találjuk a legnagyobb eltéréseket (a négy általános osztályt végzett állatgondozótól, 
a mezőgazdasági gépeket javító szakmunkásokon és technikusokon keresztül a fő-
iskolát végzett mezőgazdasági gyбgyszerészig). 

A mezőgazdasági munkások nagy része állandó munkaviszonyban van, havi fize-
tésük átlaga 2400 dinár (1200-3500). Négy lány és öt fiú — ha akad munka és ked-
vük is hozza — idénymunkásként dolgozik, átlagosan havi 1500 dinárért (100-200 
dináros napszámért) a szövetkezet vagy a magántermel ők földjén. Ik a valamikori 
napszámosok utolsó vagy a mai munkanélküliek tipikus képvisel ői. A kérdőívek-
nek 320/0-át, az időmérlegeknek pedig 33 0/o-át (17-et) töltötték ki mez őgazdasági 
dolgozók; életmódjuk megismerésével képet kaphatunk a holnap mez őgazdaságában 
dolgozó ifjúságról is. 

A fiatalok a következđ  falvakból valók: Bácsföldvár (Ba čko Gradište), Csantavér 
(Čantavir), Feketics (Feketi č), Kevi (Kevi), Maradék (Maradik), Székelykéve (Sko-
renovac), Szivác (Sivac), és Torda (Torda). E falvak a lakosság számát, nemzetiségi 
összetételét, az iparosodás és a városiasodás hatását, valamint gazdasági fejlettsé-
güket tekintve sokban különböznek egymástól. A nemzetiségek szempontjából az 
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" Vojvodansko silo na ras- 
kršću , 86. old. 

4. táblázat 

A VIZsGALT FALVAK đ ssZLAKOssAGA Es NEMZETI6EGI đ sSZETETELEі  

helység összesen magyar 
abszolút 	'h 

szerb 
abszolút 	'j, 

egyéb 
abszolút 	'h 

Bácsf"oldvár 5986 3684 61,5 2128 35,5 174 3 
Csantavér 9085 8761 96,4 152 1,6 172 2 
Feketics 4818 3647 75,6 373 7,7 792 16,7 
Kevi 1447 1274 88 2 171 12 
Магад éК  2350 970 41,2 969 41,2 411 17,6 
székelykeve 4021 3142 78,1 452 11,2 427 10,7 
szivác 10469 866 8,2 5192 49,5 4411 42,3 
Torda 3345 3177 94,9 40 1,1 128 4 

Szivácon és Feketicsen jelent ős számú a crnagorai nemzetiség ű  lakosság (3549 illetđ-
leg 802), Kevin és Tordán viszonylag sok cigány (165 és 90), Székelykévén pedig 
jó néhány bolgár él. Maradékon és Csantavéren sokan nem jelölték meg nemzeti-
ségüket. Itt kell megemlíteni, hogy Maradék fiataljainak a nyelvében, habár a falu 
lakosságának majdnem a fele magyar származású, er đs szlávosodás figyelhető  meg, 
amit a környező  szláv ajkú helységek hatásának tudhatunk be. 

Az iparosodás hatása és a falvak lakosságának a száma között nincs egyenes arány. 
A felmérésben bekerült legnagyobb vajdasági faluban, Szivácon pl. nincs egy gyár 
sem, de lakói tömegesen dolgoznak a környez ő  helységekben (Cservenkán, Zombor-
ban, Kúlán). Az iparosodás a vizsgált falvak közül Feketicsen a legkifejlettebb (ezt 
részben kedvező  földrajzi fekvésének köszönheti, annak, hogy áthalad rajta a nem-
zetközi út), majd a Szabadkát könnyen megközelít ő  Csantavér és a Becse szom-
szédságában lévđ  Bácsföldvár következik. Ezekben a helységekben kisebb gyárak 
is vannak (Antilop cipógyár -i- Virág Balázs bútorgyár, Zanat épít őipari vállalat). 
Maradék és Kevi a főbb útvonalaktól és a község központjától távol es đ  kisebb fal-
vak, a bánáti Torda és Székelykéve is eléggé elszigeteltek. Torda esetében még a 
község központjában, Begaszentgyörgyön sincs gyár. A gazdasági fejlettség, illet đ-
leg az életszínvonal az iparosodástól és a föld min đségétől függ. Ha rangsorolnunk 
kellene a falvakat az els ő  helyre talán Feketics kerülne, majd Csantavér, ezeket 
követi Kevi, Földvár, Maradék, Torda, Szivác, az utolsó helyre pedig Székelykéve 
kerül.  Kevin,  lordára, Székelykévére jellemz ő  a mindenki mindenkit ismer ő, ha-
gyományápoló, vendégszeret ő  archaikus falusi légkör. 

Vizsgálati alanyainknak helységenkénti megoszlása a következ ő  (a zárójel előtti 
szám a mezőgazdasági doigozókat, a zárójelen belüli a parasztfiatalokat jelöli): Fe-
ketics 26 (10), Kevi 19 (15), Székelykéve 15 (14), Csantavér 10 (9), Torda 8 (4), Föld-
vár 8 (4), Maradék 7 (7), Szivác 7 (5). Az id őmérleget 26 feketicsi, 10-10 csantavéri 
és székelykévei, valamint 4 földvári fiatal töltötte ki. 

Habár mezőgazdaságunkra a feminizálódás a jellemz ő, ez a korosztály ebb ől a szem-
pontból kivételt képez, alanyaink közül csupán 16-an lányok (házastársaknál csak 
egyiküket, lehet őleg a férfit kérdeztük meg): hatan keviek, három földvári, kett ő-
kettő  maradéki illetve sziváci, egy-egy pedig feketicsi és tordai. 

5. táblázat 

MINTAEGYSEGUNK KOROSZTALYAI 

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 
7 5 2 6 12 8 14 22 5 8 6 5 

Alanyaink átlagos életkora 22 év. A lányok között 11-en hajadonok, 4-en férjezet-
tek, a fiúk közül 61-en n őtlenek és 20-an nősek. A házasságban levőek közül 14-nek 
egy, kettđnek kettő, egynek pedig három gyereke van. (Mintaegységünkben a szer-
vezési nehézségek miatt bekerült valahány 28 és 18 éves is. Feltételezhet đ  azon-
ban, hogy e kis korkülönbség nem lesz lényegesebb kihatással végs đ  következteté-
seinkre.) 

Alanyaink iskolai végzettsége szempontjából különbség van a parasztok és a mez ő-
gazdasági dolgozók között. 

6. táblázat 

MINTAEGYSEGUNK  ISKOLAI VEGZETTSEGE 

iskolai végzettség 

ált.  isk. 1-4. oszt. 
á1t. isk. 5-7. oszt. 
á1t. isk . 8. oszt. 
szakmunk. iskola 
mezđgazd. középisk. 
fđiskola 
nem jelölte 
đsszesen 

parasztok 
abszolút 	'/s 

mezđgazd .  dug.  
abszolút 	'/e 

összesen 

9 13 6 19 15 
23 33 6 19 29 
30 45 8 25 38 
5 7 7 22 12 
0 0 3 9 3 
0 0 1 3 1 
1 2 1 3 2 

68 100 32 100 100 
398 



A mezőgazdasági munkások az iskolai végzettség szempontjából elég egyenletesen 
oszlanak meg, azzal, hogy a közép- és fels őfokú végze'ttségű  szakemberek száma 
valamivel kisebb mint az alacsonyabb iskolai végzettség űeké. Az egytđl négy osz-
tályt végzetteknek mintegy a fele napszámos. A parasztak nagyobbik része az ál-
talános iskola felső  tagozatáig jutott el (majdnem a fele befejezte a nyolc osztályt, 
egyikük kijárta a gimnázium els đ  és második osztályát is) és néhányuknak szak-
májuk is van (bár földművelésből élnek). Általánosítva: az átlagos mez đgazdasági 
dolgozó nyolc, a parasztfiatal pedig hat-hét osztályt végzett el. 

lakáskörülményeik 

Vajdaságban egy lakosra 15 m 2  lakterület jut (a legnagyobb egy főre eső  lakte-
rület Jugoszláviában), viszont a vajdasági falvakra általában a régi, századeleji 
családi házak a jellemzőek. Ezek a lakások habár többször igen nagy a területük, 
rossz minőségűek (verett, nedves fal, földes padló, a vízvezeték, a kanalizáció hiá-
nya stb.) és nincsenek is ésszerűen kihasználva (a „tiszta szoba" még igen gyakori 
és a család, főként télen, egy heiуségben — a konyhában lakik). Az építkezés a 
vizsgált falvak mindegyikére jellemz ő. Ezek az új épületek semmivel sem külön-
böznek a városainkban divatos négysarkos, minden fantáziától mentes, hideg vas-
kapus kockaépületektől. Esetleg annyival módosult a helyzet, hogy (különösen a 
bánáti falvakban p1. Tordán is) a ház elejét fürd őszobába alkalmas csempékkel 
„díszítik". Annyi haszon azonban mégis van az építkezésekb ől, hogy az új épületek-
nek jobb alapokat és szigetelést csinálnak, valamint a fürd őszoba is bekеrül a ház-
ba. Válaszadóink lakáskörülményei, amennyire azt megállapíthatjuk, kielégít đek 
(a villanyáramot, egy lakás kivételével mindenüvé bevezették már, vízvezeték is 
van a lakások többségében, s válaszadóinknak mintegy a fele élvezheti a fürd ő-
szobát is), — a múlt nyomai azonban náluk is fellelhet őek. Gyakori a sok (három, 
négy, sőt öt) — szobás lakás, mellette nyárikonyhával és ún. alsó épüléttel, a külön 
szoba azonban már ritkábban fordul el ő, mi több: nem is igénylik ezt. Idézzünk 
néhány válaszból: „három szoba, villanyvilágitás, vízvezeték van, különszobám 
nincs", vagy: „őt szobánk van villanyvilágítással, fürd őszobánk nincs, különszo-
bám nincs". 

Leírásaik alapján osztályoztuk lakásaik min őségét is. Az osztályozás alapjául nem 
a nagyságot, hanem a komfortot vettük. Nagyon  56 lakásnak a fürdđszobával 
és különszobával rendelkezđ  számított, jó lakásnak a fürd đszobával vagy külön-
szobával és vízvezetékkel rendelkez đ  lakást tekintettük, tűrhetőnek pedig azt a la-
kást neveztük, ahol vagy a különszoba vagy a vízvezeték megvolt. Ahol mindket't đ  
hiányzott, azt rossz lakásnak számítottuk. 

7. táblázat 

A lakosság minősége ('/e) 

nagyon  36 25'/. 
36  32 ' !. 
tfirhetö 25'/. 
?OSSZ 18°/a 

A napszámosok többsége rossz lakáskörülmények között él, míg a parasztok lakás- 
körülményei kissé jobbak mint a mezőgazdasági dolgozóké. Legjobb lakáskörülYné- 
nyekkel a feketicsiek, a legrosszabbakkal viszont a székelykeveiek rendelkeznek. 
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gazdasági 
helyzetük 

Európában a földterület nálunk a legfelaprózottabb, amit a háború után jelent ősen 
megnövekedett számú kisbirtokokkal is magyarázhatunk. Az utóbbi 15 évben ész-
revehetően lassult a felaprózódási folyamat, amii els ősorban a gazdaságok — főként 
a valódi parasztgazdaságok számának a megfogyatkozása okozhatott. Igy jelent ős 
az elöregedett gazdaságok területi csökkenése, majd e földterületek fokozatos tár-
sadalmasí'ása is. 

8. táblázat 

A GAZDASAGOK BTRUKTURAJANAK ALAKULASA VAJDASAGBAN 
1960 ES 1969 KOZOTTI' 

terület 
hektárban 

összesen mezđgazdaságok nem mez ő - 
gazdaságok 

1960-1969 1960-1969 1960-1969 

2 ha alatt 125 420 119 719 57 345 50 795 68 075 	69 006 
2-3 40 776 39 960 25 132 22 781 15 634 	15 179 
3-5 58 614 51 725 43 621 38 360 14 995 	12 865 
5-8 51 378 46 083 42 029 38 410 9 349 	7 673 
8 felett 31 856 28 422 28 198 25 140 3 658 	3 282 

összesen 308 044 283 416 19 333 175 486 111 711 	108 010 

1i 8tatistički bitten 72, Re-
publički zavod za stati-
stiku 
„Fel kell azonban hfvni 
a figyelmet arra a ve-
szélyre , amit a gépesí-
tés fetisizmusa rejteget 
a paraszt számára. A 
magángazdaságokon a gé-
pek rendkívüli gazdasági 
és szociális feszültséget 
hoznak , amelyek nem is 
tudatosodnak a parasz-
tokban. A traktor pótal-
katrészeket , benzint, mű-
szaki tudást követel és 
azt várja a gazdától, 
hogy egyszer majd újjal 
cserélje fel, Ot etetni 
kell, és hogy kifizetSd-
jön ésszerűen ki kell 
használnia . Az elsđ  trak-
torok tulajdonosaiknak 
(éppen másoknak végzett 
szolgáltatások miatt) 
hasznosak , kifizetđdőek. 
Ha több lesz bel đlük —
kisebb lesz a kihasznált-
ságuk és olyan jelenség 
611  be, amit a franciák 
„surequipp ement"-nek 
(túlfelszereltségnek) hiu-
nak, ami a parasztnak 
gazdasági veszteséget je-
lent. Eppen ekkor, a gé-
pesftés következménye-
ként érezhetđvé lesz a 
felaprózott agrárstruktú-
rák negatív hatása" 



Svetolik  Popovid: Poljo- 
privredna zadruga. njeno 
mesto i uloga u poljo- 
privredi Vojvodina .  Bio-
grad. 1970. 

Đ  

Jugoszláviában Vajdaságban a legnagyobb az egy gazdaságra jutó átlagos földterü-
let és legkisebb ugyanakkor a gazdaságon él ők átlagszáma. A gazdaságok átlagosan 
2,1 hektárral (közel 4 hold) művelhető  földterülettel rendelkeznek, amelyre 3,9 sze-
mély jut. A valódi mez őgazdasági gazdaságoknak átlagosan 3,7 ha (kb. 6 hold) mй-
velhető  földterületük van és ebb ől átlagosan 2,9 személy él meg. 

9. táblázat 

A BIRTOKOLT Fi)LDTERULET NAGYSAGA (HEKTARBAN) 
A PARASZTFIATALOKNAL 

helység 	 a birtokolt földterűlet nagysága (ha) 

3 alatt 3-5 5,1-7 7,1-9,7 10 átlag 

Földvár 1 1 0 1 1 6 
Csantavér 1 0 6 1 1 6,4 
Feketics 0 5 1 3 1 6,4 
Kevi 3 4 2 4 2 5,7 
Mđčo-dĆk 1 0 3 2 0 7 
Székelykeve 0 3 4 6 1 6,9 
Szivác 0 2 1 2 0 5,8 
Torda 0 0 1 2 1 8 

abszolút 6 15 18 21 8 
össZ. 6,7 

~1. 9 22 26 31 12 

Parasztfiatal alanyaink átlagosan 6,7 hektárnyi (11,5 hold) gazdaságokon élnek. 
E földterületek viszonylagos nagysága nyilván sokban magyarázható a fiatal mun-
kaerővel, a családi közösségek nagy számúságával, a szül ők és gyermekek közös 
háztartásával. A kisebb földterülettel (3 hektár alatt) rendelkez ő  gazdaságokon leg-
inkább a külön gazdálkodó fiatal házasok élnek. Az átlagos földterület nagyságát 
illetően a leggazdagabbak nem a gazdaságilag fejlett falvak, hanem az elszigetelt 
kis helységek: Torda, Maradék, Székelykeve, ahol még mindig a föld a legnagyobb 
érték. A földbérlés a kisebb területtel rendelkez ők körére (Kevin, Csantavéren) a 
legjellemzőbb. A mezőgazdasági munkás-családoknak több mint a fele (18) nem 
rendelkezik földdel, egy családnak viszont tíz hektár földje van. Az átlag itt 1,5 
hold, vagyis nem egész egy hektár. 

A jószágállomány az általunk figyelt gazdaságokban észrevehet đen csökkenő , szem-
ben a gépesítés növeked ő  tendenciájával. A ló, a parasztgazdaságok egyharmadából 
kiszorult. Minden gazdaság átlagosan egy-egy lóval rendelkezik. (A legkevesebb 
lovat Feketicsen és Földváron, majd Tordán találjuk, a legtöbbet pedig Maradékon 
és Szivácon.) Valamivel fejlettebb a szarvasmarha tenyésztés, átlagosan 4 jut egy 
gazdaságra (a legszámosabb Csantavéren, Tordán és Maradékon, a legelenyész őbb 
Székelykevén, Bácsföldváron és Szivácon). A sertések átlagszáma a vizsgált paraszt-
gazdaságokban 18 (ett ől magasabb Csantavéren és Kevin, kisebb Maradékon és 
Földváron), a baromfiaké pedig 100 körül mozog (legtöbbet Székelykevén, Tordán 
és Csantavéren, legkevesebbet Szivácon és Földváron tartanak). 

A mezőgazdasági dolgozók istállói és ólai jóval üresebbek. Lovat nem tartanak, 
szarvasmarhát is csak a több holddal rendelkez ők. Sertést mintegy minden harma-
dik házban találunk (átlagosan hármat). A baromfival való foglalkozás minden 
második gazdaságra jellemz ő, néhány helyen pedig kimondottan fejlett is (egy gaz-
daságra átlagosan 50 baromfi jut). 

Az emberi és az állati munkaer őt egyre inkább a gépek váltják fel. 17  Parasztfia-
taljainknak több mint a felénél már ott a traktor az udvarban (Bácsföldváron és 
Tordán van belőlük a legtöbb, Szivácon és Székelykevén pedig a legkevesebb), 
kombájn is van hat helyen (a legtöbb Kevin). Mintaegységeink gazdaságaiban a 
következő  munkagépeket találjuk még: a 68 gazdaságnak 60 fogasa, 51 ekéje és 
ugyanannyi boronája, 50 darálója, 46 morzsolója, 40 vet őgépe, 29 hengere, 23 tár-
csája, 8 kultivátora, 2 silókombájnja van. A talajelmunkálásra használatos mun-
kagépek között még sok régi, lóvontatású, ezeket tulajdonosaik nem is igen hasz-
nálják, földjüket mással műveltetik meg. A traktor és a traktorvontatású munka-
gépek tulajdonosai viszont gyakran végeznek másoknak szolgáltatásokat, ami egy-
ben a legkifizetődőbb munkát is jelenti számukra. Egy fiatal pl. heti 66 órát töltött 
el szolgáltatással, ami naponta majd tíz órát jelent (ideértve a vasárnapot is, habár 
akkor „csak öt órát vetett). A 32 mez őgazdasági dolgozónak a saját vagy a szülők-
kel közös gazdaságán csak elvétve akad néhány munkagép, csupán a baromfite- 
nyésztés végett szükséges morzsoló és daráló el őfordulása (6-6) a gyakoribb. 
A parasztfiataloknak 58"/o-a, a mez őgazdasági dolgozóknak pedig 280/o-a vallotta, 
hogy van saját háza. Ezt az adatot azonban fenntartással kell fogadnunk, valószí-
nű, hogy a szülőkkel együtt élő  fiatalok tetemes része a szül ői házat is a sajátjá-
nak tekinti. Az ingatlanok iránti birtoklási jog élvezete f őként a parasztfiatalokra 
jellemző . Személygépkocsival a parasztfiataloknak a 22°/o-a, a mezőgazdasági dolgo-
zóknak pedig 18° /o-a rendelkezik. Az árutermelésb ől származó jövedelmükről nem 
sikerült pontos képet kapnunk, ez családonként évi 40-50 ezer dinár lehet. (havi 
3700 dinár). Az áru értékesítése (jószág és gabona) kizárólag a társadalmi szektoron 
keresztül történik, piaci eladásra legfeljebb gyümölcsöt és baromfit termelnek. 

i 

Még homályosabb a képünk kiadásaikról. Аш tásaik szerint kiadásaiknak mintegy 
45°/o-át termelési (műtrágya, vetőmag, szolgáltatás), 35° /o-át a létfenntartási és 	400 



150/o-át a luxusszükségletek képezik. Nem tudni, hova sorolták az adóköltségeket 
és azt sem, hagy mi mindent értettek a létfenntartási kiadásokon (valószín űleg ide 
sorolták az állati táplálék vásárlási költségeit is). Kiadásaik jövedelmük felét fel-
emésztik (havonta kb. 1850 dinárjuk marad), de nem tudjuk, hogy mennyit termel-
nek önellátásra. Alanyaink sokkal szívesebben részletezték luxuskiadásaikat. Luxus-
nak számít az a cikk, ami túlhaladja az egyén anyagi képességeit. Alanyaink sze-
rint luxusnak számít a kocsi, a fürd őszoba, a mélyhűtő , a hűtőszekrény, a mosógép, 
de még a rádió és a televízió is, s őt egyikük itt emiíti azt is, hogy négy évvel eze-
lőtt bevezették a villanyáramot, mások meg a „kombinát bútor", a konyhabútor 
vásárlását is ide sorolták. 

Ha több pénzük lenne, azt a következ őkre költenék. 

felsorolt értékek parasztok 0 ( mezőgazdasági 
dolgozók •/° 

kocsi 24 15 
mezőgazdasági gépek 22 0 
házépítés, vásárlás 17 33 
lakberendezés, bútor 7 14 
házjavítás 6 5 
ruha, cip ő  4 5 
utazás, nyaralás 6 5 
szórakozás 4 2 
nők 2 2 
föld 2 0 
egyéb és határozatlan 6 19 

összesen 100 100 

A kocsi, a mezőgazdasági gépek, a házépítés vagy házvásárlás, e három dolog 
egyike mindegyik parasztfiatal tervében szerepel (21, 20, illetve 15 fiatal jelezte). 
A mezőgazdasági dolgozók legfőbb vágya a házépítés vagy vásárlás. Sokan szóltak 
kocsivásárló tervükr ől, mások a lakásukat szeretnék berendezni. A lányok stafírra 
és a lakodalomra, a fiúk a n ősülésre gyűjtenek. Egy napszámos egy hízót venne, 
ha lenne miből. A mezőgazdasági dolgozók átlagosan egy-két, a parasztok két-há-
rom dolgot is említettek. A mez őgazdasági dolgozók egy része e kérdésre egészen 
határozatlanul felelt. A parasztoknál a pénzbefektetés a tekintély biztosítását szol-
gálja (autó, bútor, ház), fontos érvük azonban az is, hogy pénzük ne veszítse el ér-
tékét (ház), és a könnyebb és gazdaságosabb termelést (mez őgazdasági gépek), a 
kényelmes életet, (autó, bútor, házjavítás, nyaralás) is szem el őtt tartják. A mez ő-
gázdasági dolgozók els ősorban a kényelmesebb életre (ház, lakberendezés, autó) 
gondolnak, de észlelhető  náluk bizonyos fokú alkalmazkodás is („mindenki azt vá-
sárolja, hát én is mi másra költeném a pénzem"). 

Társadalmi meghatározottságú az is, hogy ki marad meg a földm űvelésnél. A 68 
parasztfiatal közül egynek-egynek az apja géplakatos illetve nyugdíjas, a többiek-
nek (970/0) az apja földműves, az anyja meg háztartásbeli. (Édesanyja egynek, édes-
apja pedig kettőnek nem él). A 32 mezőgazdasági dolgozó közül 16-nak az apja 
magántermel ő , 4-nek nyugdíjas, kettő-kettőnek géplakatos illetve traktorista, egy-
nek-egynek köteles, cipész, portás, soff őr, éjjeliőr és idénymunkás. (kett őjüknek 
már nem él az édesapja). 29-nek háztartásbeli, kett őnek varrónő , egynek pedig 
munkásnő  az anyja. A szülők iskolai végzettsége általában igen alacsony. 

10. táblázat 
A 8ZUL6K ISKOLAIVEGZETTSEGE 

iskolai végzettség 

nincs osztálya 
befejezetlen ált. isk. 
általános iskola 
középiskola 

összesen 

apa anya átlag 

abszolút °1, abszolút 	'h •/e 

1 1 0 0 1 
71 73 86 87 79 
17 18 12 12 15 

8 8 1 1 5 

90 100 99 100 100 

11. táblázat 
1YIINTAEGYsEGUNK TESTVEREINEK SZAMA 

testvérek száma egyén 

0 14 
1 40 
2 24 
3 14 
4 4 
5 3 
nem jelölte 1 

összesen 100 
401 



táblázat 

MINTAEGYSEGUNK TESTVEREINEK FOGLALKOZASA 

foglalkozás 	 egyénnek 

háztartásbeli 	 39 
tanuló 	 34 
szakképzetlen 
munkás és munkásnđ 	 32 
földműves 	 26 
szakképzett munkás 
— nđ 	 23 
középiskolai végzettségé 	 3 
munkanélküli 	 2 
nem jelölte 	 2 

összesen 	 161 

Egy földművescsaládra átlagosan 1,7 testvér, vagyis 2,7 gyerek jut. Az összcsaládok 
vajdasági átlaga 0,7 testvér vagyis 1,7 gyerek. Tehát els ősorban a sokgyermekes 
szülők hagyják gyermekeiket a földművelésnél, vagy küldik munkásnak őket. 

A parasztfiatalok tehát azok a ritkaságszámba men ő  fiatalok, akik a társadalmi 
ranglétrán egy lépést sem haladva fölfelé, megmaradtak a földm űvelésnél, s akiket 
ebből a szempontból' minden egyes társadalmi réteg megel őzött. 

táblázat 

Miért maradtak meg parasztalanyaink a f őldmévelésnél? 

nem szerettek tanulni, Illetve nem fejezték be az ált . iskolát 	 25 
ehhez volt kedvük, megtetszett ez a munka 	 20 
a munkakőrülmények és feltételek miatt (természet szépsége, 
kellemes idő , őnálló munka) 	 8 
családi okok miatt (a szülők elöregedtek , meghaltak) 	 8 
szülđ i akarat , kényszer 	 8 
a családi hagyomány ápolásáért, fenntartásáért 	 6 
anyagiak hiánya miatt lehetetlen volt a továbbtanulás 	 5 
egyéb 	 6 
nem tudják 	 14 

đsszesen 100 

Azt, hogy önként és főként, hogy jól választottak csak 28° /o-uk állítja. A többiek-
nél elsősorban a szülői befolyás érvényesült, de jelen van választásukban egy bizo-
nyos fokú szükségszerűség és véletlenszerűség is. Kérdésünkre, hogy mi a jó, a von-
zó és mi a rossz, a visszataszító a földm űvelésben 21°/o nem felelt, 14° /°-uk pedig 
puszta általánossággal válaszolt („semmi"). 

táblázat 

A PARASZTLANYAINK ALTAL EMLITETT  VONZ'  Е8 Jб  TENYEZOK 
A FOLDMUVELESIЗEN 

vonzó és jó 	 választások 

élvezzük a természetet (a friss levegđt, 
a nđvekvđ  növényt, a jó termést) 
kötetlen munkaidő  
szabadság (maga gazdája az ember, nem 
parancsol neki senki) 
változatos munka 
a vállalkozás lehetđsége 
társaságban Lehet dolgozni 
egyéb 

A visszataszftбt és a rosszat kett đ  kivételével mindenki tudta. 

száma 'h 

14 26 
30 18 

9 16 
6 11 
6 11  
3 5 
7 13 

55 100 đsszesen 

15. táblázat 

A PARASZTLANYAINK ALTAL EMLITETT VISSZATASZITб  ES ROSSZ 
TENYEZOK A Fá1LDMUVELESEEN 

visszataszító és rossz 	 választások 
száma  

piszkos, nem higiénikus munkakđrülmények 
időjárási viszontagságok (f őként a rossz idđ ) 
rosszak az áruértékesftési lehetđségek 
(ingadozó és alacsony árak) 
helytelen mez őgazdasági politika (nincs nyug-
díj biztosítás és egyéb megoldatlan problémák) 
nem kifizetődő  és kockázatos a termelés 
sok (fárasztó , nehéz) munka 
egyéb 

összesen 

15 21 
15 21 

13 18 

9 12 
9 12 
9 12 
3 4 

73 100 
402 



Érdekes, nem arra panaszkodnak, hogy sokat kell dolgozniok (pedig meglehet ősen 
sokat dolgoznak), hanem a földművelés kedvezőtlen munkafeltételeiben és a mez ő-
gazdasági politikában találnak kifogásolni valót. 

A mezőgazdasági fizikai munkások azért lettek azok amik, mert nem szerettek, 
vagy nem volt lehet őségük tanulni, vagy egyszerűen, mert máshol nem kaptak 
állást. A mezőgazdasági szakmunkások szeretik a mez őgazdasági gépeket és általá-
ban munkájukat. Többségük azonban nem tudja megnevezni, mi a јб  a földmű-
velésben, a rosszról és a visszataszítóról alkotott képük a parasztfiatalokéhoz ha-
sonló, csupán a sorrend változik: a nehéz (piszkos és sok) munkára, majd az id ő-
járásra, a mezőgazdaságnak az összgazdaságban való hátrányos helyzetére, a bi-
zonytalan megélhetési lehet őségekre, a koránkelésre, és a kevés szabadid őre pa-
naszkodnak. 

A társulás folyamatában az említett falvakban is észlelhet ő  az általános jelenség: 
kevés a földműves, eszközeiket a jómódú gazdák társítják, de alanyaink válaszai-
ból mégis egy kedvezőbb kép rajzolódik ki, hiszen 14 fiatal (saját maguk, vagy szü-
leikkel együtt), tehát alanyaink 20 0/°-a társult földműves. (A társult földművesek 
közül négyen-négyen csantavériek illetve keviek, ketten-ketten földváriak illetve 
tordaiak, egy-egy pedig sziváci és feketicsi.) 

Azt figyelve, hogy a parasztfiatalok milyen álláspontot foglaltak el a társulással 
kapcsolatban, négy típust különböztethetünk meg: 

Helyeslik — a fiataloknak 40° /o-a (27) helyesli a társulást. Ide tartozik a 13 tár-
sult földműves válasza is (többségükben csantavériek). Idézünk a válaszokból: 
„Nagyon jó", „nem rossz mert a traktort is úgy vettük meg, hogy öt év alatt kell 
kifizetni", „hasznos, mert gyorsabban el lehet végezni a munkát, gépesítés van", 
„véleményem, hogy j б  dolog, csak nem udružiztam", „okos dolognak tartom", 
„a jószág hizlalásban vagyok társult, s véleményem szerint jó dolog ez, meg va-
gyok elégedve a jövedelemmel", „szükség van a társulásra, mert így könnyebb 
a munka elvégzése", „nagyon hasznosnak ígérkezžk", „a földm űvelés jöv őjét a 
társulásban látom", stb. 

Nem helyeslik — a fiatalok 25°/o-a (17) nem helyesli a társulást. (f őként a szé-
kelykeveiek és a maradékiak.) Megindoklásuk a következ ő : „ Lгt erről nem gon-
dolok semmi jót, aki akar dolgozni, az dolgozza az ő  földjét, aki pedig nem akar 
dolgozni, az hiába is társulna", „nem jб  összetársulni senkivel", „közös megegye-
zésre és egyforma befektetett munkára soha nem kerül sor", „abszolút nem ér-
dekel", „nem társulással kell javítani a földművesek helyzetét", „nekem nem 
kell", „ott az ember žnkább az államnak dolgozik és saját magának kevés a јб -
vedelme", „a szövetkezet az csak viszonteladó", „a társulásban rosszak a felté-
telek, a szövetkezet nem vállal biztos felvásárlási árat a termelőknek, és a fiatal 
magántermelők nem tudnak biztos jövőt látni a társulásban". 

Nincs véleményünk — a fiatalok 19° /o-a (13) tartozik ide (többségük lány). Vála-
szaik: „nem tudom, szüležm gondolkodnak még", „nem gondolkoztam róla", 
„semmi", „nincs véleményem", „én nem gondolkodom semmir ől" stb. 

Bizonytalanok —  a fiatalok 16 0/o-a (11) tartozik ebbe a típusba. Feleleteik: „hasz-
nos és jónak látom, habár még nem értem mi is az", „nem értjük a társulás lé-
nyegét, félünk t őle", „nem ismerem elég jól", „nagyon komplikált", „még nem 
igazi, még kezdetén járunk". 

A mezőgazdaság társadalmi szektorának illetékesein múlik hát, hogy a fiatalok 
kétharmada áll-e a társulás pártjára, vagy marad a jelenlegi 40 százalék. Ide kí-
vánkozik még egy idézet, amelyet egy fiatal kérd őívének utolsó lapján találtam: 
„Szeretném, ha többet foglalkoznának a földm űvesek, földműves fiatalok helyze-
tével, biztosítani kell nyugdíjjogosultságukat, terményeik megfelel ő  felvásárlását 
és kifizetését. A társulással kapcsolatban sokkal érthet őbb, konkrétabb intézkedé-
seket kell létrehozni, amely elősegíti nekünk fiataloknak, hogy többet te тmeljünk 
és főképpen ebből hasznunk is legyen." 

A mezőgazdasági dolgozók 40 0/o-a helyesli a társulást. A többieknek nincs vélemé-
nyük, vagy nem is hallottak még róla. Ellene senki sincs. Azok, akik helyeslik, 
ebben látják a földművelés jövőjét, a társulás szerintük lehet őséget nyújt a gyön-
gébb anyagi helyzetűeknek is a korszerűbb gépek vásárlására, és biztonságosabb 
értékesítési lehet őségeket teremt a termel ők számára. 

A paraszt akkor szűnik meg paraszt lenni, ha árutermel ővé vált, amihez gépesí-
teni kell gazdaságát. A gépesítési folyamatnak nem szabad ösztönszer űen, csupán 
az egyén belátása és zsebe szerint történnie, hanem társadalmilag tervezett formá-
ban, ami csak a magán- és a társadalmi szektor összefogásával és szoros együtt-
működésével lehetséges. A társulással éppen ez az együttm űködés valósulhat meg. 

A mezőgazdasági témájú előadássorozatok az általában alacsony iskolai képzettség ű  
parasztfiataloknak nagy segítséget nyújthatnak a korszer ű  termelés megismerésé- 
ben és általános szakmai és politikai tájékozottságuk fejlesztésében. Azután érdek- 

408 	lődve, hogy szerveznek-e falujukban ilyen el őadásokat, a parasztfiatalok 54, a me- 



zđgazdasági dolgozók 60"/o-ától kaptunk igenl ő  választ, míg 43 illetve 34"/ouk taga-
dólag válaszolt. Ugyan ezt a kérdést (ahol csak lehet őség nyílt erre) feltettük az ille-
tékes szerveknek is, kiktől mindenütt igenlő  választ kaptunk. Behatóbb elemzés után 
láthattuk, hogy Szivác (ahol mindenki nemmel felelt) és Feketics (ahol mindenki 
igennel felelt) kivételével az egyes falvak fiataljainak válaszai megoszlanak. (Igy 
páldául: Székelykevén 14 nem, egy igen; Tordán 7 nem egy igen; Földváron 4 igen 
és 4 nem; Maradékon 4 igen, 3 nem; Kevin 15 igen, 4 nem; Csantavéren 8 igen, 
2 nem.) A rossz szervezésre utal, ha egy falu képvisel őinek többsége mit sem tud 
ez előadásokról, — holott az igény még a sziváciak és a tordaiak válaszaiban is 
föllelhető : szükségük lenne a korszer ű  földművel'éssel, növénytermesztéssel és ál-
lattenyésztéssel, a társulással, az agrotechnikával, a vegyszerek használatával, stb. 
kapcsolatos felvilágosításokra. Ahol viszont a többség igennel válaszolt, ott a töb-
biek érdektelenségére kell gondolnunk. A parasztfiatalok (azok, akik tudnak róla) 
nagy többségükben (az összsokaság 40°/"-a) látogatják is ezeket az el őadásokat, hasz-
nosaknak tartják őket, de hiányérzeteikr ől is beszámolnak. Például: miért nem 
télen tartják az el őadásokat; a vita vezetése lehet ővé teszi, hogy a termel ők hely-
telen irányba tereljék a beszélgetést; miért nem szervezik meg a más gazdaságok 
látogatását, stb. A mez őgazdasági dolgozóknak kb. egy harmada látogatja az el ő-
adásokat, és mind az ismeretterjesztés, mind aszórakozás-m űvelődés szempontjá-
ból hasznosaknak tartják őket. A többiek — az egyéni megindoklások szerint —
nem érnek rá, nem érdekli őket, vagy haszontalanságnak tartják az ilyesmit. 

A Szocialistá Ifjúsági Szövetség kezdeményezte „Fiatalok és a falu" elnevezésű  
akció a korszerű  mezőgazdasági termelés térhódítását, az általános m űveltség szint-
jének, valamint a művelődési szórakozási és a sportolási lehet őségek fejlesztését, 
s nem utolsó sorban a falusi fiatalok társadalmi-politikai és eszmei angazsálódását 
szolgálja. A SZISZ falusi alapszervezeteinek és a VSZISZ falubizottságának ez 
együttes akciója hathat oda leginkább, hogy a fiatalok mind nagyobb számban be-
kapcsolódjanak a SZISZ munkájába. Ebben az akcióban a parasztfiataloknak 26, 
a mezőgazdasági dolgozóknak 40"/"-a vesz részt. A parasztfiataloknak 64, a mez ő-
gazdasági dolgozóknak pedig 50"/"-a válaszolt határozott nemmel, míg 10-10"/o-uk 
nem válaszolt erre a kérdésre. Legaktívabbak a keviek, 80"/o-uk résztvesz az akció-
ban, majd a csantavériek következnek 40"/o-os részvételükkel. (Csantavéren m ű-
ködik még az Ifjú Magántermel ők Klubja is, melynek hasonlóak a célkit űzéséi, 
azzal, hogy itt a szakmai problémákra nagyobb hangsúly helyez ődik.) Földváron 
és Maradékon senki, a többi helységekben pedig csak néhányan vesznek részt az 
akcióban, ami a falusi Szocialista Ifjúsági alapszervezetek munkáját is jellemezheti. 

Parasztfiataljaink életmódjára, viselkedésére, felfogására — adatainkból kitetsz ően 
— nagy befolyással vannak a szül ők. Nincsenek ugyan kizárva a döntéshozásból, 
de a végső  szó a szülőké. Többségük mindent megbeszél velük, kivételt itt csak né-
hány megházasodott fiatal képez, a lányok esetében viszont kizárólag a szül őké 
a döntő  szó. Másrészt e fiatalok már másként viszonyulnak a munkaszervezéshez, 
készek az újítások befogadására, a korszer ű  mezőgazdasági termelés megvalósítá-
sára. Ehhez azonban t őkére van szükség, amivel ők nem rendelkeznek és megfe-
lelő  társadalmi feltételekre. 

a 
parasztfiatalok 
életmódja 
az 
időmérleg 
tükrében 

Az 50 fiatal 350 napjáról azaz 8400 órájáról kapott viszonylag pontos feljegyzések 
alapján nemcsak az adott héten folytatott tevékenységek megbízható leírására, 
hanem általánosabb érvényű  következtetésekre is lehet őségünk adódott. Az időmér-
legben 20 tevékenységet tüntettünk fel, a fiatalok pedig még további nyolcat emil-
tettek. Az egyes tevékenységcsoportok: 

munka (a diagramm) — a termelést szolgáló tevékenységek: a munkaszervezet-
ben töltött idő, a növénytermesztési munkálatok, a jószág körüli munka, és a 
másoknak való szolgáltatások. 

élettani és személyi szükségletek (c diagramm) — a biológiailag determinált szük-
ségletek: az alvás, az étkezés és a tisztálkodás. 

kötelességszerű  tevékenységek (d diagramm) — azok a munkatevékenységek tar-
toznak ide, amelyek, habár nem termeé đ  jellegűek, mégis egyrészt a termelést, 
másrészt az egyén bioszociális létét szolgálják. A parasztfiatalok az e tevékeny-
ségcsoportra elhasznált idejük legnagyobb részét az id őmérlegben is feltüntetett 
„egyéb háztáji tevékenységek" és a házimunka képezi. Az ugyancsak feltüntetett 
közlekedésre és ügyintézésre jóval kevesebb id őt fordítanak. (A parasztfiatalok 
általában nem is jelölték a k őzlekedést, összevonva ezt a soron lev ő  tevékeny-
séggel. A felsoroltakon kívül ide tartozik még az általuk említett gépjavítás is. 	404 



4. azabadideji tevékenységek (b diagramm) 

E tevékenységcsoportok alapján képet kaphatunk a parasztfiataibk életmódjának 
szerkezeti modelljéről. Dolgozó fialalOkról lévén szó, két tevékenységcsoport bizo-
nyult számunkra a legfontosabbnak: a munka és a szabadid ő . Ezek részletes elem-
zésével megkísérelünk választ adni arra a kérdésre, hogy Tehetséges-e egy — a 
munka és a szabadidő  harmonikus megoszlása szempontjából — megközelít ően ide-
ális életmód kialakítása. 
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A négy tevékenységcsoport diagrammját összehasonlítva láthatjuk, hogy mindegyik 
csoporton belül nagyok az ingadozások. Habár az élettani szükségletek kielégítésére 
fordított időben vannak a legkisebb eltérések, mégis jelent ős a különbség az e célra 
legkevesebb időt fordító egyén és a diagramm legelején álló 'társa között. Az el őbbi 
fele annyi időt aludt (240/0) mint az, aki élettani szükségleteinek kielégítésére a leg-
több időt fordította (46 0/0). A munka és a kötelezettségek tevékenységcsoportjában 
találkozunk olyanokkal is, akik egész héten át egy percet se szenteltek ezekre a 
tevékenységekre. Legnagyobb a munka diagrammjának az amplitúdója — jelezve 
a magukat agyonhajszoló és a lusta, henyél ő  parasztfiatalok közti hatalmas elté-
réseket. A diagrammok amplitúdóinak eltérései egy meglehet ősen szeszélyes idő-
beosztásról árulkodnak. Felmérésünkben négy, a diagrammok alapján világosan 
kimutatható altípust vizsgálunk: 

ALT! PUS0K 	 T(PUSOK 
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akik Felhanyagolják magukat 

Négy parasztfiatalt és két mez őgazdasági dolgozót találunk itt, akik idejüknek 
28,5°/o-át (az átlag 37,1 0/0) fordítják élettani szükségleteik kielégítésére. Az így meg-
takarított heti 15 órát elsősorban szabadideji tevékenységekre használják fel, de 
számottevő  a kötelezettségekre fordított idejük is, míg a munkára ők is csak annyi 
időt fordítanak mint az átlagos parasztfiatal. Bár kisszámú csoportról van szó, 
mégis elmondhatjuk, hogy a többi altípushoz viszonyítva ők a leghomogénebbek, —
szembetűnő  ingadozás csak a kötelezettségek diagrammjában tapasztalható náluk. 

a leleményesek 

Kötelezettségeik elvégzésére alanyaink átlagosan idejüknek 12,7°/o -át (heti 21 órát) 
fordítják. 10 fiatal esetében (8 paraszt és 2 mez őgazdasági dolgozó) ez az arány 
0-50/o-ra (átlag 2,8°/0) módosul (heti nem egész öt óra). Feltételeztük, hogy lelemé-
nyességüknek köszönve ezek a fiatalok gyorsan lerázzák kötelezettségüket, kiderült 
azonban, hogy a sok dolog következtében szinte nem jut idejük kötelezettségeik 
elintézésére, sőt a munkára az alvásra szánt id őből és a szabadidőből is elrabolnak. 
Hihetetlenül sokat dolgoznak, idejüknek 22-620/o-át munkában töltik. A munkára 
fordított átlagidő  így 40,60/0 (heti 68 óra), naponként tehát (beleértve a vasárnapot 
is) majd 10 órát dolgoznak. Az ide tartozó parasztfiatalok többsége még nem gé-
pesítette gazdaságát, valószínű, hogy éppen emiatt dolgoznak ilyen sokat. Hárman 
azonban mezőgazdasági gépeikkel másoknak is dolgoznak, (egyikük azt állította, 
hogy 100 holdat művel) vagy azéx't, hogy még többet keressenek, vagy mert egy-
szerűen nem tudják életüket másként elképzelni. 

a lógosak 

Alanyainknak hetente mintegy 36 óra jut szabadideji tevékenységre, 7 fiatal viszont 
(5 mezđgazdasági dolgozó és 2 parasztfiatal) idejének több mint egyharmadát 
(35,70/0), vagyis heti 60 óráját felszabadította. Az élettani szükségletek kielégítésére 
pontosan annyi idejük marad nekik is mint e réteg áltagos egyénének, ugyanakkor 
jóval kevesebb idđt töltenek el munkában — főként a termelđ  munkára fordítanak 
gyalázatosan kevés id őt. A szóródás 0-280/0-ig terjed (az átlag 16,8 0/0); a munká-
ban töltött idő  heti 28, vagyis a vasárnapot is beleértve napi 4 órát tesz ki. Mindkét 
parasztfiatal gépesítette gazdaságát, a mez őgazdasági dolgozók pedig a képzettebbek 
közé tartoznak (egyikük mez őgazdasági technikus, négyen szakmunkásképz ő  isko-
lával rendelkeznek), akik az átlagosnál jóval több id лt fordítanak a tömeg kommu-
nikációs eszközök használatára, és nem vetik meg a társaságot, a pihenést sem, s őt 
az olvasásra és más művelődési lehetőségekre is szakítanak maguknak id őt. Sza-
badidejüket igen változatosan töltik el. 

akik túlhajszolják magukat 

A szabadidő  diagrammjának a végén találunk 10 fiatalt (8 parasztfiatal és 2 mez đ-
gazdasági dolgozó) akik idejüknek mindössze 9,5 0/o-át (hetente nem egész 16 órát) 
fordítják szabadideji tevékenységekre. A második altípushoz hasonlóan ők is túl-
hajszolják magukat: alvással ugyanannyi idđt töltenek el mint a második altípus 
tagjai, azzal, hogy ők a termelő  tevékenységekre amazoknál kevesebb id őt fordí-
tanak (idejük 34,70/o-át, vagyis heti 58 órát), kötelezettségeikre viszont jóval többet 
(idejük 160/o-át, vagyis heti majd 27 órát). Idejüknek tehát valamivel több mint a 
fele tellik el munkában. Az ide tartozóknak 50 0/o-a nős és mindannyiuknak van 
gyereke is. 

Megállapíthatjuk: 

Igen szeszélyes időbeosztásról tanúskodik az a tény, hogy alanyainknak több 
mint a fele (28) vagy túlzásba viszi, vagy meglehet ősen elhanyagolja egyes tevé-
kenységcsoportját, ami lényeges eltolódást idéz el ő  a többi tevékenységcsopor-
tokra fordított időtartalomban. Csupán az élettani szükségletekre fordított id đ-
mennyiség megoszlása arányos (kivételt képez itt az els ő  altípus). 

Altípusaink kis számú csoportok és nem is homogének. A különböz đ  tevékeny-
ségcsoportok diagrammjai nagy szóródást mutatnak, ami jelzi a típusok bizonyos 
fokú látszólagosságát is. 

Bizonyos azonban, hogy a munka növekedése els ősorban a szabadidő  kárára tör-
ténik (és fordítva). 

Megállapítható, hogy a parasztfiatalok töltik a legtöbb id őt munkában, a leg-
több szabadidővel pedig a mezđgazdasági dolgozók rendelkeznek. Ez az általános 
megállapítás az egyes tevékenységcsoportok diagrammjának altípusaira is 
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•
C ideális típus 	ideális 

típus 

Az ideális típust az, a parasztfiatal képviselheti, aki idejének legalább egynegyedét. 
termelő  munkára, egyötödét pedig szabadideji tevékenységekre fordítja. E szerint 
az ideális típushoz legtöbb 32 alanyunk tartozhatna, id őbeosztásuk részletes isme-
retében azonban mindössze tizenötöket soroljuk ide (3 mez őgazdasági dolgozót és 
12 parasztfiatalt), kiknek id őbeosztása eltér az átlagostól: megnövekedett a termel ő-
munkára és a szabadideji tevékenységekre fordított idő  és lényegesen csökkent az 
alvással és kötelezettségeik végzésében eltöltött id őmennyiség. (A parasztfiatalok 
közül öten székelykeveiek, hárman csantavériek, ketten feketicsiek, egyikük meg 
fföldvárról való. A mezőgazdasági dolgozók közül ketten feketicsiek, egy pedig 
csantavéri.) 

az 
időbeosztás 
típusai 

Az időbeosztás típusainak meghatározásában a munkatevékenység diagrammját 
vesszük alapul. A termel őmunkára szánt idđ  görbéjének jól kivehet ő  ívszakaszai 
alapján három, nagyjából megegyező  csoportra tagoltuk mintaegységünket. 

16. táь1ázat 

az ídđbeosztás típusai a fiatalok száma és a helység alapján 

típusok 

helységek 

Feketics Csantavdr Székelykeve В. Fđldvár 

1. típus 5 4 6 0 
2. típus 10 4 2 4 
3. típus 11 2 2 0 

összesen 26 10 10 4 

17, táblázat 

A parasztfíataloknak és a mezđgazdasági dolgozбknak a megoszlása 
az idđbeosztás típusaiban (•/•) 

típusok 

fiatalak 1 2 3 đsszesen 

parasztfiatalok 40 40 20 100 
mezőgazdasági 
dolgozók 12 41 47 100 

átlag 30 40 30 100 

18. táblázat 

Az idđbeosztá5 típusainak & parasztfiatalok és a mezđgazdaságí 
flatalok szerinti megoszlása (•/•) 

tfpusok 

fiatalok 1 2 3 összesen 

parasztfiatalok 87 66 47 66 
mezđgazdasági 
dolgozók 13 34 53 34 

đsszesen 100 100 100 100 

Az egyes falvak aképpeni tipizálásával, miáltal a megfelel ő  falvak fiataljai három, 
kettő, egy pontot kapnak, aszerint, hogy az els ő  második, vagy harmadik típusba 
kerültek, megkapjuk a falvak domináns típusait. Az els ő  típusban legtöbb a szé-
kelykevei. Az erősen vegyes és a legszámosabb második típust a földváriakkat 
együtt a csantavériek alkotják, a harmadik típusban pedig a feketicsiek dominálnak. 
A mezőgazdasági lakosság e két csoportjának a tipizálásával méginkább kifejezésre 
jutott, hogy az els ő  típus túlnyomórészt parasztfiatalokból, a harmadik típus pedig 
mezőgazdasági dolgozóból tev ődik össze. A középső  típusban, bár szám szerint túl-
súlyban vannak a parasztfiatalok és az ő  életmódjuk befolyásolja ezt a típust is, 
mégis az összsokaságban való relatív részarányokat illet ően a megoszlás majdnem 
azonos. 

Az első  típus tagjai a munkára fordítják a legtöbb id őt (idejüknek átlagosan 
42,8°/o-át, heti 72 órát). A sok munka következtében náluk minden más tevékeny- 	408 
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ségcsoportra fordított idő  kisebb lesz az áltagosnál: élettani szükségleteikre idejük-
nek 34,9°/o-át fordítják, és idejüknek mindössze 16°/0-ával rendelkeznek szabadon, 
a kötelezettségre fordított idejük pedig az átlagos felére (6,3" /0) csökken. A paraszt-
fiataloknak 540/o-a 16-, 46°/o-a pedig traktorvontatású mez őgazdasági gépekkel ren-
delkezik. (A parasztfiatalok közül hatan székelykeveiek, négyen csantavériek, és 
hárman feketicsiek, akik azé г't maradtak meg a föld mellett, mert nem szerettek 
tanulni, s a szülők is ilyen irányba terelték őket.) 

2. típus: Az átlagos parasztfiataltól alig valamivel különb őznek, csak egy hajszál-
nyival dolgoznak kevesebbet és van kevesebb szabadidejük. A termel őmunkára ide-
jüknek 290/o-át (heti 48 és háromnegyed órát), szabadideji tevékenységekre pedig 
idejük 21,5°/o-át (heti 36 órát) fordítják. Alvással az átlagosnál kevesebb (összide-
jüknek 36,8°/0, heti majd 62 órát), kötelezettségeik végzésére pedig valamivel több 
időt töltenek el (idejük 16° /°-át, heti nem egész 27 órát). E típus parasztfiataljai és 
mezőgazdasági dolgozói közül négyen-négyen házasok, kilencen, illetve hárman még 
nem házasodtak meg. A parasztfiatalok közül négyen-négyen feketicsiek, illetve 
földváriak, hárman csantavériek, ketten pedig székelykeveiék. 30 0/o-uk 16- és 700/o-uk 
traktorvontatású munkagépekkel dolgozik. Еletpályájuk megválasztásában náluk 
hatott a legnagyobb er ővel a családi tradíció és az anyagiak hiánya. Ha több pén-
zük lenne, elsősorban traktor és más mezőgazdasági gépeket vásárolnának, ám 
igénylik a személygépkocsit és az utazást is. 

3. típus: E fiatalok a termel őmunkára az átlagosnál jóval kevesebb, a többi tevé-
kenységcsoportra pedig több id őt fordítanak. Idejüknek mindössze 16,8° /o-a (heti 
nem egész 27 óra) telik munkában, míg kötelezettségeik elvégzésére összidejüknek 
17,2°/o-át fordítják. Еlettani szükségleteik kielégítésére idejüknek 39,90/o-a (heti 77 
óra) megy el. Megtakarított idejük legnagyobb részét, összidejüknek 26,80/o-át (heti 
45 órát) szabadon töltik el. A parasztfiatalok közül hárman, a mez őgazdasági dol-
gozók közül pedig egy házas, négyen illetve heten még nem házasodtak meg. Ezek-
nek a parasztfiataloknak mindössze 28 0/0-a dolgozik lóvontatású gépekkel. Ketten-
ketten csantavériek, illetve székelykeveiek, hárman feketicsiek. Ik azok akik sze-
retik a földművelést, pedig leginkább véletlenül maradtak meg annál. Igényeik 
között találjuk az autót, és a gazdaság korszer űsítését, és szívesen költenének több 
pénzt az öltözködésre, bútorra, fürd őszobára és a lakberendezésre. A mez őgazda-
sági dolgozók közül ketten elvégezték a mezőgazdasági technikumot, négyen pedig 
a szakmunkásképzđ  iskolát. 

összegezés 

Az egyes falvak fiataljai a különböz ő  típusokban különbözőképpen oszlanak 
meg. 

A különböző  típusokban jelentősen eltér a paraszt és a mez őgazdasági dolgozók 
részaránya. Az időbeosztás típusai egymástól igen eltér ő  életmódról árulkodnak. 

A parasztfiatalok és a mez őgazdasági dolgozók életmódja között lényeges különb-
ségeket találunk. A parasztfiatalok idejüknek 31,6° /o-át (több mint heti 53 órát), a 
mezőgazdasági dolgozók pedig idejüknek 24,40/o-át heti nem egész 41 órát) fordít-
ják termelőmunkára. A termelőmunka növekedése azonban nem vonta maga után 
az összes többi tevékenységcsoport csökkenését is, csak a szabadid ő  (igen lénye-
gesen) és valamennyire az alvásra fordított id ő  csökkent, miközben megnövekedett 
a kötelezettségekre fordított idejük (ami végeredményben azonos a munka növe-
kedésével). Világos tehát, hogy a munka növekedése vagy csökkenése ezeknél a fia-
taloknál elsősorban a szabadidő  rovására illetve javára történt. A két vezető  tevé-
kenységcsoportra fordított id ő  alsó határa igen alacsony (310/a). Nem téveszthetjük 
azonban szem elől, hogy a kötelezettségek elvégzése is nagyrészt fizikai munkát 
jelent, és — ahogyan azt a diagrammok görbéi is mutatják — a termel őmunka 
csökkenésével párhuzamosan növekedik a kötelezettségekre fordított idő. A har-
madik típus pl. közel háromszor annyi időt fordít kötelezettségeire, mint az els ő  
típus. Különösen szembetűnők az első  és a második típus közötti különbségek. Ha 
a termelő  tevékenység felől végzünk összehasonlítást, akkor ugyanezeket az ará-
nyokat kapjuk, csak ellentétes el őjellel. 

A termelő  munka növekedése a biológiai létfenntartásra fordított id ő  nem jelentđs, 
de nem is elhanyagolható csökkenését vonja maga után. A házassági állapot és a 
típusok között nincsen szorosabb összefüggés (az els ő  és a második típusnak húsz-
húsz, a harmadiknak pedig 23 0/o-a házasodott meg). Lényeges összefüggés tapasz- 
talható azonban az egyes típusok és a termelés gépesítése között. Az id đmérleget 
kitöltők negyven százaléka 16-, 60 0/o-a pedig traktorvontatású munkagépekkel 
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A típusok megoszlása eltér ett đl az aránytól. 

19. táblázat 

Az er đgépek használatának típusonkénti megosziása •/.) 

típusok 
	

ló 	traktor 	összesen 
vontatású 

I 54 46 100 
iT 30 70 100 и  28 72 100 

őszesen 40 60 100 

a 
parasztfiata9ok 
szabadideje 

A parasztság a közelmúltig (és részben ma is) csak a passzív id őtöltést ismеl te, 
(pihenés, tétlenség), számára a m űvelődés különböző  formái ismeretlenek. Az új 
termelési eszközök eredményeként csökkent munkaid ő, valamint az ezt kísér ő  
egyéni igények növekedése e téren is változást hozott: növekszenek a részben aktív, 
részben passzív szabadideji elfoglaltságok. Alanyainknak átlag heti 36 óra szabad-
idejük van. Kutatásunk egyik fontos célja, feltárni a parasztfiatalság m űvelődési 
igényeit, szabadidejük tartalmi sajátosságait. Id őmérlegünkben a következ đ  sza-
badtevékenységek szerepeltek; újságolvasás; tv-nézés, rádióhallgatás; baráti tár-
saság; pihenés, tétlenség; udvarlás; társadalmi-politikai tevékenység; kocsma; mo-
zi; olvasás és egyéb művelődés; sport; vallási foglalatosság. 

Az egyes szabadidei .tevékenységek rangsorolása: 

mozi 
tv nézés 
rádióhallgatás 
olvasás 

6. színházlátogatás 
6. képtár , múzeum látogatása 
T.  hangverseny 

A melléktevékenységeket csak néhányan jelölték, főként a kommunikációs eszkö-
zök szerepeltek itt is. (A részleges adatokból levonható tanulság, hogy a parasztok 
egyszerre csak egy dolgot csinálnak). Külön vizsgáltuk az id őbeosztás csoportjainak, 
valamint a parasztok és a mez őgazdasági dolgozók szabadidejének tartalmi sajá-
tosságait. A mezőgazdasági dolgozóknak 12 órával több a szabadidejük mint a pa-
rasztfiataloknak. A mez őgazdasági dolgozók heti szabadideje majd 44 óra, a pa-
rasztoké pedig mindössze 32 óra. Jelent ős az első  és a harmadik csoport közötti 
eltérés is (az első  csoport tagjainak 28,5, a másodiknak 36, a harmadiknak 45 óra 
jut hetente szabadideji tevékenységekre). 

1. tömegkommunikációs 
eszközök 
fogyasztása 

Szabadidejüknek mintegy a 26° /teát (heti 9,5 óra) töltik ezzel. Habár ebb ől a szem-
pontból az egyes típusok és csoportok között nincsenek jelent ősebb eltérések 
(25-27°/0), ha az óraszámokból indulunk ki, a mez őgazdasági dolgozók els őbbségét 
figyelhetjük meg. 

A napilapok közül legtöbben a Magyar Szót olvassák (66), napilapunknak csupán 
Maradékon nincs olvasója (ahol nem kapható), és viszonylag kevesen olvassák még 
Tordán és Feketicsen. A Magyar Szót a székelykeviek és a sziváciak körében igen 
népszerű  Večernje novosti követi (12), majd a Politika (5). A maradékiak a Dnev-
niket olvassák (4), egyikük pedig a Borbát vásárolja. đsszesen 22 hetilapot olvas-
nak: 7 Nap (22), Dolgozók (6), TV Novosti (6), Képes Ifjúság (3), Sport (3). A többi 
hetilapnak mindössze egy-két olvasója van. Ketten megemlítettek egy-egy folyó-
iratot is (Létünk, Híd). 410 



a rádi6hallgatás gyakorisága 

naponta három óránál többet 
naponta 2-3 бrát 
naponta 1 órát 
nagyon ritkán 
hetente 1-2 órát 
nem hallgat rádiót 

a tv-nézés gyakorisága 

mindennap 
hetente többször 
hetente egyszer 
havonként egy-két alkalommal 
ritkán vagy soha 

A tv műsor adástípusainak rangsorolása 

21°1 ° 	1. filmbemutatás 
24°/о 	2. sportközvetítés 
33°h 	3. zenés táncos revü 

6°!° 	4. különféle vetélkedük 
12°/o 	5. tv-játék, színházi közvetítés 

3°/c 	 6. tv-híradó 
ismeretterjeszt đ  műsorok 
kül- és belpolitikai műsorok 
irodalmi mиsorak 

42°/o  
38°/o 

10°/o  
2°/o  

Alanyaink szabadidejükben legszívesebben moziba járnak, ezt követi a tv-nézés 
és a rádióhallgatás. A tv-nézést több mint egynegyedük, a rádióhallgatást pedig 
több mint egyötödük sorolta az els đ  helyre, míg a második helyre a tv-nézés 
35®/o-uknál, a rádióhallgatás pedig 29°/o-uknál kerül. Elmondhatjuk, hogy a paraszt-
fiatalok négyötöde rendszeres tv-néz ő  és rádióhallgató. A tv-ben a legnépszerűbbek 
a filmbemutatók. A fiatalok fele említette đket az első  helyen, majd további egy-
harmaduknál találjuk a második-harmadik helyen. A második helyre a sportköz-
vetítés került, egyharmaduk említette els őként, s valamivel többen másodikként. 
A zenés-táncos revüket a kedvelési ranglista 2-5. helyén találjuk, hasonlóképpen 
kedveltek a 3-5. helyre került különféle vetélked ők is. A tv-játék, színházi köz-
vetítés rangsorolása eléggé egyenletes, azzal, hogy a két els ő  és a két utolsó helyre 
kevesen sorolták. A tv híradó rangsorolásának egyenletességét csak az bontja meg 
valamennyire, hogy 16°/o-uk az 1. helyre 8°/o-uk pedig az utolsó helyre helyezte. 

A rádióban legszívesebben a könny űzenét hallgatják. (Muzsikaszó jókívánság, Szív-
küldi szerbhorvát nyelven, magyarnóták, jugoszláv népdalok, sabáci rádió), és ked-
velik a sportközvetítéseket és az ifjúsági m űsorokat is. Néhányan hallgatják a rá-
di6játékokat is, de már a színházközvetítések, az informatív adások, a tudományos 
ismeretterjeszt ő  műsorok és a komolyzenei meg az irodalmi m űsorok szinte tör-
vényszerűen kerülik el figyelmüket. A válaszok alapján úgy tűnik, mintha alanya-
ink a televíziót és a rádiót csak a sportközvetítés, a szórakoztató zenés m űsorok 
és a vetélkedők idején kapcsolnák be. 

2. társasélet 

Alanyaink szabadidejüknek átlagosan 24 0/o-át (heti majd 9 órát) töltik társaságban. 
Bár társaságkedvel ők, mégis (fđként a parasztfiatalok) csak igen mérsékelten barát-
koznak. Az első  típus tagjai és általában a parasztfiatalok jóval kevesebb id đt for-
dítanak társaséletre, mint a harmadik típus tagjai és általában a mez đgazdasági 
dolgozók, akik idejüknek 29°/o-át (hetente mintegy 12 órát) töltik el társaságban. 

Hol tőltenkk el legszfvesebben szabadidejüket ? Miként töltenék el legszívesebben szabadidejüket? 

egyedül 1°/a otthon , szüleiknél 9°/. 
családi körben 28°/і  otthon (háztartásai és gyerekkel) 15°/і  
baráti táгsaságban 49°/n kisebb baráti társaságban 35°/n 
kedvesénél 21°/o kedvesénél 26°h 
máshol 1°/o vendéglđben 6°/' 

művelđdési intézményben 1°/e 
távol megszokott k őrnyezetétđl 8°/o 

A kedvesükkel esetleg a családi körben érzik a legjobban magukat ezek a fiatalok, 
míg a baráti társaság fontosságban a második helyre kerül. A fiúk közül háromuk-
nak nincsen se barátja, se barátn đje. 18°/o-uknak nincsen barátn đje, további 11°/o-uk 
pedig nem jelezte a barátn ő  meglétét és számát (valószín ű, hogy többségüknek nincs 
is barátnđjük). A többieknél a barátn ők száma eléggé egyenletesen oszlik meg 
1-7-ig. A fiúbarátok száma jóval nagyobb. 26-an hétnél több, a többiek kett đ tđl 
hat barátot említenek (egyetlen barátja csak egyiküknek van). A lányoknak sokkal 
könnyebb a helyzetük. Nekik barát és barátn ő  is inkább akad. 

barátokkal találkoznak 

naponta 24°/u 
hetente tđbbszőr 54°/° 
hetente egyszer 11 
alkalmilag 110/o  

Az időmérleg bejegyzései alapján az említett héten nyolcan (16 0/0) nem voltak bará-
tokkal. A barátra els ősorban a szórakozás végett van szükségük, majd egymás ki-
segítése miatt. Hangsúlyozzák, hogy főként a munkában való kölcsönös segítség гбl 
van szó (a székelykeveiek segítik leginkább egymást). Emutik még a beszélgetésb đl 
származó kölcsönös hasznot is (megtárgyalják az eseményeket és egymás problé- 
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pihenés 
tétlenség 

Szabadidejüknek átlagosan 11°/o-a, (heti 4 óra) múlik el passzív id бtöltéssel. A meg-
figyelt héten 12-en nem jelölték ezt a tevékenységet. Közülük hatan az els đ  típus 
tagjai, s ez mintha megcáfolná azt a tételt miszerint a megfeszített munka növeli 
a passzív idđtöltésre való hajlamot. Hogy ez mégsincs így, bizonyítja az is, hogy 
erre a tevékenységre szabadidejük legnagyobb részét (13°/o -át) éppen az els ő  típus 
tagjai fordítják (a többieknél ez a szabadid ő  10—i1°/o-át teszi ki). 

udvarlás 

Udvarlással szabadidejük 9°/o-át (heti 3 óra 15 perc) töltik. Az id őmérlegükben mind-
össze 21-en jelölték az erre szánt id đt, a nős fiatalemberek egyáltalán nem beszél-
tek róla, — s ez némiképp eltorzítja az udvarlásra szánt id ő  arányait. Az udvar-
lásra fordított idđ  százalékos megoszlása különbözđ  típusok és csoportok között igen 
eltérő. Legmagasabb az els ő  és a harmadik típusnál. A parasztfiataloknál ez 3 óra 
15 percet, vagyis szabadidejük 10° /o-át, a mezőgazdasági dolgozóknál 3 órát illetve 
szabadidejük 7° /o-át jelenti. Az udvarlás és a társas élet tehát ellentétes irányú 
ősszetev ője a fiatalok Szabadidejének. Udvarolni, megházasodni — a legnagyobb 
érték a parasztfiatalok számára. Egy 22 éves parasztfiatal pl. így ír: „Már most 
úgy szeretném ha a saját családi körömben, a feleségemmel és gyerekeimmel bír-
nám eltölteni a hétvégét". A fiúk lehetőségei e téren eléggé korlátozottak mert a 
falun maradt tanulatlan lányok (jóval kevesebb az ilyen lány mint a fiú) igyek-
szenek minél el őbb férjhez menni, és ha lehet őségük nyílik rá, nem parasztot vá-
lasztanak élettársul. 

A fiatalok szabadidejük legnagyobb részét (66-74° /0) fordítják a fenti négy tevé-
kenységre. Emellett jelent ős még a kocsmában és a moziban eltöltött id őmennyi-
ség is. 

kocsma 

A kocsmázás szabadidejük 8°/o-át (heti 3 óra) veszi igénybe. Az elemzett héten hu-
szonegyen (nősek, nőtlenek) voltak kocsmában. Legtöbb id őt erre (szabadidejüknek 
12,5 illetve 10° /o-át, vagyis 3,5 órát illetve 3 óra 15 percet) az els ő  típus tagjai és 
a parasztfiatalok fordítanak. A mez đgazdasági dolgozók átlagosan heti 2 órát sza-
badidejük 5° /o-át töltik kocsmában. 

~ 

mozi 

A művelődési lehetőségek közül a mozi került az els ő  helyre: szabadidejüknek 
7°/o-át (heti 2,5 óra) veszi igénybe. Az elemzett héten majd kétharmaduk (32) volt 
moziban. Az emutett falvakban általában kétszer van filmvetítés, míg egyes hely-
ségekben nincs is moziterem (pl. Kevin). A mozilátogatás tényleges képének kiala- 
kítását megnehezíti, hogy egyesek id őmérlegükben nyilvánvalóan idesorolták a tv 
filmbemutatóit is (ezzel magyarázhatók azok az adatok, melyek szerint egyesek éjjel 
1-2 óráig moziban voltak). Moziba —saját állításaik szerint — 37°/o-uk hetente 
többször, 20° /o-uk hetente egyszer, 14°/o-uk havonta egyszer-kétszer, 19°/o-uk csak 
ritkán és 10°/o-uk sohasem jár. 

Milyen filmeket kedvelnek? Atlyukasztott dollár 4 
művészfilm 5'/, Egy marék dollárért 2 
politikai témájú 2•/. Elfújta a szél 2 
tudományos 3'/. Lave story 2 
kalandfilm 19v, Csak egy nap az élet 2 
western 21'/. Z 2 
dokumentumfilm 2•h Hosszú forró nyár 2 
rajzfilm 18'/, Az éjjeli cowboy 2 
tudományos-fantasztikus 9'/, Legyőzhetetlenek 2 
bűnűgyl 21•/. 
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Kedvelt mdfajaík : 

szépirodalom 18'/. 
képregény 18/. 
ismeretterjeszt đ  2'/. 
kalandregény 35'/. 
űtleirások 13'/. 
természettudományi 4'/. 
társadalomtudományi 2'/. 
egyéb 87. 

Könyvet olvas: 

hetente többet 	 2'!. 
hetente egyet 	 2'h 
havonként többet 	 11'!. 
havonként egyet 	 14'/. 
h:iгomhavonként 	 511, 
évente két-háram 	 20'/. 
évente egyet 	 19'/. 
nagyon ritkán 	 13'!. 
soha 	 14'/. 

Kértük, sorolják fel legkedvesebb (világirodalmi, jugoszláviai, magyarországi és 
jugoszláviai magyar) íróiknak a neveit. Ismereteik fogyatékosságát jelzi, hogy 100 
közül csak öten tudtak mindegyikre nevet említeni, és hogy huszonnyolcan egyet-
len jugoszláviai magyar író, költ ő  nevét sem tudták. A legtöbb kivetnivalót a szi-
váciak és a maradékiak ismerete hagyja maga után, m.íg a csantavéri, kevii, feke-
ticsi és székelуkevei fiatalok az átlagosnál valamivel szélesebb ismeretekkel ren-
delkeznek. 

Kedvenc irбk, kđLtđk: 
választások 

száma 
1. Ivo Andrič  

választások 
száma 

12 
1. Emil Zola 4 2. Branko Coptd 4 
2. Tolsztoj 3 3. Desanka Maksimovi č  3 
3. Hemíngwey 3 4. Jovan Jovanović  Zmaj 1 

5. Miroslav Antíć  1 
1. Jókai Mór 15 6. Bulatovi č  1 
2. Móricz Zsigmond 9 
3. Gárdonyi Géza 4 1 . Csépe Imre 9 
4. BOrkesi András 3 2. Fehér Ferenc 6 
5. Mikszáth Kálmán 2 3. Majtényi Mihály 3 
6. Németh László 2 4. Gál L4iszló 2 
7. Zilahy Lajos 2 5. Szirmai Károly 1 
8. Rejtđ  Jenő  2 6. Laták István 1 
9. Mбra Ferenc 1 7. Major Nándor 1 

10. Szílvási Lajos 1 

i. Petđfi Sándor 19 
Ady Endre 6 
József AttIla 5 

4. Radnóti Miklós 2 

A legkedveltebbek a b űnügyi, a western, a kaland é,; a rajzfilmek. Válaszadóink 
egyharmada nem emelt ki egy filmet sem, egynegyedük pedig több filmcímet is 
felsorolt. đsszesen 53 film címét említették. Ezek, kis kivétellel (Két katona, Z, Ke-
resztapa), a leggyengébb minőségű  bűnügyi, western, vagy kalandfilmek. Miért van 
ez így? Nem tudnak választani, vagy nem hoznak jobb filmeket? E kérdés megvá-
laszolása túllépi e dolgozat kereteit, tény azonban, hogy választási Tehet đségeik igen 
korlátozottak lehetnek, s hogy a mozilátogatás -ezért is - alig jelent valamit e 
fiatalok szabadidejének tartalmassá tételében, m űvеTtségük alakításában. 

7. olvasás 
és 
egyéb 
m űvelődés 

Szabadidejüknek 5°/o-át (heti 1 óra 45 perc) töltik olvasással, illetve más m űvelő-
dési tevékenységgel. A paraszt és a mez őgazdasági fiatalok között ebb ől a szempont-
ból alig van eltérés (heti fél óra), míg az egyes típusok között igen nagy eltérése-
ket találunk. Az első  és a második típusnak e célra heti egy óra jut, a harmadik -

nak viszont heti 4 óra (szabadidejének 9°/o -a). Az olvasás 15°/o-uk említette az els đ  
helyen, nagy többségük a kaland-, b űnügyi és képregényekre gondolt itt, szakköny-
veket mindössze öten olvasnak, s a szépirodalom kedvel őinek sem sokan (18°/0) val-
lották magukat. 

A felsoroltak mellett még 12 világirodalmi író és költ ő  nevét említették egyszer-
egyszer. A 100 fiatal mindössze 6 jugoszláviai és 7 jugoszláviai magyar író nevét 
említette. A legfrissebb olvasmányokat illet ően némiképp kedvezđbb képet kapunk: 
öten-öten Jókait illetve Rejt őt olvastak e héten, hárman-hárman a „crtani romano-
kat" és Dumast, ketten pedig Zilahyt. Az e héten olvasottak között találjuk még: 
Balzac, Stevan Sremac, Móricz Zsigmond, Verne, Gárdonyi Géza, Krudy Gyula, 
Burány Nándor, Mirnics Zsuzsa, Csépe Imre egy-egy könyvét. Č)sszesen 36 könyv 
címét említették itt. Valamilyen m űvelődési szakkör munkájában 19- en vesznek 
részt. (6 csantavéri fiatat az Ifjú Földm űvesek Klubjának, öt maradéki a Pet őfi 
Sándor művelődési otthonnak, 4 sziváci pedig a Szenteleky Kornél m űvelődési 
otthonnak a tagja. További 14-en állították, hogy foglalkoznak színjátszással (leg- 
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gatnak, nyolcan zenélnek, egyikük meg egy népi tánckörben vesz részt. Ezek után 
meglepő  lehet pi. hogy a színházlátogatást egyikük sem nevezte meg legkedvesebb 
időtöltéseként (öt földvári, két tordai és egy feketicsi fiatal sorolta a második 
helyre). 

dráma 15'/. komolyzene 4'/о  
komédia 44.,' jazz 6'/. 
kabaré 24'/. beat 21'l. 
Opera  1'!, népdalok 34'/. 
Operett 15'/. nóták 35'/. 
balett 1•/. 

Egy átlagos parasztfiatal hetenként egyszer elmegy moziba, évenként egyszer szín-
házba (a vígjátékot kedveli), múzeumban volt már, hangversenyre még nem jutott 
el. Évente elolvas két könyvet, a televízió műsorait minden nap vagy legalábbis 
hetente többször megnézi és naponta egy-két órahosszát hallgatja a rádiót. 

8. sport 

Sportolással szabadidejüknek 3°/o-át (heti 1 óra) töltik. A parasztfiatalok a többi 
dolgozóhoz viszonyítva egészségesebb körülmények között dolgoznak (kinn a ter-
mészetben, lazább munkaid ővel), ami természetesen nem jelenti sem azt, hogy mun-
kájuk nem hat károsan a szervezetre (különösen a megfeszített és rossz id őjárási 
viszontagságok közepette végzett munka), sem azt, hogy szervezetüknek nincs szük-
sége a sportoTásra. Az elemzett héten hét mez őgazdasági dolgozó és három paraszt-
fiatal sportolt. Viszont a kérdőív válaszai szerint 41-en sportolnak, közülük négyen 
versenyszerűen. 

A második és a harmadik típus tagjai az itt említettek mellett felsoroltak még né-
hány tevékenységet: kirándulás, stafétavárás, társadalmi-politikai aktívatás, vásár-
látogatás, sakk, napozás, séta, levélírás vallási foglalatosság. Hisztogrammunkban 
ezeket a tevékenységeket az egyéb kategóriában jelöltük. (9). 

társadalmi-pol iti kai 
aktivitás 

Társadalmi politikai tevékenységgel az elemzett héten két mez őgazdasági dolgozó 
és 4 parasztfiatal foglalkozott. 

SZISZ tagság '/. JKsz tagság ',. 

tagja 40 tagja 16 
szeretne tagja lenni 12 szeretne tagja lenni 13 
nem tagja 37 nem tagja SS 
közömbös 5 közömbös 7 
nem kíván tagja lenni 6 nem kíván tagja lenni 6  

1e Omladina u brojkama, 
Beograd, VIII Kongres 
SSOS 1974, 39. old. 

A volt Tartományi Ifjúsági Szövetség tagságának 11,18° /o-a dolgozott a mezőgaz-
daságban.18  Alanyaink a 40°/o-os részvétellel és a 12°/o-os szimpátiával az átlag fölött 
vannak (közömbös vagy elutasító magatartást 11°/o-uk tanusított). 

 

" vojvoaansko sell u ras-
kršću . 110. old. 

A földműves párttagságnak a csökkenése jóval meghaladja ennek az összlakossághoz viszo-
nyított csökkenését . 1945-ben tartományunkban a párttagság 40,s'/.-a, 1950-ben 53, míg 1975-
ben mindössze 3,4'/0-a volt földműves . Abszolút számokban kifejezve a háború utáni években 
1952-ben volt a legtöbb földműves párttag (39 401). 1971-ben mindössze 3523 főldműves pát-
tagot tartottak nyilván ." A 70-es évek elején a földműves párttagok száma tovább csökkent. 
Dartományunkban ma az összföldm űvesnek kb. 0,4'І.-a párttag. 

 

Nem tudjuk, hogy ebbđl a szempontból mennyire reprezentatív a mintánk, minden 
esetre adataink azt mutatják, hogy a parasztfiataloknak a 10°/°-a, a mez őgazdasági 
dolgozóknak pedig 21° /o-a párttag. (Közömbösen vagy etutasítóan 13° /°-uk felelt.) 

 

   

stafétavárás 

Еrdekességként említjük meg, hogy a felmérés hetében Feketicsen áthaladt a sta-
féta. Négy mezőgazdasági dolgozó végignézte az ünnepélyt, a parasztfiatalok közül 
azonban senki sem szakított erre id ő t. 414 



vallási 
foglalatosság 

Az 50 fiatal közül csak hárman jelölték, hogy voltak a héten templomban (mind-
hárman földváriak). Ezek alapján, még ha a többiek nem is voltak egészen őszin-
ték, akkor is megállapíthatjuk, hogy a szekularizáció a falun is nagy méreteket 
öltött. 

kirándulás 
utazás 

A Május 1 is bekerült a feketicsiek id őmérlegébe, s ez alkalomból hat fiatal vonult 
ki a természetbe. Az utazást, kirándulást mindannyian igénylik, talán azért is, mert 
alig van rá alkalmuk. 51-en nem voltak még külföldön, 25-en egy, 11-en kett ő, 4-en 
három, és ketten-ketten négy illetve öt országban jártak. Legtöbben Magyarorszá-
gon voltak (38), ezt Ausztria és Németország (9-9) követi, majd Olaszország (7), 
Románia és Bulgária (5-5), Lengyelország (2) következik. Egyen-egyen voltak már 
Svájcban, Franciaországban és Csehszlovákiában is. 59-en említették, hogy szok-
tak kirándulni, a kirándulás gyakorisága azonban személyenként igen változó. Leg-
többen igen ritkán kirándulnak, őket követik az évente két-háromszor, majd a he-
tente egyszer kirándulók. 

a 
hétvége 

Hogyan tđltí el a hétvégét? 

szórakozás 14,7'/. 
pihenés 11,4'/. 

tanc 11,4'/. 
baráti társaság 8,7'/. 
mozi 7,6'h 
vendéglđ , kocsma 6,5'/. 
házimunka 6,0'/. 
munka 5,4'/. 
kirándulás 4,9' /e 
udvarlás 3,9'/n 
rádiózás 3,8'/. 
tv-nézés 3,8'/. 
ifjúsági otthonban 2,7'!. 
vendégeskedés 2,5'/. 
séta 1,6'/. 
egyéb 4,9'/. 

összesen 100 

A megfeszített heti munka után jól esik a vasárnapi kikapcsolódás; munka ugyan 
akad aznap is (jószágetetés, gépjavítás), mégis, a kérdésre válaszolva legtöbbjüknek 
nem a munka jutott az eszébe. Ire néhány válasz: „otthon elvégzem a házkörüli 
munkát, este pedig kimegyek a faluba, délután rádiózok", „Délelőtt pihenek, dél-
után sétálok, udvarolok, szórakozok", „Ha szezon van, akkor nincs szabad hétvége, 
szeretném ha mindig biztosítva lenne a szabad hétvége." A kérdésre, hogy hogyan 
szeretnék eltölteni a hétvégét, sokan említették az utazást, a kirándulást, majd azt, 
hogy többet szeretnének pihenni és kevesebbet dolgozni. Szeretnék, ha szórakozási 
lehetőségeik változatosabbak lennének. A mozikedvel őК  mellett néhányan szívesen 
hallgatnának meg egy hangversenyt, mennének el a színházba, vagy olvasnának. 
Van aki egyedül szeretne lenni a természetben, más meg új kapcsolatokra vágyik. 

Nyáron néhányan a Balatonon vagy a tengerparton üdültek, sokan töltötték azon-
ban munkában a nyári hónapokat, ahogyan egyik írta „földművesh еz illő  módon 
nyaratak". A mezőgazdasági dolgozók is leginkább télen veszik ki szabadságukat; 
egy fiatal ősszel ment szabadságra, hogy saját földjén dolgozhasson. A paraszt-
fiatalok közül igen sokan foglalkoznak még kézimunkával, a lányok varrnak, a fiúk 
vadásznak, galambokat tenyésztenek, biliárdoznak, tekéznek, stb. 

összegezés 

A szadidő  időtartalmának csökkenése kihat a szabadideji tevékenységek számá-
nak csökkenésére és fordítva. Így a kevés szabadid ővel rendelkező  fiatalok sza-
badideje egyhangú, néhány tevékenység állandó ismétl ődése jellemzi. 

A szabadidő  időtartamának változása nem vonja egyértelműen maga után a sza-
badideji tevékenységek minőségének a változását. 

A szabadidő  tartalmának valahány területén kimutatható az eltérés az egyes fal-
vak, valamint a mezőgazdasági fiatalság két nagy csoportja — a paraszt és a 

415 	mezőgazdasági dolgozók — között. 



20. táblázat 

AZ IDÖBEOSZTAS TIPUBAI (иIEGESZ1TES) 

tfpusok csoportok 	típusok ISO— 
portok 

1 2 3 P M E 	1 2 3 P M 
relatfv 	 abszolfit 

i. tömegkommunikácíbs 
eszkđzöК  
társasélet 
pihenés 
udvarlás 
kocsma 
mozi 
olvasás , miívelđdés 

S. sport 
szabadidđ  
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I. mező -
gazdasági 
dolgozók 

II. átlag 

     

parasztok 

Tartalmi szempontból az els đ  hat tevékenység jelent đs. A megfeszített fizikai mun-
kát végző  első  típus tagjainak a szabadideje igen kevés. Szabadid őt csak úgy biz-
tosíthatnak maguknak, ha minden mást elhanyagolnak. Leginkább a kocsmába 
járnak és udvarolnak, de kívánják a pihenést és a mozit. Еletmódjuk hagyományos 
és nagyon hasonló szüleikéhez. Az átmeneti, középs ő  típus tagjai osztják be a leg-
arányosabban az idejüket. Нabár a mozit a tömegkommunikációs eszközöket az 
átlagosnál valamivel jobban kedvelik, szabadidejükben egy tevékenység sem jut 416 



(abszolút és relatív értékben egyaránt) domináns szerephez. A harmadik típus tag-
jai kevés időt fordítanak a termel őmunkára, gazdaságuk gépesített, így jelent ősen 
növekszik a szabadidejük. A többiekhez képest abszolút és relatív értékben kife-
jezve egyaránt növekszik az olvasásra és általában a m űvelődésre fordított idejük 
is, amellett többet sportolnak, több idejük jut pihenésre, kocsmára, valamint a tö-
megkommunikációs eszközökre is. Amennyiben a mai vajdasági falvakban a gazda-
sági, a társadalmi-politikai és a kulturális viszonyok változatlanok maradnak, a 
jövőben ez a típus fog dominánssá válni. 

Kutatásunk egyik célja, feltárni a mezőgazdaságban dolgozó fiatalok két csoportjá-
nak a szabadideje közötti különbségeket. A mez őgazdasági dolgozók el őnyben ré-
szesítik a baráti társaságot és a tömegkommunikációs eszközöket. Abszolút érték-
ben kifejezve többet pihennek és tétlenkednek, viszont kevesebbet járnak kocsmá-
ba és moziba, és kevesebbet is sportolnak. 

befejezés 
helyett 

Alanyaink a kérd őívben felállították tevékenységeiknek a tényleges és az óhajtott 
sorrendjét. Adataink alapján megállapíthatjuk, hogy a tényleges sorrend felállítá-
sakor nem szépítgették a dolgokat. Els ő  helyre a a mez őgazdasági munka, második 
helyre az élettani és a személy szükségletek kielégítése, a harmadik helyre a házi-
munka került. Ezt a tömegkommunikációs eszközök használata, majd a pihenés, a 
tétlenség követte. Az óhajtott tevékenységek sorrendjében ugyanazon a helyen csu-
pán a két első  tevékenység maradt. Munka és alvás nklkül tehát elképzelhetetlen 
az életük. Egzisztenciális szükségleteik kielégítése után leginkább a pihenést, a tét-
lenséget óhajtják. Legnagyobb eltérés a kirándulás terén tapasztalható, ez a nyol-
cadik helyről az óhajtott sorrend negyedik helyére került. A sport viszont a tizedik 
(utolsó) helyről a hetedik helyre sorakozott fel. A házirnunka és a közlekedés hát-
rább került, tehát a nem termel ő  munkát, kötelezettségeiket, ha lehet őségük adód-
na rá elhanyagolnák e fiatalok. Művelődésre alig gondolnak, a tényleges sorrend 
hetedik helyéről az óhajtott sorrendben még hátrább sorolták. Ugyanilyen eltoló-
dást találunk a társadalmi-politikai aktivitás terén is pedig ebben az esetben ma-
gatartásuk meghazudtolja deklarált igényüket. Sokan beszélnek arról (55 0/0), hogy 
valami mindig meggátolja őket abban, hogy kedvük szerint töltsék el idejüket 
(620/o-uk a munkát, 13-13°/o-uk a kevés szabadid őt, 8°/o-uk a házimunkát, 4 0/o-uk 
pedig a családi problémákat említik itt.) 

A parasztság életmódja megváltozott. A változások gyökereit életvitelük objektív 
feltételeiben kell keresni. Mások lettek az anyagi lehet őségeik, munkakörülményeik, 
lakás- és településviszonyaik. Jelent ősen emelkedett életszínvonaluk. Az anyagi 
alapok változása azonban nem hozta magával a szellemi felépítmény azonos módo-
sulását. Ez azért lehet így, mert még ma is az marad meg parasztnak, aki az isko-
1'ában nem boldogul, minek következményeként e fiatalok szakmai tudása, általános 
műveltsége és tájékozottsága cseppet sem kielégít ő . De míg szakmai ismereteiket, 
ha anyagi téren nem akarnak lemaradni, kénytelenek szélesíteni, addig az általá-
nos műveltséget és tájékozottságot pillanatnyilag elhanyagolhatják. Amennyiben ez 
tartósan így marad, ez szakmai képességeik gyarapítását is gátolni fogja, és messze-
menő  negatív következményekkel járhat pszichoszociális fejl ődésüket tekintve is. 

E helyzeten változtatni csak társadalmi összefogással (els ősorban a társadalmi szek-
tor és a Szocialista Ifjúsági Szövetség kezdeményezésével) lehet. 
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gekre, az ifjúság egészét jellemz đ  sajátosságok ki-
alakítására. 

sebők 
zoltán 

a 
munkásfiatalok 
életmódja 

a 
kanizsai 
„elit" 
cipőgyár 
fiataljainak 
életmódja 

A felszabadulástól napjainkig eltelt id őszakban meg-
változott az ipar és a mez őgazdaság aránya, átfor-
málódott az ipar belső  szerkezete, ugrásszer űen emel-
kedett a munkások műveltsége, szakképzettsége. 

Mindmáig azonban nem alakult ki tényszerűen meg-
alapozott kép a munkásfiatalok létformájának jelleg-
zetes vonásairól, hogy miként befolyásolják a kör-
nyezet és más tényez ők a személyiség szocializálódá-
sának a folyamatát, a személyes adottságok és képes-
ségek kifejlesztésének lehet őségeit. A munkásifjúságot 
reprezentáló tényanyag hiányában rendszerint sz űkös 
egyedi tapasztalatokra és bizonyos példákra hivat-
kozunk. 

A munkáséletmód tényszer ű  ismeretének hiánya ve-
szélyezteti az ifjúság nevelésére hivatott intézmények 
(ifjúsági szervezet, a fiatalokat maguk köré tömörít ő  
különböző  társadalmi szervezetek: iskola, művelődé-
si intézmények) tevékenységének a hatásfokát is. 

Ez az elemzés a munkásfiatalok, s azon belül az 
iparban dolgozó fiatalok életmódvizsgálatának is csak 
egy részét öleli fel. Célom a tények ismeretén ke-
resztül a rejtettebb tendenciák felfedése, azoknak a 
tendenciáknak a feltárása, melyek programja nem a 
passzivitás és a meglévőhöz való alkalmazkodás, ha-
nem a meghatározott társadalmi értékek által veze-
tett cselekvésé. Céljainkat és terveinket csupán a mai 
valóságból kiindulva fogalmazhatjuk és valósíthatjuk 
meg. 

A munkásifjúság létszámát tekintve is az ifjúság leg-
nagyobb rétege, jelentőségét azonban nemcsak ez 
adja. Munkatevékenysége, társadalmi aktivitása foly-
tán számottevő  hatást gyakorol a más ifjúsági réte- 

A munkásifjúság működése kihat a társadalom egé-
szére. Ezért a társadalmunk nem lehet közömbös a 
közvetlen termelésben részt vev ő  munkásifjúsággal 
szemben azzal, hogy ők miképpen gondolkodnak, mi-
lyen az anyagi, társadalmi helyzetük, hogyan alakul-
nak érdekeik. 

E felmérés, jellegénél fogva, az életmódot, életstílust 
független változóként, mint más jelenségek okozatát 
vizsgálja. Az életmódot nem vezeti vissza alapvet őbb 
meghatározókra, a munkaviszonyban elfoglalt helyre 
és a végzett munka sajátosságaira. 

A szükségletek szintjeinek kidolgozásában I. Basztu-
zsev — Lada skálája alapján építek fel olyan konk-
rét indikátorrendszert, amelynek segítségével a társa-
dalmi tervezés számára is segítséget lehet nyújtani 
az egyes csoportokon belüli vagy közötti feszültségek 
feltárására, vagy akár el őrejelzésére. 

A következő  öt szint különíthet ő  el: 

A fiziológiai szükségletek (táplálkozás, ruha, lakás). 
Adaptációs szükségletek (anyagi aspirációk min ő-

sége és rangsora, csoport- és státus identitás). 
đnmegvalósítási szükségletek (társadalmi kapcso-

latok, szociális, anyagi biztonság, a társadalmi intéz-
mények jó működése). 

A személyiségfejlesztés szükségletei (tudományos, 
művészeti és társadalmi ismeretek gyarapítása). 
đnkifejezési szükségletek (aktivitás, kezdeménye-

zés, kreativitás lehet ősége). 

Hipotézisek: 

Mivel a vizsgált gyár két részb ől áll (a kanizsai 
és a martonosi üzemrészb ől), feltételezhet đ, hogy a 
városias környezetben él ő  fiatalok szabadideje tartal-
masabb, mint a falusiaké. 

A munkásfiatalok nem kényszerülnek olyan mér-
tékben önállóságra mint az otthonuktól távol tanuló 
diákok. Tehát a szabadid ő  felhasználása terén a szü-
lői hatás náluk jobban érvényesül, mint például a 
tanulóifjúság körében. 

Mivel a vizsgált fiatalok szülei túlnyomórészt 
földművesek, a munkásfiatalokra jellemz ő  kötetlen 
szabadidőt a szülők foglalkozásával összefügg ő  tevé-
kenység tölti ki. 

Társadalomtörténeti és szociológiai adatok alapján 
okunk van feltételezni, hogy a munkásfiataloknál a 
szabadidő  eltöltésének módjaiban egyre több variá-
ció mutakozik, mivel a társadalom technikai fejl ő-
dése és az embereknek a hagyományos életmódtól 
való távolodása következtében az igények egyre n ő-
nek. 

mintaegységünk 
összetétele 

Az adatokhoz az „Elit" Cip őgyár 50 fiataljával vég-
zett felmérés alapján jutottunk. A mintavétel az egy-
szerű  véletlen kiválasztás módszerével történt. Min-
taegységünk az összsokaság 25 °/o-át képezi és repre-
zentálja a nemi és nemzetiségi összetételt. A minta-
egységbe két fiú és 48 lány került, 49 magyar és egy 
szerb nemzetiségű . 

A kérdőív kitöltését senki sem tagadta meg, azonban 
6 kérdőívet ki kellett selejtezni, mivel több kérdésre 
nem adtak választ. A felmérés 1976 július közepét ől 
augusztus közepéig történt. A kanizsai üzemben 27, 
a martonosiban pedig 13 fiatal töltötte ki kielégít ően 418 
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a kérdđívet. Vizsgálati aTanyaink életkora 16-27. év, 
az átlagos életkor 20,5 év. 

I. táblázat: mintaegységünk korosztályai 

4°/0 2°/0 6°/o 6°/o 6°/o 8°/0 

1955 1956 1957 1958 1959 1360 
12°/0 10°/0 30°/o 4°/o 12°/o 10°/o 

Az életformára jelent ős befolyást gyakorol a családi 
állapot (az, hogy valaki férjezett vagy hajadon, illet-
ve nőtlen, esetleg elvált vagy özvegy). Vizsgálati ala-
nyaink közül 27 hajadon, illetve nőtlen, 19 házas és 
4 elvált. 

Az iskolai végzettség szintén jelent ős tényező  az élet-
mód meghatározásánál. Mintaegységünkben csak 26-
an fejezték be az általános iskolát, 22-en rendelkez-
nek szakmunkási képesítéssel és ketten fejeztek be 
valamilyen más középiskolát. Tartományunkban az 
utóbbi két évben az általános iskolát befejez ő  diákok 
85, illetve 96°/o-a tanul tovább, mintaegységünkben 
viszont a fiatalok 46°/o-a állt munkába az általános 
iskola befejezése után. Arra a kérdésre, hogy mi gá-
tolja a továbbtanulásukat, a következőket válaszol-
ták. 

II, táblázat: a továbbtanulás akadályai 

Martinos Kanizsa Összesen 

anyagiak 
képességek hiánya 

3 
— 

10 
2 

13 
2 

nem szeretek tanulni 4 5 9 
elégedett vagyok 
képzettségemmel 4 15 19 

A kérdésre hárman nem adtak választ. 
A magasabb képzettségnek kell biztosítani az alapot 
ahhoz, hogy az új ifjúmunkás nemzedék ne csak 
megismételje az előző  nemzedékek eredményeit, ha-
nem képes legyen tovább is fejleszteni a ráhagyott 
eszközöket és tevékenységeket. Ha összehasonlítjuk 
mintaegységünk iskolai végzettségét szüleikével, je-
lentős haladást tapasztalunk, ami, ha figyelembe vesz-
szük a két generáció objektív feltételeit, természe-
tes is. 

III, táblázat: a szűlők iskolai végzettsége 

a) az apa iskolai végzetgége: 

Martinos Kanizsa ČisszeseП  

befejezetlen 
általános iskola 
az általános iskola 

11 13 24 

VIII. osztálya 1 12 13 
középiskola 1 1 2 
szakmunkásképzđ  6 6 
főiskola, egyetem 

b) az anya iskolai végzettsége: 

1 1 

befejezetlen 
általános iskola 
az általános iskola 

10 13 33 

VIII. osztálya 3 10 13 
középiskola — 1 1 
szakmunkásképzđ  — 1 1 
főiskola, egyetem — — 

đrülhetünk, hogy nemzedéklinkbeli mind kevesebb az 
általános iskolát be nem fejezett fiatal. Elégedettek 
mégsem lehetünk, mivel a továbbtanulás akadályai-
ként mindössze 15-en jegyeztek be olyan akadályt, 
amely objektíve akadályozza továbbtanulásukat 
(anyagiak, képességek hiánya), a többiek a „nem sze-
retek tanulni" és „elégedett vagyok a jelenlegi vég-
zettségemmel" — válaszokat adták. A fiatalok köré-
ben még mindig jelen van tehát az a törekvés, hogy 
minél előbb munkába álljanak és önálló keres őkké 
váljanak. 

Mintaegységünk alanyainak átlagos havi jövedelme 
1.692,00 dinár, a legalacsonyabb havi jövedelem 
1.200,00, a legmagasabb 2.800,00 dinár. Jelent ős elté-
rést észlelünk személyenként is, de a két üzemrészleg 
munkásainak a jövedelme között is. Martonoson az 
átlagkereset 1584, Kanizsán pedig 1800 dinár. Ez min-
denképpen a szakképzettség terén fennálló különb-
ségből ered. A 13 martonosi fiatal közül csak egy sze-
mély rendelkezik szakmunkás képesítéssel, míg a 37 
kanizsai fiatal közül 21-en rendelkeznek szakmun-
kás- és ketten középiskolai végzettséggel. 

Zárt kérdéssel próbáltunk választ kapni arra a kér-
désre, hogy mire költik a fiatalok a pénzüket. (A leg-
jellemzđbb válaszokat feltüntetjük. 

IV, táblázat: Mire kőltőd a pénzed? 

— odaadom sztileimnek 
— albérlet 
— ruha 
— iskolai továbbképzés 
— kultúгsziikséglet 
— sport, szabadid đ  4,35 °/0 
— élelem 27,58°/0 
— szórakozás 10,34°/0 

íjsSZESEN: 100.00 

A munkásfiatalok tényleges anyagi körülményeit 
nem csupán a jövedelem nagysága határozza meg. A 
családi körülmények — a család nagysága, s ezen be-
lül a keresők és az eltartottak aránya a lakás-
viszonyok befolyásolják a valóban felhasználható jö-
vedelem nagyságát, a munkásfiatal anyagi-szociális 
helyzetét. Ebben a tekintetben lényeges körülmény, 
hogy azoknak a családoknak, amelyekb ől a munkás-
fiatalok zöme származik — ipari és mez őgazdasági 
fizikai munkás lakásviszonyaik relatíve rosszab-
bak, mint más társadalmi rétegeké, következéskép-
pen: a munkásfiatalok nagy részének legfontosabb 
problémája lakáshelyzetük megoldása, (mire jövedel-
mük tekintélyes részét fordítják. 

V. •táblázat: Mi mindent vennél, ha több pénzed lenne? 

lakđ s 17 
bútor 6 
háztartási eszközök 4 
autó 4 
könyvek 3 
ruha 3 
utazás 2 
magnetofon 1 
továbbtanulás 1 
vđlasz nélkiü 9 

tSsszesen: 50 

Látható, hogy a fiatalok jövedelmük jelent ős hánya-
dát szeretnék olyasmire fordítani, amely a munkába-
állás előtt nehezen volt elérhet ő . Helyzetükb ől adó-
dik viszont az is, hogy viszonylag háttérbe szorulnak 
náluk a művelődési célokat szolgáló kiadások. Ez két-
ségtelenül összefügg a tanulóévekhez viszonyítva 
számottevően csökkent szabadid ővel is. A szabadidő  
csökkenését nem csupán a hosszabb munkaidő  okoz- 

1949 1950 1951 1952 1953 1954 

10,34°/0 
13,89°/o 
28,44°/0 
1,72°/0 

3,44°/o 

l 



za, hanem, például, a pihenésre fordított id ő  szük-
ségszerű  növekedése is. 

K.özismert a pályakezdő, családalapítás el őtt álló 
telik lakásproblémája. A lakáshelyzet befolyása a 
talok családi kapcsolatainak alakulására kihat a 
zasság sikerére, a munkahelyi eredményekre. 

VI.  táblázat: Mintaegységink lakásviszonyai 

dalmi kapcsolataiban gyökeres változások következ-
nek be. Eisđsorban az üzemi munkásifjúság, de ki-
sebb-nagyobb mértékben a munkásifjúság egészében 
is mind erőteljesebb a munkahelyi kapcsolatok ha-
tása. E kapcsolatok egy része közvetlenül a munká-
hoz kötődik — a beosztottakkal, felettesekkel kiala-
kuló kapcsolatok más részük azonban nem függ 
össze közvetlenül a munkával — a politikai, társa-
dalmi vezetőkkel, az azonos társadalmi szervezetek-
ben tevékenykedő  társakkal kialakuló kapcsolatok 
stb. 

fia-
fia- 

Martinos Kanizsa Összesen 
A munkahely annál inkább szerepet játszik a mun-
kásfiatalok nevelésében, minél gazdagabb és sokol-
dalúbb az emberek közötti közvetlen kapcsolat. 

szüleinél lakik 10 24 34 
önálló lakással rendelkezik 
vállalattól kapott 	lakást 

2 5 7 Külön figyelmet érdemelnek azok a munkahelyen be- 
albérletben 	lakik 1 7 8 lüli kapcsolatok, 	amelyek 	kialakulása 	nem 	fűződik 
nagyszüleinél lakik 1 1 szervezeti intézményekhez, de amelyek sokszor igen 

19 fiatal házas közül öten laknak albérletben, heten 
a szüleiknél, egy a nagyszüleinél és mindössze heten 
rendelkeznek önálló lakással. A lakáskörülmények 
vizsgálatánál 4 minőségi szintet különítettem el. 

VII. táblázat: Mintaegységink lakáskörülményei 

Martinos Kanizsa összesen 

erősen hatnak a vélemények alakulására vagy a mun-
kahelyi közösséghez való viszonya (például baráti 
kapcsolatok). Ezek a kapcsolatok sokszor nagyon is 
fontos szerepet játszanak abban, hogy a munkásfia-
tal megtalálja-e helyét az üzemben vagy sem. A 
munkásifjúságra jellemz ő  kapcsolatok kialakulása, 
erősödése mellett azonban továbbra is hatnak az et-
től eltérő  kapcsolatok — különösen a szabadid ő  fel-
használása terén. Jól ismert, hogy a fiatalokból álló 
kisebb csoportok a maguk sajátos életérzése és sa-
játos értékrendszerük alapján alakítják ki bels ő  tago-
zódásukat, s rendszerint kevésbé veszik tekintetbe a 
társadalmilag koodjfikált, valóban értékes magatartási 
és erkölcsi formákat. 

nagyon jók 
jók 
törhetőek 
rosszak 

4 
2 
3 
4 

11 
6 

11 
9 

15 
6 

14 
13 

A kapcsolatok jellegének vizsgálatánál központi kér-
dés, hogy a fiatal kivel beszéli meg problémáit. 

Látható, hogy mintaegységünk 26 °/o-a rossz lakáskö-
rülmények között él, ami azt jelenti, hogy a lakás-
ban nincs sem fürdőszoba, sem vízvezeték, a fiata-
loknak nincs külön szobájuk és több helyen még a 
villanyvilágítás is hiányzik. A gyár eddig nem fek-
tetett hangsúlyt a fiatalok lakásproblémáinak megol-
dására (senki sem rendelkezik vállalattól kapott la-
kással), holott a lakáskörülmény számottev ően deter-
minálja az életmódot. Elképzelhet ő, hogy az ifjúmun-
kások nagyobb gondot fordítanának kultúrigényeik 
kielégítésére, a továbbtanulásra és a szabadid ő  tar-
talmasabb eltöltésére, ha lakásproblémáik megoldása 
magasabb szinten lenne. 

— 	
 

a 
munkásfiatalok 
kapcsolatai 

Mintaegységünk 68°/o-a szüleinél lakik, tehát els ősor-
ban a szülőkkel fenntartott kapcsolat min őségét kell 
vizsgálnunk. 37 fiatal szülei élnek együtt. Négyen el-
vált szülők gyermekei, tízen pedig félárvák.) Minta-
egységünk 50°/o-ának a szüleivel való kapcsolata ki-
fogástalan, 19-ük esetében ez közepesnek tekinthet ő  
és hatan állítják, hogy a kapcsolat nem megfelel ő. A 
6 fiatal közül, akiknek a kapcsolata szüleikkel nem 
megfelelő , négynek a szülei elváltak, tehát a kapcso-
lat minőségére jelentős hatással van a szül ők egymás 
közđtti viszonya. 

A munkahely elfoglalásával a munkásifjúság társa- 

VIII, táblázat: Problémáidat általában kivel beszéled 
meg? 

sziileimmel 20 
munkatársaimmal 2 
barátaimmal 9 
kedvesemmel 9 
főnökömmel 
férjemmel 6  
egyéb: 4 

összesen 50 

Azok közül, akiket az „egyéb" kategóriába soroltam, 
hárman állítják azt, hogy egyedül próbálják megol-
dani problémáikat, egy fiatal pedig a nagymamájá-
hoz fordul tanácsért. Látható, hogy a fiataloknak a 
munkahelyhez való, barátokon keresztüli köt đdése 
szinte elenyésző  jelentőséggel bír mintaegységünkben. 
A szabadidő  felhasználása terén már nagyobb kife-
jezésre jut a baráti társaság. Mintaegységünk 45 6/6-a 
barátaival tölti el legszívesebben a szabadidejét. A 
barátot túlnyomórészt szórakozó társnak tekintik, és 
nem segítőkész bizalmasuknak. 

IX. táblázat: Mit jelentenek a munkásfiatalok szá- 
mára a barátok? 

szórakozás 19 
bizalom 4 
semmit B  
segítség 5 
nincs barátja 3 
sokat 6 
válasz nélkül 7 

összesen: 50 

Nemcsak a SZISZ-nek, de a társadalom egészének 
is célja, hogy a munkahelyen kívüli kapcsolatokban 
is érvényesüljön a társadalom befolyása. Ez nagyrészt 
a munkahelyi közösségek kapcsolatainak er ősítésével 420 
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oldható meg, más oldalról pedig az ezen kívülható 
csoportok fokozottabb befolyásolásával. Éppen ezért 
csak helyeselni lehet a vállalat ifjúsági alapszerveze-
tének azt a törekvését, hogy maga is szervez fiatal-
jai részére zenés-táncos rendezvényeket. 

Mintaegységünk 54°/o-a tagja a vállalatban m űködő  
ifjúsági alapszervezetnek, közülük 5 KSZ tag. 
Széles körű  probléma a fiataloknak a társadalmi 
munkához való hozzáállása. Fiataljainkat többször 
passzivitás, érdektelenség jellemzi. Annak ellenére, 
hogy mintaegységünknek több mint a fele SZISZ-
tag, amikor megkérdeztük t őlük, hogy mivel foglal-
koznak az alapszervezet tevékenységében, zavarba 
jöttek. Külön gondot okoz az is, hogy a 22-26 év kö-
zötti munkásfiatalok gyakorlatilag alig vesznek részt 
a SZISZ tevékenységében. Ez érthet ő  is, hiszen a 
fiatalok problémái ilyenkor már a feln őtt emberéi —
család, lakás stb. 

X. táblázat: Mivel foglalkoznak a munkásfiatalok az 
ifjúsági alapszervezet tevékenységében? 

haj adun — nđtlen fiatalok 

csak tag vagyok 
azavalókбrus 
sporttevеkenység 
munkaakciók 
tánccsoport 
végig hallgatom az üléseket 
vezetđségí tag vagyok 
válasz nélkül 
nem tagja az alapszervezetnek 

űsszeseл : 

házas és elvált fiatalok 

semmivel 4 
csak tag vagyok 1 
válasz nélkül 2 
nem tagja 15 

цsszesen: 23 

Problémát jelent, hogy nem alakultak ki elég haté-
konyan a társadalmi-politikai tevékenység folyama-
tosságát biztosító átmeneti formák — sem az Ifjú-
sági Szövetségen belül, sem kívüle, például a szak-
szervezetekben. A korábbi, többé-kevésbé rendszeres 
és szervezett tevékenységi lehet őségek ennek követ-
keztében többségük számára megszűnnek, anélkiil, 
hogy újak lépnének helyükbe (kivételt képeznek itt 
a párttagok). 

Az üzem pártalapszervezete nagy hangsúlyt fektet so-
rainak fiatalokkal való felfrissítésére, azonban az if-
júmunkások objektív és szubjektív tényez ők hatására 
bizonytalanok. Mintaegységünkbđl 30-an jelentették 
ki, hogy nem akarnak belépni a KSZ-be, 10-en ha-
tározatlanok, 5 személy pedig nem válaszolt az erre 
vonatkozó kérdésre. Ez a passzivitás a martonosi 
mintaegységre még jellemzőbb. A 13 fiatal közül 12 
nem akar belépni a KSZ-be. Ez egyrészt a SZISZ 
martonosi alapszervezetének gyengeségét jelzi, más-
részt viszont a falusi szül ők konzervatív állásfogla-
lásának az eredménye. 

A fiatalokat tömörítő  társadalmi szervezetek jelen-
tősen hozzájárulnak az ifjúság szabadidejének tar-
talmasabbá tételéhez, megteremtik a fiataloknak az 
egyes szakterületeken történ ő  önképzési lehetőséget, 
sőt rajtuk keresztül kifejezésre juthat a társadalmi-
politikai szervezetek befolyása is. A munkáséletmód, 
majd később a családi gondok azonban gátolják a 
fiatalok bekapcsolódását e szervezeti formákba. Min-
taegységünknek csak 30°/o-a tagja valamelyik, fiata-
lokat tömörítő  társadalmi szervezetnek (T űzoltó Szö-
vetség, Felderítő  Szövetség, Vöröskereszt, Népi Tech- 

421 	nika stb.), ráadásul ezek a fiatalok épp az alapszer- 

vezeti tagok közül kerültek ki, tehát a munkásfiata- 
lok nagy rése társadalmilag teljesen passzív, a má- 
sik, kisebb rész pedig, mondhatjuk, kétszeresen aktív. 

Az egyház hatása, különösen faluhelyen és a társa-
dalmilag passzív fiatalok esetében, még mindig érez-
hető. Arra a kérdésre, hogy ;;helyesled-e, hogy az 
egyház mindinkább igyekszik maga köré gyűjteni a 
fiatalokat", a megkérdezettek 40 °/o-a válaszolt hatá-
rozott nemmel, 6 °/o igenlő  választ adott, 50 °/o pedig 
a ránk annyira jellemző  „nincs véleményem"-mel ke-
rülte meg a válaszadást. A templombajárás, e kedve-
zőtlen mérleg ellenére is, nem „divat". Mindössze hár-
man hallgatnak misét hetente, ketten havonta, 28-an 
elhanyagolhatóan ritkán, 14-en pedig soha nem jár-
nak templomba. Ennél a kérdésnél nem tapasztalható 
eltérés a kanizsai és a martonosi fiatalok válaszai kö-
zött. 

a 
munkásfiatalok 
szórakozása 
és 
kultúrtevékenysége 

(Mozi) A mozilátogatás terén jelent ős eltérés tapasz-
talható a két üzemrészleg fiataljai között, mivel Mar-
tonoson nincs mozi. A 13-as létszámú martonosi min-
taegységből 4 fiatal volt az utóbbi két hónapban mo-
ziban, 6-an pedig e szórakozási lehetőség hiányára 
panaszkodnak. A kanizsaiak átlagos mozilátogatása 
az utóbbi két hónapban 1,6 film személyenként. A 
megnézett filmek nagyon vegyesek, nem következtet-
hetünk belőlük a fiatalok ízlésvilágára. A leggyakrab-
ban bejegyzett filmek: a „Cápa" és az „Utolsó 'tangó 
Párizsban". 

(Színház) A színházlátogatást az utóbbi fél évre vo-
natkozólag vizsgáltam. 4 fiatal minden kanizsai el đ-
adást megnézett, a többiek általában félévenként egy-
szer jutnak el színházba. 

(TV) A modern tömegkommunikációs eszközök „fo-
gyasztása" terén első  a televízió. Mintaegységünk 
56°/o-a rendszeresen nézi a TV m űsorát. 

XI. táblázat: Ledkedveltebb mfísorok a TV-ben 

filmek 41,1°/o 
külpolitika 4 , 50/u 

 

sport 6,7°/o 
híradó 15,5°/o 
vetélkedđ  1s,9°/о  
dokumentumfilm 1з , з°/о  

(Zene) A zenei ízlés vizsgálatánál öt műfajt különí-
tettem el. 

komolyzene 8,1°/o 
népdal 16,220/0  
magyarnóta 31,08°/o 
beat 41,9°/o 
jazz 2,7°/o 

Ha igényeik szerint rangsorolnánk ezt az öt m űfajt, 
többé-kevésbé ellentétes rangsort kapnánk. Ez arra 
utal, hogy mintaegységünk alanyainak ízlése alacsony 
fokon áll. 

5 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
3 
G 

Egy-egy társadalmi réteget általában jól jellemez a 
szabadidő  eltöltésének módja. Időmérleg hiányában 

27 nem vizsgálhattam az egyes szabadideji tevékenysé-
gekre szentelt idő  mennyiségét, csupán az egyes te-
vékenységek minőségét. 



sajtótermékek: Mintaegységünk tagjai kivétel nélkül 
rendszeres újságolvasók: 

táblázat: A munkásfiatalok legolvasottabb lapjai 

— Napilapok: Magyar Szó 
— Heti lapok: Dolgozók 

7 Nap 
Képes Ifjúság 
Nők Lapja 
Tempo 
Tina 
Magyar 

— Folyóiratok: Híd 
Egészség 

31 
29 

23 
7 

6 

2 

2 

Képesújság 2 
1 

1 

(Irodalom) Az irodalom esetében az ízlések és az igé-
nyek sokkal heterogénebbek: a legigénytelenebb szó-
rakoztató kalandregényektől a legjelentősebb világ-
irodalmi alkotásokig szinte minden m űfaj megtalál-
hatб  az utóbbi fél évben olvasott könyvek között. 
Csak néhány példát említek: J. F. Cooper: Nagy in-
diánkönyv, Zilahy: Halálos tavasz, Tolsztoj: Háború 
és béke, Jókai: Fekete gyémántok, Gárdonyi: Egri 
csillagok, Berkesi: Játék a tisztességgel, Cronin: Réz-
tábla a kapu alatt, Hemingway: Akiért a harang szól, 
Ivo Andri ć: Híd a Drínán, Tolnai: đrdögfej, Zola: 
Germinal, Nana stb. 

táblázat: Mintaegységünk kedvenc írói, kőltđi 

prózaírók: 

Jókai Mór 	 13 
Móra Ferenc 	 5 
Berkesi András 	5 
Mikszáth Kálmán 	2 
Móricz Zsigmond 	1 
Emile Zola 	 1 
Zilahy Lajos 	 1 
Lev Tolsztoj 	 1 
Ernest Hemingway 	1 

költ ők: 

Petőfi Sándor 	 25 
Ady Endre 	 9 
József Attila 	 6 
Radnóti Miklós 	 4 
Arany János 	 2. 

Az olvasott újságok mennyisége kielégít ő , azonban 
meghökkentő  az az adat, hogy folyóiratot mindössze 
ketten olvasnak. 

(Sport) Mintaegységünkből hatan sportolnak, egy fia-
tal versenyszer űen, a többiek kedvtelésb ől. Ez az adat 
semmiképpen sem reprezentálja a munkásfiatalok 
sporttevékenységét, mivel mintaegységünkben az össz-
sokasághoz viszonyítva sok a nő, s a nők, különösen 
családalapítás után, nem sportolnak rendszeresen. 

Evi szabadság: Az évi szabadságot mintaegységünk 5 
fiatalja a tengerparton töltötte, 7 otthon, a Tisza part-
ján üdült, 12-en vettek részt valamilyen kirándulá-
son, 1 személy töltötte tanulással, 1 pedig, saját állí-
tása szerint, unatkozott. Legtöbben mégis munkával 
töltötték évi szabadságukat (16) — 9 kanizsai és 7 
martonosi fiatal. A 7 martonosi fiatal mez őgazdasági 
munkát végzett, a kanizsaiak közül kett ő  a mezőgaz-
daságban dolgozott, 4 szüleinek segített, 3 pedig épít-
kezett. 

Nyári szabadidejük alatt a munkásfiatalok földrajzi 
mobilitása kisebb mint a tanuló ifjúságé. Ezt rész-
ben a szabadság rövidsége, másrészt a szülők foglal-
kozásával összefügg ő  munka végzésének szükségsze-
rűsége okozza, valamint az anyagi lehet őségek, az 
igények hiánya. 

összegezés 
helyett 

Ha adataink nem is teszik lehetővé e munkásfiatalok 
életmódjának és szabadidejének átfogóbb igény ű , 
mélyrehatóbb vizsgálatát, néhány általános megfigye-
lésre mégis feljogosítanak bennünket: 

A hagyományos életmód alakító tényez ői (a szülők, 
az egyház hatása) fokozatosan háttérbe szorulnak, át-
adva helyüket az újabb, közösségibb impulzusoknak. 

A szabadidó, mint az életmód önálló(sult) formáló 
tényezője e fiatalok számára újkelet ű, a személyiség 
alakulásában csak kevésbé érezteti hatását. 

Hogy ez ne így legyen, sem a SZISZ, sem a többi 
helyi társadalmi-művelődési intézmény nem tette meg 
a kellő  — szervezett —intézkedéseket. 
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1.1.0. Sinkó Ervin életműve egyetlen összefügg ő  kí-
sérletsor a század azon értelmiségi emberének meg-
nevezésére, akinek életét az els ő  világháború, majd a 
tízes évek végének világforradalmi extázisa és chili-
asztikus mámora pecsételte meg sorsdönt ően. Alkotá-
sa folyamatos vívódás: néven nevezni, a jobb- és bal-
oldali mítoszoktól megtisztítva kifejezni a személyesen 
megküzdött — s drágán megfizetett! — igazságot, hogy 
a proletárforradalom sem holmi etikus pasztorál, ha-
nem az igazi történelem el őtti idők drámája. Dráma, 
melynek nemcsak kívülálló statisztáit, de aktív ön-
kénteseit is letagadhatatlan, meg nem kerülhet ő  etikai 
felelősség terheli. 

1.1.1. Proletárforradalom és etikai felel ősség? —
Nem csupán az osztálya végzetes anakronizmusát meg-
érző  burzsoá, a legenyhébb világrengést ől is iszonyodó 
kispolgár, vagy a deklasszált értelmiségi számára hoz-
ható-e viszonyba ez a két fogalom? Erkölcsi kérdése 
lehet-e az emberiség utolsó, az el őtörténelmet lezáró 
és az igazi ti$x1&nelmet megnyitó forradalom az 
etikailag valamelyest is emancipálódott embernek is, 
vagy ez a kérdés kizárólag azoknak az osztályoknak 
és kasztoknak a tulajdona, amelyeket saját, szociális 
és politikai egzisztenciájuk épp az el đtörténelmi —
„előmorális"! — viszonyok meg őтzésére késztet? 

A proletárforradalom és az etika viszonyba hozására 
csakis a forradalom elkötelezettjeinek van erkölcsi 
alapjuk; a burzsoá társadalom embertelen status quo-
jának aktív és passzív fenntartói csak a teljes erköl-
csi hipokrízis „platformjáról" tehetik kérdésessé a for-
radalom etikai jogosultságát. 

Kétségtelenné válik ez, mihelyt szembesítjük a bur-
zsoá és proletár osztályharc, a fehér és vörös terror 
inherens etikáját. „A terror igazságos és jogos volt, 
amikor azért alkalmazták, hogy az egyik kizsákmá-
nyoló kisebbséget egy másik kizsákmányoló kisebb-
ség váltsa fel. A terror szörnyűséggé és bűntetté vált, 
amikor minden kizsákmányoló kisebbség megdöntése 
érdekében, a valóban óriási többség érdekében, a pro-
letárok és félproletárok, a munkásosztály és a sze-
gényparasztság érdekében kezdték alkalmazni!"1  —
diszkvalifikálja Lenin sajátságos iróniájával a burzsoá 
„morális aggályokat", s a forradalmi proletárerkölcs 
polgári „megkérdőjelezésére" korabeli statisztikával is 
felel: a nemzetközi imperialista burzsoázia a világhá-
borúban, melyet annak eldöntésére indított, hogy az 
angol vagy a német rablók uralkodjanak-e az egész 
világon, 10 millió embert megölt, 20 milliót pedig nyo-
morékká tett, míg az elnyomottak és kizsákmányoltak 
háborúja az elnyomók és kizsákmányolók ellen az 
egész világon nem követelne többet fél- vagy egymil-
lió áldozatnál... 
S a proletár osztályharc kétségtelen morális preszti-
zsének tudatában pörlekedik a polgári világ „erköl-
csi" sopánkodásával Lenin fegyvertársa, a Vörös Had-
sereg zseniális megszervez đje is, amikor a vjlágtörté-
nelemben eladdig ismeretlen méret ű  képmutatásnak 
nyilvánítja a vörös terror elleni ágálást, hisz épp a 
polgári világ kizsákmányoló klikkjei idézték elő  a 
polgárháborút, mivel szembeszegültek a dolgozók leg-
kisebb progresszív törekvéseivel js, összeesküvéseket 
szőttek a kialakuló forradalmi rend ellen s külföldi 
intervenciókhoz folyamodtak.. 

Lenin és Trockij vitathatatlan összehasonlítási alap-
jával él Kun Béla is, amikor Romanefli antant-ezre-
des tiltakozásra — a Tanácsköztársaság quasi „durván 
bánik" az ellenforradalmárokkal — a vörös terrornak 
a fehérrel szembeni kétségtelen erkölcsi fölényét 
hangsúlyozza: „A Magyar Tanácsköztársaság kormá-
nya akkor is, ha hatalmát a legszélsőségesebb szigor-
ral érezteti, mindig humánusabb lesz azoknál a kor-
mányoknál, akik az emberiségre a háború borzalmait 
hozták, akik blokádjuk által asszonyokat és gyerme-
keket az éhhalálnak tesznek ki és fegyvertelen töme- 

t Levél az ameri1ai munkásokhoz. In: Lenin válogatott 
гnfvei. Magyar Felikon. Bp. 1967. Іі . köt. 382. 

z Trockvj véleményét 1.: Isaac Deutscher: Naoružant prorok. 
Biografija Lava Davidovi ča Bronštejna.—Trockog. Prva 
knjiga. Sveuči1šna naklada Liber , Zgb. 1975. 267. 
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gekre lđvetnek, melyek pedig csak az elnyomatás és 
kizsákmányolás ellen tiltakoznak.." 8  

Hogy a burzsoá „humanizmus" képmutató és hazug, 
amikor a dolgozó tömegek szociális forradalma ellen 
„emberszeretetet" prédikál, azt Maxim Gorkij is meg-
győzően bizonyítja: „Az emberiség egész történetében 
most szervezkedik első  ízben teremt ő  erőként az igazi 
emberszeretet. Célja: felszabadítani a dolgozó emberek 
százmillióit egy jelentéktelen kisebbség embertelen és 
esztelen hatalma alól", s épp ebből az igazi, forradalmi 
humanizmusból következik a proletariátus történelmi-
leg megalapozott joga a kapitalizmus elleni kíméletlen 
harcra, a burzsoá világ szégyenletes alapjának elpusz-
títására. 4  

Amit Október világtörténelmi méretekben és gyakor-
latilag is aktualizált, azt a marxizmus névadó klas-
szikusa már évtizedekkel el őbb, a majdan Októberhez 
vezető  mozgalom első  lépéseinek tapasztalataként is 
fölismert. Akármennyi negatívum, s őt erkölcsi szenny 
rakódik is a proletár mozgalomra, az a maga teljessé-
gében erkölcsileg mégis magasabb rendű , mint a kor 
bármely más mozgalma — bizonyítja Marx a Freilig-
rathnak írt egyik levelében —, s épp ez az, ami sze-
rinte a „fizečőképes erkölcs becsületes alávalósága 
vagy alávaló becsületessége", azaz a burzsoá morál 
számára oly fájdalmas, hisz a burzsoázia sohasem tud-
ja megbocsátani a kommunisták pártjának, hogy a 
XIX. században épp a tisztaságával t űnik ki, s hogy 
értelmesebb és jellemesebb a polgári pártoknál... 

2.0. Noha erkölcs és proletárforradalom viszony-
bahozásának polgári, „barikádon túli" kísérlete teljes 
egészében deplasszált, medd ő  és tárgytalan, közel sem 
az a forradalmi táboron belül. Ami ott a forradalom 
„humanista" kompromittálásának s az „etikus" ellen-
forradalom védelmének közvetlen vagy közvetett esz-
köze, az itt a tulajdon forradalmi harc erkölcsi presz-
tizsének, ugyanakkor pedig a forradalom maximálisan 
emberséges céljainak fenntartását és meg őrzését is 
szorgalmazó eszköz. 

2.1.0. E viszony elvi/elméleti rekonstruálásának min-
denekelő tt a marxizmus osztály-szemlélete képezi 
az alapját. 

2.1.1. A proletárforradalomban résztvev ő  osztályok 
közül kétségtelenül a proletariátus osztályerkölcsének 
van legnagyobb univerzalitása, következésképp ez az 
osztályerkölcs tekinthet ő  szó szerint is a leghumánu-
sabbnak, az előtörténelemben kibontakozó majdani 
emberiséghez legközelebb állónak. „Ez az erkölcs az 
emberiség morális fejlődésének legmagasabb rendű  
eredménye, s minden más osztályerkölcst ől különbö-
zik abban, hogy lényegénél fogva egyetemes emberi 
erkölcs, mert olyan osztály erkölcse, amely egyszer s 
mindenkorra megszabadítja a társadalmat a kizsák-
mányolástól és az osztályharctól. Ily módon a törté-
nelemben első  ízben egybeesik az erkölcs oszíálytar-
talma és egyetemes emberi tartalma. Ez az egybeesés 
csakis a munkásosztálynál lehetséges, amely megsem-
misíti a kizsákmányolás minden formáját, nem ér-
deke, hogy örökössé tegye uralmát, s következéskép-
pen mentes attól az osztálykorlátozottságtól, amely 
minden kizsákmányoló osztályra jellemz ő. A munkás-
osztály minden más osztálytól eltér ően nemcsak saját 
maga számára, hanem az összes dolgozó számára ke-
resi a boldogságot. Amikor önmagát felszabadítja, fel-
szabadít minden elnyomottat. A dolgozók millióit 
gyűjti maga köré nemes eszméivel, önfeláldozó har-
cával, (...) gondolatainak és érzéseinek igaz embersé-
gével."• 
A marxizmus azonban, természetszer űen, nem abszo- 
lutizálja, s főként nem deifikálja a proletárerkölcsnek 

' Válaszjegyzék Romane.1п  alezredesnek az olasz katonai 
misszió vezetőjének. In: Kun Béla: Válogatott irások és 
beszédek. Kossuth Köny"kiadó, B р . 1966. I. köt. 389. 

' M. Gorkij: Az igazi kultúra. Szikra, Bp. 1952. 351-352. 
' 

 

Kari Marx—Friedrich Engels Művei, 30. köt. Kossuth 
Könyvkiadó, Bp. 1973. 465. (A továbbiakban: MEM). 

° A. F. Siskin: Az etika •kérdései a marxista—leninista ví-
lágnézetben. In: Marxista etika. Olvasókönyv. Szerk. és 
bey. A. F. Síslcín. Kossuth Könyvkiadó, Bp. 1964. 22. 

e viszonylagos — ám letagadhatatlanul meglev đ  —
fölényét minden más osztályerkölccsel szemben, de 
nem is mulasztja el e valós fölény hangsúlyozását, ki-
emelését; ezért állítja például az Anti-Dühring írója 
is akkora nyomatékkal, hogy a három nagy morális 
elméletcsoport — a keresztény-feudális, a korszer ű  
burzsoá és a proletár — közül egyik sem igaz aszó 
abszolút értelmében, azonban az az erkölcs — ti. a 
proletár —, amely a jelen megdöntését és a jöv őt kép-
viseli, legtöbb olyan elemet tartalmaz, amely tartós-
ságot ígér, vagyis legtöbb objektív igazságossággal 
rendelkezik. 7  

2.1.2. A proletárerkölcs mint viszonylag leguniver-
zálisabb emberi erkölcs a társadalmi gyakorlatban 
csupán a parciális osztályérdekek közegén át juthat 
kifejezésre, miközben az egyetemesség és parcialitás 
dialektikája nemcsak harmóniát, hanem diszharmóni-
át, sőt teljes ellentétet is tartalmazhat. A német ide-
ológia azon megállapítása, miszerint minden új osz-
tály, mely az előtte uralkodó osztály helyébe lép, arra 
kényszerül célja keresztülvivése közben, hogy a maga 
érdekét a társadalom valamennyi tagjának közösségi 
érdekeként tüntesse fel, vagyis hogy tulajdon eszméi-
nek az általánosság formáját adja s azokat mint egye-
dül ésszerű, általános érvényű  gondolatokat affirmál-
ja8  — ez a megállapítás részben a proletariátusra is 
vonatkoztatható. Problematikánk szemszögéb ől nézve 
ebből az következik, hogy a proletárerkölcs egyete-
messége történelmileg szintén determinált, korlátozott 
egyetemesség. Rá is érvényes Marxéknak az iméntit 
követő  megállapítása: „A forradalmasító osztály, már 
csak azért is, mert egy osztállyal áll szemben, eleve 
nem mint osztály, hanem mint az egész társadalom 
képvisel ője lép fel, a társadalom teljes tömegeként je-
lenik meg az egyedüli, uralkodó osztállyal szemben. 
(...) Gy őzelme tehát a többi, uralomra nem jutó osz-
tályok számos egyénének is hasznára válik, de csak 
annyiban, hogy ezeknek az egyéneknek most módot 
ad az uralkodó osztályba való felemelkedésre." 9  Más 
szóval azt is mondhatnánk, hogy a proletariátus osz-
tályerkölcse sem vonhatja ki magát a történelmi ma-
terializmus érvényessége alól; rá is vonatkoztatható 
Plehanov replikája Csernisevszkijjel: „Elméletileg na-
gyon könny ű  eldönteni a kérdést: gaz általános em-
beri érdek előbbrevaló az egyes nemzet hasznánál, az 
egész nemzet általános érdeke előbbrevaló az egyes 
társadalmi réteg hasznánál, a nagy társadalmi réteg 
érdeke előbbrevaló a kis rétegénélm. De hogyan van 
a gyakorlatban? A gyakorlatban az emberek a szá-
mukra hasznos cselekedetet nevezik jónak, a károst 
pedig rossznak, s ritkán érdeklődnek afelől, hogyan 
viszonylik e cselekedet az összesség szélesebb érdekei-
hez." 10  

2.1.3. A marxizmus a viszonylag legigazságosabb, 
legegyetemesebb és leghumánusabb proletár osztály-
erkölcsöt nemcsak elvileg nem abszolutizálja és deifi-
kálja, hanem, természetszer űen, ezen erkölcs kapitaliz-
muskori — tehát a proletárforradalmak korára jel-
lemző  — valóságát, gyakorlati megnyilatkozásait sem. 

Azzal a ténnyel függ ez össze, hogy az antidogma-
tikus marxizmustól mindenkor idegen volt a kapita-
lizmus osztályainak történelmietlen sematizmussal va-
ló ,Felosztása" fehér-fekete erkölcsi táborokra. 

A kapitalizmusban az uralkodó és elnyomott osztá-
lyok egyaránt — bár különböző  mértékben — egy 
nem-emberi létforma viselésére kényszerülnek, hisz az 
adott termelési viszonyok nemcsak a kapitalistából 
formálnak — ahogy Marx írja — „mind szellemileg, 

' Engels ezen tételének kommentárját 1. dr. Radom 7ir D. Lu-
lió: Sociologija morala c. kapitális míivében (srpska aka-
demiia nauka í umetnosti, Bed. 1974. 73-74.) R. D. Luk эć  
— könyvének logikai pozitivyzmusa szellemében — a pro-
letárer•kölcs tartósságától elvitatja a tudományosan meg-
állaрltivató objektív igazságosságat. 

' Marx—Engels: A német ideológia. MEM. 3. köt. Bp. 1960. 
47. 

° uo. 
0  G. V. F1ehanoy: N. G. Csernisevszkij Válogatott íuoz бfiai 
шŰvei. Idézve: Marxista etika, i.m. 126. 424 
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mind testileg elembertelenedett lényt", hanem a mun-
kásból is, vagyis e viszonyok következménye nemcsak 
a tőkések „immoralitása, eltorzultsága, eltompulása", 
hanem a munkásoké žs. 3 i A marxizmus klasszikusaitól 
éppen ezért mindenkor távol állt a proletariátus etikai 
idealizálása. 

Engels például az angol munkásosztályról szóló köny-
vében kiemeli ugyan, hogy a munkás a mindennapi 
életben sokkal humánusabb, mint a burzsoá, mivel ő  
embert lát minden emberben, míg a t őkés nem látja 
annak a munkást, s ebb đl következően a proletárok 
szolidaritáskészsége, szívélyessége, barátságossága és 
egyéb etikai erénye sokkal kifejezettebb 14. Azonban a 
proletárerkölcs ezen gyakorlati fölényének kiemelése 
nem akadályozza meg őt abban, hogy — a valós hely-
zetnek megfelelően, az adott termelési és tulajdonvi-
szonyok következményeként — a munkásélet és mun-
kássors valóságos állandó jelz őjévé tegye az állatit, 
állatiast, állattá aljasítót stb. 

S Marxék A szent családban is polemikusan hirde-
tik,ls hogy a szocialista írók nem tartják a proletáro-
kat isteneknek; ellenkez őleg, úgy vélik, hogy az em-
bernek egyre nagyobb történelmi eltávolodása mjn-
dennemű  emberiességtől, sőt az emberiesség látszatá-
tól is gyakorlatilag a fejleti proletariátusban kulmináT, 
amennyiben a munkásossztály életfeltételeiben a kapi-
talista társadalom összes életfeltételei a legembertele-
nebbé kicsúcsosodott formájukban összpontosultak... 

Hasonlóképp Lenin is a munkásosztály valós életfel-
tételeiben találja meg a proletariátus etikai idealizál-
hatatlanságának okát. „A munkások gazdasági elnyo-
mása elkerülhetetlenül (...) a tömegek szellemi és er-
kölcsž élete eldurvulásának és eltompulásának min-
denféle formáit hozza létre és idézi elő" — jegyzi meg 
egy helyen14, s másutt még egyértelműbben utasítja el 
a kapitalista társadalom osztályainak fehér-fekete 
sematizálását és a proletariátus dejfikálását: „A mun-
kást soha nem választotta el kínai fal a régi társa-
dalomtól. A tőkés társadalom hagyományos gondolko-
zásmódjából sok minden megmaradt nála is. A mun-
kások építik az új társadalmat, de még nem alakultak 
át olyan új emberekké, akik megtisztultak a régi vi-
lág szennyét đ1, hanem térdig állnak még ebben a 
szennyben. Csak álmodozhatunk még arról, hogy e čtől 
a szennyt ől megtisztuljunk. A legnagyobb utópia vol-
na arra gondolni, hogy ezt azonnal meg lehet tenni. 
Ez olyan utópia volna, amely a gyakorlatban a szoci-
alizmus birodalmát a mennyországba helyezné át "1S  

2.1.4. Mindebbđl aztán, problematikánk szemszögé-
ből nézve, az következik, hogy a proletárforradalom és 
az etika viszonybahozása máresak a forradalmi osz-
tály történelmi materialista, az etikai idealizálást kö-
vetkezetesen kizáró szemlélete miatt sem tárgytalan 
Az emberi társadalom viszonylag legegyetemesebb, 
legigazabb, legemberibb osztályerkölcse is: osztályer-
kölcs, mely a „békés" forradalomban — a forradalmi 
mozgalom kibontakozása idején s annak „véres" 
időszakában — a mozgalmi harc kulminálásakor —
történelmileg egyaránt determinálva van, hisz nem a 
„mennyországban", hanem az igazi történelem előtti 
osztálytársadalomban kell érvényre jutnia a maga kor-
látozott egyetemességével és egyetemességre tör ő  par-
ciálisságával. Ebb ől a távlatból pedig rendkívüli je-
lentőséget nyer A német ideológia azon tétele, misze-
rint a forradalom nemcsak azért szükséges, mert • az 
uralkodó osztály hatalmát semmilyen más módon nem 
lehet megdönteni, hanem azért is, mert a megdöntő  
osztály csak a forradalomban söpörheti le magáról „a 
múlt minden szennyét" és válhat képessé az új tár-
sadalom alapjainak megteremtésére. 1 e 
11 Kard Marx:Gazdaságfilozбfial kéziratok 1844-b đl. Kossuth 

könyvkiadó , Bp. 1962. 57. 
F. Engels : A rnunkásosztálij helyzete Angliában. MEM. 2. 
köt. Bp. 1958. 326-327. 

11 Marx—Engels: A szent család. MEM. 2. kđt.  M.  
"Lenin;  SzocialЕmus ёs vallás. In: Lenin M űvei. 10. köt. 

Szikra Kiadó . Bp. 1954. 73. 
If  Lenin: Egy kis .kép nagy kérdések tdsztázására. I.m. 28. 

köt. 445. 
"Marx—Engels: A német ideolбgla. Szemelvények Marx és 

Engels 1845-1846-ban irt kéziratban maradt mtivéb đl. szik-
ra Kiadó, Bp. 1952. 66. 

3.0. Nemcsak a forradalmi osztályt, de a forra-
dalmi harcot mint a proletariátus sajátságos osztály-
katarzisét sem lehet azonban erkölcsileg idealizálni és 
deifikálni. 

3.1.0. Amikor Marx „a >ehető  félreértések elkerü-
lése céljából" A tőke első  kiadásának előszavában le-
szögezi: „A tőkés és földbirtokos alakját semmiképpen 
sem festem rózsás színben. De személyekről itt csak 
annyiban van szó, amennyiben gazdasági kategóriák 
megszemélyesítői, meghatározott osztályviszonyok és 
-érdekek hordozói. Az én álláspontom, amely a tár-
sadalmi-gazdasági formák fejl ődését természettudomá-
nyos folyamatnak fogja fel, kevésbé mint bármelymás 
teheti felelőssé az egyes személyt oly viszonyokért, 
amelyeknek ő  társadalmilag terméke, akármennyire 
föléjük emelkedhetik is egyénžleg" 17  —, amikor a szer-
ző  ezt ilyen nyomatékkal szögezi le, akkor voltakép-
pen kiindulópontot nyújt egy olyan marxista igény ű  
etika megalapozásához is, amelyben nemcsak a vi-
szonylag legegyetemesebb erkölcsiséget képvisel ő  pro-
letárindividuum, de végső  soron és egyféleképp min-
den ember, még a proletariátus ellentáborába tartozó 
emberi individuum is morális szubjektumként, s nem 
puszta, a munkásosztály világtörténelmi céljaiért ter-
mészetszerű  közönnyel, magától ért ődđ  indolenciával 
feláldozandó objektumként szerepel. Kiindulópontot 
nyújt ez a marxi álláspont annak az etikának a meg-
alapozásához, amelynek végső  axiológiai centruma-
ként, afféle summum bonumaként épp ő  tette meg már 
ifjúkori műveiben — magát az embert mint önmagá-
ban való legfőbb értéket .. 

Amennyiben pedig az emberi személy — bármely osz-
tályhoz tartozzon is — társadalmilag terméke azon 
társadalmi viszonyoknak, amelyekben maga is részt-
vesz (de amelyeken csak kivételes esetekben s jobbá-
ra csak részben emelkedhet felül), akkor a kapitalista 
társadalmi viszonyok gyökeres megváltoztatására tör đ  
proletárforradalom nem kezelheti puszta etikai objek-
tumként —még az ellentábor egyedeit sem. Követke-
zésképp, etika és forradalom viszonybahozása elvileg 
akkor sem volna egészen tárgytalan, ha az osztály-
harcban a színtiszta proletárer őkkel a kizsákmányolók 
egységes, vegytisztán-burzsoá tábora állna szemben. S 
különösen akkor nem tűnik tárgytalannak e viszony-
bahozás, ha figyelembe vesszük a Max Weber-i szo-
ciológiai distinkciót, miszerint az ún. gazdasági osz-
tályok nem mindig fedik az életmód szerinti osztályok 
fogalmát. Ebből ui. az  következik, hogy a gazdasági 
szempontból azonos osztályhoz tartozó emberek az 
életmód, életfelfogás és az erkölcs szempontjából is 
lényegesen különbözhetnek egymástól. 19  

3.1.1. A proletárforradalmak történetének alapvet đ  
szociológiai tapasztalata éppen az, hogy a forradalom 
résztvevőinek fehér-fekete megoszlása — puszta teo-
retikus fikció. Különösen a fegyveres forradalom ide-
jén az, amikor is az ellentábor, az ellenség gyakorla-
tilag mindenkor generalizáló, a legkülönfélébb szociá-
lis, politikai és erkölcsi kategóriákat egybemosó gy űj-
tőfogalom: a tényleges uralkodó osztály tagjaitól a 
passzív kispolgárig, a politikailag tájékozatlan s fél-
revezetett paraszt- és munkástömegekig, polgárháború 
esetén pedig a fehér hadseregbe erőszakkal besorozott 
proletárokig az osztályszempontból legkülönböz őbb 
mértékben káros, sőt teljesen ártatlan embertömege-
ket is magába foglalja. Közöttük viszont a forradalom 
nem tarthat „felel ősség-vizsgát", hisz számára az el-
lentáborba kerülés körülményei nem lehetnek rele-
vánsak: aki nincs velünk, az szükségképpen ellenünk 
17 Marx : Elđszó az elsđ  kíadáshoz. In: Marx Károly: A t đke. 

A politikai gazdaságtan bírálata. Szikra Kiadó, Bp. 1949. 
12. 

1e L.: Marek Frítzhand : Etička misao mkadoga Marksa. No-
lit, Bgd. 1966. 53-55. — A szerz đ  hangsúlyozza, hogy az 
embernek mint legfđbb értéknek — az ifjú Marx alapvet ő  
aхiológia і  t!ételének — adekvát értelmezéséhez dinamikus, 
s nemei pedig statikus ember-fogalom szükséges: az ember 
mint •legfőbb ёrbék araár az ifjú Marx számára is feltéte-
lezte a lehetséges, a majdani, az axiológiai rangjához 
esaikugyan méltó emberi egzisztenoiát, vagyis az ember 
kapitalizmuskori egzisztenciájának a kritikáját is. 

"L.  dr. Radomir D. Lukín, i.m. 442. 



van, s a forradalom sikere érdekében a bármifélekép-
pen is motivált vagy teljesen motiválatlan, fiktív „el-
lenséggel" szemben sem lehet könyörületesnek lenni. 
„Minden forradalmi párt a kezdetben úgy véli, hogy 
egyszerű  a feladata: csupán egy »maroknyin tirannust 
vagy kizsákmányolót kell elfojtania. (...) A régi ural-
kodó osztály azonban nem élt elszigetelten a társa-
dalom egyéb részétől. (...) A társadalom anatómiája 
sohasem olyan egyszerű, hogy sebészetileg lehetséges 
lenne egyes testrészek másikaktól való elkülönítése. 
Valamennyi társadalmi osztályt a csaknem láthatatlan 
gradációk egész sora fűzi ¢ közvetlen szomszédjához. 
(...) a lentibb középosztály a munkásosztályba ágazik 
el; a proletariátus számtalan szállal kötődik a paraszt-
sághoz. S a politikai pártok is hasonlóan kapcsolód-
nak egymáshoz. A forradalom nem mérhet csapást a 
legnagyobb és. legveszélyesebb ellenségére, hogy eköz-
ben ne késztetné visszavágásra nemcsak ezt a pártot, 
de annak első  szomszédjá č  is. A forradalom ezért a 
maga ellenségének első  szonldszédját szintén a saját 
ellenségének tartja."E0  

3.1.2. A forradalmi és ellenforradalmi terrornak e 
deutscheri, a nagy orosz Október gyakorlatából elvont 
dialektikájával az emberi és politikai erkölcs ellenté-
téhez, az osztályharcnak a forradalomban és a polgár-
háborúban való kulminálásakor különösképpen is ki-
éleződő  antinómiájához érkeztünk el. A politikai harc 
egy-egy nagyobb morális közösséget — egyetlen osz-
tály erkölcsi közösségét is, gondoljunk pl. Október 
baloldali frakcióinak tragikus történetére — kisebb 
egységékre, heterogén réteg-erkölcsökre bontja, me-
lyeken belül csak ezen kisközösségek tagjait tartják 
egyenrangú morális szubjektumnak, vagy egyáltalán: 
szubjektumnak, s nem pedig objektumnak. Mindazok-
kal szemben viszont, akik kívülrekednek e réteg-er-
kölcs határain, nemcsak engedélyezett, de kötelez ő  is 
lehet olyan szankciók érvényesítése, amelyek a saját 
réteg-erkölcs szubjektumaival szemben — tiltottak. 
Amíg például a polgárháborúban a tulajdon erkölcsi 
szubjektumok megölése etikai tilalom, addig a politi-
kai — ami szinte szabályszer űen azt is jelenti, hogy 
erkölcsi — ellenfél likvidálása nemcsak politikai, de 
erkölcsi feladat is az illet đ  réteg-erkölcsi közösségek 
számára. Azon erkölcstörténeti szabályszerűség érvé-
nyesül e jelenségben, hogy egy adott pozitív morál 
gyakorlatilag sohasem lehet olyan értelemben univer-
zális, hogy kötelező  lehetne minden emberre, az egész 
emberiségre . „Ez (a pozitiv erkölcs, B. I.) csak az adott 
erkölcsi szubjektumokra, ti. egy közösség tagjaira néz- 
ve kötelez ő. Ez a morál lényeges sajátság¢, mely az 
emberiség minden szempontjából való megosztottságá-
nak az eredménye..:' 41  

" Isaac Deutseher , Lm. 200. — Farkas Endre az Erkölcs és 
forradalmiság. Reflexiók Marx és Engels etikai hagyaté-
kához  C.  könyvében (Kossuth Könyvkiadó Bp. 1976.  63.) 
a pгoletáтforradalomnak a polgárival szembeni erkölcsi 
fölényére utalva megállapítja, hogy utóbbival ellentétben, 
melynek egyik jelszava az Akasszátok fel az arisztokra-
tákat" volt, a proletár osztályharc célja nem a t đkés sze-
mélyének megsemmisítése , hanem a tđkés viszonyoké, 
melyeknek a tđkés csak megszemélyesítđje. S bár hang-
súlyozza, hogy ebben az osztályharcban is — aláxendelt 
mozzanatként — megđ rzđdik a személyes eyülölet jelen-
tősége is, nem tér ki arra, hogy az emlitett viszonyok 
felszámolása gyakorlatilag mégiscsak személyek liКvidálá-
sával is jár, miközben nemcsak •kapitalisták esnek — jo-
gosan — áldozatul, hanem a ka іэibal!sta viszonyok aneg-
đrzése Térdekében igába fogott, felfegyverzett ún. kisem-
berek is, méghozzá tömegesen .. . _' Dr. Radomir D. Lukić, i.m. 161  165. — Politikai erkölcs és 
emberi еrkölcs Gyakorlati kett đsségét s elđbbínek bizo-
nyos értelemben vett dei5ikálását R. D. Lukžč  a Háborúk 
és forradalmak karára jellemzőnek tartja: ..AZ erSteljes 
politikai feszültségek, éles politikai harcok nagy politikai 
veszélyek s külđnösen a háborúk és forradalmak idején 
egész nemzetek és teljes társadalmak (erkölcsi szubjektu-
mai, B. I.) kivétel nélkül magukévá teszik az illető  poli-
tikai erkölcsöt , megfeledkeznek minden kapcsolatгб l, mely 
a politikai ellenfélhez fTzi Skit, s ezekt ől megvonják az 
erkölcsi szubjektivitást , miközben velük szemben erkölcsi 
kötelességként engedélyezik mindazt, amit egyébként, tár-
sadalmuk keretében. az eгkđles szigorúan megtilt. — Ilyen 
viszonyok között kúlönđsen fölerősödik a szűkebb politi-
kai csoportok, mindenekel ő tt pedig a politikai szerveze-
tek eгkđlcse . Az adott, saját ideolбgiávai és morállal ren-
deikezS szervezet tagjai intenzíven együtt élnek, egyetlen 
bensSséges egésszé olvadnak össze, olyan közösségéé. 
amely szinte minden inds társadalmi közösséget pótol, be-
leértve a családot is. Ez a kSzSsség a legf őbb erkölcsi ér-
tékkel bír(...) Bizonyos értetemben e politikai szervezet 
emberfđбtti, vallásos jelleget ölt. Az Istenhez hasonlóan 

Az osztályharc, a forradalom és a polgárháború vi-
szonyai között tehát a proletárerkölcs is szükségkép-
pen saját parciálisságának keretei közé van szorítva, 
gyakorlatilag nemcsak hogy nem lehet univerzális, de 
a forradalom aktuálpolitikai érdekeiért szükségképpen 
kizárólagosnak és intranzigensnek is kell lennie — a 
proletariátuson belüli politikai és erkölcsi kisközössé-
gekkel, frakciókkal és pártokkal szemben is. Univer-
zalitás és parcialitás elvi egységét, dialektikáját a for-
radalomnak gyakorlatilag szükségképpen olyannyira 
meg kell bontania, hogy képvjselőinek az emberiség és 
az osztály — tulajdon nemük és osztályuk — politi-
kailag és erkölcsileg egyaránt ártatlan képvisel őivel 
szemben is véteniük kell, s őt, adott esetben egy és 
Ugyanazon család tagjai sem láthatnak egymásban 
mást, mint politikailag, tehát morálisan is ártalmas —
fenevadat, akit egyszer űen meg kell semmisíteni. Po-
litikai és emberi erkölcsnek e tragikus, az emberi el ő-
történelemre olyannyira jellemz ő  konfliktusa tudatá-
ban állapíthatta meg az Anti-Dühring írója: „Az osz-
tályellenčéteken és a rájuk való visszaemlékezésen fe-
lül álló, valóban emberi erkölcs a társadalomnak csak 
egy olyan fejl đdésž fokán lesz lehetséges, amely az 
osztályellentéteket nemcsak kiküszöbölte, hanem az 
élet gyakorlatában el is felejtette."Es 

Addig pedig — az osztályellentéteknek nemcsak a ki-
küszöböléséig, hanem feledésbe merüléséig! — marad 
a tény, melyet a nagy olasz marxista konstatált, s 
amelyet a forradalom és az etika viszonyánál sem le-
het mellőzni: „A mai, egyenl őtlenségen alapuló társa-
dalomban a gyűlölet, a gđg, a hazugság, a képmutatás, 
az aljasság, az igazságtalanság és az első- és másod-
rendű  bűnök egész arzenálja kiegészžtője a mindenki 
számára egyforma erkölcsösségnek; s őt, mindez szatí-
rája az erkölcsösségnek."E 3  

4.0. A forradalom és az etika viszonybahozható- 
sága mellett szól a normatív etikák hagyományos 
problémája, az etikus célok és a megvalósításukhoz 
szükséges eszközök viszonya is. 

4.1.0. A társadalmi életre, politikára és osztály-
harcra vonatkoztatva e viszonynak a köztudatban két 
szélsőséges megítélése ismeretes: az egyik szerint a 
társadalmi és politikai harc mindenkor jezsuitisztikus, 
illetve machiavellista, mert a legetikusabb célok va-
lóraváltásához is amorális eszközöket használ, a má-
sik szerint viszont ez csak a reakciós társadalmi réte-
gekre és osztályokra vonatkozik, míg a proletariátus 
osztályharca s annak kulminálása, a fegyveres forra-
dalom és forradalmi polgárháború egészében mentes a 
célok és eszközök konfliktusától. E két széls őséges 
megítélés-típus voltaképpen a cél-eszköz viszonynak 
azon — szintén szélsőséges — szerepkörén alapul, 
amelyet a szaktudományok e viszonynak a proletár-
forradalomban, s általában, a politikában tulajdoníta-
nak: „Erkölcs és politika viszonya az etikai, illetve 
politikai elméletekben a legkoncentráltabban cél és 
eszköz problémájaként került megfogalmazásra (...) A 
közkeletű  felfogások legnagyobb része lényegileg két 

tévedhetetlennek tartják akkor is, amikor nyiivánvaidan 
hibázik, s mint mindentudóra és mindenhatóra támaszkod-
nak rd. ezáltal ugyanazon biztonság és nyugalom birto-
kába jutva , amelyet a vallás nyújt. Ily módon az eгkđlcs 
is, mely e szervezet kebelében Létrejön, egyféle vallásos 
színt kap, noha egyébként ateista." (i.m. 466.) — Amennyi-
ben a szerzđ  a ,.politikai szervezet" fogalmán a forradal-
mi Pártat értené. ezt a deiflkálódást nemcsak a ..bizonyos 
értelemben" segítségével kellene megszorítania hluoteti-
kussá tennie, hanem a „bizonyos kđrülmények között"-tel 
is: a forradalmi párt efféle morális deformálódása, em-
bera гcú5иА, ánal eltorzulása — ahogy ezt a sztalinizmu> 
története taвúsítja — nem automatikusan, nem mindenütt 
és mindenkor, hanem csakis meghatározott feltételek kđ-
zStt jöhet Pétre! 

-" Friedrích Engels: Anti-Dühring. szikra. BD. 1950. 91. 
(kiem. B. Z.) — I4;asonló álláspontot képvisel Marx is, ami-
kor metaforikusan azt írja az emberi haladás maid csak 
ekkor nem lesz hasonlatos .,ahhoz az irtózatos pogány bál-
ványhoz (...) aki csak megSitek koponyájábSl issza a nek-
tárt", amikor majd „egy nagy szoetális forradalom úrrá 
lesz a polgári korszak eredményein, a világpiacon és a 
korszerű  teгmelőeszk бzÖkön" ... (L. MEM . 9. kőt. Bp. 1964. 
214.) 

n Antonio Labriola : A materialista történetfelfogás . Idézve: 
Marxista etika . i.li'. 147. 428 



egymással ellentétes, de valójában egymásból fa-
kadó — típusba sorolható. Az egyik típus alapelve ez: 
Da cél szentesíti az eszközt, a másiké ez: »az eszköz 
minősíti acélt«. Mindkert felfogás közös jellemz ője az, 
hogy egy reális elméleti, illetve társadalmi viszonyt 
(...) többszörösen eltorzított módon ragad meg: egy-
részt túlságosan absztrakt formában (elvont jó és el-
vont rossz), másrészt metafizikusan abszolutizált tar-
talommal (vagy csak acél, vagy csak az eszköz do-
minanciájának, értékjellegének alapján állva)." 24  

4.1.1. E viszony fontosságára az osztályharcba іl már 
az ifjú Marx is felhívta a figyelmet. Szerinte 
mindazon erkölcsi indítvány s az egész morál is, amely 
megreked a követésre méltó célok posztulálásánál s 
eközben nem szentel figyelmet a megvalósításukhoz 
szükséges eszközöknek is — az puszta „ipuissance mi-
se en action"-t, afféle mozgásba hozott tehetetlensé-
get képvisel csupán. Saját társadalmi ideáljait ezért 
kötötte ő  mindenkor a hatékony és tudományosan 
megalapozott eszközökhöz, amelyeknek egyúttal osz-
tályjelleget is kölcsönzött 25  Reflexióiból az sejlik ki, 
hogy az osztályharc és a proletárforradalom etikailag 
azért és annyiban igazolt, amennyiben a reális hu-
manizmus, vagyis a kommunizmus megvalósításának 
valós eszközeit képezik. Eközben Marx — hegeli szel-
lemben — acélokat és eszközöket egységben szemlél-
te, vagyis nem választotta őket külön s egy adott 
cél eléréséhez szükséges igazi eszköznek csakis azttar-
totta, amelynek realizálásával maga a cél is realizá-
lódik: egy adott eszköz csupán akkor vezet valósan is 
a maga céljához, illetőleg csakis akkor igazi és tel-
jességben adekvát eszköz, amennyiben valóban reali-
zálja a posztulált célt és semmiképp se távolodik el 
tőle. 2o 

Az ifjú Marx etikai reflexióiban ily módon már ad-
va van az a kiindulópont, mely a marxista igényű  eti-
kát általában is jellemzi. Az ilyen etika „az eszközök 
létét, természetét nem tartja lebecsülend őnek, nem 
tartja őket »esake eszközöknek, hanem az eszközök 
kiválasztását az egész folyamat szerves, a célokkal 
egyenrangú тészeként fogja fel. Az eszköz nem valami 
a célhoz képest külső, yközömbös' dolog; éppen for-
dítva;  mivel csak acél által lesz eszközzé, acéllal bel-
ső  objektív kapcsolatban áll. Nincs semmi, ami önma-
gában eszköz lenne. Valamely tárgy, folyamat, intéz-
mény, tevékenységi forma stb. csak acélhoz való vi-
szonyában, abban a funkciójában, hogy képes azt szol-
gálni, válik annak korelatív oldalává, azaz csak e 
meghatározottsága által lesz eszközzé. (...) Minthogy 
az eszköz nem önmagában véve eszköz, hanem csak 
a célhoz viszonyítva válik azzá, önmagában, ezen a 
viszonylatrendszeren kívül se nem jó, se nem rossz. 
A viszonylatrendszeren belül pedig értékét megint 
csak nem önmagában vett min ősége, hanem acéllal 
való megfelelése, adekvátsága adja meg." 47  

4.1.2. A marxi történetfilozófia elvben kizárja a 
proletárforradalmi célok és eszközök inkongruenciájá-
nak a lehetőségét. Ha ugyanis a munkásosztálynak 
végs ő  soron nemcsak az a történelmi hivatása, hogy 
önfelszabadításával megteremtse az egész társadalom 
felszabadulásának történelmi el őfeltételeit, hanem egy-
úttal az is, hogy eközben felszámolja a társadalom 
atavisztikus harci eszközeit, magát az osztályharcot is, 
akkor e cél valóraváltásához szükséges forradalmi esz-
közök, taktikák és stratégiák nemcsak parciális osz- 

P Farkas Endre, inn. 146. — Célok és eszközök politikára 
vonatkoztatott általános problematikájához 1. még: R. D. 
Lukić, i.m. 553-558., valamint s. Stojanovi č : Revolucio-
narna teleologija i etika. Filozofija (Bgd.). 19671 1-2. sz. 85 
—99. stojanovi ć  tanulmányanak elvi megalapozása (vö.: 
I—II. fej., 85-88.). azért problematikus. mert a normatív 
etikának a célok és eszközök egysége, harmón гája iránti 
általános-humanisztikus igényét egyszer űen csak .,ráhúzza" 
a forradalmi mozgalomra (szem el đl tévesztve annak me-
cifikus történelmi determináltságát), s ily mádon a for-
radalommal szemben támasztott igénye inkább nevezhet ő  
moralisztikuenak, mint realisztikusan erkölcsinek. 

25  L. Marek Fritzhand, I.m. 155. 
" Uo., 174. 

427 	‚ Farkas Endre, i.m. 104-145. 

tályszempontból, de egyetemes-emberi, univerzális-
etikai szempontból sem lehetnek kérdésesek. A prole-
tárforradalom osztályetikája az ez a harc lesz a végső  
maximálisan emberséges elvén alapul, intenciója az 
egész emberi társadalom felszabadítása, s e célnak 
egyetlen valós, adekvát eszköze a munkásosztálynak 
a proletárdiktatúra révén történ ő  felszabadulása. A 
forradalom egyetemes erkölcsisége ilyen szempontból 
nem lehet kérdéses, és „félrehallásra" vagy félrema-
gyarázásra vall az az állítás, hogy még egy Lenin is 
leszűkítő , puszta és közvetlen osztályfunkciót szán a 
quasi egyébként is leegyszer űsítetten, tiszta osztály-
produktumként szemlélt erkölcsnek, következésképp 
csak azt tartja etikusnak, ami többé-kevésbé közvet-
lenül szolgálja a proletariátus egyetlen célját, a for-
radalmat, illetve a szocializmus kjvívását. 2ó Hisz igaz 
ugyan, hogy Október elsđ  számú stratégája egy al-
kalommal explicite is hirdette: „. . .  a mi erkölcsünk 
teljesen alá van rendelve a proletár osztályharc érde-
keinek. Mi a mi erkölcsünket a proletariátus osztály-
harcának érdekeiből vezetjük le. (...) erkölcs az, ami 
elősegíti a régi kizsákmányoló társadalom elpusztitá-
sát ..."29  Azonban Lenin ehhez a látszólag osztály-
pragmatikus kitételéhez — a proletariátus történelmi 
missziójának marxi értelmezésével összhangban — ez-
úttal is nyomban hozzáfűzi: az így felfogott proletár-
erkölcs egyúttal arra is szolgál, hogy lehetővé tegye 
„valamennyi dolgozó egyesülését a kommunisták új 
társadalmát megteremtđ  proletariátus körül", vagyis, 
hogy a kizsákmányolástól való megszabadulás révén 
nemcsak az osztály, hanem az emberi társadalom is 
magasabb fokra emelkedjen. . ~o 

4.1.3. Ellentétben az osztályharcok erkölcsfjlozófiá-
jával, amely a proletariátus osztályharcában — mint 
egyetlen osztályharcban — jogosan tételezi fel a cé-
lok és eszközök összhangját, az osztálytársadalmak va-
lósága e harmóniát a proletár osztályharc és forra-
dalom esetében sem biztosíthatja teljes mértékben. 

Marx A filozófia nyomorúságában természetszer ű  
ténynek, az egész el őtörténelem logikus következmé-
nyének tartja, hogy az osztályellentéteken alapuló tár-
sadalom „brutális ellentmondásban", ti. „embernek 
emberrel való összecsapásában" mint végső  és egyet-
len lehetőségben ér véget,si Ebb đl pedig, konzekven-
sen továbbgondolva, nem következhet más, mint az, 
hogy gyakorlatilag e „brutális ellentmondás" végs ő  
feloldására hivatott proletárforradalom sem teheti 
meg, hogy ne használjon „brutális" eszközöket is. A 
nemcsak parciális, de univerzális célokkal is rendel-
kező  forradalmi harc eszközei nem tetszés szerint, Va-
lamiféle morális indítékokból választottak, hanem 
öröklöttek, adottak; más szóval: osztályjelleg űek, rész-
legesek, s épp e parcialitásukkal kell hozzájárulni 
nemcsak az osztály-, hanem a nembeli, egyetemes-
emberi célok megvalósításához is. A Kommunista Ki-
áltványon átvonuló alapgondolat, hogy a proletariátus 
már csak úgy szabadíthatja fel magát a burzsoázia 
járma alól — vagyis úgy érheti el osztálycélját —, ha 
egyidejűleg az egész társadalmat is mindenkorra meg-
szabadítja az elnyomástól — vagyis, ha mintegy „mel-
lesleg" nembeli misszióját is teljesíti —, ugyanakkor 
pedig e kettős cél elérésének osztályeszközét — az osz-
tályharcokat — is likvidálja: e marxi alapgondolat Э2  a 
proletárforradalomnak kétségtelen etikai dignitást köl-
csönöz. Azonban nem oldja fel teljesen azon . para-
doxont, hogy e likvidálás folyamatában gyakorlatilag 

x" Ezt hlydetl p1. R. D. Lukić  is (i.m. 349.) 
" Lenin: Az ifjúsági szövetségek feladatai. Beszéd az Orosz- 

országi Kommunista Ifjúsági Szövetség I П . összoraszoгszá-
gi kongresszusán. In: Lenin vdiogatott mиvei. I.m. ш , köt. 
288-291. 

s° Lenin e beszédéből az emlitett tétele alátámasztása ér'de- 
kében Lukić  professzor is idéz a köлvvkben, de csupán 
azt a részt citálja, amely alkalmas a e ііini ..leegyszerű-
sdtés" illusztrálására ... Az ily módon ..leegyszer űsftett" 
Lenint aztán azzal mentegeti, hogy nem írásban. hanem 
beszédében fogalmazta meg nézetét. §, emiatt részben ért- 
hető  is a szianpliflkálás .. . 

"i MEM. 4. köt. 174. 
": A Kiáltvány ezen alapgondolatát Engels az 1883-as néanet 

kiadáshoz írt előszóban egyedül és kixárб lag Marxnak tu- 
lajdonítja. Vö.: Marx—Engels: A kommunista kiáltvány. 
Bp. 1962. 13-14. 
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magának a forradalomnak is a likvidálandó eszközök-
kel kell élnie. 

Az ifjú Marx a sajtószabadsággal kapcsolatos reflexi-
óiban explicite is szembeszáll „a cél szentesíti az esz-
közt" machiavellista tételével, s leszögezi, hogy az a 
cél, amely gonosz eszközt igényel, nem lehet szent cél, 
gonoszak pedig mindazon eszközök, amelyek igazság-
talanságot okoznak a embereknek s demoralizálják az 
alkalmazóikat is.0  Ezen elvi álláspontja azonban nem 
akadályozza őt meg abban, hogy egy más alkalommal, 
amikor a munkásmozgalom gyakorlati érdekeire kon-
cen'trál, Engelsszel egyetemben maga is ne ismerje el 
az objektív kényszert, hogy a munkásosztály nem vá-
logathat a harci eszközökben, s a burzsoáziával szem-
ben adott esetben egyenesen jezsuitisztikusan kell fel-
lépnie39  Nem azt jelenti ez, természetesen, hogy Marx 
a machiavellizmus elutasítása és tagadása között „in-
gadozott", de nem is azt, hogy a burzsoáziával szem-
beni jezsutitizmus formulája egy „véletlenül" adódó 
marxi posztulátum csupán, mely „nem fejezi ki a 
szerz ő  tényleges intencžóit"3 5  Nem elvi posztulátum-
ról van itt szó ugyanis, hanem arról a természetszer ű  
tényről, hogy a forradalmi gyakorlat teoretikusa ez-
úttal is fejet hajt e gyakorlat valóságos szükségletei 
előtt s pusztán csak akceptálja azt, amit a munkás-
mozgalom praxisa minden elvi „helyeslés" vagy „el-
utasítás" ellenére ténylegesen amúgy is demonstrál... 

Elvileg, puszta logikai konstrukciókkal természetesen 
ki lehetne zárni a forradalmi célok és eszközök gya-
korlati ínkongruenciájának a lehet őségét is. Le lehet 
szögezni, például, hogy az osztályharc és a proletár-
forradalom „rejtegethet ugyan némi erkölcsi veszélyt 
a résztvev ők számára, de amennyiben a cél szempont-
jából helyesen vezetik (e harcot, B. I.), akkor e veszé-
lyek nem válnak veszélyessé, s e harc eredményeként 
nem demoralizálódás, hanem — mint Marx véli — a 
munkásosztály és szövetségesei erkölcsi állapotainak 
feljavulása következik be" .. 38  Vagy más szóval, a 
munkásosztály harci célja „önmagában semmi esetben 
sem implikálhat méltatlan eszközöket, hisz azok egy-
szerűen inadekvátak magához e célhoz s alkalmazá-
sukból nem is születhet ilyen cél", következésképp: 
„Amennyiben e harcot nem a céljával ellentétes mó-
don folytatják, se nem demoralizálhatja az emberiség 
jobb jöv őjéért harcolókat, se nem mžn ősíthető  a ki-
zsákmányoló — a társadalom hatalmas többsége ellen 
vétő  — osztályokkal szembeni igazságtalanságnak. El-
lenkez őleg, a proletariátus osztályharca — mint a he-
lyes cél elérésének öneszköze — nemcsak szükséges, 
hanem helyes és méltó eszköz žs"37  

E teoretikus hipotéziseket azonban, minden logikussá-
guk ellenére, nem verifikálja a proletárforradalmak 
története. 

Az egészében, osztály- és egyetemes-emberi szem-
pontból egyaránt etikus tartalmú forradalomban 
ugyanis a résztvevőknek gyakorlatilag mindig adva 
van egy szabad tér, amelyen a forradalom inherens 
etikájával nem egyez ő, vele ellentétes vagy azt ép-
penséggel kompromittáló tettek is végrehajthatók. Ha 
nem is abszolút mértékben ugyanis, de részben a 
forradalomban is érvényesül a politikai erkölcs nega-
tív, az erkölcsszociológiában szakmai közhelynek szá-
mító vonása: „Az a szubjektum, aki egyébként a kö-
zönséges, mindennapi társadalmi viszonyokban szigo-
rúan erkölcsös, a politikai harcba állva (...) olyan 
eszközök alkalmazásától sem riad vissza, amelyek čđl 
más körülmények között maga is iszonyodna. Ugyan-
azon ember, akiről azt tartják, hogy nem ártana a 
légynek sem, egyszeriben képessé válik arra, hogy 
százakat vagy ezreket ítéljen halálra vagy hogy maga 
is öljön!" З8  Ezt a szociológiai tényt viszont nem lehet 
és nem is szükséges avval palástolni, hogy „a marx-
izmus és a proletárerkölcs elítél minden ember elleni 
erőszakot, de egyidej űleg jóvá kell hagyniuk a for-
radalmi erőszakot, olyan mértékben, amilyen mér-
tékben elengedhetetlenül szükséges mivel ez (az er ő-
szak, B. I.) kés őbbi teljes megszüntetéséhez vezet.." 3' 
Hisz naiv dolog, s őt egyszerűen komikus is lenne el-
várni, hogy ezt az „elengedhetetlenül szükséges" 
mértéket a forradalom minden pillanatban s minden 
résztvevője számára holmi morális patikamérlegen 
megszabja s betartását minden egyes résztvevőre si-
kerrel rá is er őszakolja! — Elvileg könnyű  felállí-
tani és helyeselni a morális igényt, hogy a követke-
zetes forradalmárnak mindig felül kell vizsgálnia, 
hogy az erőszak mint forradalmi eszköz csakugyan a 
forradalmi-humanista célokat szolálja-e, s ennek ér-
dekében hármas „önkontrollt" kell gyakorolnia: „va-
jon arra törekszik-e, hogy az er őszakot csak olyan 
mértékben alkalmazza, amilyen mértékben az csak-
ugyan nélkülözhetetlen"; „vajon tudatában van-e an-
nak, hogy az erőszak mindenkor erkölcsi buktatókat 
állít a forradalom elé, bármily tapintatosan is alkal-
7nazzák", s végül, hogy „ki ellen irányul az erő-
szak" .. 40  Kétségtelen azonban, hogy gyakorlatilag 
efféle önkontrollra állandóan és folyamatosan esetleg 
csak — a kabinett-forradalmár képes, de nem a for-
radalmi hadsereg és rend őrség valamennyi tagja... 

A fentieknél ezért sokkal reálisabb, a forradalmak 
szociológiai valóságával jobban megegyez ő  az az ál-
láspont, amely szerint a valóság sokrét űségéből, he-
terogenitásából adódóan az adott célhoz mindig több-
féle — bár nem tetsz őleges — eszköz választható, 
mivel a célnak van egy általa és a valóság objektív 
lehetőségei által körülhatárolt eszközmezeje, mely-
nek lehatároltságából az következik, hogy olyan esz-
közöket is vállalni kell, amelyek nem egyértelm űek, 
hanem ellentmondásosak, olykor pedig épp olyanok, 
amelyeknek — a kiküszöbölése a tényleges cél .. 4 1  

A marxizmus klasszikusai sem tagadták a történelmi 
tényt, hogy az „önmagában" valóban etikus eszközöket 
implikáló forradalmi célok a gyakorlat, a mozgalom, a 
megvalósulás forgatagában igenis elt űrnek — ha nem 
is „implikálnak" —önmagukhoz méltatlan eszközöket 
is, és ha nem is az absztrakt módon értelmezett „ki-
zsákmányoló — a társadalom hatalmas többsége ellen 
vétő  —osztályokkal", de a forradalmi táborral szem-
be kerülő, szociológiai, politikai és morális szempont-
ból mindig heterogén konkrét ellentábor konkrét em-
bereivel és embercsoportjaival szemben a forradalom 
résztvevői a legnemesebb célok igézetében igen is 
elkövetnek igazságtalanságokat is. A legtöbb eset-
ben függetlenül saját morális intenciójuktól, pusztán 
azért, mert a „történelemcsinálás" osztályeszközeit az 
igazi történelem el őtti időkben mindenekelőtt ezek 
az idők szabják meg, ritkábban azonban az egyes 
résztvevők erkölcsi labilitásával összefüggésben is. 
aa Hivatkozik Krá M. Fritzhand. i.m. 174. 
" Marx—Engels: A brüsszeli Kommunista Levelezđ  Bizottság 

levele G. A. Köttaennek. MEM, 4. köt. 20. 
л5  igy mentegetné Marxot, szerintünk teljesen f đlöslegesen, 

M. Fritzhand: i.m. 176, old. 
S° M. Fritzhand, i.m. 174. 
" uo. 174-175.  

Mindezért nemcsak reálisabb, de etikusabb is az az 
álláspont, amely lemond a forradalmi célok és esz-
közök abszolút egységének és megegyezésének gya-
korlatban való számonkérésér ől, s eközben mégsem 

R.  D.  Lukit, i'.m. 464. 
I. Titarenko Moral i politika c. könyvénék (Moszkva, 

1969) vonatkozó tételét Idézi R. D. Luki ć. i.m. 555. (Kiem. 
L) — R.ealisa,bb. a forradalmak valóságának inkább 

megfelelő  nézetet vall Farkas Endre: „A mozgalom szem-
pontjából (...) az erđszak (...) elvontan se nem erkölcs-
rombolб , se nem erkölcsnemesít đ , az adott viszonyok kö-
zött azonban (...) ilyenné, olyanná is válhat. A felesle-
ges erđszak amorális erđket szillhet, a szükséges erőszak 
elmulasztása demoralizálhat (...) Persze nehéz konkrétan 
feleletet adni, mikor melyik a szükséges, jogos és eгköt-
csös erđszak (...) Fegyveres felkelés esetén (...) szinte 
elkerülhetettenek a »fölösleges erđszak« megnyilvánulásai, 
a tđmegekben izzó gyű lölet kegyetlenségeket szül. A for-
radalmi erkölcs távol áll az ilyen erđszak helyeslésétől. 
de éppúgy rövidlátó, szörnyülköd б  elitélésétđ l is. (...) A 
marxizmus alapvet đ  kбvetelménye, hogy a forradalmi 
mozgalomnak el kell kerülnie a fölösleges áldozatokat. Le-
hetőség esetében el hell kerülnie az erđszakot. De amíg 
létezik osztályellenség, az erđszaktól való tartózkodást 
sohasem szabad elv rangjára emelni, s nem szabad sze г-
vezetileg, illetve erkölcsileg felkészületlenül állni ez eset-
leges szükséges er đszak alkalmazása elđ tt." (I:m. 154-152.) 
Vö.: S. Stoianoví ć , i.m. 
Farkas Endre, i.m. 105-10 б . 



helyezkedik a „forradalmi" jezsuitizmus, acélokat is 
kompromittáló machiavellizmus könnyelmű  plat-
formjára. Reálisabb máresak azért is, mert abból in-
dul ki, hogy „a nagy társadalmi forrongásokban a 
forradalmi akciók hordozóinak legnagyobb hányada 
a pszicho-szociális profil tekintetében sem alkalmas 
arra, hogy (...) az ideálok és a hozzájuk vezető  utak 
egységének kérdésével foglalkozzon" *s S etikusabb 
ez az álláspont a „radikálisan" következetes, „komp-
romisszumellenes" etikától máresak azért is, mert 
nem sajátja az „erkölcsös " hipokrízis , a forradalom 
valósága előtti képmutató szembehunyás, és mégin-
kább azért, mert paradox módon épp ez az „enge-
dékenység" szükséges ahhoz, hogy az etikus igényű  
emberi egyed egyáltalán részt vállalhasson a forra-
dalom maximálisan humánus céljaiért folyó harcból: 
„az abszolútra való törekvés nihžlisztikus törekvés, a 
tétlenül maradás vágya, félelem a hžbáktбl és a 
»bűntđla ; ezen a pozíción maradni annyi mint pasz- 
szívnak, inaktívnak maradni. (...) A célok és esz-
közök abszolút megegyezésének pozíciója kizár mžn-
dennemű  hatékonyságot, mert következetes fenntar-
tásával soha semmit se lehetne kezdeményezn г."48  Más 
szóval: „Vállalni kell olyan eszközöket is, amelyek 
nem a mozgalom saját, belső  céljából adódnak, ha-
nem a konkrét-történetž feltételekb ől, az adott erő-
viszonyok kényszeréb ől. (...) Továbbá vállalni kell 
olyan eszközöket is, melyeknek mozgásba hozatalával 
lavinaszerű  folyamatok indulnak el, melyek »elágaz-
nak« a tervezett cél irányából, vagy éppen túlmen-
nek rajta. — De vagy-vagy. Vagy cselekedni, vállal-
va az eszközök gazdagságának ellentmondásos termé-
szetét is, vagy a széplelkek fennkölt moralizálása 
alapján távol maradni a tevékenység mezejér ől, sza-
bad folyást engedve a polgári társadalomban fenn-
álló morális lealjasodásnak."44  Az egész történelem 
voltaképpen a célok és eszközök állandó surlódásá-
ból, kisebb-nagyobb konfliktusából áll, s ez alól nem 
lehet kivétel a szociaYista forradalom sem; az igazi 
forradalmárnak ignorálni kell a célok és eszközök 
abszolút egységének igényét, hisz a forradalmi célo-
kat csak ily módon lehet megvalósítani. E célok ez-
által bizonyos kárt szenvednek, de viszonylagos meg-
đrzésük mégis lehetséges.'$ 

đsszegezésül tehát azt mondhatnánk, hogy a prole-
tariátus osztályharca és fegyveres forradalma mint a 
maximálisan emberséges célok kivívásának eszköze 
globálisan véve kétségtelenül helyes és méltó, a cél-
lal összhangban levő  eszköz, amely azonban egyes 
részleteiben szükségképpeni vétséget is feltételez. 
Vétséget nem az absztraktul szemlélt kizsákmányoló 
osztállyal, hanem a marxi aхiológia szerint is legfđbb 
értékkel, a konkrét egyes emberrel, esetünkben a 
forradalom és polgárháború zivatarában politikai vét-
ség nélkül is áldozatul eső  emberrel és embercsopor-
tokkal szemben.46  

u Dragan Stajanović : Etički :prohlemi socijal)sti čke revolu-
cije. GLedišta (Bgd.), 1968(6-7. sz. 958. 

w uo. 959-960. 
" Farkas Endre , i 1n. 106. 
" D. stojanovlI i.h. 960 . — A szerző  a oélok és eszközök 

nem absгdutizált, viszonylagos egységének fönntartását 
két, egymást metszđ  kritérium, az „el đ relátás" és..I'rtel-
mis humanitás" •respektálása révén véli megvalósitható-
nak. Elđbbi, alatt azt érti, hagy a harc és er đszak j đvőbeli 
teljes föiszáлiolása érdekében a forradalom jelenének nem 
kell mindig és minden áron a filantrópja elveihez ragasz-
kodni, míg az „érte і nes humanitás" alatt azt az igényt 
érti, hogy az erőszakot mint mindenkori rosszat a lehető  
legkisebb mértékűre kell redukálni (vö.: i.h. 962-963.). 
Hogy e mérték g зlakoтlatt betartása szerintünk jórészt il-
luzoгikus a forradalom és polg$rháboгú zivatarában, arra 
már törtérit utalás. 

„ Az etika és forradalom viszonyát taglaló esszéjében Her-
bert Marcuse is úgy véli, „ahhoz, hagy egy forradalmi 
mozgalom etikai, erkölcsi jogot igényeljen", többek kö-
zött tanúsítana k•ell, hogy ..eszközei acél eléréséhez mér-
tek". MLközben azokat az elvi kérdéseket vizsgálja. hogy 
igazođhat-e a forradalmi cél minden eszközt, s különbsé-
get tudunk-e tenni a racionális és irracionális , sztikelges 
Is  erőszakos elnyomás, legitim Is nem legitim forradalmi 
áldozatok között, eljut ahhoz a Lényeges elvi megállapí-
táshoz is, hogy „az e гđszaknak, az elnyomásnak Léteznek 
olyan formáž (is), melyeket semmžféle forradalmi helyzet 
sem žgazolhat , mert éppenséggel a célt tagadják, a célt, 
melynek a forradalom az eszköze. Ezek a formák Cu  ön-
kényes er đszak, a gonoszság és a megkülđnböztetés nélkülž 
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nem vonja le a szttkslges Кonklúziót a forradalom gyakor- 

5.0. A forradalom gyđzelme érdekében hozott ember-
áldozatoknak erkölcsi djgnitása van, következésképp 
a győztes forradalom távlatából nézve etikailag —
végső  soron — minden áldozat igazolható. Ebb ől a 
tényből adódik azonban az is, hogy a forradalom a 
történelmi lehetőségek nyíltsága miatt mindenkor —
erkölcsi rizikóval is jár. 

5.1.0. A történelmi materializmus egyik a гaptétele, 
miszerint a történelmet emberek csinálják, de csele-
kedetük determinálva van, nem zárja ki a történel-
mi cselekvés és erkölcs viszonybahozhatóságát. 

E tevékenység, mint köztudott, mindenkor az adott 
társadalom öröklött viszonyai és készen talált felté-
telei, vagyis objektív korlátozottságok között reali-
zálódik, de nem valami abszolút, fatalisztikus deter-
minizmus vaslogikájával: a történelem szubjektumai-
nak adva van a különböző  (egyaránt determinált) 
tett-lehetőségek közötti választás szabadsága. Ebb ől 
következően pedig tetteik erkölcsi kvalifikálhatósága 
is. „Elsősorban arról van szó, hogy mivel az emberek 
csinálják saját történelmüket , ezért az, amit adott 
helyen és žd őben tehetnek vagy nem tehetnek, nem 
egyszerűen kívánságaiktól és elhatározásaiktól függ, 
hanem azoktól a körülményekt ől is, amelyek között 
élnek. Ilyen értelemben mondjuk, hogy nem »tetszé-
sük szerint« csinálják történelmüket. Nyžlvánvaló 
(...), hogy az emberek nem választhatják meg körül-
ményežket (...) A választás arra vonatkozik, hogy 
mit tehetnek a készen talált feltételek k5z tt: a kö-
rülmények ezen túl korlátozzák a cselekvési válasz-
tást. Éppen emiatt azonban a körülmények nemcsak 
korlátozzák a cselekvési lehetőségeket, hanem meg 
is szabják, hogy az emberek mit akarnak a gyakor-
latban tenni. Az emberi kívánságokat, célokat, esz-
ményeket körülményeik határozzák meg; az, amit 
igazán meg akarunk tenni, amit megtörténtnek sze-
retnénk tudni, az mind azokból a körülményekb đl 
származik, amelyek között ez a kívánság megszüle-
tett."47  Másodsorban viszont — sebb ől következik a 
történelmi cselekvés erkölcsi rizikója — az ily mó-
don meghatározott tett következménye jórészt kívül 
esik a történelem szubjektumainak személyi inten-
cióin, jó szándékán, jóakaratán stb. Ugyanis „az em-
berek megválaszthatják és elhatározhatják, hogy adott 
körülmények között mit tehetnek, azt azonban már 
nem választhatják meg és határozhatják el, hogy mi-
lyen lesz cselekedetük hatása . Az emberek azzal a 
szándékkal cselekedhetnek, hogy bizonyos hatásokat 
idézzenek el ő, az viszont, hogy ezek a hatások való-
ban megvalósulnak-e vagy pedig valami egészen más 
történik, az nem a cselekvési szándéktól, hanem ma-
gától a cselekvéstől és azoktól a körülményekt ől függ, 
amelyek között a cselekvést végrehajtották."19  

5.1.1. A társadalmi tettek következményeinek e nyílt-
sága, mely kizárja annak lehet őségét, hogy a több-
féle eshetőség közül „garantáltan " épp a jobbik vagy 
a legjobbik valósuljon meg, a forradalmak valóságá-
ra is érvényes. 

Általában véve nem kétséges ugyan, hogy az embe-
riség mindig csak olyan feladatokat tűz maga elé, 
amelyeket meg is tud oldani, jllet đleg az adott feladat 
is csak ott merül fel, ahol megoldásának anyagi fel-
tételei már megvannak vagy legalábbis keletkez őben 
vannak — ahogy ezt A politikai gazdaságtan b гála-
tához írt marxi Előszó közismert tétele hirdeti —, de 
ebből természetszerűen nem következik az, hogy az 
emberiség valamennyi nemzete, osztálya és állama is 
mindenkor csupán ilyen feladatokat tűzhet maga elé.49  

latára vonatkozóan , s a forradalmi célok és eszkđzök eva- 
korlati viszonyát •nézetünk szerint túlságosan ..epikusan". 
történelmi drama4ikáj•ukat elsikkasztva érzékelteti (L. Her- 
bert Marcuse: Etika és forradalom . Oj symposion, 1970!59. 
sz. 11 , és 12. p. — me11éklet.) 

4'  Maurice Cornforth : A nyílt fžlozбfža és a nyílt társadalom. 
Hogyan cáfolta meg dr. Karl Popper a marxizmust? —
Gondolat Bp. 1975. 158. 

'B ibid., id. old. 
0 M. Fritzhand (i.m. 156 .) megkerüli e kérdés lényegét, ami- 

kor azt bizonyitja, hogy Marxnál az osztályharc- és far- 



Ez esetben ugyanis a történelem nem ismerné a le-
gel által neki tulajdonított „cselt", „furfangot", s így 
nem ismerné a bukott forradalmak jelenségét sem. 

Az osztályok, osztálycsoportok, pártok és emberi 
egyedek a forradalom soraiban is az objektíve de-
terminált választás szabadsága el őtt álinak, ez a de-
terminizmus azonban — ahogy Lenin mondaná —
„a legkevésbé sem semmizi ki (...) az emberi lelki-
ismeretet" 50  E választás maga is erkölcsi rizikót fel-
tételez, mivel a forradalmi akció épp olyan nyílt, mint 
a történelmi cselekvés általában. 

E kimenetel ugyan nem teljes mértékben független 
az emberi rációtól, hisz a gy őzelem objektív lehetősé-
geit racionális megismeréssel jórészt számba lehet 
venni. Am nincs olyan objektív ismerettár, amelynek 
alapján előre „garantálni" lehetne egy-egy forrada-
lom győzelmét5l Az kétségtelen, hogy a forradalmak 
esetében is adva van a megismerésen alapuló , hozzá-
értéssel való döntés lehet ősége, ellenben nincs kizár-
va az a „tudatlanságon alapuló bizonytalanság sem", 
amelyet az Anti-Dühring írója a nem-szabad válasz-
tás szinonimájának tart. Amennyiben tehát abból in-
dulunk ki, hogy „ahhoz, hogy egy forradalmi mozga-
lom etikai, erkölcsi jogot igényeljen, racionális ala-
pokat kell felmutatnia az emberi szabadság és az em-
beri boldogság reális lehetőségének megragadására"3 P, 
akkor megkerülhetetlen lesz a lehet őség, hogy meg-
felelő  „történelmi kalkulációval", a forradalmi prog-
ram technikai, anyagi és szellemi feltételeinek tudo-
mányos számbavételével föl lehet mérni a reális es-
hetőségeket. Azonban a legerőteljesebb „tudokratikus" 
optimizmus sem kerülheti meg azt a lehet őséget sem, 
hogy e „töréneimj kalkuláció" minden viszonylagos 
egzaktsága ellenére — téves és elhibázott is lehet 6s 

5.1.2. A proletárforradalom mint az osztályharc tu- 
datos-emberi szándékokkal véghezvitt kulminációja, 

radalomvállalás erkđlesi kötelessége kizárólag reális kö-
telességet jelent, olyan kötelességet , amelynek teliesíbésé-
hez a történelem el đkészítette, a jelen uedig •külđn is ki-
đonnborftotta a seális feltételeket . ..Az erkölcsi kötelessév 
kizárólag reális kötelesség , mivel az, ami klvántos, egy-
uttal lehetségesként jelenik meg, a társadalmi evoitíctб  
törvéngeivel összhangban , a tđrténeimt fejbđdés adott sza-
kaszában eléгhetđ  módon" —állítja Frntzhand. de elhall-
gatja a t&ténelmi tényt, hogy eme „lehetséges" a valS-
ságban mindig nuilt, s nem pedig ..garantáltan" zárt, 
eleve eldöntött .. . 

°' Lenin: Kik razok a „népbarátok" és hogyan hadakoznak 
• a szaciá1demokraták ellen? In: Lenin Müvet, szikra. Bp. 
1951. I. köt. 158. — Farkas Endre (i.m. 165.) a lehetséges 
eszközök gazdagságával kapcsolatban beszél a választásiról 
mint erkđlcsi problkanáról: ..A választást éppen az eszkö-
zđk gazdagsága teszi szükségessé. Ha mindenkor csak egál 
eszköz állna rendelkezésünkre. választani sem kellene. s 
így ez nem is válna etikai problémává. Az erkölcsi pгob-
léma és feladat éppen az eszközök gazdagságának válla-
lása." 

ei E lehetđségrđl Legnyilvánуalóbban 1917/19 ,példája taПúsko-
diic: az akkor feltört forradalmi hullám igazolni látszott 
egy egész forradalmi nzmzedék racionális tényeken. gazda-
sági, politikai, hadászati stb. elemzéseken alapuló opti-
mizmueát, miszerint a világ-. vagy legalábbis az •általános 
európai proletárforradalom szükségsze гüen a kitđsés és 
megval6óulás elđtt á11. A történtek viszont — utólag —
'tragikusan rácáfoltak e racionális, a ténб/ek egész halma-
zára alapozott objektív prognózisra . Hogy a történelemnek 
I  hegen „csele ,furfangja" Lenint  is  „megcsap a". an-
nak filológiai dakumentáiását 1, az Etika és forradalom. 
sinkó Ervni . 1916-1919 c . tanulmánysorozatunk n. feje-
zetében: Híd. 1974 /5-6. sz. 660-882. 

"H.  Marcuse. i.h. 10-12. (Kíem. B. I.). Hasonló a 	kiinduló- 
pontja D. stojanovi ćnak is: „annak megítélésekor, mek-
kora áldozatot érdemes hozni egy (forradalmi. B. I.) ideál 
megvalбsttasáéгt, heh/énvaló lenne megvizsgálni, mennyire 
valós ez az ideál". D. stojanoviS azonban maga is meg-
ülközik a Marcuse által is fölvetett kérdésen : ..ki és ho-
gyan tudja meghatározni, hogy az ideál valós , valósághoz 
mért-e, a megvaiбsítás reális lehetđségeivel, a rendelke-
zésre álló eszközökkel adekvát-e ..." •(Lh. 957.) 
Nézetünk szerint H. Marcuse esszéjét egy ilyen túl¢nére-
tezett „tudokrata" optianidmus hatja át s ezzel kísérli 
meg a szerzđ  minimalizálni a forradalom erkölcsi r đzikS-
ját. Holott esszéjében egy helyen maga is bevallja, hogy 
a valóságban nem Lehet megkerülni e rizikó kérdését: 
történelmtleg (...) megkül đnböztetés, döntés elStt állunk. 
Az •elnvomást és áldozatokat minden társadalom naponta 
megköveteli, és nem lehet (...) erkölcsösnek és etikusnak 
lenni egy đnkényes, de célszerit végponton : a forгadatom 
pontján. Ki tudja a fennálló társadalom által megköve-
telt áldozatot értékben meghatározni és összehasonlítani 
azzal, amelyet ennek a társadalomnak a megdöntése kS-
vetel? Tizezer áldozat erkđesösebb , mint hиszezer? A 
valóságban ilyen a történelem embertelen számítása és 
ebben az embertelen összefüggésben játsz бdtk le a törté-
nelmi kalkuláctб . " 

mint meghatározott körülmények közötti emberi vá-
lasztás, döntés eredménye etikailag csupán akkor t űn-
hetne rizikómentesnek, ha alatta egy id őtlen folya-
matot, a proletariátus osztállyá szervezđdésétől az 
osztályjelleg feloldásáig/elhalásáig tartó id őtlen időt 
értenénk. Az időtlenként felfogott s egyetlen, több 
évszázados harci folyamattal kiegyenlített világ-pro-
letárforradalom távlatából ugyanis elesne az áldozat-
hozatal kockázata: e folyamat majdani végén úgyis 
realizálódik a Cél, tehát az érte hozandó több évszá-
zados áldozatok nemcsak hasznosak, de értelmesek, 
racionálisak, emberségesek is .. . 

Századunk forradalmai viszont arról tanúskodnak, 
hogy programjuk nem egy ilyen id őtlen távlatot tar-
talmazott, nem a távoli-távoli Jöv őre, hanem a je-
lenre és közeljövőre alapozott . S nemcsak a proleta-
riátus valamennyi nemzeti, egy országra korlátozódó 
forradalmára vonatkozik ez, hanem a világforrada-
lomként induló 1917/19-es forradalmakra is. đnkén-
tes résztvevőiknek ti. a választás etikai rizikója nem 
úgy merült fel, hogy győz-e majdan a nemzetközi 
proletariátus és megvalósul-e valaha a nemzetközi 
szocializmus és kommunizmus ; a forradalmi cél és az 
él"te hozandó áldozatok egyaránt a korabeli jelenbe, 
a legóvatosabb prognózisok esetében pedig a legkö-
zelebbi —egy-két évtizednyi — közeljöv őre voltak 
ágyazva. Következésképp, az etikai tét abban állt, 
hogy egy sikeres világforradalom hamari gy őzelme 
esetén mindennemű , még a többszázezres és milliós 
— Lenin föltevése szerint fél- vagy egymilliós —
emberáldozat is gyorsan racionalizálódik, értelmes, 
tragikusan emberi, de emberi áldozattá minősül: az 
áldozatok maguk nem részesülhetnek ugyan a nem-
zetközi szocializmus vívmányaiból, de lehet ővé teszik 
ezt a kortárs-milliók, a milliónyi nemzedéktársak, a 
jelenbeli emberiség számára ... Egy esetleges vereség 
viszont kitolhatná e racionalizalódást a távoli-távoli, 
irracionális Jövđbe ... E forradalom önkéntes válla-
lóira tehát a normatív etikáknak nem az ún. „must 
rules", kivételt nem tűrđ  erkölcsi normája volt kö-
telező, hanem az, amely kizár mindennemű  előzetes 
szabályt s a szubjektum etikai tudatára bízza annak 
eldöntését, hogy a konkrét esteben mi az erkölcsi kö-
telesség54  

6.0. Az eddigiekben több szempontból is vizsgálat 
tárgyává tettük témánk valóságosságát, tény- és 
tárgyszerűségét, vagyis az erkölcs és a forradalom vi-
szonybahozásának igazoltságát. 

E viszony elméleti és történelmi relevanciájának bi-
zonyításához támpontot találtunk a marxizmus osz-
tály- és osztályerkölcs-szemléletében; az osztályharc 
és a forradalom erkölcsszociológiájában; a forradal-
mi célok és eszközök normatív-etikai vizsgálatában; 
s végül, a forradalom siker-lehetőségeinek nyíltságá-
ban is. A továbbiakban, befejezésül, fejezetünk ki-
indulópontjához térünk vissza, s arra próbálunk vá-
laszt keresni, milyen gyakorlati relevanciája van e 
viszonynak a „barikádon innen", a forradalmi moz-
galmon belül, egyrészt a forradalmi célok sikeres va-
lóraváltása, másrészt pedig a forradalom résztve-
vőinek erkölcsi integritása szempontjából. 

6.1.0. Amint már történt is rá utalás, az a marxi 
axióma, miszerint az ember számára a legf đbb 16-
tező  maga az ember, eleve föltételezi azt a forradal-
mi konklúziót is, l'ogy következésképp le kell rom-
bolni mindazon viszonyokat, amelyek az embert meg-
alázot, elnyomott, elhagyott és megvetett lénnyé te-
szik. 

Az ifjú Marxnak e közismert „kategorikus impera-
tivusa" egyrészt a kapitalista társadalmi viszonyok 
megsemmisítésének és a kommunizmus létrehozásá-
nak osztályimperativusa volt, ugyanakkor és egy-
idejűleg azonban az osztályharcban és forradalom- 

"Az erkđlcsi normák A. Edelre hivatkozó típizáLását 1. А . 
D. Lukié, i.m. 216. 430 



ban való részvétel imperativusa s e résztválla гás 
etikai igazolása is. „Az osztályharc és proletáгfoггa-
dalom (marxi, B. I.) princípiuma — etikai szempont-
ból nézve — »kategorikus impe гativust jelent, a pro-
letariátus melletti állásfoglalás és az osztályharcban 
való aktív részvétel abszolút mértékben kötelező  er-
kölcsi posztulátumát, e harc minden konzekvenciájá-
nak vállalását, a proletárdiktaúra vállalásával bezá-
rólag. Ez az erkölcsi posztulátum a kapitalista tár-
sadalmi rendszer embertelensége ellen és a humá-
nus, kommunista társadalmi rendszerért folyó harc 
aktív vállalásának a következménye. Olyan impera-
tivus ez, amely alól nem vonhatja ki magát egyet-
len olyan ember sem, aki a többi embert az élet leg-
főbb értékének tartja, s aki következetesen azt akar-
ja, hogy az emberek közötti viszonyokban a jó és a 
moralitás triumfáljon. Az osztályharc és proletárfor-
radalom (marxi, B. I.) principiuma nemcsak olyan 
vezé гely, amellyel szemben nem lehetnek lényegbe-
vágó és alapvető  erkölcsi fenntartások. Sokkal in-
kább olyan princípium ez, amely meghatározza az 
emberek alapvető  erkölcsi kötelességét azon korban, 
amelyben az ember »megalázott, elnyomott, elhagya-
tott és megvetett lény« ..." Más szóval, az osztály-
harc és proletárforradalom személyes vállalása a 
marxi etika szerint is erkölcsi választás kérdése, de 
e választás eredménye ennek az erkölcsiségnek a 
platformjáról nem lehet kétséges: e harcot minden 
intranzigens, emberi áldozatokat is követel đ  eszközé-
vel és erkölcsi konzekvenciáival egyetemben vállalni 
kell —épp az emberért, az emberi viszonyok meg-
emberiesüléséért. Hisz a forradalmi harc etikai iga-
zoltságához hozzátartozik az a történelmi tény is, 
hogy „az erőszak világában olykor nem segíthet sem-
mi más, csak az erőszak", s a forradalmárnak éppen 
ezért „nemcsak erkölcsi joga, de morális kötelessége 
is az erőszak-alkalmazás" 56 

6.2.0. Az etikailag is helyes politikai választás a for-
radalom előtt és alatt épp az etikus igény ű  ember 
számára nem lehet kérdéses. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a forradalom melletti döntés után, a bari-
kádokon inneni harcosok, forradalmárok körében 
egyszeriben tárgytalanná válna a forradalom és az 
erkölcs viszonya. 

Az osztályharc- és forradalomvállalás marxi princi-
piuma ellen a forradalmi táborban csakugyan nem 
lehetnek „lényegbevágó és alapvető  erkölcsi fenn-
tartások", sőt, maga az elv ellen semminem ű, kevés-
bé lényeges fenntartások sem lehetnek; az elv gya-
korlati valóraváltása azonban nemcsak hogy nem te-
szi tárgytalanná, de valósággal meg is követeli az 
etika állandó viszonybahozását a harccal és a relatív, 
nem deifikált, csupán emberien igényes erkölcsiség 
еTvárását e harc résztvev őitől. Mégpedig kettđs cél 
érdekében: egyrészt a harcosok erkölcsi integritása és 
ezzel összefüggésben a forradalom erkölcsi presztí-
zse, másrészt pedig a forradalom gyakorlati sikere, 
politikai/emberi céljainak mind teljesebb valóravál-
tása érdekében. 

Hogyan, milyen mértékben valósul meg a forrada-
lom zivatarában az osztálycélok és nembeli érdekek, 
az osztályerkölcs és egyetemes erkölcs dialektikája? 
Miként lehet az igazi történelem előtti idők forra-
dalmi harcát gyakorlatilag úgy vezetni, hogy e harc 
egyúttal az igazi történelem kezdetét is anticipálja? 
Mennyiben lehetséges a harc résztvev őit etikai szub-
jektumként, s nem puszta objektumként kezelni? 
Gyakorlatilag hogyan lehet elérni, hogy az ellentá-
bor köréb ől való szükséges, jogos, etikailag is iga-
zolt áldozatok közé minél kisebb számban sodródja-
nak olyan tömegek, amelyek osztályhovatartozásuk-
nál és politikai nézeteiknél fogva a forradalom tö-
megbázisát is erősíthetnék? Hogyan lehet a harc for-
gatagában a politikai és köznapi erkölcs között fenn-
álló, hagyományos ellentétet a minimálisra redukál- 
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ni? Ha már nem lehet „határvonalat" húzni a szük-
séges és szükségtelen forradalmi er őszak közé, ho-
gyan lehetséges ez utóbbinak legalább a „határsáv-
ját" minél kisebbre szűkíteni? Hogyan lehet meg-
őrizni a forradalmi praxisban a célok és eszközök 
viszonylagos egységét, relatív egyneműségét? S nem 
utolsó sorban: miként lehet a minimálisra sz űkíteni 
a forradalom kimenetelével kapcsolatos erkölcsi ri-
zikót, a harc siker-lehetőségeinek nyíltságával járó, 
nemcsak politikai, de erkölcsi kockázatot is? 

E látszólag pusztán-etikai, elvontan-erkölcsi kérdések 
valójában a legnagyobb mértékben konkrét-politikai, 
az osztályharc és forradalom taktikájától és straté-
giájától el nem vonatkoztatható gyakorlati kérdések 
is egyszersmind. Praktikus megválaszolásuk miként-
jétől nemcsak a forradalmi tábor emberi tömegeinek, 
magának a forradalomnak minden más harcnál 16-
nyegesen nagyobb erkölcsi presztizse függ sorsdön-
tően, hanem jórészt a harc eredménye, céljainak va-
lóгaválása is: az erkölcsi haszon és a politikai haszon 
a forradalom esetében is elválaszthatatlan egymás-
tól. 

6.2.1. Ami történelmileg releváns és gyakorlatilag ve-
rifikálható, az természetszer űen nem lehet tárgytalan 
elméletileg sem; a proletariátus osztályharcának és 
forradalmának története arról tanúskodik, hogy bi-
zonyos részleteiben és bizonyos vonatkozásaiban —
globális etikussága ellenére — ez a harc és forrada-
lom sem lehet teljes mértékben mentes az erkölcsi 
problémáktól, konfliktusoktól és vétségekt ől, követke-
zésképpen nem tárgytalan az elméleti általánosítás 
sem, hogy a szocialista forradalom mint az el őtörté-
nelem záróaktusa, „brutális ellentmondásainak" finá-
léja és az igazi történelem nyitánya etikailag maga 
is —idealizálhatatlan. 

Az eddigiek során ezt több szempontból is megkí-
séreltük dokumentálni, s most összegezésként azt 
mondhatnánk, hogy a forradalom etikai idealizálha-
tatlansága mellett szóló összes teoretikus érv egyet-
len paradoxális történelmi alap-okra vezethet ő  visz-
sza: az erkölcsi rossz időnkénti progressziv történel-
mi szerepére. 

Hogy a pozitív és negatív erkölcsi jelenségek bels đ  
ellentmondásosságukban és egymásba való kölcsönös 
átmenetükben dialektikus egységet képeznek; hogy 
meghatározott feltételek között nemcsak a jó válhat 
rosszá, hanem fordítva, a rosszból is jó lehet; hogy 
az osztálytársadalmak egész történetében a morális 
szempontból negatívnak min ősíthető  egyes-emberi 
tulajdonságok (pl. kapzsiság, hatalomvágy stb.) gya-
korlati emeltyűi is voltak a történelmi fejlődésnek; 
hogy a társadalom bizonyos rétegei számára rosszat 
jelentő  intézkedések sokszor el őfeltételei annak, hogy 
a társadalom túlnyomó többsége számára valósággá 
váljon a reális jó: az erkölcs történelmi funkciójának 
ezen dialektikus, hegeli—engelsi szemlélete 57  elvonat-
koztathatatlan a forradalmak valóságától is. A for-
radalom sem csupán jóval tesz jót, hanem rosszal 
is és nemcsak jó, de bizonyos rossz is következhet 
még a legjobb intézkedéseiből is; az osztály és az 
emberiség számára csakis azon az áron biztosíthatja 
a reális humanizmust, hogy eközben nemcsak igaz-
ságot szolgáltat, hanem vét is az igazság és ember-
ség ellen. 

Megkerülni, elhallgatni vagy letagadni ezt a tényt: 
ez a forradalom erkölcsi presztizsének nemcsak szük-
ségtelen, de amorális — mert szemforgató — „vé-
delmét" is jelenti. Olyan képmutatást, amely a for-
radalmi elmélet és gyakorlat klasszikusaitól például 
— mindenkor idegen volt. 

„Hogy viharokban szemét kavarodik fel, hogy egyet- 
len forradalmi korszak sem rózsaolajtól illatozik, sőt, 
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hogy itt-ott sár fröccsen az emberre — az bizonyos" 
— írta például Marx Freiligrathnak a már idézett 
levelében5B, s ezt a kendőzetlen álláspontot képviseli 
Engels is a Párizsi Kommün blanquista emigrációjá-
val kapcsolatos cikkében. „Minden forradalomban el-
kerülhetetlenül egy csomó ostobaság történik, akár-
csak bármely más időben, s ha végre megint elég 
nyugalomban van részünk, hogy bírálatra képesek le-
gyünk, akkor szükségszer űen ilyen következtetésre 
jutunk: Sok mindent megtettünk, amit jobb lett vol-
na mellőzni, és sok mindent mell őztünk, amit jobb 
lett volna megtenni, s ezért csúszott félre a dolog. 
De a bírálatnak miféle hiányára vall, ha a Kom-
münt egyenesen szentté avatják, csalhatatlannak 
nyžlvánítják, ha azt állítják, hogy minden házzal, 
amely leégett, minden tússzal, akit agyonlőttek, tel-
jesen és hajszálpontossággal igazságosan bántak el?" 
— pörlekedik Engels a forradalom erkölcsi idealizá-
lóivals9, s kérdései, melyeket a föntiekhez hozzáf űz, 
valósággal megsemmisítő  csapást mérnek nemcsak a 
Kommün-, de a forradalmak mindenkori hipokrita 
eszményítőire: Igy beszélni a Kommünr ől nem azt 
jelenti-e, hogy a nép a májusi hetekben csak azokat 
lőtte agyon, akiket kellett és csak azokat az épüle-
teket gyújtotta fel, amelyeket fel kellett gyújtani? S 
az ilyen állítás nem ugyanazt jelenti-e, mintha a 
nagy francia forradalomra azt mondanánk, hogy min-
denkivel, akit a nyaktiló alá küldtek, érdeme szerint 
jártak el, s hogy azok is, akiket Robespierre küldött 
a vesztőhelyre, éppúgy rászolgáltak, mint ahogy maga 
Robespierre is megérdemelte, hogy végül nyaktiló alá 
kísérjék? 

Amíg tehát épp a Marxék korabeli polgári radikális, 
kispolgári és munkásmozgalmi-utópikus meg szektás 
irányzatok voltak azok, amelyek forradalom és er-
kölcs kapcsolatát lényegileg harmonikusnak látták, a 
klasszikusok e viszony valóságos jellegét domborítot-
ták ki, miközben a forradalmi politikának morali-
záló aggályoskodással történ ő  gyengítését éppúgy el-
ítélték, mint a forradalmári jellemtelenség politikai 
erényként való tömjénezését 60 

6.2.2. Mint ahogy Engels a Kommünt, úgy Lenin a 
nagy orosz Októbert sem nyilvánítja „szentnek és hi- 
bátlannak". Több helyen is hangsúlyozza, hogy a tö- 
megek harcában a hibák, a hiányosságok és baklö-
vések elkerülhetetlenek 6l, az amerikai munkásokhoz 
írt levelében pedig — a proletariátus és proletárfor-
radalom marxi értelmezése szellemében, a munkás-
osztálynak a kapitalizmus korában történ ő, nemcsak 
anyagi, de szellemi megnyomorítására is asszociáltat-
va — explicite is leszögezi Október erkölcsi ideali-
zálhatatlanságát: „Nem félünk hžbáinktól. Attól, hogy 
a forradalom elkezdődött, az emberek nem lettek 
szentek. Hibátlanul nem vihetik végbe a forradalmat 
azok a dolgozó osztályok, amelyeket évszázadokon 
keresztül elnyomtak, gyötörtek, er őszakkal a nyomor, 
a tudatlanság és a züllés vasfogójába szorítottak. A 
polgári társadalom tetemét (...) nem lehet koporsó-
ba zárni és elhantolni. A megölt kapitalizmus itt, kö-
zöttünk rothad és oszlik, miazmáival megfert őzi a 
leveg őt, megmérgezi életünket, s az újat, a frisset, a 
fiatalt, az élőt a réginek, a rothadónak, a halottnak 
ezernyi szálával és kötelékével fonja be." 6Q Másutt, 
egyik előadói beszédében, szintén a polgári társada-
lom „tetemének" metaforájával, a munkásosztály 
szellemi/erkölcsi fert őzöttségével támasztja alá Októ-
ber etikai idealizálhatatlanságát, miközben nemcsak 
azt szögezi le, hogy a világ egyetlen nagy forradal-
ma sem ment és mehet végbe másként mint az osz-
ladozó kapitalizmus és az ellene vívott „gyötrelme-
sen nehéz harc" viszonyai között, hanem er őteljesen 
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elzárkózik a forradalom erkölcsi makulátlanságának 
szemforgató bizonygatása el ől is: „ .. mi ezt nem 
takargatjuk, nem palástoljuk, nem ütjük el ezt a dol-
got állítólagos baloldali frázisokkal és szándékokkal. 
Igen, a munkásosztály nincs kínai fallal elválasztva 
a régi burzsoá társadalomtól. Еs amikor elérkezik a 
forradalom, az nem olyan, mint amikor egy ember 
meghal és kiviszik a hulláját a temet őbe. Amikor a 
régi társadalom pusztul, tetemét nem lehet koporsóba 
zárni és elhantolni. Ez a tetem itt oszladozik közöt-
tünk, rothad és megfertőz bennünket žs"~s 

Ez a megkerülhetetlen, természetszer ű  igazságot ta-
pasztalja a forradalmi gyakorlatban Október, illetve 
a Vörös Hadsereg jeles szervez ője és stratégája, 
Trockij is, aki a polgárháború z űrzavara, heves szen-
vedélyei és gyanúsitásai következtében elhulló ártat-
lan áldozatok láttán gyakran figyelmezteti túl buzgó 
alattvalóit, hogy nem az a forradalmi terror célja, 
hogy megsemmisítse a potenciális ellenséget is, ha-
nem hogy rákényszerítse a forradalmi állam szolgá-
latára 84  A forradalom etikai idealizálására pedig ő  is 
csak akkor hajlik, amikor a renegáttá vált Kautskl 
megkísérli elvitatni a forradalom globális etikuságát 
is, és az emberi élet szentsége nevében nemcsak a 
forradalom kirobbantásáért ítéli el a bolsevizmust, 
hanem az ellenforradalmi túsz-szedésre, tömeges ki-
végzésekre és büntet őexpedíciókra azonos mértékkel 
válaszoló védelmi politikáért is• 6s 

Gyakorlatilag azonban épp Trockij politikája — a 
szocialista mozgalom európai, humánus tradícióit Ok-
tóber mindennapjaiban is érvényesíteni akaró politi-
ka — a legdrámaibb bizonysága annak, hogy Októ-
ber etikai valóságát sem a jó, humánus, erkölcsös 
stb. szándékok szabták meg elsősorban és mindenek-
előtt, hanem azok az öröklött, készen talált történel-
mi feltételek, melyeket a cárizmus „teteme" nemcsak 
a forradalom politikai energiáinak bénítására, hanem 
etikai „inficiálására" is fölhasznált. 

Az orosz forradalom történelmi krónikája a februári-
tól kezdve a polgárháború befejezéséig egyúttal —
g gantikus erkölcsi drámasorozat története is. A pol-
gári és proletárforradalom összefonódottságából n őtt 
ki e drámák els ő  hulláma: a két, különböző  mérték-
ben, de egyaránt reakció-, monarchia- és cárizmus 
ellenes tábor, a polgári és a proletárforradalom er ői 
olyan vehemenciával kényszerülnek egymásnak ron-
tani, mintha mindkét fél — a cárizmus legmegrög-
zöttebb híve, s nem pedig ellensége lenne! A polgári 
forradalom vívmányait joggal kevesl ő  — ám azokat 
előzőleg kivívni segítő ! — katonai egységekkel szem-
ben például statáriumot hirdet a Kerenszkij-kor-
mány, a Tauriai palota elleni lázadásban pedig részt 
vesznek azok a petrogradi ezredek is — és ezért t űz 
alá veszik őket az ellenük kivezényelt tegnapi fegy-
vertársaik, a polgári forradalomhoz h ű  maradt egy-
ségek! amelyek a februári forradalom kjvívásá-
ban a puszta részvételen túl — kulcsszerepet játszot-
tak ... Külön fejezetét képezi aztán ennek a gigan-
tikus drámasorozatnak a politikai programjukkal ki-
sebb vagy nagyobb mértékben különböz ő, de egyaránt 
cárizmus ellenes, egyaránt proletár-platformon álló 
forradalmi pártok, a pártokon belül pedig az egyes 
frakciók egymást-öldöklése, mintha ismét csak neki-
veszekedett monarchista s nem pedig kivétel nélkül 
forradalmi, de a taktikában és stratégiában egymás-
tól eltérő  pártokról lenne szó... Trockij és Október 
monográfusa e tekintetben egy valóságos „klasszikus-
drámai" helyzetet örökít meg: katonai és politikai 
szempontból Trockij maga is erőteljesen elítéli Mah-
no és anarchista-forradalmár partizánegységeinek 
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magatartását, ám személyesen védi meg őket a ko-
holt, teljesen alaptalan vádtól, hogy együttm űköd-
nek — a fehérgárdával; a forradalom Lenin után 
második vezéregyéniségének e rehabilitáló aktusa el-
lenére Bugyonij lovashadserege Mahno egységeit vé-
gül mégiscsak szétveri és fizikailag is megsemmisí-
ti ... Vagy ott van a legendáris kronstadtiak nem 
kisebb drámaisággal telített esete: 1917 júliusában 
még a proletárforradalom legkövetkezetesebb képvi-
selői, ti. a Csernov-eset kapcsán a Szovjeteket akar-
ják megtenni a hatalom egyetlen képviselőinek s ily 
módon radikálisan továbbvinni a februári polgári 
forradalom vívmányait, hogy végül is túlzott forra-
dalmi következetességükért, illetve baloldaliságukért 
— Lenin és Trockij kényszerű  beleegyezésével — lik-
vidálják őket ... Nyilvámvaló, hogy ezek és a hasonló, 
politikailag szükséges és hasznos likvidálások etikai-
lag nem lehettek problémátlanok: a forradalmár-ál-
dozatok politikai vétsége a forradalom sorain belül 
következett be, az árulás, a fehérekkel való kollabo-
rálás stb. ki  volt zárva, s mégis, e politikai vétséget 
a forradalomnak egy szükségképpeni morális vétség-
gel kellett szankcionálni. 

Október példája is azt tanúsítja tehát, hogy a fegy-
veres tömegforradalom tömegáldozatokat — igazsá-
gos és igazságtalan áldozatokat — követel, s nem 
csupán az egyes-emberi élet értékét teszi szükség-
képpen tárgytalanná, hanem ezrek és tízezrek életé-
hez is mint elhanyagolható mennyiséghez kénysze-
rül viszonyulni. Ez az ára ti. százezrek és milliók 
majdani emberséges életének. 

6.3.0. A forradalom sztálinista eltorzulásai az Októ-
ber utáni évtizedekben cáfolhatatlanul bizonyítják 
problematikánk történelmi relevanciáját a fegyveres 
forradalom győzelmét követő  politikai gyakorlatban 
is. Hogy a postforradalmi politika nemcsak etikailag, 
de politikailag is szükségképpen zsákutcába torkoll, 
amennyiben elvileg „semmissé" nyilvánítja forrada-
lom és erkölcs viszonyát, gyakorlatilag pedig az er-
kölcsi nihilizmus platformjára helyezkedik: ezt a 
„személyi kultusz" eufemisztikus fogalmával jelölt 
történelmi fenomén minden teoretikus érvhalmaznál 
meggyőzőbben és tragikusabban bizonyítja. 

6.3.1. A sztálinizmus évtizedeinek erkölcstana a II. 
Internacionálé szociáldemokrata mozgalmi etikájához 
tért vissza: az erkölcsöt leszűkítetten, egyoldalúan 
puszta osztálytermékként értelmezte, közvetlenül a 
szükségletekb ől és érdekekb ől vezette le, vagyis mo-
tivációit biologisztikusan fogta fel s a személyi indí-
tékok teljes mellőzésével, a személyes erkölcsi fele-
lősség paralizálásával a kollektív, merev kódexszel 
szentesített voluntarista erkölcsiséget abszolutizálta. 87  
\'iindez pedig szerves kapcsolatban állt a mozgalmi 
erkölcs gyakorlati dehumanizálódásával. 

6.3.2. A győztes forradalom politikai gyakorlatának 
erkölcsi deformálódását legszembet űnőbben a célok 
és eszközök marxi dialektikájának drasztikus szét-
zúzása tanúsította. Noha nyíltan sohasem vállalta „a 
cél szentesíti az eszközt" jezsuita elvét, a sztálini 
hierarchia gyakorlatilag egész politikai taktikáját en-
nek az elvnek rendelte alá. Egyrészt a ködös Jöv őbe 
tolta ki a mozgalom történelmi céljait s a taktikai 
manőverek sorával magának e cél megvalósításának 
az eszközeit transzformálta aktuálpolitikai „céllá", 
másrészt viszont abból a soha be nem bizonyított 
föltevésből indult ki, hogy e hierarchikus mozgalmi 
csúcs, legfőképpen pedig ennek mitizált Vezére a tu-
dás, a racionális helyzetfölismerés tekintetében elvi-
leg csalhatatlan , tehát acélok és eszközök adekvát 
meghatározásában sem tévedhet se  A szocializmus 
százszázalékosan „tudományos" építésének gyakorlata 
ezzel szemben voltaképpen a történelmi misszió pusz- 

ta fanatizált hitére alapult, s e hit révületében valб-
sulhatott meg a leghumánusabb célok és a legbrutá-
lisabb eszközök teljes antinómiája. 89  „A cél minden s 
igazol minden eszközt, beleértve a legszörny űségeseb-
beket is — ez volt a ki nem mondott jelszava ennek 
az új, a marxista és kommunista gondolat pazar 
külsőségeivel bőségesen dekorált és álcázott jezsuitiz-
musnak." 70  Az eredeti forradalmi hatalom ennek az 
antagonizmusnak a következetében fokozatosan el-
vesztette saját forradalmi értelmét, öncélúvá vált s 
csak egyre törvénytelenebb eszközökkel tarthatta 
fenn magát 71  Acélok ilyen utilitarista fölfogása az-
tán nemcsak etikai következménnyel járt: az összes 
lehetséges eszköz szentesítése valójában magának a 
politikai/társadalmi célnak az elérését is kérdésessé 
tette.7' 

6.3.3. A forradalom és az erkölcs viszonya az osztály-
harc s a fegyveres forradalom idején sem tekinthető  
elvont osztálykérdésnek: konkrét osztályok konkrét 
egyedeinek etikai felel ősségéről van  szó. Amíg azon-
ban a forradalom fegyveres diadala el őtt a forradal-
mi tábor egyedeinek felel ősségét jelentős mértékben 
csökkentette a „békés" és harcos ellenforradalom, az 
agresszív, eszközökben nem válogató ellenforradalmi 
osztályok és rétegek fönnállása, a fegyveres gy őze-
lem után e felelősséget csak fokozza a történelmi 
tény, hogy csupán ellenforradalmi osztálymaradvá-
nyokról, de nem monolit, a régi hatalommal rendel-
kező  osztályokról van szó, s hogy a forradalmi moz-
galom immanens etikájának ily módon túlnyomórészt 
s mindenekelőtt a forradalmi táboron belül, a szocia-
lizmus elvi és gyakorlati híveinek körében kell érvé-
nyesülni. A sztalinizmus szörnyű  fenoménje viszont 
épp e legfontosabb, leglényegesebb etikai felel ősséget: 
a forradalom tulajdon harcosainak egymás közötti, 
egymás iránti etikai felel ősségét tette lehetetlenné. 

A sztálini rendszer mint lehetséges humanizmus a 
„kollektív ember", a „szervezeti ember" glorifikálá-
sán alapult. Ez az absztrakt-kollektív ember azon-
ban a sajátoságos államkapitalista-bürokata termelési 
és elosztási viszonyokból következ ően puszta „csavar-
rá" degradálódott a nagy gépezetben, s lehetetlenné 
vált számára a személyes etikai felelősséggel bíró ön-
tevékenység. A végs őkig hierarchizált, piramidális 
rendszer a cselekvés-alternatívák közötti személyes 
választást a legsivárabb minimumra redukálta s gya-
korlatilag fölszámolta a politikai és etikai döntés 
szubjektív lehetőségét. Ily módon maga a rendszer 
„termelte" a tömegméret ű  társadalmi-erkölcsi konfor-
mizmust és tette egzisztenciális szükségletté az egyé-
ni szabadságtól mint az egyéni felel ősség formájától 
való kollektív szökést, disszidálást 73 Nemcsak egy 
autentikus, a marxi dezalienált és sokoldalú ember-
re mint generikus lényre alapozó gyakorlati erkölcs 
vált ezáltal lehetetlenné, hanem a forradalmi szelle-
miségű  etikai teória kifejlődése is.74  Ugyanakkor pe-
dig „ideális" feltételek teremtődtek egy olyan kollek-
tív etikai tudat létrejöttéhez, amelyet a gurvitch-i 
utólag hozott ítéletek erkölcse jellemzett: „az erkölcsi 
szubjektum a döntéshozatal pillanatában nem a saját 
benső  erkölcsi törvényéhez igazodik, hanem azon el-
váráshoz, melyet kintr ől állítanak vele szembe, úgy-
hogy az (eleve adott B. I.) etikai döntés utólag csak 
racionalizálódik:"7' Igy alakult ki aztán a személyes 
etikai autonomitástól teljes mértékben megfosztott 
kollektív (a)moralitás, amely egyik pszichikai alap-
feltétele volt a hirhedt sztalinista boszorkánypörök 
„sikeres" lebonyolításának is, azaz a legodaadóbb 
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forradalmárok erkölcsi dezintegrálásának, egymás el- 
leni kijátszhatóságának és — ahogy Camus mondaná 
— a hóhér felmagasztalásának az áldozatok által.. 7 8  

6.3.4. A „személyi kultusz" egyébként történelmi je-
letőségű  kгtitikája a XX. és XXII. kongresszuson a 
sztalinizmus voluntarista „etikájának" megíté1ése 
szempontjából is megrekedt a félúton, a „törvényes 
ség megszegésének" eufemisztikus fogalmába burkol-
va e „Rnoralitás" gyakorlati követekezméLyét. A végs ő  
határvonal, ameddig e kritika elmerészkedett, a „tö-
meges represszáliák" bevallása volt, ,azonban ezeket 
is mint különlegesen drasztikus, személyi „túlkapá-
sokból" következő  „eseteket" ítélte meg, a rendszer 
etikai anegkérdőj•elezésáhez viszont nem jutott el. Az 
alapjaiban eltorzult mozgalmi etika lényegi kérdéseit 
így föl sem vetette. 

A Vörös Hadsereg, a ірйгt és az államapparátus oda-
adó kádereivel szembeni szisztematikus „törvénytelen-
ségek", az egyes nemzeti szovjetköztársaságok legki-
emelkedđbb forradalmáraival , a III . Internacionálé és 
számos külföldi kommunista párt vezetđivel szembeni 
„hatalmi visszaélések" csak külsđ  — tragikus — meg-
nyilvánulásai voltak a forradalom és erkölcs „hatá-
lyon .kfvül" helyezett viszonyának. S mint ilyenek, 
tragikus paradоxonként csupán a .kisebb szörnyűségét 
jelentették a rendszer alapjaiba beépül ő  egyetemes 
amoralitásnak A korszak tömegáldozatai, a névtelen 
és meghatározatlan sokezrek, akikr ől a szocialista lá-
geriradalom77  állít minden időkre szóló történelmi do-
kumentumot: ezek kápezik a sztalinizmus mozgalmi 
(un)etikájának igazi áldozat-dknenzióit, s nini a ki-
rakatpörök és politikai vezetđségekben végrehajtott 
kulissza mögötti likvidálások. 

E pontosan nyilván soha föl nini iyecsiilhet ő, de min-
denképpen apokaliptikus méretű  áldozathalmaz tra-
gikus sorsa mögött egy olyan politikai rendszer hú-
zódik meg, amely gyakorlatilag a „legradikálisabb" 
megtestesítője volt az osztályharc erkölcsi skrupulust 
nem ismerő, sorai! elvének, Hagy az erđszakot az osz-
tályhaгcban és a forradalomban ugyanúgy kell értel-
mezni, mint a közönséges háborúban, ti. pusztán a 
stratégiai számítások, az ellenség totális likvld'álásá-
nak hatékonysága szempontjából: ezt a ,;balosan" ra-
dikális soreli posztulátumot s sztálini politikai gyakor-
lat paradox módon akkor kezdte igazán „radikálisan" 
érvényesíteni, amikor az osztályellenség :maradványa 
a gazdasági bázisban már teljesen verve volt s létre-
jöttek a szocialista humanizmus kiteljesitésének ab-
jektív alapfeltételei. A forradalmi diktatúra ily mó-
don• nem a tényleges osztályellenség, hanem a fegyve-
res forradalmat sikerrel megvívótömegek és forra-
dalrmár-imdividun mok ellen irányult, .a forradalom 
alapvető  társadalmi értékeire rátör ő  politikai terro-
rizmus formáját ölt іve.78  E céltévesztett terror egy-
részt az egyetemesen-szektás hatalmi harcban, az egy-
aránt téves ,politikai premisszákra alapozó csoportok 
vég nélküli hatalmi marakodásában nyilvánult meg. 
„A jelszót, miszerint »a forradalom eszi a gyermekeits, 
olyan metafizikai elvként értelmezve, amellyel a 
»fentibb célok« nevében minden gyakorlati intézke-
dést igazolni lehet, s kizárólag saját maguknak tulaj-
donitván a forradalom oltárán való áldozathozatal jo-
gát, ennek az elvnek a (szektás, B. I.) követđi a lie-
talomért folyó harcukban olyan szadizmussal törtek 
egymásra, amely fölért az egykori közös ellenséggel 
szembeni (jogos !  B.  I.) szadizmussal , sőt olykor meg 
is haladta azt." 70  

Másrészt, ugyanezen céltévesztett terror jellemezte, a 
társadalmi hierarchia fels őbb rétegein túlmenően, a 
széles néprétegek létformáját is. A törvények retro-
aktív érvényesítése; az alkotmányosság és a tö гvé-
nyesség іnegvonasa az osztályellenségnek nyilvánított 
polgároktól s e jogi gyakorlat kiterjesztése minden 
nem kivánatosna.k ininő  itett személyre; a titkosrend-
őrség denunciáciúi iránt tanúsított abszolút, e Іlenőr-
zésгe nem szoruló bizalom; a polgárok rászoktatása, 
hogy az embertársakban ,potenciális kémet vagy fi-
zetett besúgót lássanak; egy szóval: az általános féle-
1em és ibizonytalanság légköre, .a ma--gánegzisztencia 
teljes védtelensége a törvényesség tekintetében a ka-
pitalista szint alá stiflyesztette a sztalinista politikai 
gyakorlatot 80  A polfltikának e teljes erkölcsi nihiliz-
musát aztán a hirhedt Visinszkij-teória jogilag is le-
galizálta : az igazságszolgáltatásnak nem volt szüksége 
tárgyi bizonyítékokra, az embert a tények feltételez-
hetősége, s ami ennél is rosszabb s az inkvizícióra em-
lékeztet: az önkéntes vagy kier őszakolt „vallomás" 
alapján is el lehetett ítélni, rögtönítél ő  .bíróság elé 
állítani vagy meghatározatlan időre deportálni. A „fel-
tételezhető  tények" segítségével fabri•kált „lehetséges 
bűn" •a gyanúsításnak mint legfőbb ítelkezési elem-
nek az uralmát jelentette s alkalmas volt az emberek 
„.preventív" üldözésére is 8 1  A forradalmi törvényes-
ségnek e gyakorlati demoralіzálódása természetesen 
ugyanezen tarvényesség propagandisztikus magaszta-
lásával járt együtt: a sztálini hierarchia épp a leg-
fantasztikusabb tömeg-likvidálások és deportálások 
idején dicsőítette leghangosabban az új alkotmány —
gyakorlatilag sárba tiport! — hwmánus erényeit .. . 

6.3.5. Hogy a gyđztes forradalom tényleges győzelme 
vagy zsákutcába jutása a fegyveres diadal után dől el, 
s hogy e postforradalmi forradalom sikeressége vagy 
sikertelenseggi jórészt attól is függ, hogy a gazdasági 
és politikai programokból elvileg és gyakorlatilag ki-
űzik-e az etikát, a személyes döntés és felel ősség le-
hetőségét, a szocializmus építésének erkölcsi motívu-
mait és a mind fejlentebb anyagi lét ;áilandó humani-
zálásának tudatos törekvését: ezt az alapvet ő  törté-
nelmi tapasztalatot testálta a sztalinizmus a jelenre 
és jövőre. 

Erkölcs és forradalom viszonya epochális jelent đségé-
nek időtálló (bizonyságaként. 

re A forradalmá гt erkölcs e jellegzetes sztalinista elferdillésé-
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Az 1974-ben kiadott kétkötetes könyv után , amely Fiilep Lajos 1904 és 1919 között 
megjelent műveit reprezentálja , most elđttünk a második könyv is, amely az 
1920-tól 1970 -ig terjedő  időszak fontos és megkerülhetetlen írásait tartalmazza. 
A szerkesztđ  az előző  könyv jól bevált tagolása .alapján rendezi az esztéta, művé-
szettörténész és filozófus Fülep nyugtalan , szenvedélyes igazságkeresésének izgal-
mas és termékenyít ő  dokumentumait . A cikkek és tanulmányok az alábbi csoporto-
sításban kerülnek az olvasó elé: emlékezések , a magyarság létkérdései , irodalom, 
művészetelmélet-filozófia, a művészettörténet-írás kérdései, képz őművészet. A könyv 
címét a szerkeszt đ  Fülep egyik azonos című  művészetfilozófiai tanulmányától köl-
csönözte . Nem véletlenül , mert Fülep esztétikai gondolkodása a m űvészi forma vi-
lágnézeti determináltságának intuíciójával indul , s teremti meg a szellem - illetve 
világnézettörtént jegyében a magyar m űvészettörténet alapjait . Ez a világnézettör-
téлeti koncepció azonban már megszületése pillanatában sem az eszmék puszta fog-
lalataként értelmezi a világnézetet . Ellenkezőleg : a szellemmel azonosítva, annak 
metafizikai objektivációjaként . Ebben az objektivációban azután a szellem a „szin-
tétikus emlékezés " adottságával újra intuálja , összegezi a valóság már átalakított 
dolgait, lényegében teremtő  erejének tudatában az esztétikai teremt đerő  segítségé-
vel létrehozza a művészet önálló világát . Az esztétikai szemlélet tehát lényegében 
a valósághoz való viszonyában kristályosodik ki. De lássuk milyen valóságról is 
van itt szó . Fülep ezt a valóságot így értelmezi: „... a ,valóságot ' banális fogalmán 
túl azon legteljesebb értelmében, mely felölel£ mindazt, ami ,van', tehát a lelket és 
szellemet egészen" (222. old.), ezt a valóságot pedig a költ ői én, a költői valóság 
világítja meg, emeli egyértelm űvé a művészi forma által . Ez a forma Fülep szerint 
mindig csak onnan érthet ő  meg, ahonnan formálódott ; ez a teremtő  bázis pedig a 
világnézeti értelem , amely egyszersmind predeterminálja a m űvészi formát. Fülep 
persze itt nem arra gondol , hogy a világnézet a formától független szubsztancia-
ként működik ! ellenkezőleg . „Aki egyik oldalon látja a ,formát', a másikon a ,tar-
talmat', egyiken az ,artisztikumot', másikon a ,világnézetet', az sehol se látja a mű-
vészetet . (...) Másгészt a művészet elméletében és történetében a ,világnézet', mint 
minden ;tartalmi-anyag', csak olyan mértékben fordulhat elő, amily mértékben 
,formává', azaz művészetté vált. A m űvészet tartalma egyben a „forma', azaz ami 
művészetté lett benne ..." (259. old .). A formává átlényegült világnézet által pedig 
végbemegy a szellem objektivációja , melyben önmaga is esztétikummá válik. Ebb ől 
következđen tehát a szellem változása maga után vonja a m űvészi forma alakulá-
sát is. Еs itt van a fülepi történetfilozófiai lényege : „olyan — rektifikált — érte-
lemben, amilyenben a művészi forma a világnézetnek következménye, következmé-
nye a forma alakulása , fejlđdése a világnézet alakulásának, fejlődésének. S ez ala-
kulás története a művészettörténete." (309. old.). 

Fülep azonban nem ragadt meg a szellemtörténeti interpretációnál . Művészet és 
világnézet összefüggésrendszere mindvégig egyik sarkalatos tétele marad m űvé-
szetfilozófiájának , a későbbiekben azonban túllép a szellemtörténet szempontjain. 
Már az Izsó , Derkovits és Rembrandt tanulmány elđtt fölfigyelhettünk a világné-
zettörtént meghaladását célzó törekvésre . Ez a meghaladás pedig a determiniz-
musok érvényesülésének felismerésében nyilvánul meg. Már a Giovanni Papini 
könyvéhez írt bevezet ő  tanulmányban így ír errđl : „ ...egyéni mivoltán s a maga 
korának szellemén kívül más is determinálja, ami nélkül nem lehet kell őképp meg-
érteni, miért éppen olyan, amilyen." A felismerés már itt is meghatározó érvény ű. 
Rájön arra, hogy minden tevékenység — így a művészi is — a társadalmi folya-
mat, a történelem szintjén valósul meg. S mivel objektuma a társadalom és a tör-
ténelem , jellegét is ezek határozzák meg. Ez a meghatározottság pedig els đsorban 
— de nem kizárólagosan — a cselekvés megvalósulásával egyidej űleg érvényesülő  
társadalmi determinációk által megy végbe . Ez a felismerés vezeti el a történeti 
fejlődés univerzális együttlátásához . A tanítvány , Németh Lajos err đl így ír: az 
előbb említett három ,, ... tanulmányban jutott el a magasabb szintű  megoldáshoz: 
a kortól determináltnak, a társadalmilag és egyénileg szükségszerűnek, a művészet 
belső  fejl đdésének és külső  determinációinak a dialektikus együttlátásához". Nem-
csak a dialektikus együttlátást, de a m űvész szubjektumának alkotó mozgásait is 
nagyszerűen érzékelteti Fülep alábbi két mondata (a Gellért Oszkár költészetét 
elemző  tanulmányból): „Szívós és belülről fokonként formáló ösztön, de nem nyug-
szik, míg a hozzárendelt anyagnak minden izékét magához nem alak£tja, a maga 
preformációja szerint nem nőtteti és fejleszti teljessé, mint az emberi csíra szám-
lálatlan átmeneten keresztül bontja ki a benne szunnyadó, eleve elrendelt vonáso-
kat és formákat. A külső  hatás is csak azt műveli, hogy saját lényege feslik k£ 
belőle" (218. old.). 

Fülep indulása a század első  évtizedének közepe tájára esik , ekkor indul Ady, Bar-
tók, Kodály és Lukács György is . Bennük érik be az a folyamat , amely 1880 táján 
jelentkezik . Amit a századvég elkezdett , azt ők bevégzik , s megteremtik az európai 
rangú magyar kultúrát. Ez az időszak az imperializmus ideje, amely ugyan 19-ben 
egy villanásnyi időre megszakad , hogy utána még kegyetlenebb formában érvé-
nyesüljön. 

A művészet nagy korszakait elemezve a görögökt ől indul , s a kortárs művészetig 
járja be az utat , melynek utolsó stációi a világnézet széthullásáról és a „nagy stí-
lus" elhalásáról tanúskodnak . Egységes világnézet híján a modern m űvészet indi-
viduális , szubjektív megoldások felé fordul, s „... a művészet teljes formai függet-
lenségét igyekezett megvalós £tanг." (289. old.). 

Mivel a világtörténeti látásmódot Hegelt đl tanulta, gandolkodásán érezhet ő  nyomot 
435 	hagy Hegelnek a művészet haláláról vallott nézete. Érdemben azonban soha sem 
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teszi magáévá, még akkor sem, ha a tflnetek igazolni látszanak is ezt a jóslatot 
(például az építészet megsz űnése a XIX, században). Hegel történetfilozófiai prog-
nózisával szemben a művészetek hanyatlását a világnézet alakulásával magyarázza. 
A művészet mellett ugyanis a filozófia hanyatlása is szemünk el őtt játszódik le. 
„A művészet dekadenciába jutott, de nem azért, mert a filozófia fölváltotta, vagy 
fölemésztette, hanem azért, mert a m űvészetet lehetővé tev ő  világnézetet fölvál-
totta másik, a művészetre végzetes világnézet." (314. old.) Ez a végzetes világnézet 
pedig azt eredményezte, hogy a művészet „zaklatottá, töredékessé" vált, „bázisa" 
pedig individuális, szubjektív. Az objektiváció az egyén lehet őségein belül megy 
végbe, anélkül, hogy a biztos támpontnak csak a lehet ősége is fölmerülne. A mű-
vészek a világból — „ ... amelyikben semminek sincs értelme, ami értelmes dolog, 
és értelme annak van, ami értelmetlen" (290-291. old.) — individuális utakon pró-
bálnak menekülni. Az individualizmus meghaladása viszont Fülep számára a 
Nitzsche-tanulmányból ismeretes „egyéni morál" segítségével válik lehet ővé. Lé-
nyegében az elutasítás, a tagadás magatartásával állunk itt szemben, amely több 
is annál. Művében ugyanis még a szellemtörténet is az imperializmussal felesel, 
forradalmisága csendül ki ebb ől is. Fülep forradalmisága nem apsztrakció! Fráziso-
kat pufogtatunk, ha arra hivatkozunk mennyire ismerte a szocializmus elmélemét, 
a gyakorlatai megvalósulásainak lehet őségeit. đnmagában ugyanis ez még semmit 
sem jelent. Derkovits művének elemzésekor azonban messzebbre megy el a szo-
cializmus puszta „meghatározásánál". Nála ismertebb filozófusok sem látták tisz-
tábban a „marxi szocializmus" végs ő  értelmét, célját. Gondolatait így foglalja össze: 
„semmi se pótolhatja az emberek egymáshoz való viszonyának emberségességét. 
Ez acél, hozzáképest minden más csak eszköz, ha akármilyen fontos is. A szocia-
lizmus azt vallja önnöncéljának és é х'telmének, amit az emberiség céljának és ér-
telmének tekint." (643. old.) 1✓s itt eljut a szocializmus egzisztenciális fontosságá-
nak a felismeréséhez. Ez az egzisztencia-fogalom nem tart kapcsolatot az egzisz-
tencializmus filozófiájával. Egészen másról van itt szó. „Egzisztenciális az, ami nél-
kül az egzisztencia nem tud lenni vagy nem tud úgy lenni, ahogy lennie kell, ami 
jól megfontolva ugyanaz. Egzisztencián itt nem a puszta absztrakt létezést értjük, 
azt, hogy az ember él-e, nem-e, hanem azt, hogyan él, létének tartalma érdemessé 
teszi-e arra, hogy a lét mindennél fontosabb legyen neki." (644. old.) A létet min-
dennél fontosabbá pedig a már korábban hangoztatott „emberségesség" valamint 
„az emberi lét nemessége" teszi. S ezekben a szempontokban ismeri föl Derkovits 
művészetének világnézeti alapjait. De nem csupán Derkovits m űvészetének világ-
nézeti alapjairól' van itt szó. Derkovits azonosulásában ismeri föl ugyanis azt a vég-
ső  formájában kidolgozott világnézeti formát, amely a közösségkeresés végs ő  állo-
mása kell hogy legyen. S ebben a fölismerésben kell keresnünk Fülep művészet-
filozófiájának gondolati csúcsait. Mert mindig csak a közösséggel, annak létével 
azonosuló művészet válhat egzisztenciálissá. Amennyiben a m űvészet nem képes 
az azonosulásra vagy ha a közösség nem fogadja be saját tartalmaiként, a m űvé-
szet egzisztenciális tartalma negatív el đjelű . Az azonosulás tényéb ől következik, 
hogy amilyen mértékben a történelmi mozgások érvényesítik önmagukat az egzisz-
tenciális művészetben, olyan mértékben objektíválódik ez amazokban. Ezeknek a 
mozgásoknak a bels ő  tartalmai által válik lehet ővé egy-egy művészet lokalizálása, 
helyének meghatározása az egyetemes és nemzeti m űvészet viszonylatában. Ez pe-
dig művészetfilozófiájának a művészet és világnézet korrelációja, valamint a m ű-
vészet és valóság viszonyrendszere mellett újabb sarkalatos tétele, amivel e könyv 
ismertetđ  már nem kíván foglalkozni. 

Ezúttal csupán Fülep világnézeti vizsgálódásaiba próbáltunk némi betekintést adni, 
mintegy jelezve történelmi és dialektikus szemléletének kontúrjait. Fülep m űvészet-
filozófiája azonban sokkal több síkú. Művészetfilozófiai rendszerében a már emil-
tettek mellett olyan kategóriák szerepelnek, mint például a jelentés, a m űvészi ér-
ték, az autonómia és heteronómia kategóriája. Valamennyi itt felsorolt és fel nem 
sorolt kérdésre a fülepi mű  olyan feleletet ad, mely tudatformáló erejével eszté-
tikai értéktudatunk alakulásában meghatározó érvény ű . 
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regime: 
U ovom broju objavljen fre č t deo socfološke studije Terezi Kova č  ispituje 
na č fn živola seoske omladine. zivot seljaka se promenuo. Korene lik 
promena tribe do  tražimo  is  objektivnim uslovima njihovog življenja.  Mate -
rijalne prilike, uslovi rada, stanovanja sve Si to promenulo. Standard im 
1  zna čajno porastao. Promena materijalne osnove, medutim nije donela 
гобот  i sli čnu promenu idejne nadgradnje. Zato  ii to tako, jer još i 
danas seljak ostaje semi  mai, koji fi uspeva  a  školi, čemu  ii  posledica 
nezadovoljavaju će stru čno znanje i nedostatak opšteg obrazovanja i ori- 
jenfisanosfi. Dok su prinu đeni  do  тнгиспа  znanja proširuju  do  fi 6i zaostali 
na materijalnom planu, dotle opšte obrazovanje i irijinhisaniSt momen- 
talno mogu i da zanemare. Ukoliko to trajno ostane fako, to се  ih 
sputavati i u proširivanju stru čnih znanja, a ima će dalekosežne posledice 
i  no  planu njihovog psihosocijalnog razvoja. Ovakva situacija ге  mike  iz- 
menuti  sari  drušfvenom saradnjom  (U  prvom redu inicijativom društvenog 
sektora i 5aveza 5ocijalisti č ke Omladine). 

Donosimo sociografsku analizu našeg mladog saradnika Zoltana 3ebeka (5eb đ k) 
o na č fnu živola гадп ! čke omladine fabrike cipela „Elit"  ix  Kanjiže. laki 
ii  podatke uztmao od гadni čke omladine  sari  jedne jedine radne orga- 
nizacije, njegova zapažanja se mogu odnositi na form! гапје  šireg pogleda 
па  svef: između ostalog, on zaklju čuje:  I.  Komponer'te koje č ine tradicio- 
nalni na č in života (uticaj roditelja, crkve) postepeno se potiskuju ustupivši 
svoje mesto novijim društvenijim impulsima. 2. г lободпо  vreme kao samo- 
stalna ( osamostaljena ) íormiraju ća komponenta , na č in života, za ovi mlade 
11  novog porikla a is  formiranju li č nosti igra  sari male ulogu. 

U svom eseju „Revolucija i moral", Ištvan Bošnjak raspravlja  O  odnosu  pro - 
Ielerske klasne borbe I esletske odgovirnosli. „Dovo đenje  a  vize proleferske 
rivolucije i efike nije bezpredmetno ve ć  i sari  zbog isiorijsko materija- 
lasti č kog pogleda revolucionarne klase, koja konzekventno iskllu č uje eti č ko 
idealizovanje. Klasni moral ljudskog društva ii  relatívan i najuniverzalniji, 
najpravedniji, najljudskiji klasni moral: koji u  „mirnoj" revoluciji —  U  
vreme rasplamsavanja revolucionarnog pokrela — i u njegovom „krvavom" 
periodu — u vreme kulminacije borbenog pokreta — istorijski  ii  podjednako 
determinisan, jer svojom ograni čenom univerzalnoš ću i parcijalnoš ću, koja 
teži unive гzalnoš ću, treba  do  dode do izražaja  fi  U  „raju" ve ć  U  stvarnom 
pred-istorijskom klasnom društvu. Iz ove perspektive izvanredan zna č aj 
dobija stay Nema čke Ideologije, po kojoj revolucija nije  sari  zato potrebna 
је г  se no  drugi na č in nikako  fi  mike  oboriti vlast vladaju će klase, nego 
i 

 
zab  o što klasa koja ru3i  mike semi peter revolucije da spire so  sebe 

„svu Ijagu prošlosti" i postane sposobna za stvaranje osnova novoga društva. 

Filepovo esfelsko razmišljanje po č inje  so  intuicijom determinisanosti pogleda 
no  svet umetni č ke forme, i u znaku duha to jest istorije pogleda  no  svet 
s čvara osnove madarske istorije umefnosti. Ova koncepcija islorijskog pogleda 
na svet već  u frenufku svog rođenja  fi  objašnjava pogled  no svet kao 
o6i čan okvir. Nasuprot tome: poistovećuje  go  sa duhom, smatra ga meta- 
íizi čkim objektivizacijom. U ovii objektivizaciji zafim  so  darom duha za 
„sinfeff č ko гесапје " ponovo intuira, rezimira ve ć  preura đene predmete stvar- 
nosti, u bili svesna svoje zfvarala č ke mo ć i uz ротос  estetske stvarala č ke 
mo ć i stvara samostalan svel umetnosti. Njen estetski pogled se dakle  U  biti 
krisfalizuje u odnosu  no  stvarnost (...) a ovu slvarnost osvetljava pesni č ko 
ja, pesni č ka stvarnosl, i izjedna č ava  ii  ротоси  umetni č ke forme. 

Ova ii  torma po Filepu uvek samo odatle razumljiva odakle se formirala: 
ova stvarala č ka baza  ii  razum pogleda  no  svet, koja istovremeno predoter- 
miniše umetni č ku formu. (Sando г  Balin'  O  eslelskom pogledu Lajola Filepal. 

Na omotu donosimo satiri čan napis tmrea Safranja  0  kf č u u Ilkovnoj 
umelnos't. 

kovács teréz: 
a vajdasági magyar fiatalok életmódjának 
szociológiai felmérése 3. 	 391 

sebők zoltán: 
a munkásfiatalok életmódja 	 418 

bosnyák istván: 
forradalom és erkölcs 	 423 

bólint sándor: 
a szellemtörténett ő l a szocialista esztétikáig 	435 

helyesbítés: 
Június—júliusi (134-135), szeptemberi (137) és októberi (138) számainkban 
technikai okokból számos értelemzavaró és értelemmásító hiba bennmaradt. 
Mivel a számok egyidej ű leg voltak nyomdában, a helyesbítésre mindeddig 
nem volt lehet ő ségünk. Ezúttal is csupán a legbántóbb elírásokat igazítjuk ki. 

A 134-135-ös számban közölt repertórium I-ben a Szépt гodalom f ő tételb ő l (a 
melléklet 9, oldalán) kimaradt egy alcím. Az 509-es címszó utáni címszavak 
az 512-essel bezárólag helyesen így következnek: 

7. JUGOSZLAVIAI ROMAN IRODALOM 

FLORA, IOAN 

510 Költ ő i ű rlapok (versciklusi: Akár a ballada, Jegyzetek egy helyzetr ő l, Ne 

fürkészd, Mint könny ű  sóhaj, Amikor e dal véget ér, Szerkezet, Reggel 
felé, Rimbaud vagy valaki más (Els ő  szituáció, Második szituáció, Har-
madik szituáció, Negyedik szituáció). 106-107/1205-1210. 

MUNTEANU, FELICIA, MARINA 

511 Futóhomok felett (A látóhatár egy izzó vonal, Az a bánatos madár 
vagyok, Arról álmodozva, A szó, melye( keresek, Legy őzhetetlen lenni, 
Futóhomok felett, Voltam, Ejféli tükör, Rólad álmodom, Freskó mélyén, 
Tíz sor versemr ő l, Fatörzs) (versek). 101-102/988-992. 

8. JUGOSZLAVIAI RUSZIN IRODALOM 

SZIPKA, LJUBOMIR 

512 Felh őjáték (novJ. 109/1303-1306. 

A 137-es számban a 322. oldalon kezd ődő  Mik és hol tal đ lhatók a jelek! 
cím ű  írást Ivan Colovit és Đordije Vukovi ć  írták. Ivan Colovi ć  neve a far-
falommutatóban is tévesen szerepel. 

Ugyane szám 331. oldalán Riffle Gyöngyi A konkrétumokból kiindulva cím ű  
könyvismertet ő je el ő l elmaradtak a bemutatott könyv adatai: Jel és köz đ sség, 
Akadémiai, Budapest, 1975. 
A 138-as számban Da rr yi Magdolna Godofra v đ rva cím ű  írásának alcíme he- 

lyesen így hangzik: Szabad jegyzet a berlini Schiller Theater el бad đ sđг ól. 

Ugyani szám 367. oldalán, a jobboldali hasáb 19. sora helyesen így hangzik: 
..melyet Sattre Camus Közönyében mulafolt ki" (Jovica A ć in: A regény 

mint pókh đ ló vagy Tolnai Otfó Rovarh đza c. írásában). 

Ugyanitt a 369. oldalon Jung Károly Hommage đ  Tomori c. szonettjének els ő  
versszaka helyesen: 

Ez a tđj: ez m đ r az örök lesliség; 
Fallikus-nagy, végtelen ód đk S гöme. 
Lehullott szemérem gy ű rUzI köre, 
A mindig új és újuló nemzés; vég 

A 138-as szám tartalommutatójában három elírás történt. Helyesen: Csányi 
Erzsébet: A szent és a гögbijátékosok; Fehér ló cirkusz Kacsín M đ ria: Vannak 

szabályok .. . 

Csányi Erzsébet: Az emberközpontúságról 

A sajtóhibákért a szerz ő k és olvasóink elnézését kérjük. (Szerk.) 
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A giccs történelem el ő tti korszaka a váltóknál kezd ődött. 
A váltók állitották át a rossz fest őket — mind többet és többet 
ígérve — arra a sínpárra, amelyen a giccs megállíthatatlanul 
futhatott tovább, és egyre parádésabban képviselhette az ízlés-
telen illetve az ízlés nélküli emberek szemében a szép festé-
szetet, a szép faldíszt és a szép ragasztott díszeket. Ez a fel-
sorolás egyben lefényképezte a giccs fejl ődését is a társada-
lom fejl ődésében. 
A „szép" festészetben a „fest ők" mindig gyönyörűen lepin-
gálták a naplementéket, a hegyvonulatokat, cifra égbolttal, haj-
nalban vagy alkonyatban, a gyümölcsöket gyönyör ű séges-szép 
terítő re helyezett kosárkában vagy tálban; és a különböz ő  ma-
darak, állatok, lepkék is nagyon jól bevált elemei a szériában 
készül ő  faldísz-giccsek végtelenjének ... A „nagy" formater-
vező  m űvészek létfenntartói ők, már a fogyasztói társadalom 
kezdeti fázisaiban is. 

 

E hírhedt sínpárokon az összeütközésnek még a lehet ősége is 
kizárt valami, itt az Id őben való legnagyobb ugrások is lehet-
ségesek. A villámgyorsan futó vonaton, hol a sebesség mit 
sem számít, nem nehéz elképzelnünk a giccsfest ő k írígylésre-
méltó helyzetét, hisz játszva ugrálhatnak az Id őben el ő re és 
hátra egyaránt. 
E sorok írójának sohasem adatott meg a giccs-vonat utasának 
lenni, mert túl egyszer ű nek és kényelmesnek találta volna, hogy 
két évezredet visszaugorva a Kükládiusokhoz (Cyclades) szé-
riában láthassa — gyárthassa e remekm űveket, vagy pedig, 
hogy felnyitva egy színes reprodukciókkal teli Picasso-albumot, 
arról fantáziáljon, hogy ez irányban meddig juthatnának el a 
giccs-vonat utasai — mondjuk az ezredfordulón is túlha-
ladva ..  . 

 

Ám az is lehet, nincs is szebb id ő töltés, mint a giccspingálók 
szórakozása. Szórakozás, mondom és így is gondolom. Szép 
id ő töltés e szórakozás, mert a giccs-vonat pingálójának fogal-
ma sincs arról, milyen veszélyes tájakra futhat — juthat az 
igazi alkotó. Ő  csak ül a szabályos fest őkészlettel ellátott m ű -
teremféleségben vagy egy ablak mellett, és fabrikálja azt a 
„gyönyör ű " alkonyatot, melyei lsmer ősei, akiknek semmi de 
semmi érzékük nincs az alkotómunkához, kell ő  udvariassággal 
meg is dicsérnek. Majd a giccsmester, kit nem illetünk újabb 
jelzővel, gyönyör űen ráírja „m űvének" hátlapjára a készítés 
dátumát, s esetleg a sorszámot is. 

 

Engedjük meg magunknak a gondolatot, hogy a csodavonat 
egyik ablakába a nagy Michelangelót képzeljük oda. Ő t, aki 
idő számításunk második évezredének a közepe táján márvány-
ba faragta azt a hatalmas férfiszobrot, melyet azóta mindany-
nyian Dávidnak ismerünk, s mely azóta is ott áll Firenze leg-
szebb terén. 
Azóta Dávidot élvezi a világ — és használja is a világ. Michel-
angelo most láthatná Dávidját számtalan variációiban. Kifize-
tőd ő  volt Dávidot sokszorositani, és minél inkább lekicsinyítik, 
annál kifizetőd őbb. Jönnek is szériában a kis Dávidok: porce-
lánból, m űanyagokból, és a fotózás végeláthatatlan — kimerít-
hetetlen átviteleiben ..  . 
A nagy Buonarotte azért bizonyosan elmosolyodná magát a 
csodavonat ablakában, arra gondolva, hogy a Sixtus-kápolna 
falára festett Utolsó ítéletét mégsem értékesíthetik a giccsmes-
terek. 
Az ő  híres Utolsó ítélete a pápaságok borzalmas hierarchiájá-
nak a szatírája, melyet a giccsfest ők érdemes és mindegyre 
szaporodó táborában mindmáig senki sem tudott „felhasznál-
ni". A Sixtus-kápolna és fénypontja, az Utolsó ítélet csak a 
nyomdaipar fejl ődésével vált láthatóvá a megszámlálhatatlan 
kíváncsi szempár számára, azok számára, akik eddig még nem 
léphettek a kápolna márványkövére. 
Michelangelo elkínzott arca képzeletemben elégedetlen volt a 
kis Dávidok milliós sokszorosítása miatt, de ez a keser ű ség 
megelégedettséggé változott át azonmód, amikor a Sixtus-ká-
polna freskóira gondoltam, melyek ellen tudnak állni giccs-
mestereink mesterkedéseinek is ..  . 

(1976 októberében) 




