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Körmendi Ferenc 

A TUDOMÁNY ÉS AZ ESZTÉTIKA VISZONYÁRÓL 

A tudomány- és művészettörténeti vizsgálódások segítségével megálla
píthatjuk, hogy az esztétikai visszatükröződés és a természet-megismerési 
módszerek közötti kapcsolat egyre szorosabbá válik. A tudatosodás hatá
sára az „egyetlen logika" közös alapján e kölcsönhatás sajátos egésszé 
formálódik. E .folyamat megvilágítása szükségessé teszi mind a természet
tudományok kutatási élveinek, mind az esztétikai leképezés és művészi 
átélés jellegzetességeinek ismeretét 1. Ez különösen azért fontos, mert a két 
megismerési tárgykör összevetése alapján megállapíthatjuk, milyen módon 
használja fél a művész a tudományos elvet esztétikájában, és utalhatunk 
azokra a kérdésekre, amelyek a jövő művészeti módszereinek lényegében 
rejlenek. 

1. A jelenség és lényeg kapcsolata 

A történelemben kialakult általános megismerési módszer, magában fog
lalja az okság elvét, amely arra készteti a kutatót, hogy megtegye az utat 
a jelenségtől a lényegbe, és vissza, vagyis a „nemegyszerű" jelenségeket a 
„legegyszerűbb" — lényeg — segítségével megokolja. Erre mutat rá Lu
kács György, esztétikájában, amikor kifejti : „ A mindennapi gyakorlat
ban és tudatban, és az egyes gyakorlattal összefüggő tudományágakban 
persze fokozódó tisztázódás figyelhető meg; a korai korszakokkal ellen
tétben, amelyekben az ilyen teljesítményt és állásfoglalást is gyakran em-
fatikus gondolkodás kísérte (gondoljunk az áldozatokra, a jóshelyekre 
stb.), az érzelmektől egyre inkább mentesülő gondolkodás mind nagyobb 
területhez jut. Ezt a folyamatot természetesen még jelzésszerűen sem vá
zolhatjuk itt; csak néhány olyan szempontra kell szorítkoznunk, amely 
alkalmas arra, hogy megvilágítsa e kategorikus helyzet specifikumát. 

Emeljük ki rögtön azt a történelmileg általánosan igazolt tényt, hogy 
az objektív valóság megismerésének a jelenségtől a lényeg felé vezető úton 



kell haladnia, s eközben a jelenségek objektív realitásának dialektikus 
felismerésére nyilvánvalóan viszonylag későn kerül sor. H a ugyanis az 
ember valamiképpen a lényegről alakított ki — 'helyes vagy hamis — 
képet, akkor a mindennapi gondolkodásban kézenfekvő, hogy a lényeget 
úgy fogja fel, mint ami a jelenségek „mögöt t " található, ami mögéjük 
bújt, amit a jelenségek eltakarnak. A megismerésnek ez a szerkezete ant
ropológiailag olyan mélyen gyökerezik, hogy már a mágiában világosan 
felismerhető: az „erőkre" , amelyekre a varázslók hatni akarnak, elképze
lésük szerint kétség kívül az jellemző, hogy a jelenségek felszíne mögött 
rejlenek, és mégis döntően befolyásolják őket . " 2 

Természetesen ezt az utat felismerni és megtenni — alkotás közben — 
a legnehezebb: 

„ A rakodópart alsó kövén ültem, 
néztem, hogy úszik el a dinnyehéj. 
Alig hallottam, sorsomba merülten 
hogy fecseg a felszín, hallgat a mély." (4). 

figyelt fel a költő a jelenség és a lényeg viszonyára. 
A természettudományokban a jelenség-lényeg viszony alapvető kuta

tási folyamat. A korszerű fizika a jelenséget, mint pl. az atommag szét
esését a tér és idő szimmetria (mint lényeg) segítségével magyarázza. Té
telezzük fel, hogy egy elemi részecske elindul A városból (1 . a ábra) В 
városba. Amikor odaér, visszafordul, és hazaindul A-ba. H a a két ellen
kező irányba haladó részecske között egy síkot fektetünk, látjuk, hogy 
a + x irányba való haladás tükörképe a —x irányba való visszatérés. 
Egy másik lehetőség a visszatérésre ( l . b ábra), hogy megfordulás nélkül, 
visszafelé lépkedve jusson el a részecske a kiindulópontba, A-ba. Ez az 
az eset, amikor filmet nézünk, de nem az elejétől a vége félé, hanem 
fordítva. E z a visszafelé haladás tehát olyan, mintha időben haladnánk 
visszafelé, azaz a felállított tükörsík a -f-t haladása képét mint — t ha
ladást mutatja. H a a részecske elektromos töltésű, akkor a meghatáro
zott irányba (A-ból B-be) haladó + q töltés mozgása identikus az ellen
kező irányba (B-ből A-ba) haladó —q töltés mozgásával, amint azt az 
l .c , l .d ábrák mutatják, vagyis az elektromos áramra az I + 4 = I _ q össze
függés érvényes. Mivel ugyanakkor I + q = + q / + t és I - q = — q / — t , látjuk, 
hogy a + t időnek + q töltés felel meg, a —t időnek pedig —q töltés. 
Mivel térben és időben ugyanaz a részecske halad előre ( l .e ábra), a 
tükörképnek is egységesnek kell lennie, azaz a térben visszafelé való 
haladásnak meg kell egyeznie az időben visszafelé való haladással. Így 
a megrajzolt orrnak ( l . a és l .b ábrán) el kell tűnnie, hogy szimmetrikus 
képet kapjunk ( l .e) . Ezt az alapvető szimmetria tulajdonságot (mint lé
nyeget) felhasználhatjuk most az atommag szétesésének (mint jelenségnek) 
elemzésére. H a feltételezzük, hogy az atommag elektronokat és gamma
sugarakat bocsát ki, mint ahogyan az a 2. ábrán látható, a térbeli tükör-



kép (2.a) és az időbeli tükörkép (2.b) nem egyezik, mert az időbeli tükör
képen a gamma = sugárzás sebességének iránya ellentétes a térbeli tükör
képen látható sugárzáséval. Mivel a sebesség a megtett út és az idő há
nyadosa, tehát 

V = s/t; v ( — t ) = s/- -v(t). 

Mivel a két tükörkép nem azonos, a fent említett szimmetria tulajdonsá
gok miatt a szétesés a valóságban nem játszódhat le, mint ahogy a kísér
letben sem. H a azonban a gamma-sugárzást elhagyjuk, a két tükörkép 
azonos. Ez a folyamat a valóságban is lejátszódik. 



A Lukács György által említett letisztulás ilyen értelemben nemcsak 
a tudományban megy végbe. A művészet is elfogadta a jelenségtől a lé
nyeg felé mutató megismerési elvet. Itt azonban sajátos nehézségek me
rülnek fel: ugyanis a művészetnek az igazság visszatükrözésén kívül az is 
feladata, hogy a befogadóval átéléssé a művészi alkotást. Ezt pedig éppen 
az esztétika segítségével, mint művészeti eszközökkel érheti el, amely lát
szólag megszüntetve az igazságot, burokként veszi körül a jelenséget. Az 

b 

2,a á'bra 

ókorban az emberi igazságot, gyakran az istenek „közvetítésével" hir
dette a művész. A letisztulás lépést tart a tudományos gondolkodással. 
Korunkban egybeolvad vele. Az esztétika tehát elősegíti, de egyben aka
dályozza is a jelenség tiszta megismerését és a lényeg felé való haladást. 



A történelemben azonban az esztétikai módszer úgy változik, hogy a 
művészet megteszi az utat egészen a lényegig, leválasztva a jelenséget el
homályosító „burkot" önmagáról. Néhány szerelmi tárgyú versből idé
zünk, bemutatva a tudományos elveknek és módszereknek a művészetbe 
való átcsapását. 

Petőfi szerelmét még a romantika esztétikai módszereivel fejezi ki : 

„Megteremted lelkem új világát 
Szerelem dicső világa ez ! 
Hálából e szív örök tüzével 
Istenséged szent oltára lesz." (7). 

A túlfűtöttség, a szerelem tárgyának fogalom fölé való emelése, az isteni 
tulajdonság; mindez, habár szükséges az átéléshez, mégis elhomályosítja 
a valóságot. 

Ady, akinek esztétikája összehasonlíthatatlan a magyar irodalomban, 
már a realizmus világában él: 

„Lehet, hogy dús, fekete a haja. 
Ilyen hajat kívánok. 
S óh j a j , az ő dús, fekete haját 
Hányszor hozták el 
Arcomra kócos szőke leányok. 

Még egyszer fogom más csókjainál 
Szemeimet lezárni: 
Majd ha ő is így csókol valakit, 
Csukott szemekkel, 
Mert engem nem bírt már tovább várni . " (8). 

Művészete tulajdonképpen valószerűen mutatja be az ember szerelmi éle
tét, megtisztítja a romantikától, mint esztétikai kifejezésmódtól. A jelen
ség evilágivá formálódik, a burok szétpattan, s a jelenségtől a lényegihez 
vezető út járható lesz. 

A célt József Attila éri el; nem ösztönszerűen, nem megérzéssel, nem 
véletlenül; tudatosan, a kor tudományos elveinek hatására: 

„Minden mosolyod, mozdulatod, szavad 
Őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld. 
Elmémbe, mint a fémbe a savak 
ösztöneimmel belemartalak 
- . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . " (5). 



A tudomány visszatarthatatlanul beáramlik a művészet vérkeringésébe; 
esztétikája a tudományból meríti anyagát. A fizikából, kémiából ismert 
szavak esztétikai „ fegyverré" válnak. 

„ A z örök anyag boldogan halad 
benned a belek alagútjain 
és gazdag életet nyer a salak 
a buzgó vesék forró kút ja in!" (5). 

Látjuk, a biológia nemcsak puszta tudományként jelenik meg, hanem se
gítségével a „porból lett" emberi test szerelhetőségét magyarázza meg, a 
„csúnya-visszatetsző" szavakat esztétikai szintre emeli, hogy evvel a földi 
lét mi voltán — a lényegen — keresztül megokolja a jelenséget. A vers 
csúcspontja a befejező rész: 

„Mint alvadt vérdarabok, 
Úgy hullnak eléd ezek a szavaik. 
A lét dadog, 
Csak a törvény a tiszta beszéd." (5). 

József Attila saját maga elemzi a vers előbbi részét, félreérthetetlenül 
megmagyarázva, miért hívja segítségül a természettudományt; a termé
szeti törvénynek esztétikai vonatkozást ad, maga a törvény esztétikai 
érték. Jellegzetes, hogy a törvényt a „ t i sz ta" szóval köti össze. H a erről 
egy tudós beszélne, akkor az „ i g a z " szóval jellemezné. Világos tehát, 
hogy a költő számára a természeti törvény nemcsak az igazság vissza-
tükrözésére való, hanem az alkotás átélését, befogadását is elősegíti. A 
tudomány észrevétlenül esztétikai módszer lesz. 

Lukács Györgynek a tudomány idegen test a művészetben: látja je
lenlétét, de nem szereti. A művészeti eszköz József Attila-i kibontakoz
tatása kimarad művéből. Szinte akaratlanul is szükségét érezzük a nagy 
esztéta műve folytatásának, amelyben korunk új esztétikáját is meg
magyaráznák. 

2. A tudomány hatása a mindennapi életre 

Az elméleti tudományok elvei, kutatási módszerei sohasem álltak közel a 
művész, vagy a műalkotást befogadó ember számára. Első pillanatra el
csodálkozhatnánk, hogyan fonódik össze mégis mind feloldhatatlanabbul 
a művészet a tudománnyal, hogyan válik képessé a befogadó a tudományt 
magába rejtő esztétika élvezésére. Ennek magyarázata a műszaki fejlődés, 
amely alakítja az ember mindennapi életét, emberközelébe hozza a tudo
mányos elveket a bonyolult gépek működése által, átformálja életszem
léletét, képzeletvilágát. Erre rávilágít a következő megállapítás is: „ D e a 



legvilágosabban ez a törekvés — ismét: függetlenül attól, hogy vajon 
tudatos-e és ha igen, mennyire tudatos — a gyakorlati életben nyilvánul 
meg. Bármit gondol vagy érez is a dolgozó ember a saját teljesítményé
ről: a legtágabb értelemben vett munkafolyamat objektív dialektikája, 
föltételei és következményei révén szükségképpen létrejön az emberek 
egymáshoz való viszonylatainak, egyúttal egy mindig helyesebben meg
ismert külvilágnak és e kettőt közvetítő tárgyaknak immanensen zárt, 
elvileg végérvényes, transzcendenciát nem ismerő, tisztán evilági kapcso
la ta . " (3). 

Az életünket megváltoztató tudományos eredmények, műszaki meg
oldások azonban nemcsak új tartalmat adnak a műalkotásnak, hanem új 
formát, új esztétikát is: 

„Moshatja vér is — ilyenek vagyunk. 
Ú j nép, másfajta raj . 
Másként ejtjük a szót, fejünkön 
másként tapad a haj . 
N e m isten, nem is az ész, hanem 
a szén, vas és olaj , 

a való anyag teremtett minket 
e szörnyű társadalom 
öntőformáiba löttyintve 
forrón és szilajon, 

(6). 

vallja a költő, utalva azokra az erőkre, amelyek hatására az átélés az 
ember megváltozott életének függvénye. 

Az elemi részecskék szimmetria tulajdonságai még látszólag nem is 
érintik életmódunkat, de a részecskecsoportok szétesése következtében 
kapott villanyáram, az atomreaktorok, a világpiaci versengés az új tech
nológiáért, már alapjaiban változtatja meg eddigi viszonyunkat a tudo
mányhoz, hogy lassan létkérdéssé váljon számunkra. Érthető tehát, hogy 
az ilyen problémákkal élő ember világát csak ennek megfelelő esztétikai 
módszerrel lehet visszatükrözni és kiváltani az igazi átélést a befoga
dóban. 

3. A determinizmus 

A mind hatásosabbá váló tudományos módszerek lehetővé teszik az em
bernek, hogy ne csak jelenlegi életlehetőségeit ismerje fel, hanem hogy 
kitervezze jövőjét, lássa a fejlődésadta lehetőségeket is. Ezt elsősorban az 
elméleti és gyakorlati matematika segítségével érjük el; a valószínűség-
számítás, a sztohasztikus jelenségek elmélete, a játékelmélet, optimizáció-



s z á m í t á s . . . mind felhasználható arra, hogy az ismert feltételekkel a „le
hető legjobb", „optimál is" módon éljünk, dolgozzunk, fejlődjünk. Ez a 
tudományos pontossággal kitervezett életmód, amelytől nem szabad el
térni, mert minden más út csak rosszabb lehet a „kiszámítottnál" , szük
ségszerűen a determinizmusba vezet. Szinte előre tudunk mindent, s ami 
a legszörnyűbb, azt is tudjuk, hogy ennél jobbat semmiesetre sem tudunk 
elérni, hiszen a matematikai törvényszerűségek lehetetlennek mutatják. 
Így az előrejelzett tragédiát sem tudjuk elkerülni, mert a társadalmi és 
gazdasági élet bizonyos fejlettségi fokán a „tragédiamennyiség" is szinte 
teljes pontossággal tudható. Ez a tudományos determináltság szörnyű 
súllyal nehezedik az emberre; az előre ismert jövő, a meghatározott „bol
dogságadag" , a gazdagnak tűnő lehetőségek egyetlen kiválasztott módra 
való leszűkítése a leglényegesebb filozófiai elvekig nyúlnak le: olyan 
szizifuszi lét képe rajzolódik fel, amelyet a z egzisztencialista filozófia 
megjelenése bizonyít legjobban. Az optimizálásra való törekvés nem az 
emberi agy szüleménye — a természet alapvető tulajdonságainak egyike, 
megszüntethetetlen lehetőség, amit matematikailag a valószínűségszámí
tás bizonyít. A tudattal és öntudattal nem rendelkező élőlények, de az 
emberi társadalom is ilyen szerkezet. Hogy jobban megismerkedjünk en
nek az elvnek a hatékonyságával, felrajzolhatjuk az elektronikában olyan 
jól ismert visszacsatolási sémát, amelyet az ember a természettől lesett 
el. (3. ábra). 

Az ábrán látható T téglalap jelentheti például a társadalmat. Külső és 
belső hatások határozzák meg, amit a képen egy befelé irányuló К nyíllal 
és több, a téglalapon belül levő nyíllal jelképezünk. A változások, amiket 
a megadott külső és belső feltételek előidéznek, egy kifelé irányuló nyíllal 
vannak megadva. A visszacsatolás és evvel együtt az optimizálás úgy jön 
létre, hogy а V vezérlőrendszer felveszi az adatokat (pl. В segítségével) 
és ezen adatok alapján az „ agyában" (V) matematikai módszerek segít-



ségével olyan döntést hoz, amely a lehetőségeknek megfelelően a legjobb 
megoldást jelenti, s amelynek végrehajtását parancs formájában vissza
vezeti 14>e. Ilyen döntés a társadalom számára pl. a társadalmi beren
dezés, alkotmány, törvények, az anyagi javak elosztási rendszere stb. 
Ilyen elvi alapon működik az ember szervezete is: V jelenti az agyát, В 
az érzékszerveit, В—V pedig az idegrendszerét. Mivel a tudatnélküli élő
lények is hasonlóképpen működnek, világos, hogy ez a rendszer a való
színűség alapján jelent meg a természetben, csak azért, mert egy ilyen 
szerkezet lehetséges és életképes. А V vezérlőrendszer természetesen nem 
szavatolja T-nek sem az életét, sem a fejlődését, csak megpróbálja fenn
tartani. 

A teljesen optimizált rendszer — a jövő társadalma — körvonalai las
san kialakulnak a tudósok, művészek, filozófusok előtt, s mély nyomot 
hagynak alkotásaikban. J . P. Sartre így taglalja filozófiájában ezt a kér
dést: „Újra szükséges ,engedelmeskedni a természetnek, hogy uralkodjunk 
rajta', vagyis belehelyezni tetteinket a determinizmus körébe. ,Az ember 
alkotja önmagát' helyett a ,meg van alkotva' tűnik helyesnek." (9). Maga 
a lét természetesen magáértvaló: „ A magáértvaló lét sohasem lehetséges, 
vagy lehetetlen. E z van. Ez az, amit a tudat antropomorf módon avval 
fejezi ki, hogy a lét elemi bőség (de trop), vagyis a tudat egyáltalán nem 
vezetheti Je eredetét bármiből, akár más létből, akár egy lehetőségből 
vagy szükséges törvényből. Megalkotatlanul, ok nélkül a létre, bármilyen 
kapcsolat nélkül egy más léttel, a magáértvaló lét egy elemi bőség (de 
trop) az örökkévalóságig." (10). — írja Sartre. 

Az emberi létnek egyetlen alapja és oka a fentebb tárgyalt rendszer 
életképessége. Evvel kapcsolatban H . Barnes „ A lét és a semmiség" (11) 
bevezetőjében ezt írja: „Sartre élesen szembeállítja ezt a tudattalan létet 
a számunkravaló léttel, vagy tudattal. Habár a számunkravaló szabadon 
választja létének módját, sohasem volt képes arra, hogy a nemlétet vá
lassza magának. Nincs is más értelme létének, mint az, amit saját szá
mára alkot." . 

Látjuk tehát, hogy az ember csak része a természetnek, a „létnek", s 
abban van sajátossága, hogy zárt optimizált rendszerbe fejlődhet, amely 
azonban maga is lényegében magáértvaló, akár csak a természet. Erre 
rádöbbenve a történelemben már sok művész és filozófus szabadulni 
igyekezett az „előre meghatározott", determinált élet gondolatától: 

„Lucifer. S aztán, van-é küzdés, nagyság, erő 
A mesterkélt világban, melyet az 
Ész rendezett teóriáiból, 

(12) 

hangzik az örök kérdés. Hegel az ilyen gondolatok terhe alatt egyszerűen 
előre látta a művészet fölöslegességét és végét egy ilyen rendszerben. 
Mindenesetre, a tudományos eredmények olyan tudományágakban, mint 



pl. a molekuláris genetika, kvantumbiológia stb. annyira megváltoztat
hatják az általunk elfogadott etikát, hogy valószínűleg a művészet és 
evvel együtt az esztétika is csak a tudománnyal integrált rendszerben le
het fontos az ember életében. 

Irodalom 

1. Körmendi F., Létünk 6, 49 (1973). 
2. Lukács Gy., Az esztétikum sajátossága. II. köt. 248. old. Akadémiai Kiadó, 

Budapest (1965). 
3. I. m. 774. old. 
4. József Attila összes költeményei, 330 old. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bu

dapest (1972). 
5. I. m. 285. old. 
6. I. m. 281. old. 
7. Petőfi Sándor összes költeményei, I. köt. 305. old. Szépirodalmi Könyv

kiadó, Budapest (1970). 
8. Ady Endre összes költeményei, 100. old. Testvériség-Egység, Noviszád 

(1956). 
9. Sartre J . P., Being and Nothingness, 619. old. Washington Sq. Press, New 

York (1972). 
10. I. m. 29. old. 
11. I. m. X X . old. 
12. Madách Imre Munkái, 123. old. Franklin Társ., Budapest. 

Rezime 

О povezanosti estetiké i nauke 

Sa razvojem naüke održavanje istine estetskim metodama menja se tako da se 
u estetici pojavljuju obeležja načina traženja i izražavanja istine naučnim me
todama; traži se put od pojave ka suštini; pod uticajem prisutnosti naučnog i 
tehničkog razvoja u svakodnevnom životu čoveka pojavljuju se nove estetske 
vrednosti i nestaju stare; mogućnost planiranja budućnosti umnogome menja 
položaj i ulogu umetnosti a time i estetiké u budućem životu čoveka. 



Summary 

On the relation between aesthetics and science 

With the development of science the aesthetic reflection of truth is changing 
in the manner which shows up the increasing importance of scientific methods 
in arts; through the way from the phenomenon to the essence; under the influ
ence of scientific and technical progress in the everyday human life etc.; new 
aesthetic values are appearing and older ones disoppearing. The possibility of 
planning the future changes the role of arts which appear now integrated 
with science. 



Kollár László 

A DINAMIKUS PROGRAMOZÁS ALKALMAZÁSÁNAK 
LEHETŐSÉGEI 

1. E L Ő S Z Ó 

Ma már a gazdasági kérdések feldolgozásakor fokozottabban alkalmaz
zák az operációkutatás módszereit. Persze csak akkor, ha valójában fel
ismerik az általuk kínált lehetőségeket. 

Olyan ismeretek birtokában kell lennünk, hagy а gazdasági életben 
felmerülő kérdéseket — az adottságok méltányolásával — matematikai 
módszerekkel is megoldhassuk. 

Az operációkutatásnak jelentős szakirodalma van, féltűnő azonban, 
hogy a szerbhorvát és a magyar nyelven megjelent szakkönyvekben a 
dinamikus programozás — talán éppen azért, mert új elmélet — nem 
kapott méltó helyet. 

Márpedig az elmélet alaposabb megértését és gyakorlati alkalmazha
tóságának félismerését a szakirodalom nagymértékben elősegítené. Az em
ber akaratlanul is érdeklődni, kutatni kezd, hiszen a témában való elmé
lyülés a gazdálkodásban új megoldást villant fel, amely újabb lehetősé
geket ad az optimalizálás elméletének. 

Habár az operációkutatás módszerei közül a lineáris programozás már 
meghonosodott, és a nem lineáris programozás módszere is egyre inkább 
tért hódít, sok esetben mégsem tudjuk egyiket sem alkalmazni a fel
adatok megoldására. Ezen az akadályon átsegít bennünket a dina
mikus programozás módszere. A tudományban így kapott helyet és így 
tör utat magának napjainkban. 

Alapja az o p t i m a l i z á l á s i t é t e l . 
Richard Bellman amerikai matematikus fejtette ki 1956-ban a gazda

sági jelenségekben előforduló értékfüggvények optimumának keresésekor. 
A Bellman-^féle optimalizálási értelmezésből kell kiindulnunk, hogy a 

következő részben ismertessük a dinamikus programozás alkalmazási le
hetőségeit. 



A beruházás dinamikus programozása tulajdonképpen elméleti meg
oldásokat és következtetéseket ad, azzal, hogy konkrét példa segítségével 
közelíti meg a gyakorlatot. Hiszen a beruházás és az eszközfelosztás min
den időben, de főleg korunk gazdaságában sarkalatos kérdés. N e m csupán 
a gazdasági szervezetek beruházását és eszközfelosztását érinti, hanem ki
terjed a gazdasági övezetek, ágazatok és csoportok közti beruházásra, 
illetve eszközfelosztásra. Valódi jelentősége tulajdonképpen ebben rejlik. 

A munka utolsó része tömören ismerteti a dinamikus programozás 
egyéb alkalmazási lehetőségeit. Megemlíti a készletgazdálkodást, az op
timális irányítást, a termelés tervezésének problémáját stb. 

2. R. Bellman optimalitási tétele 

Richard Bellman amerikai matematikus a dinamikus programozás meg
alapozója. Első írásai 1956-ban, első könyve, a Dynamic Programming 
pedig 1957-ben jelent meg. Módszerének, amelyet a gazdasági jelenségek
ben előforduló értékfüggvények optimumának megkeresésére dolgozott 
ki, a d i n a m i k u s p r o g r a m o z á s nevet adta. Egyébként talán 
jobban megfelelt volna a nem annyira attraktív név, pl. a rekurziós opti
malizálás. 

Módszerét nemcsak gazdasági problémák megoldására lehet felhasznál
ni, hanem például a fizikai vagy a matematikai kutatásban, elemzésben is. 

A Bellman által kifejtett módszer alapja egy bizonyos o p t i m a l i 
t á s i t é t e l , melyet általános elvként így fogalmazott meg: „Valamely 
politika akkor optimális, ha egy adott időben — akármilyenek voltak 
is az előző döntések — a hátralevő döntéseik optimális politikát alkot
nak, figyelembe véve az előző döntések eredményét". (Irodalom 2, 64. 
oldal) 

Dinamikus programozásnak nevezhetjük az olyan jellegű optimalizá
lási módszert, amelyben a célfüggvény extrémálása, egymást követő dön
tések optimális sorozata ún. optimális politikával történik. 

A dinamikus jelzőkkel azt kívánjuk hangsúlyozni, hogy az ilyen prog
ramozási feladatok jellegzetessége a döntések egymásutánjának (soroza
tának, folyamatának) jelenléte. 

A döntések sorozatát p o l i t i k á n a k nevezzük. A kapcsolódó dön
tések sorozatát, amely valamely politikának a része, a l p o l i t i k á n a k 
hívjuk. Bizonyítható, hogy az optimális politika csak optimális alpoliti-
kákból állhat, ugyanis az optimális politika csak a tényleges kezdeti 
helyzettől függ. A folyamatban a rendszer múltbeli története nem befo
lyásolja a jövőbéli tevékenységet. Persze a dinamikus programozás elő
renéző, perspektívát figyelembe vevő, nem rövidlátó, egy lépésre történő 
tervezés. Ellenkezőleg, minden lépésben az egész operáció érdekeinek fi
gyelembevételével választható meg a döntés. 



Ezek után megállapíthatjuk, hogy a dinamikus programozás tulaj
donképpen több részes folyamat szakaszonkénti tervezése, melynek so
rán mindegyik szakaszon csak egy lépést, részt optimalizálunk. 

Végezetül megjegyezzük: A módszer, amelynek segítségével az optimu
mot megkeressük a d i n a m i k u s p r o g r a m o z á s . Abból áll, hogy 
addig keresünk optimális árpolitikákat, míg végül megtaláljuk az opti
mális politikát. Az optimalizálást egy bizonyos fázisból kiindulva végez
zük. Az a fontos, hogy az alkalmazott gondolatmenet az o p t i m a l i -
t á s i tételre támaszkodhasson. 

3. A beruházás dinamikus programozása 

A beruházás anyagi és műszaki megalapozottsága, a rendelkezésre álló 
erőforrások koncentrált és hatékony felhasználásával kapcsolatos gondok 
egyidősek a tervgazdálkodással. 

A vállalatvezető sok esetben még ma is hosszú évek során szerzett ta
pasztalatokra, statisztikai és számviteli adatokra alapozva dönt egy-egy 
beruházásról. A fentiekben leírtakban tendenciát lát, és ennek alapján 
egyedi határozatokat hoz. Természetesen igyekszik számításaival kiszí
nezni, valószínűvé tenni intenzív döntéseit. Pedig ma már a gazdasági 
problémák megoldásához egyre nagyobb mértékben alkalmazzák az ope
rációkutatás módszereit. 

A gazdasági fejlődés bonyolult összefüggései statikusan is ábrázolhatók 
és értelmezhetők. S ebben nincs semmi titokzatosság. A dolgok közötti 
összefüggések az egyértelműség látszatát keltik. A direkt kapcsolatok — 
legalábbis abban a sémában, amelyben felvázolják őket — valóban fenn
állnak, így pl. ha a gazdasági szerkezetből az egyik vagy másik ágazatot 
kiragadjuk, akkor belső összefüggései magától értetődőeknek tűnnek. Az 
ágazat fejlesztésének vagy korszerűsítésének oka önmagában mindig a 
megalapozottság látszatát kelti. Ebből fakad az ágazati, az iparági és 
a nagyvállalati fejlesztési koncepció visszatérő motívuma: az egyesek 
kiemelt fejlesztése. Az ilyen okok akkor válnak kétségessé, ha a többi 
termelőterület (ágazat, vállalat) is hasonlókra hivatkozva kér különleges 
elbírálást. Ezért nem könnyű a fejlesztési eszközök elosztása. A döntés 
joga azt a szervet illeti meg, amelynek megvannak a döntéshez szüksé
ges feltételei, s a helyes döntéshez a legnagyobb érdeke fűződik. 

Az ellentmondás nyilvánvaló. Belőle kell kiutat találnunk. Tehát el 
kell vetnünk az autoakcionális nézőpontot, mivel ez a szemlélet nem ve
zethet eredményre. 

Hogyan közelíthetők meg ezek a problémák? 
Az egyéb feltételeken kívül alkalmaznunk kell az operációkutatás 

módszereit és modelljeit. A többi között alkalmazhatjuk a dinamikus 
programozás módszerét is. Megjegyzem, hogy ma már alapos kutatás 



folyik mind a makróökonómiában, mind némely ágazatban, iparágban 
és vállalatban. Eredményei valóban felhasználhatók. Bár az operáció
kutatás már több évtizede ismert, mégsincs nálunk erre alapozott irá
nyítás, döntés. 

3.1. A beruházási probléma meghatározása 

Ebben a részben ismertetünk több idevágó elméleti és módszertani össze
függést, s a beruházás dinamikus programozásának matematikai megfo
galmazását. 

3.11. A beruházási eszközök szétosztása 

Legyen pl. négy gazdasági övezetünk (I, I I , I I I , IV) 
Rendelkezünk „ A " beruházási összeggel. Ezt kell a négy övezet között 
szétosztani. Az övezetekben elérhető nyereség a beruházás függvényében 
ismert. Az egyes övezetekben elérhető nyereség a beruházás függvényében: 

Meg kell keresnünk, hogy a beruházás szétosztásának melyik politikája 
adja a maximális nyereséget. 

A feladat megoldására felhasználjuk az optimalitási tételt. 
Legyen X i , X 2 , Хз , X4 a beruházás az I, I I , I I I és IV övezetben. A 

nyereség legyen wi (X i ) , W2(X2), -»з(Хз), WÍ{X.Í) és az összes nyereség 
W (Xi , X2, Хз , X4>. 

Tehát: 
W (Xi , X2, Хз , Xé) = wi ( X i ) + W 2 ( X 2 ) + w s ( X s ) + W 4 ( X Í ) az alábbi 

korlátozó feltétellel 
X i + X 2 + X 3 - 4 - X 4 = A (A mégy változó csak egész számú értéket vehet 

fel.) 



Vezessük be a következő jelöléseket: 

X l + X 2 = U1 
U 1 - | - X 3 = U2 
U 2 + X 4 = A 

hol 
U 2 < A 

U l < A 

Tehát: 

W (Xl , Ш , U2, A) = W1 ( X l ) + W 2 (ul X l ) + W 3 (U2 U l ) + W 4 (A — ш ) . 

Számítsuk ki a következőket: 

W l , 2 (ui) = M A X [Wl ( X 2 ) + W 2 ( ш — Xi ) ] 
X i = o, í, 2 . . . , ui 

W l , 2, 8 (ш) = М А Х [Wl , 2 ( U l ) + W 3 (U2 U l ) ] 
U1 = 0, 1 , 2 . . . , U2 

W l , 2, 3, 4 (A) = M A X [Wl , 2, 3 ( U 2 ) + W 4 (A — ш)] 
U2 = 0, 1, 2 . . . , A 

Az optimális politikákat kiszámítottuk A esetében. Ezek X i * , X2*, 
Х з * és X4::". 

A fenti módszerhez táblázatot i szerkeszthetünk. 

3.12. Egy m éves időszakban minden év elején beruházást kéli végezni 
két üzemrészleg, A és В fejlesztésére. Legyen a kezdeti beruházási keret 
X, és ebből induláskor fordítsunk A-ra у pénzösszeget! B-re tehát x—у 
pénzösszeg marad. Legyen az A és В első évi jövedelme: 

Az у értékének alkalmas eldöntésévél az első évi jövedelem maximá
landó azaz 

wi (x )= imax [g ( y ) + h ( x — y ) ] = m a x W (x, y )—W (x, yo) 

A második év eleji x i beruházási keret eggyezzék meg az első év végén, 
a maximális jövedelemmel kapott eladási árral, azaz : 

g (y), illetve h (x—y) 

az év végén A és В eladási ára pedig 

a • у ill. b (x—y) 

x i = a y o + h (xo—yo) (xo = x) 



Az X i keretet a korábbi módon, vagyis a max W(xi , y * ) = W(xi, yi) évi 
jövedelem-maximális alapján osztjuk fel yi és x i—yi részre. 

Az első két évi maximális jövedelem: 

W 2 ( x ) = m a x [W(x, y ) + W ( x i , y*)] = m a x [W(x, y ) + m a x W(xi, y) = 
o < y < X o < y < X o < y ^ X i 
o < y < X i 

= max [W(x, y ) + w i ( X i ) ] = W(xo, y ) + W ( x i , yi) 
o < y < x 

A fentiekhez hasonlóan a harmadik évi X2 beruházás és az уг eldöntése 
(a és b állandósága mellett): 

X2 = a y i + b (x i—yi) , max W(x2, y : ;') = W ( x 2 , уг), 

az első háromévi maximális jövedelem: 

2 
W3(x) = max [W(x, y ) + W 2 ( X 2 ) ] = 2 W(x ; , y ; ) 

i = o 
módon kapható. 

Teljes indukcióval az első к évi maximális jövedelem 

w k ( x ) = m a x { W { x , y ) + w k _ i t X ( x , y ) ] } 
k = i, 2 , . . . , m; wo = 0, 

X(x ,y ) = a y + b ( x - y ) ; W(x, y ) = ; g ( y ) + h ( x - y ) 

rekurzív formulával fejezhető ki, amelyben az X ( x , y) alakot к—1 lépé
sen át optimális értelemben vehetjük, vagyis megfelel a 

O < y o = y < x , 0 < y k _ i < x k _ i 

optimális politikának. 

Az Xo = X , x k _ i = a y k _ 2 + b ( x k _ 2 — y k _ 2 ) , X ( x k _ 2 , y k _ 2 ) 

beruházási állapothatározókkal számítiható. 

Az m éves időszak teljes maximális jövedelme 

w m ( X ) = m a x w ( X , y ) + w m _ i X ( X , y ) 

módon alakul. 



A feladat lényege, hogy évenként meghozzuk az x k _ i beruházási álla
pothatározóval kapcsolatos ук- i optimális felosztási döntést. Az így meg
kapott optimális politika maximálja az m időszak teljes h o z a m á t . 

3.2. Az eszközök elosztása 

Két gazdasági ágazatunk van: I. és I I . (részleg). Az anyagi eszközök 
mennyisége Zo. A befektetett anyagi eszközökből az I. termelési ágban 
f(X) lesz a jövedelmünk. Ugyanakkor az eszközök csökkennek részben el
használódnak, úgyhogy az év végére a kezdetiből у « mennyiség marad. 
У(х)<х. Azonos a helyzet а I I . ágba beruházott anyagi eszközök y-meny-
nyisége esetében. Egy év alatt g(y) jövedelmet eredményez, és Y(y)-ra. csök
ken. y(y)<y 

Az eszközök megmaradt részét minden év elteltével újból elosztjuk 
a termelési ágak között. Ú j eszközök nem állnak rendelkezésünkre, és a 
termelésbe csak a megmaradt eszközöket ruházzuk be. 

Milyen összegű eszközt, melyik évben, melyik termelési ágba kell beru
háznunk, amellyel „ m " év alatt az összegezett jövedelem eléri a maxi
mumot? 

A rendszer állapotát a fázistérben S ponttal ábrázoljuk. . . 

Az Ox abszcisszatengelyen az I. termelési ágba befektetett eszközök 
összegét, az O y ordinátatengelyen а I I . termelési ágba befektetett esz
közök összegét mérjük fel. 

A fázistér tehát az xO y síknak az A O B háromszög által határolt része. 

x - | - y < Z o és 

x > 0 , y > 0 



A rendszer kezdeti állapotának tartománya (So) az AB szakasz bárme
lyik pontja, mert tudjuk hogy x + y = Zo. 

Ami a rendszer Svég végső helyzetére vonatkozik, abból csak azt tud
juk, hogy 

x > 0 , y > 0 , x + y = Zo, azaz 

Meg kell találnunk az So pont olyan So* helyzetét az AB egyenesen és 
az S pont olyan pályáját a fázistérben, hogy az összegezett bevétel 

m 
W = S w j az összes lépés alatt a maximumot érje 

Í = I 

el. Ez a példa a dinamikus programozás tipikus feladata. 

3.3. Sztochasztikus változat 

A beruházás dinamikus programozását determinisztikus változatban vé
geztük, azaz pontos adatokkal és eredményekkel. 

A valósághoz közelebb áll azonban a dinamikus programozás szto
chasztikus változata. 

Sokszor van olyan feladatunk, amelyben lényeges szerepet játszanak 
az S rendszer állapotára és a W nyereségére ható véletlenségi tényezők. 
Az irányítást nem lehet egyértelműen meghatározni az So kezdeti álla
pottal és a választott U irányítással, mivel valamilyen mértékben a vélet
lentől függ. Az ilyen feladatot nevezik s z t o c h a s z t i k u s n a k . 



A dinamikus programozás sztochasztikus feladata a következő módon 
közelíthető meg. Az adott S rendszer az idő múlásával változtatja álla
potát. A folyamatra valamilyen módon hatással lehetünk, úgy, hogy a 
kívánt irányban befolyásoljuk. A hatást nem ellenőrizhetjük teljesen, mi
vel menete a véletlentől is függ. Az ilyen folyamatot véletlen irányította 
folyamatnak is nevezhetjük. 

Megállapítottuk, hogy az S rendszer állapota véletlen, ezért minden 
szakaszon a Wi jövedelem és a W összegezett jövedelem is a véletlentől 
függ. Természetesen olyan U irányítást szeretnénk alkalmazni, amely 
maximum W jövedelmet eredményez. De mivel bármilyen irányítás el
lenére is a W jövedelem véletlen marad, ezért olyan irányítást kell válasz
tanunk, amely esetében a véletlen W jövedelem átlagos értéke maximális 
lesz. 

A W átlagos értékét (várható teljes valószínűségét) W betűvel jelöljük. 
H a a W kritérium additív, akkor: 

— m 
W = 2 W; 

i=l 

ahol Wj az átlagos jövedelem i-edik szakaszán van. 
A véletlen W kritérium helyett megvizsgáljuk átlagos W értékét. E z a 

kritérium szintén additív. 
Az egyes szakaszokon U i * , U2*, . . . . U m * optimális irányításokból álló 

olyan U * optimális irányítást kell kiválasztanunk, hogy a W kritérium 
maximális legyen. 

A sztochasztikus feladatokban az S; rendszer állapotát az i-edik lépés 
után nem teljesen az S Í _ I állapot és az Ui irányítás határozza meg. A 
rendszer állapota a véletlentől is függ. 

A w; jövedelmet az i-edik lépésen nem határozza meg teljesen a rend
szer S;_i állapota és az alkalmazott Ui irányítás; véletlen értéket is fel
vehet, és az Si_i^től, illetve Ű r t ő l a lehetséges értékek között csak a való
színűség eloszlása függ. Bennünket azonban nem is a w ; véletlen jöve
delme érdekel, hanem átlagos értéke, amelyet a valószínűségi eloszlás f i
gyelembevételével átlagosíthatunk és vizsgálhatunk. 

Feltételezzük, hogy mind az S ; véletlen állapotára vonatkozó való
színűségi eloszlás, mind a feltételezett átlagos jövedelem Wi (Si_i, Ui) 
csak az Si_i és U értékétől függ. 

Feladatunk, hogy bármely lépés lehetséges kimenetele közül mindegyik
re megtaláljuk a következő lépésen a feltételes optimális irányítást. 

A sztochasztikus megoldásban maga az U * optimális irányítás véletlen 
lesz, és egyes esetekben attól függ, hogyan alakul a véletlen folyamat. 
Meg kell határoznunk minden lépésre azt az irányítást, amely megfelel 
az előző lépés bármely véletlen kimenetelének. E z a rendszer tényleges 
állapotától függő visszacsatoláson alapuló irányítás. 

A sztochasztikus feladat i-edik lépésén meg kell határoznunk az U * 



(Si_i) feltételezett optimális irányítást, amely az összes további lépést, a 
feltételezett átlagos jövedelmet a maximumhoz viszi közelebb. A maxi
mumot úgy határozzuk meg, mint a determinált megoldásnál, azzal a kü
lönbséggel, hogy a véletlen jövedelem helyébe az átlagos értéket helyette
sítjük. 

Az i-edik lépés bármely kimenetelére az utolsó lépéseken a feltétele
zett maximális átlagos jövedelem ismert: 

* 
W i + i, . . . . m ( S i ) 

A z Sí állapot véletlen, és eloszlása az Sj_i-től és Ű r t ő l függ, ezért a 
véletlen jövedelmet átlagolni lehet, s így megkapjuk a kétszer átlagolt 
jövedelmet. 

Wwi, . . . . m(Si_i, Ui) 

Adjuk össze ezt az értéket az i-edik lépésen szerzett bármilyen Ui irá
nyításkor kapott átlagos jövedelemmel: 

Щ, . . . m ( S i - b U i ) = W i ( S i _ i , U i ) + W i + 1 , m ( S i _ i , U). 

Az i-edik lépésen a feltételezett U* (Si_i) optimális irányítás olyan, 
amelynél az előbbi értéke a maximumot éri el: 

— max — 
Wj, i + i , . . . , m ( S i _ i ) = u i { Wj, dl, ... ,m(Si_i, U i ) } =» 

max — = * 

= U ; { w i ( S Í _ I , U i ) + W i + 1 , m(Si_i, U)} . 

A fenti képletet mindegyik lépésre alkalmazva meghatározzuk a fel
tételezett optimális irányítást és a feltételezett átlagos maximális jövedel
met. Az So kiinduló állapot rendszerint nem véletlen, és a valószínűségi 
eloszlás miatt nem szükséges variálni. E z esetben az első szakaszban az 
U* optimális irányítás is teljesen meghatározott. Az átlagos jövedelem e 
szakasz figyelembevételével a következő: 

* _ * 

W = Wi ,2, . . . , m. 

Ezzel a feladat megoldása kész. Az optimális irányítás 
U * = t U ! * , U 2 * ( S l ) , U3*(S2), U m * ( S m - i ) ] 

melynek minden eleme, kivéve az elsőt, véletlen és a rendszer állapotától 
függ. Ennek az irányításnak megfelelő maximális átlagos jövedelem 

* __* 

W = Wl ,2, 



Így alkalmazható tehát az optimális tétel sztochasztikus esetben. 

Az itt felsorolt beruházási feladatok csak egy része a lehetségesnek. 
A helyzettől függően a beruházási feladatok különböző módon, külön

böző ismérvekkel fogalmazhatók meg. Pl. a termelésbe beruházható a 
teljes jövedelem, vagy csak annak bizonyos hányada. Kereshető olyan 
irányítás, amely m szakasz alatt maximális bevételt eredményez. Ezen
kívül más feladat is meghatározható és megoldható a dinamikus progra
mozás módszerével. 

3.4. Az eszközök elosztásának dinamikus programozása 

Példánk egy munkaszervezet 5 évre szóló fejlesztési programja. Tudjuk, 
mennyi pénzt osztanak el a társult munka alapszervezetei között. A jö
vedelem alakulásához kvadratikus függvényt illeszthetünk. Az eszköz
csökkenést lineáris függvény fejezi ki. 

Az egyszerűség kedvéért jövedelmünkből nem végeztünk beruházást. 
Így tisztán azt vizsgáltuk, hogy az optimális elosztás mekkora jövedelmet 
biztosít a vállalatnak. 

A függvények: 

I. f (x) = 0,l X 2 

p(x) = 0,9 X 

I I . f(y) = 0,25 y 2 

p(y) = 0,65 у 

Kezdeti anyagi eszközünk, amelyet az I. és I I . alapszervezet között 
kell elosztani a tervezett időszakban, ill. annak egy-egy évében Zo = 14,50 
millió dinár. 5 évre kell terveznünk. 

3.4.1. Megoldás 

1. Az X5 feltételezett optimális irányítást az utolsó lépésben mint X5 ér
téket kapjuk, s ez az az irányítás, amelynél a jövedelem a maximumot 
éri el. Az 5. év elején az eszközök mennyisége Z4-gyel legyen egyenlő. 
Ahhoz, hogy az 5. lépésben megtaláljuk a féltételezett optimális irányí
tást, az x5(Z4)-et meg kell mindegyik Z4-re keresni. 

W5 (Z4 )= ,max {w5 (Z4, x s ) } 
0 < X 5 < Z 4 



ahol: 

W9(Z4, xs) = 0,1 X I + 0 , 2 5 ( Z 4 — x s ) 2 

A függvény grafikonja adott Z4 

W5 = W5(Z4, X4) 

esetén az xs változótól függő parabolával ábrázolható. A ws függvény 
xs szerinti második differenciálhányadosa pozitív, s ezért a parabolának 
minimuma van. A -maximális értéket a (0, Z4) szakasz határán éri él 
Meghatározzuk, hogy hol. Behelyettesítjük az xs = 0 és xs = Z4 értékét 
Az első esetben (amikor xs = 0) 

w s = 0 , 2 5 7.1 , 

a második esetiben (amikor xs = Z4) 

ws = 0,l 2.\ . 

Az első mennyiség nagyobb a másodiknál, azaz független az xs = Z4 ér
tékétől. Akkor lesz jövedelmük az utolsó lépésen, ha xs = 0, ez viszont 
azt jelenti, hogy az utolsó lépésben minden anyagi eszközt a I I . a lap
szervezetbe kell beruházni. 

Optimális irányítás esetén az utolsó év: 

W*s(Z4) = 0,25 Z 4 jövedelmet eredményez. 

2. Térjünk rá az eszközöknek a 4. évben való elosztására. Feltételezzük, 
hogy ehhez az évhez Z3 eszköztartalékkal érünk el. Keressük meg az 
utolsó két évre a feltételezett maximális jövedelmet. 

W*4,5 (Zs) = W4<Z3, X 4 ) + W * 5 (Zé) 



W4(Zs, X4) = 0, l X I + 0 , 2 5 ( Z 3 — X 4 ) 2 , 

Z 4 = 0,9 X 4 + 0 , 6 5 (Z3—X4), azonban 

W*s (Z4) = 0,25 [0,9 X 4 + 0 , 6 5 ( Z s — X 4 ) ] 2 és ezért 

a fentiek alapján 

W4,5(Zs) = {0 , l x2
4 + 0 , 2 5 (Zs—x4 ) 2 +0 ,25 [0,9 x4 + 0,65 ( Z s — X 4 ) ] 2 } 

A kapcsos zárójelben levő kifejezés az x4-hez viszonyítva újból pozitív 
második diferenciálhányadosú másodfokú polinom. Grafikonja szintén 
minimummal rendelkező parabola. A maximumot ezért újból az interval
lum szélső pontjaiban kell keresnünk: X4 = 0 és X4 = Z3. 

A z első esetben (amikor X4 = 0) 

W4,5 = 0,3556 Z 2 , 

a második esetben (amikor X4 = Z3) 

W4,5 = 0 , 3 0 Z ^ . 

Az első mennyiség nagyobb a másodiknál. A maximumot újból X4 = 0 
esetén éri el, és 

W*4,5(Z3) = 0,3556 Z3 -vei egyenlő, azaz a 4. lépésben is minden anya
gi eszközt a I I . alapszervezetbe kell beruháznunk. 

3. Nézzük a harmadik lépést! 

Keressük meg az utolsó 3 évre a feltételezett maximális jövedelmet! 

W*3,4, 5(Z2) = w3(Z2, xs )+W*4,5(Z3), ahol 

W 4 ( Z 2 , хз) = 0,1 X \ + 0 , 2 5 (Z2—хз) 2 

Zs = 0,9 X 3 + 0 , 6 5 (Z2—хз) 

W*4,5(Z 3) = 0,3556 [0,9 х з + 0 , 6 5 ( Z 2 — х з ) ] 2 

A fentiek alapján: 

Ws,4,5(Z2) = {0 , l xj + 0 , 2 5 ( Z 2 —хз ) 2 +0 ,3556 [0,9 хз + 0,65 (Z 2 —хз) ] 2 } 



A kapcsos zárójelben levő kifejezés az хз-hoz viszonyítva újból pozitív 
második differenciálhányadosú másodfokú polinom, grafikonja minimum
mal rendelkező parabola. A maximumot ezért az intervallum szélső pont
jaiban keressük: 

хз = 0 és X3 = Z2. 

Az első esetben (amikor хз = 0) 

W 3 , 4 , 5 = 0 , 4 0 Z 2 , 

a második esetben (amikor X3 = Z2) 

W*3,4,5 = 0,388 . 

Az első mennyiség nagyobb a másodiknál. A függvény a maximumot újból 
X3 = 0 esetén éri el, és 

W*3,4,5(Z2) = 0,40 Z 2 egyenlő, azaz a 3. lépésben is minden anyagi esz
közt а I I . tmasz-ba kell beruháznunk. 

4. Térjünk rá a második lépésre! 

Keressük meg az utolsó 4 évre a feltételezett maximális jövedelmet! 

W :'L2,3,4,5(Zi) = w2(Zi, x2 )+W *3 ,4 ,5 (Zi ) , ahol 

W2 (Z l ,X2 ) = 0,l x f + 0 , 2 5 ( Z l — X 2 ) 2 

Z2 = 0,9 X 2 + 0 , 6 5 ( Z i — X 2 ) 

W3,4,s(Z2) = 0,4 [0,9 х г + 0 , 6 5 (Zi—хг)] 2 

W2,3,4,5(Z2) = {0,1 x2
2 + 0 , 2 5 ( Z i — X 2 ) 2 + 0,4 [0,9 X 2 + 0 , 6 5 ( Z i — x 2 ) ] 2 } 

A kapcsos zárójelben levő kifejezés az x 2 + ö z viszonyítva újból pozitív 
második differenciálhányadosú másodfokú polinom, grafikonja minimu-
mos parabola. A maximumot ezért az intervallum szélső pontjaiban ke
ressük: 

X2 = 0 és x2 = Zi . 

Az első esetben (amikor X2 = 0) 

W2 ,3 ,4 , 5 (Zi) = 0,419 Z\, 



a második esetben (amikor X2 = Zi) 

¥ 2 , 3 , 4 , 5 (Zi) = 0,424 Z? . 

A második mennyiség nagyobb az elsőnél, azaz független az X2 = 0 érté
kétől. A jövedelem ebben a lépésben akkor lesz maximális, ha x 2 = Zi , 
azaz a feltételezett optimális irányítás csak a Zi-től függ, és ez azt jelenti, 
hogy a második lépésben minden anyagi eszközt az I. tmasz-ba kell be
ruháznunk. 

5. Térjünk rá az első lépés megtervezésére! A Zo értékét már pontosan 
ismerjük. 

W*l,2,3,4,5 (Zo) = Wl(Zo, Xl)-r-W *2 ,3 ,4,5 (Zo) 

wi (Zo,xi) = 0,l X ? + 0 , 2 5 (Zo—xi) 2 

Zi = 0,9 x i + 0 , 6 5 (Zo—xi) 

W 2,3,4,5 (Zo) = 0,424 [0,9 x] + 0 , 6 5 (Zo—xi)] 2 

A fentiek alapján: 

Wi,2,3,4,5(Zo) = {0 , l x\ + 0 ,25(Zo—xi) 2 +0,424[0 ,9 xj + 0 , 6 5 ( Z o — x i ) ] 2 } 

A kapcsos zárójelben levő kifejezés az xi-hez viszonyítva újból pozitív 
második differenciálhányadosú másodfokú polinom, grafikonja minimu-
mos parabola. A maximumot ezért az intervallum szélső pontjaiban ke
ressük: 

X I = 0 és xi = Zo. 

Az első esetben (amikor x i = 0) 

¥ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 = 0 , 4 2 9 22
0 

a második esetben (amikor xi = Zo) 

W*i,2,3,4,5 = 0,4344 7\ 

A második mennyiség nagyobb az elsőnél, azaz független az xi = 0 érté
kétől. A jövedelem ebben a lépésben akkor lesz maximális, ha xi = Zo, 
azaz első lépésben minden anyagi eszközt az I. tmasz-ba kell beruház
nunk. 



A maximális jövedelem ennek megfelelően 

W * = W*i,2,3,4,5 = 0,4344 Z2
0 = 0 , 4344 .14 ,50 2 = 

W = 91,34 millió dinár lesz. 

6. Ezután meg kell határoznunk a teljes optimális irányítást: 

X * = ' ( x * i , x*2, X * 3 , X * 4 , Х * б ) . 

Ismerve az első lépésben végrehajtandó optimális irányítást: 

x * i = Z o = 14,50, 

kiszámíthatjuk az első év eszközkészletét: 

Z*i = 0,9 x i + 0 , 6 5 (Zo—xi)=0 ,9 .14 ,50 = 13,05. 

A második lépésben az optimális irányítás: 

x*2 = Z * i = 13,05 

A második év végén az anyagi eszközök maradványa: 

Z*2 = 0,9 x 2 + 0 , 6 5 (Zi—x2 )=0 ,9 ,13 ,05 = 11,745 

A harmadik lépés optimális irányítása: 

х * з = 0 

Az anyagi eszközök maradványa a harmadik év végén: 

Z * 3 = 0,9 х з + 0 , 6 5 (Z2—хз) = 0,65.11,745 = 7,63425 

A negyedik lépés optimális irányítása: 

X *4 = 0 

A negyedik év végén az anyagi eszközök maradványa: 

Z * 4 = 0 , 9 X 4 + 0 , 6 5 (Zs—X4) = 0,65.7,63425 = 4,96226 

Az ötödik lépés optimális irányítása: 

X * 5 = 0 



Az ötödik év végén az anyagi eszközök maradványa : 

Z * 5 = 0 , 9 x s + 0 , 6 5 (Z4—xs) = 0,65.4,96226 = 3,2254 

Figyelembe véve, bogy az eszközkészletek minden évkezdetén ismertek: 

Z o = 1 4 , 5 0 ; Z*i = 13,05; Z *2 = 11,745; Z*3 = 7,634; 

Z*4 = 4,96; Z *5 = 3,225 

automatikusan megkapjuk a I I . tmasz-ba beruházandó eszközök éven
kénti mennyiségét: 

y * i = Zo—x*i = 0 

y * 2 = Z l — X * 2 = 0 

y *3 = Z 2 — x * s = 11,74 

y*4 = Zs X * 4 = 7,63 

y * 5 = Z4—xí:'5 = 4,96 

Ily módon megfogalmazhatjuk az eszközök optimális elosztására vo
natkozó javaslatokat. Évenként a következő összegeket kell az I. és I I . 
tmasz-ba befektetnünk: 

T M A S Z 
Év 

Első Második Harmadik Negyedik ötödik 

I. 
I I . 

14,50 
0 

13,05 
0 

0 0 
11,74 7,63 

0 
4,96 

Ilyen tervezés esetén öt év alatt 
W*i,2,3,4,5 = 91,34 millió dinár lesz a maximális jövedelmünk. 
Az időszak végén az eszközök maradványa 
3,2254 millió dinár. 
A következő ábrán az eszközök ilyen elosztásának megfelelő optimá

lis pályája látható a fázistérben. 
Példánkban az optimális irányítás abban állt, hogy az összes anyagi 

eszközt beruháztuk vagy az egyik vagy a másik tmasz-ba. Ez egyszerű 
eset, de szemlélteti a dinamikus programozás lépésenlkénti optimálását. 
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4. A dinamikus programozás egyéb alkalmazási területei 

Vitathatatlan, hogy a dinamikus programozás nem olyan elterjedt, mint 
mondjuk a lineáris. Jelentőségén azonban ez mit sem csökkent. Sok he
lyütt egyre sikeresebben alkalmazzák. Így például a készletgazdálkodás
ban, a modern szabályozásban és technikában, a termelés tervezésekor, a 
szállítás dinamikus programozásakor stb. 

A készletgazdálkodás dinamikus programozása az utóbbi időben egyre 
terjed. A cél lehet a készlet bizonyos korlátok között tartása, vagy az 
optimális készlet kialakítása. Alkalmazzák az újrabeszerzéskor is. Mivel 
számítása gyakran előfordul, bővebben nem is (foglalkozunk vele. (Iroda
lom: 2, 6, 8 stb.). 

Az optimális irányítás nagyon fontos vállalataink életében. Két körül
ménnyel kell számolnunk. A vállalatok anyagi-műszaki bázisának fejlő
dési üteme rendkívül meggyorsult. A társult munkaszervezetek újraelren-
deződési folyamata, a mind bonyolultabb technikai és gazdasági össze
függések feltárása, új követélményeket támaszt az irányítással szemben. 
Eddig már sok tudományos üzemszervezési módszert dolgoztak ki, a többi 
között a dinamikus programozást is. 

A termelés tervezését analizálva két esetet említenék a dinamikus 
programozás alkalmazására. Az egyik az optimális technológiai variánsok 
megválasztása, a másik a vállalat termelésének optimális politikája. 

A lépcsőzetes felépítés, az adatok nagy száma, a sztochasztikus kibő-
víthetőség lehetősége, a célfüggvény és a mellékfeltételek nem linearitása 
miatt sikeresen alkalmazható a dinamikus programozás módszere. 

Jól alkalmazható még a szállítási feladatoknál, a berendezések pótlá
sakor, valamint egyéb esetekben is. 



5. U T Ó S Z Ó 

Megismerkedtünk a dinamikus programozás néhány lényeges kérdésével. 
Az alkalmazási lehetőségeket kutatva és tanulmányozva arra a megálla
pításra juthatunk, hogy a beruházás dinamikus programozása, valamint 
az anyagi eszközök elosztása valójában külön elbírálást érdemel. Ezért ez 
a rész a legterjedelmesebb. 

A példával illusztrálni kívántuk a dinamikus programozás algoritmu
sát. A munkaszervezetben a kutatásnak és az elemzésnek az adatgyűjtés 
meg a probléma modellezése a nehezebbik része, összehasonlítva a példa 
eredményét a valóságban feltételezettével, megállapíthatjuk, hogy az ered
mény reális és kedvező. 

Az utolsó rész felöleli a dinamikus programozás egyéb alkalmazási 
területeit. Természetesen csak a legfontosabbakat. 
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Rezime 

Mogućnosti primene dinamičnog programiranja 

Ovaj rad ulkazuje na neke mogućnosti primene dinamicSkog programiranja u 
razradi ekonomskih probléma. 

Dinamičko programiranje je jedna od novijih metoda operacionog istraži-
vanja. Ovu metodu je izradio američki matematičar Richard Bellman. Metoda 
se bazira na optimalizaciju korák po korak i to rekurzivno. 

Pri rešavanju ekonomskih probléma u današnjim uslovima sve se vise koriste 
metode operacionog istraživanja. Jedna od veoma važnih pitanja u privredi je 
investiranje. Isto možemo posmatrati sa vise aspekta. Po oblastima, po grana-
ma ili iz aspekta organizacije udruženog rada. Kako sredstva raspodeliti, to je 
najinteresantnije pitanje. Pored ostalih kriterijuma svakako treba primeniti me
tode operacionog istraživanja, a od tih metoda jedna je dinamičko progra
miranje. 

Tako u ovom radu obuhvaćena je raspodela sredstava među regionima. Na-
dalje kako raspodeliti sredstva između dva OOUR-a za razvoj u određenom 
periodu, da bi se postiglo maksimalni efekat. Pored determinističkog slučaja 
naveden je i stohastički primer. Naime u praiksi je mnogo češći taj slučaj. Na-
ravno navedeni oblici primene ove metode samo su jedan deo mogucih. 

Radi konkretizacije teoretskih postavki izraden je i jedan primer raspodele 
sredstava, metodom dinamičkog programiranja. 

Dinamioko programiranje niie talko poznato kao što linearno programiranje, 
međutim značaj ove metode to ništa ne smanjuje. Na mnogim mestima sve se 
vise primenjuje sa uspehom. Tako napr. u oblasti pitanja zaliha, planiranja 
proizvodnje, transportnih probléma i sl. 

Problem dinamičkog programiranja osvetljen je sa strane moguénosti pri
mene. I kao takav daje jedan mali doprinos upoznavanju ove metode opera
cionog istraživanja. 

Zusammenfassung 

Anwendungsmöglichkeiten der dynamischen Programmierung 

Diese Arbeit verweist auf einige Anwendungsmöglichkeiten der dynamischen 
Programmierung in der Erarbeitung ökonomischer Probleme. 

Die dynamische Programmierung ist eine der neueren Methoden der Unter
nehmensforschung (Operations Research). Sie wurde vod dem amerikanischen 
Mathematiker Richard Bellman erarbeitet. Die Methode gründet auf der Opti
málisadon Schritt für Schritt und zwar rdkursiv. 

Bei der Lösung ökonomischer Probleme unter den gegenwärtigen Bedingun
gen werden immer mehr die Methoden der Unternehmensforschung verwendet. 
Eine sehr wichtige Frage in der Wirtschaft ist die Frage der Investition, die 
unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden kann. Und zwar nach Gebie-



ten, nach Wirtschaftszweigen oder unter dem Aspekt der Organisation der ver
einigten Arbeit. Wie sollten die Mittel verteilt werden — dies ist die interessan
teste Frage. Neben anderen Kriterien sollten jedenfalls auch die Methoden der 
Unternehmensforschung Verwendung finden, von denen eine die Methode der 
dynamischen Programmierung ist. 

So wurde in dieser Arbeit die Verteilung der Mittel unter den Regionen 
behandelt. Darüber hinaus die Frage, wie Mittel unter zwei Grundorganisatio
nen der vereinigten Arbeit für die Entwicklung in einer bestimmten Periode 
verteilt werden sollten, um ein optimales Ergenis zu erreichen. Ausser dem 
deterministischen Fall wurde auch ein stochastischer angeführt. Nämlich, in der 
Praxis ist dieser letztere viel häufiger. Selbstverständlich bilden die angeführten 
Anwendungsformen dieser Methode nur einen Teil der möglichen. 

Zwecks Konkretisierung der theoretischen Ansätze gibt der Verfasser auch 
ein ausarbeitetes Verteilungsbeispiel mittels der Methode der dynamischen Prog
rammierung. 

Die dynamische Programmierung ist weniger bekannt als die lineare, was 
jedoch ihre Bedeutung nicht mindert. Sie wird aber in vielen Fällen immer mehr 
mit Erfolg praktiziert. So Z. B. auf dem Gebiet der Vorräte, der Produktions
planung, bei der Lösung von Transportproblemen u.a.m. 

Das Problem der dynamischen Programmierung wurde vom Verfasser von der 
Anwendungsseite erörtert und erläutert. Somit kann diese Arbeit als kleiner 
Beitrag zur Popularisierung dieser Methode der Unternehmensforschung be
trachtet werden. 



Szálai Zsuzsanna 

PUBLIC RELATIONS 

B E V E Z E T Ő 

A korszerű gazdaságot az állandóan növekvő termelés jellemzi. Alapja a 
modern technológia és munkaszervezés, a tőkekoncentráció, a tömeg- és 
sorozatterme'lés. 

Mindezek aránytalanságot és változást idéznek elő a kínálat és a ke
reslet kölcsönös viszonyában, amely konkurrenciát feltételez az országok, 
gazdasági csoportok és vállalatok között. Ennek következtében a vál
lalat üzletpolitikájában természetes a marketing koncepció, amely az 
utóbbi időben domináns szerepet játszik a piacilag fejlett gazdaságok vál
lalataiban. " 

A marketing egész sor olyan funkcióból és tevékenységből tevődik ösz-
sze, amelynek célja a termelés és a fogyasztás összekötése. A marketing 
középpontjában a fogyasztó áll kívánságaival, követelményeivel és szük
ségleteivel, melyeket a vállalat termékekkel vagy szolgáltatásokkal elégít 
ki úgy, hogy egyidejűleg bizonyos eredményeket (effektusokat) ér el. 

Tehát a korszerű gazdaságban az előrehaladást úgy biztosíthatjuk, ha 
elfogadjuk a fogyasztóra irányuló aktív piaci politikát. Az ilyen üzleti 
politika a marketinggal egyenértékű. Alapja a többi között a vállalat és 
a közvélemény kölcsönös viszonya, melyet a marketing terminológiájában 
public relationsnak neveznek. 

A public relations szélesebb tevékenységi kört ölel fel, mint a reklám, 
amely a marketlngnak csak egyik funkciója. A public relations a mar
keting része. Cél ja , hogy sokoldalú tájékoztatási rendszerrel hasson a köz
véleményre, hogy megnyerje egy eszmének vagy valamilyen ügynek. Az 
így biztosított közvélemény felfogása és magatartása, a foganatosított 
intézkedések és az elfogadott mércék a társadalmi, politikai meg gazda
sági életben érezhetők, és különösen a korszerű vállalatfejlesztésben fon
tosak. 



1. A P U B L I C R E L A T I O N S F O G A L M A 

A public relations (a további szövegben pr rövidítéssel jelölve) angol 
kifejezés, amelyet nehéz lefordítani nemcsak magyar, hanem más nyelvre 
is. Mind a public relations, mind a marketing szót már sokan megkísérel
ték magyarral helyettesíteni, de leggyakrabban mégis az angol kifejezést 
használják azzal, hogy a pr fogalmát és lényegót próbálják megmagya
rázni. 

A német szakirodalomban a pr fordítása eredményeként négy kifejezés 
ismeretes és elfogadott. Öffentlichkeitsarbeit, Meinungspflege, Kontakt
pflege és Vertrauenswerbung. 

A francia szak- és tudományos irodalomban a pr-t egyszerűen „meg
fordították" és relations publiques-ként használják. 

Mások, talán a legtöbb nyelvben, megmaradtak az eredetinél (pl. 
Svédország, Norvégia stb.). A magyar nyelvben is ez tűnt a legcélsze
rűbbnek. 

A jugoszláv szakirodalomban gyakran lefordítják а р г ч : „kapcsolat 
a közvéleménnyel" (odnosi sa javnošcu). Mégis talán leggyakrabban a 
pr kifejezést használják. 

A pr meghatározása vagy megmagyarázása korántsem egyszerű fela
dat, mert ahány szakértője és alkalmazója van, annyi a definíciója. A 
különböző szakkönyvekben is eltérőek a pr meghatározásai. Edward L. 
Bernays, az U S A egyik elismert public relations szakértője egy alkalom
mal megkérdezett egyetemistákat, hogy mit értenek a pr fogalmán? Sok 
választ kapott . Közöttük voltak a következők is: 

— a helyzet megjavítása céljából emberek, intézmények vagy a közön
ség csoportjai közötti kapcsolat analízise, 

— olyan kapcsolat, amely előmozdítja az emberek és az ipar közötti 
összhang megteremtését, 

— olyan tevékenység, amelynek célja a nagyobb eladás, 
— embertársainkról tájékoztat stb. 
Ezek a válaszok azt mutatják, hogy még az USA-ban sem fedik egy

mást a pr definíciók. 
Edward L. Bernays jelentésén a következőket érti: 
1. A közvélemény tájékoztatása. 
2. A közvélemény olyan meggyőzése, amely egyúttal kedvezően módo

sítja magatartását és tevékenységét. 
3. Törekvés az intézmény és a közvélemény, illetve a közvélemény és 

az intézmény közötti magatartás koordinálására. 
Paul Garret, a General Motors alelnöke már 1938-ban megfogalmazta 

egyik beszédében a pr-t: a z emberi szellem alapvető magatartása, a leg
felsőbb vezetés filozófiája, amely a vevő érdekeit tartja a legfontosabb
nak a gazdasági döntéskor. 

Az amerikai Public Relations Intézet meghatározása szerint a pr át-



gondolt, kitervezett és támogatott kapcsolat, amely a vállalat és a nyil
vánosság közötti kölcsönös megértésre törekszik. 1 

Dr. Fridrih Kortea szerint a nyilvánosság és azok között, akik a köz
véleménnyel kapcsolatot teremtenek, létrejön egy bizonyos „bizalmassági 
h f l " , amely a vállalat és a közvélemény közötti állandó információmoz
gáson alapul, meg fordítva. Az információ körforgása 

— hatást gyakorol a közvélemény álláspontjára, és 
— felmérhetővé teszi a közvéleménynek bizonyos eszmékről és jelen

ségekről kialakított elképzeléseit.2 

Az európai public relations szakértők közül a svájci Emil Graber a 
pr-t a következőképp fogalmazza: A pr a vállalatoknak a közvélemény 
alakítására irányuló politikája. (Die Politik der Unternehmung zur Pflege 
der öffentlichen Meinung) 

Sam Black, a pr angol szakértője így ír: „ A pr célja, hogy a kölcsönös 
megértésnek olyan kétcsatornás módszerét hozza létre, amely az igaz
ságon, az ismereteken és a teljes tájékoztatáson a l apu l . " 2 3 A német mar
keting szakirodalom kiemelkedő képviselői — Nieschlag, Dicht! és 
Hörschgen — szerint a reklám eszköze. 3 

Érdekes még megemlítenünk az Encyclopedia of Advertising magya
rázatát, amely szerint a pr a „kommerciális osztály, egyesület, szövetség, 
ipar vagy más szervezet tevékenysége, amely egy vagy több embercso
portra irányul, mint például alkalmazottak, fogyasztók és részvényesek, 
s amelynek az a célja, hogy a szervezet politikája iránt bizalmat és meg
értést tanúsítsanak a médiumok (pl. sajtó, rádió, évi jelentések és hason
lók) á l ta l " . 4 

Nálunk a „pr nem elkülönített funkció a vállalatban, hanem külön
böző tevékenységekből álló egész, mellyel felkeltik a közvélemény vásár
lási kedvét, és fokozzák érdeklődését a vállalatnak a piacon való fel
lépése és tevékenysége iránt, valamint segítik állásfoglalását a különféle 
jelenségekkél kapcsolatban, amelyek társadalmi, politikai és gazdasági 
életünkben, különösen az önigazgatásban adódnak. " 5 

A szakirodalomban gyakran olvashatunk olyan álláspontról, hogy a pr 
a klasszikus reklámból kifejlődő korszerű gazdasági propaganda. E téves 
felfogás elkerülése végett szükséges határvonalat húznunk a pr, illetve a 
reklám és a propaganda között. Rodger 6 szerint a korszerű propaganda 
olyan meggyőző erejű, hogy a médiumok segítségével tájékoztatja a tö
meget. Az a célja, hogy megváltoztassa a fogyasztó álláspontját vagy 
magatartását a termék, a szolgáltatás, valamint a propagandát kifejtő 
intézmény, illetve személy iránt. 

Féladata az eladást motiváló információ terjesztése. Ugyanakkor olyan 
tényeket továbbít, eszmét sugall, amely a potenciális vevőre és fogyasz
tóra hat. Ezzel meggyorsítja a fogyasztást, kezdeményezi és növeli a ke
resletet, vagyis hozzásegít a tömeges fogyasztáshoz. Ebből látható, hogy 
a propaganda és a reklám általában egyoldalú kapcsolat, mivel ez az az 
eszköz, amelyet a propagator (eladó vagy gyártó) úgy használ fel a fo-



gyasztóval szemben, hogy rákényszeríti „nézetét" vagy a vásárlói „ma
gatartást" , tekintet nélkül arra, hogy a vevőnek mi a véleménye. Az egy
oldalú kapcsolatot, a következő séma is mutatja: 

(ELADÓ) R E K L Á M V A G Y F O G Y A S Z T Ó 
P R O P A G A T O R P R O P A G A N D A 

F O G Y A S Z T Ó 

A pr sémája a fentivel ellentétben a következőképp ábrázolható: 

V Á L L A L A T V A G Y 
I N T É Z M É N Y 

P U B L I C R E L A T I O N S — K Ö Z V É L E M É N Y 

Ebben ,az esetben a vállalat vagy intézmény egyrészt tájékoztatja a 
közvéleményt, másrészt maga is tájékozódik hangulatáról, elképzeléseiről 
és kívánságairól. Ez a kétoldalú kapcsolat akkor alakul ki , ha a kontak
tus egyik csatornáján gondoskodnak arról, hogy a közvélemény megis
merje a vállalat lehetőségeit, termékeit, fejlesztési távlatait . A másik csa
tornán arra törekednek, hogy a számukra fontos embercsoportok véle
ménye, panasza, igénye eljusson a vállalathoz. Ritka az az eset, amikor 
a pr célja a közvetlen árueladás előmozdítása. 

A propagandához és a reklámhoz viszonyítva a pr nem, vagy alig 
használ új eszközöket a kitűzött cél elérésére. Eszközei elsősorban a tö
megtájékoztatás szabvány médiumai: nyomtatvány, kiállítás, hirdetés, 
ajándék, direct mail, stb. 

Az eddig ismertetettek alapján látható, hogy a pr több a propagandá
nál vagy a reklámnál. 

A pr a vállalatnak vagy a szervezetnek az a törekvése, hogy a két
oldalú kapcsolat révén a közvéleményt mindig a tényeknek és az igaz
ságnak megfelelően tájékoztassa; tájékozódhasson, tevékenységet módosít
hasson és magatartást koordinálhasson, bizalmat ébresszen és élvezzen. 
Tervszerű és céltudatos tevékenység. A rendelkezésére álló eszközöket és 
módszereket egymást kiegészítő módon alkalmazza, hogy sikeresen fenn
tartsa a kapcsolatot a vállalat és a közvélemény között. 

Ideális körülmények között a vállalat vagy a szervezet megalakulásá
val egyidőben kezdődik a pr tevékenysége is. 

Legfontosabb összetevői a: 
— folyamatosság, tervszerűség, 
— kétoldalú kapcsolat, 
— tájékoztatás, 
— tájékozódás, 
— a tevékenység módosítása, 
— a magatartás koordinálása. 



2. A P U B L I C R E L A T I O N S R Ö V I D T Ö R T É N E T E 

A pr eredetét és fejlődését könnyebb vizsgálnunk, ha alkotó elemeit is
merjük. 

A pr-elemek olyan idősek, mint az emberiség. Az ember társas lény. A 
fejlődés minden fokán kapcsolatban állt más emberekkel vagy ember
csoportokkal. Igaz, ez a kapcsolat még nem nevezhető publicnak, csupán 
személyinek. Ismeretes azonban, hogy a piac, és a technika fejlődése, a 
törzsek és a népek közötti kapcsolatok kiépítése, tájékoztatás és tájéko
zódás nélkül; az embereik és népek együttélése magatartásuk koordiná
lása és tevékenységük módosítása nélkül megvalósíthatatlan. Különben, 
ezekkel a problémákkal a gazdaságtörténet már bővebben foglalkozott, 
és a belőlük eredő kérdések és válaszok már mindannyiunk számára is
mertek. 

A pr tartalma csak a múlt század vége óta ismeretes, ami érthető is, 
ha tudjuk, hogy a kapitalista gazdaságnak teljes egészében megfelelt a 
klasszikus értelemben vett reklám és propaganda, mindaddig, amíg meg
felelő értékesítési lehetőségeket biztosított. A század eleji sztrájkhullámök 
miatt mind gyakrabban emlegették a közvélemény irányításának szük
ségességét, hogy biztosítsák a termelés és az értékesítés zökkenőmentes 
lebonyolítását. 

A múlt század elején merült fel az igény a „közhangulat" kedvező 
megváltoztatására, vagyis a pr fejlesztésére. A pr értelmi szerzője Ivy 
Ledbetter Lee fiatal amerikai újságíró. 1906-ban az amerikai bányaipar
ban hatalmas sztrájk kezdődött. Ivy Ledbetter Lee a sztrájkok megszün
tetésére két feltételt ajánlott, amelynek az volt a célja, hogy a közvé
leményt tájékoztassa a kialakult helyzetről. 

1. H a szükséges, a sztrájkolok előtt fel kell tárnunk a tényeket. 
2. Állandó kapcsolatot kell létesítenünk a legfelsőbb vezetés és a sajtó 

között. 
Ezek a feltételek forradalmi újdonságot jelentettek a közvélemény tájé

koztatásának módszereiben. Ezek voltak eredetileg az első, a pr meg
teremtésére irányuló lépések. Lehetővé vált a nyilvánossággal felvett kap
csolat ápolása, a jobb és hitelesebb tájékozódás és tájékozottság, amelynek 
célja a magatartás koordinációja és a tevékenység módosítása (az utóbbi 
kisebb arányban). 

Ivy Lee módszere hamar felkeltette más amerikai vállalatok figyelmét, 
és már 1906-ban felkérte őt a Pennsylvaniai Vasúttársaság a közvéle
mény módosítására. A sokszoros milliomos J . D . Rockefeller, és Armour 
és Company, a Portland Cement, a Crysler és más vállalatok, személyek 
is hasznosították módszerét. 

E század harmincas éveitől az amerikai egyetemeken új tantárgyat ve
zettek be, a pr-t. A I I . világháború óta az amerikai gazdasági életben a 
pr megerősödött. Már 1949-ben 4000 amerikai vállalatban volt pr-osztály, 



és mintegy 500 független pr-rel foglalkozó vállalat jött létre, amely ta
nácsadással és munkatervek kidolgozásával foglalkozott. 7 

1945-ben 21 egyetemen oktatták a pr-t, 19484>an pedig már 62 ame
rikai egyetem vette fel tantervébe. 8 

A legjelentősebb egykori és mai pr-szakemberek közül megemlítjük a 
következőket: T. Ross, J . Hill, С. Robinson, V. Burnett, F. Waltmann, 
A. Hall , F. Mason, G. Hamond, J . Cope és mások. 

Az 1950. év nagy változást hozott a modern és ma is felhasznált pr-
ben, nemcsak az amerikai, hanem más országokban is. Hihetetlen gyor
sasággal növekedett a pr-rel foglalkozó intézmények és szakemberek szá
ma. Ez különösen érvényes az USA-ra , a pr bölcsőjére. 

Az egyesített „Public Relations Society of Amerika" , amelynek köz
pontja New Yorkban van, 1966-ban már 5300 tagot számlált. 9 

A szövetség feladata a pr alkalmazásának elterjesztése, az oktatás és 
továbbképzés, valamint a pr-szakértők minősítése. 

Érdekes még pár szóval említést tennünk a pr-nek néhány európai or
szágban való elterjedéséről és fejlettségi szintjéről. Az angol pr-történé-
szek szerint gondolata 1911-ben merült fel, de alkalmazása csak a negy
venes években kezdődött. A pr intézet (Institute of Public Relations) 
1948-ban alakult meg Londonban. Az U S A után Anglia volt az az or
szág, amelyik a többi országhoz képest legnagyobb mértékben átvette és 
alkalmazta a pr-t. 

A francia Public Relations Szövetséget 1949-ben alakították meg Pá
rizsban. A neve La Masion de Vérre, „üvegház" . Az elnevezés a több 
mint száz esztendővel ezelőtt élő francia filozófustól és szociológustól, 
Auguste Comté-tól származik, aki szerint az üzleti vállalkozásnak olyan 
tisztának és átlátszónak kell lennie, mint az üvegháznak. A vállalat veze
tőségének kötelessége, hogy tájékoztassa a közvéleményt. Franciaország
ban 1964-ben hivatalosan is elismerték a pr-t mint foglalkozást és a pr-
szakértőt mint szakembert. 1966-ban a francia pr szövetség már 500 tagot 
számlált . 1 0 

A Német Szövetségi Köztársaságban a Deutsche Industrie und Han-
delstag sajtóosztályának keretében 1951 J ben megalakították a pr-osztályt 
„Abteilung für Öffentlichkeit" néven. Ezzel kapcsolatosan újból meg kell 
említenünk, hogy a német irodalomban és gyakorlatiban a pr-t négy ki
fejezés határozza meg: Öffentlichkeitsarbeit (nyilvános munka), Mei
nungspflege (a vélemény ápolása), Kontaktpflege (a kapcsolat ápolása), 
Vertrauenswerbung (a reklám iránti bizalom). A szinonimák lényege a pr 
lényege, vagyis bármely kifejezés használatánál a pr módszereit és esz
közeit használják fel. A német pr elméleti alapjait 1951-ben H . Gross 
fektette le a „Moderne Meinungspflege"-ben. 1958-ban megalakult a 
Deutsche Public Relations — Gesselsohaft, amely akkor 300 tagot szám
lált. 

A pr minden gazdasági ágazatban dinamikusan fejlődik. Különösen a 
gépkocsigyártó iparban alkalmazzák szakértőit. 



A szocialista országokban még sok helyütt arról folyik a vita, hogy a 
pr alkalmazható-e a szocialista gazdaságban. 

A szakirodalomban olyan vélemények is találhatók, melyek szerint a 
pr megjelenése összefügg a tudományos szocializmussal, ugyanis már 
Marx, Engels és Lenin is megértette és felhasználta a pr lényegét, habár 
nem nevezte meg. Lenin például számtalan röplapot, újságcikket, könyvet 
írt, beszédet mondott, és elbeszélgetett a munkásokkal (human relations) 
tájékoztatásuk végett. Le is rögzítette a pr módszereit, a tájékoztatást, a 
a tájékozódást, a vezetők és a párttagok, a párttagok és a párton kívüli 
munkások kapcsolatát, a pártmunka módosítását stb. Gyakori állítás, 
hogy a Lenin és a párt által kialakított public relations módszerek nélkül 
nehezen valósulhatott volna meg a világ első szocialista állama. 

A piacra irányított gazdaságokban mind több és több cikk, rövid ta
nulmány, előadás jelenik meg a pr sikeres alkalmazásáról. Példaként meg
említhetjük Lengyelországot, Magyarországot és Csehszlovákiát. A múlt 
év első felében Budapesten tartottak egy konferenciát, amely egy sorozat 
megjelentetett tanulmány és szerény kezdeményezés eredménye volt. Az 
utóbbi években mind gyakoribb és ismertebb lett a pr-gyakorlat a ma
gyar iparban is. 

2.1. A public relations helyzete Jugoszláviában 

Nálunk a pr a marketing részeként újkeletű. Az önigazgatás bevezetése 
és a gazdaságban elfogadott piaci magatartás számít a pr-gyakorlat kez
detének. Sajnos még ma sincs jelentős és eléggé hangsúlyozott szerepe, ha
bár a mai társadalmi, gazdasági és politikai fejlettségi szinten a gyors és 
komplex pr felhasználása nélkülözhetetlen. Az önigazgatás alapján tovább 
fejlesztett társadalmi viszonyokban, a tervszerű piaci gazdálkodásban 
szükség van egy jó, a közvéleménnyel való kapcsolat ápolására és töké
letesítésére alkalmas tájékoztatási rendszerre. 

Nálunk a pr-nek nagyobb a szerepe a politikai életben, mint a gaz
daságiban. Némely nem termelő ágazatban (mint pl. az egészségügyben, 
a kultúrában és az oktatásban) még mindig embrionális állapotban van, 
habár a közvéleménynek a fent említett területekkel kapcsolatos állás
pontja némely kérdésben óriási értékű az egész társadálom szempontjából. 

Helyzetének oka abban rejlik, hogy a pr-t, vagyis a marketing részét 
hosszú ideig a gazdasági propaganda integrális elemének tekintették. Sőt, 
gyakran a reklámmal és a propagandával azonosították. Ma már részben 
ismert, hogy a propaganda hatásköre ,a termékek és szolgáltatások értéke
sítéséhez tartozik, és hogy ez egyik eszköze a pr-célok elérésének. A pr 
elsőrendű feladata az egész vállalati gazdaságpolitika ismertetése. 

Tehát rendszeresen ápolja a közhangulatot, ennek érdekében felhasz
nálja az erre a célra előkészített nyomtatványokat, a különböző infor-



mációkat és üzeneteket a közvélemény álláspontjának elfogadása végett. 
Ez a korrektívum a különböző programok megvalósításához szükséges." 1 1 

N a g y azoknak az elemeknek a száma, melyek gazdaságunkban gátol
ják a pr használatát. Ezek közül csak néhányat említünk: szakember- és 
pénzhiány, az ilyen tájékoztatási rendszer felhasználásában való járat
lanság stb. Habár a felsorolt hiányosságok nem jelentéktelenek, fennáll 
a reális lehetőség megszüntetésükre és a sikeres pr-gyakorlat bevezetésére. 
Annál inkább, mivel folyamatban van a marketing koncepció elfogadása, 
amelynek a pr is egyik tevékenysége. 

önigazgatása társadalmunk további fejlődését nem biztosíthatjuk, az 
erős piaci magatartást nem valósíthatjuk meg kiépített és jól megszerve
zett tájékoztatási rendszer nélkül. Érthető tehát, hogy miért kell a pr 
jövőbeli szerepére és értékére nagyobb súlyt vetnünk. A pr gyakorlat 
vállalatainkban megnöveli azoknak a munkaterületeknek a jelentőségét, 
amelyek élősegítik a tervszerű és gyorsabb termelést, a technológia fejlő
dését és felhasználását, a termékek minőségének javításával kapcsolatos 
eredményeket, helyes tájékozódást a sikeres külkereskedelmi marketing 
érdekében stb. 

3. A P U B L I C R E L A T I O N S T E V É K E N Y S É G I R Á N Y A I 

A pr különböző eljárásokból tevődik össze, melyek különböző irányban 
hatnak. Attól függően, melyik irányban és mennyire egybeható tevékeny
ség, megkülönböztethető a 

a) belső pr és a 
b) külső pr. 

a) Belső public relations 

Abban az esetben, ha a hatás a munkaközösséget éri, belső pr-ről van szó. 
Feladata, hogy erős kapcsolatot teremtsen a vezetés, az igazgatás és a 
munkaközösség között. A belső pr tehát a belső közösségre, a dolgozókra, 
szükségleteikre és problémáikra irányul. 

Az ilyen irányú pr célja, hogy jó tájékoztatással megvalósítsa azt a 
munkakört, amelyben a munkafolyamat végrehajtói aktív elemek, nem 
pedig passzív szemlélők, és megoldja azokat a problémákat, amelyektől 
anyagi helyzetük és általános gazdasági sikerük függ. 

Mindezen kívül előmozdítja a munka termelékenységének és gazdasá
gosságának növekedését, a rejtett anyagi és munkaerő-tartalék feltárását 
és felhasználását, kiemeli a kezdeményező képességet és az egyéni vagy 
csoportos vállalkozást, stb. H a a belső pr elég erős, akkor a közösség 



dönthet a munkával és a gazdálkodással kapcsolatos kérdésekben, s ily 
módon lehet a munkafolyamat végzőit bekapcsolni az önigazgatási dön
tések mechanizmusába. 

b) Külső public relations 

Célja, hogy a nagyközönség megismerkedjen a munkaszervezet tevékeny
ségével, gazdasági eredményeivel, valamint a gazdaságon kívüli intéz
mények munkakörével és eredményeivel. Ennek érdekében a közvéleményt 
tájékoztatnunk kell a gazdaságpolitikáról és elemeiről, a szervezet fej
lődéséről, valamint a termékek minőségéről és korszerűségéről, a rövid
lejáratú és távlati tervekről, a tudomány és a technika fejlődésének foko
zatáról, a beruházási, pénzügyi és személyzeti politikáról stb. A közvé
lemény heterogén összetételű. Ide tartozik a fogyasztó, a beruházó, a szál
lító, a különböző pénzügyi intézmények (bank, biztosító társaság, stb.), 
a nyilvános hivatalok stb. 

A gazdasági szervezet sikeres munkáját elősegíti a megfelelő image, 
amelyet egy termék vagy termelő a környezetből vált ki. Jelentősége miatt 
szükséges néhány szót szólni a termék image-ről, 'amely szoros kapcsolat
ban áll a vállalati image-dzsel. A termék image egy bizonyos termékről 
alkotott fogalmat, elképzelést, érzést jelent. R. Obraz V. Hartmannra 
hivatkozva (Markentechnik in der Konsumgüterindustrie) a következőt 
idézi „ . . . az image fogalma elsősorban totális fogalom (Totalbegriff), és 
a mi értelmezésünkben magába foglalja mindazt, amit egy termékről gon
dolunk vagy érzünk. 1 2 

Az image tehát dinamikus fogalom, amely a fogyasztótól függ, idő
közben változik és erős hatással van rá a korszerű marketingmódszer és 
technika, mivel a termék és a vállalati image a modern marketing je
lensége. 

Ugyanaz a termék különböző fogyasztóból különböző elképzelést vált
hat ki , és ezért a fogyasztók különbözőképpen viszonyulnak ugyanazon 
termékhez. Így a termék image nemcsak a különböző ingerek hatására 
alakul, amelyet a termék a fogyasztóból kivált, hanem a fogyasztó sze
mélyiségétől is függ. 

A modern marketing gyakorlatban az image az ismert Hartmann-féle 
sémával ábrázolható: 1 3 

A F O G Y A S Z T Ó T E R M É K I N G E R 
S Z E M É L Y I S É G E I M A G E 

I N G E R 

A fogyasztóból a termék egy elképzelést vált ki, ami tapasztalatától, 
meggyőződésétől és megítélésétől függ. Különbözően hatnak rá a termé-



kek tulajdonságai, mint pl. minőség, ár, korszerűség, célszerűség, technikai 
szint stb. 

A reklámmal, amelynek összhangban kell lennie a termék koncepció
jával, tulajdonságaival és jellemzőivel, a piacon a vállalatról és termé
keiről kialakul a fogyasztóban az image. Ezért függ össze szorosan a 
termék és a vállalati image. Azon vállalat előnye, amely jó termék és 
vállalati image-t épített ki, minden piaci helyzetben és ponton megmu
tatkozik. 

A külső pr nemcsak a gazdasági, hanem a társadalmi és politikai élet
ben is megnyilvánul. Hatásával a közvéleményt megnyerhetjük valami
lyen elgondolás, ötlet vagy tett számára, amely társadalmi érdekű. A köz
vélemény álláspontjának és elképzelésének hatására korrigálható a némely 
politikai kérdésben már kialakított álláspont, és meghatározható a to
vábbi gazdasági és társadalmi fejlődés irányvonala, aminek viszont nagy 
„jelentősége van társadalmi és önigazgatási rendszerünk sikeres kiépíté
sében". 1 4 

4. A P U B L I C R E L A T I O N S Á L T A L Á N O S S Z A B Á L Y A I 

A közvéleményre tett optimális hatás elérésében nagy jelentősége van bi
zonyos általános szabályok betartásának. Ez azért fontos, mert a pr dina
mikus tevékenység, amely az emberek, vagyis a közvélemény álláspont
jától függő, állandóan változó elgondolásra, ötletre, problémára vagy 
jelenségre irányul. A pr általános szabályai elősegítik ennek sikerét és az 
optimális hatások (effektusok) elérését. 

A legfontosabb általános pr-szabályok a következők: 
— alapelgondolásának egyszerű és érthető eszmén vagy ötleten kell 

alapulnia; 
— összhangban kell lennie a közvélemény haladó álláspontjával; 
— a közvélemény álláspontjának átvitelében minden esetben reálisnak 

kell lennie; 
— a döntéseknek objektív tényeken kell alapulniuk; a hibákat nyíltan 

be kell ismerni; 
— minden pr tettnek előzőleg jól áttanulmányozott és kidolgozott 

közvélemény-elemzésen kell alapulnia; 
— a közvélemény álláspontját útmutatóként, valamint törvényként 

kell felhasználni a további pr munkában; 
— a minél jobb eredmény eléréséhez az elgondolások továbbadásánál 

jó technikát kell felhasználni stb. 
Ezek csak általános szabályok, amelyek elősegítik a sikeres pr-t. Eze

ken kívül még számtalan sok elvet alkalmazhatunk, attól függően, me
lyik pr-eszközt használjuk. 



5. A P U B L I C R E L A T I O N S E S Z K Ö Z E I 

A közvéleménnyel való kapcsolat ápolására és elmélyítésére sok esz
köz áll a vállalat vagy szervezet rendelkezésére: 

1. Sajtókapcsolat 
2. Nyomtatvány 
3. Fénykép 
4. Film 
5. Konferencia, vendéglátás, üzemlátogatás 
6. Kiállítás 
7. Ajándék 
8. Direct mail 
9. Személyes kapcsolat stb. 

A továbbiakban rövid áttekintést adunk a fent említett pr-eszközök-
ről. Bővebben nem foglalkozunk velük, mivel ez nem volt munkánk célja, 
habár tartalmilag, technikailag és felhasználási módjukat tekintve vég
telenül gazdagok. 

5.1. Sajtókapcsolat 

Nagyon fontos eszköz. A vállalatok és a szervezetek meg a közvélemény 
kapcsolatát ápolja. Ezzel a fontos pr-eszközzel biztosítható a tömegtájé
koztatás a napilapok, a szaklapok, a képes folyóiratok, a rádió és a 
televízió útján. 

Azon a felismerésen alapul, hogy minden lap szerkesztője, a rádió vagy 
a televízió rovatvezetője érdekelt abban, hogy minden szempontból kifo
gástalan cikket, hírt vagy beszámolót közöljön, amely magában hordozza 
az információ alapvető elemeit. Ezzel egyúttal biztosítható a vállalat 
vagy intézmény érdeke is. 

A sajtóval való kapcsolattartásnak két fő módja ismert: 

1. Tájékoztatás és segítségnyújtás az újságíróknak, akik a pr-osztályhoz 
fordulnak; 

2. Hír- és cikkanyag közlése, amit a vállalat vagy az intézmény kez
deményez. 

Az a felismerés, hogy a sajtó ma és még hosszú ideig, a közvélemény
formálás fő eszköze marad, a sajtót a közvéleményformálás középpont
jába állítja. A napi-, heti- és szaklapok, képes folyóiratok, a rádió és 
a televízió fontos pr-eszköz, amelyeket egyetlen vállalatnak vagy intéz
ménynek sem ajánlatos elhanyagolnia, mivel nagy segítséget nyújt a min
dennapi munkában. 



5.2. Nyomtatvány 

Nemcsak a sajtókapcsolat, hanem az ezzel szoros összefüggésben levő 
nyomtatvány is jelentős pr-eszköz. 

E z a fogalom szorosan kapcsolódik a különféle sajtókiadványokhoz és 
a sajtókapcsolati tevékenységhez. 

Egy vállalat vagy intézmény maga is készít és kiad különféle nyom
tatványokat belső és külső felhasználásra. 

Ezt a feladatot túlnyomórészt — és a legtöbb esetben — a vállalat 
propaganda- vagy sajtóosztálya végzi, habár tartalom és jelleg szerint 
kevésbé alkalmas reklám vagy propaganda célokra, gyakrabban public 
relations célok elérésére való kiadványok. 

A vállalatban, az intézményben vagy egyéb szervezetben a következő 
nyomtatványfajtákat lehet megtalálni: 

1. Árjegyzék 
2. Áruismertető prospektus 
3. Katalógus 
4. Nap tá r 
5. Plakát 
6. Vállalati jelentés 
7. Évkönyv, kézikönyv 
8. Gyártörténeti kiadvány 
9. Üzemi lap, vállalati lap 

10. Sajtótájékoztató (press release) 
11. Fejléces levélpapír és boríték 
12. Meghívó 
13. Egyéb, úgynevezett apró nyomtatványok (pl. hivatalos névjegy, 

cégkártya stb.) 

Ez a felsorolás korántsem tartalmaz minden nyomtatványfajtát, hiszen 
kívülük még sok pr-eszköz van a vállalat, intézmény vagy szervezet te
vékenységétől függően. 

A felsorolt nyomtatványfajták közül csak az árjegyzék, az áruismer
tető prospektus meg a katalógus tartozik a reklám, és a propaganda esz
közei közé, ugyanakkor rendelkezik pr funkcióval is. 

5.3. Fénykép 

A pr-gyakorlat gyakran használt eszköze. Felhasználható: 

— sajtóközlésre (hírek, cikkek illusztrálására, kereskedelmi és műszaki 
folyóiratban stb.), 



— üzemi lapban, 
— jelentés illusztrálására, 
— hirdetéshez, 
— plakáthoz, 
— kiállítási dekorációs anyagként, 
— munkásaktatáshoz szemléltető anyagként, 
— balesetelhárítási oktatáshoz, 
— prospektushoz, stb. 

A pr-gyakorlat nagy figyelmet szentel a fényképnek, amely gyakrab
ban célravezetőbb, mint a nyomtatott szöveg. Ez részben érthető, hiszen 
az emberek többsége vizuális típus, tehát a képre vagy rajzra inkább fel
figyel, mint a nyomtatott szövegre. A jó fényképnek olyan kényszerítő 
hatása van, amellyel a betű nem mindig képes versenyezni. De csak a jól 
komponált (tartalmilag), esztétikailag és technikailag kifogástalan fény
képnek van ilyen ereje. A rossz fénykép ellenkező (nem kívánt) hatást 
vált ki. 

A pr-gyakorlatban alkalmazott fény képtípusok a következők: 
1. illusztrálásra készített fénykép, 
2. tárgyfelvétel. 
Az első csoportba tartozó fényképet az jellemzi, hogy a fényképezett 

tárgy mellett egyéb kísérő, vagyis figyelemkeltő elemek is láthatók, mint 
pl. gépek vagy berendezések működés közben. 

Ebbe a csoportba tartozik a fogadáson, konferencián, divatbemutatón, 
új üzemrész ünnepélyes felavatásán, árubemutató megnyitóján, nagy je
lentőségű üzletkötés aláírásán stb. készült fénykép. A második csoportba 
olyan fénykép tartozik, amelyen a gép, műszer, egyéb termék minden dí
szítő háttér nélkül látható: Ez a fényképtípus a gyártmányismertető ka
talógusban, oktatási célokra készült összeállításban stb. látható. 

5.4. Film 

Az első pr-filmek szórakoztató szándékúak voltak. A tömeg szórakoz
tatási igényeink kielégítésére hamar elkezdték a híradó és reklámfil
mek készítését (bábfilm, rajzfilm). A reklámfilm célja, hogy felkeltse az 
ember vásárlási kedvét, vagyis, hogy növelje az áru értékesítési lehető
ségét. A reklámfilmen kívül az áruismertető filmnek van fontos szerepe. 
Az adott gyártmányt különösen a művészi, gépipari cikket bemutatja 
nem a nagyközönségnek, hanem az érdekelt szakembernek. 

N a g y jelentőségű még az úgynevezett referenciafilm, amely a gyárt
mány vagy gyártmánytípus mellett bemutatja: 

— hol és milyen körülmények között készül a termék, 
— a vállalat tradícióját, 
— a vállalatban dolgozó ismert szakembereket, feltalálókat, 



— a vállalat laboratóriumának vagy kutatóintézetének működését, 
— hol találtak piacra a vállalat termékei, 
— a fogyasztók véleményét a vállalatról vagy termékeiről stb. 
Az ilyen filmek celluloidszalagra rögzített bizonyítványok egy válla

lat megbízhatóságáról, teljesítő képességéről. A bizalmat kívánják növel
ni velük. 

A referenciafilmhez hasonló az úgynevezett „goodwil l " film. Feladata 
a terméknek, a környezetnek meg a dolgozó szociális körülményeinek 
bemutatása úgy, hogy külön legyen hangsúlyozva az adott vállalat, vagy
is a termék gyártója. Az ilyen filmnek is a bizalomébresztés és az áru
eladás elősegítése a fő célja. 

Az oktatófilm is eredményesen képviselheti a vállalat érdekeit. 
A felsorolt filmek nemcsak gyakran felhasznált pr-, hanem reklám-

és propaganda eszközök is, amelyek célja a realizálás elősegítése. A pr-
filmekről szólva megemlítjük még a diafilmet és a -pozitívot, amelyek 
közelebb állnak a filmhez, mint a fényképhez. N a g y előnyük, hogy 
könnyen és rövid idő alatt elkészíthetők, a filmhez hasonlítva olcsók. 
Hátrányuk, hogy hiányzik leglényegesebb tulajdonságuk, a mozgás. H a 
bár hatásuk nem egyenértékű a filmekével, mégis jól felhasználhatók 
kiegészítő pr-eszközökként. 

5.5. Konferencia, vendéglátás, üzemlátogatás 

A pr-tevékenységek keretében a konferencia felelősségteljes és összetett 
munkát igényel. A konferencia programszerű, gördülékeny, hibátlan és 
sikeres lebonyolítása gondos előkészítést igényel, amely a pr-szakértőkre 
hárul. 

A vendéglátás a vállalat vagy intézmény életében szintén nagy fon
tosságú, mert ily módon építhető, ápolható és mélyíthető a jó viszony és 
a kölcsönös együttműködés (fehér asztal melletti megbeszélés stb.). 

A pr-tevékenységnek fontos része a jól szervezett üzemlátogatás, ahol 
a résztvevők személyes tapasztalatot szerezhetnék a látottakról: az üzem
ről, a gyártmányok választékáról, a munkások szociális ellátásáról, az 
üzem méreteiről, kapacitásáról, szállítóképességéről stb. 

5.6. Kiállítás 

Nemcsak pr-, hanem gyakran reklám- és propagandaeszközként is fel
használható. Mint reklámeszköz, az árueladás előmozdítására, mint pr-
eszköz pedig tekintély, hírnév teremtésére szolgál. A kiállítások csoport
jába sorolhatók a következő események: árukiállítás nemzetközi vásáron, 
önálló nemzeti kiállítás, önálló vállalati kiállítás, gépek vagy műszerek 



üzemelési bemutatója, nemzetközi étterem külföldön, mozgókiállítás (ha
jón vagy autóbuszban, kirakat, divatbemutató stb.). Mindez hozzásegíti a 
vállalatot a jó közönségkapcsolat megteremtéséhez. 

5.7. Ajándék 

Pr, reklám és propaganda célokat szolgál. Az ajándékkal jó hatást akar
nak kelteni a megajándékozottban. Elmélyíthetik vele a személyi kap
csolatokat, végsősoron kedvező képet alakíthatnak ki az adott vállalatról 
vagy szervezetről. 

5.8. Direct mail 

A direct mail-en értendő a vállalat és a közvélemény között posta útján 
létrejött kapcsolat. Eszközei a levél, távirat, röplap, nyomtatvány, egyéb 
prospektus, válaszlevelezőlap-rendszer, katalógus, naptár, mintapéldány 
stb. 

Nagyon elterjedt reklám és public relations módszer. A reklám és pr 
direct mail között csak tartalmi különbség van. A pr-ben alkalmazott 
direct mail feladata, hogy a közvéleményt tájékoztassa a vállalatot vagy 
szervezetet érintő kérdésekről és tájékozódási lehetőséget nyújtson a kö
zönség véleményéről. 

A párizsi Bottin Adresses által összeállított statisztika szerint a nyugat
európai fogyasztó évente átlagosan a vállalatoktól a következő számú 
direct mail-t k a p j a : 1 5 

Olaszország 55 darab 
Franciaország 56 darab 
N S Z K 59 darab 
Belgium 68 darab 
Nagy-Britannia 80 darab 
Hollandia 102 darab 
Svájc 148 darab 

A szakemberek, bizonyos szakágazatokban dolgozók, üzletemberek va
lószínűleg ennél még többet kapnak, mert ehhez még hozzácsapódik a 
gyárak, kereskedelmi vállalatok által és a foglalkozás szerint küldött 
egyéb direct mail anyag. 

A pr-eszközök használatának terjedését a következő -adat is mutatja: 
az USA-ban 1965-ben egymilliárd dollár értékű direct mail-lel bom
bázták a vállalatok és intézmények az amerikai és külföldi közvéle
ményt. 1 6 



5.9. Személyes kapcsolat 

A sajtókapcsolat mellett a legértékesebb pr-hordozó. Habár személyes 
kapcsolat kialakul majd mindegyik pr-eszköz használatánál, mégis szük
séges külön megemlítenünk. A pr-osztály szakemberein kívül a közösség 
minden tagjának az a feladata, hogy ápolja a vállalati image-t, úgy, hogy 
kedvezően hasson, vagyis hogy minden egyén munkájával és viselkedésé
vel minél megfelelőbb képet nyújtson a közösségről. Ez azt jelenti, hogy 
a belső és külső pr egyidejűleg és egyirányban hat a vállalati image 
kialakításában és a közönségkapcsolatban. 

6. A P U B L I C R E L A T I O N S H A T Á S Á N A K F E L M É R É S E 

Nagyon fontos a pr hatásának felmérése, függetlenül attól, hogy belső 
vagy külső üzenetet elemzünk. 

Az utóbbi időben különböző matematikai és más módszerek felhasz
nálásával nyomon kísérhető és felmérhető a pr hatások fejlődése, amelyek 
egyrészt a vállalatokból és intézményekből, másrészt pedig rájuk hatnak. 

Lényegében közismert elvről van szó: a pr hatásának felmérése cél
szerű és hatékony tevékenység, felhasználható abban a korszerű vállalat
ban vagy intézményben, amelynek kiépített pr-e van. 

A leegyszerűsített pr hatékonyság felmérésének a következő fázisai 
különböztethetők meg: 

a) az intenzív pr felhasználása előtt fel kell mérnünk a meglevő hely
zetet, 

b) szakaszonként megfelelő időközben regisztrálnunk kell azokat a 
változásokat, amelyek a pr-akció kezdete óta történtek, 

c) a végén fel kell mérnünk azt a hatást, amely a pr-tevékenység ered
ménye. 

Természetesen az optimális hatékonyság meghatározásához biztosíta
nunk kell a z optimális tájékoztatást a különböző pr-eszközök hatásával. 
Ezen a helyen is megemlítjük, amely különben az előbbiből érthető, hogy 
a modern információ és felhasználása nagy fontosságú a tájékoztatási 
rendszerben, valamint a vállalatok és az intézmények életében. 
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Rezime 

Public relations 

U prilagođavanju preduzeća tržišnim odnosima, uslovima i promenama, marke
ting koncepcija i marketing kao kompleksna funkcija tržišnog privredivanja zau-
zima dominantno mesto. Značaj marketinga iz aspekta poslovnog uspeha predu-
zeća je veoma širok pošto se njegovom primenom vrši aktivna priprema i istovre-
meno i obrada tržišta. Ovakva politika se, pored ostalog, zasniva i na određe-
nom odnosu radne organizacije prema javnosti koja se naziva i public relations. 



Za obezbeđenje tzv. „odnosa prema javnosti" tj. public relations-a kao kom-
ponente marketinga, potreban je razrađeni informacioni sistem preko kojeg se 
može delovati na javnost sa ciljem da se ono pridobije za neku ideju ill stvar, 
da se stvori potrebna naklonost javnog mnjenja, da se razvije interes da se sa 
simpatijama prati nastup i delatnost radne organizacije na tržištu te da se prate 
razne pojave do kojih dolazi u raznim oblastima društveno, političkog i eko-
nomskog života. U širem smislu posmatrano zadatak PR-a (skraćenica za ter-
min public relations) je da radna organizacija pronade svoje mesto u društve-
nom, političkom i ekonomskom životu i da istovremeno i drustvo i javnost 
ceni rad i napore radne organizacije. Zato je za uspešno obavljanje delatnosti 
radne organizacije od značaja stav javnosti celog društva, a u slučaju izvoznika 
i stav javnosti na tržištima na kojima posluje. 

Slika о proizvodu i radnoj organizaciji odn. „image" a koji se stvara u jav
nosti — koju čine potrošači, dobavljači, razne institucije kao banke, osigura-
vajući zavodi, javne službe (nosioci spoljnog PR) i zaposleni u s&mom kolektivu 
(nosioci unutrašnjeg PR-a) — ima za radnu organizaciju fundamentalni značaj 
a ogleda sa svim tržišnim konstelacijama. Veza izmedu PR-a i ekonomske 
propagande je veoma tesna a ipak su to dva različita pojma iako se često ko-
riste istim ill sličnim sredstvima za postizanje predvidenog cilja. Najčešće pri-
menjivana sredstva PR-a su štampa, štampane stvari, fotografija, film, izložbe, 
direct mail, lični kontakti itd. Efekti uticaja PR-a bilo da se radi о porukama 
unutrašnjeg ili spoljnog karaktéra a koji se postižu dejstvom različitih (ili kom-
binovanih) sredstava, mere se u najnovije vreme nizom matematičkih i drugih 
metoda, uz obezbeđen izgrađeni informacioni sistem. 

Zusammenfassung 

„Public relations" 

In der Anpassung der Unternehmung an die Marktverhältnisse, -bedingungen 
und -Veränderungen, nimmt die Marketing-Konzeption, und Marketing als eine 
komplexe Funktion der Marktwirtschaft, eine dominante Stelle ein. Die Be
deutung des Marketing vom Aspekt des Betriebserfolgs her gesehen, ist sehr 
breit, da durch seine Anwendung eine aktive Vorbereitung des Marktes und 
gleichzeitig eine Marktbearbeitung erreicht wird. Eine derartike Politik beruht, 
unter anderem, auch auf einem gewissen Verhältnis der Unternehmung zur 
Öffentlichkeit, ein Verhältnis das auch public relations genannt wird. 

Zur Gewährleistung dieses Verhältnisses zur Öffentlichkeit d. h. des public 
relations, als einer Komponente des Marketing, bedarf es eines Informations
systems mit dessen Hilfe die Öffentlichkeit beeinflusst werden kann und zwar 
mit der Zielsetzung, diese Öffentlichkeit für eine Idee oder einen Gegenstand 
zu gewinnen; eine Zuneigung der öffentlichen Meinung zu schaffen; ein allge
meines Interesse zu erwecken für die Tätigkeit der Unternehmung auf dem 
Markt. Dieses IS ermöglicht es auch, verschiedene Erscheinungen zu verfolgen, 
zu denen es in den verschiedenen Gebieten des gesellschaftlichen, politischen und 
ökonomischen Lebens kommt. 



In breiterem Sinne betrachtet, hat das public relation die Aufgabe, der Un
ternehmung ihren Platz im gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen 
Leben zu finden so dass gleichzeitig auch die Gesellschaft und Öffentlichkeit die 
Anstrengungen der Unternehmung schätzt. Deshalb ist für eine erfolgreiche 
Tätigkeit der Unternehmung von Bedeutung, wie sich die Öffentlichkeit der 
gesamten Gesellschaft verhält. Im Falle eines Aussenhandelsunternehmnes auch 
die Stellung der der Öffentlichkeit auf fremden Märkten. 

Von grundlegender Bedeutung ist die Vorstellung über ein Erzeugnis und über 
die Unternehmung bzw. das „image" das in der Öffentlichkeit gebildet wird. 
Die Beziehung zwischen public relations und Wirtschaftwerbung ist zwar sehr 
eng, doch handelt es sich um zwei verschiedene Begriffe, obwohl sie sich oft 
der gleichen oder ähnlichen Mittel bedienen, um die vorgesetzte Zielsetzung 
zu erreichen. Die meistverwendeten Mittel des public relations sind: Presse, 
Drucksachen, Fotos, Film, Ausstellungen, Direktwerbung durch die Post, per
sönliche Kontakte usw. Die Auswirkungen des publik relations, gleichwohl ob 
es sich um Mitteilungen internen oder externen Charakters handelt, die mittels 
verschiedener (oder kombinierter) Mittel erreicht werden, werden neuerdings 
durch mathematische und andere Methoden gemessen, vorausgesetzt ein auf
gebautes IS ist vorhanden. 



Momčilo Grubač 

A BÜNTETŐBÍRÁSKODÁSI FUNKCIÓNAK 
AZ ÁLLAMRÓL A TÁRSADALOMRA-VALÓ 
ÁTRUHÁZÁSA, MINT A BÜNTETŐJOG EGYIK 
ÚJ MÓDSZERE 

A büntetőjog módszereinek és eszközeinek korszerű fejlődésével foglal
kozó, mindennemű szemléletnek figyelembe kell vennie azokat a kísérle
teket is, amelyek a büntetőbíráskodási funkciónak, e kísérletek végső érté
kelésére való tekintet nélkül, az államról a társadalomra való átruházá
sával kapcsolatosak. 

A század elején, különösen a nagy szocialista forradalmak idején új 
eszmék jelentkeztek a polgárok részvételéről a büntetőbíráskodásban. 
Ezek az eszmék számos eljáráspolitikai és gyakorlati, a világ egy részében 
az állami szervek demokratizálódásának politikai okain alapulnak, vagy 
pedig az állam és a jog elhalásáról szóló tan gyakorlati igazolására szol
gálnak. Ezen eszmék megvalósulása azt eredményezte, hogy a polgárok 
egyre jobban bekapcsolódtak a büntetőbíráskodásba, amely továbbra is 
megőrizte államjogi jellegét. A polgároknak a büntetőbíráskodásban való 
részvételéről szóló eszme fejlődése azonban nem zárul le azzal, hogy a 
polgárokat egyszerűen bekapcsolták a bíróai tanácsokba. Ennél sokkal 
bonyolultabban és radikálisabban jutott kifejezésre. Ezen eszméket leg
messzebbmenőén a büntetőbíráskodásnak külön társadalmi szervekre való 
átvitele képviselte. Egyes országok gyakorlatában ilyen -módon egy új 
büntető-igazságszolgáltatás kezdett kialakulni, amely a hagyományokkal 
szemben más alapokon nyugodott és másként volt megszervezve. A bün
tetőbíráskodás átruházása során az egyes szocialista országokban külön
féle társadalmi bíróságok létesültek (elvtársi bíróság, összetűzési bizott
ság, baráti bírósági tanács stb.) 1 , amelyeknek, egyes különbségeiktől el
tekintve, közös vonásuk, hogy többé már nem közvetlen állami intéz
mények. 

A büntetőbíráskodási funkciónak az államról a társadalomra való át
ruházása, figyelmen kívül hagyva ezúttal e kísérlet gyakorlati értékét, 
valószínűleg egyike a legjelentősebb elméleti kérdéseknek, amelyek a bün
tető eljárásjog terén újabban megjelentek. 2 A kérdés elméleti jelentősége 
abban áll, hogy egy kifejezetten államjogi funkciót, amelyet meghatáro-



zott állami szervek külön jogi eljárás során és meghatározott büntetőjogi 
szankciók alkalmazásával gyakorolnak, olyan társadalmi funkcióvá kí-
sérlünk meg átalakítani, amelyet külön társadalmi (és nem állami) szer
veknek formátlan eljárás során külön társadalmi (és nem büntetőjogi) in
tézkedés alkalmazásával kell gyakorolnia egyes, a büntető törvényköny
vekben továbbra is bűncselekménynek minősítő, társadalmilag veszélyes 
bűncselekmények elkövetői ellen. Kérdésessé téve a büntetőeljárásról, a 
bűncselekményekről, a büntetőjogi felelősségről és szankciókról vallott 
némely hagyományos felfogást, a büntetőbíráskodási funkció átvitele be
folyással volt az általános jogelméletre és az anyagi és eljárási büntető
jog elméletére. 

A büntetőbíráskodási funkciónak az államról a társadalomra való át
ruházása jelentősen megváltoztatja az állampolgári jogokról, az állam
polgárok társadalmi helyzetéről, az egyednek a közösséghez való viszo
nyáról vallott megállapodott nézeteinket, de különösen a büntető-igazság
szolgáltatás feladatainak hatékonyságát. Másrészről várható, hogy a bün
tetőbíráskodási funkciónak az államról a társadalomra való átvitele hasz
nos lehet, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a hagyományos bün
tetőjogi keretek és a büntetőjogi megtorlás új megoldásainak a keresésére 
utal, mivel a régiek a bűnözésnek a társadalom fejlődésével egyre veszé
lyesebb formákat és egyre aggasztóbb méreteket öltő növekedést nem 
tudják megakadályozni. Bebizonyosodott, hogy csupán a jog nem tud e 
folyamatnak gátat vetni, jóllehet azt ma is a bűnözés elleni harc fontos 
és legfőbb eszközének tekintik. Ezért meg kell vizsgálni, hogy bizonyos 
bűncselekmények elkövetésével előállott társadalmi viszonyokat nem old
hatna-e meg maga a társadalom, nem kizárólag csak jogi alapon, hanem 
valamely célravezetőbb módon, amely nem tenné kérdésessé az állam
polgárok szabadságát és jogait, továbbá meg kell vizsgálni azt is, hogy 
e viszonyoknak ilyen megoldása nem védené-e meg gyorsabban, bizto
sabban és hatékonyabban a társadalmat a bűnözéstől, mint a büntetőjogi 
védelem. 

I. A büntetőbíráskodási funkció átviteléről általában 

A büntetőbíráskodási funkciónak átvitele, alaki tekintetben, az alkot
mány és törvények által ilyen funkció végzésére felhatalmazott állami 
igazságszolgáltatási szerveknek külön társadalmi szervekkel való felcse
rélését jelenti. 3 Ennek eredményeként kialakul a társadalmi igazságszol
gáltatás 4 , amelyben egyes bűncselekményekkel kapcsolatban külön társa
dalmi szervek hoznak határozatot, elkövetőik ellen pedig társadalmi in
tézkedéseket alkalmaznak. Ez az átruházás lényegében egy olyan kifeje
zetten államjogi funkciónak bizonyos társadalmi funkcióval való átala
kítása, amely az átruházás után elvben már nem az államjogi kényszerítés 
eszközei útján bonyolódik le. 



Jóllehet elképzelhető egyes, a büntető törvénykönyvekben előforduló 
bűncselekményeknek a társadalmi magatartás kódexeibe való teljes át
vitele az e cselekményekkel járó valamennyi funkcióval (az eljárás és az 
anyagi jog átvitele), a gyakorlatban azonban csak az egyes bűncselek
ményekkel járó, egyes funkciókat ruházzák át. Itt tehát nem az állam
nak az egyes bűncselekményekkel kapcsolatos valamennyi funkciója átvi
teléről, hanem csak a büntetőbíráskodás eljárási funkciójának és az anyagi 
jog egy részének (a társadalmi szerv részérői meghatározott és kimondott 
szankciók) átruházásáról van szó, az anyagi jog másik részének, az inkri-
minálásnak átruházása nélkül, ami továbbra is a büntető törvénykönyv 
része marad. Ezért ez az átvitel nem jelenti a büntető törvénykönyvekbe 
foglalt bűncselekmények számának csökkentését, hanem csak új módon 
való és újféle társadalmi reagálást a bűncselekmény elkövetése esetén. 

A modern államjogi és társadalmi rend feltételei között a büntető
bíráskodás átruházása csak egyes meghatározott társadalmi veszélyességű 
bűncselekményekre szorítkozik. Jóllehet e kritérium alkalmazását a téte
les jogban különféleképpen fogalmazzák meg, az átruházás végeredmény
képpen csak a kisebb jelentőségű bűncselekményekre szorítkozik. A súlyos 
és bonyolult bűncselekményekkei kapcsolatos büntetőbíráskodás átruhá
zása ma nem jöhet számításba, mert az átruházás a büntetőjogi szank
cióknak társadalmi intézkedésekkel való felcserélését jelenti, ami súlyos 
bűncselekmények esetén nem elegendő. 

A gyakorlatban különféle megoldások vámnak arra, hogy mely bűn
cselekményekkel kapcsolatban kell a bíráskodást a társadalmi szervekre 
átvinni, ez azonban végeredményben csak a magánvádas bűncselekmé
nyekkel kapcsolatban történik. A büntetőbíráskodási funkció átvitelének 
eszméje egyes országokban éppen a magánvádas bűncselekményekkel k a p 
csolatos okok miatt lépett fel. Jóllehet a magánvádat az idők folyamán 
egyre jobban korlátozták, az effajta bűncselekmények százalékaránya 
a kimondott büntetőítéletek számához viszonyítva továbbra is nagy. 5 A 
magánvádas bűncselekmények problémájával kapcsolatban több megol
dást javasolnak: továbbra is csökkenteni kell a magánvádas bűncselek
mények számát és közvádasokkal felcserélni őket, továbbá e bűncselek
ményeket a közigazgatási jog hatáskörébe kell utalni, és végül a bűnözés 
e nemének tárgyalására külön társadalmi bíróságokat kell alakítani. E 
javaslatok alapján először a Szovjetunióban, majd később más európai 
szocialista államokban is elvtársi bíróságokat alakítottak, amelyeknek, 
meghatározott feltételek fennforgása esetén, joguk és kötelességük a bűn
cselekmények e nemének tárgyalása. H a a büntetőbíráskodási funkciónak 
a társadalomra való átvitelét nem indokolják az általános hatáskörű 
bíróságoknak a kisebb jelentőségű bűnözéstől való tehermentesítésével, 
hanem azt más alapokra helyezik, az a vélemény alakult ki, hogy az 
átvitel csak olyan perekre vonatkozhat, amelyekben a közérdek nem 
játszik lényeges szerepet, hanem az egyedek egymásközötti viszonyában 
merül ki . 6 H a egyes bűncselekményekkel kapcsolatban csak egyes funk-



d ó k a t és nem magát a bűncselekményt ruházzák át a társadalomra, fenn
marad a lehetőség, hogy konkrét bűncselekmény esetében az ítélkezés 
funkciója mégis a rendes bíróság előtti bűntetőeljárás része legyen. Az 
átruházással csak annak lehetőségét nyitjuk meg, hogy a bíráskodás egyes 
bűncselekményekkel kapcsolatban vagy a jogrend, vagy a társadalmi 
rend keretében történjék. Ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés, milyen 
alapon kell eldönteni azt, hogy konkrét esetben a bírói funkciót állami 
bírósági szerv, vagy társadalmi szerv végezze-e. Ez a kérdés két alapvető 
módon oldható meg: 

Az első megoldás szerint, amelyet a Szovjetunióban és az európai szo
cialista államokban fogadtak el, a törvény absztraktul és előre meghatá
rozza azokat a bűncselekményeket, amelyekkel kapcsolatban a büntető
bíráskodási funkciónak a társadalmi bíróságra való átvitele megtehető, 
valamint ezen átvitelnek konkrét esetben való külön eljárásjogi és anyagi 
jogi feltételeit. H a a bíróság, vagy kivételesen az előzetes eljárás szervei 
megállapítják, hogy olyan bűncselekményről van szó, melynek esetében 
a büntetőbíráskodás átruházható társadalmi bíróságra, és megvannak az 
átruházás feltételei, az ügy a sértett, vagy a magánvádló akaratára való 
tekintet nélkül áttehető a társadalmi bírósághoz. E megoldás szerint, tehát 
a magánvádló saját kezdeményezéséből a jogvitának a társadalmi rend 
keretében való eldöntése mellett dönthet, amely esetben elegendő a ma
gánvádló döntése, ha azonban a magánvádló az eljárást megindította az 
általános hatáskörű bíróságnál, az nem követelheti többé, hogy ügyéről 
büntetőeljárás során döntsenek, s ilyen módom kizárja a társadalmi igaz
ságszolgáltatást. A bíróságnak a funkció átruházásáról szóló határozata 
kötelező a felekre, és ilyen döntés után az ügyet akkor is a társadalmi 
bíróság előtt kell tárgyalni, ha a felek ezt ellenzik. 

A másik lehető megoldás merő ellentéte az elsőnek, és lényegében a 
társadalmi igazságszolgáltatás kötelező voltán alapul. E megoldás értel
mében a törvény egyes bűncselekményekkel kapcsolatban lehetővé teszi a 
büntetőbíráskodási funkció átruházását társadalmi szerveikre, azt a kér
dést azonban, hogy az ügyet a jogrendben, vagy a társadalmi rendben 
tárgyalják-e majd, a sértett és a terhelt közötti szabad megállapodás 
dönti el. Ez a megoldás a becsületbíróság egy nemének és a jugoszláv 
békéltető tanácsnak felel meg, és elméletileg helyesebb az elsőnél. Ezzel 
kapcsolatban azonban nem szabad szem elől téveszteni, hogy ha a tár
sadalmi igazságszolgáltatást átengednének a magánszemélyek akaratának, 
az csak ritkán, úgyszólván történetesen működne, mint ahogy ma Jugo
szláviában a békéltető tanácsok is csak ritkán működnek. 

Véleményünk szerint ezek igen fontos kérdések, melyek megoldása 
messzemenő következményekkel járhat. Egyrészt ugyanis számos ok szól 
amellett, hogy a felek számára lehetővé kell tenni, hogy befolyást gya
korolhassanak az igazságszolgáltatás megválasztására. A társadalmi igaz
ságszolgáltatás ugyanis azt volna hivatva biztosítni, hogy az állampol
gárok a nekik legmegfelelőbb módon tárgyalják jogviszályaikat, másrészt 



azonban nem volna helyénvaló rájuk kényszeríteni a társadalmi bíróság 
előtti tárgyalást, ha szerintük a büntetőeljárás helyénvalóbb, mint a tár
sadalmi szerv előtti eljárás, még akkor is, ha valószínű, hogy a bűncse
lekmény tárgyalását nem a társadalmi bíróságok elé viszik, minek követ
keztében e bíróságok csak kivételesen és rendszertelenül fognak működni. 
A társadalmi bíróság rendes működésének orvoslása azonban nem abból 
áll, hogy a magánvádlót rákényszerítjük ügyének társadalmi bíróság előtti 
tárgyalására, hanem abból, hogy a társadalmi igazságszolgáltatást olyan 
módon szervezzük meg, hogy a felek azért döntsenek ezen igazságszol
gáltatás mellett, mert az gyorsabban és hatékonyabban jár el ügyükben. 
A terhelt és a sértett részéről kétségtelenül fennállhatnak olyan gyakorlati 
okok, amelyek amellett szólnak, hogy esetüket büntetőeljárásban, és ne 
társadalmi bíróság előtt tárgyal ják. 1 7 A büntetőeljárásban a sértettnek 
is és a terheltnek is igen sok szilárd biztosítéka van jogai teljes érvénye
sítésére, amire a társadalmi bíróság nem nyújt kellő biztosítékot. Egy
részt a társadalmi igazságszolgáltatás kötelező volta és a büntetőeljárás 
megindítása lehetőségének kizárása. Továbbá a feleknek az a meggyő
ződése, hogy a társadalmi eljárásban nem tudják kielégítő módon meg
védeni az érdekeiket ért sérelmet és érvényesíteni jogaikat, arra késztetik 
a magánvádlót, hogy egyáltalán ne indítson eljárást, vagy hogy elálljon 
a megindított eljárástól, ami káros, mert a kisebb jelentőségű bűncselek
ményeknek ma is csak igen kis részük fejeződik be bírósági ítélettel. Más
részt pedig úgy tűnik, hogy a feleknek mem kellene megadni a jogi út 
megválasztásának lehetőségét, mert így az átruházás a hatáskörnek külön
féle szervek közötti megosztása kérdését jelenti, holott az a törvény és 
a közrend kérdése, nem pedig magánszemélyek ügye. 

E kérdés megoldása attól függ, mit akarunk a büntetőbíráskodási funk
ció átvitelével elérni. H a a rendes igazságszolgáltatás rendszerén belül a 
mai bíróságoktól eltérő, laikusokból álló társadalmi bíróságot akarunk 
(amelyben ekkor igen kevés a társadalmi elem), akkor ez nem alapulhat 
a felek önkéntességének elvén. Ekkor azonban felvetődik a kérdés, vajon 
indokolt-e a büntetőbíráskodási funkciónak ilyen bíróságra való átruhá
zása. 

I I . A T Á R S A D A L M I I G A Z S Á G S Z O L G Á L T A T Á S 
K R I T I K A I V I Z S G Á L A T A 

A társadalmi büntető igazságszolgáltatás bizonyos pozitív eredményeket 
mutathat fel. Általa kiküszöbölhetők az „á l l ami" igazságszolgáltatás 
egyes mai nehézségei. A társadalmi igazságszolgáltatásnak fontos szerepe 
lehet az erkölcs, a társadalmi rend és a béke fejlesztésében és megvédé
sében. A társadalmi igazságszolgáltatásnak az államival szembeni előnye, 
hogy jobban ismeri a bűncselekmény elkövetőjét, továbbá a dolgok és 
azon társadalmi körülmények állását, amelyekben a bűncselekményt el-



követték. Ezekből az előnyökből azt a következtetést vonhatnánk le, 
hogy a társadalmi igazságszolgáltatás keretében sokkal valószínűbb a 
büntetőügy alaposabb, helyesebb, jobb és gyorsabb letárgyalása. A társa
dalmi igazságszolgáltatásinak egyik kétségtelen előnye, hogy megszaba
dítva a rendes bíróságot a kisebb jelentőségű büntetőügyek tárgyalásának 
terhétől 1 8 , megteremti annak a bírósági munkának jobb szervezési fel
tételeit, amely ma még nem valósítható meg teljesen (a bűnözés figye
lemmel kísérése, a határozathozatal közvetlenségének és kollektivitásának 
kiterjesztése, a személyiség vizsgálata stb.). 9 Az táruházással a büntetés 
társadalmi intézkedéssé változik, s ilyen módon elérhető a büntetőjog 
deponalizációja. A társadalmi igazságszolgáltatásban való részvétel során 
az állampolgárok hozzászoknak az állami teendők végzéséhez és felké
szülnek az állami igazságszolgáltatás funkciójának átvételére, az állam 
megszűnése esetén. Végül az átruházás mindazon nehézségek ellenére is, 
amelyek az ilyen módon végrehajtott társadalmasítás útjában állanak 
(lásd a I I I . fejezet fejtegetéseit) a büntetőbíráskodás bizonyos társadal
masítását jelenti. 

A társadalmi büntető igazságszolgáltatás jelentőségét néha eltúlozzák. 
Azt állítják, hogy az hatékonyabb az állami igazságszolgáltatásnál, s hogy 
nagy nevelő és javító hatása van. Ennek igazolásaként hansúlyozzák, 
hogy a terheltek majd minden esetben azt kívánják, hogy ügyüket általá
nos hatáskörű bíróság előtti büntetőeljárásban tárgyalják, nehogy ki le
gyenek téve nyilvános bírálatnak és a társadalmi bíróság részéről kimon
dott intézkedésnek. 1 0 E z a körülmény azonban úgy is magyarázható, hogy 
a társadalmi bíróság előtti eljárástól való húzódozás azt is jelentheti, hogy 
a terhelt igyekszik személyiségét megvédeni, és indokoltan arra törekszik, 
hogy tettéért megfelelő eljárásban feleljen és igazságos büntetést kapjon. 
A terhelt érdekei védelmének jobban megfelel a helyes elbánás biztosíté
kaival teli büntetőeljárás, mint az, hogy a terhelt nyilvánosan, sokszor 
minden tekintet nélkül, ki legyen téve kollektíva-beli elvtársai hangula
tának, akik bosszúállók, irigyek, ingerültek, s ezekhez hasonló indulattal 
telik lehetnek. Az a büntetés, amelyet a terhelt a társadalmi bíróság előtt 
tárgyalt bűncselekményért a büntetőeljárásban a büntetőrendszer legeny
hébb büntetéseként kaphat, a terhelt számára igen gyakran összehason
líthatatlanul könnyebb, mint a társadalmi intézkedés, Az irodalom egy 
része azt állítja, hogy a társadalmi bíróságok működése a bűnözés bizo
nyos nemeinek csökkenésével járt. A társadalmi bíróságokkal végzett 
szovjet kísérlet a magánvádas bűncselekményékért elítéltek számának ro
hamos csökkenésével járt, amiből az irodalom egy része azt a következ
tetést vonta le, hogy a kisebb jelentőségű bűnözés, sőt a bűnözés teljes 
egészében is csökkenőben van. A kisebb jelentőségű bűncselekményekért 
elítéltek száma azért csappant meg hirtelen, mivel az effajta bűnözés 
legnagyobb részét (mintegy 8 0 % 4 g ) áttették olyan más társadalmi bíró
sághoz, melynek adatai (a sértett közvetlenül az elvtársi bírósághoz for
dult, az elvtársi bíróság saját kezdeményezéséből indított eljárást, vagy 



pedig az általános hatáskörű bíróság az ügyet minden határozathozatal, 
és az esetnek statisztikai feljegyzése nélkül tette át az elvtársi bírósághoz) 
nem szerepelnek a bírósági bűnözési statisztikában. 1 1 

De eltúlozzák a társadalmi igazságszolgáltatás fogyatékosságait is. A 
nyugati demokrácia országainak irodalma felnagyítva e fogyatékossá
gok jelentőségét olyan fogyatékosságokat is a terhére ír a társadalmi 
igazságszolgáltatásnak, amelyek semmi körülményeik iközt sem állanak 
fenn. 1 2 Azt állítják például, hogy a társadalmi bíróságok a „politikai 
kényszer elkendőzésének" formái, amelyre a kormányzatnak azért van 
szüksége, hogy megszilárdítsa ideológiáját és egyben megszabaduljon a 
büntető szankciók közvetlen alkalmazásának terhétől. Azt állítják, hogy 
a Szovjetunióban az állampolgárok nagy számát az államhatalom aktív 
segítőivé tették, s ily módon az ellenőrzés határait hatékonyan kiterjesz
tették a társadalmi élet minden formájára . 1 3 E vélemények szerint a szov
jeteknek egy pönálé-rendszer jellegű társadalom kiépítése a céljuk, amely
ben az állam minden polgára rendőrré változik. 1 4 Továbbá azt állítják, 
hogy egy jogállamban a társadalmi bíráskodás rombolja a törvényességet, 
tagadja a büntetőjogi felelősség jogilag megállapított alapjait, és védelem 
nélkül hagyja az állampolgár szabadságait és jogait . 1 5 

N e m nehéz bebizonyítani, hogy az idézett vélemények helytelenek. 
Azokban az országokban, amelyekben van társadalmi igazságszolgálta
tás, mint például a Szovjetunióban, amely ezt elsőnek szervezte meg, nem 
„pönales társadalom", hanem bűnözés nélküli társadalom megteremtésére 
törekednek. A szocialista országok társadalmi bíróságainak gyakorlata 
megmutatta, hogy a törvényesség megőrizhető a társadalmi igazságszol
gáltatás működése mellett is. A törvénytelenség és önkényesség több-keve
sebb hatékonysággal megszüntethető a társadalmi igazságszolgáltatás ki
merítő jogi szabályozásával, és a felsőbb társadalmi és állami szervek, 
s általában a nyilvánosság jól megszervezett ellenőrzésével. A büntető
bíráskodás funkciójának a társadalomra való átvitelével létesült társa
dalmi igazságszolgáltatás ma még szembetalálja magát számos, más nehéz
séggel és veszéllyel is. Ezek röviden a következők: 

1. A szakszerűség kérdése. — A szakavatott és hivatásos személyek 
részvétele nélkül folyó társadalmi büntető igazságszolgáltatás semmikép
pen sem egyeztethető össze azzal a követelménnyel, hogy a büntető igaz
ságszolgáltatás tudományos alapon nyugodjon, s hogy azok, akik benne 
tevékenykednek új ismeretekkel bővítsék szakképzettségüket. A büntető 
igazságszolgáltatásnak ma új , bonyolult feladatai vannak (a bűnözés okai
nak vizsgálata, a terhelt személyiségének tanulmányozása, a bűncselek
mények elkövetőinek átnevelése stb.), amelyek sikeres elvégzéséhez a 
puszta jogi szakképzettség nem is elegendő. A büntetőbírótól ma megkö
vetelik, hogy jogi képzettségén kívül más kiegészítő (kriminológiai, mű
szaki, lélektani stb.) szaktudással is rendelkezzék. 1 6 A kizárólag laiku
sakra, méghozzá olyan laikusokra bízott büntető igazságszolgáltatás, akik 



azzal nem foglalkoznak hivatásszerűen, csak nehezen tudja megoldani 
az elkövetett bűncselekménnyel előállott bonyolult társadalmi viszonyo
kat. Az ilyen igazságszolgáltatás megteremtésére irányuló kívánság egyen
lő a kuruzslásra való visszatérés óhajával 1 7 , amit ma egyetlen ember sem 
kíván komolyan. Jogosan kételkedhetünk tehát abban, hogy egy kizáró
lag laikusokból összeállított, nem hivatásos szerv jól működő bíróság le
hetne, s sikerrel tudná megoldani azokat a bonyolult kérdéseket, amelyek
ről már bebizonyosodott, hogy a kizárólag egy irányban magasan képzett 
igazságügyi káderekkel sem oldhatók meg kielégítő módon. 

2. A polgárok lehetősége és készsége a büntetőbíráskodásban való rész
vételre. — A büntetőbíráskodási funkciónak a társadalomra való átvitele 
nehezen hangolható össze a mai, modern világban már létező társadalmi 
munkamegosztással. A közvetlen termelők, akikre ez az eszme elsősorban 
számít, az általuk végzett társadalmi és politikai funkcióikkal, valamint 
a termelésben való részvételükkel annyira elfoglaltakká váltak, hogy már 
nem marad szabad idejük sem a büntetőbíráskodásban való részvételre, 
sem pedig a büntetőigazságszolgáltatás sikeres végzéséhez szükséges kul
turális felemelkedéshez. 1 8 A polgárok nagy része nem is fogadná el a 
büntetőbírói funkciót, egyesek a bosszútól való félelmükben, politikai, 
erkölcsi, vallási meggyőződésből, mások meg azért, mert nem érzik ma
gukat alkalmasnak ilyen munka végzésére (a büntetőbíráskodásban való 
részvétel meghatározott szak-, intellektuális, akarati és magas erkölcsi 
képességeken alapuló konkrét aktivitást követel). Ezenkívül az állam
polgárok többsége alapjában elégedett azzal, ahogy az állam igazságszol
gáltatási szervei büntetőbíráskodási funkciójukat végzik, és tudatában 
vannak, azon ellenőrzés lehetőségének és hatékonyságának is, amelyet 
közvetlenül, vagy képviseleti szervei útján az állami igazságszolgáltatási 
szervek fellett gyakorolhat. 

3. Az objektivitás és függetlenség kérdése. — Helyes és törvényes hatá
rozatok meghozatalának feltétele a tárgyilagosság és a függetlenség a 
büntetőügyek tárgyalásában. A bírósági büntetőeljárásnak számos eszköze 
van, amely ezt bizonyítja. A társadalmi bíróság előtti eljárásban szabály 
szerint nincsenek meg a bűncselekmények tárgyilagos és részrehajlás nél
küli tárgyalásának biztosítékai, amelyek a rendes bíróság rendszerét jel
lemzik. Igaz, a társadalmi bíróságok szabályai megfogalmazhatók úgy is, 
hogy azok biztosítsák a társadalmi szerv előtti eljárás tárgyilagosságának 
legalább a minimumát (az eljárás nyilvánossága, a határozatok ellenőr
zésének bevezetése stb.), de a dolog természeténél fogva a társadalmi 
bíróság előtti eljárás nem rendelkezhet a tárgyilagos eljárás valamennyi 
jogi biztosítékával (a védelemre való jog, az ártatlanság védelme, a bűn
cselekmény pontos minősítésének kötelezettsége, a kizárási okok alkalma
zása, a bizonyítási eljárás biztosítékai stb.), mert ebben az esetben az 
jogi eljárássá változna át. Ezenkívül a szakértelem hiánya miatt esetleg 



nem veszik figyelembe a társadalmi bíróságok előtt korlátozott számban 
alkalmazható bizonyítékokat sem. Ez veszélyezteti a társadalmi bíró
ságok helyes határozathozatalát és a törvényességet, mely hibák csak rit
kán és nehezen hozhatók helyre. A társadalmi bíróság a közvélemény 
közvetlen befolyása alatt működik, melynek állásfoglalása lehet helyes, 
de igen gyakran téves i s . 1 9 Annáik lehetősége, hogy a közvélemény tévesen 
kialakult ítélete befolyásolhatja a határozathozatalt, a társadalmi bíró
ságot kiteheti külső nyomásoknak, a felületes megítélések, a szenvedélyek, 
a dac és a bosszúállás befolyásainak; egyesek magatartásával kapcsolat
ban lehetővé teszi az embertelenséget és a túlzott szigort, mások maga
tartásával kapcsolatban pedig az elnézést, az engedékenységet és a túl
zott enyheséget. Ezek a lehetőségek a társadalmi bíróságot az utca, a szen
vedélyek és az önkény ítélőszékévé változtathatják. 2 0 A szakavatatlan 
személyekből álló és formátlan eljárásban ítélkező társadalmi bíróság 
előtt a függetlenség nem biztosítható, és komoly veszély forog fenn arra 
is, hogy e bírósággal könnyebben visszaélnek, bizonyos napi politikai cé
lok elérésére, mint az állami bírósággal. 

4. A jog és a törvényesség tekintélyének megőrzése. — Az abszolút sza
bad és jogi normákhoz nem kötött társadalmi igazságszolgáltatás azzal 
a veszéllyel jár, hogy komolyan fenyegeti a jog tekintélyét, rombolja a 
törvényességet és helyet ad az önkénynek és a döntőbíráskodásnak. E 
veszélyeket már mindenütt észrevették, úgyhogy a társadalmi bíráskodás 
népszerűsítésének és a jogi terminológiától, a jogi biztosítékoktól és a jogi 
normáktól való megtisztításának irányzata ma az egész világon összeüt
közik egy másik, ezzel teljesen ellentétes irányzattal, amely a társadalmi 
bíráskodást törvénynek, jogi elveknek és államjogi szervek felügyeletének 
akarja alávetni. M a mindinkább e második irányzat kerül előtérbe és 
szemmel láthatóan erősödik az első rovására. A társadalmi bíráskodás ma 
ilyen módon a jogi és a nem jogi, az állami és a társadalmi instanciák 
közötti instanciává válik, ami ellentmond annak az eszmének, amelyen 
alapszik. 

5. A magánéletre való jog megvédése. — H a a kisebb jelentőségű jog
sértések tárgyalása és a társadalmi intézkedések alkalmazása az állam 
valamennyi polgárának ügyévé válik, komoly veszedelem forog fenn, 
hogy az ember személyisége semmilyen tekintetben sem marad kizárólagos 
sajátja. E z sérti a magánéletre való jogot, amit bizonyos mértékben akkor 
is el kell ismerni, ha bűncselekmény elkövetőjéről van szó. E jog védel
mére a társadalmi bíráskodásban nem lehet szilárd biztosítékot nyújtani. 
A társadalmi igazságszolgáltatás nyilvános, elvtársi bírálaton alapszik, 
amelybe mindenki könnyen és gyorsan bekapcsolódhat. A veszély abban 
áll, hogy a nyilvános bírálatnak nem szabad elvtársiatlannak, tekintet
nélkülinek, helytelennek vagy, ha az helyes is, szükségtelennek lennie. Az 



ilyen bírálat indokolatlanul megbolygatja az emberek nyugalmát, eltörli 
a véleményekben és a magatartásban megnyilvánuló egyéniséget, és elítél 
minden, bizonyos szabványoknak meg nem felelő gondolatot. 

6. A társadalmi intézkedések. — Külön és igen nagyszámú nehézség je
lentkezik a társadalmi intézkedések gyakorlati alkalmazásával és ezek 
nevelő és javító hatásának biztosításával kapcsolatban. Az államra és a 
jogra való támaszkodás nélkül a társadalmi intézkedések mit sem érnek, 
illetve csak annyit érnek, amennyi értékük a megtorló hatás tiszta tár
sadalmi mechanizmusainak van. (Ennek tárgyalását lásd a következő 
fejezetben). 

A felsorolt nehézségek közül 2 1 egyesek semmiképpen sem kerülhetők el, 
mert azok a társadalmi fejlődés még meg nem valósított objektív fel
tételeitől függnek, mint amilyenek: az anyagi termelés olyan mérvű nö
velése, amely lehetővé teszi az igazgatási és termelői munka közötti határ 
eltörlését, a jogi tudat, az általános műveltség és az erkölcsök magasabb 
szintje és egyebek. Ezzel szemben másféle nehézségek kiküszöbölhetők, 
ha a társadalmi büntetőbíráskodást törvény szabályozza, ha jogi elveknek 
vetik alá, ha az állami igazságszolgáltatás szerveinek felügyelete alá 
helyezik, s ha az államjogi kényszerítés és a társadalmi büntetőbírás
kodásban megnyilvánuló megtorlás között megőrizzük a minimális kap
csolatot. Ebben az esetben azonban a társadalmi büntetőbíráskodás az 
államjogi intézmény jogi jellegével bír és felvetődhet a kérdés, vajon 
indokolt-e, hogy a már meglevő állami bíróságokon kívül, amelyeknek 
helyzete a társadalmi bíráskodás bevezetése esetén változatlan marad, 
olyan új bíróságokat alakítani, amelyek egész sor olyan, eddig nem is
mert, nehezen megoldható problémát vetnek fel. Valószínű, hogy a tár
sadalmi bíróságok megszüntethetnek számos, az állami bíráskodással járó 
nehézséget, de kérdés, hogy az amit kapunk, arányban áll-e azzal, amit 
elvesztünk. 

I I I . M I V E L I N D O K O L H A T Ó A B Ü N T E T Ö B Í R Á S K O D Á S I 
F U N K C I Ó Á T V I T E L E A T Á R S A D A L O M R A ÉS MI A C É L J A 

A büntetőbíráskodási funkció átvitelének nincs egyetlen általános, közös 
célja, hanem különféle célokat tűznek ki, amelyek az idők folyamán még 
ugyanazon társadalmi közösségben is változtak. A büntetőbíráskodási 
funkció átvitelére, vagy bizonyos eljárási-politikai és gyakorlati, vagy 
elméleti okokból került sor, de felvetődik a kérdés, indokoltak-e azok 
a célok, amelyeket a büntetőbíráskodási funkció átvitelével kitűztünk 
magunk elé, s hogy megvalósíthatók-e azok ma. 



1. A büntetőbíráskodás társadalmasítása 

A szóban forgó átruházásnak egyik lehetséges célja a büntetőbíráskodás 
társadalmasítása. Az állami funkciók társadalmasítása általános törvény
szerűség a szocialista államokban, amelyek szoros kapcsolatban vannak az 
önigazgatás marxista elvével és az állam és a jog elhalásának elméle
tével. Az állami funkciónak a társadalomra való átvitele e funkciók tár
sadalmasításának egyszerű és hatékony módja. Ezzel kapcsolatban azon
ban felmerül az az elméletileg még csak kevéssé feldolgozott kérdés, 
vajon társadalmasítható-e a büntető igazságszolgáltatás is a társadalmi 
szervekre való átvitellel, és nem volna-e ez elérhető e funkció társadalma
sítása más, könnyebb módon is. 

a) Az első kérdésre adandó válasz megkívánja, hogy közelebbről meg
vizsgáljuk a társadalmi bíráskodás jellegét, amely az államjogi bírásko
dásnak a társadalomra való átruházásával alakult ki. A büntetőbírás
kodás jellegéről azonban csak akkor alakíthatjuk ki véleményünket, ha 
megvizsgáljuk a társadalomra átvitt funkció jellegében beállott változá
sokat. Hogy a funkció jellegében beállott-e változás, vagy sem, az első
sorban attól függ, van-e az átvitt funkcióban államhatalmi, és az e 
hatalommal járó állami kényszerítési elem, vagy nincs. A funkciónak az 
egyik szervről a másikra való átvitele egymagában még nem jelenti az 
átvitt funkció jellegének megváltozását. A büntetőbírósági funkció csak 
akkor veszti el államjogi jellegét és válik társadalmivá, ha úgy viszik át 
a társadalomra, hogy az az átvitel után többé nem végezhető az állam
jogi kényszerítés eszközeivel, ha többé nem támaszkodhat a kénysze
rítésre és ha működésében hiányzik a többi államjogi befolyás. Fordítva, 
nem, vagy csak igen kismértékben változik meg a funkció jellege, ha azt 
az átruházás után is közvetve, vagy közvetlenül az államjogi kénysze
rítés eszközeivel végzik. 

A büntetőbíráskodási funkciónak teljesen társadalmivá való átváltoz
tatására irányuló kísérletek eddig nem sikerültök, jóllehet az elméleti 
szempontból lehetséges. Ilyen átváltozást helyén való volt várni, mert a 
büntetőbíráskodásnak az államról a társadalomra való szélesebb értelembe 
vett átvitelének csak akkor van értelme, ha az e funkciónak új jelleget 
ad és teljesen szakít az államjogi kényszerítéssel. A gyakorlatban azonban 
a büntetőbíráskodási funkciónak olyan átvitelére, amelyben az teljesen 
társadalmi funkcióvá változik át, csak igen ritkán került sor, és ha ilyen 
átvitel történt is, az elért eredmények igen gyengék voltak. H a az átvitel 
úgy történik, hogy a büntetőbíráskodási funkció teljesen átváltozik tár
sadalmivá, s az az állam külön befolyása és az államjogi kényszerre való 
támaszkodás nélkül működik, tiszta társadalmi bíráskodást kapunk, amely 
azonban olyan bizonytalan, hatástalan és tetszés szerinti lesz, hogy gya
korlatilag semmit sem jelent, vagy pedig nagymértékben veszélyezteti az 
államot és a társadalmat. Az eddigi gyakorlat azt mutatja, hogy az ál
lamtól és jogtól teljesen elválasztott, tiszta társadalmi igazságszolgáltatás 



egyesek, vagy csoportok önkényeskedésének állandó forrásává válik, hogy 
halott intézmény, vagy pedig az általa hozott intézkedések értéktelenek 
és teljesen hatástalanok. 

A társadalmi bíráskodásban érvényesülő államjogi befolyások, amelyek, 
jóllehet a büntetőbíráskodási funkciót tényleg átvitték társadalmi szer
vekre, akadályozták e funkciónak teljesen társadalmi funkcióvá való át
változását, véleményünk szerint a következők: 

Először, a büntetőbíráskodási funkció átruházásának, valamint annak 
a társadalmi bíráskodásnak jogi szabályozása, amelyben e funkciót az át
vitel után gyakorolják. A büntetőbiráskodási funkció átvitelét jogsza
bálynak kell szabályoznia, mert ez az államtól indul ki, amely mérlegeli, 
hogy mennyiben opportunus ilyen vagy olyan intézkedésnek kitenni a 
bűncselekmények elkövetőit, és amely államtól függ, hogy lehetővé teszi-e, 
hogy a büntetőbíráskodást egyes cselekményekkel kapcsolatban társa
dalmi szerv előtti eljárásban folytassák le. Az államnak jogszabállyal 
kell előírnia a funkció átruházásának lehetőségét, meghatároznia a bűn
cselekményeket, amelyek tekintetében a funkciót átruházzák, valamint 
az átvitelnek konkrét esettel kapcsolatos, különös feltételeit. A társadalmi 
bíráskodásnak minden további jogi rendezése elvileg indokolatlan, mert 
a társadalmi funkciókat a jogrenden kívül kell gyakorolni. Ezzel szem
ben ma azt tapasztaljuk, hogy a társadalmi bíráskodást a jogi normák 
meglehetősen részletesen szabályozzák. 2 2 Ilyen módon egy ú j , alapjában 
véve továbbra is jogszabályi rendezésű büntetőbíráskodás alakul ki, úgy
hogy felvetődik a kérdés, miben különbözik az új a régitől, és szükséges-e 
a társadalmi bíráskodás jogi szabályozására. 

A minden államjogi szabályozástól mentes társadalmi bíráskodás egy 
jogállamban igen veszélyes a törvényességre. Az ilyen alapon rendezett 
társadalmi bíráskodás nincs összhangban a jogrend általános szabályaival, 
igen gyakran vissza lehet élni vele és könnyen eszközévé válhat az egye
sek és társadalmi csoportok önkényeskedésének. Ezek a fenyegető ve
szélyek inodkolttá teszik, hogy a társadalmi bíráskodást ma egyrészt 
jogszabályok rendezzék, jóllehet e bíráskodás jellege azt kívánja, hogy 
az teljesen a jogi rendezésen kívül álljon. Másrészt a jogilag szabályo
zott társadalmi bíráskodás azzal fenyeget, hogy azt sajátos államjogi in
tézménnyé változtatja. Annak ellenére, hogy a társadalmi bíráskodás 
megalakulása és részben működése is jogszabályokon alapszik, az ha mű
ködése során nem támaszkodhat az állami kényszerítés eszközeire, első
sorban társadalminak (és nem államinak kell lennie). A társadalmi bí
ráskodás és az annak során végzett funkció jellegének megállapítása nem 
e tevékenység jogi szabályozásán múlik, hanem azon, hogy működésében 
alkalmazhat-e államjogi kényszert vagy sem. H a ilyen kényszer nem al
kalmazható, akkor az megszűnik állami lenni és társadalmivá válik, 
még akkor is, ha szervezete jelentős mértékben jogszabályokon nyugszik. 

A büntetőbírósági funkció átvitelével előfordult már az is, hogy a 
„ társadalmi" szervekre átruházták az államhatalom egy részét is. Erre 



azért volt szükség, hogy a társadalmi intézkedések számára biztosítsák 
a szükséges hatékonyságot (mivel azok, a jelen feltételek mellett, kevésbé 
voltak hasznosak). Ez annak következménye volt, hogy a társadalmi bün
tetőbíráskodás működésének társadalmi feltételei nem valósultak meg. Az 
erkölcsi tekintély hiányát, az állampolgárok viszonylag alacsony poli
tikai öntudatát és általános kultúráját stb. az államjogi kényszerítés dele
gálásával kellett pótolni. Csak igen kevés és periferikus jellegű bírásko
dási feladat akadt, amelyet a társadalomnak sikerült kizárólag a társa
dalmi intézkedésekre támaszkodva elvégeznie. Ezért a társadalmi bírás
kodás és az államjogi kényszerítés között szoros kapcsolatnak kell fenn
állnia. A társadalmi szervek az államjogi kényszerítést rendszerint nem 
közvetlenül alkalmazzák, jóllehet ez is lehetséges, 2 3 hanem tevékenységük 
során továbbra is az állambírósági szervek által alkalmazott kényszerí
tésre támaszkodnak. 2 4 

Az állami és a társadalmi igazságszolgáltatás közötti kapcsolat néha 
annyira kifejezett, hogy a társadalmi igazságszolgáltatás formálisan is 
be van építve az állami igazságszolgáltatás rendszerébe. Egyes országok
ban az alkotmány mondja ki, hogy az állami igazságszolgáltatási funkciót 
a bíróságok párhuzamosan, mint önálló állami szervek, és mint társa
dalmi bíróságok végzik. 2 5 Ilyen megoldást tartalmaz Jugoszlávia szövet
ségi alkotmánya is az önigazgatási bírósági szervek tekintetében (194. 
szakasz 1. bekezdés). 

A társadalmi igazságszolgáltatás és az államjogi kényszerítés közötti 
kapcsolat elsősorban a társadalmi bíráskodásban alkalmazott szankciók
ból tűnik ki. A jogi irodalomban különböző és teljesen ellentétes nézetek 
alakultak ki a társadalmi bíráskodásban alkalmazott szankciókról. Egy
részt azt állítják, hogy a társadalmi intézkedés és az államjogi kényszerí
tés közötti kapcsolat olyan szoros, hogy az a társadalmi szankciókat, 
kifejezetten jogi szankció jellegűvé teszi, másrészt pedig az a vélemény, 
hogy a társadalmi intézkedések nem jogi jellegűek, hanem erkölcsi jellegű 
intézkedések. Megvizsgálva a társadalmi intézkedések jellegét, arra a 
megállapításra jutunk, hogy azok a jogi és az erkölcsi szanckióktól egy
aránt különböznek, s hogy egy újfajta társadalmi szankciót alkotnak. 
A társadalmi intézkedések alkalmazásuk módjában és alkalmazásuk alap
ja tekintetében különböznek az erkölcsi normától (alkalmazásuk alapja 
a bűncselekmény elkövetése). Jóllehet a társadalmi intézkedések, alkal
mazásuk alapja és módja tekintetében, bizonyos mértékben eltávolodnak 
az erkölcsi szankcióktól és a jogi szankciók felé közelednek, számos jel
legzetességüknél fogva nem jogi szankciók. Itt újféle társadalmi szank
ciókról van szó, amelyeket a társadalami rend keretében, társadalmi bí
róság mond ki a bűncselekmények elkövetőire, és jellegüknél fogva a jogi 
és az erkölcsi szankciók között foglalnak helyet. A társadalmi bíráskodás 
egyéb kérdéseinek szabályozásától függően, a társadalmi intézkedések 
egyes esetekben közelebb állnak a jogi, más esetekben pedig az erkölcsi 
szankciókhoz. 



Megállapíthatjuk tehát, hogy a büntetőbíráskodás funkciójának társa
dalmi funkcióvá való átváltoztatása ma nem valósítható meg teljesen. 
Annak érdekében, hogy megőrizzük az állami bíráskodásban elért vív
mányokat, amelyek az állam elhalása után is fentmaradnak, továbbá, 
hogy biztosítsuk a társadalmi bíróság által alkalmazott szankciók szük
séges hatékonysági fokát, a társadalmi bíráskodásnak az államra és a 
jogra, valamint a kényszerítésre kell támaszkodnia, mellyel csak az állam 
rendelkezik. Mindaddig, amíg a társadalmi megtorlás kapcsolatban lesz 
az államjogival, és jogi szabályozással bír, megalapozatlan minden olyan 
állítás, hogy a büntetőbíráskodás funkcióját sikerült jelentősen, vagy tel
jes egészében társadalmasítani. Ezért az ún. társadalmi igazságszolgálta
tás, annak szervei és az általa alkalmazott társadalmi intézkedések, a 
társadalmi elemeken kívül világosan megkülönböztethető államajogi ele
meket is tartalmaznak. E téren tiszta társadalmi kategóriák még nem 
alakulhattak ki. 

b) Az átruházással azonban mégis elérhető a büntetőbíráskodásnak, ha 
nem is teljes, de jelentős mérvű társadalmasítása. Kérdés, vajon a társa
dalmasítás elért foka megvalósítható lenne-e a jelenlegi büntetőbírásko
dásban. Véleményünk szerint, a büntetőbíráskodási funkciónak társadal
mivá való átváltoztatása, a jelenlegi bíráskodási rendszerben, sikeresebben 
és teljesebben valósítható meg új szervek alakítása nélkül, amelyek a 
régiekkel szemben kevésbé alkalmasak a bűnözéstől való hatékony, biztos 
és gyors védekezésre és az állampolgárok indokolt érdekeinek megvédé
sére. A mai büntetőbíráskodás nagyobb mérvű demokratizálása és tár
sadalmasítása már elérhető. Az a törekvés, hogy a bíróságot megfosszuk 
állami jellegétől, nem jelenti azt, hogy e szervet meg kell szüntetni és 
felcserélni egy másikkal. A bíróság ugyanis átalakítható a demokrácia és 
az önigazgatás elvének és az állampolgárok szabadságának és jogainak 
megvalósítását szolgáló igazi demokratikus szervvé. A mai bíróság lénye
gének megváltoztatásával, és általában a büntetőbíráskodásra vonatkozó 
társadalmi szemlélet megváltoztatásával (a szakértelem növelése, a bíró
sági teendők naprakész elvégzése, a büntetőbírák mentalitásának és szo
kásaiknak megváltoztatása, a büntetőbíráskodás működése szempontjából 
fontos társadalmi jelenségek figyelemmel kísérése és az időben való rea
gálás az észlelt jelenségekre, a polgárok ésszerű bekapcsolása a büntető
bíráskodás funkcióiba, a bűnözés elleni harc súlypontjának az igazság
szolgáltatási megtorlásról a társadalmi megelőzésre való átvitele, széle
sebb lehetőség megteremtése arra, hogy a mai büntetőbíróság indokolt 
esetben társadalmi intézkedést szabjon ki stb.) — a büntetőbíróság átvál
toztatása és a modern társadalmi követelményekhez való alkalmazása 
terén több érhető el, mint a büntetőbíráskodás funkciójának külön tár
sadalmi szervre való átvitelével. 

A büntetőbíráskodás jövője a bíráskodási funkció lényegének megvál
tozásával, a bírósági szervek megváltozott jellegével és a társadalomnak 
a bűnözéshez való megváltozott viszonyulásával kapcsolatos változások-



ban van. A büntetőbíráskodási funkciónak társadalmi funkcióvá való át
alakításának legfontosabb feltétele a büntetőbíráskodásnak a retrabuciótól 
és a megtorlástól való fokozatos megszabadítása. Az ilyen átalakulás 
nem következhet be azonnal, hanem csak fokozatosan és olyan mérték
ben, amennyire szükségtelenné válik, hogy a társadalom megbüntesse a 
bűncselekmények elkövetőit, s amilyen mértékben növekszik a társada
lomnak a bűncselekmények elkövetőjének megakadályozására való fel
készültsége. E feladat megvalósítása nem várható el a büntetőbíróságtól, 
hanem abban részt kell vennie az egész társadalomnak, amelynek a bű
nözés megakadályozására elsősorban egy hatékony megelőző rendszert 
kell kiépíteni. Ebben az esetben reális volna lényeges változást várni a 
büntetőbíráskodás funkciójában. A mai bíróság ezzel közelebb kerülhetne 
a társadalomhoz, mint a társadalmi bíráskodás azon szervei, amelyeket 
ma alakítanak. A bíróságnak demokratikus és társadalmi szervvé való 
átalakulása lehetséges, mivel a bíróság nemcsak állami, hanem társadalmi 
intézmény i s . 2 6 A mai bíróság, ha a társadalomhoz közeledik, egyre in
kább elveszti az állami szerv jellegét és fokozatosan szabad társadalom 
szervvé alakul. A büntetőbíróság ma már előkészíthető egy ilyen átvál
tozásra. Társadalmi funkciói fokozatosan és óvatosan kiterjeszthetők 
azon klasszikus funkcióinak terhére, amelyekkel, mint a politikai hata
lom szerve rendelkezik. A büntetőbíráskodási funkció társadalmasításának 
ez a lehetősége teljesen feleslegessé teszi azt, hogy e funkció újszerű vég
zésére külön társadalmi szerv alakuljon. 

2. A társadalmi büntetőbíráskodás, mint az egyes bűncselekmények 
hatékonyabb és jobb tárgyalási eszköze 

Eltekintve az átfogóbb elvektől a büntetőbíráskodás funkciójának átvi
tele azzal is indokolható, hogy egyes bűncselekményekkel kapcsolatban 
szükség van az állami igazságszolgáltatásnál hatékonyabb, célszerűbb, 
gyorsabb és biztosabb igazságszolgáltatásra. 2 7 Az állami bíráskodás az 
eljárás szempontjából és az alkalmazott szankciók tekintetében különösen 
alkalmatlan az egyén magánérdekeit sértő perek vitelére (becsületsértés, 
rágalmazás, könnyű testi sértés stb.). Ezek tárgyalása azért szenvedett 
kárt, mert a bíróság alacsonyabb rendű pereket lát bennük, s ezért jól
lehet a legegyszerűbb ügyek közé tartoznak, a többiekhez képest a leg
gyengébben, s csak igen lassan lesznek letárgyalva. 2 8 Az ezen ügyekben 
hozott bírósági határozatok és a bennük kimondott intézkedések nem 
hatékonyak, de nem csak azért, mert megkésve hozzák őket, hanem azért 
sem, mert sohasem billenthetik helyre a társadalmi fegyelem megingott 
egyensúlyát, nem elégíthetik ki a sértett érdekeit, s nem gyakorolnak 
hatékony befolyást az elkövetőre. A kisebb jelentőségű jogsértésekkel járó 
lassú, bonyolult és alakszerűtlen eljárás alkalmatlan ezek megoldására, az 
ezen ügyekben kiszabott szankciókkal pedig a legkevésbé érhető el nevelő 



hatás. A társadalmi bíráskodás közelebb áll a tárgyalandó társadalmi vi
szonyokhoz, mint az állami, s ezért alkalmas, hogy a bűncselekmények 
egyes elkövetőivel szemben ne csak gyorsabban, hanem megfelelőbben is 
reagáljon. Ezért egyes cselekményekkel kapcsolatban várható volt, hogy 
a társadalmi büntetőbíráskodás kiküszöböli az államiban jelentkező fo
gyatékosságokat. 

A büntetőbíráskodásnak ilyen céllal való átvitele elméletileg teljesen 
indokolt, de kérdés, hogy megvalósítható-e ez a cél a mai társadalomban, 
s ha igen, milyen mértékben. H a az ilyen módon meghatározott céllal 
kapcsolatos igények és várakozások nem elégíthetők ki ugyanolyan vagy 
nagyobb mértékben, mint ahogy azok ma a büntetőbíráskodásban kielé
gítést nyernek, akkor az új társadalmi bíráskodás kialakítása nem indo
kolt. A büntetőbíráskodás funkciójának átvitelével, a kitűzött céllal el
lentétben, egy új, a réginél kevésbé hatékony és a bűnözés elleni bonyolult 
harc folytatására alkalmatlanabb büntetőbíróság létesülne. 

A társadalmi intézkedések hatékonysága 2 9 igen fontos, de nem az egyet
len mérce, amelyet figyelembe kell venni, ha meg akarjuk vizsgálni a 
büntetőbíráskodási funkció átvitelének indokoltságát. 3 0 A társadalmi bí
ráskodás melletti döntés azon múlik, hogy mi hatékonyabb: az elvtársi 
meggyőzés, vagy a büntetőeljárásban alkalmazott államjogi kényszerítő 
intézkedés. A társadalmi intézkedések hatékonyságát a szovjet jogi iro
dalomban azon személyek visszaeső bűnözésével mérik, akikkel szemben 
ezeket az intézkedéseket kimondták. Egyes szovjet szerzők kutatásai sze
rint az ilyen visszaesők száma összehasonlíthatatlanul kisebb, mint a 
büntetőeljárásban elítélteké. 3 1 Ebből arra következtetnek, hogy egyes jog
sértő cselekményekkel kapcsolatban indokolt a büntetőbíráskodás funk
ciójának társadalmi bíróságokra való átvitele. Ennek ellenvetéseként fel
hozható, hogy a társadalmi intézkedéseik és a büntető szankciók nem 
hasonlíthatók össze a visszaesők száma alapján. Társadalmi intézkedést 
ugyanis a legkisebb jelentőségű bűncselekmények elkövetőivel szemben 
alkalmaznak. Büntetést viszont a súlyos bűntettek T e s z é l y e s elkövetőire 
mondanak ki. Normális jelenségnek tekinthető tehát, hogy a nevelő hatás 
a kisebb jelentőségű jogsértések és kevésbé veszélyes elkövetőik esetében 
jobban érvényesül. Ezekben az esetekben a visszaesők számának, a ki
mondott szankció nemére és a végrehajtásukkal elért eredményre való 
tekintet nélkül, szükségképpen jelentősen kisebbnek kell lennie. A kisebb 
jelentőségű bűncselekmények esetében a visszaesők száma szabály szerint 
akkor sem nagy, ha a bűncselekményre más szankcióval (nem társadalmi 
intézkedéssel) reagálunk, sőt egyes esetekben akkor sem, ha az elkövető 
ellen semmiféle szankciót sem alkalmazunk. A „ j avu lá s " és az „átnevelés" 
javára írt érdemek és a visszaesők számának kisebb százaléka nem tud
ható be teljesen a társadalmi intézkedésben rejlő kedvezőbb hatásnak, 
hanem inkább az elkövetett jogsértő cselekmény jellegének és a bűncselek
mény elkövetőjének. A társadalmi intézkedések hasznosságának kétségen 
kívül megvan a hatóterülete, de ez ma még csak korlátozott és az elkö-



vetett bűntettek igen kis számára szorítkozik. A társadalmi intézkedések 
hasznos hatása számos szubjektív és objektív tényezőtől függ, és ha e 
tényezők az intézkedések folyamán nem érvényesülnek maradéktalanul, 
akkor a várt pozitív eredmény csak igen nehezen érhető el . 3 2 Az előbb 
említett tényezők igen gyakran akadályozzák a társadalmi intézkedés 
pozitív hatásának kifejezésre jutását. Ezért a büntetőbíráskodásnak a tár
sadalomra való átvitele nem indokolható meg egyedül az egyes bűncse
lekmények elkövetőivel szembeni hatékonyabb reakció szükségességével. 
A hatékonyság csak az egyes bűncselekmények igen kis számával kapcso
latban indokolhatja az átvitelt. 

A bűncselekményeknek a társadalmi bíróság előtti tárgyalásával kap
csolatos, föntebb leírt nehézségek (szakavatottság, tárgyilagosság függet
lenség kérdése stb.), és a társadalmi szerv helyes eljárásával kapcsolatos 
szilárd biztosítékok hiánya miatt azt a következtetést sem lehet levonni, 
hogy a társadalmi szerv előtti eljárás előnyösebb a büntetőbíróság előtti
nél. Azok az előnyök, amelyekkel a társadalmi bíróság előtti eljárás ren
delkezik (kevésbé bonyolult, olcsóbb és formátlanabb eljárás, gyorsabb 
elintézés, az ügyek jobb ismerete) eltörpülnek az ezen eljárással járó ne
hézségek és veszélyek mellett. A társadalmi bíróságok előtti eljárás al
kalmas lehet egyes jogviszonyokban való döntésre 3 3 , de teljesen alkalmat
lan és bizonytalan büntetőjogi esetek megoldására. Ez utóbbiakkal kap
csolatban sokkal biztosabb a büntetőeljárás, amely biztosítja a tényállás 
pontos megállapítását és helytálló, törvényes határozatok meghozatalát 3 4 . 
Ezenkívül a büntetőbíráskodás ilyen célú átvitelében rejlő igények meg
valósíthatók a büntetőeljárásban is. Az államjogi kényszerítéstől mentes, 
különféle társadalmi intézkedéseket a büntetőbíróság is alkalmazhat a 
büntetőeljárás során, egyeseket pedig máris alkalmaz (bírói figyelmez
tetés, fiatalkorúak megrovása, stb.). H a egyes bűncselekmények tárgya
lásában az alakszerűség és a túlságosan bonyolult eljárás akadályt jelent, 
és ha az ilyen ellenvetés indokolt, a bűncselekményekkel kapcsolatos el
járás leegyszerűsíthető és kevesebb alakszerűséghez köthető. Ugyanúgy 
megoldható a büntetőeljárásban jelentkező hosszadalmasság is, úgyhogy 
ez sem indokolhatja a társadalmi büntetőbíróságok megalakítását. 

3. A büntetőbíráskodási funkció átruházása és az állami 
bíróságok tehermentesítése 

A büntetőbíráskodási funkciónak a társadalomra való átvitelétől az egyre 
nagyobb számú büntetőüggyel túlterhelt állami bíróságok tehermentesí
tését remélik; e tehermentesítésnek abból kellene állnia, hogy a társadalmi 
szervekre átruházzák azon kisebb társadalmi jelentőségű bűncselekmények 
tárgyalását, amelyek gyakoriságuk miatt a bíróságok elé kerülő ügyek 
óriási többségét alkotják. Az állami bíróságoknak e büntetőügyektől való 
tehermentesítése jelentős megtakarítást jelentene időben, ráfordított ener-



giában, a tárgyalásokhoz szükséges eszközökben, és lehetőséget teremtene 
mindezeknek más oldalon való hasznosabb felhasználására. 

A büntetőbírósági funkciónak az államról a társadalomra való átvitele, 
ha az a bíróságok tehermentesítése érdekében történik, nélkülöz minden 
logikát, és az átruházás nem alapulhat ezeken a bürokratikus és technikai 
okokon, s nem is indokolható meg velük. A bíróság csak azoktól a teen
dőktől tehermentesíthető, amelyek jellegüknél fogva nem tartoznak a fel
adatkörébe. Más teendőktől, csak azért, hogy csökkentse munkája ter
jedelmét, nem mentesíthető. H a a bíróságnak sok a munkája a kiút a 
bírók, vagy a bíróságok számának növelésében van. A büntetőbíráskodási 
funkciónak a társadalomra való átvitelével a bíróságot csak bizonyos 
(nem jelentős) mértékben tehermentesítjük, és csökkentjük a bűncselek
mények elkövetésével kapcsolatos feladatkörét. Ez azonban a jól elgon
dolt és megszervezett társadalmi bíráskodásnak csak egyik következmé
nye, nem pedig bevezetésének oka. 

A kritérium, amelynek alapján a tehermentesítést végre akarják hajtani, 
elfogadhatatlan. Kritériummá csak annak kérdését tehetjük, hogy egy 
bűncselekmény kisebb, vagy nagyobb jelentőségű-e, közben azonban meg
feledkeznek arról, hogy a kisebb jelentőségű bűncselekmények is komoly 
bűnözési problémát jelentenek. Így például lebecsülik a társadalmi veszé
lyesség szempontjából egyenként kisebb jelentőségű bűncselekmények nagy 
számának jelentőségét, amelyek gyakoriságuk, s valamely közösség társa
dalmi viszonyaira gyakorolt összhatásuk miatt válnak igen jelentőssé. K i 
sebb jelentőségű bűncselekmények elkövetése bevezetés a bűnözésbe, úgy 
ezek elkövetői (megszokás és gyakorlat), mint a sértettek számára, akik, 
miután elégedetlenek a per kimenetelével, néha a legsúlyosabb bűncselek
mények árán szereznek elégtételt maguknak. A kisebb jelentőségű bűn
cselekmények nem maradhatnak büntetlenül, mert a büntetlenség tudata 
újabb jogsértő cselekmények elkövetésére ösztönöz. Véleményünk szerint 
a legsúlyosabb bűncselekmények elkövetését, többek között, megakadá
lyozzuk azzal is, hogy fokozott harcot folytatunk a kisebb jelentőségű 
bűnözés ellen. 

Az európai szocialista országok társadalmi büntetőbíráskodásának gya
korlata azt mutatja, hogy a büntetőbíráskodás! funkciónak a társadalomra 
való átvitele, a büntetőbíróságok tehermentesítése tekintetében, nem elé
gítette ki a várakozásokat. Az állami igazságszolgáltatási szervek az 
átvitellel mentesülnek ugyan büntetőbíráskodási funkció közvetlen vég
zésétől, de nem mentesülnek annak végzéséről való további gondoskodás
ról. Az állami igazságszolgáltatási szerveknek még igen sokáig jelentős 
segítséget kell majd nyújtaniuk az igazságügyi funkciók végzésére kijelölt 
társadalmi szerveknek, 3 5 sőt közvetlenül is el kell majd végezniük a tár
sadalmi szervnek átadott büntetőügyekkel kapcsolatos teendők egy részét. 
Ez néha éppolyan mértékben megterheli az igazságszolgáltatási szerveket, 
mintha a büntetőbiráskodási funkciót maguk végeznék. Ezenkívül nem 
szabad elfelejteni, hogy az állami igazságügyi szerveknek ilyen módon 



elért tehermentesítése olyan teendőkkel terheli meg a polgárok nagy szá
mát, amelyeket eddig nem végeztek. Ezért szélesebb társadalmi szempont
ból szemlélve a dolgokat, a büntetőbíráskodási funkciónak a társadalomra 
való átvitelével nyert tehermentesítés csak látszólagos. 

Zárómegállapítás helyett 

A bíráskodási funkciónak a társadalomra való átvitelének eszméje nem 
vethető el eleve és abszolúte. Ez tekintetbe jöhet a jogrenden esett egyes 
(pl. polgárjogi) sérelmek esetében, és ilyen átvitel meghatározott feltéte
lek mellett célszerű lehet. A bíráskodási funkciónak társadalmi szervekre 
való átvitele azonban a büntetőjog tekintetében nem jöhet számításba. A 
mai társadalmi feltételek, jóllehet nem zárják ki a büntetőbíráskodási 
funkciónak társadalmi szervre való átvitelét, elégtelenek arra, hogy a kis 
számú bűncselekmény tárgyalására létesített társadalmi igazságszolgál
tatás nehézségek és veszélyek nélkül működhetne. Ezek a nehézségek és 
veszélyek kárt okozhatnak a bűnözés ellen folyó általános harcnak és 
lényegesen befolyásolhatják az ember társadalmi helyzetét. A társadalmi 
igazságszolgáltatással járó nehézségek és veszélyek, és a kiküszöbölésükre, 
vagy legalábbis az enyhítésükre irányuló törekvések lehetetlenné teszik, 
hogy az átvitel teljesen társadalmasítsa a büntetőbíráskodási funkciót. 
A büntetőbíráskodási funkció társadalmasításának útjában álló nehézsé
gek, és az a törekvés, hogy a társadalmi büntető igazságszolgáltatást a 
nehézségek ellenére is bevezessék a gyakorlatba, egyes országokban azt 
eredményezték, hogy a társadalmi szerveket átváltoztatták olyan állami, 
vagy fél állami szervekké, amelyek a bíráskodási funkciót ugyanolyan 
módon végzik, mint az átvitel előtt, azaz az állami igazságszolgáltatási 
szervek módszerével. Ez az eredménye pedig éppen az ellentéte annak, 
amit az átviteltől elméletileg várni lehetett. 
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3 0 A társadalmi intézkedések, valamint a büntetőszankciók hatékonysága vizs
gálatának nehézségei abban állnak, hogy lehetetlen valamely biztos vizsgálati, 
kritériumot találni, s hogy a megállapított hatékonyság mindig relatív értékű. 

3 1 A társadalmi intézkedéssel sújtottak és az elítéltek visszaesési arányszáma 
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scsesztvennoszti po borbje sz presztapnosztju, Moszkva, 1972, 163—182. oldal. 
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és csökkentheti a költségeket és az időveszteséget. 

3 4 Teljesen megalapozatlan az az állítás, hogy a társadalmi szervek egyes 
bűncselekményeket a mai bírósági szerveknél jobban és hatékonyabban tudnak 
megoldani. Ezt az állítást kisebb jelentőségű bűncselekményekre vonatkoztatják, 
amelyeket azonban a mai bíróságok igen jól tárgyalnak, mert ezeknél sokkal 
súlyosabb ügyeket is sikerrel le tudják tárgyalni. Más dolog az, hogy a kisebb 
jelentőségű bűncselekmények akadályozzák a bíróságot munkájában, s hogy 
tárgyalásuk érdektelen a számukra. 

3 5 A szovjet gyakorlatban az elvtársi bíróságok ülésén rendszerint részt vesz
nek az ügyészség és a bíróság képviselői, akik a polgárokat felvilágosítják az 
elkövetett bűncselekmény jogi jelentőségéről. 

Rezime 

Prenošenje krivične sudske funkcije 
sa države na društvo 

Na početku rada autor govori о prenošenju krivične sudske funkcije uopšte i о 
mogućnostima prenošenja u jugoslovenskom pravnom sistemu. Zatim sledi kri-
tičko ispitivanje vrednosti društvenog pravosuđa (u pogledu stručnosti, moguć-
nosti i spremnosti građana da vrše krivičnu sudsku funkciju, u pogledu objek-
tivnosti i nezavisnosti i ts.) i ispitivanje cilja i opravdanosti prenošenja krivične 
sudske funkcije na društvo (da Ii cilj prenošenja podruštvljavanje krivične sud
ske funkcije, ili stvaranje instrumenta za efikasnije i bolje raspravljanje nekih 
krivičnih dela, ili rasterećenje državnih sudova, i da Ii su tako definisani ciljevi 
opravdani). 

Na kraju rada je dat zaključak u kojem je rečeno da ideja о prenošenju 
sudske funkcije na društvo ne može biti unapred i potpuno odbačena. Preno-
šenje bi moglo da dode u obzir za slučaj pojedinih povreda pravnog poretka 
(npr. građanskopravnih), a novim društvenim pravosuđem mogu da budu obu-
hvaćeni sporovi koji u potpunosti ili delimično stoje van prava (samoupravni 
sporovi). Međutim, sa aspekta krivičnog prava, prenošenje sudske funkcije ne 
dolazi u obzir. Društveni uslovi koji danas postoje, iako ne isključuju svaku 
mogućnost prenošenja krivične sudske funkcije na društvene organe, nedovoljni 
su da bi društveno pravosuđe, stvoreno ma i za mali broj krivičnih dela, 
moglo da funkcioniše bez teškoća i opasnosti. Te teškoće i opasnosti mogu da 
štete opštoj borbi protiv kriminaliteta i da nepovoljno utiču na položaj čoveka 
u društvu. Opasnosti kője društveno pravosuđe sa sobom donosi i nastojanje da 
one budu otklonjene ili ublažene, onemogiićuju ostvarenje cilja koje se preno-
šenju postavlja i zbog koga se prenošenje vrši (podruštvljavanje krivične sudske 
funkcije). Nastojanje da se i pored svega toga društveno krivično pravosuđe 
ipak uvede u praksu, dovelo je u pojedinim zemljama do pretvaranja društve-



nih Organa u državne ili poludržavne organe koji krivičnu sudsku funkciju vrše 
kao i pre prenošenja, metodima državnih pravosudnih organa. Taj rezultat je 
upravo suprotan onome koji se teorijski od prenošenja mogao očekivati. 

Summary 

The Transition of the Competence of Criminal Law 
from the State to the Society 

At the beginning of the paper, the author writes about the transition of the 
competence of criminal law in general, and about the possibilities of the tran
sition in the Yugoslav system of law. Then, a critical investigation follows, 
about the value of social juridiction (from the aspect of qualification, possibi
lity and readiness of citizens to make decisions in law competence, from the 
aspect of objectivity and independence) and investigation about the purpose 
and motive of the transition of the competence of criminal lav from the state 
to the society (whether the purpose of the transition is socialization of the 
competence of criminal law or creation of instruments for more effectual and 
better trials of some criminal acts, or paying of charges the state courts, and 
whether such porposes are justified.) 

At the end of the paper a conclusion is given, in which it is said, that the 
idea of the transition of the competence of criminal law to the society cannot 
be rejected completely and in advence. The transition could be taken into con
sideration in case of certain infringements of legal orders (e. g. in civil rights), 
and the new social juridiction may include legal acitons which completely or 
partially stand out of law (legal actions of salf-management). 

However, from the aspect of criminal law, the transition of the competence 
of criminal law cannot be taken into consideration. The existing social con
ditions, although they do not preclude every possibility of the transition of the 
competence of criminal law to social organs, are not sufficient for the social 
juridiction, created if only for a small number of criminal acts, to function 
without difficulty and danger. Those difficulties and dangers can harm the 
general fight against crime and they negatively effect the position of man in 
the society. The dangers which the social juridiction brings, and the efforts to 
eliminate or the mitigate them, make the realization of the purpose, which is 
set in transition, and because of which the transition is done, impossible (the 
socialization of the competence of criminal law.). The effort to bring social 
criminal juridiction into practice, led in some countries to changing the social 
organs into state or semi-state organs, which accomplish criminal law compe
tence just as before the transition, by methods of state juridictional organs. 
That result is in contrast with the on which could be theoretically expected 
from transition. 



Ricz Péter 

A NÉPVÁNDORLÁSKOR PROBLEMATIKÁJA 
BÁCSKÁBAN 

Szekeres Lászlónak köszönettel 

A népvándorlás kora 

A Duna—Tisza közének déli fele, a mintegy 8000 km 2-nyi Bácska rend
kívül fontos szerepet játszott a történelemnek abban a szakaszában, amit 
a nomád népvándorlás korának nevezünk. A népek Keletről Nyugatra 
történő vándorlását a nyugat-európai történetírók mindössze két évszá
zadra szorították össze, azonban ezt a csonka, a hunok betörésével (375) 
kezdődő és a longobárdok itáliai honfoglalásával (568) végződő idősza
kot ma már nem fogadhatjuk el, hiszen Közép-Európában, elsősorban a 
Kárpát-medencében csaknem ezer éven keresztül váltogatták egymást a 
különböző eredetű nomád népek és népcsoportok. Már az első században 
megindult e folyamat a szarmata törzsek megjelenésével. Őket több év
század múltán követték a hunok, majd a különböző germán népek, a z 
után pedig az avarok, hunbolgárok, bolgárok, szlávok, míg végül is 
megjelentek a honfoglaló magyarok, e kor utolsó képviselőjeként. 1 

E népek történetéről, társadalmáról sajnos ma még nagyon keveset tu
dunk. A Barbaricumban lejátszódott eseményekről alig jegyeztek fel va
lamit a római történetírók, és a kevés írásos anyag is csak részben meg
bízható. Mivel a nomádokról nem maradt fenn írásos emlék, a régészetre 
hárul a feladat, hogy felkutassa ezeknek a népeknek a történetét. Dol
gozatunkban e kihalt népek történetét, illetve régészeti emlékeit szándé
kozunk ismertetni. 

A dunai limes 

Mielőtt rátérnénk a népvándorlás ismertetésére, szólnunk kell a dunai 
limesről, a római birodalom északi határáról. A római hadvezetés figye
lembe véve a Duna rendkívüli stratégiai jelentőségét, a folyam jobb part
ján kiépítette határvédő erődrendszerét, a limest. A római légiók az idő-



számítás kezdetét követő első évtizedekben érték el a Dunát, de nem 
keltek át rajta, így Bácska sohasem került római fennhatóság alá, nem 
építették be a római közigazgatási rendszerbe. A légiók erődítményszerű 
katonai táboraikból (castra) eredményesen védték a határt. A limes év
századokon keresztül szinte legyőzhetetlen akadályt jelentett a nomád 
népeknek. Igaz, rablótámadásaikról vannak feljegyzések, de huzamosabb 
megtelepülésükről csak a nyugati birodalom meggyengülése ( IV—V. sz.) 
után lehetett szó. A limes azonban még így is több évszázadig megtartotta 
jelentőségét, de csak mint a Száva torkolatától keletre eső határvonal. 

A szarmata jazigok betelepülése a Duna—Tisza közére 

Őstörténetükről keveset tudunk. Az i. е. IV. sz-ban több Közép-Ázsiában 
lakó iráni törzset szarmatáknak neveznek a korabeli krónikások. A szá
zad végén a velük szomszédságban élő mongol törzsek nyomására meg
kezdik nyugatra történő vándorlásukat. A Don és a Dnyeper közötti 
sztyeppékét telepítik be, egészen a boszporuszi királyságig. Egyik nagy 
létszámú törzsük, a jazig (Jazyges Sarmatae), tovább tör előre, és idő
számításunk kezdetén eléri a Kárpát-medencét, pontosabban a Duna— 
Tisza közét. 2 

Máig sem tudni pontosan, hogy mikor került sor betelepülésükre. Az 
első biztos adatot az i. sz. 50. év eseményeit megörökítő Tacitus közli 
évkönyvének X I I . fejezetében. Eszerint a mai Szlovákiában megtelepe
dett germán törzsek között politikai harcra került sor, melyben a quado-
kat (suebek) szarmata lovasság támogatta. 3 Egy valamivel későbbi írásos 
emlékben Lucanus, Nero uralkodása alatt (54—68) arról tudósít, hogy 
a szarmaták már mintegy száz éve szomszédságban élnek a Dunántúl 
kelta őslakosságával, a pannonokkal. 4 Mégis az a legvalószínűbb és ebben 
a szakemberek is megegyeznek, hogy a jazigok 18—20 körül érkeztek a 
két folyam vidékére, hisz ezekben az években kezdték meg a rómaiak az 
aquincumi katonai tábor megerősítését, és egyben állandó katonai tábort 
is létesítettek.5 

Arról, hogy mi idézte elő a jazigok nagy vándorlását, több elmélet is 
ismeretes. A legrégibb, immár meggyökeresedett szerint a jazigok szűk
nek találták a délorosz sztyeppékét, és legelőt keresve vetődtek erre a 
területre. N e m kis számban vannak viszont olyan kutatók, akik a római
ak furfangos politikájának tulajdonítják mindezt, azzal érvelve, hogy a 
római politikusok mindenkor arra törekedtek, hogy ügyes diplomáciával 
zavarják és gyöngítsék ellenfeleiket. H a jól meggondoljuk, ebben sok 
igazság lehet, hisz épp az időszámítás kezdetén a mai Románia területén 
élő dák törzsek igen megerősödtek, és veszélyeztették az északkeleti 
római tartományokat. Ennek az elméletnek a követői egyik fő érvüknek 
azt tekintik, hogy 17-ben Tiberius római császár fiát küldte Pannóniába 



diplomáciai tárgyalásokra. 6 Van egy harmadik, egy új elmélet is, miszerint 
a jazigok betelepülését épp a dákok segítették elő, mégpedig az ázsiai 
nomádokra jellemző módon, azzal, hogy a fenyegető ellenség és saját 
maguk közé szövetséges népet telepítettek, mintegy élősövénynek hasz
nálva őket. 7 

Mindhárom elmélet mellett szólnak érvek, de ellenérvek is, mégis a 
legelfogadhatóbbnak a harmadik látszik, hisz a dákok már Burebista 
nevű királyuk idején (i. e. 44—80) szövetségben voltak a szarmatákkal, 
és épp az ő uralkodása idején indították meg nagy támadásukat a Duna— 
Tisza közének kelta őslakossága, a bojok ellen. A bojok országának fel-
dúlása után a dákok nem telepedtek meg ezen a területen, hanem maguk 
helyett szövetségeseiket küldték ide, ugyanis a szarmaták a legcsekélyebb 
ellenállás nélkül szállták meg ezeket a területeket. 8 Egy Ptolemaiosztól 
származó adat pedig arról tanúskodik, hogy a szarmaták betelepülése 
után még jó ideig a dákok fennhatósága alá tartozott a Duna—Tisza 
köze. 9 Ezt az állítást igazolják a régészeti leletek is, mint ahogy azt 
Bárducz Mihály, a szarmatakutatás nagy öregje megállapítja. A bete
lepülő jazigok tiszteletben tartották a dák településeket és így egy 
ideig mind dák, mind szarmata települések is voltak az Alföldön. Sőt, 
később még több esetben látható erős dák hatás a szarmata régészeti 
anyagban. 1 0 Az I. sz.-ban nem egy esetben jól összehangolt dák—szarma
ta támadásokra került sor a római birodalom ellen. A római történelem
ben Bellum Suebicum et Sarmaticum néven följegyeztek egy háborút, 
amelyben a 86. évi nagy dák támadást megbosszulni akaró Domitianus 
császár nem érhetett el nagyobb eredményt, mert a szarmata jazigok meg 
a germán suebek betörtek a római tartományokba. 1 1 A háború után Do
mitianus szigorúan megbüntette a korábbi szövetséget megszegő suebeket, 
de — ezidáig még megmagyarázatlan okokból — a szarmaták ellen nem 
vezetett hadjáratot sem ő, sem utódai. 

Ez a tény viszont már azt bizonyítja, hogy a rómaiak politikai cél
jainak nagyon is megfelelt a szarmaták Duna—Tisza közi jelenléte. Bár
hogy is volt, kétségtelen, hogy a római hadvezérek csak nagyon ritkán 
vezették légióikat a szarmaták lovassága ellen. Hadjáratok helyett in
kább különböző szerződésekkel (béke, kereskedelmi stb.) igyekeztek távol
tartani a kellemetlen harcmodorú barbárokat. A II . sz. elején Trajanus 
császár (98—117) két hadjáratában (101—102, 105—107) megsemmisítő 
csapást mért a dákokra. Államuk helyett megalakult egy új római tarto
mány, Dácia. Nincs tudomásunk arról, hogy a két nagyszabású hadjárat 
alkalmával a rómaiak betörtek-e a szarmaták országába, pedig meg le
hetett volna rá minden okuk, hisz Dácia nagy területen volt határos a 
szarmata szállásterülettel. Mocsy András szerint a jazigok épp ebben az 
időben terjeszkednek az Alföldön, amit csak azzal magyarázhatunk, hogy 
számuk és erejük megnövekedett, elsősorban újabb szarmata csoportok, 
törzsek betelepülésével. Valószínűleg az Al-Duna északi része, valamint 
az Olt folyó által bezárt területről érkeztek. 1 2 A régészeti anyag is ezt 



bizonyítja, legalábbis a I I . sz.-tól kezdve megjelenő jellegzetes fibulák (ru
hakapcsok) . 1 3 

A jazigok megerősödését mi sem 'bizonyítja jobban, mint hogy nem 
ijedtek meg a szomszédos dákok vereségének hallatára, hanem elég erős
nek érezték magukat arra, hogy továbbra is be-betörjenek a határos ró
mai tartományokba. 1 4 Már Trajanus korában megindultak ezek a táma
dások, tetőpontjukat pedig Hadrianus uralkodása idején érték el. H a d 
rianus maga is vezetett pár kétes eredményű büntetőhadjáratot a szarma
ták ellen, előbb Pannónia helytartójaként, később (117-től) a birodalom 
császáraként. A sikertelenségből okulva a nagy építő császár, Hadrianus 
más módszerekkel igyekezett megakadályozni a betöréseket. Parancsára 
a rómaiak megkezdik a dunai limes pannóniai szakaszának megerősíté
sét, mégpedig úgy, hogy a már meglevő katonai táborok mellé újabb 
nagyméretű erődtáborokat emelnek, sőt a veszélyeztetett részeken, pl. a 
gázlóknál kis erődökkel igyekeznek meggátolni a rablóhadjáratra induló 
szarmaták dunai átkelését. 1 5 A római hadvezetőség őrtornyok láncola
tával biztosította a rendkívül gyors hírközlést. Az egymástól pár kilo
méterre, de látótávolságon belül felállított őrtornyokból tűzjeleket adtak 
egymásnak. így továbbították a hírt, mégpedig olyan hatásosan, hogy pl. 
egy felső Duna-szakaszon történő germán betörésről még aznap tudomást 
szerezhettek a Vaskapunál állomásozó légiók. 

Még egy ilyen kitűnően megszervezett erődrendszer sem tudta elejét 
venni a szarmata betöréseknek, melyek eredményeképp a birodalom bel
sejéből nagy létszámú egységek érkeztek a határ megvédésére. A I I . sz.-tól 
kezdve elit római csapatok is állomásoznak a dunai limesen, pl. a szíriai 
és afrikai lovasok, melyek hasonló harcmodorukkal (pl. lóhátról való 
nyilazásukkal) eredményesen fel tudták venni a harcot a szarmatákkal . 1 6 

Hosszab ideig tartó béke után a filozófus császár, Marcus Aurelius 
(161—180) uralkodása idején lángoltak fel ismét a harcok. A történe
lemben a markomann háborúk néven ismeretes nagy barbár támadásban 
sok történetíró a római birodalom hanyatlásának első biztos jelét látja. 
A barbár törzsek támadása 170-ben indult meg, szinte az egész dunai 
határvonalon. 1 7 A szövetséges markomann, quad, szarmata és trák törzsek 
közös támadása váratlanul érte a rómaiakat, úgyhogy a háború első éve 
teljes barbár siker jegyében telt el. Dio Cassius római történetíró örökí
tette meg a véres háborúkat. Tőle tudjuk, hogy a birodalom a kezdeti 
sikertelenségek után hamarosan ellentámadásba lendült. Zanticus szarmata 
király népe 175-ben teljes vereséget szenvedett a Marcus Aurelius vezette 
római seregtől. A császár ekkor veszi fel a Sarmaticus nevet. A hamarosan 
megkötött békeszerződés azonban teljesíthetetlen feltételeket követelt a 
jazigoktól, ezért már a következő évben újra háborúznak. Benne ismét 
részt vesz a császár és fia Commodus i s . 1 8 Végül is 178—180-ban új bé
keszerződés születik. Egyik pontja értelmében a rómaiak engedélyezik 
a szabad forgalmat Dácia provincia területén. Így a jazigok szoros kap-



csolatba kerülnek egyik testvértörzsükkel, a z Al-Duna és a z Olt folyótól 
keletre eső területeken nomadizáló roxolánokkal, kikkel már korábban — 
Dácia megalakulásáig — is tartottak bizonyos kapcsolatokat. A két 
szarmata törzs közti jóviszony végül is azt eredményezte, hogy a I I I . 
században a roxolánok átköltöztek az Alföldre. Ok az első szarmata 
csoport, melynek temetkezése halomsíros. 1 9 A régészeti leletek azonban 
arról is tanúskodnak, hogy a I I I . sz. közepe táján további szarmata tör
zsek települtek az Alföldre. Nevük nem teljesen tisztázott. Lehettek ők 
az ún. királyi szarmaták vagy egy másik törzsük, az ugrik, de bizonyo
sat egyikről sem állíthatunk. 2 0 A I I I . sz. közepétől tehát csak szarmaták
ról beszélhetünk mivel a jazigok asszimilálódtak. 

A rómaiak 271-ben kiürítették Dácia provinciát. Ekkor újabb keleti 
szarmata csoport érkezett vidékünkre, amelynek nyomait ugyancsak ha
lomsíros temetkezések őrzik. Az ezt követő időben újból föllángolnak a 
harcok a limes mentén. Az egyik legnagyobb szarmata támadás Diocletia-
nus császár uralkodása alatt éri a birodalmat (289—290). A helyzet ko
molyságát mi sem bizonyította jobban, minthogy magának a császárnak 
kellett beavatkoznia. 293—294-ben Diocletianus Sirmiumból irányította 
a hadműveleteket, ugyanakkor parancsot adott a dunai limes felújítására 
is. A megkezdett munkát N a g y Constantinus császár folytatta 322-ben, 
amikor újabb szarmata betörést kellett visszaverni. 2 1 

N e m sokkal ezután véres belháborúra került sor a szarmaták orszá
gában. A római források szerint a szolga szarmaták fellázadnak uraik, 
a szabad szarmaták ellen. Ebben közrejátszott valószínűleg az is, hogy 
a szarmata szállásterület északkeleti peremén felsorakozott gótok óriási 
veszedelmet jelentettek a szarmaták országára. A belháború eredménye
képpen mintegy 300 000 vesztes szarmata hagyta el az országot, és köl
tözött zömében római területre. 2 2 A nyugatrómai kútfők utoljára I I . 
Constantinus császár idején foglalkoztak alaposabban a szarmatákkal. 
Ammianus Marcellius, a császár történetírója tudósít a Duna—Tisza déli 
vidékén lejátszódott eseményekről. Egy szarmata betörés után, 358-ban 
a rómaiak előbb az ún. szabad szarmatákkal (Sarmatae Argaragantes) 
számoltak le, majd amikor Zizias nevű fejedelmük, későbbi királyuk ve
zetésével római szövetségesekké váltak, immár közösen az ún. „Sarmatae 
Limigantes" szarmaták ellen vonultak. Miután „ez utóbbiak igen har
ciasak és alattomosak voltak" , a harcok elhúzódtak 359-ig amikor is I I . 
Constantinus végső győzelmet ünnepelhetett felettük. 2 3 Érdemes egy pil
lanatra elidőznünk Ammianus Marcellius egyik megjegyzésénél, misze
rint a császár 3594>en egy alkalommal az agger celsusról (magas töltés, 
földhányás) tartott beszédet csapatainak. 2 4 Miután ez idő tájt a rómaiak 
a Duna—Tisza közének déli részén tisztogattak, joggal feltételezhetjük, 
hogy az agger celsus a Dél-Bácskában található két ún. római sánc egyike 
lehetett. A sáncokról egyébként eddig annyit sikerült megtudnunk, hogy 
az egyik, mely Újvidéktől húzódik Bácsföldvárig, valóban római épít-



mény, és eredetileg a Tisza torkolatvidékét védte. A második sánc viszont, 
mely Apatintól kiindulva félkör alakban végighúzódik Bácskában egész 
Péterrévéig, barbár nép építménye, de erre majd a továbbiakban még visz-
szatérünk. 

II. 
A Constantinus-féle hadjárat után a Zizias vezette szarmaták továbbra 
is szövetségben maradtak a rómaiakkal, de a belharcokban felmorzso
lódva nem játszottak többé jelentős szerepet a történelemben, hisz új , 
nagy népek jelennek meg, a germánok és a hunok. Mielőtt azonban rá
térnénk e népek történetének ismertetésére, szólnunk kell egypár szót a 
szarmata történelem utolsó szakaszáról is. 

Azt tudjuk, hogy a szarmaták utolsó csoportja a hun betörés idején 
érkezik meg. Az alánoknak nevezett nép a hunok előcsapataként tör be 
az Alföldre, de rövid idő múlva el is hagyja, ezért ittlétüket régészeti 
anyaggal egyáltalán nem lehet igazolni . 2 5 

A hunok 30—40 évi Kárpát-medencei jelenléte miatt a szarmaták ön
állósága ugyan megszűnt, de népcsoportként túlélték hun uraikat. A vi
szonylag kisszámú hun valamint csatlósaik a különböző germán törzsek 
mellett a szarmaták megmaradtak őslakónak (legalábbis az Alföldön). 
Attila halála után üt a szabadulás órája. A szarmaták nagyobb része az 
Ardarich gepida király vezette „népek szövetsége" tagjaként győzdelemes-
kedik a hunok felett. Ekkor újból felcsillan a szabadság reménye. 2 6 Való
színűnek látszik, hogy a győzelem után Ardarich szabad kezet adott a 
szövetséges szarmatáknak, mert mi másként magyarázhatnánk azt a tényt, 
hogy a 460-as években Babai nevű királyuk vezetésével elfoglalják Sin-
gidunumot a mai Belgrádot. Babai király uralkodótársával, Beucával 
egyetemben a germán szkirek (sueve) szövetségeseként 469-ben részt vesz 
a keleti gótok ellen vívott Bolia menti csatában. 2 7 E csata kimenetele 
végzetessé válik a szövetségeseknek. A győztes gótok előbb a szkireket, 
majd 471 és 472 telén a Bizáncból hazatérő Theodorich herceg (a későbbi 
N a g y Theodorich) vezetésével a szarmatákat is leigázták. Theodorich 
6000 válogatott gótjával végigdúlta a szarmaták országát, elfoglalta Sin-
gidunumot, megölte Babait meg Beucát, és a szarmatákat gót alattvalóvá 
süllyesztette. 2 8 Azonban a keleti gótok, már 473-ban elhagyva a feldúlt 
Pannóniát, áttelepültek a Balkánra. Ez azonban nem jelentett szabadulást 
a szarmatáknak, mert a gótok helyébe újabb germán nép, a gepidák 
kerültek. 488-ban a szarmaták már gepida alattvalóként hadakoztak vala
mikori uraik, a gótok ellen a Sirmium környéki utakon. A gótok ekkor 
15 évi balkáni kalandozás után Itália, azaz Odoaker ellen vonultak. 

Ezek után mintegy 80 évig nem hallani a szarmatákról. Legutoljára 
Paulus Diaconus longobárd történetíró említette őket a Pannóniát elha
gyó longobárdok egyik szövetségeseként. Ugyanis 568 tavaszán Alboin, 



a longobárdok kitűnő királya joggal érezte, hogy a gepidák ellen szövet
ségesül választott avarok őt magát is veszélyeztetik, és így jobbnak látta 
új hazát keresni. Felszólította testvértörzseit a nagy vándorlásra, és mi
után elfogadták felhívását, 568 húsvétját követő napokban 20 000 szak
szón szövetségessel, valamint a gepidák, türingiaiak, suebek, szarmaták 
és a pannonok egy részével a longobárdok megkezdik itáliai honfoglalá
sukat. 2 9 

A szarmaták tárgyi emlékei 

A szarmatakutatásban sok a megoldatlan kérdés. Hiába élt és uralkodott 
e nép és a hozzátartozó néptöredékek majd egy fél évezreden keresztül 
e területeken, olyan kibogozhatatlan a története, hogy szinte páratlan a 
régészetben. Az ellentmondások egész sorát kell megoldani a történésznek, 
amikor a szarmaták bonyolult társadalmát kutatja. Tisztázatlan pl., hogy 
miként vetődtek erre a vidékre (habár erről a fenntiekben már hallottunk 
néhány véleményt), miért hiányoznak a szarmaták temetkezéséből a lo
vak, amikor a rómaiak úgy írják le őket, mint a legnomádabb nomádo
kat, akik a lovaikhoz nőttek, vagy hogy miért nincs fegyver a szarmaták 
sírjában, mikor sokáig a római birodalom egyik legfélelmetesebb szom
szédai voltak? (A fegyveres temetkezés csak az ún. kései szarmata kor
ban jellemző). Nem különben tisztázatlan az is, hogy hol vannak az elő
kelő szarmaták sírjai? Királyaikról a rómaiak nemegyszer tesznek em
lítést, mégsem tudtak a régészek egyetlenegy valamire való „vezérsírt" 
feltárni. Megmagyarázhatatlan az is, hogy mi történhetett a szarmaták 
településeivel, melyeknek csak felszíni nyomait találni cserepek formájá
ban, de oly tömegben, hogy az ember fejében megfordul az a gondolat, 
hogy a szarmaták a jövő régészeinek bosszantására szinte szándékosan 
„bevetették" földjüket cseréptöredékkel. Ezek és még számtalan probléma 
mint megannyi kérdőjel lebeg a szarmatakutatók előtt és valószínűleg egy
hamar nem is lesz lehetséges feleletet adni rájuk. Arra azonban igen, hogy 
mi gátolja a régészt az eredményesebb munkában. A szarmatáknál 
dívó sírrablás szokása, amit nevezhetünk akár divatnak, sőt szükséglet
nek is. A szarmata sírok több mint 9 0 % ki van fosztva. A z a kevés, ami 
érintetlenül fennmaradt, csak a szarmata társadalom legalsóbb rétegei
nek jelentéktelen, azaz leletekben szegény sírjait alkotják. A sírok átlag
mélysége 2—3 méter körüli, talán azért, mert ők maguk is tisztában vol
tak „csúf" szokásukkal. Óriási munka egy-egy sír kibontása, és az ásatás 
eredménye legtöbbnyire elenyésző. 

Mégis sikerült bizonyos szabályokat, sőt külön csoportokat is megfi
gyelni a szarmata régészeti anyagban. 

Társadalmukról és kultúrájukról nagy általánosságban elmondhatjuk, 
hogy igen hasonló volt a többi sztyeppéi nomádéhoz. Törzsszövetségben 
éltek és állandóan vándoroltak, aminek következtében életük nagy részét 



lóháton, illetve fedett kocsiban töltötték. A primitív életkörülmények és 
a rossz táplálkozás csak súlyosbították megélhetésüket. 3 0 Temetőik nagy 
kiterjedésűek, de a sírok száma alapján csak a közepes nagyságúak közé 
tartoznak. Halottaikat főleg É — D irányú (ettől azonban vannak elté
rések N Y — К irányban) túlnyomórészt természetes fekvő helyzetben, de 
előfordulnak (különösen az első periódusban) aknasíros ülő, illetve zsugo
rított temetkezések is . 3 1 

Anyagi kultúrájuk a sírokban fellelhető ruhadíszekből, ékszerekből, 
csekély számú fegyverből és használati tárgyból, valamint fazekasiparuk 
hagyatékából áll. A legjellegzetesebb sírmellékletek a különböző paszta és 
üveggyöngyök, gyöngyfüzérek, melyek szinte minden sírban megtalál
hatók. A sokféle színű és különböző formájú gyöngyök nemcsak önálló 
ékszerek (nyakba és karra való gyöngyfüzérek), hanem a ruha elmarad
hatatlan díszítő kellékei is. Szép számban találhatók ezüst vagy bronz 
nyakdíszek, ruhakapcsok, karperecek, díszes kapcsok és szíjakat ékesítő 
veretek. Ezeken az ékszereknek számító tárgyakon egyrészt a délorosz 
puszták „őseinek" is mondható hatása, másrészt a szomszédos római, 
illetve germán stíluselemek is megfigyelhetők. Mindennapi használati tár
gyaik közül a bronztükrök, kések, tűzcsiholó szerszámok a leggyako
ribbak. Sok esetben római pénzdarabok segítik elő a sírok pontosabb idő
rendi meghatározását. 3 2 Kétféle fazekas árut készítettek. Közülük az 
egyik csoportba a meglehetősen durva kidolgozású, rosszul égetett edények, 
a másikba pedig a finoman iszapolt szürke agyagból készült edények 
tartoznak. Ugyanakkor a szomszéd római provinciák fazekasműhelyei is 
szállították a szarmata ízlésnek megfelelő edényeket, melyek égetési tech
nikájuk, formájuk és díszítésük tekintetében a legjobbak közé tartoztak. 
Ugyanilyen műhelyekből más tárgyak is eljutottak a szarmaták közé, 
elsősorban is ékszerek, de közülük is főleg fibulák, melyek igen fontos 
szerepet játszanak egy-egy szarmata periódus meghatározásában. 

A tudomány ezidáig három nagyobb szakaszt tud elkülöníteni. Az el
sőbe a jazigok betelepülése, megerősödése és mintegy két évszázados 
Duna—Tisza közi uralma tartozik. A második csoport а I I . sz. végén 
és a I I I . sz. legelején jelentkezik jellegzetes koporsós sírjaival. A harma-
äik csoport beköltözését a szarmata roxolánok nevéhez fűzik. A I I I . sz. 
végén jutnak el ezekre a területekre, és a halmok alá való temetkezést 
is meghonosítják a szarmaták között. Ez utóbbi két csoport férfisírjaiban 
ritkán ugyan, de vannak fegyverek is, elsősorban kardok, melyek közül 
a második csoportnál ún. markolatgyűrűs kétélű karddal találkozunk. A 
roxolánok fegyvere a hosszú, egyélű kard . 3 3 



1. Ada, Komlós-féle téglagyár 
2. Ada, Merzics-féle téglagyár 
3. Ada, Meller-féle téglagyár 
4. Ada , ismeretlen lelőhely 
5. Apatin, ismertlen lelőhely 
6. Apatin, Téglagyár 
7. Apatin, ,,KÍs Római S á n c " 
8. Bácspalánka, ism. lelőhely 
9. Bácsmonostor (Baíki Monostor), Szurdok 

10. Bácsmonostor, ism. lelőhely 
11. Bajmok, Kálvária 
12. Becse, ism. lelőhely 
13. Bogyan (Bodjani), ism. lelőhely 
14. Csurog (Čurug), ism. lelőhely 
15. Doroszló (Doroslovo), ismeretlen lelőhely 
16. Fipilovo, ism. lelőhely 
17. Gombos (Bogojevo), ism. lelőhely 
18. Gombos, Egykor Veindl M. földje 
19. Káty , „Bácskai Sáncok" 

20. Keresztúr (Bački Krstur) , ism. lelőhely 
21. Kiszács, A falu É. részén 
22. Kishegyes (Mali IdjoS), Fodor M. földje 
23. Kishegyes, ism. lelőhely 
24. Pivnice, több ism. lelőhely 
25. Plavna, több ism. lelőhely 
26. Szabadka (Sub.) Szent György templom 
27. Szabadka, Macskovics f. téglagyár 
28. Temerin, ism. lelőhely 
29. Titel, az állomás körül 
30. Zenta (Senta), Csésztó 
31. Zenta, Híressor 
32. Zenta, Mákos 
33. Zobnatica, Kiss-szállás 
34. Zombor (Sombor), Thim f. téglagyár 
35. Zombor, a Szenzen parknál 
36. Vajszka, ism. lelőhely 
37. Verbász, ism. lelőhely 
38. Verbász, Kendergyár 



A hunok fénykora és bukása 

A 370-es évek közepe táján egy Európában addig még ismeretlen nép 
jelent meg, és a történelemben páratlan népmozgás megindítója lett. 

A magukat hunoknak nevező ázsiai lovasok eredetéről több elmélet is 
ismeretes. Közülük a belső- és közép-ázsiai származást hirdető a legel
fogadhatóbb. E szerint az „európai hunokat" a kínai és szogd források
ban szereplő hiung-nu (hjon) törzsekből származtathatjuk. Évszázadokon 
keresztül (főleg az i. e. I I I — I I . sz.-ban) ádáz harcot vívtak a kínai di
nasztiákkal. 3 4 Végül is a kínaiak győztek, szétverték a hiung-nuk biro
dalmát, és az egykori félelmetes ellenség maradékát Közép-Ázsia felé űz
ték. Ez az esemény még valamikor az időszámítás kezdete táján történt. 
Négy évszázadnak kellett eltelnie, hogy a hiung-nuk vagy a hozzájuk 
közel élt törzsek leszármazottai ismét a történelem színpadára lépjenek. 

A Volgán átkelve legelőször a Volga, a Don és a Kaukázus környékén 
állomásozó szarmata alánokat rohanták le. Az alánok egy része Nyugat 
felé menekült, másik, nagyobb része hun alattvaló lett. Nem sokkal az
után megalakul a több népet tömörítő keleti gót állam is, amely abban 
az időben a Kárpátoktól keletre a Dnyesztertől a Donig terjedt. A „pusz
ták lakói" — G R U N T U N G I A U S T R O G O T I — Ermanarich nevű ki
rályuk vezetésével súlyos vereséget szenvedtek a hunoktól. A főleg gyalog 
harcos germánokat teljesen felkészületlenül érte a hunok lovas nomád 
harcmodora. A kortársak a hunokat hegyóriásról legördülő szélvészhez 
hasonlították, szélvészhez, mely hirtelen jön, és útjában mindent letarol. 
Valójában ez a kép hamis, mert a hun, mint minden más nomád nép, 
óvatosan, nagy körültekintéssel készült fel az összecsapásra. Támadásaikat 
kisebb portyázó rajtaütésekkel kezdték, és igyekeztek fellázítani mind
azokat a népeket, melyek csak kelletlenül hódoltak kiszemelt ellenfelük
nek, sőt mai értelemben vett lélektani háborút is folytattak azzal, hogy 
a legszörnyűbb híreket terjesztették magukról . 3 5 

Mindenesetre a hatalma teljében levő gót állam összeomlásának híre 
futótűzként terjedt, és pánikba ejtette a különböző germán népeket. A 
keleti gótokon kívül a herulok, szkirek, rugiak, valamint egész sor kisebb 
törzs is hun fennhatóság alá került. A mai R o m á n i a területén élő nyugati 
gótok, az „erdőlakók" — T E R V I N G I V I S I G O T I — sem kerülték el 
sorsukat. A nyugati gótok 376-ban elszenvedett vereség után szétszó
ródtak a hegyek között, egy nagyobb csoportjuk pedig menedéket kért 
a keletrómai birodalomtól. 3 6 A nyugatrómai birodalomban ekkor még 
nem is sejtették, hogy micsoda beláthatatlan következménnyel fog járni 
a germán népek fejvesztett menekülése, valamint azt sem, hogy alig egy 
emberöltő alatt porba vész mindaz, amit ezer évig apránként felépítettek. 

A hunok államalakítási törekvéseik miatt nem törtek tovább Nyu
gatra. Csak mintegy húsz év múlva, a 390-es évek közepe táján jelent 
meg az Al-Dunánál a hunok nyugati szárnya Uldin (Uldis) „regulus" 
vezetésével. 3 7 A keletrómai kormányzat váratlan barátra és szövetségesre 



talált a hun nagyvezérben és harcosaiban. A szövetség első lépéseként 
Uldin a Konstantinápoly környékét fosztogató lázadó gót zsoldosvezér 
Gainas seregét tönkre veri, és ezzel újabb, váratlan eseménysorozat meg
indítójává válik. A hunok győzelmének hírére ismét pánik tör ki a ger
mán törzsek között. Ez alkalommal már nagy árat kell fizetnie a római 
birodalomnak. Nyugati részét szinte elárasztják a különböző germán tör
zsek, sőt a birodalom területén megalakulnak az első barbár államok is . 3 8 

Időközben nézeteltérésre kerül sor Uldin és a konstantinápolyi kormány
zat között. A valamikori szövetségesek háborúba keverednek egymással. 
Uldin húzza a rövidebbet. Vereséget szenved a döntő csatában, sőt egész 
seregét is elveszti. (409) 3 9 

Ez idő tájt a hun főerők valahol a Volga és a Don között élték nomád 
életmódjukat. A keleti gótokat küldték a Kárpát-medence meghódítására. 
A keleti gótok 410—418 között legyőzik a kvádok megmaradt erőit, majd 
a gepidákat és más germán népeket tettek hun alattvalóvá. 

Végül is 422-ben Rua (Rugila, Ruga) nagyfejedelemmel az élen meg
indult a hun főerő Nyugat felé. Az Aldunán megjelenő hunok első vállal
kozása egy tráciai betörés volt, majd ezt követte a Kárpát-medence-i hon
foglalásuk. Közben fordulat állt be a hun politikában is. A felbontott 
keletrómai szövetség helyett mind meghittebb viszony alakul ki a nyugat
római császári udvarral. Ez egyben azt is jelenti, hogy míg Konstanti
nápoly az elkövetkező években állandó célpontja lesz a hun támadásnak 
és zsarolásnak, addig a ravennai kormányzattal egyre szorosabb szövet
ségre lépnek. A nyugatrómai—hun barátság lelke és biztatója egy tehetsé
ges katona és egyben politikus, Flavius Aetius, aki a császári udvar ne
veltjeként ifjúkorában egy alkalommal túszként a hunokhoz került, és 
ott sok barátot szerzett magának. 4 0 A későbbiekben még sokat hallunk 
róla, most azonban beszéljünk inkább a hunok „csendes" terjeszkedéséről, 
mely egészen 434-ig, azaz Rua haláláig nem kíván nagyobb véráldozatot. 

A keletrómai császári udvar évente „pénzadományokkal" váltja meg 
a békét, igaz, a hunok egyelőre amúgy is Nyugattal vannak elfoglalva. 
Többször is beavatkoznak a nyugatrómai birodalom belügyeibe, termé
szetesen minden alkalommal barátjuk, Aetius pártján, aki politikai kulcs
figurává válik. 430 körül Rua uralkodótársa, Uptár (Oktár) már a Rajna 
jobb partján élő burgundokkal csatázik. 433-ban az időközben egyedural
kodóvá vált Rua segítségével Aetiust kinevezik a nyugatrómai birodalom 
katonai főparancsnokává. Valószínűnek látszik, hogy ekkor Aetius hálá
ból átengedi a hunoknak a mai Dunántúlt, azaz az akkori Valériát és 
Pannónia Primát . 4 1 

434-ben meghal Rua király. Utóda unokatestvére, Bleda lesz, aki maga 
mellé veszi társuralkodónak öccsét, Attilát. Első lépésként követelésekkel 
állnak elő a keletrómai birodalommal szemben, mely kénytelen elfogadni 
a megalázó feltételeket, és megduplázni az évi adót. Ez az ún. margusi 
béke egyébként vérig sértette a bizánci udvart, de mit tehetett mást, fize
tett. Még ugyanebben az évben a hunok Scytia, azaz Kelet-Európa népei 



ellen vonultak, ami azt bizonyítja, hogy államalapításuk még mindig tart. 
Ekkor alapjában megváltozik a hunok támadó politikája. A békés terü
letfoglalás elve már a múlté, Bleda, de főleg Attila személyében könyö
rületet nem ismerő, véreskezű vezér áll a hódító csapatok élén. 

Mintegy előjelként az elkövetkező évtizedek borzalmaira, 436-ban a 
hunok Aetius szövetségeseként átkelnek a Rajnán, és szörnyű pusztítást 
visznek végbe a római területen tanyázó burgundok között. E z volt a 
legszörnyűbb csapás, amit a római—hun szövetség mért a germánokra, 
hisz a döntő csatában elesett a burgundok királya, Gandahar egész nem
zetségével együtt (437). E gyászos csata kitörölhetetlen nyomot hagyott 
a germánságban. Csakhamar mondák szövődtek köré, melyekből meg
született a Nibelung-ének. 4 2 

A ravennai kormányzat viszonzásképpen római katonai főparancsnoki 
címmel (magister millitum) tünteti ki Attilát és egyúttal a már korábban 
megkapott Dunántúl mellé Szlavóniát (Savia) is hun területté nyilvánítja. 
Habár e benépesített római tartományok névleg hun fennhatóság alá ke
rültek, állandó hun katonai megszállásra, illetve megtelepülésre sosem 
került sor. 4 3 

Ezután a hunok teljes erővel a római birodalom keleti fele ellen for
dultak. 433 őszén, kihasználva a kedvező lehetőséget, hogy az egyesült 
kelet- és nyugatrómai hadsereg az Észak-Afrikát azaz Karthágót elfog
laló vandálok ellen vonult, elszenvedett sérelmeiikre hivatkozva a hunok 
Margus város püspökének kiadását kérik. Kérésüket azonban a császár, 
I I . Theodosius kereken megtagadja, s ezzel ürügyet ad a hunoknak a 
betörésre. A hun seregek átkelnek a Dunán, és romba döntik Viminaciu-
mot (Kostolac), az útjukba eső első várost. Miután a keletrómai biroda
lom hadseregének zöme Karthágóban a vandálok, Armendiában pedig a 
perzsák ellen harcol, a hunok nem ütköznek nagyobb ellenállásba. A 
városok és környékükről verbuvált népi alakulatok nem tudják ered
ményesen felvenni a harcot a támadókkal, így 440-ben elesik a határ
menti Margum és Singidunum (Belgrád). A következő évben további 
pannóniai és moesiai városok kerülnek sorra, pl. Sirmium (Sremska Mit-
rovica), majd a délebbre, azaz az ország belsejében fekvő (Naissus (Niš) , 
Serdica (Sofija), Philippopolis (Plovdiv), Arcodianopolis, Constanca és 
sok más virágzó hely. Természetesen ezt már Bizáncban sem nézik tétle
nül. Sürgősen csapatokat vezényelnek át az afrikai harctérről, de a 
hunok ellen felvonuló keletrómai sereg súlyos vereséget szenved a trák 
Chersonesosnál (Gallipoli-félsziget), mire a bizánci kormányzat kénytelen 
békét kérni. 4 4 A feltételeket természetesen Bleda és Attila szabja, amit 
elsősorban is a császári kincstár bán meg. A második marguszi béke, vagy 
másképpen a római küldöttség vezetőjéről elnevezett anatóliusi béke óriási 
pénzadó kifizetésére kötelezte a keletrómai birodalmat, nem beszélve a 
romokban heverő városokról, melyek egy részét majd csak száz év múlva, 
Justinianus császár uralkodása idején sikerül újjáépíteni. 4 5 

A 445-ös év újabb fordulat a hun történelemben. Attila megöli test-



vérét és uralkodótársát Bledát, és egyeduralkodóként ismét leszámolásra 
készül a keletrómai császársággal. É p p úgy, mint a 440-es nagy táma
dáskor, most is csak a kedvező alkalomra vár, ami el is jön alig két év 
múlva, amikor borzalmas földrengés dönti romba a keletrómai fővárost 
és könyékét. A 447-es katasztrófa után Attila minden szövetségesével a 
birodalomra tör. Az ellene küldött római sereg ismét vereséget szenved, és 
így megnyílik az út egész a Thermopylei-szorosig. A hunok végigpusztít
ják a földrengés sújtotta vidékeket, és mintegy 70 várost kifosztanak 
(legalábbis ennyit emlegetnek a források). A következő évben, 448-ban 
Attila már a Dunától egész Naissusig (Nišig) terjedő (gyepűt) követel. 
A császári udvar a tönk szélére jutott. Mivel a kincstár teljesen kiürült, 
tehetetlenül ki volt szolgáltatva a nagy király kényének-kedvének. A 
béketárgyalások a sok lehetetlen és teljesíthetetlen kívánság miatt sokáig 
elhúzódnak. 450-ben azonban egészen váratlan dolog történik. A már 
említett Anatolius és szenátortársa, Nomus vezette küldöttség olyan békét 
köt a hunokkal, amelyben Attila lemond minden eddigi területi igényéről, 
nem emeli az évi adót, sőt még a hadifoglyokat is szabadon bocsátja. Ezt 
a nagy engedékenységet csak egy dologgal lehet megmagyarázni. Többé 
nem volt érdekes számára a keletrómai birodalom, inkább a „bará t i " 
Nyugat ellen fordult . 4 6 

Arra számítva, hogy a nyugatrómai birodalom északi határát, vala
mint a Gallia provinciát benépesítő germán törzsek átallnak a hunok 
oldalára, Attila előbb kerülőúton igyekezett a birodalom szívéhez köze
lebb jutni. Ám a szövetségre invitáló tárgyalások nem jártaik eredménnyel. 
A germánok hűek maradtak a nyugatrómai birodalomhoz, elsősorban 
azért, mert a hunok neve ekkortájt már több volt mint félelmetes. A 
diplomáciai előkészítés után 451 tavaszán Attila megindul a „népek 
tengerével", hogy szolgasorba juttassa az ezeréves birodalmat. Vala
mikori barátját, Aetiust teljesen felkészületlenül éri a támadás, és 
mire nagynehezen összetoborozza seregét, Attila feldúlja az északi határ 
mentét, sőt mélyen behatolva Galliába már Aurelianát (Orlean) ostromolja. 
Az ellenfél közeledtének hírére Attila visszavonul a Champagne síkságra. 
A Troyes közelében fekvő Mauriacum, vagy ahogy a köztudatban elter
jedt, Catalaunum mellett találkozott a két sereg. Minden bizonnyal az 
ókor legnagyobb ütközete zajlott le ezen a helyen, melyben Attila oldalán 
részt vettek a hunok mellett az Ardarich vezette gepidák, a keleti gótok, 
rugiak, szkirek, svebek, herulok, thüringiaiak stb., Aetius oldalán a „nyu
gati v i lág" barbár népei: a vízigótok I. Theodorich királlyal az élen, az
után az alánok, burgundok, frankok, alemannok és persze maguk a ró
maiak, illetve a már elrómaiasodott barbár katonai telepesek. 4 7 

A csatát nagy aggodalommal a nap kilencedik órájában, azaz kora 
délután kezdték meg. Magáról a csatáról és eredményéről most aligha 
tudnánk helyes képet festeni. Tény azonban, hogy a későn megkezdett 
ütközetnek napnyugtáig nem lehetett győztese. Legvalószínűbb, hogy az 
óriási csatamezőn a vezérek nem látták tisztán a csata folyását, nem tud-



ták megítélni kellőképpen az előnyös helyzetet, és még az sincs kizárva, 
hogy tulajdonképpen a főseregek, azaz Attila hunjai, illetve Aetius légiói 
egyáltalán nem is bocsájtkoztak küzdelembe. Ök ketten túl jól ismerték 
egymást, bizonyára mindketten cseltől tartottak. így hát a csatában el
sősorban a germánok irtották egymást. 4 8 A szakemberek egy része Attilát 
tartja vesztesnek, ugyanis a források arról beszélnek, hogy az est beáll
tával a hunok visszahúzódtak szekértáborukba, és csak sűrű nyílzáporral 
tudták távoltartani ellenfelüket. Attila készült a halálra, hisz nyergekből 
óriási máglyát hordatott össze. Bizonyára elevenen elégette volna magát, 
ha az ellenfél benyomul a táborba. Erre azonban nem került sor. A ha
lotti máglyát bizonyára nem Attilának gyújtották meg, hanem a csatában 
elesett főuraknak. Bárhogy is volt, a seregek gyorsan szétváltak. A vízi
gótok már másnap reggel elvonulnak magukkal víve csatában elesett ki
rályukat. Aetius legnagyobb szövetségesei nélkül már nem mert csatába 
szállni, vagy inkább szándékosan futni hagyta Attilát. Mi másért eresz
tette volna szét germán szövetségeseit. A hunok minden bántódás nélkül 
visszatértek a Kárpát-medencébe, és egy év múlva újabb nagyszabású 
hadjáratot indítottak a nyugatrómai birodalom ellen. A cél ez alkalom
mal már az örök város, Róma. 452 első felében sorra elesnek az észak-
itáliai városok, kezdve az eddig bevehetetlen Aquileiától egészen Milá
nóig. Aetius nem képes valamirevaló sereget összetoborozni, amivel meg
védhetné a kiszolgáltatott városokat. Róma mégis megmenekül. A legen
dás békekötés után, melyet a Po és a Mincio összefolyásánál köt meg a 
pápa, azaz Róma püspöke és Attila, a hunok visszavonulnak. 4 9 Itália 
váratlan elhagyását két dologgal magyarázhatjuk. Az egyik, és ezt a for
rások is kiemelik, hogy a pusztítás után a nagy melegben járvány ütött 
ki, és megtizedelte a hun sereget, a másik, hogy az új keletrómai császár, 
Martianus semmibe véve az eddigi hun szerződéseket, nemhogy megta
gadja az adófizetést, de átkelve a Dunán még hátba is támadja az otthon 
maradottakat. Attila bosszúra vágyva siet haza, és készül a Marcianus 
elleni végső leszámolásra, amikor 453 tavaszán teljesen váratlanul agy
vérzés következtében meghal. 5 0 

Fiai megpróbálják átvenni a hatalmat, de az ingatag nomád biroda
lomban szembe kerülnek a nagy király vazallusaival, a germán fejedel
mekkel. Egy végső összecsapásban az ismeretlen Nedao folyó mentén (va
lahol az Alföld déli részén) a hunok és megfogyatkozott szövetségeseik 
döntő vereséget szenvednek a gepida király, Ardarich vezette germán
szarmata szövetségtől. Ezzel a vereséggel a hunok kiszorulnak a Kárpát
medencéből, és visszatérnek a délorosz pusztákra, ahonnan elűzik a 
keleti gótokat, akik Pannónia felé veszik útjukat. 5 1 

Egy olyan hatalmas állam, mint amilyen Attiláé volt, hogy szűnhet 
meg egyik napról a másikra, anélkül, hogy külső ellenség tiporná le? 
Tudnunk kell, hogy általában a nomád birodalmak rendkívül gyorsan 
jönnek létre, de épp ezért a bennük levő törzsek, törzsszövetségek csak 
lazán kapcsolódnak egymáshoz. A birodalom tulajdonképpen sok-sok 



apró államból áll. Benne az uralkodó törzs csak uralmát biztosítja a 
népek felett, ami lehetővé teszi, hogy hallatlan gyorsasággal mind több 
népet vonjon vezérlete alá, és mind kevesebb tudjon ellenállni neki. Az 
uralkodó törzs végül már csak vékony réteg marad. Ameddig meg tudja 
tartani hatalmát, addig nincs baj . De amint tekintélyén csorba esik, trón
viszály tör ki, vagy csatában alul marad, hatalma könnyen meggyöngül. 
A leigázott népek fellázadnak, a népek, törzsek szétválnak egymástól és 
a birodalom ugyanolyan hirtelen széthullik, mint ahogy létrejött. Tulaj
donképpen csak kivételes képességű fejedelmek, uralkodók tudják össze
tartani ezeket a népcsoportokat. A legtöbb esetben a törzsszövetség feje
delme saját kénye-kedve szerint portyázik, zsoldosnak szegődik, mintha 
nem is volna ugyanannak a politikai tömörülésnek tagja. Ez jellemző a 
hunokra is, amikor nem egy esetben a római zsoldban levő hun segéd
csapatok a szövetséges alánokkal, vagy éppenséggel egy másik hun csa
pattal csatáztak. 5 2 Természetesen csak Attila vezérségéig. Az ő hatalomra 
jutásával soha nem látott egységbe tömörül a barbár tömeg. Ennek az 
egységnek azonban egyedüli összetartója az istenként tisztelt nagy király 
volt. Ezek után már nem csodálkozhatunk, hogy váratlan halála egyben 
a Hun Birodalom pusztulását is jelentette. 

Mint láttuk, a hunok Kárpát-medencei honfoglalása 420 körül kezdő
dött. A hun főerő az ezt követő években bizonyára teljes egészében átte
lepült e területre. Első Kárpát-medencei központjuk valahol Dél-Bánát
ban, a Morava torkolatvidékével szembeeső területen lehetett. Valamivel 
később Attila fogja a hun birodalom „fővárosát" , azaz a vezéri szállás
területet átteni a Tisza vidékére, pontosabban a Tisza folyásának középső 
és alsó szakaszára . 5 3 Hogy pontosan hol is volt ez a központ, azt már 
évszázadok óta kutatják a tudósok. A priskosi és más római küldöttségek 
leírásából arra lehet következtetni, hogy ezt a helyet valahol Szeged kör
nyékén, illetve az átellenes oldalon, a Duna—Tisza közén, tehát éppen
séggel Észak-Bácskában kell keresnünk. 5 4 Ezt látszik bizonyítani az a 
hallatlanul értékes kincslelet is, melyet a magyar—jugoszláv határ kö
zelében, Nagyszéksóson találtak 1926-ban. A homokból előkerült tárgyak 
egy hun előkelőség halotti máglyájának tartozékai, melyekből a szegedi 
múzeum szakembereinek a mintegy 50 év alatt eddig 166 darabot sikerült 
összegyűjteniök. Az első aranytárgyak csak több évvel megtalálásuk után 
kerültek a múzeumba). Sajnos, a nagyszéksósi leleten kívül más, kizáró
lag hunnak nevezhető leletünk ezidáig Bácskában nincs. Két oka van. Az 
egyik a kutatás hiányossága, a másik, hogy a hunok igen rövid Duna— 
Tisza közi jelenléte nem volt elég ahhoz, hogy sajátos hun kultúra jöjjön 
létre. A hunok saját államukban, illetve nagyon is összetett társadalmuk
ban csak vékony vezető réteget alkottak, és ennek következtében anyagi 
kultúrájuk nem különíthető el kellőképpen a kortárs szarmata, illetve 
germán népek anyagi kultúrájától. 5 5 Éppen ezért a régészet a IV. és V. sz. 
anyagát, népre való tekintet nélkül, „hunkorinak" nevezi, épp a fentiek
ben említettek miatt. Igaz, vannak szakemberek, akik a hun régészeti 



anyagot a germán keleti gót, illetve gepida leletekben látják, nézetüket 
azonban bizonyos benntartással kell fogadnunk, habár az ezekre a né
pekre jellemző úgynevezett Fekete-tengeri (Pontusi) divat feltehetőleg 
nem volt ismeretlen és idegen a hunoknak sem. 5 6 

Germánok a Duna—Tisza közén 

A Nedao menti csata, a hunok kivonulása után egy időre fellélegezhettek 
a Kárpát-medence lakói. Nézzük, kik is ők. A Duna—Tisza közén ős-
lakóként megmaradtak a szarmaták. Történelmüket már ismerjük. Tőlük 
keletre a gepidák népesítették be az Alföldet. A Dunántúl a romanizált 
őslakosságon kívül az újonnan érkezett keleti gótok lakhelyévé vált. A 
Duna balpartján az Újvidéktől Dunapataj ig húzódó szakaszt pedig a 
germán szkirek lakták . 5 7 Mindegyikük egykor hun alattvaló volt, vezé
reik, királyaik kivétel nélkül Attilát szolgálták, és nem egy közülük te
hetséges politikusnak bizonyult. Menjünk azonban sorjában, és ismerked
jünk meg e népek rövid történelmével. 

A S Z K I R E K éppúgy, mint a gótok, gepidák, herulok és vandálok a 
germánok keleti ágához tartozó nép. Jóva l az időszámítás kezdete előtt, 
Skandináviából ereszkedtek le a Fekete-tenger part jára . 5 8 Itt kerültek hun 
fennhatóság alá, és a IV. sz. végén hun segédnépként találjuk őket Uldin 
seregében. A hunok nyugati szárnyának sikertelen szereplése nagy vér
áldozatot követelt a szkirektől, de gyorsan kiheverték a csapást. Vala
mivel később a hun főerőkkel egyidejűleg érkeztek a Kárpát-medencébe 
és benépesítették a Duna mentét. Tehetséges királyuk, Edika (Edecon, 
Edecu) Attila egyik legbizalmasabb embere lett. A szkirek valószínűleg 
a hun szállásterület nyugati határőrének szerepét töltötték be. Az Attila 
halálát követő csatározásban Edika a szkirek nagyobb részével nem vesz 
részt, de egy csoportjuk megmarad hun szövetségesnek, és a végsőkig kitart 
mellettük még a meghátrálás idején i s . 5 9 Ezzel szemben Edika semlegessége 
lehetővé teszi, hogy megmaradjanak régi szállásterületükön egészen a 
470-es évekig. Mielőtt még befejeznénk a szkirek történetét, szólnunk kell 
a keleti gótokról is, ugyanis e két nép története szorosan összefügg. 

A K E L E T I G Ó T O K tehát rokonságban voltak a szkirekkel. Testvér
törzsükkel, a nyugati gótokkal együtt ők is Skandinávia déli feléből ván
doroltak át a mai Ukrajna területére. Innen a nyugati gótok tovább nyo
multak Nyugatra , és megszállták a rómaiak álltai kiürített Dáciát . A 
keleti gótok pusztai nép maradtak és a szomszédos kisebb törzsekkel 
együtt erős államot alapítottak. A keleti gótok sok népet tömörítő álla
ma épp a IV. sz. második felében, Ermanarich királyuk uralkodása ide
jén éri el hatalma tetőpontját, de még így sem képes ellenállni az új 
keleti jövevényeknek, a hunoknak. 6 0 A csekély számú menekülttől elte
kintve a keleti gót nép többsége hun fennhatóság alá kerül. Az V. sz. 
elején uraik parancsára hadjáratot vezetnek a Kárpát-medencébe, ahol 



hun alattvalóvá teszik a guadokat és a gepidákat. A további hadjára
tokból is kiveszik részüket, de nem mozdulnak régi szállásterületükről, 
egészen addig, amíg az Attila-fiak vissza nem vonulnak a Kárpát-me
dencéből. A visszavonuló hunok elől kitérve a keletrómai birodalomtól 
kérnek menedéket. Martianus császár szövetségbe fogadja őket, és átengedi 
nekik Pannóniát, azaz a Dunántúlt, pontosabban annak középső és dél
keleti részét. A 456-ban betelepülő három fő keleti gót törzs megszállja 
a Szávától a Balatonig terjedő síkságot, beleértve Bácska délnyugati ré
szét i s . 6 1 

Megjelenésük megzavarja a Kárpáti-medence alig pár éves nyugalmát. 
Előbb a keletrómai birodalommal kerülnek összeütközésbe, majd a béke
kötés után jobb híján a szonszédos népeket szemelik ki áldozatul. Rövid 
idő után a Kárpát-medence ismét hadszíntérré válik. Az áliandó zakla
tásokat megunva a valamikori gepida szövetség népei közös vállalkozásba 
kezdenek a keleti gótok ellen. Itt folytathatjuk ismét a szkirek történetét 
is, mivel épp ők játszották a vezető szerepet ebben a germán háborúban. 
Átkelve a Dunán a szövetségesek (szkirek, gepidák, quadok, rugiak, 
szarmaták) a számunkra ismeretlen Bólia nevű folyó mellett vereséget 
szenvednek. Ezek után a keleti gótok igazán nyeregben érzik magukat, és 
megkezdik ellenfeleik kiirtását. 

Elsőként a „ főbűnös" szkirek kerülnek sorra. Jeles királyukról, Ediká-
ról nem hallunk többé, de fiai, Hunvulf és Odoaker mint a népvándorlás 
jellegzetes politikus hadvezérei az elkövetkező évtizedekben sokszor hal
latnak magukról. Ez utóbbi, Odoaker szkir-rugi harcosaival megbuktatja 
az utolsó hivatalos nyugatrómai császárt, Romulus Agustust (476), és 
ezzel véget ér a nyugatrómai árnyékcsászárok kora, ami egyben azt is je
lenti, hogy a birodalom nyugatai fele jogilag megszűnik. 6 2 

A szkirek után a többi szövetséges sem kerülheti el sorsát. A guadok 
és rugiak országának végigpusztítása után, mint már azt hallottuk, a 
szarmaták is elszenvedik súlyos, egyben utolsó vereségüket is. Az állandó 
háborúskodásnak azonban meglett az eredménye. A Kárpát-medence, de 
még inkább Pannónia gazdasági csődbe jutott. A keleti gótoknak nem 
maradt más választásuk, minthogy elhagyják e területet. Alig 15 évi 
tartózkodás után törzseik két nagy csoportra válnak. Egyikük Nyugat felé 
veszi útját és Galliában, azaz a vízigótok államában köt ki. Másik, egy
ben nagyobb csoportjuk pedig legendás hírű királyuk, a későbbi N a g y 
Theodorich vezetésével délre indul. Átkelve a Száván, a Balkán, azaz a 
keletrómai birodalom földjére lépnek, ahonnan csak mintegy 18 évi 
bolyongás után vonulnak ki ismét. 488-ban Itáliába mennek, ahol ősi 
ellenségük a szkir Odoaker állja útját. Többszöri csatározás után a 
vesztes Odoaker visszavonul Revennába, ahol három évig állja az ost
romot, de végül mégis kiszolgáltatja magát a keleti gótoknak. 493-ban 
Ravenna új urát, N a g y Theodorichot köszönti, és ezzel lezárul a germán 
népek történelmének egyik legsötétebb szakasza . 6 3 

A G E P I D Á K a népvándorláskornak azokhoz a népeihez tartoznak, 



melyekről nem maradt fenn korabeli írásos emlék. Hiába játszottak egy 
évszázadon át vezető szerepet a Kárpát-medence történetében, a korabeli 
krónikások szinte nem is említik őket. Azt a keveset, amit róluk tudunk, 
ősi ellenfeleik a nem épp tárgyilagos keleti gót, illetve a longobárd for
rásokból kellett kihámozni. Annyi biztosat tudunk, hogy Skandináviából, 
vagy a Visztula torkolatvidékéről származtak, és közeli rokonságban vol
tak a keleti gótokkal, valamint, hogy a 260-as években érik el a Kárpát
medence északkeleti részét, azaz a római Dácia provincia határát a mai 
Románia területén. Nevük a többi germán néphez hasonlóan öndicsérő 
jelzőből ered, vagyis ők voltak a bőkezűek, az adakozók (német geben, 
angol gifden). 6 4 

A meg-megújuló gót-gepida támadások miatt a rómaiak 270-ben 
kiürítik Dácia provinciát, és ekkor az eltávozó romanizált lakosság he
lyére a gótok mellett gepidák is költöznek. Igaz, nekik csak a tartomány 
északnyugati részében marad hely, de szállásterületüket gyorsan kiter
jesztik az egész Tiszántúlra, pontosabban annak a Tisza felső folyásától 
a Kőrösig, sőt a Marosig húzódó szakaszára. 6 5 

Történelmünk nagy fordulópontja 410-ben következik be. Ekkor a 
hunok parancsára támadó keleti gótokkal szemben elvesztik független
ségüket, és ezzel ők is hun alattvalóvá lesznek. Valamivel később, a 440-
es években Ardarich királyuk vezetésével a hunok legjelentősebb „szövet
ségeseivé" lépnek elő. Részt vesznek a balkáni és a nyugati hadjáratok
ban is a hun haderő gerinceként, Ardarich pedig Attila egyik legked
veltebb vazallus királya lesz. Azonban a nagy király halála után egyből 
hűtlenné válik, és az Attila-fiak elleni általános felkelésben épp ő áll a 
szövetséges népek élére. 6 6 

A Nedao folyó menti győzelem hallatán Martiaus keletrómai császár 
elismeri a gepidák sikerét, szövetségesül fogadja Ardarichot, s ezzel meg
kezdődik a gepida történelem „ a r a n y " százada. A gepidák a Kárpát
medence egész keleti felének uraivá válnak, és több mint száz éven ke
resztül belső békében élnek. 6 7 Persze a bizánci kormányzat azonnal gondos
kodik arról, hogy a gepidák nehogy biztonságban érezzék magukat, és mint 
ahogy azt már láttuk, 456 J ban az üresen hagyott Pannóniába betelepíti a 
hunok elől menekülő keleti gótokat. Ezzel a gepidák mintegy kutyaszo
rítóba kerülnek, de ősi testvér-ellenfelükkel mégsem keverednek nagyobb 
háborúba. Legalábbis egyelőre nem. A Bólia menti csata, melyben a ge
pidák csak kisebb erőkkel vettek részt, a keleti gótok elvonulása után a 
gepidák megszállják a valamikori Pannónia Secundát, azaz a mai Sze-
rémséget és Szlavóniát. Itt kerül sor az első komolyabb összecsapásokra 
a gótokkal, előbb 488-ban, amikor N a g y Theodorich 15 évi balkáni 
bolyongás után Itáliába indul, majd később 504-ben, amikor immár Itá
liából érkezik a gót sereg, hogy elűzze a gepidákat. A keleti gót támadás 
sikerrel jár. A gepidák kénytelenek feladni Pannónia Secundát. Csak 
N a g y Theodorich halála (526. augusztus 30.) után a nagy bizánci—gót 
háború idején (536—537), amikor a gótok visszavonják erőiket, sikerül 



a gepidáknak ismét elfoglalniuk az egyszer már birtokolt Sirmiumot a 
hozzá tartozó területekkel. 6 8 

Ezzel a lépéssel azonban magukra haragították Bizáncot, azaz az új 
császárt, Justinianust. Bizánc itáliai hadi sikerei, illetve a gót hatalom 
meggyengülése után joggal követelte a gepidáktól az egykori római, majd 
a háború előtti gót területek átadását. Hamarosan kirobban a háború, 
amelyből látszólag a gepidák kerülnek ki győztesen (539), de ettől kezdve 
a gepidák helyzete mind kétségbeejtőbbé válik. Vesztüket mégsem a bi
zánciak, vagy az újból megerősödő gótok, hanem egy harmadik nép, a 
longobárdok okozzák. 

A gepida-longobárd háborúk története 

A longobárdok soha nem szállták meg a Dunától keletre eső területeket, 
így történelmükről dióhéjban annyit, hogy az Elba torkolatvidékétől 
nyugatra eső síkságról ereszkedtek le a Duna mentére. Az V. sz. végén 
előbb a mai Béccsel szemközt fekvő Duna menti területen élő herulok 
királyságát verik szét, majd valamivel később, N a g y Theodorich halála 
után Pannónia északi része is fennhatóságuk alá kerül. A bizánci császár
ság ekkor már világosan látta, hogy a Duna mentén egy új , korábban 
ismeretlen, de igen félelmetes hatalom kezd kibontakozni. Ezért a bi
zánci-gót háború kitörésekor Justinianus császár keresztény szövetségre 
lép a longobárdokkal. E szövetségnek eleinte semmi rendeltetése nem volt, 
csak majd valamivel később, 545—546 körül, Audion király uralkodása 
idején lesz eredménye. Justinianus átengedi a longobárdoknak a valami
kori gót Pannóniát, azaz Pannónia déli részét (Sirmium kivételével), sőt 
még a romanizált lakosság lakta Nyugat-Pannónia noricumi határvidékét 
is, és ennek fejében csak egyet követel: a gepidák elleni háborút. 6 9 A har
cos longobárdok kapnak az alkalmon, és már a következő év tavaszán, 
547-ben vereséget mérnek a gepidákra, akik ekkor békét kérnek és kap
nak. A békét kisebb csatározások ugyan meg-megszakítják, de a döntő 
összecsapásra csak 552 tavaszán kerül sor. Az ún. asfeldi (az „ á s z o k " 
mezeje) ütközet a gepidák teljes vereségével végződik, azonban épp maga 
Justinianus fékezi meg a győzőket, békét parancsolva a két népnek. Ter
mészetesen ezt nem csak jószívűségből teszi, hanem mert közben Itáliá
ban a tehetséges gót Totila ismét visszaállítja a keleti gótok hatalmát. 
A gótok elleni végső leszámolásra felvonuló bizánci seregnek szüksége 
volt a longobárd, de a gepida erősítésre is. A nagy ellenfeleknek egy 
ideig vállvetve kellett harcolniuk egy közös célért. 7 0 

A Justinianus parancsolta békét jó ideig tiszteletben tartja mindkét nép. 
Az 560-as évek elején azonban az új gepida király, Kunimund Sirmiumba 
helyezi át székhelyét. Ez természetesen nem tetszik a longobárdoknak. 
Kihasználva Kunimund és a gepida fősereg távollétét, Alboin a longo
bárdok ifjú királya 565-ben megtámadja Sirmiumot és környékét. Idő-



közben a szlávok ellen vezetett erdélyi hadjáratból Kunimund győztesen 
tér vissza, de csatát veszít, és kénytelen visszahúzódni a fővárosba. K ö z 
ben Justinianus meghal (565. nov. 4.), és utóda, I I . Justinus meggondo
latlanul felbontja a húszéves bizánc—longobárd szövetséget, sőt a gepi
dák ígéretére, hogy átadják Sirmiumot, felmentő sereget küld a longo
bárdok ellen. A bizánci-gepida sereg 566-ban felmenti Sirmiumot, azaz 
elűzi a longobárdokat, akik egycsapásra szorongatott helyzetbe kerül
nek. 7 1 Aiboint délről Bizánc, keletről a gepidák, északról a szlávok ve
szélyeztetik, ezért sürgősen új szövetségesek után néz. Meg is találja őket 
egy nemrég megjelent, magukat avaroknak nevező ázsiai népben. Mind az 
avarok, mind a longobárdok szorongatott helyzetben voltak. Hátukban 
üldözőik, a türkök, előttük a hatalmas Bizánc, amely ugyan szövetségre 
lép velük, de okulva az előző század gót példájából, letelepedési enge
délyt nem ad nekik. A Baján vezette nomád avarok a bizánci politikusok 
jóvoltából már tudták, hogy nem is oly messze Nyugaton hatalmas hegy
ségtől körülvett síkság terül el, mely biztos menedéket ad az üldöző 
türkökkel szemben, és amelyet tőlük csak a gepidák országa választ el. 
Ilyen körülmények között természetesen gyorsan megszületik a longo-
bárd-avar szövetség, melynek egyetlen célja, megsemmisíteni a gepidá
kat. 

A végső leszámolásra már 567 tavaszán sor kerül. A longobárdok 
nyugatról, az avarok keletről támadnak. Kunimund közben végzetes hi
bát követ el azzal, hogy ígéretét megszegve nem adja át Sirmiumot a bi
zánciaknak. Nem is csodálkozhatunk, hogy II . Justinus császár nem segíti 
a gepidákat a kettős ellenséggel szemben. A gepida sereg két részre sza
kad. Kunimund a fősereggel a longobárdok ellen vonul. A többiek a Sir-
mium ellen felvonuló avarokkal próbálnak szembeszállni. Csak egy csa
tát vívnak, valahol a Tisza mentén, melyben a longobárdok teljes ve
reséget mérnek a gepidákra. Kunimund király is elesik, mire a vereségről 
értesülő másik gepida sereg Sirmiumnál megadja magát a bizánciaknak, 
akik 125 év után ismét bevonulhatnak az egykori római császárvárosba. 
A gepidák országa ezzel összeomlik. A trónörökös a királyi kincsekkel 
Bizáncban keres menedéket, az otthonmaradottak nagy része longobárd, 
illetve avar rabságba kerül. 7 2 

A győztes longobárdoknak nagyon hamar be kell látniuk, hogy micso
da óriási baklövést követtek el, amikor az avarokat hívták segítségül a 
gepidák országának szétzúzására. Még ugyanebben az évben Baján kagán 
Sirmium ostromába kezd. Egyelőre ugyan még sikertelenül, de ez a lépése 
megvilágítja az igazi célt, azaz a Kárpát-medence feletti avar uralmat. 
Alboin belátja, hogy már nem tudja jóvátenni hibáját, és ezért menteni 
próbálja a menthetőt. Szövetségeseit felszólítva, valamint a környező 
néptömegeket összetoborozva a longobárd nép felkerekedik, és elhagyja 
Pannóniát, átengedve az újonnan jött ázsiaiaknak, akik ettől kezdve 
mintegy 250 éven keresztül fogják uralni a Kárpát-medencét. 

Természetesen a longobárdok és szövetségeseik elvonulása nem jelen-



tette azt, hogy a germánok eltűntek ezekről a területekről. Bizonyára 
fennmaradt még sok (főleg izolált) germán település, mellyel számolnunk 
kell az avar kor idején is. A későbbiekben sok esetben hallunk arról, 
hogy Itáliából germánok menekülnek az avarokhoz. Ezek után nyugod
tan mondhatjuk, hogy a Kárpát-medencében maradt germánság csak las
san szívódott fel a hódító avarságba, illetve később a peremvidéket bené
pesítő szlávságba. 7 3 

A germánok régészeti emlékei 

Az V. sz. eleji, az ún. „hunkori" germán régészeti anyagot több csoportra 
lehet osztani. Már volt róla szó, hogy a tudomány még nem tudja a 
nomád hun birodalomban tökéletesen beilleszkedő népelemek emlékeit el
különíteni, aminek fő oka abban rejlik, hogy a hunoknak és a velük 
vándorló különböző germán törzseknek nem voltak nagyobb kiterjedésű 
temetőik, melyek alapján esetleg képet alkothatnánk társadalmukról. A 
szabálytalanul elhelyezkedő egy vagy két sírós hun-germán lelőhelyek 
anyagára ugyan a sajátos germán formák jellemzőek, de rendkívüli mér
tékben érezhető a Fekete-tengeri műhelyek hatása. Az ún. pontusi polich-
ronikus (színes kőberakással ékesített tárgyak; főleg ékszerek) stílus el
terjedésében az első helyen áll, de tipikus tárgyainak etnikai jellegét még
sem lehet meghatározni, mert habár a germánokra oly jellemző kisebb 
és nagyobb fibulákat is készítettek ezzel a technikával, épp köztük talál
juk a valószínűleg egyedül biztosan a hunokhoz kapcsolódó „c ikáda " fi-
bulát is. Ezért egyrészt a hunoknak, másrészt a keleti gótoknak is tulaj
doníthatjuk ezeket a tárgyakat. Ugyanebből a periódusból maradtak fenn 
a kései ókor műhelyeiből kikerülő különböző veretek is, melyek bizo
nyára kereskedelmi célokból a „barbárok" szája íze szerint készültek, és 
amelyeken jól lehet követni a kései ókori díszítőelemek fokozatos átala
kulását (indák és stilizált madarak) . 7 4 

Természetesen már vannak az V. sz. közepéből való külön-külön jól 
elválasztható germán leletek, amelyek Bácska területén egyrészt a keleti 
gótokhoz, másrészt a gepidákhoz kapcsolódnak. A szkirek hagyatékát nem 
tudjuk elkülöníteni, és ezért a keleti gótokkal egy csoportba vesszük őket. 
A hunok visszahúzódása után kialakuló Kárpát-medencei germán hege
mónia igen nagy mértékben a római társadalom hatása alá került, ami 
rányomta bélyegét e népek kultúrájára is. Egyébként mind a keleti gó
tokra mind a gepidákra egyazon viselet és ugyanazok a tárgyak hasz
nálata jellemző, azzal a különbséggel — és ezért is választhatók el —, 
hogy míg a keleti gótoknál nagymértékben kialakult a gazdag díszítés 
addig a gepida leletanyag ebben a tekintetben a lehető legegyszerűbbek 
közé tartozik. Ez bizonyára visszatükrözi a gepida társadalom képét, a 
nyugodt földművelő mentalitást, ami a nagyobb kiterjedésű temetők lé
tében is megmutatkozik. A női viselet tárgyain különösképpen jól meg-



figyelhetők ezek az ellentétek, mind a fülbevalókon, mind a gyöngy
füzéreken és a ruhakapcsokon is. A pontusi díszítőelemek fokozatos el
halását és a kései ókor, illetve, helyi műhelyek hatását látjuk a fibulákon, 
melyek formájukban még a korai időszak lemezekből kovácsolt fibuláit 
utánozzák, de készítési módjukban már az új öntött technikát képviselik. 

Milyen volt fegyverzetük? A legjellegzetesebb germán gyalogsági kard 
(spatha) és az egyélű szkramaszax, valamint a tölgyfalevél típusú nehéz 
lándzsa és a pajzsdudor elsősorban a gepidák sírjaiból kerül elő. A ger
mánoknak tulajdonított kerámiai leletanyag három csoportra osztható. 
Közülük az elsőbe tartozó jól iszapolt edényeket karcolásos technikával, 
a másodikba tartozókat pecsételéssel (ez főleg a gepidákra jellemző) dí
szítették. A harmadik csoportba a kései ókori mintára készült szürke 
edények sorolhatók. 7 5 

Az avarság története 

Az avarok történetét megörökítő bizánci történetírók szinte kivétel nélkül 
azzal kezdik krónikáikat, hogy Bizáncban valóságos csoda volt az 556-
ban megjelenő avar küldöttség, mely Justinianus császárnál tett tisztelgő 
látogatást. A Kandik vezette avarok az európai szemnek szokatlan, hátul 
igen hosszú, összefont és szalagokkal díszített hajukkal (varkaccsal) és 
a többi hunokéra hasonlító öltözetükkel joggal kelthettek nyomasztó 
benyomást a bizánci főváros lakosságára. Igaz , ők maguk ekkor még 
korántsem voltak oly félelmetesek, hisz menekülőként érkeztek a Fekete
tengeri sztyeppékre. A türkök űzték el őket hazájukból. 

Justinianus barátságosan fogadja az avar követeket. Ajándékokat ad 
nekik, ami egyben a szövetséget is jelentette, ugyanakkor felbiztatja őket 
a bizánci határok közelében tanyázó kisebb nomád népek megtámadá
sára . 7 6 

Hogy kik voltak ezek a magukat avarnak nevező ázsiai nomádok, 
arról több évszázados vita folyik. Egyes bizánci kútfők „á lavarokról" 
beszélnek, illetve uarhon néven emlegetik őket, amiből arra következtet
hetünk, hogy az avarság nem volt egységes nép. 7 7 A hagyományos véle
mény szerint az avarok a belső-ázsiai „zsuan-zsuanok" leszármazottai. 
Az V — V I . sz.-ban egy Kínától Közép-Ázsiáig terjedő hatalmas nomád 
birodalmat hoztak létre, és egykori alattvalóik, a lázadó türkök űzték el 
őket hazájukból (552). Egy újabb elmélet szerint, melynek szintén sok 
támogatója van, az avarok a Közép-Ázsiái heptelita hunok közül való 
menekültek, kiket az 550-es évek közepe táján a türkök, illetve a perzsák 
győznek le . 7 8 

E két alapelméletet szintetizálta Czeglédi Károly, amikor a történet
kutatás legújabb eredményeit, valamint a régészeti leleteket is figyelembe 
véve egy kettős eredet teóriát állított fel. Ezek szerint az avarok két nagy 
törzscsoportból összetevődő nép, melyek közül egyik a hiung-nu eredetű 



A szakirodalomban ismertetett germán lelőhelyek Bácskában 

1. Adorján (Nadrl jan) , Sárgaárok a Körös mentén 
2. Bácsordas (Karavukovo) , Ismeretlen lelőhely 
3. Bácsmonostor (Bački Monostor), Reiter-féle téglagyár 
4. Kolut, Ribnjak 
5. ökér (Zmajevo), Ism. lelőhely 
6. Szabadka (Subotíca), Ism. lelőhely 
7. Szenttamás (Srbobran), Buduénost téglagyár 
8. Zenta (Senta), Jedlícska 
9. Zenta (Senta), Kis Bátka 

10. Zombor (Sombor), Kukula-féle téglagyár 



chon (hjon, hun), másik pedig az ismeretlen eredetű uar (avar) volt. A 
belső-ázsiai avar birodalom 400—550-ig a Góbi-sivatag körüli sztyeppé
ken terült el. Ezt a vidéket nevezhetnénk el a nagy népvándorlás böl
csőjének, hisz az avarok többszöri Nyugat felé irányuló terjeszkedése 
megannyiszor Európa népeit is megmozgatta. Így első nagyobb nyugati 
terjeszkedésük során, úgy 350 táján a Kozák sztyeppe déli részéről Euró
pába szorítják az ott levő hiung nu (hun) törzseket, akik, miután végig
vonulnak Ázsián és Kelet-Európán, végül is a Kárpát-medencében kötnek 
ki. Ugyanebben az időben avar (uar-hun) törzsek szállják meg Szogdiát 
és Baktriát (A mai Afganisztán északi területét), ahol egy évszázaddal 
később a Hephtal dinasztia idején nagy birodalmat alapítanak. Az ott
honmaradt avarság következő nagy terjeszkedése épp ebben az időben, 
450 táján következik be, amikor a Góbi-sivatag vidékéről a Tien-San és 
az Ili folyó felé nyomulnak. Ez alkalommal elsősorban az ún. bolgár 
népek, az ogurok, onogurok, szaragurok, valamint a szavarok menekül
nek, és kezdik meg európai vándorlásukat. Az 550-es évek táján azután 
belső háború bomlasztja szét az avar birodalmat. A lázadó türk törzsek 
megdöntik egykori uraik hatalmát, aminek következtében az avarok egy 
része szétszóródik, másik része türk alattvalóvá lesz. Az új türk biroda
lom tüneményes gyorsasággal ráteszi kezét Közép-Ázsiára is, és ekkor 
(557-ben) a Hephtalita birodalom is szolgasorsba kerül. Az 557-ben Euró
pában megjelenő avar (uar-hun) törzsek a türkök elöl menekülő belső
ázsiai avar töredékek, illetve az úgyszintén türk fennhatóság alá került 
hephtalia törzsek közül kerültek k i . 7 9 Ügy is mondhatnánk, hogy a 
belső-ázsiai menekültek érintve a Hephtalita birodalmat ott egykori test
vér törzseikkel megerősödnek, sőt igen gyorsan egy néppé forrnak össze, 
majd a türköktől űzve már közös néven avarként jelennek meg a Kau
kázus közelében. 

Hogy miért épp az avar nevet választották, annak megmagyarázására 
van egy elmélet, amely több összetevőből áll, de amely kivétel nélkül 
érvényes a nomád népekre. Sajátos nomád szokás szerint a hódító nép, 
vagy dinasztia átadta nevét a leigázott, vagy csatlakozott népeknek anél
kül, hogy népnevüket kiirtotta volna. Ehhez csatlakozik a bizánci iro
dalom hagyománytisztelete, amely szerint a felbukkanó új nép rendsze
rint azt a nevet kapta, melyet egy hajdani barbár nép viselt ugyanazon 
a területen. 8 0 E fent említett két tényező az avarok esetében talán nem 
is játszott olyan nagy szerepet, mint egy harmadik és mindennél lényege
sebb dolog, ami a hunokra is érvényes, a környező népekre tett lélektani 
hatás, melyet az „európai" avarok esetében az egykori félelmetes hírű 
avaroktól való leszármazás jelentett. 

Justinianus császár tehát 558-ban szövetségesül fogadja Baján kagánt 
és avarjait, mire igyekeznek minél gyorsabban meghálálni a „bizalmat" . 
Már a következő években sorra leverik a bizánci határokat háborgató 
kutrigurokat, utrigurokat, a szláv antokat, valamint pár kisebb törzset, 
amelyeket Baján később ütőkártyaként felhasznál. 8 1 Az avarok még Jus-



tinianus uralkodása idején engedélyt kérnek, 'hogy bizánci területre be
költözhessenek, de miután nem kapják meg (Bizánc ugyanis okult az 
előző évszázad hun, illetve gót példájából), északról megkerülik a Kár
pát-medencét, eljutnak az Elbáig, ahol a frankok állják útjukat, ezért visz-
szatérnek a Fekete-tenger mellékére. Az új bizánci császár, I I . Justinus 
ugyancsak megtagadja a letelepedési engedélyt, sőt még a velük kötött 
szövetséget is felbontja. A birodalom katonai ereje azonban ettől az idő
től kezdve nem képes eredményesen szembeszállni az avarokkal és a 
velük együtt támadó kutrigurokkal, illetve szlávokkal, akik elárasztják a 
Balkán-félsziget legészakibb részét. 8 2 

Közben 566—567 körül újabb nyugati hadjárat kezdődik, ezúttal is 
a Kárpátokat megkerülve. Másodszor is találkoznak az Elbánál a frank 
Sigiberttel, aki ekkor csak nagy pénzjutalmakkal tudja megvásárolni saját 
és népe szabadságát. 8 3 

Az avarok kutyaszorítóba kerülnek. A thüringiai hadjárat a nagy 
zsákmány ellenére sem sikerült a legfényesebben. Rengeteg állatot (há
taslovat) veszített a sereg, ami bizony meggyöngítette az avar haderőt, 
mely továbbra is az Alduna mentén állomásozott. Ugyanakkor a türkök 
„szolgáikat" üldözve elérték a Volgát, és minden pillanatban várható 
volt támadásuk. Természetes, hogy ilyen körülmények között az avarok 
kapva kapnak az alkalmon, amikor 567-ben a longobárdok szövetsége
sül hívják őket a gepidák megtámadására. Még ugyanabban az évben 
az avarok Baján kagánnal az élen a Duna mentén és a Kárpátokon át 
vonulva megtámadják a gepidák országát. Miután a gepida fősereg a 
longobárdok ellen vonul, az avarok ellenállás nélkül megszállják előbb 
a Nagyalföldet, majd a következő év tavaszán — a longobárdok elköl
tözése után — az egész Kárpát-medencét. 8 4 

568-ban szinte egycsapásra új etnikumú lett a Kárpát-medence. Az 
újonnan jött nomádok létszáma nem volt túl nagy. A türk források 
568-ban mintegy 20 000 lovasra becsülték az avar haderőt, amihez hozzá 
kell még számítani a segédnépek valószínűleg ugyanekkora seregét. 8 5 Ezek 
szerint százötven^kétszázezerre becsülhetjük a betelepülő nomádok szá
mát, amely természetesen nem volt elég arra, hogy benépesítse az egész 
Kárpát-medencét. Épp ezért a korai avarság szállásterülete csak a mai 
Magyarország és Vajdaság területére terjedt k i . 8 6 A vezéri székhelyet pe
dig a Duna—Tisza közén, esetleg déli részében, azaz épp a számunkra 
érdekelt területen kell keresnünk. Közvetlenül az avar honfoglalás után 
épp innen indították mindent elsöprő hadjárataikat valamikori szövet
ségesük, a hatalmas Bizánc, majd később a nyugati germán államok ellen. 



Az avar hadjáratok rövid története 

Az avarok Kárpát-medencei honfoglalása még be sem fejeződött, amikor 
Baján már Sirmiumot, az egykori gepida főváros átadását kéri Bizánctól. 
A kagán joggal érvelt azzal, hogy ő a gepidák legyőzője, ezek szerint a 
város tulajdonosa is, és ezért annak azonnali kiürítését követelte, I I . Jus-
tinus természetesen nem teljesíti, nem is teljesítheti követelését, hisz Bi
zánc mintegy 125 év elmúltával épp hogy visszaszerezte a rendkívül 
fontos stratégiai helyen fekvő várost. Az avar lovasok már 567-ben meg
jelennek a város környékén, de Baján egyelőre nem támad. A bosszúról 
azonban nem tesz le, és ezért 568-ban tízezernyi kutrigurt zúdít Dalmá-
ciára . 8 7 A kutrigurok tragikus dalmáciai szereplését követő első nagyobb 
támadás 574-ben éri a Balkánt, amikor a bizánci haderő legkitűnőbb 
katonáinak távollétében Tiberius a „testőrség grófja" , a későbbi császár 
szedett-vedett serege sorakozik fel az avarokkal szemben. Tiberius ter
mészetesen vereséget szenved, de gazdag pénzadományokkal mégis sikerül 
megvásárolnia a békét. 8 8 Az ezt követő években nem hogy nem törnek be 
Bizánc területére, de 578-ban Baján a Skytiában élő szlávok ellen vonul 
(A kútfők szerint 60 000 harcossal ami a kor viszonyait figyelembe véve 
jelentős erő.) Bizánc szövetségeseként. 8 9 

Tiberius császár (578—582) uralkodásának második felében ismét ki
éleződik a Sirmium birtoklásáért folyó harc. Az avarok tisztában vol
tak azzal, hogy mindaddig, míg Sirmium bizánci kézben van, nem szá
míthatnak nagyobb sikerre a Balkánon, de magukat sem érezhették biz
tonságban, hisz a Száva menti város stratégiai jelentősége miatt a Duna 
határ északi vonalának sarokpilléreként Balkán kulcsának is számított. 
Kitűnő úthálózat kötötte össze a birodalom belsejével, a dunai flotta pe
dig bármikor behajózhatott a városba, aminek következtében a bizán
ciak bármely pillanatban felhasználhatták ugródeszkának egy esetleges 
avar ellenes hadjáratnál. Épp ebből kiindulva az 580-ban megkezdődő 
avar támadás első célpontja és egyben áldozata a Dráva torkolatánál 
fekvő Mursa (Eszék) városa, mely ugyanakkor a dunai flotta egyik fő 
állomáshelye is volt . 9 0 Baján rászedi a bizánci császári udvart azzal, hogy 
mesterembereket kér palotája felépítésére. Velük azután hidakat veret 
Sirmium körül, és így lehetetlenné teszi a városban a vízi úton való után
pótlást. Sirmiumot ostromgyűrűbe zárják. 582 augusztusában a kiéhezett 
bizánci helyőrség a szabad elvonulás fejében feladja a város védelmét. 
Ezzel teljesül Baján álma — Sirmium végre az övé lett. De nem sokáig 
élvezheti. Két év múlva hatalmas tűzvész pusztít a városban, és csak 
üszkös romok maradnak a valamikori virágzó császári székhelyből. 9 1 

Sirmium elestével megnyílt az út a Balkán felé. Az új császár, Mauri
tius (582—602) hiába próbálkozik megtartani a békét, az avarok és se
gédnépeik, a szlávok, bolgárok és gepidák elözönlik a Balkánt. Az ava
rok már 584 nyarán meglepetésszerűen beveszik Singidunumot (igaz kis 
idő múlva ki is ürítik), majd szláv szövetségeseiket is bevonva a háború-



ba, a szlávokat a Duna mellékére és Trákiára zúdítják. Az ellenük fel
vonuló bizánci hadvezér, Komentio'os, a mai Burgas közelében fekvő ún. 
hosszú falak közelében súlyos vereséget mér a betolakodókra (5 8 5 ) . 9 2 A 
hosszú falak erődítésnek egyébként a fővárost, Bizáncot kellett volna vé
denie. Ezek szerint a bizánciak katonai sikere csak annyira volt elegendő, 
hogy egy időre megállították az előrenyomuló ellenséget. A veszély ko
rántsem múlt el, hisz alig egy évvel később az avarok Baján vezetésével 
Moesia és Skytia ellen vonulnak, és egyre-másra elfoglalják a dunai védő
vonal városait, pl. : Ratiariat (Arčar), Bononiat (Vidi), Durostorumot (Si-
listra) stb. A források arról szólnak, hogy az avarok ebben a hadjáratban 
(586—587) kitűnően begyakorolták a várostromlást. Ostromgépeket is 
használtak, melyek nagyban megkönnyítették számukra a megerősített 
városok bevételét. 9 3 A következő években több balkáni hadjáratot vezet
nek. Pontos irányát nehezen lehet követni, de csak az olyan nagyvárosok 
tudnak ellenállni az avaroknak mint Thesszaloniki. (581., majd 586). Az 
biztos, hogy az avarok minden ilyen hadjáratban foglyot és zsákmányt 
szereztek, a bizánci települések viszont elpusztultak, elnéptelenedtek. 

Időközben az avarok Nyugat felé is vezetnek kisebb hadjáratokat, me
lyek közül az 586-os thüringiai betörésük említésre méltó, amikor is 
Brunhilda királynő csak magas pénzadományokkal szabadul. 9 4 

591-ben azután megszületik a várva várt bizánci-perzsa béke, és Bi
zánc végre fellélegezhet. 9 5 A keleti hadszíntéren fölöslegessé vált csapa
tokat azonnal a Dunához irányítják és maga Mauritius császár veszi át a 
főparancsnokságot (592). Azonban egy év múlva, amikor Baján másod
szor is ostrom alá veszi Singidunumot, a császár a bizánci birodalom min
den idők egyik legjobb hadvezérét, Priskost állítja az északi seregek élé
re . 9 6 Priskos balkáni szereplése nem kezdődik valami fényesen. Drizipe-
rától délre Tzurulon városába szorul, és onnan csak egyik emberét fel
áldozva tud szabadulni, azaz becsapja Bajánt azzal a mesével, hogy a 
császár az otthon maradt avarságot készül megtámadni. 9 7 Mikor az ava
rok visszahúzódnak, Priskos előbb szövetségesei, az Erdélyben élő szlá
vok ellen vonul, akik valószínűleg az avarok felbujtására minduntalan 
borsot törnek a bizánciak orra alá. A hadjárat 593-ban kezdődik, 594 
teléig tart, amikor a császár megvonja Priskostól a bizalmat, és saját 
testvérét, Petrost nevezi ki főparancsnoknak. A Petros vezette Havas
alföldi hadjárat azonban nem végződött szerencsésen a bizánciak számára, 
ezért Priskos ismét visszakerül a seregek élére. 9 8 Főhadiszállását Novae 
(Svištov) közelében üti fel, és innen irányítja a dunai határ védelmét. 
Ezt megtudva Baján ismét megostromolja, majd el is foglalja Singidunu
mot, sőt falait is leromboltatja, mire Priskos a dunai flotta segítségével a 
város alá vonul, visszafoglalja, és újból felépítteti az avarok által romba 
döntött fa lakat . 9 9 Ezzel megszilárdul a bizánciak helyzete a Duna men
tén, amit Baján azzal próbál ellensúlyozni, hogy 596 és 598 között Dal
mácia ellen vonul, és a források szerint negyven valahány várost romba 
dönt. Ez a hadjárat azonban nem elégíti ki az avarokat, mert nem sokkal 



ezután megkerülve a Singidunum környékén állomásozó Priskost, Moe-
siára és Trákiára támadnak, ahol Tomae (Constanta) városát kezdik ost
romolni. Priskos azonnal a város felmentésére siet, sőt Mauritius császár 
is küld egy fölmentő sereget Komentiolos parancsnoksága alatt, de vere
séget szenved a váratlanul támadó avaroktól. Komentiolos seregének le
győzése után Baján tovább tör előre Trákiában, elfoglalja Drizipera vá
rosát, és már Bizánc ostromára készülődik, amikor járvány üti fel fejét 
az avar seregben. Kagán hét fiát veszti el. Ezek után természetes, hogy 
Baján a járvány tizedelte sereggel nem folytatja a támadást, elfogadja a 
békét, amely előírja a dunai határ tiszteletben tartását, és visszatér a 
Kárpát-medencébe. 1 0 0 

A mintegy másfél évig tartó békeidő alatt a bizánciak új erőre kapnak, 
és most ők támadnak. Priskos vezetésével 600-ban Viminaciumnál (Kos-
tolac) átkelnek a Dunán, majd behatolnak Bánátba az avarok területére. 
Az ellenük felvonuló avar seregek három egymás utáni csatában vereséget 
szenvednek, melyekben Baján még három fiát is elveszti. A bizánci tá
madás közben eléri a Tiszát (vagy egy ellentétes adat alapján a Temest), 
ahol a kagánnal találják szemben magukat. A hadiszerencse azonban to
vábbra is Priskost segíti, úgyhogy az avarok állítólag 16 000 embert vesz
tenek a csatában. A bizánciak ezután átkelnek a Tiszán is. Ekkor éri el 
a bizánci támadás tetőpontját, hisz a Dunától messze északra, mélyen az 
avarok területére benyomulva ejtik egyre-másra foglyaikat . 1 0 1 A hadjárat 
további lefolyásáról nem tudunk, de biztos, hogy igencsak megingatta az 
avarok önbizalmát, amit azonban a bizánciak nem használnak ki, mivel 
Mauritius császár leváltja a győztes hadvezért, Priskost, és ismét fivérét, 
Petrost nevezi ki a hadsereg parancsnokává. Ez a lépése, illetve Petros 
egy baklövése mindkettőjük vesztét okozza, amikor 602 telén katonai 
lázadás robban ki. A dunai hadsereg ellencsászárt választ egy Fokas nevű 
tiszt személyében, majd a bizánci főváros ellen vonul, ahol Mauritiusi 
meggyilkolják, és Fokast kiáltják ki császárrá (602—610) . 1 0 2 

Miután a perzsák ismét háborút indítanak Bizánc ellen, az avarok 
végre fellélegezhetnek. Ettől kezdve nem említik többé Bajánt, aki már 
a bizánci támadás idején is nagyon öreg lehetett. Közben az avarok ér
deklődése mind jobban Nyugat felé irányul, habár Bizáncról nem mon
danak le teljesen. Mindjárt Fokas hatalomra jutása után is hallunk ki
sebb trákiai betörésekről. 1 0 3 A longobárdokkal kötött „örök barátság" 
többszöri megújítása után 603-ban avar csapatok segítik Agiluf királyt 
hadjárataiban. Pár év múlva, 610 körül azonban az avar-longobárd barát
ságban gyökeres változás áll be. A „szép f iata l " kagán vezette sereg vé
gigpusztítja a friuli tartományt, majd kifosztja a fővárost, Forum Iuliit 
(Cindale), és rengeteg foglyot e j t . 1 0 4 

Időközben új császár, Hérakleiosz (610—641) kerül a bizánci trónra. 
Először 612-ben gyűlik meg a baja az avarokkal, amikor ismét Dalmá
ciát támadják. Salona (Split mellett), a támadás áldozatául esik. A kö
vetkező avar támadás 614—616 között Thesszaloniki sikertelen ostro-



mával fejeződik be. 617 vagy 619-ben éri Bizáncot az egyik legnagyobb 
csapás. Az avarok és segédnépeik ismét elözönlik Trákiát, és előbb H e -
raklea városánál ütnek tábort, majd Bizáncig törnek előre, ahol a császár 
tehetetlenül nézi, hogy hurcolják el ellenfelei százezerszámra a foglyo
k a t . 1 0 3 Végül is Hérakleiosznak sikerül az évi pénzadók felemelésével 
rábírni a kagánt, hogy békén maradjon, amire azért is óriási szüksége 
volt Bizáncnak, mert a perzsák mind fenyegetőbben léptek fel a biroda
lom délkeleti határain. 622 tavaszán Hérakleiosz császár, miután meg
erősíti az avarokkal kötött békét, hadba száll a perzsák ellen. A háború 
évekig eltart. Fordulópontja 626. amikor a Bajánt követő második kagán 
(bizonyára egyik fia) vezetésével az avarok a perzsákkal szövetkezve Bi
zánc ostromába kezdenek. Ez az esemény mindhárom nép történetében 
sorsdöntőnek bizonyult. A jól megszervezett támadásban a perzsák előbb 
elfoglalják a fővárossal szemben fekvő Chalkedont, illetve a Boszporusz 
egész túloldalát, az avarok és segédnépeik jól felszerelt szárazföldi és vízi 
serege Bizáncot kezdi ostromolni. A több részre szakadt bizánci hadsereg 
a rendkívül kedvezőtlen helyzet ellenére is sikeresen tudja felvenni a 
harcot a támadókkal. Konstantinápoly mintegy 10 napig tartó avar ost
roma 626 augusztusában kudarcba fullad. A hatalmas sereg nagy vesz
teségeket szenved, mire a kagán kénytelen visszvonulni. A perzsák még 
egy évig védekeznek, de utána Herakleus saját hazájukban leveri őket . 1 0 6 

Ettől a pillanattól kezdve az avar hatalom rohamosan gyengül. Igaz, 
még 623-ban a cseh-morva területen élő szláv törzsek egy Galliából szár
mazó frank kereskedő vezetésével önállósítják magukat, és habár az avarok 
többször is próbálkoznak, hatalmukat egész Sámo haláláig nem tudják 
visszaállítani. 1 0 7 A Bizánc alatt elszenvedett vereség után kirobban a bel
háború 631—632 körül, amikor az avar államban élő bolgár törzsek saját 
kagánt jelölnek. Végül is alulmaradnak a „Baján dinasztia" követőivel 
szemben. Ekkor mintegy 9000 vesztes család menekül Nyugatra , ahol 
legtöbbjüket legyilkolják. 1 0 8 634—635 körül a keleti országrészben is kitör 
a lázadás. A mai Ukrajnában a Kubán-Moetis vidékén elterülő ún. N a g y 
Bulgária fejedelme, Kuvrat legyőzi az avar kagánt, és önálló államot 
alapít. Ugyanebben az időben a Dalmáciában élő szlávok Hérakleiosz 
császár segítségével lerázzák az avar uralmat, és ettől kezdve erős bizánci 
befolyás alá kerülnek. 1 0 9 

630-tól a már csak a Kárpát-medencébe szoruló avar hatalomról ke
veset tudunk. Egyik magyarázata, hogy megszűnnek a Bizánc elleni nagy 
hadjáratok, ezért a bizánci források sem emlegetik többé őket. Az avar
ság most már viszonylagos békében él szomszédaival, amit csak itt-ott 
szakít meg egy-egy kisebb hadjárat. 

A század 70-es éveiben a Kárpát-medencei avar államban is óriási át
alakulásra kerül sor, ami a régészeti anyag tökéletes megváltozásában 
nyilvánul meg. A temetkezési szokásoktól kezdve a fegyverzetig, a vise
letig minden megújul, amit már nem nevezhetünk egyszerűen a „ d i v a t " 
módosulásának, habár erre egyes kutatók még ma is haj lamosak. 1 1 0 Egy 



dolog bizonyos, újabb népcsoport, vagy népcsoportok érkeztek keletről, 
melyekről részletes, pontos adatokat sem a történelemtudomány, sem a 
régészet nem tud mondani. Az sem vitás, hogy ezek a csoportok is me
nekülők voltak, éppúgy, mint egy évszázaddal korábban a korai avarok 
— akik a VI I . sz. második felében a nyugati türk állam népelemeiből 
alakult kazár birodalom terjeszkedése elől kitérve választották a nyu
gati vándorutat. Az üldözöttek minden bizonnyal nem voltak egysége
sek, hanem több népből áltak. Közöttük voltak avarok, bolgárok sőt 
ugor (magyar) törzsek i s . 1 1 1 A krónikák nem említik ezt az átalakulást, 
nyilván azért nem, mert az újonnan jöttek nem próbálták visszaállítani 
az egykori avar határokat. Azt sem tudjuk pontosan, mikor is történt ez 
az újabb betelepülés. Valószínűnek látszik, hogy a korai avar hatalom 
utolsó támadása a 660-as évek elején játszódik le, amikor a longobárdok 
királyának, Grimoaldnak hívására az avarok leverik a Friuü tartomány 
lázadó hercegét, Lupust, és csak hosszú „rábeszélésre" hajlandók vissza
vonulni . 1 1 2 A letelepedésről az egyetlen valamelyest megbízható és egy
ben iránytadó adatunk, hogy miután a kazár birodalom felemészti Kuv-
rat nagy bolgár államát, a kán negyedik fia, Kuber 677-ben a bolgár tör
zsek egy csoportjával a Kárpát-medence felé veszi útját, és az avar kagán 
fennhatósága alá kerül . 1 1 3 Ebben az időben szűnik meg a Samo-íéle cseh-
morva állam is, aminek talán az újonnan jöttek az oka. Az új avaroknak 
tulajdonítható a nyugati határnak az ausztriai Ens folyó partjáig való 
kiterjesztése is. (kb. 690 körül ) . 1 1 4 Sajnos az ezt követő évtizedekben alig 
hallunk valamit az avarokról. A kútfők 742-ig nem is említenek avar 
katonai megmozdulásokat. Ekkor megtámadják a Karintiában élő szláv 
törzseket, de amikor segítséget kapnak a szomszédos bajoroktól, az avarok 
lemondanak hódító szándékukról. 1 1 5 A következő negyven év eseményei
ről szintén nagyon keveset tudunk. Az avarok, mivel szilárdan tarják a 
Kárpát-medencei területeket, nem kívánkoznak zsákmányra, mint vala
mikori elődeik, sőt a végeláthatatlan gyepűk következtében az avarság 
gazdaságilag és politikailag teljesen elzárkózik mind Bizánctól, mind nyu
gati szomszédaitól. Csak a szárnyait bontogató és mind támadóbban fel
lépő N a g y Károly vezette frank állam politikája rázza fel őket évszá
zados „nyugalmukból" . 782 tavaszán avar csapatok jelennek meg a ha
tárnak számító Ens mentén. A kagán és N a g y Károly békét kö t . 1 1 6 Persze 
ennek az eseménynek előzménye is volt. Az előző két évtizedben a frank 
állam sorra bekebelezte a szomszédos államokat, ahonnan nagyszámú 
menekült érkezett az avarok országába. Bizonyára épp ezek a menekülők 
figyelmeztették a kagánt a frank veszélyre, amit az is bizonyított, hogy 
787-ben frank csapatok vonultak be a bajor hercegségbe, az utolsó ön
állónak nevezhető germán államba. Tasziló bajor herceg az avarokhoz 
fordul segítségért, akik ugyan megjelennek Friuliban és később a bajor 
hercegségben is, de katonai sikert nem érnek el. 788 végén a bajor-avar 
szövetség teljes vereséget szenved. Taszilót megbuktatják, helyét N a g y 
Károly foglalja el, és ezzel az avarok a nyugati határ teljes hosszában 



szomszédságba kerülnek a frank birodalommal. 1 1 7 Természetesen a hatal
ma csúcsán álló frank állam nem bocsájtotta meg az avaroknak a bajor 
eseményekbe való „illetlen" beavatkozásukat, és ezért minden ürügyet 
felhasznált egy háború kirobbantására. N a g y Károly már 780-ban meg
kezdi csapatai toborzását az avar hadjáratra, majd egy év múlva határ
incidensre hivatkozva hatalmas sereggel benyomul az avarok országába. 
A frankok által szent háborúnak kikiáltott hódító hadjáratot nagy ala
possággal előre kidolgozták. 791 nyarán az itáliai frank sereg Károly 
kiskorú fiának Pipinnek vezetésével, pontosabban Istria hercegének, 
Johannesnek a parancsnoksága alatt megtámadja a délnyugati avar határ
vidéket. Ezt azonban csak megtévesztésnek szánták, mert ugyanakkor az 
Ens mentén eddig soha nem látott hatalmas Karoling sereg várakozott 
támadásra. N a g y Károly seregét két részre osztva a Duna mindkét part
ján előrenyomul, és a Bécs környéki első összecsapásokból győztesen ke
rült ki. Az avarok, nem tudni miért, (talán főerejüket az Itália felől 
várt támadás elhárítására tartogatták?) a nomádokra jellemző felperzselt 
föld taktikát alkalmazva húzódtak mind hátrább és hátrább. A frank se
reg a számára ismeretlen sík mocsaras területen ezzel a taktikával szem
ben tehetetlen volt. Végül is a frank krónikákban emlegetett egyik leg
dicsőségesebb N a g y Károly vezette hadjárat szinte egyetlen komolyabb 
ütközet nélkül az Ens folyón való átkeléstől számított 52. napon befe
jeződik. 1 1 8 

Az avar hadjárat eredménytelensége megtette a magáét. N a g y Károly 
hiába készült a következő leszámolásra, az avarok sikereitől felbuzdult 
szászok fellázadtak a frank uralom ellen, majd arab csapatok törtek 
be Gal l i ába . 1 1 9 Ezt tetézte még a szintén frank uralom alatt élő frízek 
lázadása, valamint a szláv törzsek elégedetlenkedése. A frank udvarban 
is összeesküvést szőttek Károly ellen. 

Az avarok nem kerülhették el sorsukat. A 791. évi hadjáratot követő 
években a frankok ugyan nem képesek újabb hadjáratot indítani, de erre 
nem is volt szükség, mert az avarok maguk tették tönkre önmagukat. 
Az avarok szinte öngyilkosságot követtek el, hiszen a legsúlyosabb idők
ben, amikor minden erejükkel puszta létükért kellett volna harcolniok, 
testvérháborúba keveredtek. A véres leszámolás az állam élén álló kagán 
és a nála valamivel alacsonyabb rangú jugurtus hívei között folyt (794-
ben, de lehet hogy már 791—793-ban) . 1 2 1 A tragikus esemény után nem 
volt többé hatalom, amely össze tudta volna tartani az országot, nem 
volt többé haderő, amely szembe szállhatott volna a betolakodókkal. 
Annyira nem volt, hogy a frank határokhoz legközelebb fekvő dunántúli 
avar országrész ura, a Tudun 795-ben meghódol N a g y Károlynak, és 
egyben meg is keresztelkedik. Ugyanakkor a frank Friuli tartomány 
grófja, Erich valószínűleg kisebb létszámú lovasseregével behatol az or
szág szívébe, eléri a kagáni székhelyet, a hringet, és onnan minden ellen
állás nélkül elviszi az évszázadok alatt összegyűjtött avar fejedelmi kin
cset, amely a legrövidebb időn belül Aachenba, N a g y Károly elé kerül . 1 2 2 



Ennél az Erich vezette „kincsrabló" hadjáratnál érdemes elidőzni, és 
visszakanyarodni a már egyszer említett bácskai sáncokhoz. Mint láttuk, 
a szakemberek több népet is emlegetnek a védősánc építőjeként, többek 
között az avarokat is. Ezt az elméletet követjük, amikor feltételezzük, 
hogy a kagáni székhelynek valahol a kis római sáncon belül kellett len
nie. Ehhez elsősorban tudnunk kell, hogy Erich frank-longobárd határ
őr lovascsapatát a krónikák szerint a dél-pannóniai szlávok fejedelme 
átengedte saját területén, majd a Dunán átkelve a támadók elérték a 
kagáni székhelyet, sőt a Tiszát is. A kagáni székhelyet kirabolják. A 
kincset magukhoz véve dél felé fordulnak, és Szirmium irányában a 
Száva völgyén át kivonulnak Avarországból . 1 2 3 A northomberlandi kró
nika szerint a zsákmány akkora volt, hogy csak 15 ökrösszekérrel tudták 
elszállítani. 1 2 4 

Nos, épp ez az elgondolkodtató, ugyanis ha tényleg így volt, hogy 
Erich elszállította az évszázados kincseket, akkor joggal feltételezhetjük, 
hogy csak rövid utat kellett megtennie, míg az avar központból el nem 
jutott a biztonságot jelentő semleges területre. E z a tény pedig már alá
támasztja elképzelésünket, hogy a frank évkönyvekben emlegetett hringek 
egyike épp a bácskai sánc volt. Természetesen további érveket is felso
rakoztathatunk ennek alátámasztására. Történelmi tény, hogy az avarok 
legnagyobb ellenfelüknek nem a frankokat (akik csak N a g y Károly ide
jén erősödnek meg és válnak nagyhatalommá), hanem Bizáncot tartották, 
így nem vitás, hogy épp a délről jövő támadástól féltek a legjobban, 
amire példa is volt. Emlékezzünk vissza, Priskos is könnyen behatolt a 
Tisza vidékére, pontosan, Baján kagánsága idején, az avar hatalom virág
korában. (Egyébként valószínűleg ő volt az egyedüli idegen hadvezér, aki 
komolyabban veszélyeztette az avar birodalom létét ebben a „hőskor
ban".) Mint láttuk, Priskos hadjáratának útvonala is a Duna—Tisza 
közének déli vidékeire vezetett. Célja bizonyára a kagáni székhely vo l t . 1 2 5 

Hogy abban az időben állt-e már a védőrendszer, azt nincs módunkban 
pontosan megállapítani, de hogy az avarok az ehhez hasonló bizánci 
betörések ellen építették, az nagyon valószínű. A z is, hogy az őslakó 
szarmaták és a gepidák is kivehették részüket e hatalmas védőrendszer 
építéséből. Arra a kérdésre is választ tudunk adni, hogy miért kellett a 
nomád avaroknak a számukra szokatlan védőrendszer, és hogy miért nem 
létesítettek gyepűt a Duna—Tisza közén, mint ahogy azt Nyugaton is 
tették. Valamelyik vezértörzsük nagyon is közel telepedett le a kitűnő 
legelőkben gazdag Duna—Tisza torkolatvidékhez. Ezt látszik igazolni az 
is, hogy Baján mindenáron a közeli Sirmiumot akarta elfoglalni, és ami
kor terve nem sikerült, tovább folytatta a Bizánc elleni hadjáratokat, 
melyeknek egyik célja épp a fentiekben említett gyepűszerzés lehetett. 
Azt azonban tekintetbe kell vennünk, hogy a tudomány eddig az avar 
szállásterület központját a Kiskunság környékére helyezi, tehát eszerint 
az avarság főerői Bácskától jóval északabbra állomásoztak. H a d d említ
sük meg, hogy míg Magyarországon már mintegy 100 éve kutatják az 



avar kérdést, addig Bácskában a kutatás alig tart egy-két évtizede. Pe
dig lelőhelyek szép számban vannak, csak épp azt nem tudjuk, mit rej
tenek. Természetesen további zavaró részleteket is tudunk a bácskai sán
cok hring mivoltáról. Egyik épp maga a hring. A frank évkönyvek arról 
tudósítanak, hogy az avarság kör alakú földvárokban, hringben él, azaz 
ilyen védőrendszeren belül lakik. Nagysága körülbelül akkora, hogy egy 
falu elfér benne. Igen ám, de a tudomány — egy avar földvárat sem 
tudott feltárni, így a hring tudományos magyarázata sem lehetséges. Az 
egyik legelfogadhatóbb hring-magyarázat szerint a frankok lemásolták 
az avar földvárakat. A Dunántúlon szép számban voltak, és még ma is 
vannak őskori, illetve római erődítések, melyeket valószínűleg az avarok 
is használtak szálláshelyül. 1 2 6 Az egyik legérdekesebb hring leírást épp az 
Erich-féle hadjáratot megörökítő frank krónikában találhatjuk. A Saint 
Gallein-i legenda, amely 90 évvel az avar-frank háborúk után íródott, 
egy a hadjáratot megjárt katona elbeszélését örökíti meg. Ezek szerint az 
avar hringek kiterjedése hatalmas volt. A számítások szerint mintegy 
80 km átmérőjű erődítésre emlékezett a katona. Kilenc ilyen erődítésen 
kellett átjutni, amíg a központhoz nem értek. A hringek egymástól mint
egy 40 km távolságra voltak, és közöttük helyezkedtek el az avar tele
pülések olyan rendszerben, hogy kürtszóval állandó kapcsolatot tudtak 
fenntartani egymással. A leírásból arra következtethetünk, hogy a hrin
gek az erődítményrendszer védőfalaiként koncentrikus körökben vették 
körül a kagáni székhelyet. 

Az ellentmondás, hogy egyszer több nagy hringről, másszor pedig kon
centrikus körökhöz hasonló védőrendszerről van szó valószínűleg a for
dítás helytelenségéből ered. Mindenesetre, ha figyelembe vesszük a hring 
kiterjedéséről szóló adatot, megállapíthatjuk, hogy nagyon is ráillik a 
kis római sáncra, amely Apatintól kiindulva félkör alakban körülöleli 
Közép-Bácskát, és amely Péterrévénél fejeződik be. Sajnos a leírásban 
szereplő kilenc hring dolgában, nem tudunk zöldágra vergődni, főként 
azért nem, mert a fenntiekből világosan látszik, hogy maga a krónikás 
sem volt tisztában a helyzettel, ő is csak másodkézből hallott a hringről, 
ezért szavahihetősége is csekély. Végezetül az eddigiek ismeretében pró
báljuk meg rekonstruálni a 795. évi frank támadást. Mindjárt az elején 
leszögezhetjük, hogy Erich hátulról támadott. Láttuk, hogy a 901. évi 
N a g y Károly vezette hadjáratban is alkalmazták ezt a taktikát. Igaz, 
akkor még nem nagy sikerrel, aminek talán az volt az oka, hogy nem jól 
választották meg a támadás helyét. Erich most, okulva az eredmény
telen hadjáratból, alaposan kifürkészte a terepet, és kémeitől vagy esetleg 
az avar menekültektől megtudta, hogy valahol a Duna—Tisza közének 
déli részén, a kagáni székhelyen őrizetlenek az avar fejedelmi kincsek. 
Mert máskülönben hogy tudnánk megmagyarázni, hogy egy kis őrgróf 
maroknyi csapatával bemerészkedik a félelmetes avarok országába, ahon
nan alig pár évvel ezelőtt N a g y Károlynak is csúfosan kellett vissza
vonulnia. Elfogadva a frank krónikában leírt hadjárat menetét, feltéte-



lezhetjük, hogy a wojnímir által megnyitott határon túljutó frankok nem 
hatoltak be a birodalom szívébe, hanem a határt követve (bizonyára a 
déli gyepűn keresztül) jutottak el a Dunáig. Itt pedig Erichnek már csak 
két kisebb akadályt kellett leküzdenie, a hatalmas folyón való átkelést, 
és a védőrendszer csekély létszámú őrségének ellenállását. Egyik sem számí
tott megoldhatatlan feladatnak, hisz a kis létszámú lovasság könnyen át
juthatott a folyón. Az erődrendszerbe való betörés sem kerülhetett fárad
ságukba a mindenre elszánt „hódítóknak". Miután a testvéfháborúban 
erősen megtizedelt avarság nem rendelkezett katonai erővel (legalábbis 
a Duna—Tisza közén nem), Erich kényére-kedvére fosztogathatott. A 
kincsekkel megrakott frankok bizonyára a délnyugati kapun (Bogojevó-
nál) vonultak ki az avar területről, és mint ahogy a források leírják, a 
legrövidebb úton Sirmiumba mentek, ahol már teljes biztonságban érez
hették magukat. 

Bárhogy is történt, ez az esemény megpecsételte az avarok sorsát. Erich 
sikerén felbuzdulva N a g y Károly még ugyanabban az évben (796) fiát, 
Pipint küldi az avarok meghódítására. Győzedelmes seregével bevonul a 
kagáni székhelyre, és ott fogadja az újonnan választott kagán hódolatát, 
majd földig rombolja a székhelyet, ezzel is bizonyítva a frank győzel
met . 1 2 8 Ettől kezdve a frankoknak már korábban meghódolt tudun N a g y 
Károly vazallussaként uralja a Dunántúlt, míg a Dunától keletre eső vi
dék, elsősorban a Tiszántúl a kagán birtokában marad független avar 
területként. A most már frank felségterületnek számító tuduni ország
részben megkezdődik a pogány avarság megtérítése, ami a válogatás nél
küli módszerek alkalmazása miatt lázadást robbant ki. A 799-ben a tu
dun személyes vezetésével kitört felkelést a frankok könyörtelenül vérbe 
fojtják. Alig pár év múlva újabb sikertelen lázadásra kerül sor (801-ben). 
N a g y Károly ezért 803-ban Oriens néven önnálló frank tartománnyá 
szervezi át az új tudun országrészt. 1 2 9 A kegyelemdöfést azonban mégsem 
a frankok adják az avaroknak. Az ezideig független Tisza vidéki avar
ság váratlanul félelmetes ellenséggel találja magát szemben. 804-ben a 
rettenetes Krum kán vezette bolgár seregeknek az avarok nem tudnak 
ellenállni. A kagán kíséretével együtt a frankokhoz menekül, és meg
keresztelkedik. 805-ben megkapja N a g y Károlytól a mintegy tíz évvel 
azelőtt elvesztett Dunántúlt, azaz Oriens tartományt, amit a tudun uralt. 
Utódai sorra megkeresztelkednek, és vazallus fejedelemként szolgálják a 
frank birodalmat . 1 3 0 Az avar fejedelmek vazalluskodása a 830-as évek 
elejéig tart, amikor az új király, N a g y Lajos az avar területeket egyházi 
és világi híveinek adományozza . 1 3 1 

Az avarság a század közepéig még etnikai csoport, de utána már csak 
néptöredék. Az utolsó írásos emlék, amely még az élő avarokról szól, a 
870-es évekből való. Akkor említi őket utoljára a salzburgi vitairat, a 
„Conventio Bagoraium et Carantonorium". 1 3 2 



Az avarok társadalma és kultúrája 

Az avarok történelme az írásos emlékek alapján meg-megújuló hadjára
tok, háborúk sorozata, melyet csak néha-néha szakít meg egy-egy csen
desebb évtized. Sajnos a korabeli krónikások a háborús események meg
örökítésén kívül nem szenteltek figyelmet e nép kultúrájának, ezért csak 
a régészeti kutatás eredményeire támaszkodhatunk, csak a leletek alapján 
rekonstruálhatjuk az egykor félelmetes nomád birodalom felépítését és 
kultúráját. A mintegy 250 évig tartó Kárpát-medencei avar hegemóniá
ban élesen elkülöníthető szakaszok vannak. 

E szakaszokat három nagy csoportba oszthatjuk, időrendi sorrendben 
követi egyik a másikát. Az első, a korai avar kor mintegy 70 évet ölel 
fel, és visszatükrözi a hatalma teljében levő avar állam kultúráját. A 
bizánci vereséget (626) követő második, egyben átmeneti kor sok kutató 
szerint nem különíthető el az elsőtől. Az utolsó szakasz, a késő avar kor 
pedig az újonnan érkezett avarság és a beolvadt korai avarság anyagi 
kultúráját foglalja magába. 

A honfoglaló avarok társadalma jellegzetesen nomád. Egyeduralkodó, 
korlátlan hatalmú vezetőjük, Baján kagán (a királyok királya, kánok 
kánja) hódítás és államalapítás korának kitűnő politikusa, akit hívei az 
Istentől származtattak, és aki minden avar nép atyjának tartotta ma
gá t . 1 3 3 Fiai közül kerültek ki a kagánok, akik valószínűleg a 680-as éve
kig, vagy talán még tovább is vezették népüket. Hadseregük erejét a 
cseles taktikát alkalmazó lovasság alkotta. N a g y számban kísértek a 
leigázott, illetve szövetséges népek segédcsapatai. Az avar lovasok Euró
pában az addig még ismeretlen vaskengyelt használták, amely lehetővé 
tette, hogy nyergükben felemelkedjenek, hátraforduljanak, és szükség ese
tén így nyilazzanak ellenfelükre. Nyila ik — egyben fő fegyverük — 
messzebbre repülnek az ellenfél gyalogsági nyilainál. Addig, amíg a bi
zánciak meg a germánok csak igen közelről nyilazhattak eredményesen, 
az avar lovasok 20—25 dekás háromágú nyílhegyeiket kettő, sőt három
szoros távolságra lőhettek ki. Rendkívül mozgékony lovasságuk megféke
zése évtizedeken keresztül megoldatlan feladat elé állította ellenfeleiket, 
akik hiába próbálták szembeállítani a már avar mintára felszerelt lovas
ságukat, az avarok megannyiszor újabb és újabb fogásokat eszeltek ki, és 
az esetek nagy részében győztesen kerültek ki az ütközetből. 

A Kárpát-medencei korai avarok anyagi kultúrája a forrásokból ismert 
heterogén összetételű etnikumuk ellenére is meglepő egységre va l l . 1 3 4 A 
630-ig terjedő kor egyik fő jellemzője az aranybőség, amelyet elsősorban 
a hatalmas bizánci adók eredményeztek. A sírok bővelkedtek aranyban. 
Túlnyomó többségük a sírrablók prédája lett. Viseletük legjellegzetesebb 
darabja a fémveretes öv volt, melyet koronként más-más módon díszí
tettek, és amely csakúgy, mint a hunoknál is, a hatalom jelének számított. 
Ezt az övet csak a szabad férfiak viselhették, és a veretek száma, illetve 
anyaga (bronz, ezüst vagy arany) jelezte viselője társadalmi helyét. 1 3 5 



Mivel a korai avarság igazi nomád módra állandó mozgásban volt, 
nem alakulhattak ki nagy létszámú temetők, mint a kései avaroknál. 
Ezek a viszonylag kis létszámú temetők szinte kivétel nélkül ki vannak 
fosztva, ami azzal magyarázható, hogy a VI I . sz. második felében bete
lepülő új avarság egyrészt nem tisztelte elődeit, másrészt a bizánci arany
forrás elapadt. A hódító hadjáratok hiányában a kései avarság nem tu
dott másképp aranyhoz jutni, minthogy felnyitotta az aranyban gazdag 
korai avarság sírjait. Természetesen a sírrablás szokása a korai avarságnál 
is dívott, és ezzel számoltak is, amikor főembereiket, a temetőn kívül 
földelték el. Ma már szép számban ismerünk sértetlen avar fejedelmi 
sírokat, melyek közül minden újabb, sok vitás kérdésre adhat választ. Az 
érintetlen fejedelmi sírokon kívül (amiket természetesen csak kivételes 
szerencsével lehet megtalálni) a vándorkereskedők és mesteremberek sír
jai is felbecsülhetetlen értékűek. Ezeket az utazó mesterembereket, főleg 
ötvösöket, ott temették el, ahol a halál érte őket, avar szokás szerint 
minden szerszámukkal együtt, melyek közül különösen a használati tár
gyak préseléséhez szükséges formák és a bizánci pénzek számítanak ki
tűnő kormeghatározó leletnek. Ma még nem tisztázódott, hogy ezek a 
magányos mesterember-sírok a későbbi korból miért nem maradtak meg 
többé. Ennek oka az lehet, hogy míg a korai avarság, amely úton útfélen 
kapcsolatba került szomszédaival, megengedte az idegen kereskedők és 
mesterek szabad vándorlását, addig a kései avarság teljesen elzárkózott a 
külvilágtól, így nem is érhette művészetét idegen hatás. A „jószomszédi" 
viszony az oka annak is, hogy a korai avarság ékszerein és különböző 
dísztárgyain egy időben több stíluselem is fellelhető, pl. : germán, bizánci, 
sztyeppéi vagy a pontusi művészet hatása . 1 3 6 

Az avar társadalomban rendkívül fontos szerepet játszó díszövek ve-
retei a korai periódusban szinte kivétel nélkül préseléses technikával ké
szültek, sok esetben aranylemezekből. Ugyanígy készültek a lószerszám
veretek is, melyeket vagy a lóval együtt, vagy pedig csak jelképesen, ló 
nélkül temettek el. (Ilyen esetben a lovat bizonyára feláldozták.) A korai 
avarok jellegzetes fegyverei a keskeny csontborítással végződő reflexíj, 
a háromágú hatalmas nyílhegy, a hosszú, egyenes P-füles kard és a hosz-
szú, vékony ládzsa. Ritkább esetben fémpikkelyes páncél és fülvédős 
sisak is előfordul a belső-ázsiai avarok tárgyi emlékei között. A lószer
számhoz tartozik, de mégis inkább fegyverzetnek számít a kerektalpú 
vaskengyel sajátos négyzetes vagy omega alakú füleivel. A szabad avar 
asszonyok ékszerei is aranyból készültek. Miután sok bizánci ékszer is 
érkezett az adókkal együtt, így a bizánci hatás erősen érződik a női 
díszeken. Nagyban elterjedtek a préselt vagy öntött, súlyos, gömb alakú 
fülbevalók, valamint a poncolt technikával díszített karperecek és a kü
lönböző gyöngysorok. Kétfajta kerámia ismeretes. Közülük az egyik 
csoportba tartoznak a durva, feltehetőleg áldozati edények, másikba a fi
noman iszapolt kerámia, amely elsősorban kései ókori, meg germán stí
lusjegyeket mutat . 1 3 7 



Bizánc sikertelen ostroma után a katonai kudarc és az országhatáron 
belüli zavargások, valamint Hérakleiosz császár perzsa győzelmei követ
keztében a bizánci-avar viszony egycsapásra megváltozik. Az avar ha
talom kétségtelen meggyengülése azt eredményezi, hogy Bizánc egyszer 
s mindenkorra megszünteti az adófizetést. Az aranybeáramlás váratlan 
megszűnése természetesen azonnal megmutatkozik az avar leletanyagban. 
Ezt a kb. 670—680-ig tartó szakaszt nevezhetjük átmeneti korszaknak. A 
temetők megnagyobbodnak, de a sírok sokkal szegényebbek lesznek. Las
sacskán elvész a germán és bizánci hatás, az arany helyét pedig az ezüst 
és a bronz váltja fel. Az ékszerkészítés módja egyelőre nem változik, 
tehát a préselt technikát folytatják továbbra is, de most nagy számban 
jelennek meg az aranyozott ékszerek, megtartva a korai formákat. Di
vatba jön az üveggyöngy, és a csontművességben is tökéletesebb, gazda
gabb formák alakulnak k i . 1 3 8 

A V I I I . sz. 80-as éveiben érkező új betelepülők, vagy legalábbis azok 
egy része merőben más etnikai csoporthoz tartoztak, mint a korai avarok, 
amit egyrészt az antropológiai vizsgálatok eredményei (ugrásszerűen meg
nő a mongoloid egyedek száma), másrészt pedig a „divatvál tozás" bizo
nyít. Ebben az időben kiszélesedik az avar szállásterület a Kárpát-me
dencében, ami viszont azt bizonyítja, hogy az újonnan jöttek egy ideig 
tiszteletben tartották a korai avarság „ős i " területeit, de ez nem akadá
lyozta meg őket abban, hogy módszeresen kifosszák nagy múltú elődeik 
temetőit. Mindenesetre a beköltözők magukkal hozták a keleti sztyeppék 
divatját, amit a férfiak viseletében a fémszorítókkal díszített kettős var-
kocs és a mellékszíjak nélküli fegyveröv, az asszonyok viseletében új 
fülbevalótípusok, nyakperecek az ún. „dinnyemag" gyöngyökkel, és a 
nyakon, illetve a vállon kerek boglárokkal összezárt ruhaviselet mutatja. 
A 7 ékszer és ruhakészítés technikája is megváltozik. A lószerszámot dí
szítő préselt véreteket kivéve vékony lemezből kovácsolt tárgyakat ké
szítenek. Az átmeneti korszaknak ezt a részét (kb. 680—720-ig) a „leme
zes avarság korának" is szokták nevezni. A fegyverek között elterjed a 
széles végű, hatalmas í j , a hajlott pengéjű szablya, és hosszú tőr, valamint 
a nehéz lándzsa és harci bárd. A lószerszámok is megváltoznak. A ken
gyel talpa ellaposodik (ami valószínűleg egy új típusú csizmaviselet ered
ménye), megjelenik az oldalpálcás zabla, meg az egyszerű szí jazat . 1 3 9 

A kerámiában a régi, durva edények mellett újdonságnak számítanak a 
Duna menti tálak és a finoman iszapolt esücskös bögrék. 1 4 0 Végezetül a 
sírok tájolása is megváltozik, és a korai avarság N y — К irányú sírjaival 
szemben az átmeneti időszak avarjai inkább az É N y — D K , de még in
kább az É — D irányt kedvelik. 

А VII I . sz. elejétől további stílusváltozás történik. Ettől az időtől 
kezdődik a kései avar kor, melynek fő jellemzője a fémtárgyak készí
tésénél az eddig még nem alkalmazott öntött technika. A beáramló kö
zép- és belső-ázsiai népesség határozott mongoloid vonásokat mutat. Te
metőik kiterjedése megnövekszik, ami bizonyára az egy helyen való 



megtelepülés eredménye lehet, ugyanakkor a lovastemetkezés is minden
napossá válik. Az övgarnitúrák és egyéb ékszerek bronzból, ritkább eset
ben ezüstből készülnek, és áttört mintájú mesés állatfigura, a griffmadár, 
vagy pedig növényi minták (szőlőinda) díszítik őket. Ezek a típusok vé
gigkísérik a kései avarságot egész kihalása pillanatáig, ezért a tudomány 
„griffes-indás" csoportnak nevezte el a kései avar történelem népességét. 
A női viseletre jellemző az előbbi korban is divatozó „dinnyemag" 
gyöngyszem, valamint a csont tűtartó, a bikonikus orsógomb. Elmarad
hatatlan kellékké válik a rövid női kés. A férfiak fegyverzetében feltű
nik a széles pengéjű lovassági kard, de az új továbbra is elsőszámú fegy
ver m a r a d . 1 4 1 

A V I I I . sz. második felétől a tárgyakat díszítő stíluselemek megvál
toznak. Az eddigi griffes állatábrázolás (kozmikus harc) egyszerre eltű
nik, és átadják helyüket a szőlőindás, illetve késő antik motívumoknak. 
A készítés technikája és a tárgyak anyaga a régi marad, továbbra is 
bronzból vagy néha ólomból öntik a tárgyakat, de az áttört formák is 
kedveltté válnak. Sok esetben a tárgyakat bevonják arannyal és ponco-
lással díszítik a hátteret. Ebből az időből kétféle temetőt ismerünk, kö
zülük az egyikben mongoloid népesség temetkezik, sok esetben lóval 
együtt, a másik típusban nincs lovastemetkezés. Mindkét esetben jellemző 
a csoportos temetkezés. A kerámia megújul. Sárga kerámiát készítenek. 
Helyi előzményei nincsenek. Formáját és technikáját tekintve közép
ázsiai eredetű. 

A késői avar kor utolsó évtizedeiben csak még jobban eterjednek az 
indás és palmettás motívumok, és a díszítés kizárólag növényi motivumú. 
Az igen nagyméretű temetőkben nincs többé lovastemetkezés, ezzel szem
ben páratlanul szép övgarnitúrák gazdagítják a többnyire érintetlen sí
rokat. 

Ezekkel a temetőkkel lezáródik az avar történeti kor mintegy három 
évszázada. Régészeti nyomai még további 50 éven keresztül, tehát a I X . 
sz. közepéig világosan követhetők. Ettől kezdve az avar etnikum foko
zatosan beolvad a peremvidéket benépesítő szlávságba és a valamivel 
később érkező honfoglaló magyarságba. Művészete, kultúrája azonban 
nem vész el nyomtalanul, tovább él az említett népek kultúrájában. 



A szakirodalomban ismertetett avar lelőhelyek Bácskában 

1. Ada. Komlós-féle téglagyár 
2. Ada . Egykor Zapletán, ma „ P e t ő f i " 

téglagyár 
3. Adorján (Nadrl jan) . Sárgaárok 
4. Adorján. Nem messze a Sárgaároktól 
5. Adorján. Ismeretlen lelőhely 
6. Adorján. Kávai L. földje 
7. Apatin. Szikes 
8. Apatin. Duna utca 
9. Bajmok. Ism. lelőhely 

10. Bácska Palánka, Sropp-féle téglagyár 
11. Topolya. Bánkert — Vágóhíd 
12. Becse (Becej). Borjas 
13. Begecs. Ism. lelőhely 
14. Cséb (Celarevo). Téglagyár 
15. Feketics. Téglagyár 
16. Gombos (Bogojevo). Római sáncok 
17. Gombos. Egykori Náray birtok 
18. Gombos. A vasútvonal mentén 
19. Horgos, ördöglyuk 
20. Kishegyes (Mali IđoS). Kulai út 
21. Kishegyes. Kálvár ia 
22. Kolut. Ism. lelőhely 

23. Kula. Telecska téglagyár 
24. Mohol. Pionír téglagyár 
25. Mohol. Ism. lelőhely 
26. Moszor (Mosorin). Régi Tisza-part 
27. Nosza (Subotica), Pörös 
28. Prigrevica. Római sáncok 
29. Regőce (Ridica). Berényi föl. 
30. Szabadka (Subotica). Macskovacs téglagyár 
31. Szeghely (Lovćenac). Ism. lelőhely 
32. Szelencse. Ism. lelőhely 
33. Szenttamás (Srbobran) Budućnost téglagyár 
34. Szilágyi (Svilojevo). Ism. lelőhely 
35. Szokolac. A topolyai úton 
36. Szonta. Ism. lelőhely 
37. Titel. Ism. lelőhely 
38. Újvidék (Novi Sad) . Rivnica 
39. Verbász. Rolet téglagyár 
40. Verbász. Ism. lelőhely 
41. Zenta (Senta). Nagyhegy 
42. Zenta. Mákos 
43. Zombor (Sombor). Kukula-féle téglagyár 
44. Zombor. Repülőtér 
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Rezime 

Teritorija današnje Backe već od praistorijskih vremena predstavlja veoma po-
godno mesto za naseljavanje raznih grupacija. Tako je to bilo i za vreme 
„Seobe naroda" kada su neka plemena i neki narodi na svom putu sa Istoka 
prema Zapadu jedno izvesno vreme boravili na ovom području. Istoričari Za-
padne Evrope za oočetak „Seobe naroda" smatraju provalu Huna (367), ali s 
obzirom na postojeće specifično stanje u Karpatskom basenu moramo napo-
menuti da jedan narod po imenu Sarmati već pre dolaska Huna doselio na 
ove krajeve, i sačinjavao prvog predstavnika ovog perioda. Ovoga puta govorili 
smo о izumrlim narodima „Seobe naroda" poćev od pomenutih Sarmata zavr-
šivši sa Avarima. 

Sarmati su bili poreklom iz današnjeg Irana i prvi pravi nomadski narod, 
koji je najverovatnije tražeći životnog prostora dospeo u Karpatski basen. 
Poznato nam je ime prvog sarmatskog plemena koji je doselio na međurečje 
Dunave i Tise u vreme rimskog cara Tiberija. To su bili Jazigi (Jaziges Sar-
matiae). U kasnijim vremenima poznate su dalje prodore raznih sarmatskih 
plemena, za koje medutim ne znamo sigurno kako su ih zvali, i a kakvim od-
nosima su bili sa Jazigima. U početku Jazigi su u vise maha ratovali protiv 
rimljana kao saveznici Dačana. Ali ni posle pada dačanske države nisu prestali 
ovi napadi, pa zato Rimljani su bili prinuđeni da u vise maha vode „umirujuce" 
pohode protiv Sarmata. Rimski izvori govore о Jazigima kao о veoma rato-
bornom narodu koji su odlični borci ali istovremeno i dosta krvožderni, što 
baš ne moramo smatrati istinom pre svega zbog toga, jer rimske vojskovode 
nisu postigle velike vojne uspehe protiv ovih neprijatnih konjanika. Posle 
evakuisanja provincije Dačije od strane rimljana (270) Jezigi su dobili veoma 
opasne susede u germanskim Gotima i Gepidima, koji su na Severoistoku vre-
menom sve veće i veée teritorije oduzimali od sarmatske države. Meduvremeno 
izbio je veliki bratoubilački rat među Sarmata (око 350 g.) koji su svoju 
nezavisnost izgubili prilikom prodora Huna. Međutim, ovaj događaj nije pred-
stavljao tragičan udarac za Sarmate, naprotiv posle povlačenja Huna iz Kar-
patskog basena, oni su uspeli da ponovo stvore nezavisnu sarmatsku državu 
sa- sedištem u Singidunumu (Beograd). Uzrok pada ove kasnosarmatske države 
bio je istočno gotski napad pod vođstvom Teodorika (kasnije) Velikog (око 
470 g.) Posle ovog poraza Sarmati nikad više neće igrati ulogu u istoriji Kar-
patskog basena. Ipak na osnovu arheološkog materijala možemo pretpostaviti 
da manje grupe Sarmata su doživele čak i doseljivanje avara. О sarmatskom 
društvu i о kulturi ovog naroda dosta malo znamo, ali je ovo uobičajeno 
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i u slučaju drugih nomadskih naroda, sa jedne strane zbog toga, jer ovi narodi 
nemaju sopstvene pisane izvore dok sa druge strane vizantijski a kasnije i 
zapadni izvori govore samo о ratovima i niukom slučaju i о navikama i društvu 
ovih naroda. Sakupljanje sarmatskog arheološkog materijala predstavlja jedan 
ozbiljan i težak zadatak, jer vise od 90% sarmatskih grobova je opljačkan, 
tojest potpuno rasturen. I pored ove teškoće, nauka je uspela da odvoji vise 
sarmatskih perioda. I to je ustanovljeno da su Sarmati u velikim masama na-
stanjivali teritoriju današnje Васке, о čemu govore tragovi njihovih naselja, 
koji su nam poznati u velikom broju. 

Huni su prodrli u Evropu kao oluja u drugom delu IV veka. Poreklom 
bila su to Unutar azijska plemena koja su se odvojila od nekadašnjeg plemen-
skog saveza Hiung nu-a. Njihova prva pojava i pobeda nad istočnim Gotima 
(376) izazvala je kretanje čitav niz naroda u Evropi, i ujedno predstavljala je 
početak pada Zapadne rimske imperije. Sve do počeoka V veka Huni su 
nomadizirali na stepama severno od Crnog mora, i samo око 420. godine 
krenu dalje prema Zapadu. Tada su doselili u Karpatski basen i odatle su 
vodili svoje strašne napade protiv Istočnog carstva a kasnije pod vođstvom 
Atile i protiv Zapadnog sveta. Neočekivana smrt „Velikog kralja" 453. g. 
istovremeno značila i kraj njegove velike nomadske imperije. Njegovi sinovi 
su pokušali da održe ogromnu državu Atile, ali su izgubili bitku od pobunjenih 
vazalskih naroda, posle čega sredinom 450-ih godina povukavši se na teritorije 
severno od Crnog mora ostavljaju ovo područje. Prisustvovanje Huna na ovim 
krajevkna nije ostavilo posebnu hunsku kulturu, pre svega zbog toga, jer sami 
Huni su predstavljali samo jedan tanak vladajuéi sloj u svojoj veoma kompli-
kovanoj državi. Sem nekoliko veoma tipičnog predmeta hunskog kulturnog 
dobra, ne možemo posebno izdvojiti njihovu ostavštvinu od arheološkog mate
rijala koja je vezana za svojih vazalskih naroda (Sarmata i Germana). Baš 
zato ih sve skupa nazivamo kao materijal „hunskog vremena". 

Od germanskih plemena za nas su interesantna tri, koja su manje vise vre
mena provela na teritoriji današnje Backe. Sva tri naroda su poreklom iz istočne 
grane Germana, koja su veé pre Huna dospela do Karpata, ali samo zajedno sa 
njima su doselili u Karpatski basen. 

Skiri nikad nisu igrali vodeću ulogu u istoriji ovog područja. Bili su naseljeni 
duž Dunava na zapadnom delu Backe. Materijalno dobro ovog malog naroda 
predstavlja tipične primerke germanskog stila, i zato nije tako istaknuto. Me-
dutim, neki njihovi vojnici-političari su postigli zapažene rezultate u svoje 
vreme, tako napr. najpoznatiji od njih Odoaker bio je čak prví zvaničan 
„varvarski car" Zapadne rimske imperije. 

Nakon povlačenja Huna, na teritorije južne Backe došli su istočni Goti, koji 
su dotad živeli na stepama severno od Crnog mora. Zbog svojeg veoma agre-
sivnog ponašanja, stalno su ratovali sa susedima. Ovo stalno pustošenje je na 
kraju izazvalo i to da su i oni sami bili prinudeni da napuste ove teritorije. 
Posle relativnog kratkog boravka za njima su ostale male nekropole sa 5—6 
grobova ili mnogo puta samo sa 2—3 groba. Karakteristika istočno gotskog 
materijala je široko prisustvovanje pontskih stilskih elemenata na ukrasima. 

Gepidi su bili rodaci sa istočnim Gotima, ali to nije značilo da vremenom 
na vreme oni ne ratuju jedan protiv drugog. Mirni Gepidi su zavladali prvo 
na Potisju i na području istočno od Tise, pa posle smrti Atile i u Bačkoj, a 
malo kasnije i u Sremu. Skoro jedno stoleće su vladali na ovim krajevima u 



velikom miru. Uzrok pada njihove države bio je zauzimanje Sirmiuma (Srem-
ska Mitrovica), koji je predstavljao veoma značajno strategijsko mesto. Susedni 
Langobardi i njihovi saveznici Avari 568. g. zadali su smrtonosan udarac ge-
pidskoj državi. Za veoma krarko vreme Avari su naselili gepidske teritorije 
i zagospodarili nad jednim delom Gepida, dok ostali su zajedno sa Langobar-
dima iselili iz Karpatskog basena. Arheološki materijal Gepida tipološki se ne 
razlikuje mnogo od uobičajenog germanskog materijala, s tim da je u mnogome 
siromašniji, što je prouzrokovala potpuna izolacija od suseda. 

Avarski konjanici koji su se pojavili sredinom VI veka na granici Visanta, 
bili su kao i Huni azijskog porekla. Predstavljali su konglomerat plemena, 
koja su bežeči dospela na teritoriju delte Dunava. Visantijski car Justinijan 
primio ih je u svoju službu, ali nije im dopustio naseljavanje teritorije unutar 
visantijske granice. Zato su Avari nekoliko puta obišli Karpatski basen i dobro 
proučili svoju budiúu domovinu. Kad su ih Langobardi pozvali protiv Gepida 
oni su se rado prihvatili ovaj rat i već 568. godine cela avarska populacija za-
uzela mesto u Karpatskom basenu. Na čelu sa kaganom Bajanem postali su 
veoma opasan neprijatelj Visanta, a kasnije i Zapada. Avarski-Visantijski ra-
tovi su trajali decenijama i samo posle neuspele opsade Carigrada 626. g. 
dolazi do velikog slabljenja avarske moći a istovremeno i smirenje Avara. U 
ovo vreme avarska država se ograničila samo na teritoriju Karpatskog basena, 
prestali su veliki prodori u susedne zemlje a istovremeno to znači da pismeni 
izvori sve manje spominjaju svoje nekadašnje strašne neprijatelje. 

Око 670-ih godina dolazi do doseljavanja novih etničkih grupacija, isto sa 
Istoka, о kojima ne znamo mnogo sem toga da su bile izbeglice iz tkz. kazarske 
države. Prvi politički potez ovih novih Avara bio je proširenje zapadne gra
nice do reke Ens, ali posle toga skoro jedno stoleće nema podataka о njima. 
Samo za vreme Karla Velikog čujemo ponovo о Avarima, kada dolazi do 
graničnih incidenata između njih i Franaka. Napadom franačke snage 901 g. 
počinje rat izmedu Franaka i Avara. U početku Avari uspešno se brane protiv 
moénog neprijatelja, ali posle velike unutrašnje krize, tojest bratoubilaőkog rata 
sredinom 790-ih godina, Avari nisu vise u stanju da izdrže pritisak Franaka. 
U prvoj deceniji IX v. nezavisna avarska država nestaje. Naravno Avari kao 
etniőka grupacija nisu odmah iščezle, ali veé sredinom IX v. počinje lagano 
izumiranje avarskog naroda koja se završava dolaskom madarskih plemena u 
ove krajeve. 

Kao i njihova istorija, tako i materijalna kultúra se deli na vise perioda. 
Za tzv. ranu fazu avarske dominacije karakteristično je prisustvo zlata, što 
je uzrokovao neprestan priliv ogromnog plena i poreza od Visantije. Centar 
avarske države nalazila se na medurečje Dunava i Tise. I pored dosta mešane 
etničke situacije (о kojima izvori mnogo govore) avarsko materijalno dobro 
predstavlja jednu dosta kompletnu celinu. Naravno ovo ne isključuje prisustvo-
vanje nekih stranih stilskih elemenata, kao što je to germanski, visantski, step-
ski i potski elemenat. 

Sredinom VII v. javljaju se novi elementi u arheološkom materijalu. To 
istovremeno svedoči da se doseljavanjem novih etničkih grupacija dospele i 
nove stilske forme. О ovom tzv. prelaznom periodu malo nam je poznato, a 
ima i takvih mišljenja da se ove promene predstavljaju autohtono menjanje 
mode. 

U trećem periodu u vremenu tzv, kasne faze avarske dominacije, veé mo-



ramo računati i sa izvesnim stranim elementima. Avari se „Grifonima i floral-
nim ornamentima" pošto nisu bili u stanju da ratovima obezbede zlato i druge 
dragulje, jednostavno su otvorili — opljačkali grobove svojih predaka i tako 
upropastili njihove ostavštine. Naravno to blago nije zadovoljio svakodnevne 
potrebe jednog celog naroda i zato kasni avari svoje predmete prave prven-
stveno od bronze i u ređim slučajevima i od srebra. 

Zusammenfassung 

Schon in der vorgeschichtlicher Zeit war das Bebiet der heutiger Batschka eine 
günstige Siedlungsort für verschiedene Völker. So war das Waehrend der Völ
kerwanderungszeit wann auf der „Weg der Völker" von Osten nach Westen 
ziehende Nomaden in die Batschlka eingesiedelt sind. Die Westeuropische Histo
riker betrachten die Hunnen als erstes völkerwanderungszeitliches Volk, aber 
berücksichtigt die Umsaenden in dem Karpatenbecken wir müssen feststellen, 
dass die Sarmaten die vor Hunnen mehrere Jahren schon da waren, sind auch 
ein Volk der Völkerwanderungszeit. Deswegen unsere Satz wird nur von der 
ausgestorbenen völkerwanderungszeitlicher Völker geredet, das heisst vom An
fang über die Sarmaten, einschliesslich mit Awaren. 

Die Sarmaten waren urschprünglich eine Iranische Nomadenvolk, die wahr
scheinlich Überlebensuchend nach Karpatenbecken gekommen sind. Die Ein-
siedlung ist im ersten Jahrhundert angefangen, waehrend regirung Kaiser 
Tiberius und waehrend spaeter Jahrhunderten auch weitere Einsiedlungen wa
ren bekannt. In erster Zeit in der Geschichte des Karpatenbeckens wahrschein
lich waren die Verbündeten von Daken, mit denendie mehrere Feldzüge gegen 
Römische Provinzen gefürt haben. Diese Feldzüge haben spaetere Jahrhunderten 
auch nicht aufgehört. Deswegen die Römer mehrmals Feldzüge geführt haben 
der linken Seite der Donau wo die Sarmaten gelebt haben. Die Römer haben 
die Meinung gehabt dass die Sarmaten sehr topferer aber grausamer Krieger 
waren, aber die Erklaerung darauf ist, dass die Römer nicht mit viel Erfolg 
gegen den Pfeind auf Pferden gekaempft haben. Im Jahr 270, die Sarmaten 
von Nord-osten aus der Römische Teil der Provinz Dacia haben ein fürterlicher 
Nachbar bekommen. Die germanische Got en und Gépiden haben immer grössere 
Flaechenraume von Sarmaten geraubt. In der Zwischenzeit ein grosser Bruder
krieg entkraeftete ihnen. (Um 350) Ihren Selbestaendigkeit haben die Sarmaten 
waehrend der Einbrusc der Hunnen verloren, aber sie haben das übergelebt, 
und nach der Ausziehung von Söhnen Attila aus dem Karpatenbecken haben 
einen neuen Staat begründet mit Zentrum von Singidunum (heutigen Beograd). 
Ihr Verderben War Theodorich der grosse und seine Goten im Jahr 470. Seit 
dieser Zeit haben die Sarmaten keine Rolle in der Geschichte des Karpaten
beckens gespielt. Aber davon obgesehen sehr warscheinlich ist, dass ihre klei
nere isolierte Gruppen noch die Einziehung der Awaren erlebt haben. Uber ihran 
Gesellschaft und Kultur wissen wir sehr wenig. Diese Feststellung ist auch auf 
die andere Völker der Völkerwanderungszeit, deswegen als keine schriftliche 
Denkmaeler an uns geblieben sind und die Bysantische und spaeter die Ger
manische Historiker schreiben nur über die Kriegen. So die Vorscher sind auf 
die Resultaten archaeologischen Vorsehungen hingeweist. Die Einsammlung der 



Sarmatischen Materials ist kein Lieblingsarbeit der Archaeölogen, denn die Sar-
matische Graeber sind 90 prozentlich ausgeraubt. Treotzdem sind bis Heute 
verschiedene Perioden auf der Sarmatischen Fundmaterial Feststellbar. Das ist 
auch schon sicher dass die Sarmaten durch mehrere Jahrhunderten in grossen 
Mengen die Batschka besiedelt haben. Wegen ihren sehr unruhige Nomaden
lebensmethode haben wir sehr viele Spuren der sarmatischen Siedlungen, aber 
zurückbleibende Spuren einer grosser Stadt oder Siedlung sind bis Heute nicht 
gefunden. 

Die Hunnen sind als Gewittr in Europa in der zweite haelfte des 4. Jahr-
hundertes eingebrochen. Sie waren die Nachfolger des Stammes Hiung nu aus 
innenasien und in Europa sind 376, zum erste Mal erschient östlich von Kar
paten. Sehr schnell besiegen die Goten, welcher auf der Steppen östlich vom 
Schwarzes Meeres gewohnt haben. Einzelne Gruppen von Goten die von Hun
nen in der Flucht waren, haben Wanderung andere Völker verurgesagt. Diese 
Ereigniss bedeutete Anfang der Fall des Weströmisches Reiches. Bis Anfang des 
5. Jahrhundertes die Hunnen sind um das Gebiet des Schwarzes Meeres ge
blieben und erst nach 420 sind nach Karpatenbecken gezogen. In der früher 
Zeit waren ziemlich ruhing und erst 40. Jahren unter der Führung von Bléda 
und Attila sind fürchterliche Gegner des römisches Reiches geworden. Erst 
haben die blühmende Staedten zerstört, und spaeter in 50. Jahren Attila möch-
tete West Europa auch beherrschen. Wahrscheinlich nur sein plötzlicher Tod 
behinderte ihm in der Ausführung seiner Plaene. Sein Tod im Jahre 435 be
deutete auch der Fall des Hunnisches Reiches. Seine Söhne probierten sein Macht 
übernehmen aber waren besiegt von ehemaligen wasallischen Völker. Danach 
sind die Hunnen aus dem Karpatenbecken zum östliche Küsten des Schwarzes 
Meeres zurückgezogen. (Mitte 450. Jahren). Ihre kurze Aufenthalt in dem Ka-
roatenbecken war nicht genug dafür, eine selbstaendige Kultur zu begründe, 
aber dazu kommt noch dass zahlenmaessig waren nur eine führende Teil ihren 
komplizierten Gesellschaftes. Ausgenommen wenige ganz typische Faellen es ist 
nicht möglich ein Unterschied zwischen hunnische und germanische Fundmate
rial zu finden. Deswegen nennt die, die Wissenschaft gemeinsam „Hunnzeitliche" 
Kulturnachlass. 

Die germanische Staemme sind viel früher als die Hunnen um des Karpaten
beckens erscheinen, aber nur mit Hunnen und nach denen sind eingesiedelt auf 
das Gebiet der Donau und Theiss. Über drei Staemme die von Germanen stam
men wissen wir sicher nur das, dass für eine laengere Zeit Einwohner der 
Batschka waren. 

Der kleine Stamm von Skieren hat keine grössere Rolle in der Geschihte 
dieses gebietes gespielt. Sie lebten auf der linken Ufer der Donau, und Mitte 5. 
Jahrhundertes, etwa ein halbes Jahrhundert lang. Ihre materialische Kultur war 
typisch germanisch, und deswegen zeicht sich nicht aus, desto lieber einige von 
ihren Feldherren von welchen Odoacher, der der Stürzer den letzten ofiziellen 
weströmischer Kaiser war. 

Aus ihrer Heimat den Ostgoten haben die Hunnen verdraengt, zurück
kommend aus dem Karpatenbecken. Nachdem haben mit der Einwillung des 
oströmisches Reiches Transdanubium besiedelt, auch Srem und die Batschka um 
der Donau, die freie Gebiete waren. Aber wegen ihre agressive Natur waren 
immer im Kampf mit Nachbarvölker, und sehr bald müssten sie das Karpaten
becken verlassen. Ihre Graeber die bezeigen ihren Aufenthalt auf diesem Gebiet 



beweissen die breite Verbreitung des Schwarzmeeriges Styl, sogenannt „Pon-
tisch". 

Ein Bruderstamm von ihnen die Gépiden haben auch in dem Karpatenbecken 
besiedelt, genauer auf dem Gebiet des Theiss, und be herrsten ein Jahrhundert
lang diese Flaechen, sogar im 6. Jahrhundert sind auch nach Srem bezogen. 
Sie begründen ihrem Land nach dem Tod Attila und als haben keine Störun
gen gemacht sehr lange haben in innere Ruhe geieben. Ausgenommen kleinere 
Zusammenstossen meistens mit der verwandten Ostgoten ganz bis Mitte 5. 
Jahrhundertes niemand ernsthafter gefaerdt die Gépiden. Aber dann auf der 
Antreibung des Konstantineapelischer Hof die nachbarische Langobarden über
fallen die Gépiden. Die ersten Zusammenstossungen haben noch nicht das 
Schicksaal des beiden Völkers Entscheidet, sogar obwohl die Gangobarden 
erfolge gehabt haben der neue Gepidenkönig seiner Residenz nach Sirmium 
umstellt. (Anfang 560. Jahren). Darauf die Langobarden suchen nach neuem 
Bündner, dem sie befinden in der Awaren. Die Gépiden waren unfaehig den 
gemeinsamen Angriff von Langobarden und Awaren abwahren, so im Jahre 
567. das Land im doppeltem Beisszangen lösst sich auf. Die Flaechen besiedeln 
bald die neugekommenen Awaren. Ein Teil von Gépiden schlisst sich zur 
Gruppe die verlassen das Karpatenbecken (568) und der zweite Teil kommt 
unter Beherrschung von Awaren. Typologisch ihre archaeologische Denkmaeler 
weichen nicht sehr ab von Germanischen aber sind viel aermer, worauf die 
Erklaerung ist dass die Gépiden haben keine intensiver Handel, sondern haben 
sich auf eigenem Handwerk gestüzt. 

Die awarische Reitern wurden den gepidischen Königstum zum Verhaengniss 
gebracht. Sie staemmten genau wie die Hunnen aus Asien. Als Flüchtlinge sind 
im Vorraum Kaukasus erscheinen, und etwas spaeter in der Flaechenraum des 
Schwarzes Meeres und Unterdonau. Kaiser Justinianus hat ihnen in seinem 
Dienst genommen, aber hat nicht erlaubt auf das Gebiet von Bysant einsiedeln. 
Waehrend ihrer Aufenthalt neben der Unterdonau haben das Gebiet ausge-
vorschert, und wann die Langobarden ein Bund gebietet haben gegen Geoiden, 
haben die Gelegenheit gleich ausgenützt. Die Landnahme von Awaren in dem 
Karpatenbecken kam schon 568. zur Ende, und haben bald eine riesige No
madenreich vom Djeper bid Alpen begründet. Danach mit ihrem Khagan Bajan 
haben eine Reihe von Feldzüge gegen Bysant geführt, spaeter einige auch gegen 
Westen. Bysant konnte sich am Anfang gegen neue Kampfmethode nicht mit 
Erfolg zu kaempfen. Die Awarisch—bysantinische Kriege dauerten sehr lange, 
wenn 626. das awarisch Heer gegen der Haupstadt von Bysant sollte nicht mit 
Niederlage zurückziehen. Der erfolgloser Ansturm von Konstantineapel be
deutete die Ende des awarisches Reiches. Die avarische Macht sollte sich bald 
zum Karpatenbecken zurückziehen. Die angreifende Feldzüge haben auch auf
gehört und die Chroniker schreiben immer weniger über die ehemahligen fürch
terlicher Gegner. Im 670. Jahren von Osten kommen neuere awarische Staemme 
und die westliche Graenze liegt irgendwo neben der Fluss Ens. Leider in der 
selber Zeit hat sich die avarische Gesellschaft sehr isoliert, dass ein Jahrhundert
lang hören wir nichts darüber. Wieder waehrend der regierung von Karl der 
Grosser hören wir etwas über die Awaren. Die Awaren waren ein Dorn in 
der Augen von gewoltsam vorgehenden Franken, und haben ein Grund für 
Kampf gesucht gegen Awaren die dem ganzen Karpatenbecken beisedelt haben. 
791. ist der Krieg zwischen Franken und Awaren ausgebrochen, der am An-



fang wenig Erfolg für Franken gebracht hat, aber an der Ende haben die Awa-
ren doch verloren. Sie waren selbst schuldig deswegen als bei Awaren ist ein 
riesiger Innenkrieg ausgebrochen un so waren zu schwach gegen Franken zu 
kaempfen. In der erste Dekade des 9. Jahrhundertes kommt der Macht der 
Awaren zur Ende, aber als etnische Gruppe nur Mitte des Jahrhundertes fan
gen an mit Aufreiben. Wie ihre Geschichte, so ihre materialische Kultur kön
nen wir auf mehrere Perioden verteilen. 

Die frühere Epoche wiederspiegelt die Vollmacht lebende und mit Gold reiche 
Awaren. Zentrum des Reiches war zwischen der Donau und der Theiss, und 
daher sind auf grosse Feldzüge gegangen und dahin sind immer zurückgekom
men. Obwohl die Etnicum des Geselischaftes sehr verschieden war, die Trachten 
und Braeuche überraschend homogenisch waren. Natürlich es schlisst nicht aus 
dass wir die Wirkung verschiedene Stylen nicht befühlen können, das heisst 
Germanische, bysantinische, steppenvölkerische und pontische Style. 

Mitte 7. Jahrhundertes befinden wir neue leicht getrennbare Elementen in 
der Kultur der Awaren. So können wir folgern dass mit Einsiedlung neuen 
Gruppen ein neues Styl begann sich einzubürgern. 

Uber die zweite Periode die wir einer Period des Uberganges nennen können 
weisst die Wissenschaft sehr wenig, und einige Vorscher diesen neuen Stylele
menten betrachten autothonische Modeveraenderungen. 

Die naeschsf Periode ist die sogenannte spaetawarisohe Periode, aber hier 
müssen wir mit einer ganz andere Etnicum rechnen. Die Awaren mit „Greifen 
und Rankenornamenten" als nicht genug stark waren auf einige Beuten Gold 
und andere Schaetze zu besorgen, haben methodisch die Graeber von Früha-
warev ausgeraubt. Natürlich das war nicht genug für ihre Bedürfnisse zu de
cken, so haben in grossen Mengen die Bronze gebraucht. 
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élt. Kifejezte kora és megtestesítette a szerb nemzet leghaladóbb társa
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galmának igazi forradalmi marxista útját. 

N a g y egyéniség volt, kitűnő elme, elsőrendű szónok — de nagysága 
elsősorban abban volt, hogy kifejezte a szerb királyság legértékesebb tár
sadalmi rétegét, a proletariátust, és a munkásosztály forradalmi élcsa
patának vezéregyénisége lett. Nem magányos, hanem egy csoport kitűnő 
marxista között a legerőteljesebb egyéniség a munkásosztály forradalmi 
vezérkarában. 

A századforduló Szerbiája megteremti a szellem óriásait, akiket meg
ismernek a kis balkáni ország határain kívül is. A nagyvilág elismeri: 
Mihajlo Pupint (1858—1935), a nagy elektrotechnikust, Jovan Cvejiéet 
(1865—1927), a földrajz- és néprajztudóst, Josif Pančičet (1814—1888), 
a természetbúvárt, Jovan Ikerlicet (1877—1914). De Dimitrije Tucovié 
(1881—1914), a marxista gondolkodó és forradalmár, nem eléggé ismert 
és elismert még ma sem, noha — ezt nem elfogult marxistaként mond
juk — nagyobb szellem az előbb említett tudósoknál, akik mind kor
szakot jelölnek a maguk tudományágában. 

Dimitrije Tucovié munkássága azért olyan értékes, mert európai marx
istaként az elméleti munkát ötvözi a szervező forradalmi tevékenységgel; 
a propagandaszerű újságírást, a konkrét társadalmi helyzet mélyenszántó 
marxista elemzésével. 

Az akkori hivatalos Szerbia burzsoá nagyságaival, Nikola Pasié (1845 
—1926) és Stojan Protié (1857—1923) burzsoá politikájával szemben, 
egy más balkáni és nemzetközi politikát — a marxista proletárpolitikát 
állította szembe. A szerb nemzet forradalmi hagyományaira támaszko
dott, az 1804-es nemzeti burzsoá forradalmi felkelésre, Svetozar Mar
kovié (1846—1875) szocializmust hirdető ifjú mozgalmára, a hirtelen 



gazdagodó szerb burzsoázia ellen állandóan zendülő póri Szerbia szabad
ságszeretetére és haladóbb társadalom igényére. 

Saját környezete és dolgozó népe adottságából kiindulva, a nemzetközi 
forradalmi munkásmozgalom eszmei fegyvertárából merítve képes volt 
korszakot jelentő harcot, társadalmi megmozdulást indítani, szellemi er
jedést előidézni az akkori Szerb—Szlovén—Horvát Királyságban. 

Köréhez tartozott tanítómestere, Radovan Dragović (1878—1905) és 
kortársai, Dusán Popovié (1884—1918) meg Filip Filipović (1879—1938) 
— mind a hárman elmélyült marxisták és élvonalbeli forradalmárok. Az 
első kettő nem érte meg, hogy az első világháború után a már megalakult 
Jugoszláv Kommunista Pártban is küzdjön. Filip Filipovié viszont a párt 
egyik irányítója, a kommunista képviselők vezetője lett az alkotmányozó 
törvényhozásban, és az ő listája kapta meg Belgrád lakosságának bizal
mát a városi vezetőség első választásain. Dragoviétyal és Popoviétyal a 
proletársors akkori átka, a tüdőbaj végzett. Filipovié elvtárs meg Kun 
Béla sorsában osztozott, a sztálini személyi kultusz áldozata lett 1938-
Бап. Kívülük még két proletár vezetőt is meg kell említenünk: Dragisa 
Lapcevićet (1864—1939) és Trisa Kacleroviéot (1879—1964). Ők voltak 
Dimitrije Tucovié, a nagy forradalmár, a sokoldalú szellemóriás harcos
társai. 

Joghallgatóként Belgrád munkásszakszervezeteiben tevékenykedett, fej
lesztette és erősítette őket. Miután Szerbia alkotmányos monarchia lett, 
az 1903-ban megalakított Szerb Szociáldemokrata Párt egyik vezéralakja. 
22 éves korában a pártlap, a Radničke novine főszerkesztője. 1908-ban, 
27 éves korában a Szerb Szociáldemokrata Párt titkára és vezéregyéni
sége élete végéig. 

Elmélyült, forradalmi dialektikus gondolkodásmódja lehetőséget adott 
arra, hogy nem is egy esetben a marxizmus lenini megújhodásának elő
hírnöke lett. Törvényszerű tételekben és alkotó módon, tudományosan ki
fejtett gondolatai egybevágtak а X X . század marxizmusával, Lenin el
méletével. Ezért nemcsak az 1903. év, az a legkevésbé példázza az egy-
időben megalakult két forradalmi marxista szociáldemokrata munkáspárt 
rokonvonásait. 

Megvédte a szerbiai munkáspártot a reformizmus és a szindikalizmus 
veszélyétől. Határozott irányvétellel kidomborította a párt osztályjel
legét, elhatárolva a pártépítést a kispolgári politikai és eszmei befolyás
tól. Sikeresen megküzdött az anarchoszindikalizmus és az úgynevezett 
„közvetlen akció" anarchista-terrorista irányzatával is. 

Marxista tudományos kutatómunkája is sokrétű volt. Azt, amit tudo
mányos marxista elemzésében nyújtott: A Szerb—Szlovén—Horvát Ki
rályság társadalmi fejlődése és gazdasági helyzete, a párt osztályjellege 
és a szakszervezeti tevékenység, a nemzeti felszabadító mozgalmak, a 
hazai, a cári Oroszország és az Osztrák—Magyar Monarchia imperia
lizmusa, а I I . Internacionálé és külön az ausztromarxizmus opportuniz-



musa a balkáni kérdésben — mind olyan témakör, amelyeket ha ma is 
tanulmányozunk, nem nélkülözhetjük Tucovié írásait. 

Életműve azért nagy, mert a társadalmi valóságból fakad, magába fog
lalja a marxizmus lenini értékeit, és mert a hazai harcot mindig a nem
zetközi viszonyokba helyezve széles horizontot tár a párt vezette mun
kásosztály, a haladó Szerbia elé. Ezért alkotó munkássága teljes nagy
ságában csak a jövőben bontakozik ki. 
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Rezime 

Značaj životnog dela Dimitrija Tucoviéa 

U napisu se ističe da medu velikim ličnostima ondašnje Srbije na prelazu iz 
prošlog u ovaj vek, M. Pupin, J . Cvijić, J . Pančić, J . Skerlié, kojim svi obe-
ležiii razdoblje u određenoj naučnoj oblasti, ličnost i životno delo Dimitrija 



Tucovića nije se čak ni do današnjeg dana dovoljno afirmisalo iako ono nad-
višuje velikane svoga vremena. Životno delo Tucovića, koje sjedinjuje i sebe i 
praktičnu revolucionarnu a'ktivnost sa produbljenom manksističkom analizom 
obeležava epohu u razvoju Srbije i afirmacije proletarijata ove zemlje. Značaj 
Tucovića je u tome što nije bio usamljena veličina, već najznačajnija ličnost u 
krugu kojeg su činili R. Dragović, D. Popović, F. Filipović, D. Lapčević, T. 
Keclerović. U radu se zatim ukazuje na značajne demente u praktičnoj revolu-
cionarnoj aktivnosti Dimitrija Tucovića i na važnije oblasti, koje je u svojim 
istraživanjima obrađivao. Zaključuje se: Životno delo Dimitrija Tucovića je 
veliko zato što je nikao sa tie sopstvene društvene stvarnosti, uključuje u sebe 
najživotnije elemente stremljenja savremenog marksizma i zato što borbe na 
sopstvenom tlu stavljajući u pravilne međunarodne relacije, otvara široke ho
rizonté pred radnickom kiásom koju predvodi njegova partija i pred čitavom 
slobodarskom Srbijom. Zbog toga će se životno delo Dimitrije Tucovića tek u 
budućnosti afirmisati u svojoj veličini. 

Summary 

The Importance of the Life-Work of Dimitrije Tucović 

The article emphasizes, that the great figures of Serbia at the turn of the cen
tury, like M. Pupin, J . Cvijić, J . Pančić, J . Skerlić, marked that period in a 
certain scientific field, the personality and life-work of Dimitrije Tucović has 
not been recognized enough even today, although it excels the notabilities of 
his time. The life-work of Tucović, expressing practical revolutionary activity 
with a serious Marxian analysis, marks a period in the development of Serbia 
and in the success of the proletariat in this country. The importance of Tucović 
is in the fact, that he was not a lonely notability, but the most important one 
in the circle to which belonged R. Dragović, D. Popović, F. Filipović, D. Lap-
čević, and Т. Keclerović. 

The article points out the important elements in the practical revolutionary 
activity of Tucović, and also other important fields which he treated. Conc
lusion: The life-work of Dimitrije Tucović is great, because it developed on 
the ground of his own social reality, it includes the most essential elements of 
the aspiration of modern Marxism, and because struggles on one's own ground, 
placed into right international relations, opens wide horizons for the working-
class, led by its party, and for all freedom-loving Serbia. Therefore, the great
ness of the life-work of Dimitrije Tucović will prove itself in the future. 



Borza Gyöngyi 

TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI KRITIKA 
TUCOVIĆ MUNKÁIBAN 

Mosa Pijade joggal mondta Dimitrije Tucoviéról, hogy: „ A jugoszláv né
pek és a Balkán szocialista történelmében az első világháborúig ő volt 
az, aki a legkövetkezetesebben harcolt a balkáni népek jövőjéért, aki ál
landóan magasan hordta a marxizmus és a proletár nemzetköziség for
radalmi zászlaját, és gazdag munkásságával elősegítette a jugoszláv mun
kásosztály meg a J K P fejlődését." 

Tevékenyen részt vett kora szellemi és politikai életében, és egyaránt 
foglalkoztatták e kor gazdasági, politikai, tudományos, filozófiai meg 
szociológiai kérdései. Figyelmét lekötötték a szervezés gyakorlati és poli
tikai problémái, meg a szocialista mozgalom és Szerbia pártjának tevé
kenysége. Nemcsak a társadalmi és politikai életben vett részt, hanem 
bírálatában is. Rendkívül éleslátású kritikus volt. Gondolatai történelmi 
és tudományos jelentőségűek. 

Abban az időben Európa elismerte az Osztrák—Magyar Monarchiá
nak Dél-Európában játszott „kulturális" szerepét. Tucovié igyekezett el
oszlatni ezt az illúziót, és egy volt a kevesek közül, aki felemelte szavát 
Bosznia és Hercegovina népeinek nemzeti elnyomása és kizsákmányolása 
ellen. Állandó politikai támogatást nyújtott az ottani proletariátusnak 
és a dolgozó tömegeknek felszabadulásukért folytatott harcukhoz. Köz
vetlenül az annexió előtt a Munkás Újságban megjelent cikkében írja: 
„ A z annexió előtt állunk, Boszniának és Hercegovinának az Osztrák— 
Magyar Monarchiához való végleges hozzácsatolása előtt. Egy nép sok
éves tragédiájának ez lesz az utolsó felvonása. Ez a nép harminc éven 
keresztül szóval és tettel bizonyította jogát a kulturált és szabad életre, 
ehelyett azonban kizsákmányolással és tiranizmussal válaszoltak n e k i . . . " 
A szociáldemokrata párt deklarációja az annexiót, hódító, imperialista 
tettnek tartja, hangsúlyozva, hogy „Bosznia és Hercegovina népének sza
bad népszavazással kell döntenie további sorsáról. Senki másnak nincs 
rá joga, hogy hivatlanul ráerőszakolja gyámságát ." A szociáldemokrata 
párt élesen bírálta a I I . Internacionálé azon pártjait és vezetőit, akik 



elvetve a proletár internacionalizmus elvét, elfogadták vagy megközelí
tették országuk állásfoglalását. „Amikor egy nép szabadságáról van szó, 
bárhol is legyen, bárhogy is hívják, bármilyen nyelvet is beszéljen, mi, 
szociáldemokraták az ő oldalán állunk." Tucovié tehát a nagyhatalmak 
annexiós politikája — amely ellentétben van a nép önrendelkezési jogá
nak elvével — ellen foglalt állást, és kiállt szabadságukért, önállóságu
kért és függetlenségükért. 

Sokat foglalkozott a nemzeti egyenjogúsággal és azzal a lehetőséggel, 
hogy a Balkánon föderatív közösség alakuljon. Mindig a marxizmust 
követve történelmileg és kritikailag szemlélte a balkáni országok társa
dalmi, nemzeti és politikai viszonyainak fejlődését. Egyetértve Marxszal 
és Engelsszel ő is megállapította, hogy a Balkán-kérdés a terület stra
tégiai fontossága miatt nemcsak a Balkán, hanem a világ problémája. 
„ A Balkán tulajdonképpen a déli és az északi gyarmatpolitika kereszt
tüzében helyezkedik el. A nem egységes balkáni népek mindaddig ilyen 
körülmények között fognak élni, amíg rá nem jönnek, hogy egyesülniük 
kell." Úgy gondolta, hogy a Balkánt csakis az ott élő népek összefogásá
val lehet megmenteni. Ő is — mint Svetozar Markovié — hitt abban, 
hogy a nemzeti kérdés megoldása csakis a balkáni népek felszabadulásá
val érhető el, és ez csak felszabadító mozgalmakkal és forradalmakkal 
valósítható meg. 

Tudta, hogy mennyire fontos a nemzeti kérdés, amely a felszabadító 
mozgalmak feltétele és a szocialista átalakulás egyik fő hordozója a sok
nemzetiségű közösségben. Értékelve a nemzeti és nemzetiségi helyzetet, 
tudományosan megállapította, hogy egyetlen rendszer sem képes meg
oldani a Balkán nemzeti kérdést, csak a munkásosztály. „Mi , szociál
demokraták a nemzeti kérdésben más állásponton vagyunk, mint a bur
zsoák, mert ők nemzetük szabadságát más nemzet leigázásával akarják 
kivívni. Világosan látja, hogy a balkáni népek csak akkor lesznek sza
badok és függetlenek, ha a Balkán politikailag egységes lesz, ahol minden 
nép egyenjogú. A jugoszláv népek egysége, egyenjogúsága és testvérisége 
a jelen megváltoztatásának és a jobb élet, szabadabb jövő megteremtésé
nek reális eszköze. Megtestesítője és elméleti tolmácsolója annak az esz
mének, hogy az önálló, független délszláv és balkáni népek egyesülésének 
jövőbeni formája a balkáni szocialista demokratikus köztársaságok szö
vetsége. 

Következetesen bírálta a háborút is. Habár a balkáni népek 1912. évi 
háborúja felszabadító volt, hisz az évszázados oszmán-török kizsákmá
nyolás és elnyomás ellen irányult, mégis imperialista, mert a balkáni ál
lamok proletariátusa kisszámú és gyenge, a parasztság pedig elmaradott 
volt, a felszabadítást nem lehetett forradalommal véghezvinni. A szociál
demokrata párt Tucoviétyal az élen a háború ellen, és a szabad, demok
ratikus balkáni köztársaságok szövetsége mellett foglal állást. A párt, 
amely úgy vélte, hogy Törökországban a népet forradalommal fel lehet 
szabadítani, nem támogathatta a háborút, mint a felszabadítás módját. 



Tiltakozott a hadizsákmány, illetve Macedónia felosztása ellen. Hasonló
képpen elítélte az Albánia meghódítására irányuló törekvéseket. Lenin 
1914 októberében a következőket mondta: „ A szociáldemokraták csak 
akkor teljesíthetik kötelességüket, ha harcolnak saját országuk soviniz
musa ellen." A Szerb Szociáldemokrata Párt teljesítette kötelességét. El
lenezte a háborút, melyet a két imperialista tömb hatalmas finánctőkéje 
érdekében és a világ újrafelosztásáért indítottak. 

1914. július 24-én a munkások čukaricai nagygyűlésén, közvetlenül 
Szerbia megtámadása előtt Tucovié felszólította a népet, hogy tömö
rüljön pártjuk köré, és tartsa magasan a forradalmi marxizmus és pro
letár internacionalizmus zászlaját. Beszédét a következő szavakkal fejezte 
be: „Vigyázzunk szocialista kötelességünkre!" Ez volt egyben utolsó 
üzenete is. 

Szerbia sajátos gazdasági helyzete hatott a termelési és osztályviszo
nyok alakulására. Ezért Tucovié elemezte a gazdasági élet sajátosságait 
is. A proletariátust, valamint a falu és a város dolgozó tömegeit a hazai 
és az idegen finánctőke kétszeresen kizsákmányolta. A külföldi tőke mind 
nagyobb térhódítása Szerbiában, a hazai tőkések profit utáni hajszája, a 
dolgozók kizsákmányolása, az ország eladósodása és az idegen tőkének 
való alárendeltsége kiélezte a kapitalizmus belső ellentmondásait, erősí
tette a társadalmi és politikai harcot, elmélyítette a válságokat. 

A falvakban meggyorsult az osztályrétegződés. Rohamosan emelkedett 
a föld nélküli parasztok, a városi lakosság és a proletariátus száma. N é 
pesebb lett az ipari munkásság és nagyobb a jelentősége. Ilyen helyzet
ben már érthető az igény, hogy legyen a munkásosztálynak olyan pártja, 
amelyet a forradalmi elmélettel összhangban vezetnek. Erre a feladatra 
a szerb szociáldemokrata párt vállalkozott, élén Dimitrije Tucoviétyal, 
aki minden munkásmozgalmat, amely nem marxista ideológiát követett, 
reakciósnak és munkásellenesnek tartott. A pártnak szerinte nemcsak az 
osztályellenséggel folytatott harc a feladata, hanem a munkásmozgalom
hoz való kritikai viszonyulás is. „ A szocialista pártnak kis agitációs cso
portból a proletariátus érdekeinek átfogó és hű képviselőjévé kell válnia. 
Hogy azzá váljon, magát és ellenségeit állandó bírálatnak kell alávet
nie." Mivel tudatában volt a proletariátus eszmei felemelése jelentőségé
nek, a párttal sokban hozzájárult a tömeg felvilágosításához. Ezt a célt 
szolgálta a fejlett pártsajtó, -irodalom és -iskola, ahol rendszeresen elő
adásokat tartott. Arról, hogy a párt hogyan érheti el kitűzött célját, így 
nyilatkozott: „ A szociáldemokrata ma egyesíti magában a proletárok osz
tályharcának minden formáját: parlamenti, szakszervezeti és más harci 
formát, amely megszünteti a burzsoá társadalmi rendet és megteremti a 
szocializmust". 

Tucovié és a szerb szocialisták nemcsak elsajátították Marx dialektikus 
nézeteit, hanem alkalmazták is a valóságban. Fejlesztették és mélyítették 
a szerb proletariátus sajátos körülményeihez alakítva. A századfordulón, 
a kapitalizmus teljes kibontakozásakor a fejlett európai országok mun-



kásmozgalmában különböző marxista irányzatok születtek. Marx és En
gels tanainak elferdítését később Lenin élesen bírálta. Mivel Tucovié ko
rában a helyzet nem volt teljesen világos, nehéz volt kiválasztani a leg
helyesebb utat. Tucovié azonban ekkor is hű maradt a marxizmushoz, 
nem cserélte fel prakticista opportunizmusra, nihilista szubjektivizmusra, 
sem álbaloldali radikalizmusra. Nem volt azonban fanatikus marxista 
sem. Ellenkezőleg: a problémákat mindig helyes történelemszemlélet alap
ján közelítette meg, figyelembe véve Szerbia társadalmi, politikai és esz
mei viszonyait. Munkáját mindig tudományos, kritikai kutatásra alapozta. 

A szocializmus dialektikus folyamatában keletkezik és fejlődik. Át
alakul az adott ország és nép történelmi, társadalmi, gazdasági, politikai, 
eszmei viszonyaitól és feltételeitől függően. Tele van ellentmondásokkal. 
Haladását visszaesés, válság lassítja. Ezért van nagy szükség az adott 
helyzet kitűnő imeretére és felmérésére. Csak ezáltal láthatjuk az utak 
sokféleségét, a szocializmus világfolyamatának formáit és lehetőségeit. 
Tucovié tanulmányozta Szerbia történelmét, feltárta sajátosságait, fejlő
désének törvényszerűségeit. Értékes történelmi műveiben kora társadal
máról és eszmeiségéről írt. 

Rezime 

Društvena i politička kritika u radu Tucoviéa 

Tucoviéev teorijski rad je i danas aktuelan. Zauzeo je stav protiv politike anek-
sije velikih sila — koja je u suprotnosti sa osnovnim principima prava na samo-
opredeljenje naroda — i borio se za slobodu, samostalnost i nezavisnost naroda. 

Znao je da je nacionalno pitanje važno u oslobodilačkom pokretu, i da je 
jedan od uslova socijalističkog preobražaja u višenacionalnoj zajednici. 

Bio je dosledni kritičar imperijalistiőkog rata. 
Analizirao je klasne odnose kao rezultantu specifične ekonomske situacije 

Srbije. 
Bio je veran marksizmu, ali nije bio fanatični marksista. Svoj naučni rad 

bazirao je na kritičkim istraživanjima. 

Summary 

Social and Political Criticism in the Work of Tucovié 

The theoretical work of Tucovié is still timely today. 
He was against the annexive politics of Great Powers — which is in contra
diction with the basic principle of the peoples' right for self-government — he 
fought for their liberation, autonomy and independence. 

He knew, that the national problem was important in People's Liberation 



Movement, and it is condition for socialistic transformation in a multi-national 
community. 

He was a consistent critic of the imperialistic war. 
He analysed the class-relationships as the dependence of Serbia's specific eco

nomical position. 
He was loyal to Marxism, but he was not a fanatic Marxist. His scientific 

work was based on critical research. 



Szkenderovics Márta 

DIMITRIJE TUCOVIĆ A BALKÁN NEMZETI 
FELSZABADÍTÓ MOZGALMAIRÓL 

Dimitrije Tucoviéot következetes internacionalizmusa tette a szerb szo
cialista mozgalom egyik legjelentősebb alakjává. A balkáni országok 
ellentmondásos helyzetében is megmutatta az utat a délszláv és balkáni 
népek felszabadító mozgalmához. Habár elképzeléseinek valóra váltása 
az akkori körülmények között Szerbiában lehetetlen volt, forradalmi har
ca ezzel mégsem veszít jelentőségéből. 

Következetes marxista volt. Átvette Marxnak és Engelsnek a balkáni 
népek munkásosztály vezette forradalmi felkeléséről szóló elméletét. A 
balkáni népek függetlensége, szabadsága és gazdasági fejlődése csakis szo
cialista szövetségi köztársaságban való egyesülésükkel valósítható meg. 
Csak így lehet minden nemzet teljesen egyenrangú. 

A nemzeti helyzetet vizsgálva megállapította, hogy egyetlen rendszer 
és mozgalom sem képes megoldani a balkáni nemzeti kérdést, csak a 
munkásosztály. „Harcolva a kapitalizmus ellen, egyben harcolnak min
den következménye ellen: a nép rabsága, az osztályok kizsákmányolása 
ellen . . . " Mint ahogy valamely ország munkásosztálya azt az egyedüli 
társadalmi osztályt képviseli, amely nem harcolhat az osztályrabság ellen 
anélkül, hogy ne szabadítaná fel az egész társadalmat, a szociáldemokrá
cia sem képviselheti saját népének szabadságát anélkül, hogy ne képvisel
né minden más nép nemzeti szabadságát i s . " „Mi, szociáldemokraták a 
nemzeti szabadság szempontjából különbözünk a burzsoáziától. Mert a 
burzsoázia szabadságot akar saját népének, más népek szabadságának 
megsemmisítésével . . . Mi szabadságot akarunk saját népünknek, nem 
semmisítve meg mások szabadságát ." 

Nézete szerint a balkáni burzsoázia saját osztály- és politikai ellen
téteivel, nacionalista és osztályérdekeivel a tőkére, monarchiára, had
seregre és bürokráciára támaszkodva nem képes megoldani a nemzeti kér
dést. A délszláv és balkáni népek összefogásán alapuló harc egyben a 
munkásosztály forradalmi, felszabadító és szocialista harca is lesz. 

A szociáldemokrata pártnak Tucoviétyal az élén az volt az álláspontja, 



hogy a délszláv és balkáni kérdés egyedül csak az Osztrák—Magyar Mo
narchia lerombolásával oldható meg. Épp ezért élesen bírálta az 1909. 
november 21—22-én Ljubljanában megtartott horvát és szlovén szociál
demokraták kongresszusán elhangzottakat. Ott ugyanis a nemzeti auto
nómia megteremtését tűzték ki politikai célnak. Juri ja Demetrovié így 
fogalmazott: „Nekünk, jugoszláv szociáldemokratáknak most az a fel
adatunk, hogy átalakítsuk az Osztrák—Magyar Monarchiát, amelyben 
élnünk és dolgoznunk kell . . . A meglevő viszonyok mellett számunkra 
egyedüli lehetséges megoldás a Monarchia népeinek konföderációja, ame
lyet a nemzetek autonómiájával valósíthatnánk meg." A horvát szociál
demokraták között voltak olyanok is, akik a nagyhorvát burzsoázia ér
dekeit képviselték, s ebben megegyeztek a nagyszerbekével. Egységes Ju
goszláviát akartak a balkáni népekből, de nem egyenrangúságán alapuló 
szövetséget, hanem centralista államot. Ez valójában a nemzetek pusztán 
mechanikus „egyesítése" lett volna. 

A szociáldemokrata és burzsoá szövetség közötti, különbségre rámu
tatva Tucovié megjegyzi: „Mi ezt az összefogást egészen másképp értjük, 
mint a balkáni államok vezetői. Az államhatalom katonai szövetségre 
törekszik. Ez ellen nincs semmi kifogásunk. De hangsúlyozzuk, hogy ez
zel a kérdés még nincs megoldva. Amit mi akarunk, nem valamilyen kü
lönleges megegyezés, hanem politikai és gazdasági szövetség, a demok
ratikus köztársaságok szövetsége, amelyben nem lesznek gazdasági és po
litikai határok." 

Elképzelése szerint egyenlőségben, testvériségben és kölcsönös együtt
működésben kiépítenék az új gazdasági, társadalmi és politikai rendszert. 
Ilyen közösség létrehozásának és továbbfejlesztésének elengedhetetlen 
feltétele a demokrácia. Nincs demokrácia és nincs szocialista szövetség, 
ha nem az önrendelkezés jogán, egymás tiszteletén és azoknak a népek
nek az egyenlőségén alapszik, akik a szövetséget létrehozzák. A balkáni 
népek felszabadulása lehetetlen szövetségbe való tömörülésük nélkül. 

Az imperializmusban a kis népeket nemcsak az a veszély fenyegeti, 
hogy a kapitalista országok bekebelezik őket, hanem külső hatások is 
érik őket, és létüket fenyegetik. Többé nem zárkózhatnak be szűk hatá
raik közé, hanem alkalmazkodniuk kell Európa gazdasági és politikai 
fejlődéséhez. A balkáni népek szövetsége gazdasági és a nemzetközi mun
kamegosztásban való részvétel szempontjából is nagyon jelentős. „Amíg 
a Balkán gazdaságilag nem fejlődik, politikailag sem létezhet." 

A szövetség elve szerves része a forradalmi elméletnek és a felszaba
dító mozgalomnak. 

A munkás és szocialista pártok első balkáni konferenciáján, amelyet 
Belgrádban, 1909. december 25-étől 27-éig tartottak meg, Tucovié le
szögezte, hogy a szocialista balkáni politika alapja a proletariátus és a 
dolgozó rétegek összefogása a kapitalista kizsákmányolás és a nemzeti 
elnyomás ellen. 

Mindig ellenzett mindenféle erőszakot és kizsákmányolást. Helytele-



nítette Bosznia annektálását, Szerbia tengerre való kijutását, Albánia és 
Macedónia felosztását. Bosznia annektálásakor arra a nézőpontra helyez
kedett, hogy magának a boszniai népnek kell szabad népszavazással dön
tenie sorsáról. 1914-ben Albániáért az imperialista Európa és a szerb 
burzsoázia is harcolt. A nagyszerb burzsoázia Albánia megkaparintásá
val ki akart jutni az Adriai-tengerre. Tucovié elítélte Pasicéknak az al
bán szabadság elleni törekvéseit. 

A délszláv és balkáni népek felszabadítását sem Szerbiától várta, hi
szen minden népnek önállóan, saját erejéből kell felszabadulnia. 

A balkáni szociáldemokraták első gyűlésén kijelentette, hogy: ,,A bal
káni kérdés nagy jelentőségű, de nemcsak a balkáni szociáldemokrata 
pártokra, hanem az egész világra nézve i s . . . Az európai diplomácia az 
uralkodó osztály eszköze, és tervszerűen akadályozza a balkáni népeket 
abban, hogy saját lábukra álljanak . . . mert egyetlen gyarmat, egyetlen 
leigázott nép felszabadulása a többi leigázott népet is a szabadságért 
folytatott harcra ösztönözné . . . a balkáni népek és államok összefogása 
az egyedüli út, amely a gazdasági, nemzeti és politikai felszabaduláshoz 
vezet." 

A legtöbb európai szociáldemokrata vezetőnek az volt a véleménye a 
szocializmusról és a nemzeti kérdésről, hogy a nemzeti kérdés sem elméleti 
sem gyakorlati politikai szemszögből nem jelentős, mert a szocializmus
ban önmagától megoldódik. 

Tucovićnak más volt a nézete. A szocializmusért vívott harcban és a 
szocializmusban nincs egyetlen automatikus megoldás sem, és ez különösen 
vonatkozik a nemzeti kérdésre. Egy soknemzetiségű közösségben a nem
zeti kérdés szükségszerű feltétele a felszabadító harcnak és a szocialista 
átalakulásnak. 

1905-ben az orosz forradalmat pártoló tüntetést szervezett. Az 1905-
ben a reakciós cári Oroszország lett a forradalmi mozgalom központja, 
habár abban az időben a mozgalom csak a fejlett országokban kezdett 
kibontakozni. Most már nem Oroszország áll Európa kapujában, hanem 
a militarista és imperialista Európa áll Oroszországban és igyekszik meg
menteni az abszolutizmust. 

A Tucovié vezette Szerb Szociáldemokrata Párt politikai támasza volt 
a haladó mozgalmaknak, és segítette az Osztrák—Magyar Monarchiában 
élő délszláv népeknek az imperialista leigázás és a kapitalista kizsák
mányolás elleni harcát. 



Rezime 

Dimitrije Tucović о nacionakiim oslobodilačkim 
pokretima Balkana 

Istaknuta ličnost srpskog radničkog pokreta, Dimitrije Tucović, raspoznao je 
jedini pravi put ka oslobođenju i ekonomskom napretku južnoslovenskih i bal-
kanskih naroda. 

Rešenje nacionalnog probléma video je u formiranju savezne socijalističke 
republike balkanskih naroda. U formiranju jednog saveza u kome je svaka ná
cija ravnopravna i koji se temelji na principu bratstva i prava na samoopre-
deljenje nácija. 

Na takav savez nacija sposobna je jedino radnioka klasa. Balkanska buržoa-
zija, polazeći od svojih klasnih interesa, nije sposobna rešiti nacionalno pitanje. 

Mada je u tadašnjim uslovima bilo nemoguće formirati jedan takav savez, 
ta teorija ipak ništa ne gubi od svoje vrednosti. 

Summary 

Dimitrije Tucović About Balkan's National 
Liberation Movement 

Dimitrije Tucović, the prominent figure of the Serbian working-class movement, 
has recognized the only right way towards the liberation and economical prog
ress of the Southern Slav and the Balkan Peoples. 

In his opnion the national problem could be solved only by forming a Re
public of Socialistic Union of the Balkan Peoples. Hemeint a union, in which 
every nation would have equal rights and which would base on self-govern
ment and brotherhood of the nations. 

For the formation of such a unity only the working class would be capable. 
The Balkan middle-class, guided by its class interest, vould be unable to solve 
the national problem. 

Although, in such circumstances the foundation of such a union would have 
been impossible, the theory does not lose anything from its value. 





lajekozodas 





Dimo Vujović 

A CRNA GORA-I ÁLLAM FEJLŐDÉSÉNEK 
SAJÁTOSSÁGAI5' 

Azok a középkori államalakulatok, amelyekhez Crna Gora tartozott a 
X V . században végleg eltűntek. A legutolsó középkori állam a Crnoje-
viéeké volt. Lényegében azt a területet foglalta magába, amely később 
a modern Crna Gora-i állam magja lett. Bár ezek az államalakulatok 
teljesen megsemmisültek, mégis nyomot hagytak a népi hagyományban, 
és az ország adminisztratív felosztásában. A Crnojeviéek állama például 
többé-kevésbé a török uralom alatt is külön közigazgatási egységnek szá
mított, s ez a tény rendkívül fontos volt e terület további etnikai és po
litikai fejlődésében. Ez vezetett végső soron annak az etnikumnak a 
kialakulásához, amelyet Crna Gora-i népnek, és annak az államnak a 
megalakításához, amelyet modern Crna Gorának nevezünk. 

A modern Crna Gora-i állam a X I X . században alakult ki. N e m foly
tatása a középkori Zetának, sem pedig a Crnojeviéek államának. 

Habár nem az előbbiek felújítása, sem formai, sem pedig tartalmi je
gyeit tekintve; a régi állam hagyományai az újban is jelen vannak, és 
kedvezően hatottak a sajátos történelmi feltételek között létrejött Crna 
Gora-i államra. A Crna Gora-i paraszttársadalom lassan differenciáló
dott. A polgári társadalomnak sajátos lett a formája. Harcolni kellett 
a rendi társadalom ellen, ami egyébként általános jellegzetessége Euró
pában a polgári társadalmak kialakulásának, mivel azonban Crna Gorá
ban az idegen, török feudalizmus ellen folyt a felszabadító küzdelem. 
A török feudalizmus igáját csak úgy lehetett lerázni, ha eredményesen 
szembeszálltak a török uralkodóosztállyal. Harcolniuk kellett a törzsi tár
sadalom ellen is, amely a török uralomra jutása után alakult ki, és kizá
rólag Crna Gora-i jellegzetesség. 

A modern Crna Gora-i állam kialakulása egybeesik a polgári társa
dalom megszüntetésével és fejlődésével. Tulajdonképpen a polgári társa-

* A dolgozatot szerzője felolvasta a jugoszláv történészek 1973. októberében, 
Budvában megtartott VI. kongresszusán. 



dalom fejlődésének eredménye. Nyi lvánvaló tehát, hogy kialakulásának 
sajátosságai, melyek a török feudalizmus elleni felszabadító és a törzsi 
társadalom elleni harc következményei a polgári társadalom sajátosságai
nak függvénye. H a e kettős harc bármelyik összetevőjét nem vennénk 
tekintetbe, nem értenénk meg a Crna Gora-i állam kialakulásának sajá
tosságait. Értelmezésünk téves lenne, ha a kettős harcot nem fokozatos 
társadalmi elkülönülés egységes folyamatának fognánk fel. 

H o g y egy nép felszabadító harcából állam születik, nemcsak Crna 
Gora-i jellegzetesség. A török elleni felszabadító harc következményeként 
így alakult ki a Balkánon Görögország, Szerbia, Bulgária, Románia és 
Albánia. A Crna Gora-i állam kialakulása mégis lényegesen különbözik 
az európaiétól. Azok a területek, amelyek később független államokká 
váltak, a meglévő állami szervezethez tartoztak, a lakosság pedig, illetve 
meghatározott csoportok, társadalmi rétegek és osztályok, kisebb vagy 
nagyobb mértékben részt vettek a hatósági szervek munkájában. A ké
sőbb államokká váló területeken fejlett társadalmi erők léteztek, amelyek 
nemcsak át akarták, hanem át is tudták venni és megszervezni saját köz
igazgatásukat. E fejlettségi szintet a kisebb-nagyobb városok bizonyítják, 
amelyek meglehetősen fejlett kereskedelemmel, kézműiparral, iparral és 
pénzintézetekkel rendelkeztek. Éppen ezért — ilyen esetekben — az új 
állam kialakulása többé-kevésbé egyszerre történik: vagy úgy, hogy szét
hullik az az államalakulat, amelyhez addig a leendő új állam területe 
tartozott, vagy pedig az idegen fennhatóság megdöntésével. Ezekben az 
államokban rögtön fejlett közigazgatás vette át a hatalmat. Már meg
alakulásukkor modern államok voltak, olyan fejlettek, mint a már lé
tezők. 

Crna Gorában egészen másként ment végbe ez a folyamat. A török 
uralom csak névleges volt. N e m voltak államalkotásra alkalmas társa
dalmi erők, mivel ezen a területen egységes, osztályok nélküli paraszt
társadalom alakult ki, amely rányomta bélyegét az állam kialakulásán. 
Fokozatosan megszülettek azok az erők, amelyek vállalhatták az állam
alkotási törekvések képviseletét. A Crna Gora-i állam tehát nem a török 
uralom egyszerű megdöntésével és a saját államhatalma felállításával (egy 
háború vagy felkelés eredményeképpen) alakult meg. N e m egyszerű ha
talomátvétel volt, hanem hosszú folyamat, amely a társadalom tagozó
dásával párhuzamosan folyt annak függvényeként, és sokban meghatá
rozta a török elleni felszabadító harc kibontakozása is. Ez a harc annál 
eredményesebb, minél inkább lehetővé teszi az államszervezet elemeinek 
kialakulását. 

A Crna Gora-i állam kialakulásában ugyanazok a törvényszerűségek 
jutottak kifejezésre, amelyek a történelem kezdetén. Ezeket a törvény
szerűségeket Friedrich Engels fogalmazta meg „ A család, a magántulaj
don és az állam eredete" című művében. Az államok kialakulása még
sem egyazon minta szerint történik. Minden állam sajátosan fejlődik. N é 
mely esetben az általános törvényszerűségek rögtön észrevehetők, más 



esetben viszont rejtettek. Éppen ezért sok történész a modern Crna Gora-i 
államot kizárólag a felszabadító harc eredményének tekinti. Arra a tényre 
figyeltek fel, hogy az eredményes felszabadító harcban született meg elő
ször a törzsközi, később az államhatalom némely szerve. Az egyiket ok
nak, a másikat okozatnak fogták föl, nem vették észre azokat a gyö
keres társadalmi változásokat, amelyek az egész harcot és a Crna Gora-i 
államot meghatározták. Ezek a társadalmi változások nem voltak olyan 
szembetűnőek, mint a fegyveres harc és egy-egy intézmény megalapítása. 
Ez az a fokozatos és észrevétlen mennyiségi változás, amely előidézte a 
társadalom szerkezetének minőségi változását. Éppen ezekre a folyama
tokra kell figyelnünk. A lényeg az, hogy egy sajátos, törzsi paraszttársa
dalom alakul át osztálytársadalommá, esetünkben polgárivá, amely osz
tályuralmi szerveként kiépíti az államot. 

Bár a Crna Gora-i állam objektív törvényszerűségek hatására alakult 
ki, az ősközösségből az osztálytársadalomba átlépő társadalmakhoz ha
sonlóan, megszületése mégis más. Törzsi társadalma nem volt azonos az 
ősközösség nemzetségi társadalmi rendszerével. Lényeges különbség mutat
kozik a tulajdonjogban, mivel a Crna Gora-i törzsi társadalomban az 
egyéni földtulajdon volt túlsúlyban. Még a társadalmi tulajdon kihasz
nálása is egyéni volt. A magántulajdon alapján került sor a fokozatos 
vagyoni elkülönülésre. E rétegződés következtében azonban nem alakult 
ki sem rabszolgatartó, sem pedig rendi társadalom, amelyet már ismertek 
ezen a vidéken a szomszédos államokban uralkodó társadalmi formaként. 
Bár sajátos körülmények között és megjelenési formában kialakultak a 
polgári társadalom elemei, amelyek csak a X I X . század végén és a X X . 
század elején kerültek túlsúlyba. A Crna Gora-i állam, olyan korban és 
térségben született, amikor és ahol már léteztek fejlett államok. Tudnunk 
kell azt is, hogy ez a nép nem első ízben törekszik államalkotásra. A 
crnagoraiaknak már volt államuk. Habár szétdúlták, az egykori állam 
emléke él a néphagyományban. Érthető tehát, hogy igen erős volt az 
állam felújításának vágya is. A Crna Gora-i nép a török uralom alatt 
idegen államban élt, amelyet nem ismert el és nem érzett magáénak. 
Saját államát fokozatosan hozta létre bomlasztva és megdöntve a fenn
álló államhatalmat. Államtudata tehát, fejlett volt. N e m azonos a nem
zetiségi társadalomból az osztálytársadalomba átváltozó közösség tudat
szintjével, hanem sokkal fejlettebb nála. A tudati tényező sokkal nagyobb 
szerepet játszott az államalkotásban, mint a történelem kezdetén. 

A Crna Gora-i paraszttársadalomban nem volt városi jellegű település. 
A városi elemek e társadalom differenciálódásakor jelentek meg, de falun 
éltek és dolgoztak. A városok nélküli polgári társadalom elkerülhetetle
nül rányomta bélyegét az állam kialakulására. A paraszttársadalomban 
polgári jellegű állam alakult ki. Csak az erős államú fejlett Crna Gora-i 
polgári társadalomban épültek városok. 



и . 

Elemzésünket a török uralomkor kezdődő és három évszázadig tartó ese
mények vizsgálatával kezdjük. 

Milyen volt Crna Gorában a török uralom? Amikor а X V . század vé
gén török fennhatóság alá került Crna Gora, külön közigazgatási egy
ség maradt, akár mint külön szandzsák, akár pedig mint kádiluk a Szka-
dári Szandzsák keretében. Ez az állapot lehetővé tette, hogy etnikai és 
politikai egység maradjon. Ehhez hozzájárult az is, hogy külön autonóm 
körzet volt az Oszmán-Török Birodalomban. A tudományos kutatás jó
részt már meghatározta és kielemezte ennek az autonómiának jellegét és 
mértékét, tehát nem szükséges alaposabban foglalkoznunk vele. Dolgoza
tunk szempontjából bennünket a szerkezete érdekel. A megőrzéséért és 
kiterjesztéséért vívott harc tulajdonképpen a Crna Gora-i nép harca az 
előretörő török feudalizmus ellen. Az autonómiáért folytatott harc a tel
jes függetlenségért folyó harcba torkollt, majd államuk megalakításának 
követelésébe, hisz a szabad parasztot csak ez védelmezhette a török rendi 
kizsákmányolás ellen, s csak ezáltal fejlődhetett szabadon és zavartalanul. 

Crna Gora etnikai és politikai egységének megőrzésében fontos szere
pet játszott a cetinjei görögkeleti érsekség, mivel politikai és gazdasági 
érdekeltsége volt Crna Gora egész területén. Arra törekedett, hogy ezt a 
területet szorosan magához kösse. Természetesen segítette vallási funk
ciója, amely nem volt jelentéktelen a nép közeledése és szellemi egysége 
szempontjából. Székhelye nemcsak szellemi, hanem politikai központja 
lett Crna Gorának. A metropoliták nemcsak szellemi vezérek, hanem po
litikai személyiségek is voltak. Nemcsak az egyház, hanem a nép ügyei 
is érdekelték őket, mindenekelőtt a szomszédos Oszmán-török Birodalom
mal és a Velencei Köztársasággal kialakított viszony. Nemcsak egy törzs 
területén és nevében tevékenykedtek, hanem egész Crna Goráéban. Te
vékenységük folytán különleges helyzetbe kerültek a törzsfőkkel szemben, 
s а X V I I I . század elején már ők vették át a világi ügyek vezetését is. 
I. Péter hatalomra jutásakor pedig végleg Crna Gora uraivá váltak. 
Mindez azt az álláspontot alakította ki sok történészben, hogy a cetinjei 
metropoliták mindig is Crna Gora uralkodói voltak. Szerintük az utolsó 
Crnojeviéek után vették át a hatalmat, s ezáltal megőrizték Crna Gora 
államiságának és szabadságának folytonosságát. Ök voltak az átmenet a 
középkori Zeta és a modern Crna Cora-i állam között. E szemlélet kiala
kítása volt a Crna Gora-i dinasztia érdeke is. 

A cetinjei érsekség különös tekintélyre és befolyásra tett szert azáltal, 
hogy egyik kezdeményezője és szervezője lett Crna Gora gazdasági, poli
tikai és vallási érdekeit veszélyeztető török feudalizmus elleni harcnak. 
Tekintélye egyre nőtt a szomszédos hegyi és hercegovinai törzsek előtt is. 
Különösen а X V I I I . században, s főként a peéi patriarchátus megszün
tetése után. Sok püspöki székbe olyan fanarióták kerültek, akikre úgy 
tekintettek, mint a törökök szolgáira. Azoknak a területeknek a lakos-



sága is, amely nem tartozott a cetinjei érsekség egyházjogi fennhatósága 
alá, Cetinjére függeszti tekintetét és felszabadítási mozgalmai Crna 
Gora népével keresnek kapcsolatot. Ilymódon a cetinjei érsekség nemcsak 
a Crna Gora-i törzsek etnikai és politikai egységének megőrzéséhez járult 
hozzá, hanem elősegítette a hegyi, a hercegovinai, valamint a Crna Go
ra-i törzsek közti egyesülés kibontakozását is. 

Szerteágazó és jelentős tevékenysége folytán erkölcsi tekintélye és be
folyása megnőtt, aminek jelentős szerepe volt az események által rákény-
szerített politikai funkciók ellátásában. 

Végül le kell szögeznünk, hogy abban az időben a cetinjei érsekség volt 
az egyetlen szervezett intézmény Crna Gorában, s ez a státus olyan ki
vételes előnyöket biztosított neki, amellyel egyetlen törzsfő sem rendel
kezett, még a kormányzóság sem, bár törzsek fölötti hatalommal rendel
kezett. 

Kezdeményezője és központja lett az állami közigazgatás kialakítá
sának, és végül megszervezte. 

A cetinjei érsekség mellett alakított állami szervek fokozatosan kinőt
tek a törzsi paraszttársadalomból. Nem szentelünk figyelmet a törzsi 
társadalom eredetének, mivel a tudomány elég sokat foglalkozott és fog
lalkozik vele. Bennünket államszervezetté történő átalakulásának okai és 
útjai érdekelnek. Mondottuk, hogy Crna Gorában nem épültek ki a török 
hatósági szervek, illetve, hogy ezeknek a szerveknek a jelenléte nem érző
dött. Hiányoztak a hazai hatósági szervek. A crnagoraiak ügyeit a nem
zetség- és törzsfők intézték, vezetői tisztségük gyakorlása közben a szo
kásjog által vezérelve; a közügyeket pedig megoldották a falusi, nem
zetségi, törzsi és nahijei, valamint általános Crna Gora-i gyűléseken. Min
den nagykorú férfinak joga volt részt venni rajta. Vezetői gyűléseket is 
összehívtak. N a g y jelentősége volt az általános Crna Gora-i gyűlésnek, 
amely az egész területet érintő kérdésekben döntött, s (a cetinjei érsekség 
mellett), fontos szerepet játszott Crna Gora egységének megtartásában. 
Ez a demokratikus intézmény összehangolta a külön törzsi és nemzetségi 
érdekeket és kifejezte egész Crna Gora érdekeit. Az általános gyűlés, bár 
a törzsi társadalom intézménye volt egyengette a központi államigazgatási 
szervek megalakításának útját. 

Az általános törzsi intézmények (ide tartozik az általános gyűlés és a 
törzsfők gyűlése) megléte nem véletlen. A társadalmi és gazdasági fejlődés 
objektív szükségleteinek kifejezői. Az árutermelés és pénzgazdálkodás 
lehetetlenné tette a törzsi bezárkózottságot és széthúzást. A nép felsza
badító harcának érdekei is ugyanezt megkövetelték. 

Mivel a törzsi paraszttársadalomban túlsúlyban volt a magántulajdon, 
amelynek alapján megkezdődött az árutermelés, a vagyoni elkülönülés, a 
társadalom gazdagokra és szegényekre oszlott. A törzsfők lettek a leggaz
dagabb emberek és helyzetüket kihasználva állandóan gyarapították va
gyonukat. A meggazdagodásnak sokféle útja-módja volt. Közülük az 
egyik legfontosabb a kereskedelem, amellyel főként a törzsfők foglal-



koztak. Nem voltak jelentéktelenek azok az ajándékok és fizetségek sem, 
amelyeket a szomszédos Törökországtól és Velencétől kaptak. így alakult 
ki a viszonylag gazdag törzsfők rétege. A vagyoni rétegeződésben és a 
társadalom átalakulásában fontos szerepet játszottak a szomszédos török 
és velencei városok, különösen Kotor. Kevés ehhez hasonló példát sorol
hatnánk föl, hogy egy olyan város játszik fontos szerepet egy terület 
társadalmi és gazdasági életében, amely nem rajta fekszik. Crna Gorában 
éppen az ilyen városok hatására jelentek meg fokozatosan azok az erők, 
amelyek szorgalmazták a külön államszervezet megalakítását. N e m vé
letlen, hogy az uralomra kerülő Petrovié dinasztia Njegusiból származik, 
abból a törzsből, amelynek területe Kotor hátországában fekszik, s amely 
törzs sikeresen részt vesz a Crna Gora és Kotor között lebonyolított ke
reskedelemben. Bár az idegen területen fekvő városok piaca fontos volt, 
a kereskedelem csak akkor kezdett igazán fellendülni, amikor kialakultak 
a határ menti kereskedelmi központok. 

Gazdasági érdekből a törzsfők arra törekedtek, hogy megszilárdítsák 
hatalmukat, oly módon, hogy választási funkciójukat öröklődővé vál
toztassák. A törzsfők most már nem elsők az egyenlők között, hanem 
parancsolni akarnak, igazgatni és dönteni — a nép megkérdezése nélkül. 
Ezért lassan nem a népi gyűlés, hanem a törzsfőké kerül előtérbe törzsi, 
nahijei és általános Crna Gora-i szinten. Az általános népi gyűlés for
málissá válása igen fontos volt a közhatalom fejlődése szempontjából. 
Mert bár a törzsfők gyűlése törzsi intézménynek számított, egyre inkább 
átvette a közhatalom végzésének funkcióját, s fejlődése során már ta
gadta önmagát. A törzsi társadalomnak ez az intézménye egyre inkább 
elavult, éppen ezért nem vehette át az államhatalom szerveinek szerepét, 
hisz azok egészen újak. 

A Crna Gora-i állami szervek fokozatos kialakulását nem lehet meg
érteni népfelszabadító harcának ismerete nélkül. Már rámutattunk arra, 
hogy az államhatalmi szervek kialakulása végeredményben nem a felsza
badító harc eredménye, hanem — akárcsak a felszabadító harc — a tár
sadalmi és gazdasági fejlődésé. A felszabadító harc nem teremtett állam
hatalmi szerveket, de hatott e szervek fejlődésére, hisz a harc kimenetele 
nagymértékben függött a törzsek egymás közti kapcsolatától, összetarto
zásától, egységétől, s egyáltalán az eredményes harchoz szükséges szerve
zettségtől. 

A felszabadító harcban megmutatkozott, hogy a törzsi elzárkózás is 
elszakadási törekvés a legnagyobb ellensége a török ellen vívott harcnak. 
Megkezdődött a törzsek közeledése és egyesülése. A török feudalizmus 
veszélye alakította ki a közösségi szellemet és minden Crna Gora-i sors
közösségének tudatát. Ekkor felismerik a törzsközi, általános intézmé
nyek alapításának szükségességét. Ezektől az intézményektől várták, hogy 
kifejezői legyenek az általános és közös érdekeknek, céloknak. E felsza
badító harc tehát fontos szerepet játszott Crna Gora etnikai és politikai 
egységének megőrzésében, s ez a szerep — miként fentebb hangsúlyoz-



tuk —, nagyon jelentős volt az állam fejlődése szempontjából. A törzs
közi hatalmi szervek fokozatosan átalakultak államhatalmi szervekké. 
Rendeltetésük, hogy a harcot vezessék és a szervezési feladatokat ellássák. 
Ugyancsak megfigyelhető e szervek visszahatása is: a kialakultabb, fej
lettebb hatalmi szervek egyben a felszabadító harc nagyobb méretű ki
bontakozását és sikerét is feltételezik. A külső ellenség (Törökország) el
leni harc egyben a Crna Gora-i törökbarát elemek ellen is folyt. Ezek 
az elemek ugyanis fékezték a felszabadító harcot és az állami szervek 
megalakítását. 

A felszabadító harc hatalmas tudatformáló erő; nemcsak a Crna Gora-i 
törzsek sorsközösségének tudatát alakította, hanem hatott a hegyi és her
cegovinál törzsekére is. Végül e törzsi csoportok egyesülésének szükség
szerűsége a X V I I I . század végén már világosan kifejezésre jutott, s a 
XIX.-ben tovább folytatódott. Ekkor gyarapodtak a Crna Gora-i szabad 
területek, később pedig a szabad Crna Gora-i állam. Kialakulásuk egy 
évszázadig tartott. Egyes hegyi és hercegovinai törzsek ebben az időben 
— bár hivatalosan elismerték a török fennhatóságot, adóztak is neki —, 
kapcsolatot kerestek, illetve felzárkóztak Cetinje (Crna Gora) mögött, 
elismerték közigazgatási szerveit, és azokat a törzsfőket, akiket Cetinje 
kijelölt számukra. Csak a törökök felett aratott nagy győzelmek után kel
tett némi feltűnést a már régen érvényben levő állapot. Hivatalos elis
merésre azonban csak a Crna Gora és Törökország között létrejött első 
nemzetközi egyezmény után került sor. Ez a X I X . század végéig tartó 
folyamat elősegítette Crna Gora területének gyarapodását, s eredményezte 
a Crna Gora-i, hegyi és hercegovinai törzsek egyesülését. 

Külső okok is hatottak az állam kialakulására. Elsősorban Velence, 
Oroszország és Ausztria érdeke fűződött a crnagoraiak felszabadító har
cához. Nemcsak a törökellenes harcot támogatták, hanem a belső szer
vezést is, mivel előfeltétele volt az eredményes harcnak. Főleg Oroszor
szág tevékenysége fontos. A külső tényezők példaként is szolgáltak Crna 
Gorának, hisz határos volt modern szervezésű államokkal, amelyekkel 
élénk politikai és gazdasági kapcsolatot tartott fönn. 

Bár jelentőségük csekély, mégis szót kell ejtenünk még egy dologról. 
A kalandorok államalkotási terveire gondolunk. Bár nem reális tervek 
voltak ezek, mégis hatottak egyes törzsfőknek az állam szükségességéről 
kialakított állásfoglalására, mert némi előnnyel kecsegtettek Crna Gora 
belső fejlődése és a crnagoraiak felszabadító harcának sikere szempont
jából. 

A X V I I I . században megkísérelték, hogy a törzsi társadalom szervei 
(általános gyűlés, törzsfők gyűlése) mellett megalakuljanak az állandó 
államhatalmi szervek is. Legelőször a bíróságok megalakítását szorgal
mazták. Ismerjük Danilo és Vasilije püspökök próbálkozásait, s különö
sen Šćepan Mali munkálkodását, aki egyféle fegyveres közhatalmi szervet 
is alakított. E kísérleteket azonban nem koronázta siker, mivel nem értek 
még meg a feltételek ezeknek a szerveknek a létrejöttére, tevékenységéhez 



és kibontakozásához. A törzsi társadalom még mindig olyan erős volt, 
hogy lehetetlenné tette az említett nagy horderejű vállalkozásokat. Két 
társadalmi és gazdasági irányzat összeütközéséről van szó: az egyik az 
államalkotást sürgette, a másik a törzsi elszigeteltség és önállóság megőr
zésére törekedett. Egészen a X V I I I . század végéig e második irányzat 
került ki győztesen. 

A különböző politikai áramlatok az államhatalmi szervek kialakulását 
nehezítették, fejlődését fékezték. Különösképpen a cetinjei metropoliták 
és a Crna Gora-i kormányzóság összeütközése érdekel bennünket, mivel 
mindkettő államhatalmi szervek megalakítására törekedett. A cetinjei 
érsekség azonban sokkal haladóbb erők képviseletében léphetett fel. Maga 
mögött tudta a legkiemelkedőbb és leggazdagabb törzsfőket, akik ugyan
csak a törzsi elszigeteltség és széthúzás ellen harcoltak. A cetinjei érsekség 
mögé felzárkózó haladó erőket támogatta a nép is. Korántsem volt jelen
téktelen számukra az a tény sem, hogy a cetinjei érsekség által fejtették 
ki tevékenységüket, hiszen az érsekség volt a legrégibb politikai hatalom 
Crna Gorában, s ezért igen nagy tekintélynek örvendett. Cetinje volt 
ezenkívül a legjelentősebb gazdasági és erkölcsi hatalom is, amely a leg
nagyobb tekintélyt biztosította számukra hazai és külföldi viszonylatban 
egyaránt. 

A kormányzók ugyancsak állami szervezet megalakítására törekedtek, 
de a cetinjei érsekségtől függetlenül képzelték el az államot. A metro-
politikának csak az egyházi hatalmat akarták meghagyni, a világi hatal
mat pedig magukhoz szerették volna ragadni. E z az irányzat — a szem
benálló táborral ellentétben — főként külső erőkre támaszkodott, s éppen 
ezért gyakran a Crna Gorában érvényesülő negatív külső hatás eszköze 
lett. A hatalomért folyó harcban a kormányzók akadályokat gördítettek 
a cetinjei érsekség államalkotási törekvései elé, bár éppen az érsekség 
tevékenysége jelentette a leghathatósabb és leggyorsabb lehetőséget az 
államhatalmi szervek megalakítására. A másik áramlat tehát fékezte az 
államalkotást, függetlenül attól, hogy törekvése hasonló eredménnyel járt 
volna. Reakcióssá változott, ezért szükségszerűen félre kellett állítani az 
útból az államszervezet zavartalan és gyors fejlődése érdekében. Erre 
1831-ben került sor, amikor a kormányzóságot megszüntették. 

Az elemzett folyamatok — mint láthattuk is —, a fokozatos és hosszú 
fejlődés eredményezte a Crna Gora-i állam kialakulását. E minőségi ugrás 
feltételei csak a X V I I I . század végén és a X I X . század elején jöttek 
létre. Mindenekelőtt olyan gazdasági és szociális változás révén, amely 
elengedhetetlenné tette az állandó államhatalmi szervek megalakítását. 
Az árutermelés a X V I I I . század végén és a X I X . század elején oly mér
tékben kibővült, hogy szinte szétfeszítette a falusi és törzsi kereteket. 
Mindez leginkább a kereskedők tevékenységében mutatkozott meg. Ez a 
réteg ugyanis egyre nagyobb és gazdagabb lett. A vásárok jelentősége is 
megnőtt, a helyi vásárokból országos fejlődött. Megkezdődött tehát a ha-



zai gazdasági központok kialakulása, amelyekből később megszülettek az 
első városok. E folyamatnak messzeható következményei lettek az állam 
fejlődése szempontjából, mivel a szomszédos osztrák, velencei és török 
területeken levő városok nem játszhattak olyan fontos szerepet e kiala
kulási folyamatban, bár jelentőségük Crna Gora gazdasági és társadalmi 
fejlődésében mellőzhetetlen. Csak az első hazai vásárok és a belőlük ké
sőbb kialakuló városok megjelenésével került sor az egységes belső piac 
megteremtésére, ami aztán szorosabbra fűzte a Crna Gora egyes területei 
közti viszonyt, és lehetővé tette egyesülését. A kereskedelem, valamint 
az árutermelés és pénzgazdálkodás által lehetővé vált egyéb tevékenység 
szabad kibontakozása azonban megkövetelte a közrendet és -biztonságot, 
amely elképzelhetetlen volt a törzsi felaprózottság és önkény közepette; 
az állandó és törzsi érdekek fölötti közhatalmi szervek meglétét. Az áru
termelés és pénzgazdálkodás előidézte, vagyoni rétegeződés új társadalmi 
réteget alakított ki, amely ugyancsak a törzsek fölötti közhatalmi szervek 
megalakítását követte. Az új réteget a társadalom meggazdagodott elemei 
alkották. Nagyrészt azonosultak a társadalom vezető rétegévé váló törzs
főkkel. Nyi lvánvaló tehát, hogy gazdasági hatalom megőrzéséért olyan 
politikai hatalmat igényeltek, amelynek megtestesítői — új államhatalmi 
szervek által — maguk akartak lenni. Az uralkodó társadalmi réteg ki
válásának jellemző sajátossága, hogy kizárólag falun ment végbe, mivel 
városok nem léteztek. Éppen a városi jellegű települések hiánya miatt 
válik sajátossá az államhatalmi szervek kialakulása és fejlődése, mivel — 
bár tartalmi és formai meghatározóik nem azonosak —, hosszú időn át 
a törzsi paraszttársadalom hatalmi szerveihez hasonlítottak. 

A X V I I L század végén újabb lendületet kapott a crnagoraiak felsza
badító harca, mivel Mahmud Bustali szkadári pasa függetlenítette ma
gát Konstantinápolytól, és a saját fennhatósága alatt levő területeket 
Crna Gora leigázásával törekedett gyarapítani. A népnek kemény harcot 
kellett folytatnia, hogy kivédje a török támadásokat. A harc hatalmas 
győzelemmel végződött. A crnagoraiak 1896-ban Martiniéinál és Krusinál 
diadalmaskodtak. E két győzelem történelmi jelentőségű Crna Gora és 
állama fejlődése szempontjából. A minél eredményesebb hadviselés és 
a török felett aratott győzelmek által szerzett vívmányok megőrzése 
végett szükség volt az egység és a meglevő szervezeti formák megszilár
dítására. Erre pedig már nem voltak alkalmasak a törzsi anarchia intéz
ményei, szükség volt tehát általános állami intézményekre. 

A X V I I L század végén egyre erősebben kezdett érvényesülni a külső 
hatás is. E z az az idő, amikor a francia forradalom komoly csapást mért 
az európai rendi társadalomra; amikor az Oszmán—Török Birodalom hir
telen gyengülni kezdett, súlyos válságot élt át, és ezáltal lehetővé vált 
a felszabadító harc fellendülése; amikor Oroszország és Ausztria egyre 
nagyobb érdeklődést tanúsít Crna Gora iránt: küldöttségeket meneszt 
különleges megbízásokkal és anyagi támogatást nyújt az állami szervek 
kialakításához. 



Ezek voltak azok az objektív körülmények, amelyeknek kedvező ha
tása lehetővé tette a X V I I I . század végén és a X I X . század elején az 
állandó Crna Gora-i államhatalmi szervek létrejöttének lehetőségét. Hogy 
a lehetőség valósággá váljon, nagyban hozzájárult I. Petar Petrović Nje-
goš cetinjei metropolita, aki talán a legnagyobb egyénisége volt a Crna 
Gora-i történelemnek. 

A X V I I I . század végén megalakított első államhatalmi intézmények a 
fejletlen társadalmi és gazdasági viszonyokat tükrözték. E viszonyok fej
lődésével együtt megerősödtek a hatósági szervek is, a püspök pedig Crna 
Gora teljhatalmú ura. Már I I . Péter uralkodásának kezdetén hatékonyab
bá vált a legfőbb hatósági szerv munkája. Ú j fegyveres hatósági szervek 
is alakultak: az alsóbb fokú bíróság (gvardija) és a testőrség (perjanici), 
II . Péter pedig az ország teljhatalmú uralkodója lett. 

A hatósági szervek meghonosítása és tökéletesítése ellenállásra talált a 
törzsi társadalomban egészen a X I X . század derekáig. Gyakran fegyve
res felkelésben jutott kifejezésre, s néha az állam eszméjének támogatói 
szenvedtek vereséget. E csatározások azonban nem állíthatták meg a 
társadalom fejlődését. Az államhatalom, amely végül is győzelmet aratott 
a törzsi anarchia fölött, egyre erősödött. Ennek eredménye volt az egy
házi uralkodói rendszer megszüntetése és Crna Gora fejedelemséggé (knja-
ževina) való kikiáltása. 

Az a tény, hogy Crna Gora uralkodója egyben az egyházfői tisztséget 
is betöltötte, a fejlődés egy szakaszában nagy jelentőségű volt, főleg a 
püspök világi funkciójának eredményes ellátása miatt. Ez az uralkodási 
forma azonban később fékezte a társadalom és az állam zavartalan fej
lődését. Az uralkodási forma megváltozása nem egyesek akaratának ered
ménye, hanem objektív társadalmi szükséglet; e társadalomra ugyanis az 
áru- és pénzviszonyok gyors kibontakozása, valamint a vagyoni rétege-
ződés a jellemző. A gazdasági és társadalmi fejlődés szintje tehát adekvát 
államszervezeti formát követelt meg, amely lehetővé teszi a továbbfejlő
dést. A változást befolyásolta a felszabadító harc is, illetve a Crna Gorá
ban kidolgozott nagy horderejű nemzeti felszabadító tervek. Ugyanakkor 
a külső okok is számottevőek voltak, mivel Crna Gora egyre szorosabb 
gazdasági, politikai és kulturális kapcsolatot teremtett a szomszédos és 
más országokkal. 

Bár I. Péter és különösen az őt követő I I . Péter, inkább világi uralkodó 
volt, mint Crna Gora-i püspök, az állam fejlődése szempontjából nagyon 
fontos lépés Crna Gora fejedelemséggé való kikiáltása. Sor került a helyi 
és központi hatósági szervek funkciójának kitágítására és fejlesztésére; 
e folyamat legfontosabb mozzanata akkor következett be, amikor befe
jeződött a Crna Gora-i nép 1876-tól 1878-ig tartó felszabadító harca. Ez 
után Crna Gora kétszeresére növekedett, olyan területekkel gazdagodott, 
amelyek viszonylag fejlett gazdasági élettel rendelkeztek és gazdagok 
voltak. Az újonnan szerzett területen épült néhány város is, amelynek 
eléggé fejlett kereskedelme és kézműipara volt. E városok nagyon fontos 



szerephez jutottak Crna Gora társadalmi és állami fejlődésében. Meg
gyorsult a polgári társadalom, illetve a tőkés társadalmi viszonyok fej
lődése, s a politikai életben, valamint az államszervezet működésében 
megmutatkozott e viszonyoknak minden jellegzetes következménye. Nem 
tartjuk szükségesnek, hogy elemezzük az államhatalom fejlődését és kor
szerűsödését, megelégszünk annak megállapításával, hogy Crna Gora füg
getlen állami léte fennállásának végéig lényegében megszervezte mind
azokat az államhatalmi intézményeket, amelyek egy modern államban 
nélkülözhetetlenek. 

A fentiekben rámutattunk az állam kialakulásának és fejlődésének 
gazdasági, társadalmi és politikai okaira. Arra is, hogy az állam ked
vezően hatott a gazdasági és társadalmi viszonyok fejlődésére és a fel
szabadító harc kibontakozására. Szólnunk kell azonban a Crna Gora-i 
sajátosságok kialakulásában betöltött szerepéről is. Az állam nélkül ne
hezen alakult volna ki a Crna Gora-i nép, illetve később nemzet. A közös 
államban élő Crna Gora-i, hegyi és hercegovinai törzsek egésszé egye
sültek, s nevüket a Cetinjét környező viszonylag kis területről kapták, 
amely sajátos geopolitikai és más jellemzői folytán magja lett a felsza
badított területeknek, később pedig a szabad államnak. E z a kis terület 
Crna Gora, lakosai pedig a crnagoraiak. Az elnevezés azonban nem vált 
olyan gyorsan és önmagától általánossá. Az uralkodói cím és az intéz
mények neve hosszú időn át megőrizte azoknak a kis népcsoportoknak 
a nevét is, amelyek ugyancsak az államot alkották, vagyis az egységesülés 
hosszú folyamat eredménye volt. A központi hatalmi szervek első neve, 
Crna Gora-i és Hegyi Törvényhozó Kormány (praviteljstvo suda crno-
gorskog i brdskog) később Crna Gora-i és Hegyi Törvényhozó Szená
tusra (praviteljstvujušci senat crnogorski i brdski) változott. Az ország 
uralkodója a X I X . század hetvenes éveiig Crna Gora és a hegyek ura 
címet viselte. 

A régi elnevezések és címek elhagyása egyrészt a gazdasági, politikai 
és szellemi integrálódás eredménye, másrészt viszont szubjektív tényezőké. 
Az egyesülés nemcsak az intézmények átalakulásán figyelhető meg, ha
nem a nép érzésvilágában is. Külön Crna Gora-i társadalmi tudat fejlő
dött, amely nem a Cetinje körüli néhány törzs társadalmi létét tükrözte, 
hanem a törzsek egyesülésével létrejött, sokkal nagyobb és fejlettebb kö
zösségét. E társadalom a szabad Crna Gora-i állam területén szervező
dött. A határain kívül rekedt, de etnikailag és szellemileg nagyon közeli 
vagy azonos lakosság nem lehetett részese a nagy egyesülési folyamatnak, 
tehát bennük nem alakult ki a Crna Gora-i nemzettudat. 

A sajátos Crna Gora-i egyéni tulajdonságok — mint láthatjuk —, az 
államhatároknál megszűnt, mivel befolyásoló tényezői, elsősorban a gaz
daságiak nem voltak olyan erősek, hogy az államhatárokon túl is has
sanak. A határokon túl is folyt azonban állandó politikai és kulturális 
tevékenység, az állam területét növelő terveket is ismerjük. Amilyen mér
tékben bővültek a határok, ugyanolyan mértékben gyarapodott a Crna 



Gora-i nép is a X I X . században. A tervek azonban mindig sokkal na
gyobbak voltak, az eredményeknél, abban a néptömegben, amelyből ma
ga a Crna Gora-i is kinőtt, továbbra is megvolt a felzárkózási törekvés. 
Másrészt viszont olyan törekvések is érvényesültek, amelyek a történel
mileg kialakult Crna Gora-i individualitás megszüntetését célozták egy 
tágabb értelemben vett etnikai közösség nevében. Ennek megvalósulási 
lehetőséget a külön Crna Gora-i állam megszüntetésében látták. A külön 
állam történetileg megszűnt, azonban a történetileg kialakult Crna Gora-i 
emberi sajátosságok nem, sőt tovább fejlődtek. Az állam nem azért szűnt 
meg, mert történelmileg szükségessé vált a külön Crna Gora-i individua
litás felszámolása, amelynek kialakulásához hozzájárult az állam fenn
állása. Azért sem, mert történelmi melléfogás lett volna, vagy a tör
ténelem viszonyainak véletlen műve, hanem azért; mert betöltötte törté
nelmi hivatását, s saját fejlődésének érdekei megkövetelték, hogy egy új 
államalakulat részévé váljon, amely lehetővé teszi számára a sokkal gyor
sabb gazdasági, politikai és kulturális fejlődést. Szükségszerű folyamat 
eredménye volt tehát a külön Crna Gora-i állam megszűnése. 1918-ban 
nem jött létre olyan államalakulat, amely teljes egészében kifejezésre jut
tatta volna Crna Gora történelmi szükségleteit és elvárásait. Több mint 
negyed évszázadot kellett még várni, hogy az ilyen állam létrejöjjön. 

A külön Crna Gora-i állam haladó történelmi szerepet játszott. Fenn
állásának örökségét hagyta a délszlávokra, ez az örökség beépült az új 
államba, amely formáját és tartalmát tekintve új , de a múlt vívmányaira 
támaszkodik. 

Dolgozatunk témájának elég nagy figyelmet szentelt történetírásunk. 
Különösen vonatkozik ez a felszabadulás utánira, amely marxista szem
pontból elemzett, s éppen ezért sok olyan problémára megadta a helyes 
választ — a polgári történetírók nem voltak képesek. Ettől függetlenül 
azonban sok olyan kérdés van, amelynek megoldása még történészeinkre 
vár. Elsősorban a Crna Gora-i törzsi társadalom, a polgári társadalom sa
játosságai, a Crna Gora-i, hegyi és hercegovinai törzsek egyesülése, a 
nemzeti individualitás kialakulása, és végül, de nem utolsósorban, pontos 
szakszókincs kidolgozása. 

Érdekes és fontos témák, amelyeknek vizsgálata sokoldalú tudományos 
munkát kíván. 







Josip Broz Tito 

A NEMZETEK KÖZÖTTI VISZONY HELYES 
FEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN LÉNYEGI TÉNYEZŐ 
A GAZDASÁGI EGYENJOGÚSÁG FÖLTÉTELEINEK 
MEGTEREMTÉSE 

Josip Broz Tito elnök beszéde a Prištinai Egyetemen 
díszdoktorrá avatása alkalmával 

Rektor elvtárs, 
elvtársnők és elvtársak! 
Köszönöm figyelmességüket, az egyetem díszdoktorává való választáso
mat. Mindig azon voltam, hogy minden elismerés alkalmával felmérjem 
a belőle eredő feladatomat és kötelezettségeimet is. Ezúttal annál inkább 
áthat ez az érzés, mert hazánk legfiatalabb, valóban támogatásra és se
gítségre szoruló egyeteméről van szó. 

Ismeretes előttem, milyen erőfeszítésekre volt szükség egy ilyen egyete
mi központ létrehozása érdekében. Azt is tudom, hogy továbbra is ne
hézségeik vannak — káderbeli, anyagi és más természetűek —, s hogy 
némelyiket nem is tudják rövid időn belül megoldani. Mégis úgy vélem, 
hogy egy ilyen fiatal intézménynek is megvannak az előnyei, mert kez
dettől fogva társadalmi fejlődésünk modern követelményeinek megfelelő
en, hozzájuk igazodva alakulhat. Nem becsülöm le az örökség és a ha
gyomány jelentőségét, de azt is szem előtt tartom, ami időnként meg
nehezíti és hátráltatja a fejlődést, lassítja a felsőoktatási rendszerünkben 
elengedhetetlen változásokra irányuló akcióinkat. 

Meg kell mondanom önöknek, hogy kellemesen megleptek a Prištinai 
Egyetem fejlődésében elért eredmények. Nyi lván ritka eset, hogy egy 
úgyszólván alig megalakult egyetemen, amely nem is létezik hosszabb 
ideje, mint amennyi ideig egy nemzedék iskoláztatása tart, máris harminc
ezer hallgatója van, majdnem kétszer annyi, mint a háború előtt egész 
Jugoszláviában, örvendetes tény az is, hogy a hallgatók nemzetiségi 
megoszlása majdnem azonos a tartomány lakosságáéval, valamint az is, 
hogy a hallgatók egyharmada Kosovo S Z A T határain kívülről való. Ily-
módon ez az egyetem, amelyen több nyelven folyik az oktatás, nemcsak 
értékes káderek nevelője, hanem egyben a testvériség és egység tudatosítá
sának műhelye is. 

Külön örömmel tölt el, hogy erőfeszítéseik az egész oktatás szocialista 
ideológiával és marxista tudományossággal való áthatására irányulnak. 



Enélkül nem is lehetne olyan értelmiségünk, amilyenre szocialista hazánk
nak, kiváltképp egy olyan önigazgatási szocialista közösségnek van szük
sége, mint amilyen a miénk. 

Igen helyes, hogy kezdettől fogva az ország többi egyetemével való 
együttműködésre törekedtek, s hogy ebben megértésre és támogatásra 
találnak. Nyi lvánvaló , hogy a tudományos munka tökéletesítése érdekében 
a külföldi egyetemekkel való együttműködés is hasznos. 

Az egyetemeknek a Kommunista Szövetség politikájának 
megvalósítását kell szolgálniuk 

A Prištinai Egyetem létrejötte kivételesen nagy eredmény a tartomány 
életében, mert a forradalom előtt itt alig t íz egyetemi végzettséggel ren
delkező albán nemzetiségű polgár volt. S ahogy a Prištinai Egyetem 
megalakítása a következetes marxista és leninista, vagyis a demokratikus 
és humanista nemzetiségi pártpolitika eredménye, úgy működése is ennek 
a politikának, vagyis a tartomány és az egész ország teljes nemzeti egyen
jogúsági politikájának teljesítését kell, hogy szolgálja. 

Éppen ezért ebből az alkalomból néhány szót szeretnék szólni a kö
zösségünkben uralkodó nemzetek közötti viszonyokról, ezek lényegéről és 
jelentőségéről szocialista önigazgatású társadalmunk jelenlegi fejlődési 
szakaszában. 

Elvtársők és elvtársak! 
A történelmi tapasztalatok azt mutatják, hogy minden politikai és osz

tálymozgalom haladó volta abban nyilvánul meg, hogy milyen sikerrel 
mérte föl és oldotta meg a társadalmi fejlődés bonyolult kérdéseit. A 
marxista hozzáállás számára a lényegi kérdés az embernek és munkájá
nak fölszabadításáért, az emberi személyiség teljes emancipációjáért folyó 
harc. Ezt a harcot — úgy is, mint mozgalom, úgy is mint rendszer, a 
szocializmus indította el, s megállíthatatlanul folyik tovább. E folyama
tok konkrét eredményei természetesen az anyagi feltételektől és egyéb 
objektív körülményektől, valamint a szubjektív erők képességétől és szer
vezettségétől függnek. Az önigazgatás mint új , fejlettebb szocialista tár
sadalmi viszony, megszilárdítja a munkásosztály érdekei egységének tu
datát, s mindenekelőtt a közvetlen termelőt szabadítja föl, aki ezáltal 
urává válik munkája föltételeinek és gyümölcseinek, ez pedig lényeges 
föltétele a nemzeti emancipációnak is. 



A Kommunista Szövetség mindig világos irányvonalat dolgozott 
ki a nemzeti kérdés megoldása érdekében 

Napjainkban a világ minden részén újból és újból bizonyítást nyer, hogy 
milyen roppant jelentősége van minden nemzet saját nemzeti felszabadu
lásáért és egyenjogúságáért folyó harcának, és mennyire összefügg ez a 
harc a forradalmi mozgalmakkal és a szocializmus felé vezető út kere
sésével. A mi szocialista forradalmunk hatalmas mozgósító erőt és alkotó 
erőt juttatott kifejezésre, s éppen azért aratott történelmi győzelmet, mert 
a nemzeti fölszabadító harcnak kifejezetten osztályjelleget adott. A J K P 
ugyancsak világos irányvonalat dolgozott ki a nemzeti kérdés megoldá
sának érdekében, forradalmunk állandó sajátságává téve meg. Túlzás 
nélkül mondhatjuk, hogy a jugoszláv kommunisták — a társadalom ösz-
szes haladó erőit összefogva — a nemzeti kérdés rendezése tekintetében 
is nagy művet alkottak. Itt, a nemzeti összeütközések hevességéről, az 
imperialista intrikákról, valamint a kegyetlen szociális és nemzeti elnyo
másról híres Balkánon sikerült egy olyan szocialista közösséget teremte
niük, amelyben Jugoszlávia összes nemzete és nemzetisége teljes szabad
ságban és teljes egyenjogúságban él. 

Jugoszlávia több nemzetből és nemzetiségből álló közösség. Egész sor 
történelmi körülménynek, valamint az állandó veszélyek miatti összefogás 
évszázados vágyának eredményeként jött létre, önmagában azonban ez 
még nem biztosítja egy ilyen több nemzetiségű közösség szilárdságát is. 
Az új Jugoszlávia fejlődése meggyőzően bizonyítja, hogy szilárdsága és 
összetartása annál inkább erősödött, minél több újabb lépés történt a 
munkásosztály érdekeinek valóra váltása, a nemzetek és nemzetiségek 
egyenjogúságának elmélyítése irányában. Itt nemcsak arra gondolok, 
hogy közösségünk állami vonatkozásban szilárd, hanem arra is, hogy 
társadalmi és anyagi szempontból egészében és részeiben is egyaránt ál
landóan fejlődik. 

A szocialista önigazgatás mint új társadalmi viszony különösen ked
vező feltételeket nyújt a nemzeti kérdés következetes rendezése szem
pontjából. Tapasztalataink és ismereteink mind nagyobb mértékben iga
zolják ezt. Mert valahányszor újabb lépést tettünk előre az önigazgatás 
fejlesztésében, a munka és az ember szocialista felszabadításának konk
rét formáiban, újabb, még nagyobb lehetőségek nyíltak a nemzeti egyen
jogúság kiteljesedése és elmélyülése előtt is. 

E viszonyok új minősége abban nyilvánul meg, hogy demokratikus 
összekapcsolódás révén biztosítja minden nemzet és nemzetiség egyen
jogúságának érvényesülését, egyidejűleg kidomborítva mindannyiunknak 
az egyenjogúsággal, továbbá egész közösségünknek és minden egyes ré
szének további sikeres fejlődésével kapcsolatos felelősségét. 



Hatalmas jelentősége van a nemzetek közötti viszonyok 
állandó fejlesztésének 

A nemzetek közötti viszonyok helyes fejlesztése szempontjából elenged
hetetlenül fontos a gazdasági egyenjogúság feltételeinek megteremtése. 
Más szóval abban, hogy a nemzetek közötti viszonyok állandóan tökéle
tesedjenek, roppant jelentősége van minden egyes területünk gyorsabb és 
harmonikusabb gazdasági fejlődésének. A gazdasági egyenlőtlenségnek a 
kevésbé fejlett vidékek gyorsabb fejlesztésével való kiküszöbölése azonban 
nemcsak hogy a nemzeti egyenjogúságot és a szocialista szolidaritást tük
rözi, hanem valamennyiünk létfontosságú, messzemenő gazdasági érdeke 
is. Egyben ez a legjobb mód arra, hogy a lehető legnagyobb mértékben 
hasznosítsuk összes rendelkezésre álló erőnket és eszközünket, töretlenül 
növeljük a termelést és a termelékenységet, s biztosítsuk a szilárd és fo
lyamatos társadalmi és gazdasági előrehaladást. Egész eddigi fejlődésünk 
során erre törekedtünk, s nagy eredményeink bizonyítják a legjobban, 
hogy helyesen jártunk el. 

Tekintetbe véve azonban, hogy az ország egyes részei nagyon fejlet
lenek voltak, felhalmozóképességük pedig korlátolt, továbbá figyelembe 
véve a bonyolult nemzetközi gazdasági viszonyokat és hatásokat is, a 
forradalom győzelme óta eltelt aránylag rövid időszak alatt lehetetlen 
volt mindent elvégeznünk, amit kellett volna, és amit szerettünk volna. 
E tekintetben tehát még mindannyiunk előtt nagy feladatok állnak, s a 
jövőben is ez lesz politikánk egyik legfőbb célja. Különösen minden 
egyes területünk gazdasági és egyébb adottságainak optimális hasznosí
tására gondolok, mert ez szavatolja nemcsak az egyes területek, hanem 
egyben az egész ország lehető leggyorsabb fejlődését is. 

Az a körülmény, hogy a Jugoszláv Kommunista Szövetség programja, 
a J K S Z X . kongresszusának határozatai és a J S Z S Z K Alkotmányának 
alapján minden nemzet és nemzetiség szabadon és zavartalanul fejleszt
heti anyagi és szellemi értékeit, erősíti az egymás közti megértést, a bi
zalmat, a szolidaritás és egymás kívánságáainak méltányolását. Ilyenfor
mán a mindennapi együttműködés és kommunikáció formái is az együtt
élés és a megállapodás ügyévé válnak, mindinkább elveszítve az admi
nisztratív szabályozás jellegét. Egyszóval az épülő szocialista önigazgatási 
viszonyok között a nemzeti jelleg, kultúra, hagyomány, a nyelv külön
bözősége stb. is közös kinccsé válik, s mindaz, ami egykor megoszlásra 
és összeütközésre szolgált ürügyül, egyesítő, összefogó erővé válik, meg
gyorsítja az általános fejlődést és elősegíti Jugoszlávia nemzetközi érvé
nyesülését. 



Kosovo hozzájárulása a háborúban és a háborút követő 
országépítésben hatalmas jelentőségű 

Az ország egyik legösszetettebb területe, ahol politikánk helyességét és 
a nemzeti kérdéssel kapcsolatos elvszerűségét ellenőrizhetjük és bizonyít
hatjuk, éppen Kosovo SZAT. Évszázadokon át itt ütköztek meg a leg
hevesebben az összes társadalmi — szociális, gazdasági, politikai, nemzeti 
és egyéb jellegű — ellentmondások. Mindenekelőtt egész Európában ez 
a terület a z egyik legösszetettebb a lakosság nemzeti megoszlása szem
pontjából. Gazdasági fejletlensége szintén sokkal kifejezettebb volt mint 
bármely más vidéké, hiába volt meg minden természeti és egyéb adott
sága. És semmivel sem voltak kisebbek a szociális, kulturális, oktatásügyi 
és egyéb problémák sem. Ráadásul földrajzi fekvése olyan, hogy állan
dóan különféle hatások és érdekek kereszttüzében állt, s különféle ural
kodó klikkek aspirációinak és összeütközéseinek színhelyévé vált. Világos, 
hogy a háború előtti Jugoszlávia burzsoáziájának, mint a kizsákmányoló 
és hegemonista politika képviselőjének, nem állt érdekében e problémák 
és ellentmondások megoldása. Ugyanígy a kosovói reakciós albán körök 
sem voltak képesek rá, hogy haladó módon rendezzék a terület sajátos 
nemzetek közötti problémáit. Ilyen megoldást kizárólag a leghaladóbb 
osztály — a munkásosztály — és forradalmi élgárdája adhatott. 

A döntő történelmi pillanatban egyedül a Jugoszláv Kommunista Párt 
lépett fel a nemzeti és osztályfelszabadulás programjával, s programját 
egyaránt elfogadták az itt élő albánok, szerbek, crnagoraiak és törökök 
is. E program a második világháború legkegyetlenebb viszonyai között 
állta ki a próbát, amikor a megszállók és a hazaárulók itt is minden 
eszközzel lángra igyekeztek lobbantani a nemzeti szenvedélyeket és ki
robbantani a testvérgyilkos háborút. Minthogy a népfelszabadító hábo
rúban látták felszabadulásukat és jövőjüket, Kosovo nemzetei és nemze
tiségei is kezdettől fogva csatlakoztak hozzá és minden tőlük telhetőt 
megtettek sikeréért. 

A továbbiak során Kosovo Szocialista Autonóm Tartomány, a Szerb 
Szocialista Köztársaság és egész hazánk erőfeszítései arra irányultak, hogy 
eltüntessék a sötét múlt örökségét, és megszüntessék a mély ellentmondá
sokat. Ennek köszönhetően sok nehézséget sikerült áthidalni és számot
tevő eredmények születtek a tartomány társadalmi fejlődésének minden 
területén. A z egy főre jutó társadalmi termelés például csaknem meg
háromszorozódott. Az anyagi fejlődés pedig figyelemre méltó eredmé
nyeket hozott kulturális, közoktatási, egészségügyi és más téren is. Mind
ez ékesen bizonyítja a Jugoszláv Kommunista Szövetség programjának 
helyességét, kiváltképpen a nemzetek közötti viszonyok tekintetében. A 
fenti programból eredő célok és intézkedések valóra váltása során rend
kívüli objektív nehézségekkel találtuk magunkat szemben, amelyek bi
zonyos mértékben még ma is fennállnak, és nem lehet olyan könnyen 



gyorsan kiküszöbölni őket. Azt is el kell mondanom azonban, hogy a 
szubjektív erők sem voltak mindig következetesek, és eléggé határozottak 
a helyes megoldások felkutatásában. Ezért is következtéik be bizonyos 
megtorpanások az általános társadalmi átalakulásban. 

A tartomány gyorsabb fejlődésének új lehetőségei vannak 

Mindaz azonban, ami az ország szocialista önigazgatásának fejlődésében 
történt — különösen az utóbbi években —, s amit a J S Z S Z K Alkotmá
nya, valamint a köztársaságok és az autonóm tartományok alkotmánya 
tükröz a leghívebben, itt is meghozta a gyümölcsét. S ami a legfontosabb: 
további távlatokat nyit meg és rámutat a még gyorsabb és sokoldalúbb 
előrelépés útjára és lehetőségeire is. Bebizonyosodott, hogy egy testvéri és 
egyenjogú szocialista közösségben nem maradhatnak el az eredmények, 
ha mindenki maga dönt benne a sorsáról és vállalja a felelősséget az egész 
közösség jövőjéért. 

Elvtársak és elvtársnők! 
Vitathatatlan, hogy a nemzeti kérdés rendezésével kapcsolatos tapasz

talataink iránt is világszerte nő az érdeklődés. E z érthető is, hisz a bo
nyolult és mélyreható társadalmi és gazdasági ellentmondások korában 
igen időszerű a nemzeti viszonyok problémája. Elsősorban szélesebb nem
zetközi viszonylatban — a teljes nemzeti, gazdasági és politikai függet
lenségért küzdő népek harcának részeként. Hasonlóképpen rendkívül idő
szerű azonban a többnemzetiségű államokban, valamint a nemzeti ki
sebbségeket is magukba foglaló országok életében is, tekintet nélkül fej
lettségük fokára és társadalmi berendezésükre. 

A modern kapitalizmus nem képes következetesen rendezni a nemzeti 
kérdést, mert megakadályozza ebben az uralkodó társadalmi viszonyok 
kizsákmányoló osztályjellege. Ezt bizonyítja a csaknem valamennyi több
nemzetiségű kapitalista országban uralkodó állapot, és az egyes szomszéd 
országokban élő délszláv nemzeti kisebbségek helyzete is. 

Annál fontosabb tehát, hogy a mai világban — amikor mindinkább 
erősödik a szocializmusnak mint ideológiának és gyakorlatnak befolyása 
— a szocialista mozgalmak, mindenekelőtt pedig a szocialista országok 
saját példájukkal könnyítsék meg a legmegfelelőbb és leghaladóbb meg
oldás fölkutatását azoknak az országoknak a munkásosztálya és haladó 
erői számára, ahol ez a kérdés fölvetődik. Tény és való azonban, hogy 
még az összes szocialista ország sem használt ki minden lehetőséget, amit 
ez a rendszer nyújt. Mi több, dilemmák és nyílt kérdések is vannak. Ez 
különösen a nemzeti kisebbségek iránti viszonyban nyilvánul meg, s mi 
is érezzük ezt némely szomszéd országgal való kapcsolatainkban — pon
tosabban: a velünk azonos nemzetiségű lakosaik iránti viszonyukban. 



A teljes egyenjogúsággal kapcsolatos álláspontunkat 
tettekkel bizonyítjuk 

Ami bennünket illet, mi tettekkel bizonyítjuk a teljes egyenjogúsággal 
kapcsolatos álláspontunkat. Nemcsak a hazánkban élő összes nemzetiség 
előrehaladását biztosítjuk ezáltal, hanem azt is, hogy a szomszéd orszá
gokkal való barátság és kölcsönösen gyümölcsöző együttműködés hídja-
ként szerepet töltsenek be. Itt is tanúi vagyunk annak, hogy az egyen
jogú jugoszláviai nemzetek és nemzetiségek önigazgatási szocialista kö
zösségében az albán nemzetiségnek is mennyire megvan minden feltétele 
és lehetősége arra, hogy állandóan hozzájáruljon a szocialista Albániával 
való kapcsolataink javításához. Hozzájárulása bizonyára még nagyobb 
is lehetne, ha a politikai körülmények — amelyek azonban nem tőlünk 
függnek — kedvezőbbek lennének. Hiszem, hogy ezek a lehetőségek bő
vülni fognak. 

Ahogyan a társadalmi fejlődésnek egyetlen területére sem tekintünk 
statikusan, ahogyan semmit sem tartunk befejezettnek, mondván, hogy 
most már minden lehetőséget kihasználtunk, ugyanúgy a nemzetek közötti 
viszonyok tekintetében is a szubjektív erőknek azt a kötelességét látjuk, 
hogy tovább ápolják és gyarapítsák őket. De arra, azt hiszem, büszkék 
lehetünk, amit eddig elértünk. Egyébként Jugoszlávia nem örvendene 
olyan nagy tekintélynek a világban, különösen a nemzeti és gazdasági 
szempontból most fölszabaduló országokban, ha önmaga is nem terem
tene olyan egyenjogúsági viszonyokat, amilyenekért nemzetközi téren is 
síkraszáll. 

Elvtársnők és elvtársak! 
Ez az egyetem máris fontos szerepet tölt be Kosovo kulturális és álta

lános társadalmi átalakulásában. Már mintegy háromezer itt diplomáit 
szakember találta meg a helyét a gazdaságban és a többi társadalmi 
tevékenységben. Az igények azonban még gyorsabban növekednek. Bár
mennyire bonyolultak is azonban az itteni fejlődés problémái, ugyanany-
nyira számottevőek a tartomány lehetőségei is. Az pedig, hogy ezt a 
potenciált hogyan és milyen ütemben tudják hasznosítani, nagyrészt azok
tól a káderektől, azoknak a szakembereknek a hadseregétől függ, akik 
ebből az intézményből kerülnek majd ki. Kosovo egyik legértékesebb 
társadalmi beruházásának eredményeképpen. Éppen ezért megkülönböz
tetett figyelmet kell szentelni az egyetem és a gazdaság, a tudomány és 
a társult munka együttműködésének, valamint az ehhez szükséges minél 
jobb és korszerűbb formák felkutatásának. 

Amit itt oly rövid idő alatt elértek, minden elismerést megérdemel. 
N e felejtsék el azonban, hogy ez az egyetem még csak a küszöbén áll 
történelmi küldetésének. N e m kételkedem abban, hogy becsülettel eleget 
is tesz neki. 

Még egyszer — köszönöm. 





Jelen és múlt 





Németh István 

AUSCHWITZ, 1975. 

Kémények között 

Cieszynnél lépjük át a lengyel határt. Dombra épült város. Rögtön a 
határátjárónál magas kéményből fekete füst gomolyog. Ettől kezdve a 
kéményeket figyelem. De csak ez az egy okádja a füstöt. Pékség lehet? 
Városi mosoda? Kisüzem? 

Aztán rügyező fák, szántóföldek, ligetek. A ligetes lengyel tá j . 
Odahaza már elvirágzott, itt még csak most kezd fakadni az almafa-

virág. Furcsa t á j ; mintha magas fennsíkon át vezetne az utunk, mégis 
annyi a mocsár. Az auschwitzi tábor is mocsarakon épült. Negyven négy
zetkilométernyi területen. Mekkora ez a negyven négyzetkilométer? Mint 
egy városi park? Sokkal nagyobb. A mintegy ezer hitlerista koncentrá
ciós tábor közül az auschwitzi volt a legnagyobb. Területén több mint 
háromszáz barakk állott. Előfordult, hogy egy-egy barakkban ezer em
ber szorongott. Olykor az egész táborban félmillió. 

Arra lehet valahol jobb kéz felől, túl a ligeteken. Talán épp azok alatt 
a sötét felhők alatt. Arra leginkább felhős az ég, párás a levegő. A párás, 
nehéz levegő lenyomja a füstöt. A kémények füstjét. 

Megint a kémények. Katowice. Kéményerdő. Karcsú gyárkémények. 
Auschwitzban az öt közül már csak egy áll, a legkisebb krematóriumé. 

Négyszögletes, vörös téglából rakott kémény. Hatalmasnak, félelmetesnek 
képzelem. 

Csend van az autóbuszban. Negyven utasa közül tizenhárom Ausch
witz foglya volt. Már tudom mindegyik történetét. Azt is, hogy mi hozta 
őket ide vissza, most, 30 év után. 

Tychy következik, végre egy kémények nélküli gyár. Nagyon modern, 
befejezés előtt álló gépkocsigyár. Óriási alumíniumfelületeiről visszave
rődik a napfény. Idegenvezetőnk megjegyzi, hogy a városban nagy sör
gyár is van. Kitűnő termékét Oswiecimben (Auschwitz) megkóstolhatjuk. 

Mindössze néhány kilométerre vagyunk utunk céljától. Süt a nap, a 



levegő nem párás. Vasúti sínek. És ismét — hányadszor már? — gyár
kémények. Persze, nem halálgyáraké. De mégis kémények. Mogorvák. 
Majdnem olyanok, mint amazok voltak harminc évvel ezelőtt. 

Ez már a Visztula. Közömbös, mint minden folyó. Ugyanilyen közöm
bösséggel nyelte el az itt elégetett milliók hamvait, ahogyan most is höm
pölyög. A folyók mindent elnyelnek, s magukkal hordanak. A beléjük 
szórt koszorúkat is. 

Valahogy azt vártam, hogy ez a városka ezen a napon tele lesz virág
árussal. A volt haláltáborba vezető három kilométeres út mindkét olda
lán fölállított sátrakban nem virágokat árulnak, hanem sört, szendvicset, 
üdítő italt, cukorkát, jelvényt, könyvet, levelezőlapot. 

Gyárak, laktanyák között haladunk, most már gyalogosan. Nemsokára 
elérjük a tábor épségben maradt főkapuját. Itt gördültek be a rabokkal 
megrakott teherszállító vagonok is Európa sok-sok országából. A kapun 
belül a hírhedt zsidórámpa. Négymillió ember végállomása. 

Ezen a rámpán osztályozták az ide hurcoltakat. Itt szelektálták őket. 
A kiskorúakat, a gyermekes anyákat , a betegeket, a munkaképteleneket 
innen egyenesen a gázkamrába irányították. 

A vasúti síneket már teljesen benőtte a fű. A krematóriumok, egy ki
vételével, romokban hevernek. A barakkok jó részét is lebontották, csak 
égnek meredő csupasz kéményeiket hagyták meg; ez a kéményerdő talán 
a legmegrendítőbb temető, amit valaha láttam. 

J ó néhány barakk még áll. A huszonötösbe térünk be. A bejárat mind
két oldalán meszelt falú, deszkapadlós őrszaba, azon túl a tulajdonkép
peni barakk. Központi részében pitvarszerű térség, rakott tűzhellyel, 
magas kéménnyel. Ez a tűzhely itt valóban csak dísznek volt, mert so
hase gyújtottak be benne. Fölösleges is lett volna, a barakkokat eleve úgy 
építették, hogy befűthetetlenek legyenek. Mennyezet nincs, a cseréptetőn 
ujjnyi rések. A falak vékonyak. A barakk hosszában két folyosó, mind
két oldalán háromszintes ketrecek. Ezekben a ketrecekben aludtak az em
berek. Egy-egy másfél méter szélességű „ á g y o n " nyolcan. Azoknak volt 
a legnehezebb, akiknek legalul jutott hely. Sárban aludtak. Az egész tá
bor, említettem már, mocsáron épült. 

A barakkban a két őrszobán kívül csak a pitvarszerű részt meszelték 
ki. A falakon még most is több hámló mészréteget lehet megszámolni. 
Ezeket a falrészeket ki is díszítették, rajzoltak rájuk. Itt egy hamburgi 
városrészlet látható. 

Ezekből a barakkokból mindenkinek az útja előbb-utóbb a kremató-
riumba vezetett. 

Mielőtt belépnénk az egyetlen épen maradt gázkamrába és krematóri-
umba, megszemléljük a bejárat előtt fölállított akasztófát. Ezen fejezte 
be életét Rudolf Höss, a haláltábor volt parancsnoka. Fából van ácsolva, 
nem védi semmi, egyszer el fog korhadni. 

A földbe süllyesztett krematórium két részre oszlik: a gázkamrára és 
a hamvasztóra. Auschwitzban itt gázosítottak és hamvasztottak el elő-



ször embert. E z volt a próbaüzem. N e m volt nagy kapacitású; „mind
össze" hetvenezer embert égettek el benne. Most a kemencék szájában 
gyertyák égnek, a krematórium falain koszorúk lógnak. A kijáratnál két 
urnában tömjén füstölög. Fölpillantok a kéményre. E z is közömbösen áll. 
N e m tudom, miért képzeltem mindig nagyobbnak, félelmetesebbnek. A 
jegenyék már rég fölébe nőttek. 

Még idejövet, a buszban figyelmeztetett bennünket Smilja asszony, 
Auschwitz egykori foglya: 

— A koncentrációs tábor a lerongyolódott, csonttá soványodott élő 
halottak nélkül csak puszta kulisszája annak, ami valójában volt; har
minc évvel ezelőtt a poklok pokla volt, mérhetetlen emberi szenvedés 
töltötte be, most csak hűvös múzeum, aminek minden zuga emlékeztet és 
figyelmeztet. 

De akkor álltak és füstölögtek a kémények. Azt mondják, túlüzemel-
tetéskor lángoltak is. A kicsapódó láng olykor megolvasztotta a kémé
nyek hegyére szerelt villámhárítót. Ügy emlékeznek az életben maradot
tak, hogy itt mindig borús volt az ég, párás a levegő. A nehéz levegő 
leszorította a krematóriumok füstjét. A füstnek mindig égett emberhús-
és hajszaga volt. 

Halott sirály 

Merev, nagy fekete szemek. Néha már nem is szemre, csak a helyére 
emlékeztetnek: vak szemgödörre. Engem különösképpen az egyik leg
szebb magyar versre, a Sirályra. 

Aztán fölnevet. Már nevet a szeme is. Csillog, tüzel vagy gyűlöletet 
szikrázik. 

— N e m szívesen beszélek németül, de azért tudok — mondja. — Ott
hon a szüleim ezt a nyelvet használták. 

Sokat beszél. Szóval tartja a társaságot. Aztán egyszercsak váratlanul 
elhallgat. Sértődötten magába roskad. Vagy ellenségesen, gyanakvóan vil
lantja ránk sötét szemét. 

— Tudja, én csak negyvenegyben kezdtem megismerni a németeket. 
Nekem akkor Belgrádban már üzletem volt, kis varrodám. 

Németeket említ, sosem fasizmust, hitlerizmust, nácizmust. 
Együtt tekintettük meg Czestochowában a világ egyik legszebb kolos

torát. ( H a idegenvezetőnk pontosan tájékoztatott bennünket, akkor budai 
barátok alapították a X I I I . században). El volt ragadtatva. Az egyik 
kápolnába lépve felém fordult, szúrós szemét vallatóan rámszegezte: 

— Maga kommunista? 
— Igen. 
— És azelőtt milyen vallású volt? 
— Római katolikus. 
— Szóval maga is kikeresztelkedett, mint Jézus Krisztus. Én nem ke-



resztelkedtem ki, én zsidó maradtam. Hitemet a legnehezebb időben sem 
tagadtam meg. — Megragadja nyakában az aranyláncon függő hatágú 
csillagot: — Én ez vagyok. 

Ráhagyom, öregasszonyokkal és fanatikusokkal úgysem érdemes vi
tatkozni. 

— Én azért nagyon becsülöm magát — mondja, de fogalmam sincs, 
mire alapozza ezt. 

Nagyon könnyen rokonszenvessé tudja magát tenni. Talán furcsa da-
rabosságával, nagyszájúskodásával, őszinteségével. Vagy mert teljesen hi
ányzik belőle a pökhendiség, a cinizmus. Néha már-már olyan, mint egy 
kofaasszony. 

Auschwitzba való indulásunk reggelén — inkább hajnalnak lehetne 
mondani — fekete kendőben jelent meg a szálloda halljában, egyik ke
zében nagy szekfűcsokor, a másikban gyöngyvirág, s műanyag zacskóban 
néhány szál sárga viaszgyertya. 

Mindenkinél hamarabb kelt, körülszaladta a várost, hogy virágot és 
gyertyát szerezzen. 

Azt mondják, mindig ilyen volt. A leglehetetlenebb helyzetben is föl
találta magát. Különös teremtés. 

Most túlságosan ünnepélyes. N a g y fekete szemével mereven bámul 
maga elé. Türelmesen várja, hogy összegyűljünk és elinduljunk. Egyéb
ként kibírhatatlanul türelmetlen is tud lenni. 

Egy kis rongydarabot veszek észre a mellére tűzve, ezzel a számmal: 
41441. E z volt a száma Auschwitziban. 

Amikor erre többen fölfigyelnek, kijelenti: 
— Ma ne szólítsatok a nevemen! Ma én újra csak egy szám vagyok. 
Ebben tetszelegne? Ma különösen szótlan. Látszik rajta, hogy szeretne 

teljesen egyedül maradni gyászával. 
Még tegnap mesélte: 
— Már negyvenegyben jelentkeznünk kellett Belgrádban a német ha

tóságoknál. Akadt olyan bolond, aki jelentkezett is. A holmiját a néme
tek nemsokára visszaküldték, de őt magát többé nem látta a családja. 
Én Szabadkára szöktem. Itt egy „barátnőm" följelentett. Bevittek a Sár
gaházba. Kommunista vagy, mondták. Én? Csakugyan azt se tudtam, mi 
fán terem a kommunizmus. Később Bácsalmásra vittek bennünket. N e 
kem nagyon jó természetem van, sose keseredem el. Ilyen volt anyám is. 
Mégis azt mondtam: ezt már nem bírom tovább, megmérgezem magam. 
Anyám erre azt mondta: a mi népünk négyezer éve szenved, neked a 
legnagyobb megpróbáltatást is túl kell élned, és ha mindennek vége lesz, 
eljössz majd a síromhoz. H á t most oda megyek, Auschwitzba. 

Elszórta virágjait a világ legnagyobb temetőjében. Gyertyákat gyújtott 
a krematórium romjai alatt. 

Túlságosan kimerítette ez a nap. 
— Most ne kérdezzen — emelte föl az ujját —, most semmit se kér

dezzen! 



Hallgatok, de ő tíz percnél tovább nem bírja k i : 
— Mengele szeretőjének melltartót varrtam. 
— Milyen ember volt Mengele? 
— Fess, szép ember. Mézesmázos szavú. Gonosz minden porcikája. 
— Sokszor látta? 
— Mindennap. 
— Tudta, hogy a krematóriumokban embereket égetnek? 
— Azt itt mindenki tudta. Mindnyájan tisztában voltunk azzal, hogy 

ennek a pokolnak csak egyetlen ki járata van: valamelyik krematórium 
kéményén keresztül. Szőnyegekkel álcázták a gonosztevők. De mindenki 
tudta, mi folyik ott. 

— Hány éves volt akkor? 
— Hölgyektől nem illik a korukról érdeklődni. De én mégis megmon

dom magának: harmincegy, most is annyi vagyok, mert én akkor meg
haltam. 

Ezek a nagy, fekete szemek. Ezek a poklokat látott szemek, vak göd
rök. „Vak szemgödör. Halott sirály. Kiholt a tenger: medre már vak 
szemgödör. Halott sirály lelke vij jogva visszaszáll ." 

Hazafelé jövet Pest előtt megkérdezi: 
— Milyen bort fogunk inni, ha megállunk? 
— Szürkebarátot. Az a legjobb. 
— Én egy palackkal rendelek magamnak. Mondja, tudják még a pesti 

cigányok azokat a régi nótákat? 
— Valószínűleg. 
— Eljátszatom velük . . . 
— Melyiket? 
— Egyet majd eljátszatok velük. 
Leszállás közben megüti a lábát. Leroskad az ülésre, hisztérikusan sír: 
— Követelem, hogy telefonáljanak a mentőkért! Követelem . . . 
Talán most tör föl belőle minden. Lesegítik a buszról. Bent a vendég

lőben pálinkával mosogatja sebeit. Sértődötten elkülönül. Elfogyaszt egy 
palaok szürkebarátot. Nótá t nem rendel. Magábaroskadva ül, nagy fekete 
szeme tompán világít. 

Aztán odajön az asztalomhoz, megfogja a kezem. 
— örü lök , hogy megismertem — mondja. 

Megelőzött. Találkozásunkat én szerettem volna neki így megköszönni. 

Egy múzeum tárgyai 

A csontokat mind elégették. A tábor kilakoltatása után fölgyújtották a 
raktárakat is. Ezek csak részben égtek el. A tábor fölszabadulása után a 
részben leégett raktárakban a következő tárgyakat találták: 348 820 öl
tözet férfiruhát, 836 525 öltözet női ruhát, 5255 pár női cipőt, 38 000 
pár férficipőt, 13 649 szőnyeget, ezenkívül nagy mennyiségű fogkefét, 



borotvapamacsot, művégtagot, szemüveget, bőröndöt, gyerekjátékot és 
kanalat. 

Más múzeumokban régi köveket, használati tárgyakat, ősrégi szerszá
mokat, aranyedényeket, mammutcsontokat, öreg mozdonyokat, régi fegy
vereket állítanak ki. 

Auschwitz másfajta múzeum. 
Itt nem műkincsek láthatók, csak rongyok, hajfonatok, műlábak, ösz-

szeszáradt gyerekcipők, szemüvegkeretek, behorpadt bőröndök, gyerek
ing. 

A 27-es blokkban egy színehagyott gyereking. Valószínűtlenül kicsiny. 
Csecsemőé lehetett. 

Egy másik vitrinben csipkés szélű melltartó. Ez is egészen piciny. Vagy 
nemcsak az ember zsugorodik össze halála után, hanem a tárgyai, hol
mija is? K i viselhette ezt? Még itt a táborban is hordhatta egy darabig? 
Olyan, mint egy száraz, lepréselt virág. 

Halálblokk. A jobboldali fülkében SS-őrszoba. Az íróasztalon fekete 
telefon, német rohamsisak. A falon Hitler arcképe. Lent a pincében álló
cellák. A rabokat ide mintha élve falazták volna be. Egy nagy hodály
ban deszkapriccsek. Jeleket keresek rajtuk. Valaki talán a körmével ha
gyott valami üzenetet. A botozóbak. A deres. Erre húzták azokat, akiket 
munka közben cigarettázáson kaptak, vagy akik saját aranyfogukat ke
nyérre cserélték. 

Ugyanennek a blokknak az udvarán a halálfal. Előtte 20 000 foglyot 
lőttek agyon. A szomszédos blokk erre néző ablakait bedeszkázták. Hogy 
ne lássák a blokk lakói, mi történik az udvarban. A föl-fölkelepelő gép
fegyvert már szabad volt hallaniuk. 

A nemzetek pavilonjai előtt a tábori konyha. Földszintes, sokkéményes 
épület. A konyha mellett 12 személyes közös akasztófa. Épp a konyha 
ablakai alatt. A konyha ablakai nincsenek bedeszkázva. A z akasztást 
mindenki láthatta, mindenkinek kötelezően látnia kellett. 

Hatodik blokk, negyedik terem. Egy vékony szelet szalámi, egy koc
kacukor nagyságú margarin, egy darab kenyér, akkora, mint egy fél
tégla fele. És az undorító pléhedényben a gipszszerű pép. Ez volt, ennyi 
volt egy fogoly napi fejadagja. 

Saját aranyfogukat cserélték el egy darab k e n y é r é r t . . . 
Itt látható egy fénykép is. Eredeti fölvétel, természetes nagyságban áb

rázol egy meztelen női testet, deréktői lefelé. Felhúzott csontlábak, csont
combok. A fehér, hegyes medencecsontok között fekete ágyék. 

Épp az a fénykép került a jubileumi auschwitzi plakátra. 
Minden haláltáborok szimbóluma. 
És a szögesdrót kerítés. A begörbített, hatalmas betonoszlopokkal. A 

betonoszolopokon a szigetelő porcelánkupák. Óriás testen megkövesedett 
daganatok. 

Embermáglyák. Szintén eredeti SS-felvételek. Nem volt elég az öt 



krematórium, nem győzte a hamvasztást; embermáglyák is égtek, nem 
messze a tábortól. 

A negyedik blokk második termében 22 nemzet zászlaja. Magyaror
szág, Jugoszlávia, Csehszlovákia, a Szovjetunió, a Német Demokratikus 
Köztársaság, Belgium és Dánia külön pavilont kapott a halálnak ebben 
a páratlan múzeumában. 

Meghagyták a főkaput is a cinikus fölirattal: A R B E I T M A C H T F R E I 
— A munka fölszabadít. 

A főbejárattól jobbra egy épület egész falát betöltő óriási fotó. E z 
előtt az épület előtt, közvetlenül a bejárat mellett egy rabokból álló zene
kar volt fölállítva, állandóan indulókat játszott. A z újonnan érkezetteket 
is ez a zenekar fogadta. A zenekart a fényképen csíkos ruhás rabok áll
ják körül, s hallgatják az indulókat. 

A fotó természetes nagyságban mutatja az egykori jelenetet. H a elébe 
áll az ember, mintha önmaga is a képhez tartozna. 

Odaállok a rabok csoportjába, s hallgatom azokat az indulókat. 
Más múzeumokban régi köveket, használati tárgyakat, ősrégi szerszá

mokat, aranyedényeket, mammutcsontokat, öreg mozdonyokat, régi fegy
vereket állítanak ki. 

Auschwitz másfajta múzeum. 
Itt nem műkincsek láthatók, csak rongyok, hajfonatok, műlábak, ösz-

szeszáradt gyermekcipők, szemüvegkeretek, behorpadt bőröndök, gyer
meking. 

S más múzeumoktól eltérően az itt kiállított tárgyakat meg szabad 
érinteni, a tárgyak elé koszorúkat, virágcsokrokat, a kegyelet és a lel
kiismeret örökké égő gyertyáit lehet elhelyezni. 



Rodoljub Čolaković 

UTAZÁSAIM 

A maribori fegyházból kiszabadulva 1933 elején külföldi útra indultam. 
Nem a távoli országok, tájak megismerése utáni vágy késztetett erre, ha
nem forradalmár mivoltom, hogy habozás nélkül végrehajtsam a rám
bízott pártfeladatokat. Fogalmam sem volt róla, mikor indulok — ezt 
mások határozták meg — én azt sem tudtam, merre vezet utam. Mindez 
azonban nem jelentette azt, hogy kedvetlenül fogadtam a megbízatást, 
hogy az utazás — még ha néha veszély is fenyegetett — nem volt élve
zetes. Ellenkezőleg! A börtönudvar szürkeségében, az „egyesben" töltött 
sok év, a szenvedés, a kínlódás után örömteli érzés volt kikerülni a vi
lágba, új tájakkal, városokkal, emberekkel ismerkedni! 

örömömet az sem zavarta, hogy illegálisan, gyakran hamis útlevéllel 
vagy anélkül keltem útra, noha nem élhettem át mélyebben mindazt, ami 
az utasnak nem kerüli el a figyelmét. Néha — személyi biztonságom 
megőrzése végett — el kellett kerülnöm olyan helyeket, amelyek látvá
nyosságukkal csak úgy vonzották a turistákat; el kellett kerülnöm egy-
egy olyan találkozást, amely varázslatossá tette volna utazásaimat. 

Bizonytalan körutamon mindig határozott célom volt : hosszabb-rövi
debb időt töltöttem Ausztriában, Csehszlovákiában, Lengyelországban, a 
Szovjetunióban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és 
Németországban. írásomban az 1936 és 1940 közötti utazásaimon szer
zett benyomásaimról szólok. 

* 

Amikor 1936 szeptemberében néhány napot Párizsban töltöttem, elfog
laltságom miatt nem jutott időm, hogy megnézzem a „fény városát" , de 
még arra sem futotta, hogy megismerjem a kor antifasiszta központjának 
politikai lényegét. Párizsban néhány megbeszélést tartottam a Jugoszláv 
Kommunista Párt aktivistáival, azokkal az emberekkel, akik mozgal
munkban fontos posztot töltöttek be; mélyen emlékezetembe vésődtek a 



kávéházak, ahol az emberekkel találkoztam, de jól emlékszem arra a 
csodálatos csöndre is, amely késő éjjel, a szállodába való visszatérésemkor 
rám telepedett. 

Most egészen más céllal érkeztem Párizsba — hogy egy ideig itt 
maradjak, s a többiekkel együtt, a lehetőségekhez mérten a pártunk ki
tűzte politikai feladatok végrehajtásán fáradozzak. 

* 

1937 első hónapjaiban fáradtságot nem ismerve tevékenykedtem Pá
rizsban. A Proleterben és a Kiásna borbában végzett szerkesztői teendő
imen kívül szervezéssel is foglalkoztam, a spanyol ügyek szervezésével. 
Ülésről ülésre rohantam, s két ülés között a kávéházi asztalnál cikkeket, 
leveleket írtam, figyelemmel kísértem, hogy embereink és a propaganda
anyagok miként jutnak el Spanyolországba, a pártkiadványok hazánkba; 
fogadtam a küldöncöket, fenntartottam a kapcsolatot a Komintern mű
szaki csoportjával, mely által a posta és a pénz érkezett hozzánk, s 
amelynek segítségével a jelentéseket és a leveleket küldözgettük. 

Egész nap talpon voltam, s élveztem a munkám. Magával ragadott a 
forrongó, lüktető város, azé a városé, amely hajnal előtt ébred, és utcáin 
azon nyomban megindul a nyüzsgő élet. Első pillantásra egy megboly
gatott hangyaboly értelmetlen nyüzsgésének tűnik, de ez csak a látszat. 
A kavargó örvény mélyén olyan erő hatott, amely meghatározta a moz
gásokat, és az embereket, a járműveket; a látszólagos zavarban rendet 
tartott, s kialakította a viselkedés szabályait is. Korán keltem. A szál
lodát mindig a feladatok és az ülések előre meghatározott tervével hagy
tam el. Sohasem jegyeztem fel semmit, csak megjegyeztem. Csak késő 
este, az elvégzett munka után tértem be valamelyik bisztróba; kávét ren
deltem, és figyeltem a körülöttem levő embereket, a kissé hangos, de ne
kem olyan -kedves párizsiakat. Hal lgattam csevegésüket, eleinte ügyet sem 
vetve arra, mit beszélnek, miről vitatkoznak olyan hevesen. Utána szo
kásomhoz híven hazagyalogoltam, még ha néhány kilométert is kellett 
a szállodáig talpalnom. 

Éjszaka csodálatos Párizs! A vakító fényárban úszó sugárutakon, az 
ismert szórakozóhelyek környékén emberáradat hömpölyög; a mellék
utcák csöndesek, szinte kihaltak. A magam módján élve át Párizst, mely
nek történetét Jean Freuvilles Párizs útjai című könyvéből ismertem meg 
valamelyest, tértem vissza a szállodába. E z a forradalmi Párizs törté
nelme volt, a Bastille-tól, a jakobinusoktól a kommünig, a kommün hő
seiig. Gyermekkorom óta szeretem ezt a történelmet, s örültem, hogy 
azokat a helyeket is láthatom, melyeken valamely, még az emlékezetem
ben élő esemény lejátszódott. A párizsi utcákon sok olyan esemény tör
tént, ami megragadja a gyermek, a fiatal képzelőerejét. Párizs volt a 
legnagyobb forradalom szíve és agya egészen októberig, amely alapjai
ban rengette meg az elavult feudális Európát, s melynek szele egészen 



Dubrovnikig ért. Tekintet nélkül arra, mi volt, mi lehetett akkor a „Sza
badság, egyenlőség, testvériség!" jelszó osztálytartalma, azaz társadalmi 
és gazdasági jelentősége, a jelszó milliók szívében él még ma is. A miénk 
ez a jelszó, ez a forradalmi örökség, melybe mi, kommunisták új osz
tálytartalmat, társadalmi és politikai értelmet ötvöztünk. A kanyargó, 
szűk párizsi utcák már régen nincsenek meg, széles sugárutak épültek 
helyettük, de a krónikás megjelölte azt a helyet, ahol a párizsi proletárok 
barikádokat emeltek, melyeken zászlót bontottak, a S Z A B A D S Á G vörös 
zászlaját. 

A francia írók valamikor kedvenceim voltak. Az ő regényeikből is 
ismertem Párizst. Balzac, Hugo, Zola, Maupassant, France . . . Párizs ma 
már nem hasonlít az általuk megfestett képre, bennem azonban megma
radt a nagyváros hangulatának költői képzete. Az utcák neve nem vál
tozott, megmaradtak a ligetek és középületek, amelyek valamikor olyan 
nagy hatással voltak a képzelőerőre. Ma pedig, íme, előttem, mintegy 
emlékeztetőül azokra a napokra, amikor a távoli, békabrekegéstől hangos 
boszniai tájon erről az elérhetetlennek tűnő világról álmodoztam, erről a 
különös világról, melyben pezseg az élet, osztályok és egyének kerülnek 
összeütközésbe, eldől a világ sorsa. 

Ezzel a Párizszsal magányos éjszakai sétáimon ismerkedtem meg. N a p 
közben ilyesmire nem szakíthattam időt. Abba a másik, szórakoztató 
Párizsba, amely annyira vonzotta az idegent, bele se kóstoltam. N e m fu
totta pénzemből, de nem is láttam értelmét. N e m vonzott a nyüzsgő tö
meg, nem csábítottak a hiú élvezetek, a sugárutak fényűző kávéházai, de 
még a ledér éjjeli mulatók sem, melyekbe csak úgy özönlöttek földijeink, 
azt gondolva, hogy hazudok, vagy nagyképűsködök, amikor azt mond
tam, nem tudom hol van ez vagy az a mulató, bár. Nos , megtalálták 
ők nélkülem is ezeket a helyeket! 

Viharos századunkban sok minden megváltozott, s éppen e változások 
miatt Párizs nem játszik többé olyan nagy szerepet, mint valamikor. A 
változások sem tudták azonban egy valamitől megfosztani — ihlető ere
jétől. 

Nincs a világon még egy olyan hely — tekintet nélkül arra, hogy mi
lyen események színhelye volt — amely annyi ihletet sugall, mint ez a 
Szajnán elterülő régi város. Párizs megihleti mindazokat, akik érzik a 
történelmi változásokat, akik szeretik a harmóniát és a szépséget, akik 
az életben szüntelenül az új után kutatnak. Mindez gazdagabbá, értéke
sebbé teszi. 

Május végén Gorkié tudtomra adta, hogy azonnal Velencébe kell utaz
nom, ahol találkozni fogok a zágrábi Ben Steinnel. Meglepődve kérdez
tem Gorkiétól, miért éppen nekem kell utaznom? „Olyan fontos ügyről 
van szó — hangzott a válasz —, hogy senki másban nem bízok. Külön
ben Stein olyan ember, akihez nem küldhetők akárkit, fiatalembert, vagy 



leányt, akit ő nem ismer. Haj landó mindent megtenni, de kikötötte, hogy 
csakis komoly emberekkel, akiket valamire valónak tart. Ezt a követel
ményét tisztelnünk kel l ! " Ilyen magyarázat után csak azt kérdezhettem: 
mikor indulok? 

Másnap este már a párizs—velencei gyorsvonaton ültem. Találtak 
számomra egy tisztességes bőröndöt is, mert az enyém, a gyakori költöz
ködés miatt eléggé elrongyolódott. Becsomagoltam néhány alsóneműt és 
használati tárgyat, melyek között egy hajkefe volt a legfontosabb, mivel 
benne rejtettük el a Steinnek szóló üzenetet. Ezt kellett átadnom. Ő az
után egy számomra ismeretlen személynek továbbítja Jugoszláviában. 
Egy Steintől kapott üzenettel kellett visszatérnem Párizsba. Az aznapi 
állandó futkosástól elcsigázottan alig vártam, hogy átessek a vasúti el
lenőrzésen. Egy kényelmes ülésbe süppedve elaludtam. 

Hajnalban ébredtem fel. Kimentem a vagon folyosójára, és kitekin
tettem a széles ablakon. A hajnali szürkületben szelíd tájak suhantak 
tova — zöldbe öltözött mezők, gyümölcsösök, szőlőskertek. A patakokat 
néhol ködfátyol takarta, a távolban falvak és kisvárosok húzódtak meg 
szerényen. Elbűvölten csodáltam a tájat , s éreztem, mennyire kívánja 
szemem a teret, a városnál szebb és szélesebb látóhatárt, mégha — mon
dom — Párizsról van is szó. 

Virradatkor megpillantottam a tengert. Az étkezőkocsiban az ablak 
mellett ülve bámultam a szellő fodrozta vizet, az Azúrpart virágdíszben 
pompázó kertjeit. Csak Nizzát elhagyva suhant át az agyamon, hogy 
nem turista vagyok. Illegálisan, hamis útlevéllel utazom a fasiszta Olasz
országba. Hangulatom gyorsan megváltozott. Feszélyezve éreztem ma
gam, s visszatértem a fülkébe. Velem együtt utazott egy házaspár is a 
kislányával; az első pillanatra közönséges kispolgárnak tűntek. Kinyi
tottam a bőröndöt, hogy színleg könyvet vegyek elő, valójában, hogy 
ellenőrizzem: helyén van-e az a sokat érő kefe? Minden rendben volt. 
Kezembe vettem a könyvet, valami bűnügyi regényt, s már a határmenti 
falucskában, Ventimigliánál jártak gondolataim, a határellenőrzésre gon
doltam. 

Egyszerűen zajlott le minden. Az udvarias vámtiszt egy pillantást ve
tett nyitott bőröndömre, s megkért, hogy ha van nálam külföldi újság, 
adjam át. Más nemigen érdekelte. A rendőrségi tisztviselő, miután beütötte 
a pecsétet útlevelembe, felvette az ülésről a könyvet, de magyarázatomra, 
hogy bűnügyi regény, egy hanyag pillantást vetve a fedőlapra a szok
ványos köszönömmel visszaadta. 

A Franciaországon félig üresen keresztülhaladó szerelvénybe Olaszor
szágban annyian zsúfolódtak be, hogy sok utasnak még a folyosón is alig 
jutott hely. Abban a fülkében, melyben jómagam is utaztam, néhány 
üzletember olyan hevesen vitatkozott, hogy egy ősz, méltóságteljes lelkész, 
aki breviáriumába mélyedt, időnként szemrehányó pillantást vetett rájuk. 
Ügyet sem vetettek rá, hanem folytatták hangos vitájukat, melyből sem
mit sem értettem. Szerencsémre engem senki sem faggatott a vonatokban 



olyan jellegzetes kérdésekkel, hogy ki vagy, honnan jössz, hova utazol, 
stb. Olvastam, szunyókáltam, vagy néztem Észak-Olaszország gyönyörű 
tájait, a földeket, a szántókat, a településeket, melyeken a vonat keresz
tülhaladt. Ez volt az első ismerkedésem Olaszországgal, melynek szép
ségét, természetét csak Ljubomir Nenadovié és Burehart leírásaiból, köny
veiből ismertem. Noha belső nyugtalanságom, amely az olasz határ előtt 
elfogott, s egy ideig még megszállva tartott, megszűnt, mégis zavart, hogy 
a fasiszta Olaszországban vagyok, úgyhogy többé-kevésbé felületesen rög
zítettem magamban a látottakat. 

Késő délután érkeztem Velencébe, s a vasútállomás közelében egy olcsó 
szállodában kerestem szállást. Mire elintéztem a bejelentkezési formasá
gokat és kiraktam holmiaimat a bőröndből, már rég beesteledett, úgy
hogy a Steinnel való találkozást másnap reggelre halasztottam. Elég időm 
volt, csak el kellett töltenem valamivel. Kissé furcsán hangzik ugyan, 
mert Velencében voltam, ahol csodálatosak a májusi éjszakák . . . Egyik 
legszebb élményem éppen egy ilyen, Szent Márk téri üldögélés Steinnel és 
feleségével, Valikával . Ez azonban csak néhány nappal később történt, 
amikor már „megszabadultam" a kefétől, megszabadultam attól a belső 
nyugtalanságtól is, hogy valami történhet velem. 

Elhagytam a szállodát, de arra már nem volt bátorságom, hogy vapo-
rettóra ülve átutazzak az igazi Velencébe, s így csak a vasútállomás kör
nyékén kószáltam, nézegettem a sátrak alatti csecsebecséket, óvakodva a 
tolakodó árusoktól, akik a legkülönbözőbb emléktárgyakat akarták rám 
sózni. Amikor már elfáradtam, egy kiskocsma kerthelyiségében megva
csoráztam, s éppen csak addig üldögéltem ott, ameddig egy turistának 
illik. 

A szálló környéki zaj ébresztett fel — a vasútállomásról odahallat
szott a vonatok zakatolása, a mozdonyok fáradt dohogása. Az ablakon 
beszűrődött az utcáról a zsivaj — megkezdődött az élet. Olvasni pró
báltam, hiába. Felkeltem, felöltöztem és elhagytam a szállodát. Beültem 
a vaporettóba, amely egyenesen a Szent Márk térre vitt. Onnan gyalog 
indultam Stein szállodája felé. A szálló nevére már nem emlékszem, csak 
azt tudom, hogy nem sokáig kerestem, hamar rábukkantam. Az én szál
lodámnál sokkal előkelőbbnek látszott. Nem túl nagy előcsarnokában, 
kényelmes fotelban ülve várakoztam Steinre, s közben úgy tettem, mintha 
valamiféle rajzokat nézegetnék. 

Hosszú várakozás után megjelent Stein. Elébe siettem, hátha nem em
lékszik rám. Kissé korán érkezett — kezdte a bocsánatkérést, a mente
getőzést, amiért annyira megvárakoztatott. Karon fogott, és kivezetett 
a szálloda elé. „Zágrábból ismerem önt. Azzal is tisztában vagyok, hogy 
kicsoda, s örülök, hogy ismét találkoztunk. Remélem, ezúttal nem lesz 
szüksége orvosi tanácsra" — mondta, miközben barátságosan nézett rám. 
A feleségére várva a szálloda előtt sétálgattunk. Elmondtam, hogy üze
netet hoztam neki s választ várok tőle. „Minden a legnagyobb rendben 
v a n " — nyugtatott meg. Hanyagul mondta ezt, mint aki már megszokta, 



hogy ilyen és hasonló megbízatást teljesít. „Ma jd átadja később, vala
melyik kávéházban . . . " 

A szálloda előtt megjelent Valika, egy csinos, kedves asszony, s szí
vélyesen üdvözölt. Emlékeztetett rá, hogy már — noha csak közvetve 
— ősz óta ismerjük egymást, amikor Bécsből azt az útlevelet hozta, 
amellyel elutazhattam Zágrábból. „ H a nem lett volna az az útlevél — 
mondtam Valikának — ki tudja, hogyan keveredtem volna ki azokból 
a múlt évi zágrábi zavargásokból ! " Megköszöntem szívességét — most 
már személyesen is. 

Elsétáltunk a Szent Márk térig, ahol beültünk egy kiskocsmába reg
gelizni. Stein kérdésére, hogy meddig maradok Velencében, azt válaszol
tam, két nap elegendő lesz, hogy úgy tűnjön, kirándulást tettem erre a 
„zarándokhelyre". Elnevette magát, s megmagyarázta Valikának, mit je
lent a „zarándokhely" elnevezés, majd így folytatta : „Vendégünknek 
meg kell mutatnunk néhány nevezetességet, legalább annyit, hogy vala
miről emlékezzen Velencére, s azt is elmondhassa, ha valaki netán kér
dezi, hogy mit látott" Kellemes érzéssel töltött el, hogy Stein ilyen köz
vetlen, nem retteg attól, hogy neki, a tekintélyes zágrábi orvosnak árthat 
ez a találkozás. Minden eshetőségre számítva megbeszéltük, hogy vélet
lenül találkoztunk, hogy Zágrábból ismerjük egymást, mert ott ő kezelt, 
amikor beteg voltam. 

Stein és Valika tervet készítettek, hogy azon a délelőttön mi mindent 
nézünk meg, majd felkeltünk az asztaltól. Menet közben Valika hanyag 
mozdulattal a táskájába süllyesztette a magammal hozott csomagocskát, 
melynek tartalmáról beszéltem Steinnek. Ma már nem emlékszem ponto
san, hogy Velence mely képtáraiban és múzeumaiban jártunk, s ott mit 
láttam. Nem ennek alapján vésődött emlékezetembe a velencei kirándulás, 
hanem a Steinnel, ezzel a rendkívül jóságos emberrel való beszélgetések 
alapján. 

Aznap, vagy másnap este újra a Szent Márk téri kávéház teraszán ül
dögéltünk. Az éjszakai üldögélésre és beszélgetésre nincs ennél szebb hely 
a világon. A lagunákon elterülő óváros szépségeiből csak azt a teret 
jegyeztem meg. De itt sem a környező épületek felülmúlhatatlan harmó
niáját, sem pedig a székesegyház pompás homlokzatát, hanem a hely le
nyűgöző légkörét — terjedelmét, a rátelepedő alacsony, csillagos égbol
tot, a megmagyarázhatatlanul enyhe levegőt, ami még a lelkét is fel
vidítja az embernek. Itt éltem át a legmélyebben Velencét, egész életre 
szóló élményeket szerezve. Később, amikor már igazi turistaként is fel
kereshettem ezt a világon egyedülálló teret, minden alkalommal eszembe 
jutott az az első találkozásom . . . 

Üldögéltünk és csevegtünk. Stein hozzáértőén és érdekesen mesélt a 
velencei múzeumok és képtárak értékeiről, a köztársaság történelméről és 
valamikori hatalmáról, amely kiterjedt hazánk egy részére is. Hirtelen 
témát változtatott, és váratlanul megkérdezte: „Mondd, mi történik o t t ? " 
— s intett fejével, mintha azt kérdezné: mi történik a tér másik oldalán 



levő kávéházban. Én azonban megértettem, hogy Stein arra céloz, mi 
történik a Szovjetunióban — pontosabban, mit jelentenek a moszkvai 
perek és ítéletek? 

Igyekeztem röviden megmagyarázni az eseményeket, ahogyan én érez
tem őket. Figyelmesen végighallgatott, némely mondatom hallatán azon
ban elkomorodott. Éreztem: érvelésem nem győzte meg. Amikor befejez
tem, néhány pillanatig hallgatott, mintha gondolkozna, hogyan mondja 
el б a véleményét. N e m jegyeztem meg mindent, amit azon az éjszakán 
hallottam tőle, de fejtegetéseinek lényege, értelme nagyon is az emléke
zetembe vésődött. Csöndesen, szelíden, csüggedten beszélt. N e m hitt az 
olyan embereket ért vádak helyénvalóságában, mint Zinovjev, Buharin, 
Rikov, stb. Az volt a véleménye, hogy Sztálin olyan eszközökkel igyek
szik megszilárdítani hatalmát, melyek súlyosan kompromittálják a kom
munizmus eszméjét, de neki, a kommunistának és zsidónak, az ilyen nem
zetközi helyzetben olyan, amilyen, de a Szovjetunió az egyetlen remény, 
hogy a világ ne váljon a fasiszta barbárok zsákmányává. A Szovjetunió 
létezése — tekintet nélkül arra, hogy ma mi játszódik le ott — akadálya 
a fasiszta támadásnak. Az sincs kizárva, hogy lehetőséget nyújt, a világ
háború elkerülésére is. H a pedig a háborúra mégis sor kerülne, akkor 
csak a Szovjetunió lesz képes és elég erős szembeszállni a fasiszta erőkkel 
és győztesen kikerülni ebből az összecsapásból. Akkor pedig meg kell vál
toztatni a szovjetunióbeli állapotokat is, kifejezésre kell juttatni azokat 
az erőket, melyek visszaszerzik a kommunizmus méltóságát és erkölcsi 
szépségét. „Vagy erről csak én ábrándozok? Mert akinek nincs választása, 
annak kínszenvedés a bará t j a " — fejezte be szomorúan Stein. 

Mint amilyen váratlanul kezdett erről beszélni, ugyanolyan gyorsan 
témát változtatott, mintha el szeretett volna kerülni minden további be
szélgetést a jövőbe kalandozó, bánatos, kedvetlen gondolatairól. Zágráb
ról mesélt, de nem a politikai eseményekről, hanem az ottani művészek
ről — festőkről és építészekről, akik között néhány tehetséges ember is 
akadt — Hegedusiéról, Iblerről. 

Későn indultunk haza. Steinéket elkísértem szállodájukig én pedig va-
porettóval visszatértem szálláshelyemre. 

Elutazásom napján láttam utoljára Steint. Elmentem a szállodájába, 
egy csomagocskában visszakaptam a hajkefét, csakhogy most más tarta
lommal. D e erről nem beszéltünk. Csak azt mondta röviden— tudod, 
kinek küldöm. Kikísért a szálló elé, s amikor elmenőben visszafordul
tam, a felső lépcsőn állva búcsút intett. Soha többé nem találkoztunk. 

A háború kitörésekor tartalékos tisztként Valjevóban tartózkodott. A 
német Bulgáriából gyorsan betörtek Szerbiába. Stein ugyanazon a napon 
öngyilkosságot követett el. N e m futotta erejéből a súlyos teher elviselé
sére, de az is lehetséges, hogy az 1939-es Németország—Szovjetunió kö
zötti megegyezés után kialudt benne az utolsó reménysugár, amiről azon 
a feledhetetlen május éjszakán ott Velencében, a Szent Márk téren beszélt. 

* 



Június elején különös, az illegalista számára kellemetlen eset történt 
velem — betegeskedni kezdtem. Bágyadtság, álmatlanság, hőemelkedés 
gyötört minden este. A rabok módjára kúráltam magam — tablettákat 
szedtem, de bágyadtságom csak nem múlt. Egy francia kommunista orvos 
vizsgált meg. Teljes kimerültséget, s ennek következményeként enyhébb 
hörghurutot állapított meg. Egyelőre még nem aggasztó az állapotom, 
de legalább egy hónapra el kell hagynom Párizst. Szükségem van pihe
nésre. H a tanácsát nem fogadom meg azonnal, a következmények súlyo
sak lehetnek. A z orvos azt tanácsolta, hogy a Bordeaux-tól délre fekvő 
Arcachonba utazzak. Még egy kis panzió címét is megadta. Nagyon kel
lemetlenül éreztem magam, hogy mind szerteágazóbb, bonyolultabb tevé
kenységemet félbe kell szakítanom, hiszen mindez valamennyiünktől 
óriási erőfeszítést követelt. Néhány napig még harcoltam a betegség el
len, de hamarosan beláttam: nem bírom tovább. Gorkiótól szabadságot 
kértem. Nyomban beleegyezett, sőt még korholt is, amiért nem kértem 
szabadságot rögtön az orvosi vizsgálat után. Megegyeztünk, hogy a spa
nyolországi akciók szervezését átadom Žuljovićnak, aki visszatért Szer
biából, a szerkesztőségi munkát pedig maga Gorkié veszi át. Másnap 
Arcachonba utaztam. 

Huszonnégy óra múlva egészen új környezetbe kerültem. Teljesen le
nyűgözött. Elegendő csak annyit említenem, hogy új tartózkodási he
lyemen már az első reggelen a panziót övező erdőből hallatszó madár
csicsergést ébredtem. Mióta nem hallottam madárdalt ! A tavasz már bú
csúzni készült, meleg volt, de nem kánikula; ablakomon beáramlott az 
erdő bódító illata, előttem állt egy nap — egy feladatok és ülések nél
küli nap . Az erdő illatától és csöndjétől kábultan sokáig lustálkodtam, 
örültem, hogy végre nem kell korán kelnem, sem beszélnem, sem olvas
nom. 

Mondom, későn bújtam ki az ágyból, rendbe tettem magam és kisé
táltam a városkába. Arcachon nem fekszik pont az Atlanti-óceán partján. 
Egy óriási öbölben húzódik meg, ahová a víz csak dagálykor tör fel. 
Apály idején az öböl homoktengerre hasonlít, ahol az emberek kagylók 
és rákok után kutatnak. A dagály vetette partra őket, és nem sikerült 
elmenekülniük a visszahúzódó vízzel. Az óváros a síkságon terül el, ker
tek és konyhakertek zöld színébe burkolózva, az új városrész pedig az 
erdős, enyhe lankán épült fel. Itt villák, szállodák között húzódott meg 
az én panzióm is. Egy tengerészkapitány özvegye tartotta — a kapitány 
fényképe az ebédlő falát díszítette. 

Már az első napok után beláttam, hibáztam, hogy idegenként ilyen kis 
helységet választottam pihenőhelyül, egy olyan panziót, melyben öt ven
dég tartózkodik, valamennyien franciák, s családtagokként viszonyulnak 
egymáshoz. Megéreztem, hogy felkelthetem érdeklődésüket, kíváncsisá
gukat — mivel osztrák létemre (ilyen volt az útlevelem, mert nem volt 
időm másikat szerezni) Arcachonba mentem üdülni. Hogy a bajt tetézze, 
foglalkozásom kunstschmied, vasműves volt, de a kezemről ítélve bárki 



megállapíthatta: sohasem dolgoztam kalapáccsal. Visszafordulni nem le
hetett, mert az néhány nap veszteséget jelentett volna. Egy párizsi tanul
mányútról szóló mesét találtam ki, és mindjárt az első napokban elme
séltem asztaltársamnak — ezzel is visszaszorítva, fékezve kíváncsiságát. 
Eközben elnézést kértem hiányos francia nyelvismeretemért, ilymódon 
védekezve a kérdezőskdéstől, és azért is, hogy elkerüljem az asztal mel
letti, később pedig a szalonbeli társalgást, ahol a tulajdonosnő kávét szol
gált fel. 

Az egész napot a szabadban töltöttem. Bejártam a környező erdőt és 
a panziótól egy-két kilométerre betyárstrandra bukkantam; itt nem vol
tak vetkőző fülkék, csak néhány sátor, ahol üdítőitalokat lehetett kapni. 
Ide jártak Arcachon szegényebb lakosai gyermekeikkel. Élelmet is hoztak 
magukkal, és az egész napot a strandon töltötték. Homokos volt a part, 
a tenger is sekély, és a gyerekek felügyelet nélkül, kedvükre pancsolhat
tak a vízben. Jó l éreztem magam közöttük, hiszen senki sem faggatott ; 
ki vagyok, mi vagyok, hogyan kerültem Arcachonba. Csupán egyetlen 
alkalommal kellett bemutatkoznom. 

Már vagy tíz napja jártam a strandra, egy sátor árnyékában hűsöl
tem, ahol egy idős nő üdítőitalokat árult. Mivel minden nap megfordul
tam nála, megismerkedtem vele és unokájával, egy hatesztendős, hízelgő 
kislánnyal, akinek már másnap Fracois bácsi voltam. Kézen foghatott a 
strand kellős közepén is, és a sátorba vezethetett. A kislányt rendszerint 
megvendégeltem valamivel, amiért nagymamája megdorgálta, de szemmel 
láthatóan jóleső érzés töltötte el, amikor unokájával együtt megjelentem 
a sátorban, italt rendeltem és elbeszélgettünk. Egyik napon — bocsánat
kérések közepette — megkérdezte tőlem, honnan jöttem. Amikor azt vá
laszoltam, hogy Ausztriából, csodálkozva felkiáltott: „ E z lehetetlen! Meg 
voltam győződve róla, hogy ön szerb! A világháború alatt egy szerb 
egyetemista lakott nálunk, aki ugyanilyen hanghordozással, kiejtéssel be
szélt, mint ö n ! " Kővé dermedtem a csodálkozástól és a meglepetéstől, de 
gyorsan feltaláltam magam, és elkezdtem magyarázkodni, hogy Ausztriá
ban gyakoriak a vegyes házasságok, és nincs kizárva, hogy ezért ilyen a 
kiejtésem. Az öregasszony — inkább illendőségből — meghallgatta ma
gyarázatomat, de állandóan ismételgette: „Tience, tience . . . " Szemmel 
láthatóan kiábrándította „tévedése". 

Állapotom gyorsan javult. A hosszú erdei séták, a fürdőzés, a napozás, 
a kiadós táplálkozás és a nyugalom megtette a magáét. Két hét múltán 
már egészen jól éreztem magam, és a munkát is megkívántam. Elhatároz
tam azonban: maradok még egy hétig, hogy elegendő erőt gyűjtsek a 
párizsi, forró júliusi napokra. Kirándulásokat tettem a környéken, az 
egyik napon pedig az óceán felé vettem az irányt, hogy lássam az igazi 
óceánt, megmártózzak vizében. Megpihentem a faluban, és egy kávéra 
betértem az egyik kocsmába. A bárpult mellett megkérdeztem egy hely
belit, hol lehet a közelben fürödni. Gyanakvóan végigmért, majd meg
kérdezte: „ A z úr nem idevalósi?" Nem. „És még sohasem fürdött az 



óceánban?" Nem. „Akkor nem tanácsolom a fürdést, mert közeleg a da
gály, s az veszélyes annak, aki nem ismeri az óceánt!" „ J ó úszó vag yo k " 
— igyekeztem magyarázkodni. „ A z nem számít, az igazán nem számít. 
Az óceán az egészen más valami, ezért nem tanácsolom a fürdést. N e m 
tanácsolom, n o ! " 

A figyelmeztetés ellenére egy homokos kanyarulaton keresztül mégis az 
óceán felé indultam. Amikor egy emelkedőre érve végre megpillantottam 
a végeláthatatlan víztömeget, lenyűgözött a fennséges látvány. Csak áll
tam és bámultam — ez aztán az igazi tenger! A z Arcachon előtti öblöcske 
közönséges pocsolyának tűnik mellette, az eddig látott tengerek pedig 
csak fürdőmedencének. A dagály még nem kezdődött, de a nyugtalan, 
szürkés vízfelület alatt már érződött, hogy valamiféle óriási erő feltar
tóztathatatlanul a húsz méter magas part ostromára készül. A helybeliek 
a part elé hatalmas fagerendákat vertek le, melyeken a hullámok meg
törve ugyan, de a homokos part felső részét nyaldosták. 

Egészen a vízig ereszkedtem, levetkőztem és a langyos, durva homokra 
heveredtem. Hal lgattam a hullámok moraját, melyben nem volt semmi 
álombaringató szelídség, ellenkezőleg: fenyegető volt ez a moraj , mely 
óvatosságra intett. Egyedül voltam a végeláthatatlan parton, s érthető, 
hogy nem nagy kedvem volt ott maradni. Egy visszahúzódó hullám után 
a vízbe merészkedtem. Vagy húsz métert gázoltam az óceánban, amikor 
észrevettem, hogy újabb hullám tör a part felé. A következő pillanatban 
már kicsúszott alólam a tala j , s a fejem felett összecsaptak a habzó, tara
jos hullámok. Úszni kezdtem, de a hullám a parttól visszaverődve ismét 
magával sodort, és a nyílt tenger felé taszított. Éreztem: úgy játszadozik 
velem, mint egy dióhéjjal, mégis minden erőmet megfeszítve igyekeztem 
partot érni. Egy újabb hullám kapott el, s kivetett a fövényre. Riadtan 
feküdtem a nedves homokon és kétségbeesetten kapaszkodtam kézzel láb
bal a semmibe, nehogy ismét a nyílt tenger felé sodorjon a visszavonuló 
víztömeg. Fejem felett ismét összecsaptak a hullámok, néhányszor rneg-
hempergettek, de mégis sikerült a homokon maradnom. Megkönnyeb
bülten ugrottam fel, magamra kapkodtam ruhámat, és felmásztam a ma
gaslatra, ahonnan az imént a víz szélére, az óceán mellé ereszkedtem. 
Most már onnan figyeltem a dagályt, ami olyan látvány, amilyent még 
keveset láttam életemben. A szürke víztömeg — özönvíz előtti szörnye
tegek csordájára hasonlítva — fenyegetően hömpölygött a part felé, hogy 
minden útjába kerülőt leromboljon. Ereje azonban megtört, alaposan le
csökkent a fövenyen; legyengült a „ f a l k a " és — visszahúzódott. Vissza
térőben összegabalyodott az érkező szörnyekkel, melyek még dühösebben, 
erőteljesebben törtek a part felé, a lenyugvó nap véres fényétől színes víz
felhőt kavarva. N e m egészen egy óra leforgása alatt, amíg az özönvíz 
tombolását bámultam, a hullámok már az oszlopokat csapdosták, de 
olyan erővel, hogy szinte a part felé hajlottak. Az óceán rohamozásai 
azonban még nem érték el a csúcsot. Mivel a vízcsöppek mind gyakrab
ban csapódtak az arcomba, már nem várhattam tovább a magaslaton. 



Felálltam, és a falu felé indultam. Ugyanabba a vendéglőbe tértem be, 
melyben néhány órával ezelőtt megfordultam. Iménti beszédtársamat 
már nem találtam ott, pedig szerettem volna néhány szót váltani vele. 
Meg akartam mondani, igaza volt, amikor azt tanácsolta: dagály idején 
ne merészkedjek az óceán vizébe, mert szeszélyével és csapdáival szemben 
tehetetlen az ember. 

Az arcachoni idill váratlanul megszakadt, pedig már kezdtem elfeledni, 
hogy forradalmár vagyok, hiszen nem jártam sem ülésekre, sem megbe
szélésekre, megbízásokat sem kaptam, semmit sem csináltam, még újságot 
sem olvastam, csak a címeket futottam át. Megéreztem: szemmel tart a 
francia rendőrség. Esténként a városka régi negyedének valamelyik ven
déglője előtt üldögélve figyeltem a helyiség esti életét. Az idegenforgalmi 
idény kezdetén jártunk. Feltűnt egy ember, aki rendszeresen megjelent 
a vendéglőben, amikor magam is ott tartózkodtam, egyszer pedig a pan
zió bejáratánál botlottam bele. A szobalány később megkérdezte tőlem, 
ismerem-e azt az urat. Tagadó választ adtam. „ A z úr önről érdeklődik" 
— mondta együgyűen a szobalány. Megéreztem, minél előbb el kell tűn
nöm innen, ahol ritka madár az idegen. Egy ilyen alak pedig, mint 
amelyik engem is szemmel tart, szinte haditettnek tekinti, ha elkaphat 
egy hozzám hasonló „osztrákot" , akinek az életrajza teljesen eltérő az 
irataiban feltüntetett adatoknál. Ezt a következtetést vontam le, s más
nap már összecsomagoltam, három heti pihenő után visszatértem Párizsba. 
Visszaadtam az útlevelemet, azzal a megjegyzéssel, hogy egy ideig ne 
használják Franciaország területén, én pedig átalakultam cseh tanárrá, 
és új szerepemben belevetettem magam a viharos párizsi életbe. 

Október elején Boža Maslarié-tyal és August Cesareccal együtt a déli 
frontra indultam, pontosabban legtávolabbi nyugati pontjára, Posoblan-
coba, ahol a balkáni szlovén nehéztüzérség Vasil Kolarov nevű egysége 
állomásozott. Ebben az egységben több mint 30 földink szolgált. Nagyon 
örültem az utazásnak, már csak azért is, mert láthatom Spanyolországot, 
találkozhatok a fronton harcoló embereinkkel, de örültem azoknak az 
embereknek is, akikkel útra keltem. Cesarecot úgy tiszteltem, mint for
radalmi mozgalmunk régi harcosát, s egyszerűségéért és becsületességéért 
még akkor megszerettem, amikor négy esztendővel ezelőtt Zágrábban ta
lálkoztunk. Amikor a Szovjetunióban tartózkodott, Moszkvában talál
koztunk, s szerettem volna sok mindenről elbeszélgetni vele, ami a 
két évvel ezelőtti, a Komintern VI I . hongresszusa óta eltelt időben ját
szódott le. 

Cesarec a nyáron Párizson keresztül tért vissza a Szovjetunióból, s 
mielőtt még Jugoszláviába ment volna, látni szerette volna, át karta élni 
a háborús Spanyolországot. Erről később Spanyolországi tartózkodások 
címmel könyvet írt, melyet 1938-ban Torontóban adtak ki. Spanyolor-



szagban egy hónapot töltött, bejárta a köztársaság nagy részét, sok em
berünkkel találkozott, beszélgetett, s erről szívesen, érdekesen és elragad
tatással írt könyvében. A jugoszláv önkéntesekkel való találkozásairól, 
erkölcsi arculatukról, öntudatukról és harci elszántságukról írva gyakran 
ismételgette — nagyszerűek ezek az emberek, büszke vagyok rá, hogy 
hazánk szülöttei! 

Verőfényes októberi reggelen indultunk el Albacete-bo\ Jaén felé. Gép
kocsin mentünk. A volán mögött egy spanyol férfi ült, aki nemcsak a 
fő útvonalakat ismerte jól, hanem a mellékutakat és a csapásokat is. N e 
künk ez különösen fontos volt, hiszen a főút gyakran olyan területre 
vezetett, melyet az ellenség tartott megszállva, s tudni kellett, hol kell 
vargabetűt tenni, hogy ismét biztonságos útra jussunk. A gépkocsivezető 
előbb azt gondolta, hogy oroszokat szállít. Maslarié hosszasan magyarázta, 
honnan jöttünk. Meglehet, hogy ez egy kicsit kiábrándította. A jugo-
szlavosz szó vajmi keveset jelentett számára a russzosz szóval szemben. 
A nagy orosz föld lakosairól minden spanyol antifasiszta tudta, hogy 
fegyvert és harci anyagot szállítanak a köztársaságnak. Mindez azonban 
nem változtatott szívélyességén és barátságosságán. 

Gyönyörű tájakon haladtunk keresztül — olajfák, szőlőhegyek, szán
tóföldek, erdők, mind, mind a kora ősz tarka színeiben pompázott. Maga 
a föld is vörös színű volt, mintha évszázadokon keresztül csak vért ivott 
volna. A látóhatár szélén hegyek kéklettek. 

Szinte rohant az idő, hiszen Maslarié és Cesarec fáradhatatlanul és ér
dekesen mesélt. Maslarié éppen Estramadurában kezdett harcolni, s most 
visszaemlékezett a részletekre. Cesarec pedig — a spanyolországi háború
ról szerzett ismeretein kívül szeretett elkalandozni e különös ország törté
nelmében, amely az ősi maori időktől napjainkig olyan sok háború, fel
kelés, lázadás színhelye volt. Még azt is tudta, hogy földijeink — főleg 
a tengermellékiek — már ezer évvel ezelőtt is harcoltak ezen a vidéken. 
Rabként kerültek ide, felvették a mohamedán vallást és jó harcosként 
tűntek ki. Egy időben némi befolyásra tettek szert a kalifák udvarában. 
Olyanok voltak ezek az emberek, mint a carigrádi janicsárok. 

Megjegyeztük — ezeket az eseményeket nem is igen kellene emlegetni 
—, hogy ha igaz a mese, akkor földijeink zsoldos hódítók voltak. Cesarec 
egyetértett velünk, hogy szerepük nem volt valami dicséretes, de ma 
ugyanazokról a partokról, az Adria mellől, más emberek érkeztek Spa
nyolországba, hihetetlen módon verekedve át magukat tengereken, hatá
rokon, gyalogosan vagy pedig „potyautasként". N e m az érdekelte, hogy 
egyesek mit csináltak spanyol földön, mert egyeseket bizonyos „rossz sze
lek" sodortak erre a vidékre, hanem csak az, hogy valamikor az Adria 
partjáról rabként hajtották el az embereket, s most ugyanarról a vidék
ről jött például Vlado Čopić, a szényi uszkok leszármazottja, hogy a 
nemzetközi önkéntes brigádot vezesse a felszabadulásért folyó harcban. 

Estefelé egy nagyobb település, Szent Erzsébet határába értünk. A tá
volban feltűnt a templomtorony és a lankáson sorakozó kőházak fűzére. 



A településre azonban csak este értünk be. Gépkocsink megmakacsolta 
magát, és a sofőr sokáig mesterkedett, amíg megtalálta a hibát. 

A különböző útleírásokból tudtam, hogy Spanyolország gyönyörű. 
Nemcsak a spanyol, hanem más költők is megénekelték szépségét. Azon 
az éjszakán, ott a falu határában megéreztem a spanyol hon varázsát. A 
távoli hegyek mögött az égre kúszott a hold, és ezüstös fénnyel árasz
totta el a vidéket. Az volt az érzésem, hogy a holdfény szelíden, szinte 
elbűvölően szenteli be a szőlőskerteket, az olajfaerdőket, mint ahogyan a 
tavaszi eső permetezi a nedvre szomjas, kiszáradt földet. A z erdők pom
pás színétől a föld bíboráig minden ezüstös fátyolba burkolózott, és cso
dálatossá tette a tájat. A földből, mindenből kábító illat áradt. Körös
körül csend telepedett a tájra, olyan csönd, melytől nem borzong meg fé
lelmében az ember. Olyan érzés járja át testedet-lelkedet, hogy szinte csak 
azt érzed: magad is beleolvadsz a színek és illatok harmóniájába, mely 
ábrándos elragadtatással megrészegít. Elbűvölten ültem egy út melletti 
sziklán, s csak egyetlen óhajom volt, hogy ez a látvány, ez az érzés 
sohase múljon el, örökre itt maradjak. 

Maslarié hangjára riadtam fel. Azt tanácsolta, hogy sétáljunk le a 
faluba, és éjszakázzunk ott. Mint valami ezüst szőnyegen haladtunk a 
holdfénnyel teleszórt úton a falu felé. Egy vendéglőre akadtunk. A ven
déglős egyszerű, de ízletes vacsorát készített. Amikor azt kérdeztük tőle, 
hol szállhatnánk meg éjszakára, a Népotthonba küldött bennünket, 
mondván, hogy ott találunk szobát, ö r e g este volt már, amikor az ott
honba értünk, ahol hamarosan vagy 50 ember — parasztok és bányászok 
— gyűlt össze. 

Az otthon vezetője, egy idősebb paraszt — különben szocialista — 
elmagyarázta az egybegyűlteknek, hogy internacionalisták érkeztek a fa
luba, s szeretnének velük, az emberekkel elbeszélgetni. A helyiségben volt 
ugyan néhány pad és szék, de senki sem ült le. Körülálltak bennünket, 
és kíváncsian figyeltek; Maslarié — tiszti egyenruhája miatt — külön 
magára vonta a figyelmet, de még jobban akkor, amikor szót kért, és 
spanyolul kezdett el beszélni. Minden bizonnyal megérezték, hogy nem 
spanyol, s így első mondatait zavartan, tanácstalanul hallgatták. Megma
gyarázta, hogy már egy esztendeje harcol Spanyolországban, Estramadu-
rában a népi katonaság tisztje lett, ez a két elvtárs pedig (ránk mutatott) 
újságíró, jugoszláviai antifasiszta. Ezután a világpolitikai helyzetről be
szélt, majd Spanyolországról és a fronton uralkodó állapotokról. Lassan 
beszélt, mintha előadást tartana, úgyhogy a jelenlevők figyelemmel kí
sérhették, ami arckifejezésükön is meglátszott és közbeszólásaikból is ki
tűnt. Érdekelte őket Maslarié beszéde, mert amikor befejezte, több mint 
két óra hosszat tartó beszélgetés kezdődött. Mivel mi nem értettük a be
szélgetést, Maslarié röviden fordította a lényeget. Természetesen a leg
több szó a háborúról esett — mikor fejeződik be, miért nem folytat a 
köztársaság erélyesebb hadműveleteket, hanem hagyja, hogy Franco hívei 
pusztítsák az országot. A kisebb fa lvakba vajon miért nem járnak el 



gyakrabban a pártemberek, hogy hallják a nép véleményét? „Nemcsak 
Madrid vagy Valencia Spanyolország, hanem a vidék i s ! " — mondta egy 
munkás. „ A tartományiakat is meg kell hallgatni. Lehet, hogy meglepő 
dolgok derülnének k i . " „ M i k ? " — kérdezte Maslarié. A munkás hall
gatott egy ideig, majd elkezdte sorolni a panaszokat: az élelmiszerrel való 
spekulálás, az árulók garázdálkodása, akik többé-kevésbé nyíltan han
goztatják, hogy a köztársaság napjai meg vannak számlálva, az illeté
kesek nemtörődömsége, hogy felvilágosítsák a népet, a hiányos politikai 
tevékenység, a dolgozók, munkások tájékozatlansága a köztársaságban 
uralkodó álláspontokról. 

A dolgozók a köztársaságot támogatják, mondta egy paraszt, hiszen 
tőle kapták a földet és a szabadságot, általa váltak emberré. „Érthető hát, 
hogy aggódunk sorsáért. Nem riadunk vissza az áldozatoktól. Készek va
gyunk mindent elkövetni érte, még katonákat is küldünk a néphadseregbe, 
mert jól tudjuk, mit kaphatunk Francótól — az igát. Sokunkban azon
ban kétely ébred, hogy ott — kezét a magasba emelte — úgy csinálnak-e 
mindent, mint ahogyan mi elképzeljük." „ H á t hogy kellene?" — kérdezte 
Maslarié. Elgondolkozott egy kicsit, majd megtörten válaszolt: „ N e m 
tudom pontosan megmondani, de azt hiszem, gyorsabban kellene csele
kedni." A jelenlevők felkacagtak, és tapsolni kezdtek. 

Csak éjfél tájban vettünk búcsút a helybeliektől. Házigazdánk, az ott
hon őre az épület első emeletén egy tágas teremben helyezett el bennün
ket. Szerény, de tiszta ágyneműt kaptunk, meleg takarót. 

Korán keltünk, és reggeli után útra keltünk. Sietnünk kellett, mert még 
aznap éjszaka célhoz kellett érnünk. Figyelembe kellett vennünk gép
kocsink szeszélyességét is, hiszen hajlamos a kellemetlen meglepetésekre. 
Útközben az esti találkozást és a beszélgetést kommentáltuk. Maslarié-
nak, aki spanyolországi tartózkodása idején gyakran találkozott és be
szélgetett a spanyolokkal, különösen a parasztokkal, ez a találkozás sem
mi újat sem jelentett, de Cesarecnak és nekem igen. Cesarec mindeddig 
csak katonákkal, a művelődési élet dolgozóival és politikusokkal beszél
getett, én pedig csak tegnap érkeztem spanyol földre. Mindkettőnket le
nyűgözött az egyszerű spanyol emberek vendégszeretete, közvetlensége és 
méltóságteljessége. 

Pihenő nélkül haladtunk át Andujaron, s hamarosan rátértünk a Sierra 
Moréna kanyargó útjaira. Mögöttünk maradtak a szelíd szőlőskertek és 
gyümölcsösök, a pompázó erdők, a vöröslő föld. Sziklás hegyoldalak, sat
nya fák, tövises bokrok — mind, mind sötét, a szemnek kellemetlen lát
vány. Cesareonek eszébe jutott, hogy ebben a hegységben vezekelt Cer
vantes dicső hőse, itt készült nagy tetteire is. 

Unalmas kocsikázás után leereszkedtünk a völgybe. Tölgyfaerdők, 
szántóföldek és kőfalak között kanyarogtunk — Posoblancóba érkez
tünk. Nyomorúságos vidék volt. Alig jutottunk ebédhez, akkor sem va
lamelyik vendéglőben, hanem a vörös segély irodájában. H a nem lett 
volna Maslarié meg az őrnagyi uniformisa, még e szerény ebédből sem 



jutott volna. Posoblancóban sok a rombadőlt ház. A helység a frontvo
nalon húzódik, és a tüzérség állandóan lövi a terepet. 

Magunk mögött hagytunk egy nagyobb települést is — Hinohoza de 
Lukvat — s dél felé kanyarodtunk. Az aszfaltos utat rossz, poros út vál
totta fel, mely mellett vasúti vágány kanyargott. Itt valahol, ezekben 
az olajfaerdőkben van a nehéztüzérségi hadosztály, de nem tudjuk, hogy 
hol. Nincs több falu, ahol kérdezősködhetünk. Maslarié a térképbe mé
lyedt, melyen Posoblancóban megjelölték a tüzérségi egységek állásait. 
Körülbelül egy órát kocsikáztunk, igaz a rossz úton lassan haladtunk. 
Maslarié már aggódni kezdett — megtörténhet, hogy ellenséges hadállá
sokba tévedünk. Mi is nyugtalankodni kezdtünk, s noha nem értettünk 
a térkép olvasásához, mégis bámultuk a jeleket. Egyszerre csak azt mond
ja a gépkocsivezető: „ A z a ház, ott a magaslaton, az lenne talán a cé l? " 
Valóban ott volt! Letértünk az útról, és elhanyagolt szőlőskertek között 
a hegylábhoz értünk. Megkönnyebbülve léptünk ki a kocsiból. 

A tőkék közötti csapáson egy kisebb magaslatra jutottunk, melyen 
földszintes ház állt. Egyenruhába öltözött idősebb ember sietett elénk. 
Svájcisapka volt a fején, és figyelmesen vizsgálgatott bennünket. Egy
szerre csak örömmel felkiáltott, Maslariéhoz lépett és megölelte. A föl-
dink volt az öreg, Dimitrije Georgijević, a hadosztály biztosa, aki már 
egy esztendeje harcolt Spanyolországban. A bánáti születésű munkás az 
első világháborúban Galíciában fogságba esett; 1917-ben a bolsevikok 
oldalára állt, részt vett a polgárháborúban, a Szovjetunióban maradt , 
ahonnan az önkéntesek első csoportjával érkezett Spanyolországba. Nem 
akart kiképzőként valamelyik hátországi egységben tevékenykedni, hanem 
a frontra jelentkezett, most is ott harcolt. Szerény, egyszerű ember volt 
Dimitrije, aki feladatairól mellébeszélés nélkül mesélt az orosz és a szerb
horvát nyelv különös keverékével. Az oroszt sohasem tanulta meg ren
desen, anyanyelvét pedig már eléggé elfelejtette. 

Néhány nap múltán Maslariétyal Madridba mentünk. Cesarec már el
utazott Valenciába, ahonnan Barcelonán keresztül Franciaországba megy. 

A háború napjaiban Madrid a spanyol ezred hősiességének, kitartásá
nak és áldozatkészségének szimbóluma volt. Az 1936-os júliusi napok, 
az utóbbi hetek véres ütközetei óta példaként állt egész Spanyolország 
előtt: hogyan kell harcolni, hogyan lehet szembeszegülni az ellenséggel, 
amely eszeveszett rohamokat indított az ellenállás megtörésére. A fasisz
ták egészen a külvárosokig hatoltak, elvágva a fővárosba vezető fő út
vonalakat. Csak a Valenciába vezető út volt szabad. A betolakodók itt a 
védők kemény ellenállásába ütköztek, s majdnem három évi heves harc 
után sem voltak képesek elfoglalni az útvonalat, vagy akár megrendíteni 
a védőket, noha Madridot szüntelenül bombázták, ágyúzták. Csak az 



árulás nyitotta meg a szimbólummá vált város kapuit, melyet Romain 
Rolland a kultúra Thermophilejének nevezett. 

Csodálatraméltó volt Madrid lakosainak magatartása. Ügyet sem vetve 
a gyakori bombázásra, az állandó veszélyre, a kormány felhívására, hogy 
a munkanélküli polgárok meneküljenek a hátországba, ottmaradtak a vá
rosban, amely a szó szoros értelmében tűzvonal volt. Nehéz megmagya
rázni, vajon a szülőváros iránti szeretet volt-e ez, vagy megmagyaráz
hatatlan dac, az egyetemi város lövészárkaiban harcolókkal való együtt
érzés, kapcsolat, vagy valami más. Egy azonban bizonyos: itt vannak, 
megosztoznak a majdnem teljesen körülzárt várossal a bizonytalan sors
ban, a végzetben; élelmiszerhiányban szenvednek, naponta elesik közülük 
valaki. A főváros lakói napi teendőiket végzik, lépten-nyomon találkozik 
velük az ember az utcán. Estefelé sétára indulnak. A filmszínházak min
dig zsúfoltak, s néhány színház is működik. Azt mesélték, hogy a fasiszta 
tüzérség az előadások után, az éjjeli órákban kezdi lőni a várost, amikor 
az emberek hazafelé tartanak, az utcákon tartózkodnak. A madridiak 
azonban még így sem mondanak le a szórakozásról, nem mulasztják el, 
hogy megnézzenek egy-egy jó filmet, zenét hallgassanak, hogy valamelyik 
szórakozóhelyen töltsék el szabad idejüket. 

Másnap reggel, a nemzetközi brigád kaszárnyájában tartott megbe
szélés után kisétáltam a városba. Egy sikátorban nyitott kapu tűnt sze
membe. Betértem a nem túl nagy udvarba, ahol néhány gyerek a homok
ban játszott. Egy pillanatra félbeszakították játékukat, kíváncsian mé
regettek, majd folytatták a játékot. A földszinten, az ablak mellett egy 
öregasszony bádogkannából az ablak alatti deszkán sorakozó virágokat 
öntözte. Munkáját olyan gondosan, elmélyülten végezte, mintha az lenne 
a legfontosabb a világon, s annyira belemélyedt, hogy észre sem vett. 
Tisztelettel és elragadtatással néztem. 

Mintegy száz méterrel távolabb a Puerta del Sol-on — a Napkapun 
— a munkásak telefonvonalat javítottak. Az éjjel ezt a városrészt lőtte 
a tüzérség; néhány épületen lyuk tátong, a tetők beszakadtak, a félbetört 
gerendák az ég felé meredeztek. A romokat azonban már eltakarították, 
a sebesültek és a halottak vérétől is megtisztították már az utcákat. 

Azon az éjszakán, azt hiszem az 1937. október 22. és 23. közötti éj
jelen a bombázás közvetkeztében több mint 200 ember életét vesztette, 
s ennél jóval többen megsebesültek. Az áldozatok száma még madridi 
viszonylatban is óriási volt, hiszen a rendezvények befejeztével rengetegen 
tartózkodtak az utcákon. Azon a téren álltam, ahonnan valaha az unat
kozó madridi urak a naplementét bámulták, nézték, hogy a vörös korong 
hogyan bukik le Castilia mögött; azon az éjszakán a tér vágóhídra ha
sonlított, melyen embereket mészároltak le. Védtelen embereket öltek 
meg, csak azért, mert szembeszegültek a betolakodóknak, akik le akarják 
igázni az országot, a népeket, s az ellenállás erősödésével gyilkos dühük 
is fokozódik. E z a város példája azonban arról tanúskodik, hogy nehéz 
megtörni az ellenállást. Azt bizonyítja, hogy az „Inkább haljunk meg 



emelt fővel, mint éljünk térden csúszva" jelszó nem puszta frázis. Aznap 
estefelé rátaláltam a Puerta del Sol-ra, mely tele volt fiatalokkal; hangos 
beszélgetés, nevetgélés — mintha a madridi lányok és fiúk a kastiliai 
naplementét jöttek volna megcsodálni. A fasisztáknak Madrid végzetes 
jel volt. 

Esős októberi reggelen hagytam el Madridot; utcái kihaltak voltak, 
csak néha tűnt fel egy-egy siető járókelő. A sors iránti hálával búcsúztam 
el a várostól, hálával, mert — ha csak pár napra is — de itt tartózkod
hattam ezekben a nehéz, de dicső napokban. Nem tekintettem meg egyet
len múzeumot sem, bikaviadalon sem voltam, a város nevezetességeit sem 
csodálhattam, de olyan valamit láttam és éreztem, ami számomra, abban 
a történelmi helyzetben mindennél fontosabb volt. Láttam, hogy semmi
lyen kegyetlenség és kíméletlenség sem igázhatja le azt a népet, amely 
kész harcolni szabadságáért és emberi méltóságáért. Itt éreztem igazán, 
sokkal jobban, mint Spanyolországban bárhol, hogyan ver egy nemzet sza
badságra és igazságra szomjúhozó büszke szíve. Mindezt évszázadokon 
keresztül kétségbevonták a világ bitorlói, akik íme, ma is, a korszerű ha
ditechnika szörnyűségeivel rémítik őket. Mindez azonban hiába, mert ez 
a büszke szív továbbra is dobog, rendíthetetlenül, megsemmisíthetetlenül 
— olyan, mint az élet. Hallani vélem: a régi terek kőkockái alatt is ver, 
az épületek mögött is dobban, vagy az utcán látható akadályok mögött, 
a Mansares hidjai alatt, a tönkretett parkokban, mindenhol, és nem adja 
meg magát Spanyolország óriási, büszke szíve, amely ma az ember legjobb 
és legszebb tulajdonságát jelképezi, amiért az „ember" szó ma olyan 
büszkén hangzik. 

* 

Nem emlékszem, hogy miért Németországon keresztül tértem vissza 
Jugoszláviába. Egy azonban biztos: nem kíváncsiságból, noha Németor
szágban még sohasem jártam. Mivel hamis útlevelem volt, még a világ 
legnagyobb látványossága sem csábított volna a fasiszta országba. Mi, 
jugoszláv kommunisták Bécs, Prága, Moszkva és Párizs között utazgatva 
gondosan elkerültük Németországot, amióta ott horogkeresztes zászlók 
lengtek. Az a legvalószínűbb, hogy embereink könnyebben hamisíthattak 
német átutazó vízumot, mint olaszt. Bízva a szerencsében, útra keltem, s 
az is megnyugtatott, hogy velem utazott Milica, akinek szabályos útle
vele volt. H a valamelyik határon lebukok, mindent elkövet, hogy ne vesz-
szek el valamelyik gyűjtőtáborban. Ugyanabban a fülkében utaztunk, de 
úgy tettünk, mintha semmi közünk sem lenne egymáshoz. A német ha
tárig egy szót sem szóltunk egymáshoz, néha-néha tekintetemmel biz
tattam, hogy minden rendben lesz — így bátorítva őt is, magamat is. 

Rendőr szállt fel a vonatra. Heil Hitlert köszönt, s az útleveleket 
kérte. Amikor átnyújtottam az enyémet, szóltam néhány szót is, de csak 
annyit, hogy tudtára adjam: beszélek németül. Felületesen átnézte útle-



velemet, s beleütötte a pecsétet. Ekkor azonban váratlan fordulat történt. 
Amikor Milicáét vette kezébe, lapozgatni kezdte, és máris záporoztak 
kérdései: a kisasszony mennyi időt töltött Franciaországban, mit csinált 
ott stb. Olyan kérdések ezek, amilyeneket törvényes útlevéllel rendelkező 
személyeknek nem szokás feltenni, márpedig Milica irataival minden a 
legnagyobb rendben volt. Az ördögbe is, gondoltam, mi lesz akkor, ha 
letessékelik a vonatról? Én vajon mit tehetek az érdekében? A rendőr 
végül is beütötte a pecsétet az útlevélbe, s amikor távozott, Milica gyű
lölettől izzó tekintete követte. Világos volt, hogy Milica, amikor a rendőr 
a fülkébe lépett heil Hitlert köszönve, ugyanilyen pillantást vethetett rá, 
mert kommunista egyénisége nem engedhette meg, hogy a gyűlöletes rend
szer képviselőjét közönyösen üdvözölje. Mindezt „ leolvasta" a rendőr 
a lány arcáról, s ezért faggatta. Németországban figyelmeztettem Mili-
cát, fékezze antifasiszta érzelmeinek kinyilvánítását, mert könnyen meg
hiúsíthatja tervünket, hogy baj nélkül Jugoszláviába érkezzünk. 

Erről az útról a müncheni vasútállomáson kívül semmi sem maradt 
az emlékezetemben. Úgy látszik, valami ünnepre készülődtek. Az épület 
zászlódíszbe öltözött. A zászlók magas árbocokon lengedeztek a délutáni 
szélben. Vörösek voltak, de a horogkereszt beszédesen bizonyította, hogy 
nem olyan lobogók, mint amilyeneket mi szerettünk volna látni egyszer 
Németország felett. Innen vártunk ugyanis ösztönzést az egész európai 
proletárforradalom számára, de a történelem kegyetlen tréfát űzött ve
lünk, megölte reményünket, illúziónkat. Németország nem a proletár
forradalom támasza, hanem a fasiszta reakció központja lett. A helyzet
ből ítélve, nem volt nehéz feltételezni, hogy milyen piszkos hullámok 
indulnak el ebből a szerencsétlen országból. Olyan hullámok, melyeket a 
soviniszta szenvedély, az uralkodási vágy indított el Európát, de nem
csak Európát, hanem az egész világot ellepni. 

* 

Már csak homályosan emlékszem a visszatérés első napjaira, vissza
térésemre ebbe a síksági városba, mely mintha a véletlen folytán épült 
volna ezen a mocsaras talajon. A Majevicáról ide futnak le a hegyi pa
takok. A város a Drina és a Száva közé ékelődik, szétválasztva a folyó
kat, hogy később egy mederben egyesülve hömpölyögjenek a Duna felé. 
A Száva már nyugodt, a Drina még szeszélyes, heves, mintha nem kíván
kozna ebbe az ölelésbe, s itt a síkságon ellenkezik, kígyózik, az egyik 
pillanatban szerbiai, a másikban már a boszniai partot rohamozva, a teg
nap még termékeny szántókat salakos tereppé változtatva, melyen csak 
füzek nőnek. 

Emlékszem, hogy ismerőseim, tekintet nélkül politikai nézetükre, mi
lyen kíváncsisággal fogadtak. Visszatért, miért jött vissza? Több mint két 
évtizedet töltöttem itt. Fiatal gazdaként kommunista lettem, amit sokan 
ifjúi szeszélynek tulajdonítottak, aztán jött a Milorad Draškovićon elkö-



vetett merénylet, az ítélet, a raboskodás. A letöltött büntetés után ismét 
megjelentem, a fiatalok között forgolódtam, majd elmentem innen. Egye
sek azt mesélték, hogy Oroszországban vagyok, mások, hogy Zágrábban 
láttak, majd híre érkezett, hogy visszatértem, már börtönben ülök, s 
bizonyára hosszú raboskodás vár rám. S íme, most újra itthon vagyok, 
feleségem pedig egy tekintélyes és gazdag belgrádi családból származik. 
Éppen elegendő adat azoknak, akik szeretnek másokkal törődni. 

Különböző emberekkel találkoztam. Elbeszélgettem régi ismerőseimmel, 
barátaimmal, meglátogattam rokonaimat, de senki sem volt elégedett a 
magyarázatommal, hogy miért tértem vissza. Hogy honvágyam volt, 
hogy megkívántam a bijeljinai sáros utcákat, tréfának vették, mellyel 
igazi szándékomat kendőzöm. Senkinek sem akartam elmondani, milyen 
keserű a száműzött kenyere, senkit sem akartam győzögetni arról, hogy a 
haza földje drágább minden nagyvárosnál, amelyben éltem, s amelynek 
aszfaltjában nem tudtam gyökeret ereszteni. Ezért csak hallgattam, a 
földiek pedig egyre csak kérdezősködtek, aztán elhallgattak. Visszatéré
sem nem volt többé szenzáció, megszokták, hogy ott vagyok közöttük. 

Jól éreztem magam, nyugodt és élénk voltam, mert meg voltam győ
ződve arról, hogy itt újra erőre kapok, életemet a munka tölti ki. Gyak
ran sétálgattam egyedül a városon kívül, róttam a gyermekkoromból 
olyan jól ismert ösvényeket, s terveket szőttem. Életemet sohasem tudtam 
elképzelni a mozgalom nélkül, hiszen egész életemre eggyéforrtam vele. 
De most már el tudtam képzelni megbízatások nélkül is. Higgadtan és 
józanul szemlélhettem, a dolgozó ember szemszögéből, aki kitanulta mes
terségét. Hittem, hogy így is hasznomat látják, s hozzájárulok a munkás
osztály felszabadításához. Sokszor magam is meglepődtem gondolataimon 
— úgy tűnt, hogy sohasem hagytam el szülőföldemet, s mindaz, amit 
megéltem, nem az igazi élet volt. Ebből ered elhatározásom is: emigrá
cióba még életem árán sem megyek! 

Egyik sétámon. visszaemlékeztem egy viharos vitára, melyet a távoli 
Párizsban folytattunk. Valami sugárúti kávéházban üldögélt az a társa
ság, ahová Gorkié vezetett be. A jelenlevők emigránsok voltak (lengye
lek, németek, osztrákok, és mi ketten jugoszlávok), valamennyien párt
funkcionáriusok, vagy valamilyen szerv tagjai, akik pártügyben bejárták 
egész Európát. Arról kezdtünk beszélgetni, hogy a pártmunkás idegenben 
mennyire van a forradalom hasznára. Egy dicsekvő lengyel kijelentésére 
válaszolva, hogy nagyon is hasznára lehet a mozgalomnak (a lengyel saját 
tapasztalataira hivatkozott), kijelentettem, hogy a pártember otthon sem 
tehet sokat, ha csak hébe-hóba tér haza, nemhogy idegenben érjen el ki
magasló eredményeket. A lengyel dühös lett, és bizonygatni kezdte, hogy 
az igazi forradalmárnak nem számít, hogy hol, csak a forradalom részére 
tevékenykedjen. Azt válaszoltam, hogy fegyelemből mindenhová elmen
nék, minden megbízatást vállalnék, de legszívesebben hazámba térnék, mert 
csak otthon lélegezhetek teli tüdővel. A forradalmár csak szülőföldjén, 
hazájában — elméleti tudására és politikai képzettségére támaszkodva 



— bontakoztathatja ki erejét, adhat a legtöbbet. Az embert nemcsak bi
zonyos dolgok megváltoztatásának lehetősége sarkalja tettekre, hanem 
más is, amit nem vonatkoztathatunk sablonszerűén minden országra, de 
általánosan hagyománynak nevezhetünk, történelmi tapasztalatnak, mely-
lyel sokszor nincsenek is tisztában, de amely élénken és meghatározott 
módon befolyásolja viselkedésüket. Éppen ezért, aki a forradalmi ak
ciók mozgatója, és szervezője akar lenni, annak jól kell játszania ezeken 
a húrokon is! Ami a legelemibb, a legfontosabb, jól kell ismernie a nyel
vet, nem a tanult nyelvet, hanem az anyanyelvet, amelyen a legjobban 
megértheti az embereket; ezen a nyelven magyarázhat, énekelhet, tréfál
kozhat, s ha kell, még káromkodhat is. Befejezésül elmondtam, arról áb
rándozok, hogy egy szép napon részt veszek a forradalomban, de ezt 
csak hazámban tudom elképzelni, s amikor a szocializmus építéséről ál
modozók, még konkrétabb vagyok — látom magam, amint Szemberiá-
ban termelőszövetkezeteket szervezek — s megmagyaráztam neki, hogy 
hol fekszik az a tenyérnyi boszniai síkság. De hiszen te paraszt vagy, 
kiáltott fel a lengyel, romantikus paraszt! Meglehet, válaszoltam egy 
csöppet sem kedvetlenül, hogy kivédjem a lengyel gúnyos megjegyzését. 

Amint a szemberiai síkságon sétálgattam, visszaemlékeztem erre a be
szélgetésre, s kisvártatva fölnevettem. Boldog voltam, hogy itt lehetek, 
hogy hamarosan összeköttetésbe kerülök a legjobb emberekkel, s ott foly
tathatom munkámat, ahol két évvel ezelőtt kényszerből abba kellett hagy
nom . . . 

1940 februárjában befejeződött 1933 januárja óta tartó hányattatásom, 
s ismét talpam alatt éreztem szülőföldemet. Mekkora volt örömöm, ami
kor elindulhattam a világba, de még nagyobb, amikor visszatérhettem, 
visszatérhettem erre a két folyóval és a távoli hegyekkel övezett síkságra. 
Több volt ez az örömnél — igazi boldogság! 

Utazásaimon mindig elkísért a szerencse, s haza is vezérelt. Mert csak 
a szerencsével magyarázható, hogy a kijelölt úton haladva, mely gyakran 
mély szakadékon át vezetett, sohasem léptem a szakadék szélére. Tudom, 
hogy ez óvatosságot, ügyességet, találékonyságot kíván, a váratlan fordu
latokban higgadtságot, néha pedig vakmerőséget, de nem ebben van min
den. Sok illegalistának megvoltak a felsorolt tulajdonságai, de utazásaik 
kegyetlen módon örökre megszakadtak. Én folytattam utamat, folytat
hattam, csak azért, mert idejében tartózkodási helyet változtattam. N e m 
önszántamból döntöttem így, akkor még nem is sejtettem, hogy mindez 
mit jelent. 

Ezért mondom, hogy a szerencse kísért, s akkor sem hagyott cserben, 
amikor visszatértem. Végső ideje volt már, hogy visszajöjjek, s ne az 
emlékekből tengődjek, hanem a tett színhelyén legyek, méghozzá hazám
ban, a barátaimmal, abban a környezetben, amelyben felnőttem. 



Amikor visszatértem, már elkezdődött a második világháború. Felhői 
gyorsan közeledtek Jugoszlávia ege felé. Hamarosan vihar kerekedett. 
Végtelenül sajnáltam volna, ha valahol idegenben ér. Otthon voltam, és 
nem húzódtam meg gyáván, várva a vihar elvonulását, hanem hazánk 
legjobb fiaival együtt indultam a „vihar e l é " . . . 



Szemle 





Molnár Irén 

KULCSÁR KÁLMÁN POLITIKA 
ÉS JOGSZOCIOLÓGIAI TANULMÁNYKÖTETÉRŐL 

Kulcsár Kálmán: Társadalom, politika, jog. Gondolat, Budapest, 1974. 
Szaklektor: dr. Peschka Vilmos és dr. Pozsgay Imre. 
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A társadalom és a politika 

A szociológia ma — belülről nézve 
A politika és a politikai rendszer 
Politika és szakszerűség a társadalom vezetésében 
A politikai aktivitás társadalmi tényezői 
A politika és a közigazgatás összefüggésének kérdései 
Laikus részvétel a szervezeti döntésekben 
Társadalomtudomány — társadalmi tervezés — politika 
A közvélemény mint szociológiai jelenség 

A társadalom és a jog 

Népi jogkutatás Magyarországon és a jogszociológia 
A társadalom és a jogismeret 
A jogalkalmazás történeti-funkcionális elemzése 
A népesedéspolitika jogi eszközei és a családtervezés 
A szituáció jelentősége a jogalkalmazás folyamatában 
A bíró személyiségének befolyása az ítélkezésre 

A magyarországi Gondolat könyvkiadó godozásában 1974-ben jelent 
meg Kulcsár Kálmán tanulmánygyűjteménye, A mintegy 360 oldalas kö
tet szerzője, a társadalomnak a politikai és jogi viszonyait elemzi. A 14 
tanulmányból álló kötet tulajdonképpen képet ad Kulcsár Kálmán sok-



oldalú tudományos munkájáról. A szerző tíz év termékeny munkásságá
nak anyagából — elsősorban már megjelent írásaiból, tanulmányaiból, 
cikkeiből — válogatott. Mindenekelőtt arra vállalkozott, hogy a szocio
lógiáról alkotott felfogását kifejtse. Beszámol a magyarországi szociológiai 
kutatás eredményeiről, és bírálóan elemzi a politikai és jogszociológiát. 
De nemcsak a kritikai szándék vezérelte, hanem az is, hogy szóljon e két 
tanulmányágnak, a marxista szociológián belüli nehézségeiről. „Szükség 
van elméleti m u n k á r a . . . különösen a politikai szociológiai területén 
nagy a veszélye annak, hogy a szerzett ismeretek is a hétköznapi tudás 
szintjén maradnak." A közölt tanulmányok fogalomtisztázást kísérelnek 
meg, további kutatásra és vitára ösztönöznek. 

A kötetből világosan kitűnik Kulcsár Kálmán marxista világnézete, 
történelemszemlélete, alapos jogismerete, a kutatáshoz való ragaszkodása 
és előrelátó gondolkodásmódja. 

Eredeti és vitaindító módon bemutatja a magyar szociológia fejlődését 
és arculatát. E társadalomtudomány viszonylag „fiatal k o r a " ellenére 
a megtorpanás állapotában van, amivel összefügg a szakképzés hiánya, 
dilettantizmus. Mindez lehetővé teszi a nyugati divatáramlatok és tudo
mánytalan elméletek elterjedését. Ilyen helyzetben elkerülhetetlen a tör
ténelmi, marxista vizsgálati módszer és az önkritika. Ahhoz, hogy a szo
ciológia helyét, feladatát helyesen ítéljük meg, nagyobb történelmi táv
latokra, folyamatra, elemzésre van szükség. Magyarországon a szocialista 
társadalom építésének kezdetén nem volt erős a társadalmi igény, nem 
volt eléggé fejlett a társadalomtudomány, hogy a szociológia, „amúgy is 
problematikus helyzetéből adódó következményeket is leküzdve, fejlő
désnek induljon." 

Elsősorban az ipar és a műszaki tudományok fejlődtek. A szociológia 
mellőzött, szinte felesleges tudomány lett. A társadalmi helyzet megvál
tozása után legyőzték az akadályokat, kiküszöbölték azokat a szubjek
tív hibákat, amelyek miatt a marxista szociológia nem fejlődhetett. A 
marxista szociológia fellendült, különösen a munka-, illetve szakszocioló
gia. Szükségszerűen arra is törekednek, hogy a marxista társadalomelmé
let eddigi eredményein és a valóságon alapuló új fogalmakat alkossanak. 

Miután a szerző elemzi a politika és a politikai rendszer marxista ér
telmezésének, fogalomalkotásának lehetőségeit, a politika és a szaksze
rűség kapcsolatát vizsgálja, főleg Lenin gyakorlati tapasztalatai alapján, 
összehasonlítja a klasszikus polgári politikai gondolkodásnak és marxista 
elméletnek, a demokráciáról alkotott nézeteit, majd kifejti, mennyire 
fontos a nép politikai aktivitásának tudatos fejlesztése. 

A kötet második részében először a magyarországi nép jogkutatásról, 
illetve a jogéletről ír. A két világháború között kísérelték meg először, 
hogy tapasztalati kutatásokkal tárják fel a jogi élet jellegzetességeit. Mint
egy fél évszázada annak, hogy a népi jogkutatás érdekes eredményeket 
ért el; például felfedezte, a joggyakorlat és az írott jogszabály közötti 



eltérést. Az élő jogot a parasztság körében eleven jogi néphagyományban, 
cselekvésben megszokásban keresték, és fel is fedezték. Ezek a kutatások 
tulajdonképpen néprajziak voltak. N a g y gyűjtő esztendők voltak azok 
— Tagányi Károly és Bónis György munkásságában. A „magyar önis
meretre" való törekvés a jogtudományban is átvette a néphagyományra 
alapozott művelődést. Ez volt Györffy István elgondolása is annak 
idején: 

„1) a nép életét szabályozó szokásrendszer jogrend; 
2) ez képviseli az igazi magyar népi jogot; 
3) a ,hivatalos', a törvényekben és jogszabályokban megjelenő jog ide

gen, nem magyar jog; 
4) éppen ezért nem képes irányítani és szabályozni az életet, amely 

ettől különbözik; 
5) mindezek szerint a jogalkotást a nép között élő jogra kell alapoz

ni . " (205. oldal). 
A jog és az élet közti különbség felfedezése nemcsak a magyar tudó

sokra jellemző — ezt a X X . század jogszociológusai szabályként emlege
tik. A társadalom gyors fejlődésével változnak a viszonyok, de jogsza
bályozásuk el-elmarad. Kulcsár véleménye mégis az, hogy a népi jogélet 
kutatói hamis elméletet dolgoztak ki a jog és az élet közti különbségről, 
mert a paraszti hagyományokban és a szokásokhoz való alkalmazkodás
ban látták a magyar társadalom megújhodását. Ugyanakkor, a nyugati 
jogszociológia esetében, a monopolista társadalom előretörésekor az új 
társadalmi viszonyok megerősödésére törekedett a jog is. 

Éppen az „alsó réteg", a parasztság életét kutatva Görffy azt találta 
„felfedni", hogy az uralkodó „réteg" és a nép ellentéte az idegen és a 
magyar ellentéte. Tulajdonképpen az osztályviszonyokról adott torz ké
pet, amikor azt állította, hogy a nép azért látja az államjogban az urak 
fegyverét, mert idegen, nem pedig magyar szokásokat tükröz. Minden
esetre az effajta felfogás gyakorlati politikai szempontból is alkalmasnak 
látszott a valódi társadalmi ellentétek eltompítására. Hiába volt jószán-
dékú a „nép i " mozgalom, ha a mépen csak a parasztságot értette, a jogon 
pedig legtöbbször csak a régi jogszabályok maradványát. Sőt, a fogalom
alkotás bizonytalanságához csatlakoztak a polgári törekvések: elválasz
tani a jogot az államtól. 

A hajdani kutatások bírálata után Kulcsár magyarázatot keres: az el
nyomott osztály mindig kritikusan nézte a jogot. Akik nem részesültek 
a hatalomból, a jogszabályokról olyan véleményt alakítottak ki, ami szá
mukra volt helyes és elfogadható. A jogrendszer így tárgyiasul a jog
tudatban, amelynek kifejezője a jogszabás, magatartás. A népmesében, 
-dalban megnyilvánuló jogi felfogás is kifejezi a jogtudati állapotot, 
amely a társadalmi viszonyoktól függ, de nála lassabban változik. Ezért 
terjedt el olyan téves felfogás, hogy ez a magatartás „ lelki" , és „ f a j i " és 
„nemzeti" sajátosságokra vezethető vissza, és így örök, megváltozhatat-



lan. Szerencsére ezt a helytelen elméletet a forradalmi változások meg
cáfolták (szocialista viszonyok, a mezőgazdaság kollektivizálása stb.). 
A jogszociológia a marxista szociológia része lett, és megkezdődött a jog
történet tudományos feldolgozása — ami nem akadályozza meg ezt a 
társadalomtudományt abban, hogy a jogi néphagyomány elemzésével fog
lalkozzon. 

A szerző, mintegy 30 oldalon foglalkozik egy külön említésre érdemes 
empirikus módszerrel történő kutatással, amelynek célja a jogismeretnek 
a lakosság körében való feltárása. Milyen az általános jogismeret? — 
kérdezték 1965-ben a magyar kutatók és szerettek volna, még ha járat
lan utakon is haladva, feleletet kapni rá. 

A megkérdezetteknek kérdőívet kellett kitölteniük. A kérdőív nem volt 
hibátlan. Például: az egyes jogterületek reprezentálása végül is három 
nagy jogágra (állam- és államigazgatási jog; büntetőjog; polgári, család-
és tsz-jog) szűkült, amelyekről nagyjából azonos számú jogszabályt vá
lasztottak ki. Nehéz volt elválasztani a tényleges jogismeretet a jog
tudattól, az alanyokat kiválasztani stb. A kiválasztott mintába végül is 
1217 tizennyolc éven felüli kereső foglalkozású egyén került be (683 
férfi és 534 nő), akik ugyanakkor elegendő számban képviselték a három 
nagy társadalmi réteget is: szellemi dolgozók (368 fő) ; fizikai dolgozók 
(668 fő) és mezőgazdasági fizikai dolgozók (242 fő). Három városban 
(Budapest, Pécs, Szeged) és négy községben (Förcsöny, Pécsudvard, Ba-
lástya, Pusztaszer), végezték a felmérést 1965-ben. 

Az adatfeldolgozásra 1966-ban és 1967-ben került sor. Az eredmé
nyeket dióhéjban összefoglaljuk: a jogismeret szintje sokfajta és összetett 
folyamat eredménye. Szintjének meghatározásában koefficienshez folya
modtak, amelyet a szociológiában elfogadott skálaszámítás egyik ismert 
technikájából kölcsönöztek: ha a jogismeret ideális szintjét l-nek vesz-
szük, akkor tényleges szintje ezt igyekszik megközelíteni (valójában sose 
éri el), a következő formula alapján: 

helytelen válaszok száma 
1 = 

kérdések száma 

A jogismeret szintje: 0,55 (a szerző nem mond véleményt erről az ál
talános számról, hisz nincs mihez hasonlítania). Különben, az értelmi
ségiek jogismeret szintje a legmagasabb (az várható is). A fizikai dol
gozók, majd a mezőgazdasági fizikai dolgozók követik — mint ahogy ez 
kitűnik az alábbi táblázatból is: 



A jogismeret szintje 

Jogászat Államjog és összesen 
társadalmi államigaz- Polgári Büntetőjog Perjog (perjog 

rétegek gatási jog jog nélkül) 

1. Szellemi 
dolgozók 0,58 0,66 0,61 0,62 0,61 

2. Fizikai 
dolgozók 0,43 0,58 0,58 0,80 0,53 

3. Mezőgazdasági 
fizikai 

dolgozók 0,42 0,52 0,58 0,80 0,50 

Ö S S Z E S E N : 0,47 0,59 0,59 0,78 0,55 

A táblázat világosan tükrözi az általános műveltséget, az iskolázott
ságot és a tájékozódottságot. 

A politikai tájékozottságot is mérték. H a t politikust — Kállai Gyula , 
Losonczi Pál, Veres Péter, Gomulka, Gromikó, Kennedy — kellett ismer-
niök. Az eredmény: 

szellemi dolgozók 0,86 
fizikai dolgozók 0,74 
mezőgazdasági dolgozók 0,59 

Láthatjuk, hogy a politikai tájékozottság általában jobb, mint a jog
ismeret, de a rétegek közötti különbség ugyanaz. 

A büntetőjogra vonatkozó feleletek igen kis rétegek közötti eltérést 
mutatnak, hisz az általános ismeretek és az erkölcsi normák alapján min
den ember hasonlóan következtetett. Már nagyobb az eltérés a polgári 
jogban, éppen attól függően, hogy mely kérdések kapcsolódnak az élet
viszonyokhoz és melyek állnak távol egyes rétegektől. Például, arra a 
kérdésre, hogy „kié a föld, amelyet a tag bevitt a termelőszövetkezetbe", 
a helyes válaszok: 

szellemi dolgozók 31 ,8% 
fizikai dolgozók 20 ,8% 
mezőgazdasági dolgozók 41 ,7% 

— látható, hogy a jogismeret szintje alacsony ugyan, de az érdekeltebb 
rétegé mégis magasabb, mint a többié, mert tájékozottabb. 

Meglepetés, hogy mennyire hiányos az állam és államigazgatási jogis-



méret. Az állampolgárok kevésbé érdeklődnek az „életüket szabályozó" 
állami normák iránt. 

szellemi dolgozók 
fizikai dolgozók 
mezőgazdasági dolgozók 

2 1 , 1 % 
6,8<>/o 
6 ,2% 

Az adatok szerint a férfiak jogismerete, politikai tájékozottsága vala
mennyivel jobb, mint a nőké. Az okokat fejtegetve a szerző a nőknek a tár
sadalomban és a családban való sajátos helyzetére utal. Egy csöppet sem 
meglepő, hogy a családról és a családi állásról, az örökségről, a nők szinte 
a férfiakkal azonos arányban válaszoltak helyesen. 

A kor kevéssé befolyásolja a jogismeretet, a demográfiai tényező, a 
lakhely annál inkább. A főváros és a városok hatása kedvező, a falué 
kedvezőtlen. 

Végül, a szerző hangsúlyozza, hogy a tanulmány nem igyekezett a 
vizsgálati anyagot teljesen és tudományosan feldolgozni, a cél elsősorban 
az adatismertetés, utalás volt. 

Habár a kötet jogi részének több írása is figyelemre méltó, nem fog
lalkozhatunk mindegyikkel. A szerző nagyon érdekes jogszociológiai rész
letre figyel fel, főleg még kevéssé kutatottakra. Elgondolásai és megfigye
lései vitaindítóak. 

Kulcsár Kálmán könyve politikai, valamint jogszociológiai és a szocio
lógiatörténeti ismereteinket gazdagítja. Érdemes elolvasnunk és módjával 
felhasználnunk írásait saját kutatásainkban is. 



Fejős I. István 

KERTÉSZ IMRE: A TÁRGYI BIZONYÍTÉKOK 
ELMÉLETE A BÜNTETŐELJÁRÁSI JOG 
ÉS A KRIMINALISZTIKA TUDOMÁNYÁBAN 

Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1972 

Manapság már alig akad olyan súlyos bűncselekmény, amelynek felde
rítésében és bizonyításában ne játszanának nagy szerepet a tárgyi bizo
nyítékok. Köztük vannak nem kis számban olyanok is, amelyek vizsgá
latát csak az utóbbi évek tudományos eredményei tették lehetővé. 

A munka jellege: a tárgyi bizonyítékok metodológiai problémáinak 
komplex (büntetőeljárásjogi és kriminalisztikai) feldolgozása. A szerző a 
tárgyi bizonyítékok egyes vizsgálati módszereinek leírását nem adja meg, 
hanem csak annyiban érinti őket, amennyiben szükségesek az alapfogal
mak és elméleti megállapítások meghatározásához vagy illusztrálásához. 

Az értekezés első három fejezetét a tárgyi bizonyítékokkal kapcsolatos 
fogalmak meghatározásának, a többi fejezetet a tárgyi bizonyíték rögzí
tési, vizsgálati és értékelési elméletének szenteli. 

Először a tárgyi jelleg, majd a bizonyíték fogalmát igyekszik tisztázni. 
Csak ezután kísérli meg a meghatározandó tárgyi bizonyíték fogalmát a 
nála szélesebb terjedelmű bizonyítékfogalom alá rendelve bemutatni azo
kat az ismertetőjegyeket, amelyek a tárgyi bizonyítékokat megkülönböz
tetik a bizonyítékok többi fajtájától. 

A tárgy az anyagi világ része. Az anyag egyes részei az anyag moz
gása közben bizonyos viszonylatokban elhatárolódnak egymástól, tárgyat 
alkotnak. A hagyományos meghatározás szerint a tárgy „anyagi jelen
ségeknek olyan konkrét egysége, mely mint különálló létező értékelhető" 
A tárgyiság pedig mindenekelőtt „a különállást, az individuális létezést 
és az ebből eredő szemléletességet, egyik tárgynak a másiktól való lénye
ges különbségét jelenti." 

A tárgy meghatározása után már lehet a tárgyi bizonyíték fogalmát 
taglalni. Előbb azonban tisztázni kell a tárgyi bizonyítási eszköz fogal
mát. A tárgyi bizonyítási eszköz a hatóság rendelkezésére álló, eljárásjogi 
cselekmény során rögzített test. 

A büntetőjogilag fontos eseményben, az anyagi világban számtalan vál
tozás jön létre. Legnagyobb részük, a tudomány és technika mai fejlett-



ségi fokán nem fedhető fel. Ezért csak igen kis hányadukból lesz tárgyi 
bizonyíték. A többi között ez is mutatja, hogy a tudomány és technika 
fejlődése milyen sok lehetőséget tartogat még számunkra. 

A bizonyítás szempontjából releváns eseményt tükröző tárgyak csak az
által nyernek bizonyítási funkciót, hogy az ember „bevonja" őket a bi
zonyítási folyamatba. Ez a bevonás megfelelő eljárásjogi formaságok sze
rint történik. A bevonás egyrészt azt is biztosítja, hogy a bizonyítást bár
mely pillanatában be lehessen mutatni a bizonyítás címzettjének (ügyész, 
bíróság stb.). A bizonyítékoknak meg kell őrizniök funkciójukat az el
járás minden szakaszában, sőt még befejezése után is. Az író úgy véli, 
hogy a tárgy csak addig lehet tárgyi bizonyíték, amíg a bizonyítás cím
zettjének be lehet mutatni. H a ez nem lehetséges, akkor nem őt, hanem 
a róla szóló adatokat tartalmazó bizonyító eszközt használják fel a bizo
nyításnál. 

„Tárgyi bizonyítási eszköznek az eljáró hatóság rendelkezésére álló, 
eljárási cselekmény során rögzített testet, ténybeli adatnak pedig az ál
tala elementárisán tükrözött eseményre vonatkozó információt értjük. A 
tárgyi bizonyíték a kettő egysége." 

„Tárgyi bizonyítéknak lenni nem más, mint valamely társadalmi tárgy 
meghatározott társadalmi (eljárásjogi, bizonyítási) funkcióját betölteni. A 
dolog bizonyítékká akkor válik, amikor a bizonyításba bekerül." 

Napja ink sokat vitatott kérdésével: a hangszalag, hanglemez, lyukkár
tya és a gondolati tartalmat egyéb, nem grafikai úton rögzítő tárgyak 
bizonyítékként való felhasználásának problémájával az író szintén fog
lalkozik. 

Idéz régebbi véleményeket, melyek szerint a „nem papíron és nem szo
kásos írásjellel kiállított okiratok közül a jelen korban és még inkább a 
jövőben a gramafonlemez és a magnetofonszalag a legjelentősebb. Mind
kettő okirat, minthogy nyilatkozatot tanúsít megrögzítésre alkalmas esz
közzel ." A felfogás ellenzői azzal érveltek, hogy a fonográf lemez nem 
lehet irat, mert tartalma csak bonyolult szerkezet segítségével észlelhető. 

Az író elfogadja Sz . J a . Rozenblit álláspontját, mely szerint a hang
szalag lehet sajátos okirat, tárgyi bizonyíték és az eljárási jegyzőkönyv 
kisegítő eszköze is. 

„Tárgyi bizonyítékként szerepelnek az iratokhoz hasonlóan az eljárás
ban a gondolati tartalmat nem grafikai úton rögzítő tárgyak is, ameny-
nyiben a releváns tényt elementárisán (mechanikailag, elektromágnesesen) 
tükrözik." 

A hangszalagok tárgyi bizonyítékként való vizsgálatának ma már rend
kívül széles technikai lehetőségei vannak. Megállapítható pl., hogy az 
adott hangszalag eredeti felvétel-e, vannak-e rajta hamisítás nyomai stb. 
Megfelelő felszereléssel azonosítható a hangszalag alapján mind a hang
forrás, mind a felvevőkészülék. 



Ma azonban még mindig sokan ellenzik a hangszalag alkalmazását, 
mondván, hogy nagy a hamisítási lehetőség. Ez ellen szól az, hogy egy 
gépírásos anyag meghamisítása technikailag sokkal egyszerűbb, mint egy 
elkészített kihallgatási hangfelvétel átjátszása. 

Az eddigi kutatások azt mutatják, hogy a hangfelvétel „hálásabb" ob
jektumává válhat a kriminalisztikai vizsgálatoknak, mint a kézírás és 
a gépírás. 

Van egy pont, amelyben a különböző vélemények is egyetértenek: a 
hangszalag lejátszása nem vallomás. A hangszalag mégsem maga a tanú, 
lejátszása nem helyettesítheti az ember aktív részvételét. 

A hangfelvétel és a jegyzőkönyv viszonyáról megállapítja: „ A hang
felvétel az elhangzottakat a jegyzőkönyvnél sokkal részletesebben tartal
mazza, nem tekinthető a jegyzőkönyv részének, kiegészítésének sem. Vé
leményünk szerint önálló okirat s mint ilyen, mind írásbeli, mind tárgyi 
bizonyítékként alkalmazásra kerülhet." 

Kertész Imre foglalkozik korunk nagy vívmányával , a mikroméretű 
anyagmaradványok vizsgálatával is. Ezt írja: „ A z analitikai eljárások 
utóbbi években elért fejlődése hozzájárult sok vizsgálati módszer hatás
fokának növeléséhez, de talán legnagyobb változást a kriminalisztikában 
a mikroméretű anyagmaradványok vizsgálata terén hozta. A mikromód-
szerek már régen helyet kaptak a kriminalisztika fegyvertárában, de míg 
pár évvel ezelőtt még jóformán csak szabad szemmel észrevehető tárgyi 
bizonyítékok kerültek vizsgálatra . . . addig ma már egyre többször válik 
fontos bizonyítékká olyan mikroszkópi nagyságú anyagmaradvány, mely
nek még meglétéről is csak érzékeny vizsgálati eljárások segítségével lehet 
meggyőződni." 

A mikroméretű anyagmaradványok morfológiai, strukturális, minőségi 
és mennyiségi elemzésekor szerzett tapasztalatok segítették hozzá a kri-
minalistákat ahhoz, hogy megkíséreljék egy sokkal bonyolultabb feladat 
megoldását: a személyek mikroszennyezetük alapján történő azonosítását. 
Fáradozásuk sikerrel járt, mert ma már a még viszonylag zárt közösség 
esetén is elkülöníthetők az egyes személyek holmijai mikroszennyezettsé-
gük összetétele és elosztása szerint. 

Egyszóval a mikroméretű anyagmaradványok vizsgálata kibővíti a bi
zonyítási eljárás lehetőségeit. 

„ A tettes vagy tárgyai legtöbb bűncselekmény elkövetésekor fizikai 
érintkezésbe kerülnek a helyszín tárgyaival vagy a sértettel, s eközben egy
részt anyagmaradványok tapadnak rájuk, másrészt azok hagynak a velük 
érintkezésbe került személyeken és tárgyakon anyagmaradványokat. 
Mindebből következik, hogy éppen a társadalomra igen súlyosan veszé
lyes bűntettek esetében elvileg mindig megvan a lehetősége olyan mik
roméretű anyagmaradványok felkutatásának . . . amelyeket a tettes aka
ratától függetlenül kénytelen a helyszínen vagy a sértetten hagyni, ille
tőleg amelyek rajta vagy ruházatán maradnak, s amelyek eltávolítása is 



rendkívül nehezen megoldható feladat. Ebben rejlik e vizsgálatok tech
nikai fejlesztésének és a jövőben minden bizonnyal tömegessé válásának 
nagy kriminalisztikai jelentősége." 

E néhány szemelvény bemutatása után nem nehéz megállapítani, hogy 
„ A tárgyi bizonyítékok elméletét" haszonnal tanulmányozhatják mind
azok, akiket érdekel a modern igazságszolgáltatás. A szakértőkön, bírá-
kon, ügyészeken, ügyvédeken, joghallgatókon kívül érdekes gondolatokat 
meríthetnek Kertész értekezéséből a filozófiával vagy logikával foglal
kozók is. 
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