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Agoston Andrds 

A foderalizmus es az onigazgatds eszmeinek 
fejlodese es a Szovetsegi 
Kepviselohaz alkotmanvos modelljei (I.) 

A szocialista Jugoszlavia alkotmanyos rendszerenek fejlodeset formai 
szempontbol leginkabb a gvokeres valtozasok lancolata jellemzi. A ha-
rom alkotmany es a tobbszori alkotmanymodositas viharos fejlodesrol 
taniiskodnak, de egyben ihleti is azt. 

01yan politikai es gazdasagi folyamatokat jeleznek, amelyek eredmenye-
kent az elmult nem egeszen harom evtized alatt egy eddig meg nem latott 
uj alapokon nyugvo tarsadalom indult fejlodesnek. 

Jollehet a szocialista Jugoszlavia politikai rendszerenek egyes torteneti 
formaiban a foderalizmus es az onigazgatas eszmeinek nem jutott mindig 
kozponti hely, ahhoz nem fer ketseg, hogy a fejlodes folyaman motorjaiva 
valtak az atalakulasnak. E ket vezerelv nem egyszerre kezdett hatni alkot-
manyos rendszerunkben. A foderalizmus elve fontos szerepet jatszott 
a nepfelszabadito haboruban s vegul 1943 nov. 29-en az AVNOJ hataro-
zataiban jogi format oltott. Az 1946-os alkotmany lerakta az uj szocialista 
allam politikai rendszerenek alapjait. Igaz a foderalizmus itt is egyike 
a vezerelveknek, de az allamszervezeti modell a lerombolt orszag ujja-
epitese valamint az ujtipusu allamhatalom megerositese erdekeben inkabb 
a centralisztikus elemeket szorgalmazta. Ez az allapot minosegileg csak 
az 1967-68. evi alkotmanyfiiggelekek meghozatala utan valtozott meg. 

Az onigazgatas eszmejenek gyakorlati megvalosulasa 1950-ben kezdo-
dott meg. A munkasonigazgatasrol szolo torveny - ez az elmult tobb 
mint ket evtized alatt bebizonyosodott —, egy uj fejlodesi szakaszt nyitott 
altalaban a politikai rendszerek torteneteben. Az 1963-as alkotmany 
meghozatalatol kezdve csakiigy mint a foderalizmus eszmeje az alkotma-
nyos rendszer vezerelveve valt. 

E ket konceptus nem feltetelezi egymast. A konkret tortenelmi koriil-
т е п у е к azonban i igy alakultak, hogy a foderalizmus es az onigazgatas 
elve alapul szolgal a politikai rendszer tovabbi fejlesztesćben. Megvalosu-



lasukat termeszetesen пуотоп kovethetjiik a politikai rendszer egeszćnek 
vizsgalatakor is , de tekintve, hogy itt folyton valtozo es egymasbafolyo 
jelensegeket kell definialni, e munka pretenzioit tekintve celravezetobbnek 
latszik az alkotmanyos rendszer kozponti intezmenye a kepviselohaz 
fejlodesen keresztiil bemutatni e ket eszme terhoditasat, kiteljesedeset. 

A kepviselohaz kulonosen 1963 ota egyike azoknak az alkotmanyos 
intezmenyeknek, amelyeknek mukodeset szinte teljesen meghatarozza 
e ket iranyado elv. Barmelyik modellt vessziik is figyelembe ebbol az 
idoszakbol, azt tapasztaljuk, hogy a foderalizmus es az onigazgatas egyre 
fejlettebb elmelete es gyakorlata nemcsak a kepviselohaz szerkezeti fele-
piteset, hanem munkamodszereit, hataskoret, de meg a politikai rendszer-
ben elfoglalt helyet is dontoen befolyasolja. 

Rajta matematikai pontossaggal lemerhetjiik, e kćt vezerelv jogi es 
politikai megformalasaban elert eredmenyeket, de a megtorpanasokat is . 
Persze korant sem lehet azt allitani, hogy az alkotmanyos rendszer tobbi 
intezmenyeben, a vegrehajto hatalom konkret formaiban, a kozigazgatasi 
modellekben stb. nem lehet п у о т о п kiserni a foderalizmus es az onigazga-
tas eszmeinek terhoditasat. Inkabb arrol van szo, hogy e fej!6des legjelen-
tosebb mozzanatai a kepviselohaz szerepenek es helyzetenek valtozasaiban 
jelentkeznek a legkezzelfoghatobb formaban. 

Ezenkiviil - s ez a donto inditek e munka temajanak koriilhatarolasa-
ban — a dolgozok a kepviselohazban valositjak meg szuverenitasukbol 
eredo legfontosabb jogaikat (a kiil- es belpolitika meghatarozasa, a terv 
es koltsegvetćs meghozatala stb.) 

Az alabbiakban tehat miutan elemezziik a temaval kapcsolatos alapfogal-
mak, a foderalizmus es az onigazgatas jelenteset, s egymashoz, valamint 
a kepviselohazhoz valo viszonyukat, vizsgalat targyava tessziik a konkret 
alkotmanyos modellek idevago rendelkezeseit. 

I. A K E P V I S E L O H A Z M I N T A Z O N I G A Z G A T A S E S 
FODERALIZMUS ELVfiNEK EGYIK MEGJELENfiSI F O R M A j A 

/. A foderali^mus es а% dniga^gatds jelentese valamint e ket elv 
egymdsko%ptti vis^pnja 

a) A foderalizmus fogalmanak meghatarozasa olyan feladat amelynek 
megoldasan a tradicionalista allamelmelet kepviseloi igen sokat faradoz-
tak. Jellemz6 ezekre a gondolkodokra, hogy szinte megszallottan kutattak 
a foderdcionak egy idealis, absztrakt es egyediil helyes definicioja utan, 



amelyhez viszonyitani lehetne az osszes meglevo szovetsegi allamot. 
Ezze' a lenyegeben idealista modszerrel termeszetesen nem lehetett hasz-
nalhatoan meghatarozni a gyakorlatban бгбкке valtozo ćs egymastol 
igen-igen kiilonbozo foderaciok fogalmat. Ujabban egyre inkabb tert 
hodit az az elkepzeles amely a foderalizmus elvenek gyakoilati foimajat 
a foderaciot polivalens fogalomnak tartja es egy valoban altalanos szofej-
tesen nyugvo alapdefiniciobol kiindulva strukturajanak, mukodesenek 
es belso viszonyainak vizsgalatan at igyekszik azt megkozeliteni. Ha 
a tradicionalis allaspontokra azt mondtuk, hogy statikusak az ujabb neze-
tekre az jellemzo, hogy folyamatnak fogjak fel es idoben vizsgaljak a fode-
raciot. 

A foderalizmus, foderacio kifejezeseket a gorog foedus szora lehet vissza-
vezetni, amely tarsulast, kozosseget jelent. 01yan viszonyt ?melyet onallo 
reszvevok letesitenek kozos celok eleresere. 

S ez az ami azonos minden foderacioban. Ha azonban folyamataban 
vizsgaljuk a torteneti foderaciokat, akkor egy egesz soi strukturara, 
mukodesre es belso viszonyokra vonatkozo problemat kell mindegyikben 
gorcso ala venni. Csak igy alkothatunk fogalmat magunknak errol a valo-
ban osszetett alkotmanyjogi intezmenyrol. 

Temank szempontjabol elsosorban a strukturalis kerdesek erdemelnek 
kiilonos figyelmet, de hiba lenne elhanyagolni keletkezćsenek nehany 
mozzanatat, valamint reszeinek az egeszhez valo viszonyat is. A foderativ 
szetkezet elemzese azert jelentos, mert itt meriilhetnek fel a legbonyolul-
tabb modon es leggyakrabban a szovetsegi szervek meg az egyes reszalla-
mok szerveinek jogi aktusai kozotti surlodasok. A foderacio stiukturaj? 
meghatarozza hataskorenek terjedelmet, s nagyban befolyasolja a fodera-
lizmus elvenek konkret politikai tartalmat. 

A tortenelmi tapasztalat azt mutatja, hogy a hataskorok felosztasanak 
szintjen allando feladat az egyensiilyi helyzet megorzese. 

A foderaciok letesitesenek celja esetrol esetre kiilonbozik. Az elso 
allamszovetsegek a kiilso ellenseg fenyegetese miatt alakultak meg, de 
van pelda gazdasagi celii szovetkezesre is. Megis ? foderalis allamszervezet 
kiepitesenek leggyakoribb celja a tobbnemzetisegu nepkozossegek demok-
ratikus egyiittelesenek biztositasa. Termeszetes, a felsorolt celok egyiittes-
kent is hozzajarulhatnak az allamszovetseg letrehozasahoz. 

A kialakulas koriilmenyei es celjai a kozponti hatalmi szervezet es 
a reszallamok egymisk6z6tt i viszonyaban kristalyosodnak ki. Elmeletben, 
meg gyakorlatban is kiilonfele megoldasok vezethetnek eleteros fodera-
ciohoz. Megtortenhet, hogy egy hataskorelosztasi forma vagy modszer 
alkalmazasa mas-mas eredmenyeket hoz attol fiiggoen, hogy hol milyen 
tarsadalmi koriilmenyek kozott keriil sor az alkotmanyos rendezesre. 
A mostani foderaciokra jellemzo, hogy a tervgazdalkodas es altalaban 



а gazdasagpolitika kozpontositast igćny!6 tenyezokent hatnak. Meg azok-
ban a foderaciokban is megfigyelheto a reszallamok hataskorenek a szovet-
segi kormanyzat javara tortćno szflkitese, ahol azelott viszonylag lazabb 
kapcsolat allt fenn a reszek es az egesz kozott. 

A jugoszlav foderacio csakiigy mint mas orszagokban sajatos tortenelmi 
korulmenyek es folyamatok termeke. Jellemzesere harom mozzanatot 
kell tiizetesebben szemiigyre venni. 

Az egyiitteles es altalaban a szovetseg eszmejenek jelentkezese a jugo-
sziav nćpek torteneteben egybe esik a nemzeti ebredes 19. szazadbeli elso 
megnyilvanulasaival. Az elso jugoszlav allam mar kezdettol fogva tehat 
1918-tol egeszen osszeomlasaig az 1941. evi megszallasig tagadta a fode-
ralizmust es tortenete a szerb burzsoazia donto befolyasa alatt voltakeppen 
a kiilonfele centralizalo torekvesek sorozatabol allt. Az ilyen intezkedesek 
kovetkezmenyekent - fiiggetleniil a tobbi delszlav nep burzsoaziajanak 
valtakozo erossegu ellenallasatol —, a regi Jugoszlavia viszonylag rovid 
ido alatt biirokratizalodott es megszilardult benne az unitarista hatalmi 
szervezet. 

A kapitulaciot koveto nepfelkeles a Kommunista Part iranyitasaval 
nemcsak szabadsagharc volt, hanem szocialista forradalom is . Eredmenye-
kent az AVNOJ masodik iilesen mar 1943-ban megsziiletik az uj Jugoszla-
via amelynek egyik alappillerje a demokratikus foderalizmus lett. Ennek 
a foderacionak csirai a szabad teriileteken letesitett napfelszabadito bizott-
sagok voltak. A haboru utani fejlodes korszakaban a foderalizmus elve 
vegig alapul szolgalt a hatalmi szervek kiepitesehez, s az uj alkotmanyban 
az onigazgatas mellett vezerelvkent jelentkezik. A jugoszlav foderacio 
tehat a felszabadito haborii valamint a szocialista forradalom vivmanya. 

Masik jellegzetessege a jugoszlav foderacionak az, hogy letrehozasaval 
a nemzeti kerdes megoldasa biztos allamszervezeti alapot kapott. Az uj 
allamepitesi formaban egy percre sem volt napirenden a csatlakozas kerde-
se barmelyik nemzethez, vagy nemzeti allamhoz. Ez a foderacio kezdettol 
fogva onallo nepek politikai tarsulasa. Masszoval a jugoszlav foderacio 
alapja a tobbnemzetisegu kozosseg. Ezt az elvet hangsulyozzak a most 
kesziilo alkotmanyos dokurnentumok is . 

S vegiil egy harmadik dimenzio jelentoseget J . Đorđević a kozosseg 
eszmejen keresztiil probalja erzćkeltetni. (Prof. Jovan Đorđević; Politički 
sistem 1971. str. 407-409.) Szerinte a foderacio nem lehet egyszeru hatalmi 
struktura amely csak a fiiggoleges viszonyulasokat ismeri. Szamolni kell 
azokkal a politikai folyamatokkal is , amelyek az alapegysegek egymasko-
zotti viszonyat definialjak. Пуеп ertelemben a foderacio a „kozossegek" 
„kozossege" es a „koztarsasagok koztarsasaga" 

b) A tarsadalmi onigazgatas fogalma nem ismeretlen a szocialista. tar-
sadalmi rendszerrol sz616 elmeletekben. Termćszetesen a fogalmat nem 



jeloli mindig az „onigazgatas" kifejezćs, de ez a konceptus jelen van min-
den olyan elmeletben amely az egyen es az allam kozotti ellentetet az ember 
teljes felszabaditasaval kivanja megoldani. A marxizmus klasszikusai 
muveikben tobb helyen is kifejtettek nezeteiket az onigazgatas eszmejerol, 
s az uj tarsadalmi rendszer tengelyeben olyan donteshozatalt kepzeltek 
el amely alulrol felfelć iranyul. 

Az onigazgatas a tarsadalmi iigyek intezesenek egyik modszere. Megvalo-
sitasa nem cel, hanem eszkoz annak eleresere, hogy a dolgozo, aki az anyagi 
javakat megteremti, vagy mas tarsadalmilag szukseges tevekenyseget 
vćgez, allandoan es szabadon rendelkezzen munkaja gyiimolcsćvel. Veg-
sosoron az onigazgatas kiteljesedese eszkoz az elidegeniilt tarsadalom 
humanizalasara. Пуеп ertelemben a tarsadalmi onigazgatasrol alapvetoen 
mint folyamatrol beszelhetiink, amely termeszetszeruleg ellentmondaso-
kat is tartalmaz. Fejlodese elmelyiilese a benne rejlo ellentetek feloldasa 
egyben a politikai hatalomnak, maganak az allamnak a visszaszoritasat 
jelenti. 

A szocialista Jugoszlaviaban az dnigazgatas eszmejenek gyakorlati 
megvalositasara iranyulo erofeszitesek a megtorpanasoktol fiiggetleniil 
egy uj eddig meg feltaratlan uton inditottak el a tarsadalmat. 

Az 1946-os alkotmany a konkret tortenelmi helyzetbol kiindulva elso-
sorban az ujjaepitest es az uj munkashatalom megszilardulasat volt hiva-
tott elosegiteni. Ennek erdekeben az alkotmany olyan allamhatalmi rend-
szert rogzitett, amely elmeletileg megfelelt a proletardiktatiira altal tamasz-
tott kovetelmenyeknek. Jollehet az alkotmanyban felvazolt allamszerve-
zeti modell a forradalomszervezo Kommunista Part szamara lehetove 
tette a hatalomosszpontositast, a munkasosztaly elcsapata - mas tortćnelmi 
peldaktol eltćroen - a neppel valo szoros kapcsolatanak koszonhetoleg 
soha nem valt fiiggetlen tarsadalmon kiviili politikai hatalomma. 

A Jugoszlaviaban vegbement szocialista forradalomnak e sajatossa-
gaval lehet elsosorban megmagyarazni a belso егб letezeset, amely letre-
hozta az onigazgatast. Ez az elmeleti es politikai fordulat a korabbi hely-
zethez viszonyitva minosegi valtozast jelez, s 1950-ben a munkasonigazga-
tas bevezetesćben olt alakot. Ebben az evben megtort a jeg, es elmond-
hatjuk, hogy az utana kovetkezo alkotmanyos valtozasok voltakeppen 
egy-egy allomas voltak az onigazgatas kiteljesitesere iranyulo erofeszite-
sek lancolataban. Az elmiilt huszegynehany ev fontosabb valtozasai a кб-
vetkezok: 

1953. - Az alkotmanytorvenyek szentesitik a mar bekovetkezett val-
tozasokat es utat nyitnak a tovabbi fejlodes fele. Ekkor kapott alkotminyos 
alapot a tezis miszerint az elvontan ertelmezett nepszuverenitas elve at-
adja helyet a konkret dialektikus ertelemben vett szuverenitasnak. Ez az 



elkepzeles meg az 1918. szovjet alkotmanyhoz viszonyitva is uj. Megvalo-
sitasanak folyamata ma is egyediil all az alkotmanyos gyakorlatban. 

1963. - Az uj alkotmany rendszerbe foglalja az addig elert eredmćnyeket, 
s meg mindig a kepviseleti demokraciat veve alapul — a benne rejlo ellent-
mondasoktol fiiggetleniil - , biztositja az onigazgatas tovabbi terebelye-
sedeset. 

1973. - A korabbi alkotmanymodositasok 40 fiiggelekkel gyarapitot-
tak az alkotmanyszoveget, s ez mar uj alkotmany meghozatalat tette sziik-
segesse. Meghozatalanak okairol E. Kardelj a kovetkezoket mondta: 
(Magyar szo, 1973. majus 19. 5. old.) 

„Mint lathato, az alkotmanytervezet javaslata rendkiviil nagy terjedel-
mu. Akar azt is allithatjuk, hogy a vilagon a legreszletesebb alkotmany-
szovegek koze tartozik. Ez mindenekelott annak a kovetkezmenve, hogy 
az uj alkotmany szovegenek tervezeteben az eddiginel joval konkrćtabban 
dolgozzuk ki a tarsadalmi-gazdasagi illetve termelesi viszonyok rendszeret, 
megpedig a szocialista onigazgatas es a termeloeszkozok tarsadalmi tulaj-
donanak alapjan. Hogy erre sziikseg van azt tarsadalmunk fejlodesenek 
gyakorlata igazolta, melynek soran letrejottek azok a deformaciok ame-
lyekrol ma joggal sokat vitatkozunk. Megitelćsem szerint e jelensegeket 
nagymertekben befolyasolta az is , hogy tarsadalmunk alkotmanyos, 
jogi es gazdasagi rendszerevel nem szabalyozta es nem hangolta egybe 
elegge azokat a folyamatokat, amelyeket az onigazgatas felteteleiben 
a gazdasagi elet osztonszerusege gyakran felvetett. Az alkotmany bovite-
sere reszben az is hatott, hogy konkretabban ki kell dolgozni es meg kell 
hatarozni a koztarsasagok kozotti viszonyokat, vagyis a foderacio jelle-
get es hataskoiet, tekintettel arra, hogy ilyen ćrtelemben mar az alkotmany-
reforrr elso szakaszaban meglehetosen nagy valtozasok tortentek. Az 
tddiginel valamivel tobbet kellett mondani a kepviseleti rendszerrol is , 
mivel a tovabbiakban a szoban forgo javaslat szerint a delegatus elvre 
fog alapulni. S vegiil a tarsadalmunkban az utobbi idoben bekovetkezett 
valtozasokkal osszhangban bizonyos fokig ki kellett egćsziteni az alkot-
many bevezeto reszet is , noha a modositasok itt a legkisebbek." 

Az 1963-as alkotmanyt tehat azert kellett megvaltoztatni, mert az altala 
felvazolt tarsadalmi-politikai rendszer nem tartalmazott elćg konkret 
megoldast az onigazgatas fejlodesenek kerdeseire. Politikai ćletiinkben 
bizonyos deformaciok jelentkeztek amelyek gatoltak a gazdasdgi fejlodest. 
Ezenkivul a regi alkotmany a kepviseleti demokracia elveire alapult, 
s ez sem felelt meg az onigazgatas kovetelmćnyeinek. A delegatusi rend-
szer a munkaszervezetekben mar alkalrnazott kozvetlen demokracia for-
mait hivatott kiboviteni, s alkalmazasukat egysegesse tenni. 

c) Mint mar emlitettiik, az onigazgatas es a foderalizmus eszmeje kozott 
elmeletileg nincs szerves kapcsolat. Gyakorlatban csak a jugoszlav politi-



kai rendszerben talalkozunk mindket eszmevel. Mar az 1963-as alkotmanyt 
koveto elso modositasoktol kezdve alkotmanyos vezerelvkent jelentkez-
nek. A tobbnemzetisegu kozosseg tenye megkoveteli e ket alapelem szo-
ros kapcsolatat. Ez a kovetelmeny termeszetesen helyet kapott a tarsada-
lomelmeletben is. J Đorđević szerint az onigazgatas es a foderalizmus 
elve a szocialista demokraciaban talal egymasra. (Prof. Jovan Đordević: 
O samoupravnom i odgovornom društvu, 1971. str. 364) Masszoval 
a szocialista demokraciaban, amely a jugoszlav politikai rendszer megje-
lenesi formaja, a foderalizmus az onigazgatas kifejezese, az dnigazgatas 
viszont strukturajaban foderativ. 

A szocialista demokracia kozegeben letezo es hato vezerelvek viszo-
пуапак elmeleti jelentosege megmutatkozik a szuverenitas uj ertelmeze-
sćben is . A szuverenitas alkotmanybeli konceptusat csak az onigazgatas 
kolcsonhatasaval lehet megmagyarazni. Elteroen a tradicionalis nezetektol, 
amelyek csak az allamszervezeti elemeket veve alapul a megosztott szuve-
renitas mellett kardoskodnak, vagy pedig elonyt adnak egyik a szovet-
segnek, masik a tagallamoknak, az alkotmanytervezet az osztatlan szuve-
renitas elvebol indul ki. Az alapelvek elso reszenek utolso elotti bekezdese 
kimondja: 

„А dolgozok, a nemzetek es nemzetisegek, alkotmanyos jogaikkal 
osszhangban, a szocialista koztarsasagokban es a szocialista autonom 
tartomanyokban, amikor pedig kozos erdekbol a JSZSZK Alkotmanya 
megallapitja, a Jugoszlav Szocialista Szovetsegi Koztarsasagban valosit-
jak meg szuveren jogaikat." 

Ezek szerint a dolgozok, a nemzetek es nemzetisegek nem osztjak meg 
es nem ruhazzak at senkire szuverenitasukat, hanem kozvetleniil - ezt 
elmeletileg az onigazgatason alapulo delegatusi rendszer teszi lehetove —, 
valositjak meg jogaikat, elsosorban a koztarsasagban es a tartomanyokban, 
a foderalis funkciok eseteben pedig a szovetsegben. 

Az iranyitas szempontjabol nezve kiilonossen bonyolult a kapcsolat az 
onigazgatas es a foderalizmus elve kozott. Ha folyamataban figyeljiik 
fejlodesiiket ra kell mutatni a decentralizacioi iranti viszonyokra. A koz-
pontositott allamiranyitasi aparatus lebontasa mar az otvenes evekben 
megkezdodott, s az 1953-as alkotmanytorvenyek ujabb lendiiletet adtak 
e folyamatnak. Tekintve, hogy a szoros centralizmuson nyugvo kozponti 
szervek atalakulasa utan tovabbra is sziikseg volt a tarsadalmi folyamatok 
iranyitasara, uj modszereket kellett talalni. Szovetsegi szinten a foderaliz-
mus fejlodese jelentette a kiutat, a tarsadalom alapsejtjeiben a kozsegekben 
pedig az onigazgatas mutatkozott a legjobb uj iranyitasi modszernek. 

E harom fogalom egymaskozotti viszonyat vizsgalva a kolcsonhatasok 
rendszerere bukkanunk, amelyet sematikusan a kovetkezokeppen lehet 
abrazolni: 



1) А decentralizacio пуотап az iranyitasban keletkezett vakum serkentette 
rnind a foderalizmus, mind pedig az onigazgatas terebelyesedeset. 
2) A foderalizmus terhoditasainak egyes szakaszait tobbnyire alkotma-
nyos valtozasok is kisertek. Az uj alkotmanyos megoldasok a gyakorlat-
ban jelentosen hozzajarultak a decentralizacios folyamatok meggyorsita-
sahoz 
3) Az onigazgatas fejlodese kiilonosen serkentette a decentralizaciot. 
J 6 pćlda erre, hogy az onigazgatas a gazdasagi szferaban jelentkezett, 
majd atnott a tarsadalmi tevekenysegek mas teriileteire is. Megalakultak 
az onigazgatasi szervek az intezmenyekben, majd megsziilettek az els6 
erdekkozossegek stb. 
4) S vegiil a decentralizacion keresztiil kozeledett egymashoz a foderaliz-
mus es az onigazgatas. A foderalizmus alapelve, az egyenlo jogii felek 
tarsulasa egy kozos cel eleresere. Ez az elv egyre jobban erezteti hatasat 
a politikai rendszer szukebb egysegeiben. A kozsegek kozotti egyiittmu-
kodes peldaul teljesen ezen az elven alapszik. Az onigazgatasnak szinten 
a kozos cel erdekeben torteno tarsulas a lenyege, de itt nem a politikai 
rendszer kepzodmenyeinek egyiittmuk6deserol van szo, hanem a dolgozo 
egyenek szabad asszociaciojarol. A delegatusi rendszer - termeszetesen 
az amelyik a tarsult munka alapszervezeteibol indul ki - tipikus pelda 
arra, hogyan jut el a szabadon tarsult termelo a magasabb szinteken tor-
teno donteshozatalhoz. 

Hogyan viszonyul egymashoz a szocialista demokracia es az allam-
iranyitas decentralizacioja? Ha e ket fogalom kapcsolatat akarjuk meg-
hatarozni eloszor azt kell megnezni mit jelentenek kiilon-kiilon politikai 
rendszeriinkben. Lenyeget tekintve az allamiranyitas decentralizacioja 
az a folyamat, amelyben a szuverenitas tenyleges hordozoi mind kevćsbe 
a kepviseleti es onigazgatasi szervek, s egyre inkabb az eddigi nevleges 
szubjektumok a dolgozok, a nepek es nemzetisegek lesznek. Elmeletileg 
a decentralizacio teljes megvalositasa az allamhatalom, a jelkepesen ertel-
mezett szuverenitas teljes elhalasahoz vezet. 

A szocialista demokracia lenyegileg szinten folyamat. A szocialista 
politikai rendszer olyan folyton valtozo megjelenćsi formaja, amelynek 



strukturajaban az onigazgatas, az allamhatalom intezmenyeinek rovasara 
erosodik. E strukturalis valtozasok eredmenyekent a politikai dominacio 
кбге szukiil. Elmeletileg a szocialista demokracia megvalositasa, az allam. 
illetve a politikai rendszer elhalasat eredmenyezi. 

A szocialista demokracia es a decentralizacio viszonyarol tehat meg-
allapithatjuk, hogy a szocialista demokracia altalanos, a decentralizacio 
pedig kiilonos fogalom. A dialektikus logika kimondja, hogy az altalanos 
fogalom csak a kiilonos kozvetitesevel, a kiilonosben letezik. Ugyanakkor 
minden kiilonos fogalom igy vagy i igy altalanos is. (dr. Bogdan Šešić: 
Osnovi logike. 1971. str. 148.) 

Ez az altalunk vizsgalt fogalmak esetćben annyit tesz, hogy a szocialis-
ta demokracia, mint altalanos fogalom konkret megnyilvanulasai kozott 
ott van a decentralizacio is. Ezzel szemben a decentralizacio vegso celjat 
tekintve magaban foglalja a szocialista demokraciat. 

2. Л kepviselohd^, mint a% dniga^gatds es a fdderali^mus elvenek egjik 
megjelenesi formdja 

Eddig a foderalizmust es az onigazgatast, mint a politikai rendszer alap-
elveit vizsgaltuk. Meghataroztuk egymaskozotti viszonyukat, es kapcsola-
tukat a szocialista demokraciaval, valamint a decentralizacioval. 

Elmeletileg a foderaciot ugy hataroztuk meg, mint egyenrangii felek 
tarsulasat, amely egy vagy tobb kozos cel eleresere iranyul. Legaltalano-
sabban ugyanigy fogalmazhatjuk meg az onigazgatas eszmejet is . A kii-
lonbseg a ketto kozott csak annyi, hogy a foderacio esetćben az egyen-
rangii tarsulo felek tarsadalmi-poUtikai kozossegek, az onigazgatasban 
pedig maguk a dolgozok, akik munkajukat tarsitjak. A tarsulas celja 
a foderacio eseteben a nepek es nemzetisegek szabad fejlodese, valamint 
a tobbi kozos erdek konnyebb megvalositasa es vedelme. Az onigazgatas 
celja a dolgozok szabad kozossegenek megvalositasa, vegso soron pedig 
minden egyes ember boldogsaga. Termeszetesen e ket eszme ilyen elme-
leti viszonya csak az onigazgatasii szocializmust epito jugoszlav politikai 
rendszerre ervenyes. Mas tortenelmi koriilmenyek kozott es mas orsza-
gokban e viszony maskent is alakulhat. 

Az onigazgatas es a foderalizmus eszmei az alkotmanyos rendszerbe 
foglalt intezmenyekben oltenek kezzelfoghato format. 

A kepviseleti es a politikai-vegrehajto szervek, a komuna, a birosagok 
a kozigazgatas stb., olyan intezmenyei az alkotmanyos rendszernek, ame-
lyekben kisebb nagyobb mertekben format olt, mind a foderalizmus, 
mind pedig az onigazgatas elve. Ezek az intezmenyek koziil ketsegteleniil 



а szovetsegi kepviselohaz alkotmanyos modelljeit erdemes leginkabb 
szemiigvre venni. 

Itt keriil sor a dolgozok, a nepek es nemzetisegek szuverenitasabol 
folyo legjelentosebb jogi aktusok meghozatalara. A kepviselohaz szerve-
zeti modelljeinek tiizetes vizsgalata hu kepet ad azokrol a valtozasokrol, 
amelyek a klasszikus allamszervezet megbontasara es egy minosegileg uj 
tarsadalomiranyitasi rendszer bevezeteset celozzak. Attol fuggoen, hogy 
a kepviselohaz lenyegeben a nepszuverenitas formalis megtestesitoje 
(1946), az onigazgatasi iranyvetel gyermekbetegsćgeinek nyomait viselo 
intezmeny (1953), vagy eppen a kepviseleti rendszeren alapulo formalis 
onigazgatast kifejezo alkotmanyos szervrol van szo (1963) a szerkezeti 
modellek vizsgalata pont az onigazgatas es a foderalizmus elveinek meg-
valositasabol kiindulva meghatarozhatjuk a regi es az uj tarsadalomira-
nyitasi modszer pillanatnyi eroviszonyat, 

Az uj 1973-as modell szinten onigazgatasi iranyultsagu, s ami szinten 
fontos az 1963-as alkotmanyhoz viszonyitva a nem klasszikus allamszer-
vezetbol kiindulo tarsadalomiranyitas fejlodesenek egy magasabb stadiu-
mat jelzi. Ez a minosites elsosorban a foderalizmus es az onigazgatas 
eszmeinek megvalosulasat celzo lijszeru formakat veszi alapul. A szkup-
stinai rendszer, valamint a koztarsasagok es tartomanyok kozotti nezet-
egyeztetes kovetkezetesebb veghezvitele az uj kćpviselohazban, volta-
keppen a foderalizmus es az onigazgatas elvenek gyakorlati tćrhoditasat 
jelenti. 

A kepviselohazi modellek vizsgalatakor kiilonosen fontosnak latszik 
a tenyleges es a lehetseges mukodesi torzulasok szambavetele 6s elemzese. 
Barmilyen jo a kepviselohaz szerepenek, feladatainak es a tobb hatalmi 
intezmenyhez valo viszonyanak alkotmanyos megfogalmazasa, a gyakor-
latban a legkiilonfelebb politikai eroviszonyok vonzaskoreben mukodik, 
s ertheto, hogy az eredeti elkepzeleshez viszonvitva nemegyszer torzulasok 
allhatnak elo. A gyakorlat azt mutatja, hogy a legveszelvesebb miikodesi 
rendellenessegek a foderalizmus es az onigazgatds elvevel kapcsolatban 
jelentkeznek. 

II . A K B P V I S E L O H A Z A L K O T M A N Y O S M O D E L L J E I E S A Z 
O N I G A Z G A T A S M E G A F O D E R A L I Z M U S 

1946. — Meg egy ćv sem telt el a masodik vilaghdborii befejezese utan 
amikor Jugoszlaviaban meghoztak az uj alkotmanyt. Ez a dokumentum 
elso volt, az uj szocialista alkotmanyok sordban. Gyors megalkotasat 



а rendkiviil kedvezo tdrtenelmi koriilmenyek tettek lehetove. A nepfel-
szabadito haboni soran a kommunistak es altalaban a szocialista bealli-
tottsagu tarsadalmi егбк, a megszallok es szolgaik felmorzsolasaval par-
huzamosan megvetettek az ujtipusu allamszervezet alapjait. 

l g y azutan a haboru utolso es a beke elso napjaiban csak az uj hatalom 
nemzetkozi elismeresenek kieszkozlese maradt hatra. Miutan ez megtor-
tent az uj tarsadalmi rendszer epitesenek litjabol elharult az utolso akadaly 
is. A szocialista alkotmany meghozatala elsosorban az ujjaepites nehez 
feladatanak teljesiteset szamitotta segiteni. Ugyanakkor lehetove tette 
a politikai rendszer tovabbi szocialista iranyzatu fejl6desćt. Az alkotmany 
tarsadalmi-poUtikai lćnyegerol E. Kardelj a kovetkezoket mondta: (A 
Jugoszlav Szovetsegi Nepkoztarsasag alkotmanya 1946. 71. old.) 

,,Az alkotmanytervezetben az alapveto kerdesek es formak tekinteteben 
nincs semmi mesterkeltseg, kitalalas. Alkotmanyunk jogi formaba onti 
azokat a Jugoszlavia belso rendjeben bekovetkezett nagy valtozasokat, 
amelyek a dicso felszabadito harcok eveiben mentek vegbe. Hu marad 
a nepfelszabadito haboru vivmanyaihoz, tovabbfejleszti azokat szervezeti 
formaikban, es ezzel vilagosabb kilatasokat teremt a jovendo fejlodes 
tekintetćben. Az alkotmany hathatos eszkozze valik a nep kezeben, a nep-
felszab?.dito harcok vivmanyainak megszilarditasara es tovabbfejlesztesere." 

Az 1946-os alkotmany a szovetsegi kepviselohaz struktiirajanak es 
funkcioinak szabalyozasakor ket alapelvet tart szem elott. Eloszor is 
a 49. szakasz kimondja, hogy a kepviselohaz a JSZNK nepi szuverenita-
sanak kepviseloje. Igaz, az alkotmanyos gyakorlat elemzćse arra a kovet-
keztetesre utal, hogy a к о г т а п у szeles hataskorebol es tarsadalmi szerepe-
bol kifolyolag, a kepviselohaz inkabb formalis mintsem tenyleges hordozo-
ја a szuverenitasnak. Ra kell azonban mutatni, hogy a tarsadalmi koriil-
тепуекге valo tekintettel (az orszag ujjaepitese es az uj hatalom megszilar-
ditasa) a gyakorlat sziiksegszeruen tavolodott el az elmelettol. A valosagban 
tehat a kepviselohaz hataskore majdnem kizarolag a torvenyhozasra 
szoritkozott. 

A masik alapelv, amelynek fontos szerepe van a kepviselohaz szerkezeti 
felepiteseben, a foderalizmus. A szocialista Jugoszlavia elso alkotmanya, 
mint ahogy az a nćpfelszabadito haboru vivmanyai alapjan varhato volt, 
a foderalizmust lćnyeges elemkent epitette be a hatalmi szervezetbe. 
Ennek az elvnek az egyik legjelentosebb megnvilvanulasi formaja ket-
sćgteleniil a kepviselohaz volt. Strukturajaban szinte maradektalanul 
ćrvenyesiilt, a formalisan ertelmezett foderalizmus elve. Az 52. szakasz 
kimondja; „а JSZNK Szkupstinajat ket haz alkotja, a Szovetsegi Tanacs 
es a Nepek Tanacsa." Mig a Szovetsegi Tanacsba minden 50 000 lakos 
utan jutott egy kćpviselo, a Nepek Tanacsa paritasos alapon jott letre. 
(A koztarsasagoknak 30, Vajdasag Autonom Tartomanynak 20, Koszovo-



Metohija Autonćm Korletnek 15 kepviseloje volt) . Az 57. szakasz leszoge-
zi, hogv a ket haz egvenjogu a donteshozatalban. 

Miert mondtuk az elobb, hogy a kepviselohaz strukturajaban megmu-
tatkozo foderalizmus inkabb formalis, mintsem tenyleges. Hogy erre 
a kerdesre valaszolhassunk, el kell mondani, az 1946-os alkotmany elteroen 
az osszes utanakovetkezo alkotmanyos dokumentumtol, nem a foderacio 
jogait es kotelezettsegeit sorolja fel, hanem szamszerint azokat a kerdese-
ket, amelyek kizarolag a szovetsegi szervek hataskorebe tartoznak. Mivel 
az alkotmany 44. szakaszaban valoban a 24 legjelentosebb kerdescsoportot 
sorolja fel s ezeknek intezeset kizarolag a szovetsegi szervek hataskorehe 
utalja, a gyakorlatban a koztarsasagok az autonom tartomany es az auto-
nom korlet egyszeru aclminisztrativ egysegge valt. Ezeknek az egysegek-
nek volt ugyan onallo hataskore, de az ide tartozo kerdesek jelentosege 
orszagos meretekben nem volt szamottevo. tgy tehat a kepviselohaz 
szigoriian foderativ struktiiraja e fogalomnak csak a formalis ismerveit 
elegitette ki. Fel kell azonban hivni a figyelmet arra, hogy a kćpviselohaz 
szamara eloirt donteshozatali mehanizmus jelentos ellenorzesi lehetose-
geket biztosit a foderativ egysegeknek. Ez a teny is bizonyitja, hogy 
a foderalizmus meg a forradalmi etatizmus idoszakaban sem szukiilt le 
teljesen formalis elemekre. 

Ami az onigazgatas elvet illeti, az termeszetesen kimaradt az alkot-
manybol. A gyakorlatban mar rnas volt a helyzet. Egyreszt a part belso 
erotartalekainak, masreszt az alkotmany altal felallitott politikai rendszer 
viszonylagos rugalmassaganak koszonhetoleg, mindinkabb megerik az 
elhatarozas, miszerint a biirokratikus csokevenyeket noveszto kozponto-
sitott allamaparatus lebontasaval, uj utakon es uj formakban kell tovabb-
vinni a forradalmat. Az allami tulajdon, amelynek allamszervezesi szinten 
a centralizacio felel meg, nem szabaditja meg a dolgozot a dominaciotol. 
Ezt a fogalmat kozelebbrol J . Đorđević hatarozta meg. Szerinte a domina-
cio a hatalom megragadasanak viszonya, amelyben a tarsadalom egyik 
resze elidegeniti azt a masiktol. Ezert egy olyan tulajdonformat kell talalni, 
amely lenyegebol kifolyolag nem teremt dominaciot. Elmeletileg a tarsa-
dalmi tulajdon konceptusa felel meg ennek a kovetelmenynek. Igaz, ezt 
a fogalmat mindmaig nem sikeriilt egyertelmuen es teljesen meghatarozni, 
de ez ertheto is . A fogalom elvonatkoztatas megfigyelt esemenyekbol. 
A tarsadalmi tulajdon jellemzoinek felfedezesehez is gyakorlat kell. Fiig-
getleniil a definicios nehezsegektol mar az a tćny, hogy a tarsadalmi tulaj-
don konceptusa kizarja a tulajdon minden eddigi dominaciot teremto 
formajat, minosćgi valtozast jelez. Kezdeti formainak bevezetese vallalati 
szinten a mtmkasonigazgatast, az allamiranyitas szferajaban pedig a de-
centralizaciot eredmenyezte. A dominacio, amelynek az allami tulajdonon 
alapulo termeles feltćtelei kozott a berviszony tovabbra is jellemzoje, 



а tarsadalmi tulajdonra epiilo onigazgatasi formakban egyre inkabb at-
adja a helyet a munkajukat tarsito szabad dolgozoknak. 

Meg ervenyben volt tehat az 1946-os alkotmany, de a politikai gyakor-
latban mar 1950-tol kezdve talalkozhatunk az allami szervezet forradalmi 
atalakulasanak elojeleivel. A meglevo alkotmanyos rendszerben az elso 
szembetuno valtozas a munkasonigazgatasrol szolo torveny hatalyba-
lćpese utan kovetkezett be. Egy evvel kesobb mar egesz sereg torveny 
es rendelkezes segitette - alaki szempontbol alkotmanyellenesen - , a tarsa-
dalmi tulajdonon alapulo onigazgatas terhoditasat. Ebben az evben a nep-
bizottsagokrol szolo torveny elokeszitese kozben hangzottak el eloszor 
kijelentesek az alkotmanyreform sziiksegessegerol. 

1953. - Ezek az alkotmanytorvenyek az onigazgatas eszmejenek je-
gyeben fogantak. A mar emlitett nepbizottsagokrol szolo torveny eloke-
szitese kozben mindinkabb felismertek az alkotmanymodositas sziikseges-
seget. Jollehet az 1953-as alkotmanytorveny csirajaban tartalmazta mindazt, 
ami most alapul szolgal az onigazgatas es a foderalizmus elvenek terebe-
lyesedesehez, megsem mondhatjuk, hogy minosegi valtozast hozott. 
Mivel bizonyithato ez az allitas? 

Mielott erre a kerdesre valaszt adunk egy kis kiterot kell tenniink. 
A politikai hatalom vagy konkretabban a tarsadalomiranyitas szempont-
jabol fontos dontesek meghozatala a klasszikus ertelemben vett politikai 
rendszernek mindig egyik kozponti problemaja. A modern allamokban 
a politikai es gazdasagi dontesek egyarant fontosak. Minden politikai 
part, de a tobbi tarsadalmi егб is , arra torekszik, hogy megszerezze a teny-
leges ellenorzest a tarsadalomiranyitas szempontjabol fontos d6ntesek 
meghozatala felett. A politikai donteshozatal minosege tehat attol fiigg, 
ki az, aki ellenorzese alatt tartja ezt a folyamatot. A tokćsallamokban 
a liberalista demokracia feltetelei kozott latszolag valtakoznak a politikai 
hatalom, azaz a donteshozatal ellenorzesenek hordozoi, de tenykedesiik 
megmarad a tokes termelesi mćd kereteben. Ez viszont azt jelenti, hogy 
valojaban a kisebbseg kezeben van a tarsadalomiranyitas szempontjabol 
jelentos dontesek meghozatalanak joga, illetve ennek ellenorzese. 

A szocializmusban a magantulajdon megsziintetese uj tipusu termelesi 
modot es donteshozatali mehanizmust eredmenyez. Ennek az utćbbinak 
az a jellegzetessege, hogy potencialisan lehetove teszi a tarsadalomiranyi-
tas szempontjabćl fontos dontesek meghozatalanak tobbsćgi ellenorzesćt. 
Mićrt csak potencialisan? 

A feleletert ujra vissza kell kanyarodnunk a szocialista tarsadalom tu-
lajdonformaihoz. Attol fiiggoen ugyanis, hogy a termeloeszkozok allami 
vagy tarsadalmi tulajdont kepeznek, a tarsadalomiranyitas szempontjabol 
fontos dontćsek meghozatala, illetve ezek ellenorzese, lehet kozvetett 
ćs kozvetlen. A szocialista tulajdonformak megakadalyozzak az osztaly-



dominaciot, azaz a donteshozatal kisebbseg reszerol es annak erdekeben 
tortćno ellenorzeset. Ugyanakkor a donteshozatal szocialista ellenorzese 
pont a termeloeszkozok tulajdonformajabol kifolyolag lehet kozvetett 
es kozvetlen. 

Mielott tovabbmennenk a sematizmust elkeriilendo ket dolgot meg 
kell allapitanunk. Eloszor is a tarsadalomiranyitas szempontjabol fontos 
dontesek meghozatalanak ellenorzćsećrt folyo kuzdelem az egyik leg-
osszetettebb tarsadalmi jelenseg. Vizsgalatakor szemiigyre kell venni, 
mind a harc pillanatnyi allasat, mind pedig tortenelmi vonatkozasait. 
A donteshozatal ellenorzesćert kimćletlen harc folyik nemcsak az osztalyok 
kozott, hanem azokon beliil is . Masodszor, tisztaban kell lenni azzal, 
hogy a szocializmusban a donteshozatal kozvetlen ellen6rzese meg sehol 
sem jelentkezett tiszta formaban. Ennek az oka, hogy az allami tulajdon 
atalakulasa tarsadalmi tulajdonna nem egyszeri hatarozat, hanem allando 
politikai harc kerdese. 

Jollehet mar 1953-ban megtortent a tarsadalmi tulajdon elso formaja-
nak bevezetese az allami tulajdont kisćro allami funkciokat - rćszben 
objektiv reszben szubjektiv okobol - mindmaig nem sikeriilt kiszoritani 
a tarsadalomiranyitas mehanizmusabol. A tarsadalmi tulajdon vdamint 
a rajta alapulo kozvetlen dontćshozatali ellenorzes csak ott nyerhet pol-
garjogot, ahol kiszoritjak az allami tulajdonra jellemzo kozvetett ellen-
orzest. Masszoval kozvetlen donteshozatali ellenorzesrol csak akkor 
beszelhetiink, ha maguk a termelok vagy kiildotteik dontenek, es vegez-
nek ellenorzest. 

(A semaban a kozvetlen ellenorzes illetve a tdrsadalomiranyitas szem-
pontjabol fontos dontesek meghozatala fogalmilag nem kiilonbozik az 
onigazgatastol. Hasznalatat azert latom indokoltnak, mert ezek a kifejeze-
sek egyben jelolik az onigazgatas es a szocialista tulajdonformak kozotti 
viszonvt.) 

S most a kitero utan nezziik meg mivel lehet bizonyitani az allitast 
miszerint az 1953-as alkotmanytorveny az onigazgatas es a foderalizmus 
elveinek szempontjabol nem hozott minosegi valtozast a kćpviselohaz 
struktiirajaban, munkamodszereiben es hataskoreben? 

Az 1953-as alkotmanytorvćny elso volt azoknak az alkotmanyos doku-
mentumoknak a soraban, amelyek hozzajarultak az onigazgatas eszmejenek 
gyakorlati megvalositasahoz. Maga a teny, hogy az onigazgatas fogalmat 
bevezeti az alkotmanyos rendszerbe, bizonyos ertelemben mar min6segi 
valtozast jelez. Meg kell azonban mondani, hogy ebben a szakaszban az 
onigazgatas csak a politikai rendszer also szferaiban kezdhette meg a ter-
hoditast. Igaz az alkotmanytorveny 4. szakasza kimondja, hogy a „terme-
lok onigazgatasa a gazdasdgban ćs a dolgozo nep onigazgatasa a kozsćg-
ben, varosban es jarasban alapjat kćpezi az orszag tarsadalmi es politikai 



berendezesenek," de a konkret onigazgatasi jogok felsorolasakor (6. 
es 7. szakasz) a tartomanyi, koztarsasagi es szovetsegi szint egyszeruen 
kimarad. Igy maga az alkotmanytorvćny sem ad elfogadhato magyaraza-
tot az onigazgatas reszleges bevezetesere. Erdemes ezzel kapcsolatban 
megemliteni, hogy mig a gazdasagi vallalatok munkasainak onigazgatasi 
jogai rogzitve vannak, addig a kultiira, a tudomany stb. teruleten mukodo 
intezmenyek dolgozoinak a mar idezett 4. szakasz alapjan joga van az 
onigazgatasra, de jogaik nincsennek felsorolva. 

Ami a kepviselohazat illeti a Termelok Tanacsanak bevezetesevel es 
a Nepek Tanacsanak a Szovetsegi Tanacsba valo beolvasztasaval mas 
lett a legmagasabb kepviseloszerv strukturaja, de ez nem jelent lenyegi 
valtozast. A Termelok Tanacsa reszt vesz ugyan meghozza egyenranguan 
a torvenyhozatalban, de onallo jogkorben csak olyan hatarozatokat hoz-
hat, amelyek kapcsolatban vannak a vallalatok es intezmenyek munkajaval. 
Ha ehhez hozzatesszuk, hogy keletkezesenel fogva tagjait a kiilonfele 
gazdasagi agak dolgozoi valasztjak, s tekintelyet ossze sem lehet hasonli-
tani a Szovetsegi Tanacs politikai sulyaval, akkor kitunik: a szovetsegi 
kepviselohaz a legfelsobb hatalmi szerv a politikai rendszerben, de mint 
onigazgatasi testiilet meg nem mukodhet. Ezt latszik kozvetve bizonyi-
tani az alkotmanytorveny 9. szakaszanak masodik bekezdese, amely a fo-
deracio jogairol es kotelezettsegeirol szolva kimondja, hogy ezeket a szo-
vetsegi hatalmi szervek valositjak meg, az alkotmanyban meghatarozott 
jogkoriik szerint. Onigazgatasi szervek tehat foderalis funkciokat nem 
vegezhetnek. 

A foderaiizmus elvenek gyakorlati megvalositasa az 1953-as alkotmany-
torvenyben nem mutat haladast. Egy szigorubb elemzes esetleg azt is 
kimutathatna, hogy ebben az alkotmanyos dokumentumban a foderaliz-
mus elve vesztett politikai sulyabol. Ennek bizonyara az a magyarazata, 
hogy az onigazgatas bevezetese utan kialakult politikai hangulatban, 
ennek az uj tarsadalom iranyitasi rendszernek aranytalanul nagy integralo 
erot tulajdonitottak. 

A foderalizmus elvenek hatterbeszoritasat talan a kepviselohaz struktu-
ralis es jogkori valtozasai bizonyitjak a legjobban. Egyreszt az alkotmany-
torveny noveli a kepviselohaz allamszervezeti jelentoseget masreszt a 
Nepek Tanacsanak a Szovetsegi Tanacsba valo beolvasztasaval megnehe-
ziti a foderalizmus elvenek gyakorlati megnyilvanulasat. A kepviselo-
haz helyzetenek erosodesere egy osszehasonlitassal probalunk ravilagi-
tani. Az 1946-os alkotmany megelegedett a foderalis funkciok konkret 
felsorolasaval, s lehetoseget adott a szovetsegi szervek hataskorenek 
sziikseg szerint torteno kibovitesere. Egyediil a torvenyhozas jogat ru-
hazta ra kizarolag a kćpviselohazra. Az 1953-as alkotmanytorveny mas 
modszert valaszt. Eloszor a foderacio meghatarozasakor a 9. szakaszban 



nyolc pontban megjeloli a foderacio jogait es kotelezettsegeit, majd a 
szovetsegi szervek leirasanal meghatarozza azok jogkoret is. A szovet-
segi kepviselohaz jogkorćt peldaul tizenegy pontban foglalja ossze. Ez-
zel szemben a Szovetsegi Tanacs kebeleben mukodo Nćpek Tanacsa csak 
bizonyos kerdesek megvitatasara valhat ki. A 45. szakasz elso bekezdese 
errol igy rendelkezik: 

„А Nepek Tanacsanak akkor van joga kiilon iilest tartani, ha 
a napirenden alkotmanymodositasi javaslat, a szovetsegi tarsadalrni terv, 
vagy olyan torvenyjavaslat szerepel, amely erinti Jugoszlavia nepeinek 
egyenjogiisagat, vagy a foderacio es a koztarsasagok alkotmanyban meg-
allapitott viszonyat. Egy evvel kesobb 1954-ben egy torvenvvaltozassal 
meg ez a funkcio is leszukiilt es csak alkotmanvvaltozas kapcsan volt 
kotelezo a Nepek Tanacsanak kivalasa. A tobbi esetben a torveny csak 
fakultativ kivalast lat elo. Ez a valtozas a gyakorlatban e tanacs hatas-
korenek szukiilesevel jart. Latszik ez abbol is , hogy a Nepek Tanacsa 
ilyen szervezeti felepitesben egyetlen fakultativ iilest sem tartott. 

De nem csak a kiilon iiles kieszkozolćse bonyolult, hanem maga a don-
teshozatal is . Itt azonban a 48. szakasz elolat egy biztosito rendelkezest 
is , amely a foderalizmus elvenek vedelmet szolgalja. Eszerint ha a fent-
emlitett kerdesekben nem sziiletik megegyezes a Szovetsegi es a Nepek 
Tanacsa kozott, mindkettojiiket feloszlatjak. De a problematikus torvćny 
a Szovetsegi Tanacs altal elfogadott megszovegezesben lep hatalyba. 

A foderalizmus elvenek hatterbeszoritasat bizonyitjak az alkotmany-
torveny meghozatalanak kiilonbozo szakaszaiban tapasztalhato elteresek. 
l g y peldaul az alkotmanytorveny javaslatanak 9. szakasza kimondta, hogy 
a foderacio oltalmazza a tagkoztarsasagok szuverenitasat. Ennek az allas-
pontnak megfeleloen, a koztarsasagi alkotmanyok hangsulyozzak, hogy 
a szuverenitasuknak azt a reszet, amelyet a szovetsegi alkotmany szaba-
lyoz, atruhazzak a foderaciora. 

A torvenyelokeszit6 bizottsagban lebonyolitott vita alapjan azon-
ban a szovetsćgi alkotmanybol teljes egeszeben toroltek a tagkoztarsasa-
gok szuverenitasanak megovasara vonatkozo rendelkezest. A vegleges 
szoveg e rendelkezes nelkiil keriilt a kepviselok elć. Kesobb a koztarsa-
sagi alkotmanyokbol is toroltek a szuverenitds atruhazasara vonatkozo 
szakaszt. Ezzel ervenyet vesztette az 1946-os alkotmany 9. szakasza, amely 
szavatolja a tagkoztarsasagok szuverenitasanak oltalmazasat. 

Mig a szuverenitas mibenleterol es jogi termeszeterol maig sem tisz-
tazodtak teljesen a nezetek, a Nepek Tanacsanak beolvasztasat tamo-
gato erveknek mar kimondasukkor sem volt tiil nagy elmeleti siilya. 
Az egyik ilyen erv szerint a nemzeti koztarsasagok lćtesitesevel, s ezzel 
egviitt a nepek egyenjogiisaganak es szabadsaganak megteremtesćvel 
megvalosult a nemzeti egyenjogiisat s ezzel le is keriilt napirendrol. 



— Foderacionk nernzeti alapon letesiilt ugvan mondja M. Snuderl -
de mukodese tobbe" nem ezen az alapon tortenik. (Arhiv za društvene i 
pravne nauke, Beograd, 1953. kr j iga IX, str. 20.) 

Elmeletileg ebbe a kategoriaba tartoztak azok az ervek is , amelvek a 
Nćpek Tanacsanak uj heh/zetet az 1946-os megoldasra jellemzo parhuza-
mossag megsziintetesevel es a ket tanacs megvalasztasanak koltsegesse-
gevel magvarazzak. 

Mindent osszevetve, elmondhatjuk, az 1953-as alkotmanytorveny fon-
tos lepest tett az onigazgatas megvalositasa felć, de minosegi valtozas 
a tarsadalomiranyitas szempontjabol fontos dontćsek meghozatalanak 
kozvetlen ellenorzese meg nem kovetkezett be. Ennek egyik fo okat az 
uj poUtikai rendszer altalanos fejletlensegen kiviil abban keU keresniink, 
hogy nem volt megfelelo агапу az onigazgatas es a foderalizmus elveinek 
alkalmazasaban. Ezt az utobbi megallapitast az 1963-as alkotmany meg-
hozatala es sorsa bizonyitja a legegyertelmubben. 

1963.- Hol a helye az 1963-as alkotmanyunknak a politikai rendszer 
haboru utani torteneteben? Hogyan epiil be a dokumentumba az 6n-
igazgatas es a foderalizmus elve? Mikent mutatkozik meg e ket elv a 
kepviselohaz szervezeti felepiteseben es hataskorćben? 

Egy evtizedes tavlatbol megallapithatjuk, az 1963-as alkotmany tovabbi 
lepes volt ugyan az ujtipusu politikai rendszer megteremteseben, hozott 
nehany gyakorlati es elmeleti ujdonsagot is , de nem tette lehetove magat 
a minosegi valtozast. A munkaszervezetben a kozvetlen onigazgatast, 
a szovetsegi szinten pedig a tarsadalomiranyitas szempontjabol fontos 
dontesek meghozatalanak kozvetlen ellenorzesćt. 

Ami az onigazgatas es a foderalizmus elvćnek alkalmazasat illeti itt 
sem sikeriilt megvalositani e ket elv szukseges gyakorlati osszhangjat. 
Mig az onigazgatas formait es tartalmat tekintve alapjavd valt az egesz 
politikai rendszernek, addig a foderalizmus elve az alkotmany szovege-
ben nem talal megfelelo tamogatasra. Kiilonosen latszik ez a kepviselo-
hazban, ahol tobbhazas rendszert vezettek ugyan be, de a Nepek Tanacsa 
tovabbra is a hatterbe szorult. 

Tortenelmi erdeme ennek az aUcotmanynak, hogy bebizonyitotta: jar-
hato az ut az onigazgatason alapulo politikai rendszer kiepitese felć. Ugyan-
akkor gyakorlati alkalmazasa soran kideriilt, nalunk az onigazgatas fej-
lesztese elkepzeUietetlen a foderaUzmus elvenek kovetkezetes es teljes 
alkalmazasa nelkiil. Milyen helyet kapott az onigazgatas elve ebben az 
alkotmanyos modellben? 

Eloljaroban meg kell jegyezniink, hogy az 1963-as alkotmany volt 
az elso dokumentum, amely az onigazgatas elvćt az egćsz poUtikai rend-
szert atfogo jogi intćzmenyekben is rogzitette. Itt voltakćppen a hatalom 
gyakorlasanak atszeivezćsćrol volt szo. 01yan szocialista rendszernek a 



kifejezoje volt ez az alkotmanv, ameh/ben meg ott el az atmeneti idoszak 
nemegy kettossćge ćs ellentete. A tarsadalmi onigazgatas elvenek tćr-
hoditasat harom politikai szferaban kisćrhetjiik figyelemmel. 

Az onigazgatas legteljesebb formait a munkaszervezetekben talaljuk 
meg. A munkaszervezeti onigazgatas tehat alkotmanyos szerepet tekintve 
alapjat kepezi a tarsadalmi onigazgatasnak. A masodik szinten a kozseg, 
mint alapveto tarsadalmi-politikai kozosseg, es az egyseges tarsadalmi-poli-
tikai rendszer kiindulopontja, keretet ad a dolgozok szelesebb sziikseg-
leteinek kielćgiteset celzo szervezeti formaknak. A kozseg mindinkabb 
a dolgozok ćs a polgarok kozossege lesz, amelyben vegbemegy a munka 
felszabaditasa. Itt a polgarok kozvetleniil es kepviseloiken keresztiil ira-
nyitjak a donteshozatalt es munkajukkal megteremtik azokat a javakat, 
amelyekkel kielegithetik sziiksćgleteiket. Ugyanakkor a kozsegben torte-
nik az egyeni ćs a kozos erdek elsodleges 6sszeegyeztetese is. 

Az onigazgatas harmadik szferaja intezmenyesitett, a kepsvieleti szer-
vek folepitćseben es munkajaban valosul meg. Azzal, hogy a kepvise-
leti testiiletekbe a delegatusi rendszer egyik kezdetleges formajan at, vala-
mint magaval a tobbhazas rendszer kialakitasaval, az egyes tevćkenysegi 
agazatok kiildottei is bekeriiltek, a donteshozatal klasszikus modja meg-
valtozott. Az un. onigazgatasi tanacsok az alkotmany ertelmeben egyen-
rangiiak a politikai tanaccsal. 

Ezaltal a szovetsegi kepviselohaz a politikai rendszerben nemcsak 
a legfelsobb hatalmi, hanem egyben onigazgatasi szerv is. 

Az onigazgatas elvenek gyakorlati megvalositasat celzo alkotmanyos 
modell eletbelćpese uj megvilagitasba helyezte a szuverenitas valoban 
sokat vitatott kerdeset. A donteshozatal es a tarsadalmi iigyek intćzese-
nek uj modja lehetove tette a fogalom klasszikus ćrtelmezesenek meg-
haladasat. Az alkotmanyszoveg nem is emliti a szuverenitas kifejezćst 
s a dolgozo nep es a politikai hatalom viszonyarol a Bevezeto resz negyedik 
pontja kimondja: 

„А tarsadalmi iigyek intezesenek minden foimajat, idećrtve a politi-
kai hatalmat is , a munkasosztaly es az egesz dolgozo nćp a maga szamara 
teremti meg, hogy a tarsadalmat a termelok szabad kozossegeve szervezze 
a t" 

Ez a megfogalmazas lenyegeben szuverenitasrol szol, de nem alkal-
mazza a hagyomanyos fogalmi konstiukciot, amelynek tengelyćben szovet-
segi allamrol leven szo, az egysćges, vagy az osztott szuverenitas elve all. 
Az onigazgatas elvebol kiindulva a fenti idezet inkabb a politikai rend-
szer jellegćt erinti. Az alkotmany altal szorgalmazott politikai rend-
szerben a munkasosztaly, mint uralkodo osztaly nemcsak reszese, ha-
nem biztositćka is az onigazgatasnak. Иукерреп es alkotmanybeli hely-



zettel a munkasosztalynak kell megakadalyoznia, hogy a hatalom szuk 
csoportok kezeben osszpontosuljon. 

Klasszikus ertelmezesben a foderacio fogalma kereken meghataro-
zott allamjogi viszonyokattakart. Egy konkret allam eseteben ez azt je-
lenti, hogy csak a szovetseg es a tagallamok hatalmi szerveinek hatas-
korerol, pontosabban a hatalmi jogositvanyok felosztasarol lehetett szo. 
A legfontosabb, tehat a szuverenitasbol foly6 jogositvanyok felosztasa-
kor a gyakorlatban ket alapveto torekvćs erezheto. A centralisztikus el-
kepzeles az eros kozponti hatalmat szorgalmazza, amely a tagallamokat 
egyszeru kozigazgatasi egysegekkć akarja atalakitani. Elmeletileg ez nem 
elkeriilhetetlen, de a gyakorlatban tobbnyire az tortenik, hogy a kozpont 
nem marad semleges, hanem a legerosebb tagallam reszerdekeit elebe-
helyezi a tobbinek. 

Ezzel szemben az un. decentralista elkepzeles a szovetsćgi hatalmat 
masodlagos, mesterseges kepzodmenynek tartja, s hangsiilyozza a tag-
allamok onallosagat. Az ilyen allamszovetseg a gyakorlatban megleheto-
sen labilis politikai renszert eredmenyez. 

Az utobbi tiz evben egyre inkabb polgarjogot пуег egy uj koncepcio, 
amelyet az elobbiek folyaman mar ismertettiink. Ebben az ertelemben 
a foderacio fogalma a kozosseg, jobbanmondva a kozossegek kozossege 
elven alapul. Ez a koncepcio azert hasznos, mert a klasszikus hatalmi 
strukturara jellemzo erdekharc helyett, a kozos erdekeket, az egyiittmu-
kodest helyezi elotćrbe. 

Az 1963-as alkotmany az egyenjogusag es az egyiittmukodes elvebol 
kiindulva hatarozza meg a jugoszlav foderalizmus modelljet. E szerint 
a jugoszlav foderacioban a szovetsćg es a koztarsasagok, elvileg egyenlo 
es egymassal szoros kapcsolatban allo tarsadalmi-politikai kozossegek. 
01yan reszek ezek, amelyek egyiittveve kepezik a jugoszlav tarsadalmi 
kozosseget. Mi a lćnyege, a celja ennek a kozossegnek? 

„А foderalizmus - mondja J . Đorđević - egyeztetese a resz- es az alta-
lanos erdeknek, de kifejezi a kozottiik levo ellentetet is. (Prof. Jovan Đor-
đević: Ustavno pravo, Beograd, 1972. str. 327—28.) A kozos erdek idea-
lis kifejezese ennek a viszonynak. Letezik, de nem mindenhol es nem 
mindenkor. Az altalanos nemegyszer meghaladja nemely (koztarsasagi 
es mas) kiilonos erdekeket. Ha leteznenek mar kesz es megfogalmazott 
kozos erdekek, a foderaci6ra mint szovetsegi allamra nem lenne sziikseg." 

Az alkotmany tobb helyen foglalkozik a foderalizmussal. Ez egyreszt 
lehetove teszi e fogalom teljesebb meghatarozasat, ugyanakkor talalko-
zunk ismetlesekkel es homalyos rendelkezesekkel is , amelyek megnehe-
zitik az eligazodast. 

A foderacio alkotmanyos konceptusarol akkor kapunk legtisztabb 
kepet, ha funkci6inak, jogainak ćs kotelesseginek problematikajan at 



kozelitjiik meg. Hatalmi dimenzioit is igv merhetjiik fel a legpontosab-
ban, mert funkcioinak megvalositasara torvenyeket es mas jogi aktusokat 
hozhat, de kiilonfćle szerveket es szervezeteket is letesithet. 

Negy nagy csoportba oszthatjuk fel a foderacio jogait ćs kotelessegeit. 
Kizarolagos jogkore van az allam es teriileti vćdelem valamint a nemzet-
kozi politika vezeteseben es meghatarozasaban. A masik csoportba ne-
hany masjellegu jog es kotelesseg tartozik: a nemzeti egyenjogusag, a 
szocialista tarsadaimi-politikai rendszer vćdelme. 

Harmadikkent az egyseges gazdasagi rendszer biztositasaval jaro jogo-
kat es kotelessegeket kell megemliteni. Ezenkiviil, a foderacio hatas-
korebe tartozik meg a tervezes szabalyozasa, valamint az emberi jogok 
vedelme ćs a fejletlen videkek gazdasagi felzarkozasara iranvulo intez-
kedesek meghozatala. 

Az 1963-as jugoszlav alkotmany - elčszor a alkotmanyossag tortene-
tćben - 163. szakaszaban kimondja: 

„А Szovetsegi Szkupstina a legfobb hatalmi szerv es tdrsadalmi 6n-
igazgato szerv, a szovetsćg jogai es kotelessegei keretćben." Ez azt je-
lenti, hogy az onigazgatas elvenek egyre szelesebb gyakorlati alkalma-
zasa olyannyira kihatott a politikai rendszer fejlodesere, hogy annak 
kozponti intezmenye a kepviselohaz is valtoztat jellegen. Jollehet a Ter-
melok Tanacsanak bevezetesevel mar za 1953-as alkotmanytorvenyek 
is modositottak e legfelsobb hatalmi szerv kalsszikus strukturajat es funk-
cioit, az uj megfogalmazas egy minosegileg mas, az onigazgatasi rend-
szernek megfelelo modellt ad. Az onigazgatasi es a tisztan hatalmi funk-
cio kettossege nyomonkovetheto a kepviselohaz struktiirajaban es jog-
korćben egyarant. A kepviselohaz tehat a tarsadalmi onigazgatas altala-
nos szerve, amelyre az alkotmany rabizza a legfontosabb hatalmi funk-
ciokkal egybekotott feladatokat is. 

A Szovetsegi Kepviselohaznak 6t tanacsa volt : a . Szovetsegi, Gazda-
sagi, Muvelodesi-Kulturalis, Nepjoleti-Egeszsegiigyi es a Politikai-Szer-
vezesi Tanacs. Az elso az un. politikai a tobbi pedig a munkakozossegek 
tanacsa. Osszetetelenel fogva a Szovetsćgi Tanacs kifejezoje Jugoszlavia-
nak, mint tarsadalmi-politikai kozossegnek. Tagjainak lćtszama 190. 
Koziiliik 70-et a koztarsasagok es tartomanyok ( 6 x 1 0 es 2 х 5) valaszta-
nak. A munkakozossegi tanacsok a korabeli elmeleti felfogasok szerint 
azoknak a dolgozoknak a delegacioi voltak, akik a megfelelo tevekenv-
segi szferaban dolgoztak. A Szervezćs-Politikai Tanacsba olyanok keriil-
tek be, akik valamilven tisztseget viselnek az onigazgatasi szervekben, 
vagy politikai szervezetekben. A munkakozossegi tanacsok egyben re-
szei a tarsadalmi onigazgatasnak, s ezćrt onigazgatasi tanacsoknak is hivtak 
oket. 

A Szovetsćgi Kćpviselohaznak ezt a strukturajat azert vezette be az 



1963-as alkotmany, mert igy akarta biztositani a dolgozok mind szele-
sebb bekapcsolasat a tarsadalmi iigyek intezćsćbe. Ugyanakkor a dolgo-
zok bevonasaval csokkenteni kellett volna a professzionalizmus vesze-
lyet. A politikai es munkakozossegi tanacsok egyiittes tevekenysege leg-
alabb is elvben, a tarsadalmi iigyek intezćseben jelentkezo szakmai es 
politikai problemak kozotti kiilonbsegeket is hivatott enyhfteni. A pol-
garok politikai delegaciojanak egvesitese a termelok es mas alkotok 
delegacioival a minel demokratikusabb es hatekonyabb donteshozatal 
erdekeben tortent. 

Maga a dontćshozataU mehanizmus az alkotmany ertelmeben (a gya-
korlatban mćginkabb) a tisztan politikai strukturaknak elsosorban a 
Szovetsegi Tanacsnak kedvezett. 

A foderalizmus elvenek megvalositasa a Szovetsegi Kćpviselohaz 
struktiirajaban, s a donteshozatal modjaban nyilvanul meg. A Nepek 
Tanacsa csakugy, mint az 1953-as alkotmanyt6rvenyben, most sem 6n-
allo, hanem a Szovetsegi Tanacs reszekent mukodik. Onallo tevekeny-
segenek szabalyozasa szint6i valtozatlan: kotelezoen akkor iil ossze, 
ha alkotmanymod6sitasrol van szo. Sajat kezdemenyezćsere megvitat-
hatja a nepek es koztarsasagok egyenjogusagat ćrinto vagy a koztarsasa-
gok alkotmanyban megallapitott jogaira vontkozo torvenvjavaslatokat. 

Ami a donteshozatalt illeti, itt is ervenyben marad a korabbi megoldas: 
vita eseten vegsosoron a Nepek Tanacsa a gyongebb fel. fgy peldaul 
az alkotmany 192 szakasza kimondja, a tarsadalmi tervvel kapcsolatos 
nezetelteres eseten a Szovetsegi Tanacs altal elfogadott megszovegezesbe 
lep hatalyba. 

1967—68.- Alkotmanym6dositasok. Az 1963-as alkotmany negy ćvig 
volt hatalyban modositas nelkiil. Ez viszonylag nem nagy ido kiilono-
sen ha tudjuk, hogy elokeszitese mintegy harom evet vett igenybe, s az 
1953-as alkotmanytorvennyel ellentetben jogilag alkalmazhato egyseget 
kćpezett. Mi az oka annak, hogy 1967 ćs 71 kozott negyven modosito 
fiiggelekkel boviilt ez az alkotmanyos dokumentum? 

A fuggelekeket vizsgalva azt tapasztaljuk, hogy az eszkozolt valtoza-
sok foleg a foderalizmus elvenek valoravaltasaval foglalkoztak. Az 1971. 
evi fiiggelekek jelentosegiiknel fogva kivalnak a tobbi koziil. Itt mar 
nem is egyszeru modositasrol van szo, hisz ez a dokumentum egy mino-
segileg uj alkotmanyos rendszer elofutarja. 

Az 1967-es es az 1968-as alkotmanyfuggelekek jeletos valtozasokat 
hoztak s hozzajarultak a foderalizmus elvćnek tovabbi kiteljesedesehez, 
konkretizalasahoz. Az alkotmanymod6sitas felolelte: 

1. a Szovetsćgi Kepviselohaz valamint a valasztasi rendszer modositasat; 
2. a munkaszervezeti onigazgatasi szervek osszetetelenek bizonyos 

megvaltoztatdsat; 



3. а szovetseg es a koztarsasagok viszonyanak egyes kerdeseit a torveny-
hozasban; 

4. az autonom tartomanyok helyzetet es funkciojat; 
5. a nemzetisegek anyanyelvhasznalati jogat. 
Persze az elso husz alkotmanyfuggelćk nemcsak ezekkel a temakkal 

foglalkozik, de vizsgalatunk szempontjabol csak a felsorolt valtozasok-
nak van jelentosege. Mar a kiemelt temakbol is latszik, hogy a valtoza-
sok elsosorban a foderalizmus elvenek gyakorlati megvalositasara vonat-
koztak. Ha az 1963-as alkotmany az onigazgatas alkotmanyos modellje-
nek kidolgozasat helyezte eloterbe, akkor az 1967—68. evi modosito 
fuggelekekrol elmondhatjuk, hogy a foderalizmus elvenek fejlesztese 
volt a cćljuk. De figyeljiik meg kozelebbrol az alkotmanyfuggelekek 
ujdonsagait. 

E16szor is ami az onigazgatas elvenek gyakorlati megvalositasat illeti, 
az elso husz alkotmanyfuggelek nem hoz sok ujat. Ez nem is csoda, mert 
ilyen rovid id6 alatt joformdn meg arra sem volt eleg ido, hogy a tarsa-
dalmi onigazgatas 1963-as alkotmanyban rogzitett modellje bejarodjon. 
Inkabb az ossztarsadalmi allapotok jellemzesekent csak az 1968. evi XV. 
fuggeleket lehet kiemelni. Ez a sokat vitatott rendelkezes lehetove tette 
a munkaszervezeteknek, hogy az onigazgatas kiteljesitese cimćn onalloan 
dontsenek a vallalati onigazgatasi szervek struktiirajarol es hataskorerol. 
Sokan mar a kćpviselohazi szavazas elott helvtelenitettćk az onigazga-
tasi jogok ilyen kiszelesiteset s ramutattak, hogy ez a gyakorlatban su-
lyos kovetkezmenyekkel jarhat. A gyanii beigazolodott: a XV. alkotmany-
fiiggelek alkalmazasa sok nagyvallalatban az un. iigyintezo bizottsagok 
megalakitasahoz vezetett. Ezek a kisletszamu „onigazgatasi szervek" nem-
egy esetben igen szeles hataskort ragadtak magukhoz, s jo taptalajava 
valtak a technokratizmusnak. Talan mondani sem kell, hogy az ilyen 
munkaszervezetekben az onigazgatas meglehetosen elcseneveszesedett. 

Az 1967—68. evi alkotmanyfiiggelekek harom szferaban valositottak 
meg es konkretizaltak a foderalizmus elvet. 

Az elso es legszembeszokobb valtozas a Szovetsegi Kepviselohaz szer-
kezeteben tortent. Az 1967-ben meghozott I. fuggelek a Nepek Tanacsa-
nak helyevel es szerepćvel foglakozott. Meg ez sem egyenliti ugyan ki 
a tobbi tanaccsal, de a meglevo alkotmanyhoz viszonyitva bovitette hatas-
koret. l g y peldaul a Nepek Tanacsanak jogaban all megvitatni, minden 
olyan kerdest, amely kapcsolatban van a koztarsasagok, nepek es nemzeti-
segek egyenjogusagaval, valamint azokkal a jogokkal, amelyek az alkot-
many szerint a koztarsasagokat illetik meg. Ujdonsagnak szamit, hogy 
a Tanacs akkor is megvitathatja a fentemlitett kerdesek barmelyiket, 
ha a problema nem megfogalmazott javaslat formajaban keriilt ele s kvi-
lonben sincs valamelyik tanacs napirendjen. Az alkotmany eddig nem 



latta elo azt sem, hogy a nemzetisegek egyenjogusaganak kerdese napi* 
rendre keriilhet a Nepek Tanacsaban. Az I. alkotmanyfuggelek megkonnyiti 
a Tanacs osszehivasat is . Azelott a Szovetsegi Kepviselohaz elnoken 
kiviil csak a koztarsasagi delegatusok tobbsege vagy a Tanacs tiz tagja 
kovetelhette osszehivasat, most azonban ehhez eleg volt 6t tag kifeje-
zett ohaja is . Az emlitetteken kiviil a Tanacs kotelezoen megvitatja a 
tarsadalmi tervet, a tarsadalmi-politikai kozossegek jovedelmi forrasai-
rol szolo torveny, valamint az osszes alap es kerettorvenyek javaslatait 
Ebben a hataskorben a tanacs nem jelentkezik mint kulon haz, hanem 
a Szovetsćgi Tanacsbol kivalva vegzi teendoit. Kiilon folytatja tehat a 
vitat, de tagjai a hatarozatot a Szovetsegi Tanacs iilesen a tobbi kepvise-
lovel kozosen hozzak meg. Vegso soron tehat a Szovetsegi Tanacs es a 
kereteiben mukodo Nepek Tanacsa egyseges hazkćnt tevekenykedik. 

Ez az alkotmanyfuggelek tartalmazott egy ellenmondast. Harmadik 
bekezdeseben kimondta, hogy a Nepek Tanacsa egyenrangiian, tehat 
mint haz gyakorolja azokat a jogokat is , amelyek eddig a Szovetsegi Ta-
nacs mint egyseges haz onallo hataskorćbe tartoztak. Ezzel voltakeppen 
szćtszakadt a Szovetsegi Tanacs, ami abb61 is latszik, hogy ha a ket ta-
ndcs valamelyik napirenden lev6 kerdesben nem jut megegyezesre, a 
nćzetek osszehangolasara ugyanazt a modszert kellett volna alkalmazni, 
mintha a Szovetsegi Tanacs es valamelyik munkakozossegi tanacs екегб 
nćzeteit kellene egyeztetni. 

Magatol ertetod6, hogy ilyen felemas alkotmanyjogi konstrukcio nem 
maradhatott fenn huzamosabb ideig. Mdr a kovetkezo evben 1968-ban 
sor keriilt a tovabbi alkotmanyfiiggelekek meghozatalara. Ezek az uj 
alkotmanyos rendelkezesek jelentos valtozasokat hoztak nemcsak a kep-
viselohaz osszeteteleben, hanem a Nepek Tanacsanak hataskorćben is . 

A kepviselohaz strukturaja nem valtozik: megmarad az 6t tanacs, de 
a tanacsok uj elnevezesei mogott mind lathatobb a foderalizmus 
elvenek tovabbi tćrhoditasa. A kepvisel6hazat most a Nepek Tanacsa, 
a Tarsadalmi-Politikai, a Gazadsagi, a Kozoktatasi-Muvelodesi, vala-
mint a Nepjoleti-Egeszsegiigyi Tanacs alkotja. A hataskorok szferajaban 
az 1967—68. ćvi alkotmanyfiiggelekek a Nepek Tanacsat alapvet6 fon-
tossagu hazza valtoztattak. Mar volt rola szo, hogy az I. fiiggelek is meg-
novelte a Nepek Tanacsanak hataskoret. Ezt a felemas alkotmanyjogi 
intezmćnyt azonban az 1968-as IX. fiiggelek onallo, hataskor szempontja-
bol pedig alapveto fontossagii hazkent targyalja. 

A Nepek Tanacsa a Tarsadalmi-Politikai tanaccsal egyiitt dont a tarsa-
dalomiranyitas legfontosabb kerdeseiben. Kiilon jelent6segćt alahuzza 
a tćny, hogy a nepek ćs nemzetisegek egyenjogusaga, vagy a koztarsasa-
gok es tartomanyok alkotmanyos egyensiilyanak kerdeseit onallćan is 



megvitathatja, s6t az esetleges javaslatokat, amelvek mas tanacsok napi-
rendjćn szerepelnek, kiilon eljarassal velemenyezheti. 

Azt, hogy a Nepek Tanacsanak helye alapjaban megvaltozott, talan 
az a proceduralis rendelkezes bizonyitja a legegyertelmubben, amely 
kimondja, hogy nezetelteres eseten az alkotrnanyban meghatarozott leg-
fontosabb torvenyek a Nepek Tanacsa altal elfogadott megszovegezes-
ben lepnek hatalyba. Azelott a Szovetsegi Tanacsnak volt ilyen eros hely-
zete. Vegiil , de nem utolsosorban az 1968-as alkotmanyfiiggelekek szele-
sebb jogokat biztositottak a koztarsasagoknak es tartomanyoknak, mint 
tarsadalmi-politikai kozossegeknek. Ezek a valtozasok szintćn a fode-
ralizmus elvenek kiteljesedeset peldazzak. 

* 

Az els6 tizenkilenc alkotmanyfiiggelek meghozatalaval egy korszak 
zarul le a jugoszlav alkotmanyossag torteneteben. Az elmiilt idoszakban 
sikeriilt megteremteni egy alkotmanyt, amely a tortenelemben eloszor 
gyakorlati modellkent is megformalta a tarsadalmi onigazgatas eszme-
jćt. Most mar tenykent allapithatjuk meg, hogy ebben a modellben — az 
1963-as alkotmanyban —, tarsadalmi es politikai okok miatt nem sike-
riilt koherens egeszkent megfogalmazni a foderalizmus elvet. Az elso 
tizenkilenc alkotmanyfiiggelek ezt a hianyossagot probalta meg kikiiszo-
bolni s a gyakorlat megmutatta: uj modellre van ahhoz sziikseg, hogy az 
onigazgatas es a foderalizmus elvet egymast kiegeszito modon akarjuk 
megfogalmazni. 

A tovabbi 1971-es alkotmanyfiiggelekek minosegi valtozasait pont 
abban latjuk, hogy egy uj, afenti ket elvet harmonikusan magabafoglalć 
alkotmanyos rendszer alapjait tartalmazzak. Ezeket az elkepzeleseket a 
uj alkotmany fejleszti rendszerezett egyseggć. Felreertes ne essek, nem 
azt bizonygatjuk, hogy az uj alkotmany a gyakorlatban nem szorulhat 
modositasra, kiegeszitesre. A minosegi valtozas az igazi ujdonsag abban 
a tenyben rejlik, hogy az alkotmanyos fejlodes soran most sikeriilt elo-
szor egy olyan alkotmanyos modellt letrehozni, amelyben egyenlo mertek-
ben ćrvenyesiil az onigazgatas es a foderalizmus elve. 

De az lij alkotmany vizsgalata mar egy masik feladat. 



Re%ime: 

Konkretizacija ideja samoupravljanja i federalizma u modelima Savezne 
skupštine do ustavnih amandmana od 1971 g. 

U ovom radu data je uporedna analiza posleratnih modela Savezne skupštine s posebnim 
osvrtom na razvoj i ostvarivanje ideja sapmoupravljanja i federalizma. U uvodnom delu 
autor iznosi tvrdnju, da se razvoj spomenutih ideja može pratiti i kroz druge institucije 
političkog sistema, ali s obzirom da ideje samoupravljanja i federalizma predstavljaju 
osnovne principe političkog sistema socijalističke Jugoslavije, njihovo normativno 
ostvarivanje i medusobni uticaj se najbolje da analizirati u takvoj ustavnopravnoj in-
stituciji kao što je Savezna skupština. Ova institucija je tokom razvoja izrasla u jednu od 
centralnih institucija političkog sistema koja je ujedno najviši organ vlasti a i organ 
samoupravljanja. 

U prvom delu studije se daje srazmemo opširan opis pojma federalizma i samouprav-
ljanja. Govori se i o njihovom medusobnom odnosu. U vezi stim autor konstatuje, da su 
ove dve ideje u konkretnim modelima jugosiovenskog političkog sistema postale neraz-
dvojni osnovni principi. Federaciju odn. federalizam u krajnjoj liniji možemo definisati 
kao udruživanje medusobno ravnopravnih subjekata radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva. 

Ova definicija, ako vršimo uopštavanje u istoj srazmeri kao i u slučaju pojma federaliz-
ma, može da se odnosi i na samoupravljanje. Na nižim stepenima uopštavanja autor već 
pravi razliku izmedu ova dva pojma. Tako se može reći, da se pojam federalizma odnosi 
na makro-, a pojam samoupravljanja (i) na mikro društvo. Cilj udruživanja u slučaju 
federacije je slobodan i ravnopravan razvoj naroda i narodnosti. Samoupravljanje kao 
metod upravljanja društvenim poslovima osim drugih ciljeva ima kao krajnji cilj slobod-
nu asocijaciju proizvodača, odnosno ljudsku sreću. 

Naravno, do takvih teorijskih uopštavanja dolazilo se na osnovu analize konkretnog 
jugoslovenskog političkog sistema, što ne znači da ovi zaključci imaju svoju važnost i u 
drugim društvenim i istorijskim okolnostima. 

Drugi deo studije je posvećen analizi konkretnih modela Savezne skupštine. Kroz 
analizu ustavnih modela najvažnijeg predstavničkog organa autor opisuje rađanje i razvoj 
ideje samoupravljanja i federalizma. Ova dva osnovna načela ustavnog sistema se javljaju 
i razvijaju različitim okolnostima. Bez obzira na povremene padove i oscilacije u razvoju 
može se konstatovati, da se njihov značaj u izgradnji ustavnog sistema raste. 

Ovaj deo studije obuhvata vremenski period do donošenja ustavnih amandmana 
1971 g. 

Summary 

Concretization of the notions of self-government and federalism in the 
modeis of the Federal Parliament until the constitutional amendments 
of 1971 

The author gives a comparative analvsis about postwar models of the Federal Assamblv, 
espacially considering the development and implementation the ideas of self-government 
and federalism. In the introducting part the author claims that the development of above 



mentioned ideas can be observed in some other instituitions of the political svstem, too, 
but considering that the ideas of self-government and federalism are the basical princip-
les of the political svstem in sociatistic Yugoslavia, their normative realization and mutual 
influence can be best analized in such constituitional instituition like the Federal Assamb-
ly is. 

This instituition became one of the central instituitions of our political system., and at 
the same time it is the highest organ of government and an organ of self-government,too. 
In the first part of the study the author gives a survay of the notion of federalism and 
self-govemment, and their mutual connection. The author ascerts that these two ideas 
are inseparable basic principles within the concrete models of Yugoslav political system. 
The federation or federalism we can define as association among equal subjects for reali-
sation the common purposes. This definition could concern the concept of self-govern-
ment, too, if we generalize it in the same way as in the case of federalism. On the lower 
degrees of generalisation the author already distinguishe? htese two concepts. It is possib-
le to say, that the idea of federalism concerns the macro society and the idea of self-
-government concerns the micro society. 

The purpose of assotiation in the case of federalism is a free and equal development of 
nations. Self-govemment, as a method of society-administration, beside other purposes, 
has a final aim - the free association of producers, namely thc human happiness. 
Naturallv, to such theoretical generalisation we can get by analysing the concrete Yugos-
lav political svstem, but it does not mean that this conclusions have their validity in 
other socities and historical cicumstances, too. 

The second part of study is devoted to analysis of concrete models of the Federal Assem-
bly. In analysing the constituition models of the most important deputy organ, the au-
thor describes the origin and development the notions of self-government and federalism. 
These two basic principles of Sonstituonti system appears and develops in various cir-
cumstances. Irrespective from periodical oscillations in development it can be ascertai-
ned that their importance grows in setting up the constituitional svstem. 

This part of the study concerns the period up to the enactment of the constituitional 
amandments in 1971. 



Kovacs Terez 

A tanyak tarsadalmi folvamatai egy bacskai 
kozsegben (Becsen) 

A Bacskan ithalado utasnak sokat kell utaznia, mig valamelyik telepiiles-
hez nem er. Az Alfoldnek e legdelibb reszen a nagy tavolsagokra levo 
telepiilesek kozott mindenhol vannak tanyak. A tanyaiak evekig a kiil-
vilagtol elszigetelten eltek le eletiiket. Ellenben az utobbi evekben elet-
koriilmenyeikben gyokeres valtozasok tortentek. 

A becsei 1971-es hatarrendezćs a folyamatot meggyorsitotta, sot mond-
hato, hogy ehhez a problemahoz drasztikusan, nem embersegesen viszo-
nyult, mert nem vette figyelembe a tanyaiak erdekeit. Ez alkalommal 
a becsei hatarban 280 tanyai csalad kenytelen volt elhagyni otthonat es 
egyeseknel, kiilonosen az idoseknel es azoknal, akiknek nem volt hazuk 
Becsen, ez a hatarozat sulyos kovetkezmenyekkel jart. 

Nehez lenne elorelatni 161 tanya jovojet, ellenben ha foh/tatodik a 
jelenlegi gyakorlat, a tanyak nem fognak soha „elni". Mielott meg ki-
halnanak, sziikseges lenne behatobban tanulmanyozni ennek a kiilonle-
ges tarsadalmi eletszervezesnek a forrasait. 

Ez a tanulmany gyakorlati jellegu, mert konkret, empirikus tanulma-
nyozas utjan valamilyen megismereshez kivan eljutni azzal kapcsolatban, 
hogy vajon meg kell-e menteniink a tanyakat, ha sziikseges, meg tarsa-
dalmi beavatkozas aran is , vagy magukra kell hagyni, hogy a jovo dontse 
el a sorsukat, vagy epp siettetniink kell eltunesiik folyamatat. 

Az emlitett lehetosegek koziil valamennyinek az elfogadasakor figye-
lembe kell venni azok erdekeit, akiknek a sorsarol van szo, de nem sza-
bad mellozni az altalanos tarsadalmi erdekeket sem, es amennyiben lehet-
sćges, osszhangba kell ezeket hozni. 

A kutatast Becsen vegeztiik. A varos a Tisza jobb partjan fekszik, 48 
kilomćterre eszakra Ujvidektol. Becse a kozseg kozpontja. Ebben a tanul-
manyban csak azokat a tanyakat vettiik figyelembe, amelyek Becse varos 
hataraban magantulajdonban vannak. A hatar 20 309 ha teriiletet foglal 



magaban, ebbol 10 567 ha (52%) magantulajdont es 9742 ha (48%) tdrsa-
dalmi tulajdont kepez. A tarsadalmi szektoron is vannak tanvak, de ezek 
kiilonboznek a maganteruleten levo tanyaktol, mert az elobbieknel be 
van vezetve a villanyaram, betonut vezet a varosba es van allando auto-
buszjarat. Egy-egy ilyen birtokon rendszerint tobb csalad el (20—70), 
ugyhogy egy kis falut kepeznek. 

A kikerdezes 1973 szeptembereben tortent es e tanulmany szerzoje 
vegezte. A kikerdezes egysege a haztartas volt, a beszelgetes pedig a 
hazigazdaval folyt le. A tobbgeneracios csaladban, ahol a hazigazda nem 
a legidosebb, hanem a kdzepso generaciobol valo volt, egyes kerdese-
ket tettem fel a legidosebb ferfi csaladtagnak is. Abban a csaladban, ahol 
15—30 ev kozotti hazassagra meg nem lćpett fiatalok is voltak, (nemre 
valo tekintet nelkiil) egyes kerdesek nekik is szoltak. 

Az adatgyujtćs masik eszkoze a megfigyeles volt. Enelkul az anyagi, 
kulturalis, szocialis, higienikus es egyeb feltetelekrol nem lehetne teljes 
kepet adni. 

A problema elemzesehez hozzasegitett szemelyes tapasztalatom is 
ugyanis regebben evek hosszii sorat toltottem egy becsei tanyan. 

A TANYAK KELETKEZESI FELTfiTELEI 

A tanyak kialakulasanak gyokerei visszanydlnak a messzi miiltba, mikor 
az Alfold nepei meg nomad pasztorok voltak. Hogy megvedhessek magu-
kat es az allatokat a hidegtol, a legelo kozepen egy epiiletet csinaltak, 
ahol a joszagokat decembertol marciusig teleltettek. Mivel a joszagokat 
etetni kellett es a falu is messze volt, a pasztoroknak a joszagokkal kellett 
maradniuk. Altalaban a pasztor es a joszagok egy helyisegben aludtak. 
Marciustol decemberig pedig az epiilet iires volt. 

Kesobb a lakossag gyarapodasaval nott az elelemsziikseglet is. Az 
emberek lassan kezdtek feltorni a legelot es fokozatosan attertek a fold-
muvelesre. A tanyaknak tovabbra is voltak lakoi, de csak szezonmun-
kak vegzese idejen, mig telire bekoltoztek a faluba vagy a varosba. Kez-
detben a hivatalos szervek tiltottak a tanyan valo tartozkodast, azzal a 
kifogassal, hogy a tanyaiak szellemileg elmaradott es erkolcstelen embe-
rek lesznek. Az iildozes igazi oka viszont az volt, hogy a tanyak a betya-
rok jo menedekhelyeiil szolgaltak. 

Akik attćrtek a foldmuvelesre, eloszor azokat a foldteriileteket tortćk 
fol, amelyek messze voltak a falutol, vagy varostol mert csak igy valt 
lehetove, hogy ket kozseg kozott meghuzzak a hatart, Mivel a muvelt 



foldteriilet messze volt, az emberek kenytelenek voltak hazat epiteni 
foldjiikon. Nem lehetett mindennap kijarni a foldre es este hazamenni 
a falusi vagy varosi hazukba. 

A tanyak keletkezesenek oka a lakossag megnovekedese es a falusi, 
illetve varosi haz valamint a megmunkalt foldteriilet kozotti nagy tavol-
sag volt. A tanyak funkcioit viszont a termeshozam novekedesenek a 
lehetosegeben kell keresni. A tanyakon nagyon кбппуи volt a joszagot 
felnevelni, mert csak legeltetni kellett es ez kivetel nelkiil a gyerekek 
feladata volt. A tanyak legkisebbjei mar 3—4 eves korukban oriztek a 
libakat, kesobb pedig a nagyobb haziallatokat es nagyon koran megkezd-
tek a nehezebb mezei munkat is. 

Az volt a szokas, hogy ha a legidosebb ferfigyerek megnosiilt, a fele-
segevel kintmaradt a tanyan, a sziil6k pedig bekoltoztek a faluba vagy 
a varosi hazukba. A fiatalok a termeny egy reszet a sziiloknek adtak. Ez 
egy iratlan torveny volt, amelyet mindenki betartott. 

A tanyak tervszerutleniil es rendszerteleniil epiiltek, aki csak akart, 
ćpitett maganak. A miilt szazad vegen es ennek a szazadnak az elejen az 
Alfoldon a lakossag egyharmada tanyan elt, de tudunk olyan k6zsegr61 
is , ahol a lakossagnak tobb mint fele tanyasi volt. 

Mindemellett tudomanyos korokben a ta' у а к tanulmanyozasa eleg 
sokaig el volt hanyagolva. Csak a XX. szazad harmincas eveiben jelenik 
meg az iigynevezett tanyakerdes. Azok a tudosok, akik ezzel a kerdessel 
foglalkoztak (Erdei F., Gy6ffi I., Szabo I. es masok) a tanyak szamanak 
novekedeseben a polgarok szettelepedesenek veszelyet lattak, es azt ku-
tattak, milyen tarsadalmi, gazdasagi es kulturalis elmaradottsagot hoz 
ez a jelenseg, s hogyan lehetne esetleg megakadalyozni. 

Az utobbi idoben Magyarorszagon ujra felvet6dik a ,,tanyakerdes". 
Ennek a problemanak a legjobb ismeroi (Markus I., Romany P., Mocsar 
G.) a tanyak mai helyzetet szemlelik es az ugynevezett ,,tanyak6zpontok" 
mielobbi letrehozasat siirgetik-. A tanyakozpontban kapna helyet az iskola 
ćs azok a szolgaltatasok, melyek elengedhetetleniil sziiksegesek (elsosor-
ban felvasarlo es elarusito szolgaltatasra kell gondolni, de nagy figyelmet 
szentelnek a kulturalis es az egeszsegyiigyi sziiksegleteknek is) . Magyar-
orszagon ma 800 000 ember el tanyan. 

A BACSKAI HELYZET 

Mikor a torokok visszavonultak a mai Bacska teriileter61, Szabadkan 
es nćhany kisebb falun kiviil itt minden telepiilest megsemmisitettek. 
A lakossdg egy rćsze a haboruban elveszett, a tobbi pedig elmenekiilt. 



Ez a teriilet evekig lakatlan volt. Csak a XVIII. szazad kozepetol kezd6-
dott betelepitćse. Az uj telepesek magyarok, szerbek, nemetek, szlovakok 
ćs ruszinok voltak. Becsere csak magyarok es szerbek jottek. A varos 
ketnemzetisegu arculatat a mai napig megtartotta. Az 1971-es nepszam-
lalas alkalmaval a kozsegben 44 976 emberćlt : 62% magyar, 32%, szerb 
es 6 % mas nemzetisćgu, illetve ismeretlen, 

Parhuzamosan a legelok feltoresćvel ennek a varosnak a hataraban 
is elkezdtek tanyakat epiteni. Elsosorban gazdasagi okokbol tettek, mivel 
a fold megmunkalasa primitiv modon tortent, igy a mezei munkakat 
konnyebben el tudtak vegezni, ha ott laktak, ahol gazdalkodtak, tovabba 
a tan.yaiak sokkal kisebb adot fizettek (erdekes, hogy Becsen a tanyaiak 
meg ma sem fizetnek adot tanyajuk utan, mint a varosban levo hazak 
tulajdonosai). 

A mult szazad vćgetol egeszen az otvenes evekig divatos volt, hogy 
valaki tanyat birtokoljon. Orvosok, iigyvćdek, tisztviselok nem szami-
tottak elegge elokeloeknek, ha nem volt tanyajuk. De, akarcsak a tobbi 
tanyatulajdonos, nagy resziik nem ćlt a tanyan, hanem kiadtak negyede-
bol, vagy esetleg harmadabol szegeny foldnelkiili parasztoknak. A tanya-
tulajdonosoknak a varosban volt hazuk a tanyara pedig csak idonkćnt 
jartak ki szetnezni es fokent ellenorizni, hogy nincs-e valami , ,ba j" Meg 
kell azonban emliteni, hogy ezen a teriileten nem voltak szazezer holdas 
foldteriilettel rendelkezo foldbirtokosok, mert a torok hodoltsaggal 
megsemmisiiltek a kozepkorbol szarmazo oriasi latifundiumok is. l g y 
a kizsakmanyolas nem volt olyan meretu, mint mashol ebben az idoben. 

A Horthy-rendszer 1941—42-ben a legtobb gabonat a tanyakon velte 
talalni, i gy a beszolgaltataskor a tanyaiakkal voltak a legszigorubbak. A 
nepfelszabadito haboni alatt a tanyak a partizanok, de a csetnikek huza-
mosabb elrejtesere is szolgaltak. 

A tanyak tarsadalmi folyamatait tobb tenyezon keresztiil szemleltet-
hetjiik. Most szć lesz az iparositasrol, az urbanizaciorol, a modernizacio-
rol, a deviaciorol es az integraciorol. 

A. Iparositds 

Az iparositas egy bonyolult tarsadalmi folyamat, amely minden iranyba 
terjeszkedik es valtozast hoz. Ennek kovetkeztćben elsosorban a terme-
lesben allnak be valtozasok: novekszik a mechanizacio es a gepek alkal-
mazasa es a termelćs esszerubb lesz, tovabb novekszik a munkameg-
osztas es termeles. A tarsadalomban az iparositas dinamikusabb vertika-
lis es horizontalis mobilitashoz vezet es ennek kovetkezteben megval-
toznak az emberek kozotti viszonyok ćs valtozik az emberek felfogasa is. 



Az iparositas vivmanvai a tanyakig kćsobb jutnak el, mint a varosig 
vagy faluig. Ez nagyreszt annak a kovetkezmenve, hogy a tanyak nin-
csenek ellatva villanyarammal. A mintaegysegbe keriilt 50 tanya koziil 
csak 5 villamositott. A tanyak elszigeteltsege szinten (masik teny, amely) 
megneheziti az iparositas vivmanyainak terjedesćt (tanyak, elszigetelt-
seg). A tanyak foldmuvelo jellege szinten hozzajarul e terjedes megnehe-
zitesehez, mivel a mezogazdasagban az iparositas vivmanyai csak kesobb 
erkeznek. 

Azon a tanyan, ahol ez a felmeres kesziilt, 12 traktor, 9 potkocsi, 7 
szemeh/gepkocsi, 1 cseplogep es egy kombajn van. Huszonot tanyan 
talalhato meg 16, 13 tanyainak van parasztszekere es 22-nek gumikereku 
szekere. 

Ezek az adatok azt mutatjak, hogy az emberi es allati munkaerot csak 
reszben valtottak fel a gepek. Az iparositas kovetkezteben a foldmuvesek 
munkasokka valnak. A kikerdezett mintaegysegben (155 szemely) jelen-
leg nyolc szemely van allando munkaviszonyban es harman nyugdija-
sok. Meg kell meg emliteni, hogy 14 szemely jelentette ki , hogy idon-
kent eljar masokhoz dolgozni (vagy a tarsadalmi birtokra, vagy a magan-
termelokhoz napszamba, vagy masmilyen formaban, pl. ha valakinek van 
traktora, akkor elmegy masnak is dolgozni). Ezek a tanyaiak mar a mun-
kasokka valo atvaltozas utjara leptek, mert jovedelmiiket nemcsak foldjiik 
megmunkalasaval teremtik meg. A legtobb kikerdezett tanyai velemenye 
szerint azok az emberek elnek legjobban, akiknek egy kis foldjiik van, 
de emellett allando munkaviszonyban vannak. A tanyai magantermelok 
ilyen es hasonlo velemenye szinten ramutat arra a tendenciora, hogy a 
foldmuvesek fokozatosan munkasokka valnak. 

A foglalkozas megvaltoztatasaval a valamikori tanyaiak tarsadalmi 
helyzeteben vertikalis es horizontalis mobilitas all be. 

Generaciok kozotti tarsadalmi szerepvaltozast tapasztalhatunk a mai 
tanyaiak es a mar veliik nem egyiitt elo hazassagban levo gyerekeik ko-
zott. A valtozasok azonban nagyobbak horizontalis, mint vertikalis irany-
ban. A munkaszervezetbe keriilt tanyai пбк mindegyike foglalkozasara 
nezve haziasszony volt. Ezeknek az апуакпак a mar hazassagban lev6 
lanyaik koziil 18 maradt haziasszony, 3 fizikai munkasno lett, egy fod-
rasz es 3 vegzett kozepiskolat. A tanyan elok fiai kozott 4 maradt mezo-
gazdasagi magantermel6, 7 dolgozik szakkepzetlen munkaskent es egy 
vegzett egyetemet. 

Vertikalis szerepvaltozasr61 csak abban az esetben beszelhetiink, ha 
az emlitettek befejeztek a szakmunkdskepzo iskolat, kozepiskolat vagy 
egyetemet vćgeztek. Mint ahogy ez a fentiekbol kitunik, a 45 szemely 
koziil ih/en csak 13 (4 пб es 9 ferfi). A lakheh/ megvaltoztatasanak kovet-
kezteben beallt modosulasokat horizontalis tarsadalmi mozgasnak nevez-



zuk. A 45 felnott пб es fćrfi koziil - akiknek szuiei jelenleg tanvan elnek -
11 szemely lakik tanyan (fokent пбк) 27 szemely Becsen, 4 szemeh/ vala-
melyik bacskai kozsegben es 4 szemely kiilfoldon. Nagyreszt бк is tanyan 
eltek mindaddig, amig ferjhez nem mentek, illetve meg nem nosiiltek. 

Sem a vertikalis, sem a horizontalis tarsadalmi valtozas ket generacio 
kozott az alapul vett mintaegysegben nem gyors, nem ugrasszeru, ha-
nem tobbnyire lassii, fokozatos. Megfigyelheto azonban, hogy mind a 
ketfele valtozas jobban kifejezesre jut a ferfiaknal, mint a noknel. 

B. Urbani^acio 

A varosi tarsadalom letrehozasat urbanizacionak nevezziik, ami szoros 
kapcsolatban all az iparositassal. Az urbanizacio a tanyakra meg kevesbć 
gyakorol hatast, mint az iparositas. A tanyak a hatarban szerteszejjel 
vannak, ezert nagy problemat jelent egy-egy fontosabb kozmuvel valo 
ellatasuk, ami a varosban 6s falun minden haztartas szamara megvalo-
sithato (mint peldaul a villanyhal6zat, a vizvezetek, a kanalizacio kiepi-
tese stb.). 

A tanyakat i igy epitettćk, hogy a lehetosegekhez merten minel koze-
lebb essenek a fouthoz. Amikor a tanyak viragzasuk korat eltek, azok 
az utak, amelyek Becset a кбгпуегб helysegekkel kotottek ossze, кб-
ves — de gyakrabban csak foldutak voltak. Ma legnagyobb resziik ki van 
betonozva (az Ujvidek, Zenta, Bacstopolya es Szenttamas fele vezeto 
utak), mig egy kis hanyaduk (a Torokbecse es a Kishegyes fele vezet6k) 
kovezettek. A legtobb betonutat az utobbi ćvekben adtak at a forgalom-
nak. Az lijonnan epiilt muutak reven sok tanyai igen elonyos helyzetbe 
keriilt, mert ha az ut a tanyajuk el6tt halad el akkor a varossal valo ossze-
kottetes joval jobb es gyorsabb, mint a fold - vagy akar a kovesiiton. 
A beton-, koves- es foldutak megoszlasa a tanyak es a varosok kozott 
szazak'kban: 

Az utak fajtai 100% 90—70% 60—30% 3 0 % alatt nulla c 

betonut 11 12 17 10 — 
kovesiit — 6 11 3 30 
foldiit — 2 20 11 17 

A mintaegysegben 11 csalad tagjai vannak abban a szerencses helyzet-
ben, hogy tanyajuktol a varosig betoniiton kozlekedhetnek. A tobbiek 
a varos kozpontjatol a tanyaig csak egy bizonyos dombig juthatnak el 
betonuton, mert a tovabbi szakaszt koves- vagy foldiiton kell meg-
tenniiik. Otven csalad koziil csak 17-nek nem kell folduton mennie, mig 



а tobbiek, ha a varosba akarnak jutni, az utszakasz kisebb vagy nagyobb 
reszet folduton teszik meg. Kiilonosen nehez szamukra a kozlekedes 
akkor, ha esik a ho vagy az eso. A kikerdezettek koziil van egy csalad, 
ameh/nek tagjai, ha a tanyarol a varos kozpontjaig akarnak jutni, az iit-
szakasz 80 szazalekat kenvtelenek folduton megtenni (9 kilometert). 

A varos kozpontjaesa tanyak kozotti tavolsag a masik tenyezo, amely 
hatassal van a tanyaiak varosba iranyulo kozlekedesere. 
A tanyak es a varos kozpontja kozotti tavolsag (km) 

km 3—5 5,5—7 7,5—9 9,5—12 
a tanyak szama 15 15 13 7 

A legkozelebb eso tanya harom kilometerre van a varos kozpontjatol, 
a legtavolabb eso pedig 12 kilometerre. A tablazaton is lathato, hogy 
tobbsegben vannak azok, akik - az alkalmazott merce szerint - kozelebb 
laknak a varoshoz. 

A mar emlitett tenyezok mellett a kozlekedesre kihatassal van meg 
a kozlekedesi eszkozok alkalmazasa. Mivel az autobusz csak reszben 
vagy egyaltalan nem all egyes tanyaiak rendelkezesćre, ezćrt kenytele-
nek sajat kozlekedesi eszkozeiket hasznalni. A kikerdezettek tanyain a 
kovetkezo kozlekedesi eszkozok talalhatok: 7 szemelygćpkocsi, 22 gumi-
kereku szeker, 13 parasztkocsi, 35 motorkerekpar es 75 kerćkpar. Ezek 
az adatok azt mutatjak, hogy a leggyakoribb kozlekedesi eszkoz a kerek-
par, minden tanyan van. Ujabban mind tobb a motorkerekpar: a tanyak 
2/3 reszeben talalhato. A szemelygepkocsi mar joval kevesbć elterjedt, 
kiilonosen ha figvelembe vessziik, hogy a 7 tulajdonos koziil 2 farmer 
modjan termel (tehat nem el a tanyan, csak oda jar ki dolgozni). A paraszt-
kocsit es a gumikereku szekeret az idosebbek hasznaljak kozlekedesi 
eszkozkent (kiilonosen az idosebb пбк kozlekednek parasztkocsin). 
A fiatalok kerekparon es motorkerekparon jarnak. 

A kozlekedes kiilonosen azok szamara jelent nagy problemat, akik 
allando munkaviszonyban vannak, vagy iskolaba jarnak. Ok minden nap 
fiiggetleniil attol, hogy milyen az idojaras, egy bizonyos id6pontban 
meg kell, hogy jelenjenek a munkahelyen vagy az iskolaban. A legtavo-
labb eso munkahely 14 kilometerre van egy tanyatol. A tanyan lako mun-
kas kerćkparon jar a munkahelyere (13 km-t fold-, 7 km-t koves- es 
4 km-t betonuton kell megtennie. 

A varosi eletmod a tanvavilagra nehezen hat. Nemi valtozast csak 
a tanyaiak egyes retegenel idezett elo. A tanyaepites stilusanak megval-
tozasa azokon az uj tanyakon eszlelheto, amelyeket a nem foldmuves 
csaladok epitettek. A kikerdezettek kozott van egy tanyai ember, aki 
a Torokbecse felć vezeto ut mellett nem messze a varostol epitett csaladi 



hazat. Arra a kerdesre, hogy mićrt itt epitett h&zat, azt felelte, hogy itt 
a portaert, melynek nagysaga fel hold, 3000 dinart fizetett a varosban 
viszont belekerii't volna 60 000 dinarba. Ezert a penzert б meg tudta venni 
a hatarban a fćl h:>ld foldet es az epiilet elkeszitesehez sziikseges anyagot. 
Mivel a foglalkozasa komuves, a megćpites nem jelentett szamara anyagi 
kiadast. 

A hatarrendezes alkalmaval egyesek lebontottak a tarsadalmi szektor 
birtokaba keriilt foldon lev6 tanyajukat es a hatar egy masik reszeben 
ujra felepitettek. Az uj tanyat a regi, megszokott modon emeltek fel, 
esetleg uj ablakokat es ajtokat tettek. 

A tanyai epiiletek altalaban regiek, leginkabb vert faliiak, a szoba fol-
des es a melegites kemencevel tortenik. Kemencebe valo tiizeloanyag bo-
ven akad (szarizik, szalma, csutka kukoricaszar, csuma stb.). 

A tanyan ritkan van kiilon elvalasztott gazdasagi udvar, mint ahogy 
az altalaban szokasos a varosban a foldmuvelessel foglakozo csaladoknal. 
Az a teriilet, amelyet udvarkent haszndlnak tanyan, nagyon nagy a varosi 
udvarhoz kepest. A tanyai udvarok altalaban fel hold teriiletuek. Az 
udvar egy resze gyep, ahol joszagok legelnek. 

Egyes tanyakon nagy rend es tisztasag van, mindannak ellenere, hogy 
rninden regi. Tobb helyen az udvar a tanya koriil be van keritve. Ellen-
ben van sok olyan tanya, amely nagyon el van hanyagolva. Lakoik pisz-
kos ruhaban jarnak, gyengen tisztalkodnak, a lakasban es az udvarban 
nagy a rendetlenseg. Sok az olyan lakas, ahol semminek sincs helye, min-
den piszkos es visszataszito. Tobb tanyan a udvar is rendezetlen: szerte-
szejjel van minden, a joszagok es a baromfi ossze-vissza jarkalnak a кбг-
пуекеп, a tanya koriil pedig sok a hulladek. A piszkossag es rendetlen-
seg nincs osszefiiggćsben az anyagi heh/zettel, inkabb, de nem teljes mer-
tekben a tanyaiak eletkoraval. A fiatalabb hazastarsak altalaban jobban 
rendbe tudjak tartani a lakast es a haz kornyeket. Hangsulyoznom kell 
azonban, hogy teves lenne az altalanositas. 

A rendtartasra a vilagszemlelet nagyobb hatassal van az eletkornal. 
A konzervativ, maradi felfogasu embereknel az udvar, a lakas es az embe-
rek kinezese is szomoru kepet ad. Erdemes lenne tanulmanyozni, hogy 
vajon a konzervativizmus ćs a maradisag-e az oka a rendetlensegnek, vagy 
a rendetlenseg idezi elo a maradisagot es a konzervativizmust? 

C. Moderni^alodds 

A penzgazdalkodas, az urbanizacio es az iparositas az agrartarsadalmat 
a technika vivmanvainak alkalmazasahoz vezette. 

A fent emlitett valtozasok a tanyavilagban csak reszben jutnak kifeje-



zesre, ezert vdrhato, hogy a korszerusitćs hatdsa csak mersćkelten lesz 
ćrezheto. 

A modernizalodas egyes megnyilvanuldsai formajdrol mar volt szo. 
Most pedig egyes indikdtorok segitsegevel szemlelhetjiik a korszeruso-
des meg nem emlitett eredmenyeit, mint pelddul a tomegkommunikdcios 
eszkozok elterjedese, a korszeru haztartdsi felszerelesek alkalmazdsa, 
a tuzeloanyag-fajta megvaltoztatasa, tovabbd modositasok a lakdsberen-
dezes, az oltozkodes es a tapldlkozas teren. 

A 63 kikerdezett tanyai koziil 5 szemely olvas mindennap ujsagot, 16 
tobbszor hetente, 9 szemely hetente egyszer, 13 nagyon ritkan es 10 szemely 
sohasem. Ha figyelembe vessziik, hogy a kikerdezett szemelyek valoszinu-
leg egy kissć szepitettek i s , akkor megallapithatjuk, hogy a tanyai emberek 
nagyon ritkdn olvasnak ujsdgot, azaz naptlapot. 

Harminchet csalad nem fizet elo semmilyen ujsdgra sem. A tobbi 13 koziil 
legtobben az „Auto-moto magazin"-t jdratjdk. Sajnos a „Poljoprivrednik"-
nek mindossze ketto a ,,Selo"-nak meg csak egy elofizetoje van. A megker-
dezettek nagy rćsze magyar nemzetisetu es az a teny, hogy tiilnyom6 
tobbsegiik nagyon gyongen beszeli a szerbhorvdt nyelvet. l g y ertheto, 
hogy nem jaratjdk ezeket a szaklapokat. Ez viszont arra siirget benniinket, 
hogy lepeseket tegyiink egy magyar nyelvu mezogazdasagi folyoirat 
letesitćseert 

A tanyaiak nemcsak a sajton keresztiil ertesulnek a vilagban lejdtszodo 
fejlemenyekrol, most mdr soknak ott van lakasaban a radio es a televizio is . 

Igen sok (40) tanyai csalddnak van tranzisztoros radioja. Egyre tobb 
azoknak a szdma is, akik akkumulator segitsegevel mukodo televizio 
vdsarldsdra szanjak rd magukat. A mintaegysegben 9 ilyen csaldd volt es 
3 csaldd televizioja a halozati villanyaram segitsegevel mukodik. 

Ket tanyan van fiirdoszoba, tovdbbd het helyen hutoszekreny es egy 
helyiitt mosogep. Tizenket haztartdsban gdztuzhelyen vagy reson foznek, 
mig hdrom hdztartdsban a fozest a villanytuzhelyen vegezhetik el. A tobbi 
35 kikerdezett haztartasban zomancos tuzhely van, de taldlhato meg vas 
es rakott tuzhely is . 

Ha ismernenk a tomegkommunikdcios eszkozok es a haztartasi kesziile-
kek hiisz evvel ezelotti elterjedettseget a tanyakon es osszehasonlitanank 
a mai helyzettel, biztosra veheto, hogy ugrasszeru eredmeny mutatkozna. 
Ezek az eredmenyek azonban meg tdvolrol sem kielegitoek, es nagyon el-
maradnak a becsei viszonyoktol. 

Meg nagyobb az elmaradottsdg a felhasznalt tiizeloanyagfeleseg tekinte-
tćben. Hdrom helyen futenek olajkdlyhdval, ket-ket helyen pedig gaz- es 
vaskalyhaval. Az osszes tobbi tanyan kemencevel melegitik a szobdkat. 

Gyakorlatilag csak egy szobat hasznalnak. Sok helyen habdr van ket szo-
ba, de az egyiket nagyon keves kivetellel mindenhol „tiszta szobakent" 



tartjak, tehat nem laknak benne. Az 50 tanya koziil csak egyetlenegy helyen 
talalhato gyerekszoba. 

Modern szobaberendezes csak a fiatal hazasoknal van es a kćtlaki haztar-
tasokban (ahol egyes tagok foldmuvelessel foglalkoznak, mig masok mun-
kaviszonyban vannak), de itt sem mindenhol. Fugg6ny az ablakon csak 
minden masodik tanyan talalhato, vagy meg ennel is ritkabban fordul е1б. 
Szonyeg meg csak nagyon elvetve akad. 

Az oltozkodćs teren is tapasztalhato valtozas, de csak a fiataloknal; 
viszont megfigyelheto, hogy azok a fiatalok, akiknek sziilei regi modsze-
rekkel termelnek, azoknal az oltozkodes is olyan, mint sziileike. Nekik 
van kiilon iinneplo ruhajuk, hetkoznapi es \igynevezett otthoni tuhajuk. 

Minden ruha eloszor iinneplo, azutan hetkoznapi es vegiil otthoni, azaz 
munkaruha lesz. Mar a tanyai emberek se jarnak kezileg szott ruhaban. 
Az idosebb ferfiak meg bocskorban, telen meg klumpaban jarnak, mig 
a пбк papucsot hordanak (telen fapapucsot). 

A ketlaki haztartasokban a fiatalabb noknel szinten megfigyelheto val-
tozas az oltozkodesben. Azok, akik allando munkaviszonyban vannak, 
gyakran otthon is a munkaruhat hordjak. A fiatal пбк a ketlaki haztartasok-
ban gyakran viselnek nadragot, mig a mezogazdasagi magantermel6k 
felesegeinel ilyesmi egyaltalan nem tapasztalhato. Ok haziruhaban jarnak. 

Nemi valtozas tapasztalhato a taplalkozds teren is. Negyvennegy csalad-
ban rnindennap foznek, 6 csaladban viszont nem mindennap. Ezen a tajon 
a miiltban is az volt a szokas, hogy ebedre mindennap fottetelt fogyasztot-
tak. Legtobb helyen azt mondtak, hogy hetente ketszer-haromszor esznek 
hust ebedre. Van azonban tobb olyan csalad is, ahol hetente csak egyszer 
van hiis, mig mashol otszor-hatszor hetente. Szinte kivetel nelkiil baromfi-
hiist fogyasztanak. Baromfit mindenki tart a tanyan, igy ezt nem kell 
venni. Legtobben szalonnat reggeliznek (43 helyen emlitettćk). Ezutan 
kovetkezik a tej, de a tejet nagyon ritkan fogyasztjak kave, kakao, turo 
formajaban, vajat pedig egyaltalan nem hasznalnak. Valamivel ritkabban 
fogyasztanak tojast. A magyarok igen gyakran emlitettek a hajaban fott 
krumplit, a szerbek pedig a hagymat. Felsoroltak meg a margarint, kol-
baszt, pastetomot, sonkat, szalamit, de mindezt csak keves helyen fogyaszt-
jak. 

Gyiim6lcsot akkor esznek, ha van gyiim6lcs6siik. Ritkan szanjak ra ma-
gukat gyiim6lcsvasarlasra. Azt mondtak: „Azt esziink, amit mi magunk-
nak termeliink.", „ — tejet es kenyeret", ,,. . .kenyeret ćs paradicsomot 
esziink." Meg mindig nagyon sok kenyeret fogyasztanak a tanyasiak. A napi 
atlag egy szemelyre tobb mint fel kilo. Feketekavet 26 csaladfo iszik. 

Azt a kovetkeztetćst vonhatjuk le, hogy eszlelhet6 valamilyen valtozas 
a taplalkozas teren, kiilonosen akkor, ha figyelembe vessziik azt a tenyt, 
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hogv nemrćg csak petrćleumot es sot vasaroltak, minden mast maguk 
allitottak elo. Taplalkozasuk meg mindig nagvon egyoldalu, tul sok zsir-
ban es szenhidratban gazdag etelt fogyasztanak. 

D . Devidcid 

„А deviacio ellenkezoje annak, ami normalis, ami a tarsadalom altal eloirt, 
a deviansok pedig azok, akik nem kovetik a tarsadalmi normakat es maga-
tartasukat nem hozzak osszhangba azzal, ami a tarsadalomban meghataro-
zott es eloirt szabaly" 

A deviacio es az anomia egyes megnvilvanulasi formai a tanyakon is 
elterjedtek. Ez a taj a nagyszamu 6ngyilkossagokr61 ismert. 

A becsei tanyakon az utobbi evekben a kovetkezo abnormalis esetek 
tortentek. 1970-ben egy 51 eves ferfi (aki elozoleg elvonokuran volt) majd 
egy 62 eves ferfi oly modon vetett veget eletenek, hogy felakasztotta 
magat. 1972-ben egy апуа elhagyta csecsemojet es ferjet. A csecsemo hama-
rosan meghalt - megallapitottak, hogy ehenhalt. Ugyanabban az evben az 
egyik tanyan egy 24 eves lany 6ngyilkossagot kiserelt meg (felakasztotta 
magat a fara), de idejeben eszrevettek es megmentettek. Az 1973-as evben 
(oktober 1-ig) a tanyakon egy tragikus gyilkossag es 6ngyilkossag tortent. 
Egy 36 eves пб feltekenysegb61 agyonlotte 39 eves ferjćt, majd onmagaval 
vegzett olymodon, hogy kest szurt hasaba 3 . 

Boven vannak alkoholistak is az analizis ala vett tanyakon. A kikerdezes 
alkalmaval is akadt reszeg. Egy nonek, aki a fiaval mas tanyajan el lakokćnt, 
a fia munkaviszonvban van, de az апуа kijelentese szerint a fiatalember 
mar harom honapja nem kap fizetest es mar napok ota nem јбп haza. A пб 
a haboru utan 7 hold foldet kapott, amib61 mar csak ket hold maradt meg, 
de azt is elvettek tole, mert nem fizette az adot es a foldet megmuvelet-
leniil hagyta. A lakasban minden szerteszejjel volt, alig akadt biitor, min-
denfele rongyok es piszkos ruhak hevertek, az asztalon egy nyitott iiveg 
allt felig palinkaval. Egy masik helyen (a reszeg) hazigazda kijelentette, 
hogy б akkor elegedett az elettel, ha van palinka. 

Fogyatekos szemelyek szinten gyakoriak a tanyakon. Kiilonosen soknak 
van beszedhibaja. Volt egy siiketnema, пуотогек пб, egy vak fćrfi es 3 
szellemileg elmaradott. Egyes tanyasiak nagyon alacsony intelligenciaval 
rendelkeznek, ugyhogy alig lehet oket a szellemileg egeszsegesek csoport-
jaba sorolni. 

Egy retegnćl eszlelheto, hogy sajat tarsadalmi helyzetiikkel elegedetlenek 
es a j6v6t illetoen tapasztalhato egy altalanos bizonytalansag erzet. Ezek 
fokćnt idosek, vagy ha fiatalok, akkor azert erzik elveszettnek magukat, 
mert nem gćpesitettek gazdasagukat es igy kevćs jovedelemre tudtak szert 



tenni. Egy bizonyos ertelemben nevezhetjiik oket marginalis szemelyeknek, 
mert teljesen elszigeteltnek es mellozottnek erzik magukat tarsadalmunk-
ban. 

Huszonegy szemeh/ azt felelte, hogy az elettel nincs megelegedve. Az 
okok a kovetkezok voltak: „Nekem mindig csak dolgoznom kell. Azelott 
azert dolgoztam, mert nem volt semmim, most meg azert dolgozom, mert 
van. Ha meg a foldem is elveszik, en nem maradok itt Jugoszlaviaban". 
„А munkasembernek nincs semmilyen tekintelye." „Sokat dolgozom, azok, 
akik munkaviszonyban vannak azok meg delutan csak a kavet isszak es a 
lemezeket hallgatjak." ,,Az ipari termenyek ara nagyon magas, a mienke 
meg alacsony." 

Harminc szemeh/ felelte azt, hogy az elettel reszben meg van elegedve, 
reszben nincs. Ellenben, amikor arra keriilt sor, hogy allitasaikat megma-
gyarazzak, nagyon kis kivetellel, mindannyian csak arrol beszćltek, hogy 
mivel nincsennek megelegedve es elhallgattak azt, amivel elegedettek. 
Peldakent felhozhato nehany ilyen valasz is . „Sokat dolgozunk es aztan 
mindent elvisznek toliink azzal a kifogassal, hogy meggazdagodtunk. Mi 
nem jarunk nyaralni es nem koltjiik penziinket luxus dolgokra, pedig ne-
kiink is vannak ilyen igenyeink." „Nem engednek dolgozni, ha dolgozunk 
beall a gazdagodas es akkor jonnek es a megnovelt adoval meg is biintet-
nek benniinket. Azokat, akik nem dolgoznak, azokat az allam tamogatja. 
Akkor nem kellene senkinek sem dolgozni. Miert nem tamogat az allam 
minden embert egyforman?" „На a gazdasag olyan iitemben fejlodne, 
mint ahogy a reform elejen 1964—65-ben, akkor itt minden rendben lenne. 
De azutan minden nagyon rossz iranyt vett. Akkor azt hittem, hogy a mezo-
gazdasagbol is meg lehet elni, de most iigy nez ki, hogy mindennek vesznie 
ke l l ! " „Sok a brutto jovedelmunk, de keves a tiszta jovedelem." „Nekem 
ket testverem van, бк munkaviszonyban vannak es sokkal jobban elnek, 
mint en." 

Az osszes kikerdezett kozott a legkevesebben vannak azok (12 szemely), 
akik teljesen meg л^аппак elegedve az elettel. Bizonytalansag es kilatastalan-
sag is megnyilvanul a tanya jov6jet illetoen. Maguk is latjak, hogy egyre 
tobben vannak azok, kiilonosen a fiatalok, akik elhagyjak a tanyat. Sok 
esetben ezt tettćk az 6 lanyaik es f ia ik i s . Aggodik is ezert sok sziilo 
es gyakran nem egyeznek gyerekeik felfogasaval. Csak 15 tanyai vćlekedett 
iigy, hogy az б utodja is tanyan fog maradni, azok a sziilok, akiknek 
jelenleg foldmuvelessel foglalkozo felnott fiuk van. 

Sok tanyai szerint бк az utolso generacio, amely a tanyan marad, 7 szemehj 
nem tudja, hogy vajon бк lesznek-e az utolsok, akik tanyan elik le eletiiket, 
vagy esetleg meg valamelyik csaladjuk is ezt a sorsot valasztja. 

Vannak olyanok, akik ugy tervezik, hogy a tanyat a jovoben lebontjak 
vagy eladjak. Egyesek a kovetkezoket mondtak: „Hiisz even beliil nem lesz 



egy tanya sem, de 6n nem hagyom el az en tanyamat amig csak elek 
,,Legyen az, amit a vezetok akarnak." Masok iigy velekedtek, hogy a ta-
nyat az utodoknak adjak. 

E. Integrdcio 

,,Az integrdcio olyan folyamat, amellyel kiilonbozo reszeket, tenyezoket 
es cselekveseket egy egysegbe tomoritenek es az igy egyesitett reszeket 
egy cel fele iranyitjdk." 4 Megfigyelheto a tanyak teriileti, kulturalis es szo-
cialis integracioja. 

A teriileti integrdcio: egy teriilet kiilonbozo reszei bizonyos fizikai es 
biologiai okok miatt egymashoz kozelednek es egymasba kapcsolodnak. 

A tanyak nem kiilonallo telepiilesek, hanem annak a falunak es varosnak 
az osszetevoi, melyek hataraban epiiltek. Fiiggetleniil az illeto telepiileshez 
valo tartozasuktol a tanyak mćg nemreg teljesen elszigetelten eltek, mert 
mindent, amire sziikseguk volt maguk teremtettek elo. Ma viszont a helyzet 
sokban megvaltozott, a tanyak egyre jobban fuggnek a varostol, elsosorban 
azert, mert nem termelnek tobbe autarhikus modon es egyre tobb adminiszt-
racios iigyeik vannak, amelyeket csak szemelyesen tudnak elintezni a va-
rosban. 

A mintaegysegben mindossze ket ember volt, akik azt feleltek, hogy na-
gyon ritkan jonnek a varosba (csak ha az adot fizetik be). A tobbi tanyai 
gyakrabban jar Becsere espedig: 16 szemely mindennap, 21-en hetente 
tobbszor es 12-en hetente egyszer. Az utobbi ket csoportba tartozok 
leginkabb azokon a napokon jarnak be a varosba, amikor piac van. Akkor 
eladjak termenyeiket, bevasarolnak es elintezik az iigyes-bajos dolgaikat 
a varosban. 

Amennvivel gyakrabban jonnek a varosba, annvival csokkennek a koz-
tiik es a becseiek kozott a mar emlitett kiilonbsegek. Megfigyelheto, hogy 
azok jonnek gyakrabban a varosba, akik kozelebb laknak es akikhez jobb 
ut vezet. 

Letezik egy masfajta teriileti integracio is. Becse varos ugyanis terjesz-
kedik, aminek kovetkezteben egyes tanyak a varos urbanizacios teriiletebe 
esnek. Vannak olyan polgarok, akik a varos szelen a hatarban epitenek ha-
zat. Mellettiik, vagy nem messze hozzajuk ott vannak a regi tanyak. Varha-
to, hogy a jovoben ezek a tanyak osszenonek Becsevel. A tanyaiak kultura-
lis teren meg igen alacsony szinten allnak a varosiakhoz, de akar a falusiak-
hoz viszonyitva is . Sziikseges anyag hianya miatt melyrehatobb osszehason-
litast sajnos nem lehet vegezni, ezert csak azokat az adatokat sorakoztatjuk 
fel, amelyek a kikerdezett tanyaiak feleleteibol kituntek. 



Megelćgedessel lehet kozolni (hogy egy kivetelevel) rninden iskolakote-
les tanyai gyerek jar ma iskolaba. 

Moziba nyolc tanyai jar, tovabba 13 szemeh/ azt felelte, hogy ritkan, 42 
szemely pedig azt, hogy sohasem megy moziba. Leginkabb fiatalok lato-
gatjak a mozit. 

A szinhazlatogatas a tanyaiaknal meg ritkabb. Csak harom szemely felelte 
azt, hogy jar, harom ritkan es a tobbi megkerdezett (57 szemely) sohasem 
jar szinhazba. A templombajaras mar gyakoribb. Tizenket szemeh/ jar 
rendszeresen, 20 szemeh/ azt valaszolta, hogy ritkan vagy csak iinnepnapo-
kon, mig 31 -en nem jarnak templomba. Egy tanyai panteistakent valaszolt, 
mondvan: „ A termeszet az Isten, foldbol lettem es foldde valok. Nem 
vagyok sem kommunista, sem vallasos." 

Arra a kerdesre, hogy voltak-e mar valaha keptarban muzeumban es 
hangversenyen a 63 megkerdezett koziil 14 szemely azt felelte, hogy volt 
keptarban, 49 nem volt meg. Sokan nem is tudtak, hogy mi az. Huszonhat 
szemely volt muzeumban, de 37 meg sohasem. Azok koziil, akik mar voltak, 
sokan azt mondtak, hogy a katonasagnal vagy meg iskolaskent vittek oket 
muzeumba. Legrosszabb a helyzet a hangversenvlatogatas teren, 11 szemely 
volt es 52-en az ćletben meg sohasem vettek reszt hangversenyen. 

A tanyaiak a szocialis integracio szempontjabol szintćn a varosi lakossag 
mogott maradnak. Atlagosan egy becsei polgar havonkent 2,5-szer jar 
orvoshoz. A kovetkezokepp hangzott a kerdes: „МПуеп gyakran jar az 
orvoshoz?" A feleletek alapjan az szogezheto le, hogy a tanyaiak joval az 
emlitett atlag alatt vannak. 

Csak hatan feleltćk azt, hogy ha a betegseg elso jelei mutatkoznak, azon-
nal felkeresik az orvost. Nyolc szemely valaszabol az tfint ki, hogy akkor 
megy az orvoshoz, ha mar beteg. Legtobbjuk, 35 szemćly az orvos segit-
sćget csak akkor kćri, ha mar nagyon beteg. Vegezetiil 13 szemely azt felelte, 
hogy sohasem ment az orvoshoz. 

Az osszes tanyai koziil 4 csaladban senkinek sincs ćs 3 csaladban nincs 
minden tagnak betegbiztositasa. 

Meg mas tenyek is beszelnek a tanyai lakossag kicsiny egesszegiigyi 
igenyeirol. Igy pćldaul megemlitheto, hogy 1972 marciusaban nyolc sze-
mely nem vette fel a vedooltast a fekete himlo ellen, (egyesek igazolt okok-
bol, terhessćg, betegsćg stb.) ellenben egy idos hazaspar azt mondta, hogy 
azert nem vettćk fel, mert бк mar oregek es nekik mar nem kell. Egy masik 
ember a kovetkez6ket mondta: „Hallottam, hogy sokan megbetegedtek 
tole. Kiilonben is a joszagokat kellett etetni. Nem volt idom ilyesmire." 

Az egeszsegiigyi-szocialis helyzet szemleltetesere felhasznalhato a кб-
vetkez6 adat i s : a tanyai noknćl 15 gyerek sziiletett otthon (tanyan), 52 



gyerek szinten otthon, de sziileszno segitsegevel ćs 51 gyerek jott vilagra 
sziilootthonban. Meg kell azonban emliteni, hogy azok a gyerekek, akik az 
utobbi 10 evben sziilettek, mindannyian a sziilootthonban jottek a vilagra. 

Befeje^es: 

Az iparositas es az urbanizacio vivmanyai nehezen jutottak el a tanyakig. 
Draga lenne a tanyak villamositasa es betonutakkal valo osszekotese, a viz-
vezetek es a kanalizacio kiepitese pedig teljesen lehetetlen. Az utobbi evek-
ben megis sziilettek jelentos eredmenyek, kiilonosen az utepitesben, ugy-
hogy a tanyaiak nagy resze abban a szerencses helyzetben van, hogy a muiit 
mellett vagy ettol nem messze lakik. Mivel minden tanyan van kerekpar, 
ha jok az utviszonvok akkor a kozlekedes Becsere nem jelent kiilon proble-
mat. 

Valaha minden tanyai mezogazdasaggal foglalkozott, ma viszont egyesek 
allando munkaviszonvban vannak. A valtozas ilyen teren meg nagyobb a 
mai tanyaiak es felnott gyerekeik kozott, akik joreszt mar nem laknak 
tanyan. 

A tanyak felszerelese nem kielegito. Az epuletek egy resze elhanyagolt, 
nincs meszelve, a biitorok rendszerint regiek. A konzervativ tanyai eletmod-
ba megis itt-ott betevedt az uj idok szele (kiilonosen a ketlaki csaladokba 
es a fiatal hazasparoknal). 

Taplalkozas teren is tapasztalhato nemi valtozas, kiilonosen ha figyelem-
be vessziik, hogy meg nem is olyan regen a tanyaiak sziiksegleteiket kizaro-
lag kozvetleniil sajat termenyeik altal (ipari feldolgozas nćlkiil) elegitettek 
ki. 

A tanyaiak nem mentesek a kiilonfele tarsadalmi es erkolcsi elferdiilestol 
sem. 

Kultura ćs egćszsegiigy teren szinten nem kielegitoek a tanyan uralkodo 
viszonyok. 

Jegyzetek: 

1. A z adatok a kerdoiv analizalasabol valok. 
2. Dr. Cvetko Kostić: „Sociologija sela" (245. old.) 
3. A z adatok a becsei Belugyi Titkarsag dokumentacios anyagabol valok. 
4. Cvetko Kostić: „Sociologija sela" (247 old.) 



Rezime: 

Društveni procesi salaša u jednoj bačkoj opštini (u Bečeju) 

U Bačkoj, na krajnjem jugu Panonske nizije, izmedu naselja jako udaljenih jedni od 
drugih svuda se nalaze salaši. Ljudi sa salaša provodili su ceo svoj život izolovano. Me-
dutim, u novije vreme njihov život se korenito izmenio. 

Ova studija se zasniva na posmatranjima koja su vršena na salašima u privatnom vlas-
ništvu na području opštine Bečej. Društveni procesi u životu salaša prikazuju se pod priz-
mom više faktora. Ukazuje se na rezultate postignute u novije vreme, kao i na teškoće u 
životnim uslovima ljudi sa salaša. Izmedu ostalog, konstatuje se da su tekovine industri-
jalizacije i urbanizacije doprle do sveta salaša sa poteškoćama, ali da su u novije vreme 
postignuti značajni rezultati, naročito u pogledu izgradnje puteva, što je omogućilo 
skokovit razvoj saobraćaja i veće korišćenje mogućnosti koje pruža gradski život, kao 
što su: zapošljavanje, školovanje itd. Medutim, te promene nisu tako značajne u odnosu 
na sve životne aspekte. Tako se konzervativni način života ljudi sa salaša malo promenio, 
a isto tako nisu uočene ni značajne promene u pogledu zdravstva, ishrane i kulture. 

Summary 

The social processes of farms in a community of Batchka (in Bečej) 

In Batchka, at the utmost South of the Great Pannonian Plain, between settlements far 
removed from each other there are farms everywhere. The farmers lived in a lifelong 
isolation. Recently, however, their life conditions went through radical changes. 

This study is based on observations done in farms situated at the outskirts of the town 
Bečej. These farms are in private ownership. The social processes of the farm life have 
been demonstrated across several factors. It has been pointed to the results of late years, 
as well as to the difficulties of the farmers'life conditions. It has been stated, among other 
things, that the achievements of industralisation and urbanisation reached the farm world 
with difficulty, that in the last years, however, considerable results were achieved, es-
pecially in road building, which brought the sudden development of communication and 
made possible to draw profit from the advantages of the life in towns, such as employ-
ment, schooling etc. The changes, however, are not perceptible in all respects. So the 
farmers'conservative way of living has changed very little, and the same is with public 
health, alimentation and culture. 



Kormendi Ferenc 

Az esztetikai, matematikai 
es kiserleti visszatiikrozodesrol 

Amikor Jozsef Attila ars poeticajat 

„Еп tullepek e mai kocsman, 
az ćrtelemig es tovabb!"( la) 

szavakkal hatarozta meg, a megismeresre, mint az emberi torekvesek egyik 
alapveto celjara mutatott ra. A kepzelet, amely e megismerest lehetove teszi, 
gyakran tullep a valoszeruseg hataran, szinte vegtelen lehetosegeket villant-
va fel az ember elott, a termeszet altal felallitott 6rokervenyu korlatok azon-
ban kerlelhetetlemil megjelennek, kikenyszeritve a koltobol: 

„Mert legyek ćn tisztesseges ? Kiteritenek ugyis ! 
Mert ne legyek tisztesseges! Kiteritenek ugy i s . " ( l b ) . 

A valoszerutlen lehetosegek es a termeszet torvenyei (mint korlatok) kozott 
vergodve halad tovabb az ember, ujra es ujra felismerve, hogy ertelme csak 
igazsagon beliil alkothat, fedezhet fel osszefiiggeseket, i igy, hogy ez ne 
amitasba, vagy onamitasba fulladjon bele. Azt a folyamatot, amely segit-
segevel az ember ertelme felfedezi es kozzeteszi az igazsagot, visszatukro-
zodesnek nevezzuk. A megismeresi lehetosegek hatarozzak meg a vissza-
tiikrozes modjat, amely kulonfele, aszerint, hogy mi a visszatiikrozes targya. 

/. Matematikai viss%atiikrd%es 

Amikor a termeszet tulajdonsagait probaljuk megismerni, a matematikai, 
vagy kiserleti visszatukrozodesre tamaszkodhatunk. Alapjaban veve a 
termeszetet harom elembol allithatjuk ossze; a ter, az objektum es a kol-



csonhatas fogalma segitsćgevel. Ez egy zart egysćget jelent, amelyet teljes 
egćszeben sziikseges valamikeppen lekepezni. A matematika, mint vissza-
tiikrozesi mćd, atviszi ezt a zart egyseget a kćpzelet vilagaba es a matemati-
ka ter (pl. egy halmaz tere), a szimbolumok es operaciok segitsegevel ugyan-
ilyen zart egysćget alkot. Amennyiben a fizikai ternek egyertelmuen meg-
felel a matematikai tćr, az objektumnak a szimbolum, a kolcsonhatasnak 
pedig az operacio, i igy a matematika zart egysćgeben a termeszet tiikorkepe 
jelenik meg. Ez a teny okozza azt, hogy ma az elmeleti fizikusok a terme-
szet torvenyeit i igy probaljak megismerni, hogy osszefiiggeseket keresnek 
a matematikai teren ćs az itt megkapott eiedmenyeket vissza probaljak 
vetiteni a termeszet, tehat a valo vilag, tervćbe. Ez a visszavetitćs 
csak a kćpzelet es ćrtelem segitsegevel tortćnhet meg, tehat antro-
pomorf, ember altal kozvetitett jellege van. Ugy tunhet, hogy az em-
beri „kozvetites" annal fiiggetlenebbć valik magatćl az embertol, minćl 
jobban kifejl6dik a kiserleti tudomany es az absztrakt matematika, vagvis 
a valo vildg ćs a matematika kozott az osszefiiggesek maguktol ćrtheto-
dokke valhatnak. Sajnos, a termeszetben ćszlelheto mozgast, dialektikat 
a matematika vilagaban ma meg nem tudjuk magukbol a matematikai alap-
elvekbol kifejleszteni (2), inkabb a kisćrleti eredmćnyeket utanozzuk s igy 
az emlitett „kozvetitćs" antropomorf jellege nagyban korlatozza e megisme-
resi mod lehet6segeit. 

A matematikus-fizikus olyan okokat keres az osszefiiggesek magyarazasara, 
amelyek mar szinte identitassa nyilvanithatok. Igy pćldaul, ha a terbol el-
tavolitunk mindent, ami magaban a terben es idoben egyaltalan valtozhat, 
ugy egy homogen es izotrop (tehat egynemu) teret kapunk, amelynek min-
den pontja egyforma. Itt a kiilonbozo pontok egynemusege jelenti az iden-
titast, matematikailag ez egy iires halmaz tere. Ha egy ilyen ternek a szim-
metriaszerkezetet vizsgaljuk ki , olyan alapveto torvenyszerusegekre joviink 
ra, amelyek magaval az iires tćrrel (tehat a „semmivel") vannak meghataroz-
va. Hogy ezt bemutassuk, a kovetkezo peldat elemezziik (3) : az iires terbe 
betesziink egy szeteso atommagot (pl. radioaktiv Co 6 0 ) , amely elektronokat 
bocsat k i magabol, a k6ri i l6t tefoly6aramdltalmeghatarozot t i ranyban(l . 
abra). A ter geometriaja eredmenyekent ennek az esemenynek a „tiikorkepe" 
is ugyanilyen ertćku, azaz, ha egy sikot hiizunk, i igy a ter mdsik (bal) 
felćben az abran Mthato esemćny jatszodik le akkor, ha feltetelezziik, hogy 
az elektron tiikorkepe elektron, a proton tiikorkepe pedig proton. Mindjart 
eszrevehetjiik azonban, hogy ekkor a spin vektor tiikorkepe forditva jele-
nik meg, ami ellenkezik a ter szimmetriaszerkezetevel (geometriajaval). 
Az egyetlen lehetoseg, hogy a szimmetria teljes legyen az, hogy az elektron 
„tiikorkepenek" a pozitront (antielektront), a proton tiikorkćpenek pedig 
az antiprotont vessziik. Ez az eset az l b . abran lathat6. Rajoviink tehat, 





а terszimmetria elemzćse alapjan, hogy ahhoz, hogy anyag jelenjen meg a 
terben, elengedhetetlemil szukseges az antianyag is, ami a fizikai vilag alap-
vet6 tenye. Az anyag-antianyag letezesenek a sziiksegessege az iires ter 
szimetriajanak (geometriajanak) a kovetkezmenve es ahhoz, hogy ezt 
megvaltoztassuk, az iires teret (tehat a „semmit") kellene megvaltoztatni, 
ami ertelmetlen. Ebbol a peldabol is lathato a matematika (geometria), 
mint visszatiikrozesi mod jelentosege. 

Egy esemeny „tiikorkepe" matematikailag megfogalmazhato ćs tulaj-
donsagai kivizsgalhatok. Ha az esemeny az x t , y t , Zj ter es t j idopontban 
elindul es x 2 , y 2 , z 2 ter es t 2 idopontban befejezodik, ugy a folyamat kep-
letesen egy S gorbevel abrazolhato az emlitett (x,y,z,t) negydimenzios ter-
ben. Az S' tiikorkepet i igy kapjuk meg, hogy egy O operacioval hatunk 
az S folyamatra, tehat 

S' = OS 

Ez tulajdonkeppen megfelel egy tengely koriili elforgatasnak az adott ter-
ben. Ha ugyanezt az operaciot alkalmazzuk az S' folyamatra, tehat a ,,tii-
korkepre", ugy az eredeti helyzetbe forgatjuk at az esemenyt, vagyis 

S = OS' 

A ket forgatasbol az S = 0 2 S osszefiigges kovetkezik, ami 

0 2 = 1 

eredmćnyt ad, mivel S = S , azaz az esemćny mindig egyenl6 onmagaval. 
Ennek alapjan 

2. abra 



Itt latjuk tehat, hogy az elozo peldaban emlitett tiikorkep-tulajdonsagok 
miert eppen olyanok, amilyeneknek vettiik oket. 

A szamok halmazaban a ter tulajdonsagai ugyanigy jelen vannak: ha 
peldaul egy ember tiikorkepenek a jobb kezet ( + ) jellel adjuk meg, a baljat 
pedig (—) jellel, ugy az ember, aki a tiikorbe nez es felemeli jobb karjat, 
azt latja, hogy a tiikorkepe a bal karjat emeli fel, mint ahogy ez a 2. abran 
lathato. Ha ezt az esetet osszehasonlitjuk egy szamsorral, latjuk, hogy a szim-
metriasik jobb oldalan megjeleno pozitiv szamok tiikorkepei a sik 
baloldalan megjeleno negativ szamok (2. abra). Lukacs Gyorgy eszteta, 
akinek a munkassagara meg visszateriink, egy ujsagiroval folytatott 
beszelgetese kozben azt a velemenyet fejtette ki, hogy a mate-
matika sokszor logikatlan es ezt egy peldaval jelezte: ha egy szoba-
ban van 6t ember es ebbol kivonunk hat embert, marad minusz egy ember. 
SzeJnte, a minusz egy embernek nincs semmi ertelme. Hogy eppen ezen a 
peldan mutassuk be a matematika logikajat es a v ; l ag hu lekepzeset, meg-
jegyezziik, hogy a „kivonas" fogalma alatt mindig egy ellentetes tulajdon-
sagu szimbolum „hozzaadasat" ertjiik (4). Igy lehetsćges ket ellentetes 
tulajdonsaggal biro reszecske koksonhatasat matematikailag osszeadassal 
(mint operacioval) leirni. Ha az elektron tulajdonsagat (—) jellel adjuk meg, 
a pozitronet (antelektronet) pedig ( + ) jellel, ugy a kolcsonhatas 

( + 1 ) + ( - 1 ) 

keplettel irhato le. Amennyiben volt hat elektronunk es 6t pozitronunk, 
iigy a 

( + 5 ) + ( - 6 ) = ( - 1 ) 

reakcio jatszodik le es ennek vegen egy minusz tulajdonsagii rćszecske ma-
rad meg, ugyanis a pozitron-elektron parok, az elso peldaban bemutatott 
okok miatt, kettesevel semlegesiiltek. Ez a fizikai ertelme tehat Lukacs 
Gy6rgy peldajanak. Mivel mar kiserletileg is kaphatunk nemcsak anti-elemi 
reszecskeket, hanem anti-atomokat is , elkepzelhetiink olyan embert a vilag-
terben, aki ilyen anti-atomokbol van felepitve. Ha 6t ilyen ( + ) antiember 
osszetalalkozik hat (—) emberrel, i igy a kolcsonhatas vegen egy ember ma-
rad meg, ami a (—1) embernek felel meg a targyalt peldaban. 

A matematikai visszatiikr6zes segitsegevel azt is be tudjuk mutatni (5), 
hogy az atomok vilaga, evvel egyidejuleg az elemek periodikus rendszere, 
szinten a terek szimmetriajaval van meghatarozva. Ebbol kovetkezik, hogy 
olyan atomokat, amelyeket nem helyezhetiink ebbe a rendszerbe, sehol sem 
eszlelhetiink, a vilagurben, vagyis toliink tavol all6 vilagok (csillagrend-
szerek) sem lehetnek olyan atomokbol felepitve, amelyek nem tartoznak az 
altalunk ismert periodikus rendszerhez. 



А makroszkopikus szilard testek, mint pćldaul a kristalyok, ugyanigy a 
tćr geometriajanak alapjan jelennek meg. Tudjuk, hogy az egykristalyok 
lehetnek kockaalakiiak, szabah/os hatszog alap es fedolappal, valamint tegla-
lapalaku oldallapokkal ellatott testek stb. Tetszesszerinti alakot azonban 
semmiesetre sem olthetnek. Hogy ezt bebizonyitsuk, ujra a matematikahoz, 
mint visszatiikrozesi mćdhoz fordulhatunk: ha az egykristalyban periodi-
kusan elhelyezkedo atomokat szabalyosan elosztott pontokkal jeloljiik 
a terben (3. abra), az a szoggel elforditott A atom ujra egy masik B atom 
helyćre kell, hogy keriiljon. 

A 
a 

3. abra 

Ez a tćny egy trigonometriai osszefuggćst ad, 

c o s a = !zP, ( p = 3 , 2 , l , 0 , - 1 ) 

ami azt mutatja, hogy a kristalyracs szimmetriatengelyei csak 2., 3., 4. es 6. 
renduek lehetnek. Tehat szabalyos otszogu alaplappal ellatott kristalyracs 
(3b. abra) egyaltalan nem jelenhet meg a terben. A kristalyokat rendszerezni 
lehet ilyen geometriai meggondolasok alapjan, teljes osszhangban a kisćrleti 
eredmenyekkel. 

Habar itt csak nćhany pćldan keresztiil jeleztiik e megismerćs lenyegćt es 
lehetosegeit, a megjeleno torvenyszerusegek id6 es terbeli fiiggetlensege 
huen tarja elenk azokat a korlatokat, amelyeken tiil az ember sohasem lćp-
het, amiket meg nem valtoztathat s eppen ezćrt kepzelete csak ezen elvek 
elfogadasaval alkothat. 

2. Kiserleti megismeres 

Egy mis ik lekćpzćsi m6d a kiserleti visszatiikrožćs, amelynek filozofiai 
alapja a nemteljes indukcio. Elve a bizonyos szamu kisćrleti eredmeny se-
gitsćgćvel megallapitott torvenyszerusćg, amely „hihetoleg" altalanos 
ćrvenyu. Egy pćldin keresztiil ramutathatunk nćhdny jellegzetessegćre: 



ha ket elektromos toltćst (Q t , elhelveziink a terben r tavolsagra egy-
mastol, ugy a toltćsek kozott fellepo F vonzoero es a tavolsag meresevel 
a kovetkezo osszefiiggest fedezhetjiik fel: 

F = k - Q i ^ L 
4г2тг 

(Coulomb torveny), ahol k allando (bizonyos mertćkegyseg-rendszerben 
k = l ) . A megallapitott osszefiiggćssel kapcsolatban a kovetkezo kerdeseket 
tehetjiik fel: 1. Vajjon az r kitevoje valoban pontosan 2, vagy esetleg 
kiilonbozik attol valamilyen kis mennyiseggel, pl. 2,00001 ? 2. Vajon a kep-
let ćrvenyes-e barmilyen r tavolsagra, vagy csak nehany meghatarozott, a 
veghezvitt kfsćrletben mert, tavolsagra? Mivel a mćromuszerek erzekenyse-
ge veges es a mert eredmenyek meg elvileg sem lehetnek „teljesen" ponto-
sak, vilagos, hogy az elso kerdesre a kiserleti visszatiikrozćs nem adhat va-
laszt. Itt azonban bemutathatjuk a matematikai lekepzćs el6nyćt, amennyi-
ben geometrizaljuk a kiserletet. Mivel az erovonalak, amelyeken at az егб-
atvitel tortćnik, a tćrben egy elkepzelt gomb felszinćn keresztiil haladnak, 
melynek kozeppontjaban a Q l s vagfy C^ toltćs all, az erovonalak szama egy 
bizonyos felszinreszen keresztiil forditott aranyban dll a gomb felszinćnek 
nagysagaval, vagyis F ~ 1/S (4. abra). 

\ 

4. abra 

A gomb S felszinet k i tudjuk szamitani teljes pontossaggal, azaz 

8 = 4 ^ . 

l g y tehat matematikailag sikeriilt bebizonyitanunk, hogy az r kitev6je 
pontosan 2 ćs hogy ez nem csak megkozelito ćrtćk. 



На megfigveljuk а felirt kepletet, latjuk, hogy az F егб vegtelen nagy 
ertekeket vesz fel, amennyiben az r tavolsag vegtelenul kicsive valik. Eppen 
ezert a masodik feltett kerdes nagyon is helvenvalo. Coulomb, aki felfedezte 
ezt az osszefiiggest, kiserletileg nem tudott ilyen vegtelen nagy eroket merni 
vegtelen kis tavolsagok eseten. Ma mar tudjuk, hogy ez a keplet 
kis r vatolsagokra egyaltalan nem ervenyes, vagyis a torveny nem alta-
lanos jellegu. A nemteljes indukcio, a matematikai, vagyis teljes, induk-
cioval ellentćtben, nem biztosit tehat bennunket abban, hogy az altala kapott 
torvćnyszeruseg pontos es ervenyes minden esetben. A kiserleti vissza-
tiikrozodćs, amely gyakorlatilag nagyon hasznos, csak akkor tudna altalanos 
ervenvu osszefiiggćseket adni, ha a kiserletek szama vćgtelen lenne, azaz 
a bemutatott peldaban vegtelen szamii kiilonbozo r tavolsagokat kellene 
merni, ami meg elvileg is lehetetlen. 

3. Av^ es^tetikai viss^atiikro^pdesrol. 

A tortenelem folyaman a tudomanyos (matematikai es kiserleti) visszatiik-
rozodes nem segithetett jelentosen az ember erzesvilaga, az emberi es 
tarsadalmi viszonvok megismereseben. Habar a muszaki fejlodes minden 
idoben meghatarozta a tarsadalmi es emberi viszonyokat, ezen viszonvok az 
esztetika tiikreben jelentek meg, eppoly igazsagokkent, mint a termeszeti 
torvenyek. Talan erre leghelyesebben Lukacs Gy6rgy mutatott ra mun-
kajaban (6a): 
„ерр itt nem ismetelhetjuk elegge nyomatekosan, hogy a tudomany es a 
muveszet ugyanazt a valosagot tiikrozi vissza. Az esztćtikai visszatiikrozo-
desben azonban, mint mar kifejtettiik, olyan vilagkep keletkezik, amelyben 
az emberekre valo vonatkozas adja a megsziintethetetleniil alapveto elvet, 
amely eppen ezert egy felidezo hatas segitsegevel ezt a vonatkoztatast 
kozvetleniil a te^etove teszi." 

Mivel mind a tudomany, mind a muveszet tullep a puszta megismerćsen, 
fontos megismetelni: 
„Ерреп mert itt olyan vilagos formaban lep elotćrbe az a tćny, hogy a valo-
sagot helyesen visszatiikrozo muveszet ćs tudomany megegyezik egymas-
sa l , . . . , mintapeldaja jon itt letre annak, hogy a muveszet es tudomany 
„kiilon-kiilon vonul fel, es vallvetve harcol":" (6b). 

Az esztetikai es tudomanyos modszerek, amelyekkel a kituzott cćl eler-
heto, melyen kiilonboznek egymastol. Amig a tudomany feladata az em-
bertol kozvetleniil elvonatkoztatott objektumok es jelensegek hu lekepzese, 
addig az esztetikaban ,, arrol van szo, hogy a visszatiikrozes, mikozben 
az egyszeru ćszleles kozvetlenseget tulhaladja, a jelenseg es a lenyeg dialek-
tikajat (persze mas dialektikus ellentmondasokkal egyiitt) eroteljesebben 



fejleszti ki , objektive igaz osszefiiggeseit jobban megkozeliti, rnint ez a 
kulvilag egyszeruen passziv befogadasa reven lehetseges lenne." (6c). 
Amig egy tajban a kutato a targyakat szemlćli, addig a vers, 

„Fako gyepet, kinlodo lombjat, 
Oszi viragat 
Lattam ma a szigetnek 
S fako gyepet, kinlodo lombjat 
Oszi viragat 
Legeny-volt oszi szivemnek." (7a), 

az emberi sorsot tiikrozi vissza, ugyanezen a tajon keresztiil. 
Alapveto eszkozei e modszernek a lenyeges kiemelese, a pozitivum es 

negativum szembeallitasa stb., amelyek a befogadast kell hogy eloidezzek: 
„А muveszi forma eszkozkent jon letre, amelynek egy tarsadalmilag sziik-
segszeru tartalmat ugy kell kifejeznie, hogy egy szinten tarsadalmilag sziik-
seges, konkret es altalanos felidezo hatas јбјјбп letre. Egeszen kozombos, 
hogy ez a tartalom, ez a sziikseglet objektive messzemenokig fantazmago-
rikus. Az akkor adott tarsadalmi koriilmenyek kozott valodi tarsadalmi 
sziiksegletekr61 volt szo, ameh/eket ezekben a formakban, e formak letre-
jottevel ćs kifejlodesevel valoban ki lehetett elegiteni."(6d). 

Ady, verseben, 

„Вегсек, tavak, folyok, sinek, 
Bamesz uj nepek, uj napok, 
Be sietek, be rohanok, 
Be szaladok, be sietek 

Panoramas, lazas vilag 
Lakasd jol a szemeimet, 
Fogd be jol a fiileimet: 
Valaki utanam kialt ."(7b), 

a legmegfogobb esztetikai modon tarja szemiink ele a magyar jobbagyvilag 
minden kinjat, amely „utana kialt", eppen abban a pillanatban, amikor a mu-
velt, elorehaladott francia tarsadalom, a „panoramas, lazas v i lag" minden 
fenyevel felragyog е1бие. 

Tortenelmileg tekintve az esztetikara, parhuzamot vonhatunk a biolo-
giai es szellemi fejl^des kozott, amely meghatarozza a muveltseget dialek-
tikus mivoltaban. Tudjuk, hogy az embrionalis fejlodes folyaman az ember 
ateli biologiai multjat az egysejtut61 az alacsonyabbrendu allatokon at, 



egeszen az emberig. Masreszt, az esztetikai visszatiikrozćs eredete a magikus 
korba nviilik vissza s tortenelme folvaman a tarsadalom es muszaki fejlodćs 
kiilonbozo szakaszaival van meghatarozva. Az lijsziilott csecsemo szellemi 
fejlodese folyaman at kell hogy elje az emberiseg tarsadalmi fejlodeset, 
hogy megerthesse ezt es magaćva tehesse az ćriasi kincset, amelyet a tar-
sadalom eddig alkotott s ami az embert emberre teszi. Ha ebbol kireked va-
laki, ugy eppen olyan „szellemi rokkant" val ik belole, mint amilyen testi 
hibakkal johet vilagra egy ujsziilott, akit embrionahs fejlodeseben meg-
akadah/oztak. 

Megfigyelhetjiik, hogy a kisgyerek milyen termeszetes sziikseget erzi 
annak, hogy a mackojaval, vagy parnajaval beszelgessen, ami, ertelme fokat 
tekintve, a „magikus" korat jelenti. Ha ebben mestersegesen megakada-
lyozzuk, iigy egy egesz korszakot toroliink ki fejlodesebol, ami elszegenyiti 
kepzeletćt es a kesobbi, nehezebben felfoghato-osszefuggeseket-tartalmazć 
korok szellemet nem tudja atelni. l g y a folytonossag megszakadhat, amit 
kesobb immar lehetetlen potolni. Ki kell hangsiilyozni, hogy az ebben a 
korban jelentkezo visszatiikrozes eppoly emberi es tarsadalmi igazsagokat 
fed fel a gyermek szamara, mint barmely mas kor esztetikaja. Ha szemiigyre 
vessziik a legegyszerizbb nepmesek, vagy gyermekmesek szerkezetćt es 
tartalmit, latjuk, hogy az emberi viszonyok ebben az esetben is teljes egć-
sziikben mutatkoznak be: A szegeny halasz, aki a csodahalacskat kihiizza 
halojaval, visszaengedi a halat a toba, amiert az harom kivansagat teljesiti. 
Az elso ket kivansag teljesiil, a harmadiknal azonban a halasz elront valamit 
s ugyanolyan szegeny marad, mint azelott. Ebben a tartalomban is benne 
rejlik a mćly igazsag, hogy egyetlen ember, vagy tarsadalom sem varhat 
csodakra, hanem csakis munkajaval tud eredmenyre vergodni. Пуеп for-
maban a valosag atelhetove vaiik az alacsonyabb fokon allo ćrtelem szamara 
is. 

Az ifjiisagi regćnyek vilaga, peldaul, amit a mar fejlettebb tudat ćlhet dt, 
ketseg kiviil osszehasonlithato tortenelmileg a nagy foldrajzi felfedezesek 
koraval, amely az okortol egeszen az lijkorig tart. 

Vegiil a realizmus, amely a kozelmiilt esztetikai modszere, olyan vissza-
tiikrozesi modot fejleszt ki, amely a jelensćgekre dialektikusan mutatva ra, 
az emberi viszonvokat es tarsadalmat azok fejlodeseben mutatja be, ossze-
kotve es folvtonositva a kovetkezmćnyeket az okokkal. 

Amennyiben az ember szellemi fejlodćse folyaman elćr a realizmusig, 
kepesse valik arra, hogy a ma tarsadalmat 6s muveszetćt megertse, s6t, azt 
alakitsa, reszt vegyen annak megvaltoztatasaban, alkosson. 

Mint mar emlitettiik, a muveszet minden idoben meg volt hatarozva-
kozvetve, vagy kozvetleniil- a tudomany es muszaki fejlodes fokaval. A mai, 
elo muveszet azt a filozofiat tiikrozi tehat vissza, amit az id6 folyaman a tu-
domany az emberre kenyszerit. Mivel ebben az esetben az ember inkabb 



mint fizikai objektum jelenik meg a tćrben, semmint tarsadalrni leny, a mu-
veszetben is inkabb a termeszetben megjeleno, korabban mar targyalt, 
korlatok csucsosodnak ki, elhomalyositva az eddig lenyegnek tartott emberi 
viszonvok kerdeset. l g y jelennek meg a kiilonbozo aramlatok, mint pl. 
az egzisztencializmus (8), ameh/ekrol Lukacs Gy6rgy ezt jegyzi meg (6e): 

„Arrol a hatasrol van itt szo, amelyet-tarsadalmi okokbol kifolyoan, a 
tudomanyos visszatiikrozes dezantropologizalo lenyegenek fokozodo ki-
ćpiilese a muveszetszemleletre gyakorol. A miilt evszazad elejen Goethe 
6s a maguk modjan a romantikusok is vedekeztek az ilyen tendenciak 
kezdetei ellen. Jelenleg es a kozelmiiltban sok muvesz es muvćszeti ifanyzat 
letette e kćrdesben a fegyvert, feladta az esztetikai visszatiikrozes sajatossd-
gat es onallosagat egy fantom: a korszeru tudomanyossag kedveert." 

Lenyegiikben ezek az iranyzatok borulatoan, kilatastalan helyzetben 
mutatjak be az embert, gondoljunk csak Kafka, vagy Camus muveire, mćgis 
a realizmust tulhaladott ember muveltsege eppen i igy ateli ezen alkotasokat, 
mint pl. Thomas Mann muveit, hisz a tudomany altal felfedezett torvenyes-
sćgek elismerćse elol valo menekules ujra csak amitasba, vagy onamitasba 
vezetne. Szinte mintakepiil hozhatjuk fel Samuel Beckett „Godot-га varva" 
cimu muvćnek utolso szakaszat: 

„VLADIMIR Megyimk? 
ESTRAGON Menjiink. 

N e m m o z d u l n a k . " ( 9 ) . 

A tehetetlenseg, amellyel e mii at van szove, ketsegkiviil a termeszet kor-
latait felismero ember gondolkodasmodjat tiikrozi vissza. 

Korunk tarsadalmai, sajnos, nem tudjak biztositani az emberiseg altal 
teremtett muveltseg befogadasat minden ember szamara, igy az alacsonyabb-
rendu, rćgen tiilhaladott megismeresi modok gyakran jelentkeznek nap-
jainkban is . Ha elemezziik a kiilonbozo hippi szektak iranyelveit, vagy a 
nalunk is jelentkezo hivatasos sportolok, kiilonbozo enekesek stb. imadatat, 
кбппуеп kimutathatjuk, hogy ennek eredete a muveltsegbol kirekedt 
„magikus" korat elo nepreteg felismeresi modja, melyet egy rosszul ira-
njdtott tarsadalmi elet kenyszerit rajuk. 
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Re%ime 

Estetski, matematički i eksperimentalni tipovi odražavanja 

Ljudske i društvene aktivnosti, usmerene ka upoznavanju istine, mnogostruke su i raz-
ličite u zavisnosti od oblasti u kojima deluju. Ipak, pojedini tipovi odražavanja, kao što 
su estetski, matematički i eksperimentalni, medusobno su povezani i znatno utiču jedan 
na dugog. U ovom radu dat je prikaz metoda koji se koriste u ovim tipovima odražavanja 
i analiziran njihov međusobni uticaj. Pokazano je kako naučno odražavanje prikazuje 
istinu i istovremeno menja filozofiju umetnosti, t j . estetsko odražavanje. 

Summary 

Aesthetical, mathematical and experimental reflections 

The human and social activities in seeking and investigating the truth are greatly differen-
tiated and polarized, according to the fields in which they appear. Nevertheless, the diffe-
rent ways of reflection, as the aesthetical, mathematical and experimental, are deeply 
interacting and affecting each other. In this work the methods which are used in these 
reflection types are discussed and their mutual interaction analyzed. It is shown how the 
scientific reflection discovers the truth and at the same time changes the philosophy of 
arts, i.e. the aesthetical reflection. 



Penavin Olga 

A nepi tudas, a nepi hagyomanyok 
gyujtese a felszabadulas utan 
a jugoszlaviai magyarsag koreben 

0. Celom nem az eredmćnvek lemerese, elemzćse, csak a megtett ut emlć-
kezetbe idezese. (Talan nem lesz felesleges munka, noha Kosa Laszlonak a 
Hungarologiai Intezet K6zlemenyei 1972. jiinius - szeptemberi szamaban 
jelent meg egy hasonlo temaju tanulmanva Magyar neprajzi kutatasok 
Jugoszlaviaban cimmel.) 

Mielott raternćk a tema kifejtesere, szeretnek nehany munka kozben 
felvetodott kerdesre valaszolni. 

a) Miert gyujtjiik a nepbagyomdnyt? 

Azćrt, mert a nćp eletet, szokasait, hagyominyunkat alig ismerjiik. Mar 
pedig hagyomany nelkiil nagyon nehez ujat teremteni. Az erdelyi Balladak 
konyve bevezet6jeben talaljuk: „ a nepkultura kdzzetetelenek feladata, 
hogy onmagan tulmutasson, a folvtatolagos kutatasok sziiksegszeru mi-
voltat hirdesse." 

Nemcsak azert gvujtjiik ezeket az alkotasokat, mert szepek, hanem azert 
is , mert sok informaciot tartalmaznak a tarsadalmi tudat megnyilvanulasai-
rol. Hirt hoznak ,,az eltiint idokrol", a mar tulhaladott tarsadalmi, gazda-
sagi viszonyokrol, a muvelodes, a civilizacio allasarol, az emberrol, az em-
ber helyerol ebben a tarsadalomban, kozossegi eleterol, eletkoriilmenyeirol, 
viselkedesi es erkolcsi normairol, koznapi tevekenysegerol, kornyezetenek 
ćs sajat maganak megovasara szolgalo, vedo cselekedeteirol, hiedelmeirol, 
oromerol, banatarol, vagyairol, de sok masrol is meg, arrol is , hogy az itteni 
emberek mas nepekkel egyiitt elve alakitottak valamikor is mindennapjaikat, 
s ez az egvuttćles nem miilt el nyomtalanul. 

Ezek a miiltra vonatkozo, mozgast, valtozast tiikrozo informaciok 
nemcsak a nćprajzosnak mondanak valamit, felhasznalhatja oket a tortenćsz, 



а szociologus, а muvćszettortenesz, а nvelvćsz, az irodalomtortćnćsz, a 
regćsz, a foldrajztudos, a csillagasz, a zenesz, az orvos, a filozćfus, a lelek-
tannal foglalkozo, tehat sok haszonnal jar ismerettik. 

„Egeszeben szemlelve a hagyomanyt - mint Bori Imre i r j a - o t t van az 
egyes megnyilvanulasok mogott ,,az ember szokasrendje osszes vonatko-
zasaival" . . . azt a kort orzi, amikor az ember eletet sziiletesetol a halalaig 
ez a kultiira szabta meg mind szellemi, mind pedig targyi vonatkozasaiban". 

Celunk nem a holt anyag begvujtese, leltarozasa, hanem az, hogy be-
gvujtve, megismerve, feldolgozva, ertekelve a jelen munkajat segitsiik 
elo vele, ne kelljen mindig mindent elolrol kezdeniink, hisz a pozitiv ha-
gyomany felhasznalasa megkonnyiti a jovo munkajat. „А kultura tarsa-
dalmi hatokepessćgćt akarjuk igy novelni, nem ovo-megorzo-megrekeszto 
tevekenyseget folytatni." - mondta egy intervjujaban dr. Szeli Istvan. 

A nćpi termekekben a hajdan val6 valosag tiikrozese mćg mindig eleg 
eros, noha a korszerusodesre valo torekves mar ketsegtelenul jelen van 
tobb termekben (mese, nćpdal, ballada stb.) 

Az alkotasokban jelentkezo helyi hagyomanyossag, a vakSsaghoz kotott-
sćg a hazai taj, a hazai ember, a hazai tobbnemzetisćgu kornyezet szerepel-
teteseben is megnyilvanul, igy az altalanos es magyar vonasok mellett a mai 
sajat szineink is megjelennek, ez teszi massd az eredetileg kozos forrasu 
elemeket. 

Munkankat az a tćny siirgeti, hogy a regi falusi ćletforma, a regi paraszti 
kultiira naprol napra tunik, ami termeszetes is , hisz a falu nincs tobbe el-
szigetelve sem gazdasagi, sem muvelodesi szempontbol. Gondoljunk 
csak a munkak6riilmćnyek megvaltozasara, a gćpek egyre nagyobb fokii 
igćnybevćtelere, az utazdsok, a tomegkommunikacios eszkozok hatasdra. 
Ma mar a falun is teljesebb, mozgalmasabb az elet, ennek eredmenyekćppen 
csokken a szajhagyomany apolasara, tovabbadasara szolgalo alkalmak 
szama es ideje. Kiilonben is a szajhagyomany szerinti ćles mar nem felel 
meg az uj , valtozott ćlet normainak. 

b) Miljen teriileten foljt es foljik a gjiijtomunka? 

Ha a gvujtopontokat 6s gyujtoket terkepre vissziik, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy mivel a nadas-, mocsarvilagbanrejtozk6d6,meg nem rćgen is stagnalo 
ćletmćdot ćlo, ennelfogva hagyomany6rzo Szlavonia szigetfalvainak osi 
kulturaja sok kutatćt vonzott - hazaiakat ćs kiilfoldieket egyarant - , ezćrt 
ez a vidćk aranylag, a tobbihez kepest, a legjobban kikutatott. A folyok кб-
zćben elszigetelt Вагапуа is hasonlo helyzetben van az ott elo es tevekeny-
kedo lelkes gyujtoknek koszonhet6en. A Bacska ćs a Bansag kutatasa keve-
sebb eredmćnvt, ritkabb gyujt6halozatot ćs kevesebb gvujtćsi eredmćnyt 



mutathat fel. Szerćmseg 6s a Muravidek mćg szinte szuz teriilet. Hat m6g 
a Boszniaban levo szorvanvok! 

Megvan ennek a tenynek is az oka. A kezdo gyujto mindig valami er-
dekesre vadaszik, olyasmit keres, ami egyediilval6, erdekesnek tuno. Ebbe 
a gyermekbetegsegbe mindnyajan beleestiink. Hosszabb idonek kellett 
eltelnie, a gyujtonek is meg kellett ernie, kello alazattal kellett kozelednie 
a gyujteshez, le kellett vetkeznie az eloiteletet, nagykepusćget, tudalekos-
sagot, ra kellett dobbenie, hogy nemcsak a feltunot, a szokatlant nyujt6 
videket kell feltarnia, hanem a tobbit is , mert semmit sem szabad engedni 
kihullni a maga csinalta rostan. 

A tanszek dolgozoi gyujtomunkajuk soran bizonyos terv szerint halad-
tak es haladnak. A gyujtomunka megindulasakor sietve a fćlreeso helyeket, 
a regi oroksćget legtovabb megorzott telepeket kerestek fel (a szlavoniai 
magyar szigeteket, a banati szekeh/eket, a muravidekieket, stb), mert itt 
tapasztalhato a legnagyobb ugras a fejlodesben, itt a legnagyobb mertćku 
a valtozas, a hagyomanyok a legrohamosabban itt tiinnek el. 

Amig az 50-es ćvekben mindenki adatszolgaltato volt, napjainkban 
lassan mar csak az oregektol es a kozepkoruaktol lehet valamit gyujteni 
ezeken a videkeken is . 

Nem kell azonban megijedniink, a mat is regisztralni kell, egyszer az 
is tortenelmi lesz. 

[A gyujtok munkateriiletćnek attekintese utan is kederiilt, hogy meg 
van munka boven.] 

c) Kiktol gyujtottwk? 

A hagyomanyt apolo, a hagyomanyozo, a hagyomanyt tovabbado-, tovabb-
vevo rćteg a varostol tavol elo, idosebb falusi, tanyai ember, a szegenyebb 
foldmuves, kubikos, halasz es asszony, a nem regen kizsakmanyolt osztaly 
tagjai, es a fćl paraszt, fćl munkas „. . .a csillamlo nepdal melle asommas 
lanyt; a fortćh/os mese mellć a megtort oreg berest kell elkepzelni" - mondja 
Ortutay Gyula. A gazdag paraszt rangjan alulinak tartotta az ilyesmikkel 
valo bajlodast. 

Mivel a hagyomanyozas, tovabbadas, tovabbveves illetve tovabbvivćs 
kozonseget tetelez fel, ami mar falun is egyre ritkabban akad, hisz egyre 
ritkul a kozos munka, a kozos szorakozas alkalma (fono, kukorica-, tol-
fosztas, vasarnapi ,,tanyazas a" haz elotti kispadon), ma mar mindenki a 
televiziot bujja. A hagyomanyozas, a hagyomany orzese esetleg gyakorldsa 
az eletmod stagnalasara epiil, ez pedig mar csak a nagyon oregeknćl van 
meg, ezert mćg бк hordozzak ezt a fajta kultiirat, бк az adatszolgaltatok. 



А fiatalok а valtozott korulmenvek miatt mar nem torodnek, sot szćgvellik 
a regiek „babonaskodasat". Ok tobbnvire megtagadnak minden kozre-
mukodest, minden egvuttmukodest a gyujtovel. 

d) Munkaformak: 

A nćphagyomany szajhagyomanybol valo gvujtesćnek nagy munkajaban 
mi meg csak a terepi gyujtesig jutottunk el. Nalunk meg mindig csak jo-
reszt a gyujtomunka folyik. Nem is csoda, hatalmas teruleten aranylag 
keves gyujto tevekenykedik. Ha voltak is regi gvujto-elodok, azok sem 
vegeztek el a munkat, viszont uj gvujtesre is sziikseg van, mert a nepha-
gyomany is torteneti kepz6dmeny, a hagyomanyozodas soran modosulhat, 
valtozataiban el tovabb, esetleg csak a nyomai maradnak meg, vagy uj 
elemekkel egesziil ki a regi. 

A rendszerezes, az elemzes (tdrsadalmi, szociologiai, interetnikus hata-
sok, esztetikai stb.) meg varat magara, noha probalkozasok mar tortentek. 
A legfontosabb, a legsiirgetobb az anyag begyujtese az adatszolgaltatok 
szamanak folytonos csokkenese miatt. Ezt peldazza a nagyhagyomanyu 
finn gyakorlat is . A tobbi, a gyujtes utani munkafazis mar ir6asztal mellett 
is elvegezheto. 

e) Kikagyuftok? 

Nehany neprajzi szakember es lelkes gyujtok, akik a legkiilonfelćbb fog-
lalkozas teriileterol randultak ki erre az izgalmasan szep es felette erdekes 
teriiletre. Van kozottiik parasztmenyecsketol fodraszon, kotelesmesteren 
keresztiil orvosig, pedagogusig mindenfele foglalkozasu. 

I. A nepi kultura gvujtesenek a mi tajunkon mar van hagyomanya. 
Nem a felszabadulas utan jelentkezik a gyujtes igćnye, ekkor csak folytat6-
dik a mar regen, meg a XIX. szazadban megkezdett tudatos gyujtomunka, 
melynek oly kivalo kepviseloi munkalkodtak e tajon, mint Hoblik Marton, 
Szarvas Gabor, Balassa Jozsef, Pavel Agoston, Kalmany Lajos, Bellosits 
Balint, Hermann Otto, Garay Akos, Bartok Bela. Az 1930-as evektol 
a folyoiratok is felkaroltak a faluval foglalkozo kutatasokat. A Kalangya-
ban, a Hidban jelentek meg tobbek kozott Thomka Viktor, Kiss Lajos, 
Bano Istvan, D. Bartha Katalin tudomanyos igenyu gyujteseken alapul6 
dolgozatai. 

1.1. A felszabadulas utan kozvetleniil a nćphagyomanyokkal foglalkozo 
iras hianyzik a foly6iratokbol. A gyujtes meg nem indult meg. Mas kerdć-
sek keriiltek eloterbe. 



Az 1950-es evek elejćn egyeni vallalkozasok eredmenyekent jelennek 
meg dr. Czimmer Anna, Tel Jozsef elso neprajzi jellegu adatkozlesei. 

A nepi kuituraval valo foglalkozas felmeresekor nem feledkezhetiink 
meg az idokozben megalakitott Tanarkepzo Foiskola M?.gyar Tanszeke-
nek szereperol sem. Mindket tanara a nep regi es szocializmusbeli eletenek 
minel teljesebb megismertetesere tanulmanyi kirandulasokat szervezett 
a tanuloifjusagnak. Ezek a kozosen tett kirandulasok, valojaban tanul-
manvutak lehetove tettek, hogy a hallgatok a tetthelyen a forrasnal, is-
merkedjenek meg a nepi kulturaval. A kirandulasok kivalo alkalmak 
voltak tarsadalomtudomanyi ismereteik gyarapitasara is , megismertek 
az emberek szocidlis viszonyait stb. Mivel minden hallgatonak megvolt 
az egyeni munkaja, feladata, munka kozben, onallo tevekenysegiik soran 
megtanultak az emberekkel valo kontaktus felvetelet, megtanultak kiilonb-
seget tenni a jo es rossz adatszolgaltato kozott stb. Az eredmeny nehany 
olyan emlitesre melto dolgozat sziiletese volt, mint pl. Huszar Tibore, 
Bona Jiiliae, Soros Piroskae, Penovatz Antale, David Andrase. 

A foiskola volt hallgatoi koziil Bona Jii l ia mar tanulmanyai idejen 
elkotelezte magat a neprajzi kutatasnak, noha ekkor meg foleg mint 
kolto, prozairo jelentkezett a lapok hasabjain. A nephagyomanyokkal 
valo foglalkozas szeretete vitte el azutan a szegedi egyetemre, hogy ott 
a neprajzkutatas egyik kivalo professzoranal, Balint Sandornal megvedje 
a szlavoniai magyarok eletevel foglalkozo doktori disszertaciojat. 

Ebben az idoben kezdi meg munkajat a nepzenekutato Kiraly Erno. 
Faradhatatlanul jarja a falvakat, gyujti a nepzenei alkotasokat, a zenes, 
enekes nepi jatekokat, lakodalmi szokasokat, enekeket, lirai dalokat, balla-
dakat. Nem egyszer tarsult be hozzam egy-egy gyujtoiitra. Tobbek kozott 
egyiitt jartunk Szlav6niaban, K6r6gyon, Szentlaszlon, egyiitt kerestiik 
fel a vojlovicai szekelyeket, Gombost, Doroszlot, Temerint. A begyujtott 
anyagot a Vajdasagi Miizeum nepzenei osztalyan helyezte el, ahol kesobb 
szabad idejeben lekottazta oket. Tobb konyv, tanulmany, hanglemez 
tamisitja a gyujtes eredmenyesseget. (Gondoljunk csak a Vojlovicai far-
sangra, a Moholi lakodalomra es egyebb nepdal feldolgozasaira.) 

£n magam nepnyelvi kutatasokat vegeztem, de hogy adatkozloim 
termeszetes nvelven beszeljenek, oket erdeklo dolgokrol, a koriilottiik 
lev6 vilagrol, regi szokasokrol, a regi eletrol beszeltettem oket. Kozben, 
ha megfelelo adatkozlore akadtam, meseket, balladakat, szoveges folklor 
termekeket is lejegyeztem illetve magnetofonszalagra vettem A Hid c. 
folyoiratban kozoltem beloliik szemelvenyeket. 

A nepi tancok avatott gvujtokre talaltak. Azota sem foglalkozott senki -
tudtommal - a hazai kutatok koziil a nepi tancokkal. Debeljak Margita 
testnevelo es tanctanar Iljin Milica tarsasagaban osszegvujtotte a vaj-
dasagi magyar tancokat, munkajuk meg is jelent 1953-ban a Vajdasagi 



Magvar Kulturtanacs tdmogatdsaval Mađarske narodne igre iz Vojvodine 
cimen. A nepviseletekr61 szolo reszt Bona Ji i l ia irta. 

Ebben az idoben a kiszallasok anyagi fedezetet a Vajdasagi Magyar 
Kulturtandcs, a Matica srpska, a Tanarkepzo Foiskola biztositotta, de 
maguk a gyujt6k sem riadtak vissza a sajat zsebiikbe nyulni az utikolt-
segert. Csak az litikoltseget kellett eloteremteni, az ellatas, a szallas kerdese 
кбппуеп megoldodott. A faluban szivesen lattak a gyujtot egy-ket napra, 
sot meg egy-egy hetre is . A tiszta szoba lakot kapott, a koszt meg kikeriilt. 
Kiilonben sem voltak nagyigenyuek a gyujtok. 

Mindegyik6nket hajtott a munka laza. Magamrol tudom, nćha 16-18 
6rat is dolgoztunk naponta szinte megszallottan, csak hogy minel jobban 
Hhasznaljuk az id6t. Ezekben a „hosi idok"-ben sok baratsag, meg napja-
inkban is tarto baratsag szovodott a vendeglatok es a gyujtok kozott. 

A 60-as ćvekben a „bocskoros kulti ira" kikozositese a gyujtoket кепу-
szer pihenore szoritotta, illetve a legtobben foh/tattak munkajukat, de 
nem publikaltak, mert az erdeklodes megcsappant, nem volt „keletje" 
az ilyen targyii dolgozatoknak. 

Az 1952-ben megtartott palicsi Magyar Unnepi Jatekok alkalmaval 
kideriilt, hogy nagy sziikseg van szervezett es iranyitott nćprajzi kutato-
munkara, t.i. egyes nepi tanccsoportoknak nem volt eredeti nepi viselete, 
hanem valamifele ,,magyarosch" ruhaban leptek fel, az is megesett, hogy 
nem eredeti nepi tancokat jartak. Ennek elkeriilesere a Vajdasagi Magyar 
Kultiirtanacs keretćben 1953-ban megalakult a neprajzi bizottsag, mely 
egy neprajzi-nepnyelvi gyujto tanfolyamot szervezett, megismertetve 
a gvujtes fontossagat, celjat, modszerćt, technikajat. 

Idokozben, 1954-55-ben Gottingenben a hires etnologus, Wilhelm 
Peuckert professzor eloadasait hallgattam 3 szemeszteren at, doktori 
szigorlatom egyik targya is dltalanos nćprajz volt. Igy valamivel tobb 
kozom lett a neprajzhoz papiron is , mint nvelvesznek volt. 

1958-ban az ujvideki egyetemen megnyilt a Magyar Nvelvi- es Irodalmi 
Tanszek. Ez a teny a nepi kultiira kutatasaban is ereztette hatdsdt. Meg-
kezdodott a jugoszldviai magyarsdg nepi nyelvenek rendszeres, tervszeru 
tanulmanyozasa. Mivel Jugoszldviaszerte a magyarok lakta helysćgekben 
nepnvelvi gyujtes eddig rendszerteleniil folyt, megbizhato, gepi felvetele-
zes meg nem igen tortent, ezćrt adattdr illetve magnetofonszalag-archivum 
megteremtesere torekedtiink. Ez azt jelentette, hogy a szalagok szdmot 
kaptak, jelzetet, kiilon fiizetben pontosan jeloltiik a magnetofonszalag 
tartalmdt, az eloadok nevćt, korat, foglalkozdsdt, tartozkoddsi helyet, 
azaz a felvćtelezes helyet, idejet, a felvćtelezo nevet, a magnetofon markd-
jdt, a felvćtelezes sebessegćt. Ezekre a technikai adatokra a kćs6bbi lejegy-
zes, illetve feldolgozas celjdbol volt sziikseg. Mdr az elso tanev tćli es 
nyari sziinetćben elindult a gvujtocsapat. Az adatszolgdltatokat - mmt 



mar elobb is emHtettem - nćpi szokasokrćl, a regi eletrol, hiedelmekrol, 
nepi gyogyitasrol, regen megesett tortenetekrol faggattuk. Nagyon sok 
ertekes es hasznos adat „jott e lo" masodtermekkent. Az elso generacio 
egy kisebb csoportja (Mirnics Zsuzsa, Matijevics Lajos, Vlahovics J 6 -
zsef) kedvet kapott a ludasi nepelet kutatasara. Egy teli sziinetiiket aldoz-
tak ra. Sajnos, meg mindig keziratban hever a dolgozat nagy resze, noha 
megerdemelne a megjelentetest. Csak a balladakkal foglalkozo tanulmany 
jelent meg a Tanulmanyokban. Egy masik csoport Kadar Karoly vezete-
sevel Padet majd kesobb Magyar-Ittabet latogatta meg es felvetelezett 
egy teljes lakodalmat. Toldi Vera Topolya meseit gyujtotte, Borus Rozsa 
is Topolya nepenek tudasat, hagyomanyat rogzitette. Magyar Janos 
Kupuszinat valasztotta gyujtohelyeul, Barabas Anna Szekelykeven, Vajda-
Sarvari Zsuzsa Feketicsen tevekenykedett. 

A hallgatok nepnyelvbol irt szeminariumi dolgozatainak fiiggelekeben 
szereplo nepi szovegekben is sok meg eddig feldolgozatlan illetve reszben 
feldolgozott adat szunnyadozik. 

Hallgatoinkkal minden evben kiszallunk egy-egy kozsegbe. T6bbnyire 
olyan helyre megyiink, ahol volt tanitvanyaink dolgoznak s meg tudjak 
szervezni az ingyenes ellatast, szallast, tekintve, hogy a Kartol csak mini-
malis segitseget kapunk, eppen csak annyit, amennyi fedezi az utikoltseget 
es valamilyen csekely ajandekot a vendeglatok szamara. Nem panaszkod-
hatunk, eddig idestova 15 eve minden evben volt olyan falu szerte Vajda-
sagban, Baranyaban, Szlavoniaban es a Muravideken, ahol szives vendeg-
szeretettel fogadtak a kb. 20-20 fobol allo csoportot. Ezeknek az utaknak 
az eredmenyei a gyujtofiizetekben, magnetofonszalagokon varjak feldol-
gozojukat. 

A mesćket mar sikeriilt kozolni a Jugoszlaviai magyar nćpmesek c. кб-
tetben. 

Nemcsak a hallgatok vettek ki resziiket ilyenforman a munkabol, a ta-
narok meg kiilon is minden teli es nyari sziinetben utra keltek. A Muravide-
ket Jambor Laszloval es Satai Pal akkori tanarsegedekkel jartuk be, Baranyat 
es Szlavćniat Satai Pallal, Szeremseget, Bansagot Matijevics Lajossal 
kerestiik fel. Bacskaban Matijevics Lajossal es Virag Gaborral gyujtot-
tiink meg egyetemi hallgato korukban. Tobbszor segitett kiszallasaink 
alkalmaval diakkoraban Kadar Karoly es Vlahovics Jozsef is . 

Tanszekiink magnetofonszalag-archivumaban 60 szalag orzi a kiilon 
fiizetekben is regisztralt anyagot. Nem megvetendo kincs! 

Sok adatkozl6nk azota mar regen meghalt, ezek a szalagok azonban 
orzik 6ket, nem hagyjak feledesbe menni tudasukat. Nem egy mesefa, 
notafa, ,,boszorkany"-nak, ,,tudo"-nak tartott szemely ateltsegt61 per-
zsel6 hangja van bezarva ezekbe a dobozokba. 

A Tanszćk a Vajdasagi Muzeummal karoltve ketszer, 1962-ben €s 



1964-ben onkentes neprajzi es nepnyelvi gyujtopalyazatot szervezett 
tanuloknak es felnotteknek. A befutott dolgozatok megfeleltek a vara-
kozasnak. Ekkor ismertiik meg пећапу kivalo gyujto nevet es munkajat, 
akik meg ma is szinte megszallottkent, belso kenyszerbol vćgzik ezt 
a nem кбппуи, de szep es hasznos munkat. Ekkor ismertiik meg Berta 
Istvan kotelesmestert Hetenybol, tobb kotetnyi 300-400 oldalas fuzetre 
valo szellemi kulturkincs (mese, monda, szokas, babona, kozmondas, 
csiifnev, dalok) lapul fiokjaban, az asatasokbćl kikeriilt kiilonfele kincsek, 
regi hasznalati targyak, eszkozok pedig lassan kiszoritjak lakasabol. Saj-
nos, ezek egyelore meg holt ertekek, nem kozkincsek. 

Sz616skei Erzsike korogyi fiatal menyecske, kivalo gyujt6 is ezeken 
a palyazatokon tunt fel. Kesobb б lett egyik allando adatszolgaltatom, 
mondhatnam nvelvmesterem a Szlavoniai (korogyi) szotar keszitesekor. 

Hasonlokeppen ertekes munkaval jelentkezett szinten K6r6gyr61 a ko-
ran elhunyt Gy6ke Lajos fodrasz. 

Eros Terez haziasszony, kedves adatszolgaltatom, Kovacs Jul i neni 
lanya Vojlovicarol, szep mesekkel palyazott. Kar, hogy ideje nem engedi 
lejegyezni az edesanyjatol tanult sok szep mesćt! 

Pataki Andras tanito Вагапуа faradhatatlan kutatoja is reszt vett a pa-
lyazatokon kivalo dolgozataival konnyeden szerezve meg az I. dijat, 
Magyar Janos tanar Kupuszinar61 irt dolgozata szinten palyadijat nyert. 

Anyagiak hianyaban sem akkor, sem kesobb nem jelenhettek meg 
a dolgozatok, meg a dijazottak sem. Ugyancsak az anyagiak hianya okozta, 
hogy tobb onkentes gyujtopalyazatra nem keriilhetett sor, noha mind 
a Vajdasagi Miizeum akkori igazgatoja Rajko Nikolić, mind a Bolcseszeti 
Kar dekanja, Đorde Sp. Radojčić igen hasznosnak es megismćtlesre, 
folytatasra meltonak min6sitette. 

Idokozben a Tanszek megerosodott, a munka is szervezettebben folyt, 
a vegzett hallgatok koziil is tobben atvittćk tanitvanyaikra a nepi kultura, 
a nephagyomany iranti erdekl6dest. Onalloan is , tanitvanyaikkal egyiitt 
is gyujtottek es gyujtettek legsziikebb kornyezetiikben. Okvetlen meg 
kell emliteniink nehany pedagogus nevet, akik idot es erot nem kimelve 
gyujtenek, jol tudvan, hogy az oregek eltavozta utan nemigen lesz kitol 
gyujteni a valtozott tarsadalmi, gazdasagi, muvelodesi koriilmćnyek 
miatt. Emlitesre melto munkat vćgez Magyar Janos (Zombor), Barta 
Sandor es felesege (Zenta), Тбке Istvan (Zenta), a nemreg fiatalon elhunyt 
Barabas Anna (Szekelykeve), Boriis Rozsa (Topolya), Bagi Ferenc (Becse), 
Virag Gabor (Topolya), Balog Gyorgy (Vojlovica), Saffer Vera (Kanizsa), 
Papp Gyorgy (Kanizsa), Fekete Jozsef, Belovai Margit (Telecska), Kovacs 
Ilona (Gombos), Tudorovics Erzsebet (Orom) stb. Satai Pal taniigyi 
tanacsos meg csantaveri tanar koraban tobb mint 1000 darabb61 allo 
babonagyujtemennyel jelentkezett, ujabban Paden vegez kutatasokat, 



de az iskolakban is szervezi a nephagyomanyok gyujteset. Az б segitsege-
vel gyult ossze Petofi a nćphagyomanyban c. dolgozat anyaganak joresze 
is. 

Mar odaig jutottunk, hogy folytatva a regi, 20 evvel ezelotti zentai 
hagyomanyt, a kozepiskolasok neprajzi palyazatat, a becsei diakvetel-
kedon felvettek a neprajzot is onallo pontkent. Az els6 ilyen vetelkedot 
a topolyai gimnazium szervezeseben Virag Gabor iranyitasava 1972-ben 
meg is tartottak, szep eredmennyel. Ezzel a nephagyomany, a nepkoltć-
szet megbecsiilese az iskolaba is eljutott. A diakkorok szabad foglalkoza-
sain szamos iskolaban foglalkoznak gyujtomunkaval, munka vegeztevel 
azutan beszamolnak az eredmenyrol, szemelvenyeket mutatnak be. 

A tomegkommunikacios eszkozok sem megvetend^ segitseget nyujta-
nak. Az ujvideki radio iskolaradio reszlege is sokat segit, reszint a nepi 
kultura megismertetesevel, reszint gyujtopalyazatok kiirasaval. Feher 
Magda nevet nem hallgathatjuk el, mikor err61 a tevekenysegrol szolunk. 

Az egyes nap ; - es hetilapokban megjelen6 riportok, ismertetesek a regi 
eletmodrol, regi szokasokrol, nepi termekekrol szamban es minosegben 
sem elhanyagolhatok. Mindig figyelemre melto anyagot talalhatunk 
a Magyar Szoban (Nemeth Istvan), a Kilatoban, ahol kiilonbozo szerz6k-
tol talalunk adatkozleseket (Toth Ferenc, Matijevics Lajos, Penavin Olga, 
Toke Istvan, Virag Gabor), a Magyar Szo kiilonfele mellekleteiben, pl. 
a Dunatajban Вагапуа szerelmesetol, Schneider Jiiliatol, Herceg Janostol, 
Szekely Mariatol, a banatiak gyujt6je, Balint Zoltan is sok alkalommal 
teszi kozze dolgozatait, a Tiszavidekben Toke Istvantol olvashatunk nepi 
adomakat, a Magyar Kepes Ujsagban regebben Herceg Janostol, Dome 
Izratol, ujabban Pataki Andrastol, Loboda Gabortol, aki meg nagyszeruen 
megvalasztott fćnykepekkel is illusztralja, kiseri szovegeit, a ma mar 
megsziint Ifjusagban, a nyomdakba lepo Kepes Ifjusagban, a 7 Napban, 
a Dolgozokban, a Mezeskalacsban, J 6 pajtasban szinten talalunk alkalom 
adtan neprajzi targyii irasokat, sot meg a Reformatus Kepes Naptarban is. 

Az 50-es evekben Eszeken megjelen^, ma mar megsziint Magyar Nep-
lap hasabjain Dome Izrael irasait a szlavoniai magyar szigetek перегб1 
mindig nagy erdeklodessel olvastak az olvasok. 

A Szloveniaban megjeleno Nepujsag hasabjain is helyet kap alkalom-
szeriien egy-egy neprajzi targyii cikk, fenykep. A muraszombati radioban 
is elhangzanak ilyen targyu ismertetesek, eloadasok. Arrol is hallottunk, 
hogy megjelent egy osszefoglalo mu is. De meg nem jutott el hozzank 
legnagyobb sajnalatunkra. 

Mint erdekesseget kell megemliteniink, hogy neprajzi regeny is sziile-
tett e videken. Iroja egy szekelykevei allatorvos, Barabas Pal, maga is 
szekely es a regi elet hiteles emlekeinek lelkes gyujtoje. Szekely nyelvja-
rasban irta meg egy szekely csalad viszontagsagait „moduvai" hanyatott 



eletćtol szinte napjainkig. A tortćnet feldolgozasakor tudomanyos hitellel 
irta le az egyes nepszokasokat, hitćletet, babonaskodast, lakodalmat, 
disznotort, halalt, temetest stb. Erdemes lenne kiadni meg iroi, kompo-
zicios gyengesegei ellenćre is , hisz szekelyeink eletenek, kalvariajanak, 
itteni beilleszkedesiiknek, kulturalis hagyomanyaiknak leghitelesebb for-
rasa. Feler egy tudomanyos monografiaval. 

Van mar neprajzi ,,musical"-unk is, hogy divatos nevvel nevezzem meg 
Dome Izra nepi enekes, zenćs tortenetćt a regmultbol. K6r6gy vara, 
hiros vara cimen. A tortenet szerint az utolso korogvvari grof, Rozgonyi 
titkos matkaja, egy igen szep lany, akinek egy ,,lancsa"-ja is volt mar 
a groftol, a grof es egy nemet hercegkisasszony eskiivojen a vizzel telt 
varsancba olte magat es gyermeket, elobb azonban megatkozta az egesz 
varat minden lakojaval egyiitt. Mikor megtudta a grof, mi tortent, lohatra 
iilt es elvagtatott a sotetbe. Sokaig nem hallottak hiret. Egyszer azonban 
hire jott, hogy Talianyorszagban halt meg a haboruban. A felbe maradt 
lagzirćl a menyasszony visszament hazajaba. A grćf апуја is belehalt nagy 
banataba. Az atok fogta var is pusztulni kezdett. Azota minden hetedik 
esztendoben a szegeny lany vizbeolese napjan ejfeltol kakasszoig jarja 
a var kornyeket, sirva keresi kedveset. 

A tortenet alapja Bali Boris angyo elbeszelese. Ki imigyen kezdte elbe-
szeleset: 

,,K6rogyvdra hiros vara, 
Harom szanccsal koriilzarral, 

Szancson altal dobogoval, 
Folotte meg kutornyokkal . . ." 

Nem szabad megfeledkezniink Pap Ferenc kereskedo (Gombos), Sturc 
Jozsef tanito (Kupuszina) onfelaldozo munkajarol sem, idot es energiat 
nem sajnalva teremtettek meg illetve ujitottak fel a gyongyosbokretat, 
menyecskekorust. A targyi neprajznak is szamos darabjat mentettek meg 
az elkr.llodastol. Az „otosfogat" hiteles gyujtesek alapjan mutatja be a nepi 
tancot, nepviseletet, szervezi bemutatoit, talalkozoit. 

A zentai Ifjusagi Szovetsegtol kezdemenyezett, vegs6 soron dr. Вигапу 
Bela es Tripolszky Geza nepdalgyujto munkajanak koszonve a Tiszdbol 
a Dunaba folyik a viz cimu 1972-ben megrendezett nepdal vetelkedo is 
nagy sikerrel jart, szebbnćl szebb regi dalok, balladak keriiltek elo tobb 
mint 300 nepi enekes eloadasaban. 

A szereny iskolamuzeumok, egy-egy szobacskaban a falu Iak6it61 be-
gyujtott es kiallitott nepi eredetu targyak, viseletdarabok, eszkozok, 
butorok, fenykepek, kezimunkak, zeneszerszamok, a mindennapi ćlet 
lassan kiveszo targyai mindig nagy erdeklodesre tartanak szamot mind 
a tanuloifjiisag, mind a falu lakosai elott. Szamtalanszor meggy6zodtiink 



rola, tobbek kozott Szćkeh/keven, ahol Barabas Anna es Szofran Tamas 
szervezte meg a kis muzeumot, vagy a korogyi kis muzeum Lebar Jozsef 
odaado munkaja пуотап , kinek mindig segitsegere sietett Dome Izra, 
a szlavoniai szigetmagyarsag eletenek, tortenetenek forrashusegu ismeroje, 
feldolgozoja. 

A szereny iskolamuzeumok tobb helyen falumuzeumma novekedtek 
a falu lakoinak tamogatasaval. Ez tortent Horgoson, Vorosmarton, Sze-
kelykeven. Mindegyik egy-egy lelkes, onfelaldozo szemeb/ munkajat 
dicseri. 

A Hungarologiai Intezet 1969-ben tortent megalapitasa vćgre a nep-
rajzi kutatast is helyere teszi, intezmenyesiti. Az intezet kutatomunkajanak 
egyik foagakent szerepel a neprajz. Onallo kutatćja is van Tćth Ferenc 
szemelyeben. 0 azonban nemcsak kutat, hanem szervez es iranyit i s . 
Zentan 1970 ota minden evben megrendezi az intezet kikuldottekent az 
onkentes neprajzi gyujtok szeminariumat, ahol a legjelesebb kiilfoldi 
szakemberek az allando eloadok (Katona Imre, Kiss Lajos). Remeljiik, 
minel hamarabb sikeriil utnak inditaniok egy tehetseges es iigyes kutato-
gardat. 

Az intezet folyoirata, a Hungarologiai Intćzet K6zlemenyei allandoan 
megelenkiilo gyujtomunkar61 ad hirt reszint a vegyes tartalmu kotetekben, 
rćszint az onallo neprajzi tematikaju szamokban. Ezekben a kotetekben 
talalkozunk Ortutay Gyula, Вигапу Bela, Fabri Јепб, Tripolszky Geza, 
Bona Julia, Matijevics Lajos, Penavin Olga, Toth Ferenc, Katona Imre, 
Kormoci Erzsebet, Szabo Jolan, Тбке Istvan, Vajda S. Zsuzsanna, Ba-
lint Sandor, Bori Imre, Banyai Janos, Pataky Andras, David Andras, 
Anđelić Magdalena, Kovaček Božidar, Delorko Olinko, Nedić Vladan 
nevevel es munkaival. A nepi kultiira lekiilonfćlebb teriileteirol kozolnek 
a fent emlitett szerzok. Van itt tanulmany, adatkozles, ismertetćs az epikus 
nepkolteszetbol, van ballada, mese, lirai dal, nepzene, hitvildg, gyogyitas, 
gyermekjatek, torteneti enek, trefa, anekdota, igaz tortćnet, varazslas, 
babona, szinjatek szeru szokas, betlehemezes, lakodalom leirasa stb. 

Az adatkozles mellett megjelenik a kontrasztiv, 6sszehasonlit6 tanul-
many is a magyar es delszlav hagyomany kapcsolatat, a delszlav epika 
magyar vonatkozasait vizsgalva. Az ilyenfajta vizsgalatokat k i kellene 
terjeszteni mas teriiletekre is , mert ezen a videken a kolcsonhatasok olyan 
erosek, hogy egyik nep sem ismerheti meg a sajat hagyomanyat a tobbi 
itt elo nćp hagyomanyainak ismerete nćlkiil. 

A dolgozatok kozott van egy ćrdekes tudomanyos kiserlet is egy nepme-
se strukturajanak leirasara. 

A nepi tudas iranti egyre nagyobb ćrdeklodest jelzik az ujvideki egye-
tem Bolcsćszeti Kara ćvkonvveben es a Tanulmanyokban, a Magyar 
Tanszek kiadvanyaban megjelent kozlemenyek is. 



Napjainkban nagy divatja van a nepi kultura, a nepi tudas, a nepmuve-
szet felfedezesenek. Nem a divat sziilte, hanem a lassan pusztulo nepi 
ertekek megmentesere, megbecsiiltetesere, kozkinccsć tetelere iranyulo 
szandek hozta letre elsokent Bori Imre Ido, ido, tavaszido cimu 1971-ben 
megjelent antologiajat a hazai magyar nepkolteszet valamennyi retegebol, 
ertekes bevezetovel es jegyzetekkel, valamint Penavin Olga Jugoszlaviai 
magyar nepmesek (1971) 211 mesćt elo hagyomanykent tartalmazo kotete 
es ennek gyermekeknek szolo valtozata Szelordog cimen (1971). 

Baranyai-Schneider Jul ia Gyertyafeny, Lasko, egy regi falu kronikaja 
(Orsziget, 1961) cimu munkajaban szive egesz melegevel ir az 6 Вагапуа-
jarol Lasko torteneten keresztiil. Hasonlokeppen emlitest erdemel a Duna-
tajban folytatasokban megjeleno Baranyat, tortenetet, hires embereit, 
iroit, torteneteit, mondait, azaz Вагапуа gazdag kulturalis es muveszeti 
hagyomanyait feltaro sorozata. 

Nemcsak hazai kutatok publikaljak anyagukat, a magyarorszagi szak-
embereket is erdekli a mi tajunk, mert sok regi tulajdonsagot konzervalt 
amellett, hogy a mas nepekkel valo egyiitteles eredmenyezte kolcsonhatas 
sok ujat is hozott a regi hagyomanykincsbe. A kiilfoldi szakemberek mu-
vei : Katona Imre: Sarkanyolo ikertestverek, Kopacsi nepmesek (1972). 
Egyetlen falu mesekincserol ad szamot a kotet a legmodernebb modsze-
rekkel es igenyek szerint, meltokeppen reprezentalva Kopacs mesemon-
doit. 

A magyar-jugoszlav kultiirkapcsolat kereteben nalunk jart debreceni 
egyetemi tanar, Ujvary Zoltan Nepdalok es balladak egy aldunai szekely 
kozsegbol, Debrecen 1968. c. munkaja foleg a vojlovicai Kovacs Jul i 
nenitol szarmazo torteneti enekeket, balladakat tartalmazza. 

Szlavonia kiilonosen vonzo osi, jol konzervalt nepi kultiiraja miatt, 
sok hazai es kiilfoldi kutato keresi fel. A szlavoniai szigetmagyarokkal 
foglalkozik tobbek kozott Gaborjan Alice, a budepesti Neprajzi Muzeum 
munkatarsa, a szlavoniai nćpi oltozet magyarorszagi es europai kapcsola-
tat vilagitva meg A szlavoniai magyar falvak noi viselete osszetćtelenek 
nehany jellegzetessege (Eth. 1969) cimu munkajaban, Berkes Eszter 
pedig reszletes neptanc-monografiajaban, A szlavoniai magyar. nepsziget 
tanchagyomanyai c. munkajaban (Tanctudomanyi Tanulmanyok 1967-1968) 
is a szlavoniai magyarok tancait targyalja. 

A gyujtok bizonyara nem teljes nevsoranak vegere erve - ha valakit 
kihagytam, nem szandćkosan tettem - levonhatjuk a kovetkeztetest, nem-
csak regen, hanem a felszabadulas utani periodusban is vannak lelkes 
es eredmenyes munkasai a nepi hagyomanygyujtesnek. Orommel kell 
iidvozolniink, hogy megkezdodott az egyeni vallalkozasokat felvalto 
csoportos munka, melyet intezmenyek szerveznek, iranyitanak es tamogat-
nak anyagilag is. 
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3) sajat feljegyzeseim 

Rezime 

Prikupljanje narodnih umotvorina, narodnog predanja posle oslobođenja 
među mađarskim življem u Jugoslaviji 

U svom radu autor je reprodukovao predeni put u prikupljanju narodnih umotvorina, 
a ne rezultate prikupljanja. No medutim pre svog prikaza odgovorio je na nekoliko otvo-
renih pitanja: zašto prikupljati narodno predanje, gde je obavljen i gde se obavlja rad na 
prikupljanju, od koga prikupljati, kakvi su metodi rada primenjivani? Odgovarajući na 
najbitnije pitanje Ko suprikupljači? autor ukazuje na postojanje tradicija koje u ovim kra-
jevima postoje u prikupljanju narodnih umotvorina na madarskom jeziku. Naime već od 
X I X veka javljaju se takvi renomirani predstavnici osmišljenog prikupljanja kao što su 
Hoblik Marton, Szarvas Gabor, Balassa Jozsef, Pavel Agoston, Какпапу Lajos, Belosits 
Balint, Hermann Otto, Garay Akos, Bartok Bela, a od novijih Thomka Gabor, Bano 
Istvan, D. Bartha Katalin. 

Posle oslobodenja važan rad na organizovanom prikupljanju nastavljaju požrtvovani 
i pasionirani pojedinci, zatim nastavnici i studenti Katedre za madarski jezik i književ-
nost, unutrašnji i spoljni saradnici Hungarološkog instituta. O rezultatima se možemo 
obavestiti iz Saopštenja Hungarološkog instituta i mnogobrojnih drugih obuhvatnih 
radova i studija. Mnogobrojni korisni i uspešni individualni poduhvati postupno ustu-
paju mesto timskim radovima koje organizuju, usmeravaju, pa čak i materijalno potpo-
mažu pojedine institucije. 

Summary 

The gathering of popular poetical work and tradition of the Hungarian 
population in Yugoslavia in the period after the liberation 

In this paper the author presents a reproduction of the gathering itself, and not the results 
of the gathering. However, in the introductory part she answered some questions: 
what is the use of gathering popular poetical work, where has it been going on, who it 
should be gathered from, what techniques have been applied? Answering the most 
important question Who are tbe gatherers? the author points to the tradition of collecting 



popular poetical work in Hungarian on the territorv of Yugoslavia. From the nineteenth 
centurv on many renowned representatives of organized gathering appear: Marton Hob-
lik, Gabor Szarvas, Jozsef Balassa, Agoston Pavel, Lajos Kalmany, Balint Belosits, Otto 
Hermann, Akos Garay, Bela Bartok, and Gabor Thmoka, Istvan Bano, Katalin D. 
Bartha among the most recent ones. 

After the liberation important work has been done by devoted and impassioned indi-
viduals, professors and students of the Department of Hungarian Language and Litera-
ture and the researchers of the Institute of Hungarian Studies. One can read about the 
results in the Papers of the Institute of Hungarian Studies and in other studies. Мапу 
useful and successful enterprises are gradually substituted by team-work organized, 
directed and sponsored by institutions. 



Berkes Eszter 

A szlavoniai magyar nepsziget tanchagyomanyai 

A Jugoszlaviaban elo magyarsag egyik nevezetes - mintegy 3000 lelket 
szamlalo - kis nepcsoportja az un. szlavoniai nepsziget. Az Eszek (Osijek) 
kozeleben levo negy reformatus magyar falu - S%entldss>l6 (Laslovo), 
Harasstfi (Hrastin), Korogj (Korođ) es Retfa/u (Retfala) - a Drava es Szava 
kozotti honfoglalaskori telepiilćsek maradvanyai. A mohdcsi vćsz ut ini 
ćvtizedekben Szlavoniabol - az akkori Valko varmegyeb61 (kćsobb Sze-
rem, Veroce 6s Pozsega megyćk) - elmenekiilo ćs kipusztulo magyarsag 
toredćkei a Drdva mocsaras nadasaiban, szigetein talaltak menedeket. 
A kesobbi szazadok folyaman e toredek a dunantuli 6s bacskai magyar-
sagtol egyre inkabb elszakadva elte eletet. Peremhelyzete i6v6n nćpi 
kultiiraja olyan archaizmusokat orzott meg a mai napig, melyek a magyar 
nyelvteriilet kozponti reszein a gyorsabb iitemu fejlodes egysćgesito 
hatasa miatt mar sziiksegszeruen eltiintek. Eppen ezert a nyelvćszeti, 
neprajzi 6s nćpzenei kutatasok 1 mar tobb izben fordultak e nepcsoport 
felć, tancairol, tanceletćrol azonban ligvszolvan semmit sem tudtunk. 
E hianyossag reszbeni potlasat celozza tanulmanyunk. 2 Nepi tanckultii-
rank osszkepenek, regionalis tagozodasanak, tortćneti fejlodesćnek meg-
rajzolasa szempontjabol e teriilet vizsgalata eppoly fontos, mint a deli 
szomszedainkkal valo interetnikus kapcsolatok tanulsdgai miatt. 

I. Lednjtancok 

A szlavoniai magyar nepsziget regies kulturajat vizsgalo kutatćk koziil 
Kiss La/os jellemzi elsokent a tavaszi leanvtancokat: 

„Eredeti szorakozas volt Szentlaszlon a kalalazas. Istentisztelet utan 
a leanyok baljukban piros zsebkendot tartva, jobbjukkal pajtasnojiik 
kendojćt fogva, hosszii, szinpompas lancban, enekszćval vonultak a falun 



vegig a foteren levo tancheh/ig. Ott aztan kezdetet vette a tanc: a rezalas. 
Fokent vasarnap jartak a falu teren a kocsma elott zeneszo nelkiil, a maguk 
dallasara. Hasonlo nepi tanc volt K6r6gyon a derenka. Ma mar csak oreg-
asszonyok tudjak; valamikor a lanyok es menyecskek jartak korbefogodz-
va, kezdetben lassan, majd egyre jobban belemelegedve: ugrattak, szalad-
tak, frissen jaortaok" 3 

Kiss Lajos feljegyzi es tobb izben kozli a tancok dallamait i s , 4 de maguk-
nak a tancoknak a rogzitćse ekkor meg nem tortent meg. 

A kalald^ds^ csak szentlaszloi szokas volt, bar tavaszi, falukeriilo leany-
tancra Harasztiban is tettek homalyos celzast. Hiisvet tajan, a szep ido 
bealltakor kezdodott. A vasarnapi templomozas utan a leanyok sorba 
alltak es notaszoval jartak veg iga fa lu t : „А Kis utcan, Nagy utcan, meg 
a legelore is elmentiink delutan. Az volt a fontos, hogy az egesz falut 
bejarjuk". A tavaszi - termekenysegi ritusokhoz fuzodo - falukeriiles^ 
lehetett a kalala elsodleges, legfontosabb funkcioja. 

Maskor is sor keriilt ra, leggyakrabban a szoloorzes 7 idejćn. Az este 
beszelgetve, dalolva hazafele tarto leanyok a falu szelehez kozeledve szi-
nes kendoiket« keziikbe fogtak, s lancszeruen osszefogodztak felfele 
hajlitott karral, vallmagassagban tartott kezzel. Egymas utan, vonalban, 
lassii iinnepelyes, rugozo setalepesekkel dalolva haladtak vegig a falun. 
A lancba neha a legenyek is bekapcsolodtak, vegyesen egy lany, egy le-
geny fogodzott ossze a keszkenokkel. A falukeriilo jatekokban, sortan-
cokban, gyermekjatekokban gyakori kigyozo kapuzas, kapu alatti atbiijas 
is jellemzo formaja volt a kahlanak: „Kalalaztak koros-koriil. A keszke-
nvovel iigy mentek koriil-koriil. Sokan votak, s akkor iigy altal-altal 
bucskazodtak a keszkenyo alatt. Sorba mentek mind". Egy-egy ilyen 
szinpompas hazavonulas mindig nagy erdeklodest keltett a faluban. ,,Az 
olyan szep volt az a sok tarka kendo, hogy a nepek kialltak a kapuba, 
i igy nćztek". Иуепког jarta az a nota: 

„АИј ki rozsam kiskapudba, 
Most ertiink be a faluba, 
Gyiijtsd ki a gyertyavilagot, 
Meg az ejjel veled halok". 

„Mentek egy kicsit, ahol kedviik volt megalltak, korbealltak oszt raktak 
a tancot. Mikor i igy raktak korbe, az volt a rezalas". 

F6 dallamat ( l .sz. dallampelda) meg sokan ismerik, szamtalan szoveg-
strofaval 9. A mixolid hangnemii, hatsz6tagos tancdal 2/4-es tripodiaja 
miatt regi dunantiili karikazo dallamaink metrikai rokona . 1 0 A dallam 
kozeli valtozatat Fejer megyebol ismerjiik, ahol szinten leanytanchoz 
kapcsolodik. 1 1 Ezt a kalala dallamot szobeli kozlesek szerint a rezalas-



hoz - a kesobbi targyalando leanykortanchoz - is hasznaltak, tenyleges 
tancolas eseten azonban adatkozloink sohasem ezt vettek elo. A verssza-
kok cserćlodese, keveredese, vandorlasa termeszetszeru a kiilonbozo 
dallamok hasonlo funkcioban valo egviittes alkalmasaza miatt. 

2. peldankat Szentlaszlon kizarolag s egyertelmuen kalala dallamkent 
jeloltek meg. A Dćldunantulon bordalkent ismert regi stilusu d a l l a m 1 2 

helyi variansanak szovegei joreszt megegyeznek az l .sz. dallameval, 
a szotagszambeli elterest az „ihajla" es „valaha" toldalekokkal igazitjak 

1. KALALA" v. REZA-NOTA" SZENTLASZLOi« 



3. K A L A L A " , S Z E N T L A S Z L Ć " 

k i . 1 3 A heteropodikus dallam 3-4 soranak tripodiaja itt is a regi karikazo 
dallamok jellegzetes metrikajara utal. 

A 3. da l lamot 1 4 fokent a sz6l66rzesb61 valo hazaterćskor szokasos 
kalalazasnal ćnekeltek, mint az egyik kedvelt „szolosi n6tot". A rćgi 
stilusii friges tancdal ritmuskeplete nehany ritkabb, regi tancdalunkat 
idćzi emlekezetiinkbe. 1 1 

A kalalazas szokdsat az elso vilaghaborii el6tti evekben, a rćgi szines-
kendos „kebćl" viselettel egyiitt, hagytak el, a tobbi leanytanc azonban 
egy-kćt evtizeddel mćg tulćlte. 

Az altalanosan ismert enekes lednjkortdnc helyi valtozata a las^loi re\dlds^ 
ćs a korogji derenka^. Harasztiban „karikazo", „karikatanc" neven is 
ismerik. Az Eszek szomszedsaga miatt leginkabb polgarosult es kevert 
lakossagii Rćtfaluban e tancnak mar nem akadhattunk пуотага . 

A rezalas koraban szerves tartozeka volt a kalalazas szokdsanak. Az 
iinnepelyes tavaszi falukeriilest idonkent megszakitotta, felvaltotta a falu 
nevezetesebb, tancra alkalmas pontjain a vidam helyben, korben tancolds. 2 0 

A rezalast elsodleges - a kalalahoz kapcsolodo - funkciojan kiviil onallo-
an, mas alkalommal is tancoltak. K6r6gyon pedig a derenkat csakis 6nall6 
kortanckent emlegetik. Eppen a tavaszi ritualis falukeriilest61 valo fiigget-



leniilese, elszakadasa, tehat funkciovaltozasa hosszabbitotta meg ideig-
oraig a tavaszi leanvtancok eletet. 

A karikazot leginkabb leanvok es fiatal menyecskek jartak, de nćha 
legenyek is bealltak. Vasarnaponkent a templombol kijovet 6sszegyule-
keztek egy-egy tisztason - K6r6gyon pl. az un. Kerekdombon. Neha 
harmonikas is odavetodott. „Templom utan korbe alltak, koros-koriil 
mind elfogdolodtak korbe, mindig mentek koriil-kortil, az egćsz utcat 
befogtak, ugy fogtak magukat mint koleba, korbe-korbe mindig egyfele 
mentek" - jellemeztek adatkozloink a tancot. A vasdrnapi kortanc a fiatal 
leanyok egyediili szorakozasa volt, ugyanis mig az ismetlo iskolabol ld 
nem alltak, addig a felnott fiatalsag kocsmai tancaban nem vehettek reszt. 
Ha valamelyikiik megszegte az illemet, az eber presbiterek szegyenszemre 
kihajtottak oket. „Hat \igy osszekapcsoloztak a lanyok. tJgy ahogy fenn 
voltak kesziilve, odafenn az utcan. A kocsma mellett volt ott egy szćp 
kerek hely. Nem ugraltak, csak szep csondesen balra kezdtek. Votak hu-
szan is , osszekotodtek karejba. Minden vasarnap csinaltdk, egyforma 
lanyok." Rendes tancmulatsagban es lakodalomban pedig zenesziinetben 
ćnekszora jartak a rezat meg a derenkat. 

Az elso vilaghaboru alatti idokben a szlavoniai kozsćgekben meg virult 
a leanykortanc divatja. A polgari tarsastancok terhoditasaval a 20-as, 
30-as evekben mar csak a lakodalomban tancoltak. A karikazo legtovabb 
K6r6gyon ćlt, 17 eve meg elofordult lakodalomban. A legidosebb korosz-
talyok emlekezeteben azonban mćg elenken elnek e tancok nyomai a reza-
es derenka notakkal egyiitt. 

Az eltuno leanykortdncot a szlavoniai magyarok legregibb hagyoma-
nyaik kozott emlegetik. Ezt a tanccal kapcsolatos meseik, mondaik, naiv 
nepetimologiak tiikrozik. Nemelyek szerint: „А legregibb magyar tanc, 
amit meg az 6sok hoztak be Azsiabol". Egy korogyi tortenet pedig a to-
rok idok emlekehez kapcsolja a derenkat: 

Meg a torok uralom idejen tortent, hogy a korogyi menyecskek ossze-
gyultek a Koromcse dombjan. A torok basa meg kiiilt kozejiik barsony 
vankusara gyonyorkodni benniik. A menyecskek mar nem mertek vissza-
fordulni, s hogy meg ne bdntsdk a basat, elkezdtek a derenkat. Hogy mćgis 
valamikeppen kifejezzek a torok iranti ćrzesiiket, minden vers folytatasa-
kent - mintha a n6tahoz tartozna - ritmikusan azt kialtottak: 

Nagy kenytelen, kelletlen, ugyan meg kell tenni, kutyateremtette! 2 1 

A basa ennek igen oriilt, azt gondolvan, hogy hizelegnek neki a menyecs-
k e k . 2 2 

A rezalasban ćs derenkaban - mint minden ćnekes leanykortancban -
fontosabb szerepe volt a dalnak, mint a tancnak. A karikazohoz tobb kii-
lonbozo dal kapcsolodik, szamtalan szovegstrofaval, s ezeket valtogatjak, 
nem pedig a kiilonbozo tanclćpćseket. Mindig a legjobb notas, tancos 



leanvoke volt az iranyito szerep. 2^ Szentlaszlo egyik legjobb idos enekese 
- a 84 eves Kantor Mari neni - maig biiszken emlegeti, hogy leanykoraban 
mindig б volt a „notakezdo" a „rezakezdo". 

A kortanchoz tobb kiilonbozo dallam kapcsolodik. A laszloi kalala 
rćgies hatszotagos dallamat ( l .sz. dallampelda) egyesek szerint a rezahoz 
is hasznaltak. A tanc masik ujabb dallama hetszotagos (4. sz. dal lampelda) . 2 4 

Tipikus karikazo dallamok a 2/4-es tripodikus l l-szotagiiak i s . 2 ^ Цуеп 
a K6r6gyon legkedveltebb ketsoros derenka nota (5.sz. dallampelda), 
Szentlaszlon pedig negysoros l l-szotagos reza notat is ismernek (6 sz. 
dallampelda). 

4. R E Z A - N O T A " S Z E N T L A S Z L O 2 « 



6. R E Z A - N O T A , S Z E N T L A S Z L O 

Но ve- rof- fem, kis - an-gyal- kam meg-bo-csass. 
Meg-61 en-gom b a - n a - f o m - ba a s i - ras. 

A sokstrofas karikazo dallamok szovegeinek egymas kozotti cserelo-
dćse, keveredese igen gyakori, amit a megegyezo szotagszam tesz lehetove. 
A szotagszam eltćrćse eseten pedig kitoldjak a szoveget, potlo szocskakat 



alkalmaznak, (pl: hajka) A karikazo dallamok kizarolag lirai szovegei 
kozott a trefas, csufolodo, legenyeket figurazo, kieneklo tartalmuak igen 
gyakoriak. 

Itt emlitjiik meg, hogy regi tancaink egyik jellegzetes kiserojelensege, 
az un. ujjogtatds, vagy csujogatas, mely ma mar joforman csak lakodalom-
ban fordul elo, a szlavoniai leanykortanc eloadasara is jellemzo volt. 
Tanc kozben egy-egy versszak vegen idonkent magas fejhangon kialtot-
tak: Ijjuju! J"JJ s a motivumsort megszakitva, mintegy lezarva 
harmat toppantottak: „Mind kitopott a laba alatt". Az ujabb szovegstrofa 
ezutan indul t . 3 « 

A szlavoniai lednykortanc jellemzo oss^efogod^dsi modjai a kovetkezok: 
1. egyszerii kezfogas; 2. vallmagassagban, felfele hajlitott kanral fognak 
kezet; 3. vallfogas lazan nyiijtott karral; 4. egymas dereka mogott ke-
resztezett kezfogas; 5. karolas; 6. karolva csipore tett kez. 

A kortanc lenyegeben egjet/en motivumfajta vegnelkiili ismetlesbol all, 
amit idonkent a fentebb emlitett toppantasok szakitottak meg. Ezt terme-
szetesen szamtalan jelentektelen egyeni valtozatban tancoljak. Ez a moti-
vum legegyszerubb karikazoinkra jellemzo, balra haladć nyito-zaro lepes, 
mely a кбг lassii egyiranyu jobbra keringeset eredmenyezi .3i E motivu-
mot sajatos eloadasmodja kiilonbozteti meg a meg egyszerubb paloc 
leanykarikazok hasonlo lćpesetol: a ket J -es lepes ritmikai elaprozasat 
eredmenyez6 J^-os terd, illetve bokarugozas ( JJ~*JJJJ ) . A tanccal 
kapcsolatos szobeli emlitesek erre tobb izben felhivtak figyelmiinket: „А 
derenkat razosan jar tak . . . " , ,,az oregek olyan reszket6sen ja r tak . . . " , 
„а dergnkat labujjhegyen jartak, mindig raz tak . . . " stb. 

A szlavoniai leanytancok - eddigi ismereteink szerint - nem abban az 
ćrtelemben ketreszesek, mint masvideki rokonaik (tehat nem lassu lepo 
es gyors forgo reszbol allnak), hanem Szentlaszlćn lassii setalo kalalat 
es. kozćpgyors rezat ( J = 110-120), Kćr6gyon pedig ket azonos, kozepes 
tempoju •( J = 110-120), de reszben mas motivumanvagu derenkareszt 
kiilonboztethetiink meg. 

A szlavoniai falvakban manapsag szinten igen divatos korcsdrddsban^2 

— de meg a paros csardasban is - megtalaljuk a regi leanytanc £б motivu-
mat. A csardas es a leanykarikazo motivumkincsenek affinitasa nem elszi-
getelt jelensćg, a magyar nyelvtemlet mas reszeire is јеИетгб. Legkozelebbi 
parhuzamkent a sarkozi - dunamenti teriiletre utalhatunk, ahol ugyanezt 
a karikazo motivumot a csardas, k6rcsardas lepesekent szinten megtalal-
hatjuk. A divatjat vesztett, kihalo leanykortancok motivumanyaga tehat 
a meg ćleteros korcsardasban reszben tovdbb ćl. 

A csardassal valo osszefiiggese mellett meg kell emliteniink a s^erb-
borvdt kolokkzl valo termeszetszeru affinitasdt is . Tobb egyszeru szerkezetu, 
rćgies kolo-fajtaban az allando egyiranyu lepegetes, a kor lassii keringese-



eppen a rezgo mozgassal kapcsolodva alkotja e tancok szinte egyetlen 
motivumat .33 A kolo motivumok plasztikai es eloadasmodbeli hasonlo-
saga mellett ritmikai azonossaguk - a J^-os aprozas is - szembetuno. 
Mig a szlavoniai magyarok a horvatok es sokacok „kole" - itt gyakran 
azonositjak a derenkaval, addig a кбгпуегб horvat falvak Iakossaga ,,ma-
gyarac"-nak nevezi a derenkat. Tavolabbi, mas szeremsegi horvat falvak-
bol is ismeriink olyan kolo formakat, melyek megegyeznek a karikazoink-
kal ćs a , ,magyarac" (magyaros) es „santavi magyarac" (santa magyaros) 
nevet vise l i .34 

Oss^efoglalva: A szlavoniai kortancok leanytancaink igen archaikus 
vonasait ^riztek meg funkcionalis, zenei es formai sajatossagaikban egy-
arant .35 A tavaszi falukeriileshez valo kapcsolodasuk, a dallamokban 
jelentkezo 2/4-es tripodai, az esetleges 6/8-os, sot 7/8-os ritmus, a regi 
nepdalstilus jelentos szerepe, az ujjogtatas, az egyszeru motivumkeszle-
tiik, az altalanostol eltero tancszerkezet (kiilonleges ketreszesseg) alapjan 
egyiittesen a legregiesebb karikazo tipusaink kozott tarthatjuk szamon 
a szlavoniai kortancokat. Legkozelebbi, de mar fejlettebb parhuzamait 
a sarkozi, dunamenti, baranyai tancdialektus teriileter61 ismerjiik .36 

A fentiek illusztralasara kozoljiik a tancfolyamatokat rogzit^ pelda-
tarban ( l .sz . tanc) K6r6gyr61 a „D'efekdfrisse" leirasat. Az eredeti kiadvany-
ban (Tanctudomanyi tanulmanyok 1967-1968) 262 motivum es 14 eredeti 
tancfolyamat van Laban-fele tancjelirassal lejegyezve. 

77. Kands^tdnc, ugros 

Regi tancaink egyik јеПетгб tipuscsaladjanak, a kanasztancnak a szlavo-
niai magyarsag tanceleteben is eppoly jelentos szerepe volt, mint Somog^-
ban es Baranyaban. A regi pasztorelet emlekei mar halvanyabbak ugyan, 
de az elszort adatokbol, kirajzolodo tancformai sajatossagai megegyeznek 
a del-dunantuli valtozatokkal, sot e tanccsalad fejlodesenek iranya is 
hasonlo vol t .37 

A pasztorok virtuoz ferfitdnca a falusi parasztsag tanceleteben mutat-
vanyos, virtuskodo, alkalmi tancformakent elt tovabb, melyre csak a 
tanckedv vegso kiviragzasakor, a lakodalom hajnali oraiban keriilt sor. 
Mas videkek szorvanyos adatait megerositve, itt szokatlanul sokszor 
uti lnak arra, hogy nok is tancol tak: 3 8 „A. kanasznotat vagy ciganynotat 
asszony is jarta. Megfogta a kanaszbotot s iigy jarta, mint keresztiil-kasul 
hanyta a labat. Hol tanultak? Hat a disznćknal! Ai ra a notara ment: 



„Elszaladt a kis gobe kilenc malacaval, 
Utana ment a kanasz a kis baltajaval, 
Megallj , megallj kis gobe, eliitom a labad, 
Hazaviszem, megfozom, jo lesz kocsonydnak." 

A kanas^tdnc regi es^kovtfs formdjdmk emlekanyaga mćg meglehetosen 
gazdag. A kondasbaltara mar csak a notaszoveg utal, de a bot es sepru 
tanceszkozkent valo emlegetese es hasznalata meg mindennapos. A szla-
v6niai adatok alapjan a botos kanasztanc es seprutanc nemcsak hogy 
rokon, hanem teljesen egybefolyo tanckategoriak. A kćt eszkoz egy-
mast helyettesitheti, s a veliik kapcsolod6 jellegzetes tancmozzanatok is 
osszefonodnak: 

„Ket botot ossze kell tenni keresztbe, bot vagy sopru is lehet. Ezen 
ugral, azon ugral (ti. a bot kozepiben) nem mindenki tudta. Nagvon regen 
jartak, arra a notara: 

Biizaba ment a diszno kilenc malacdval, 
Utana megy a kanasz hosszii ostoraval. 
Hii ki gobe a biizabol, mer' a biiza draga, 
Ha megtudja a gazdaja, szaz forint az ara." 

(Szentlaszlo) 

„Sopruvel is tancoltak a kanasztancot, vertek a labikat mindig." (K6-
r d g y ) - » U g y jarta a sopruvel: egyik kezebol a masikba dobta. Megfor-
ditotta az ujjaval. 0 is megfordult abba a gyorsasagba. Azt mondtak ra: 
kanasztanc. Kiilon kotaja volt: Az olahok, az olahok facipobe jarnak.. . " 3 9 

(Retfalu.) 
Az eszkozhasznalat modja alapjan a kandsztanc ket altipusa - helye-

sebben ket jellem^p mosganata - bontakozik k i adataikbol: 
a) Foldre helje^ett esf^koz - ket keresztbe tett bot vagy sepru feletti 

vagy koriili tanc: „Ket botot tesznek le keresztbe, korosztiil ugorja." 
(Szentlaszlo). „А botot letettek, azon keresztiil tancoltak. Vagy 30 evvel 
ezelott Ferenc Janos csak aszonta a ciganyoknak: a kandsztancot aka-
rom jarnil Azok mar tudtak: Az olajok, az olajok facipobe ja rnak . . . " 
(Rćtfalu). „А kanasztancot csak az oregebbek tudtak. En az ćdesapam-
tol lattam. Keresztbe tett ket botot, atugralta. Mikor egy kicsit szeszes 
vot, akkor csinalta a konyha kozepin. Erre a notara jarta: Csip engem 
egy te tu . . . " (Retfalu.) 

A Retfalurol kozolt - asszony eloaddsdban rogzitett - kanasztancreszlet 
ezt a format szemlelteti (lasd 2. sz. tanc). 

b) Ке:феп tartott es%kb\%el valo tancolasndl elsosorban annak foldre 



tamasztasarol es lab alatti atdugdosasarol szolnak adataink, de forgata-
sat, sot a lab kozć szoritasat is emlitettek: 

„Bottal tancolt, rakta a laba alatt." (K6r6gy.) „Amikor tancoltak a 
kanasznotat - 50—60 evvel ezelott - a foldon bot v6t, atugtotta es a laba 
alatt atvette." (Szentlaszlo.) ,,V6t, aki a soprut a laba koze fogta." (Ret-
falu.) 

A bot lab alatti atkapkodasa a kanasz- es a seprutlncos leggyakoribb, 
orszagszerte elterjedt mot ivuma. 4 0 Figyelemre melto, hogy e tancban 
(K6r6gyi seprutanc) a 2/4-es kisćro zenćvel ellentćtes 3/4-es motivumok 
meglehetosen gyakoriak eppiigy, mint a kanasztanccal rokon ugros tanc-
tipus misvideki valtozataiban. 4 1 

A regi eszkozos pasztortanc mellett a szlavoniai falvakban a tanc es%kb\ 
nelkiili vdltot^atai is elnek. „Kanasztanc", „ugros,, ,ketugros„", „mulatos" 
vagy „cinege" neven. 4 " A kanasztanc Somogyb61, s dltalaban Deldunan-
tuhol ismert atalakulasa itt is vegbement. A tanc funkciojaban, forma-
kincseben bekovetkezett valtozast a zenei anyag nemi modosulasa, bovii-
lese is k i ser te . 4 3 

Mutatvanyos, virtuskodo funkciojuk reven a s%6ti valtozatok kapcso-
lodnak kozvetlenebbiil az eszkozos formahoz. J 6 tancos ferfiak vagy 
asszonyok „јагјак iigy magikba a muzsika elott" (Szentlaszlo), vagy 
,,mćg az asztal tetejin is eljartak a lakodalomban Az olajok-ra" (Rćtfalu). 
Az egyik laszloi oreg „а cinege madarra mindig leguggol t" ; „а cinegćt 
magukba jartak, tapsoltak, osszementek, billentosen jartak" (K6r6gy) ; 
masok szerint meg ,,egyugrosan tancoltak a cinege madarat. Ez volt a 
mulatos" (Szentlaszlo). 

Ketferfi szemben jobbkezfogassal is szokta jarni. „На arra jol meg-
emlćkszem, a kanasztancba osszefogtak a keziiket." (K6r6gy.) „Kettesbe 
ugrosan jarik a cineget." (Haraszti.) „Most is elofordul, hogy ket ferfi 
osszeall, aztan rakjak." (Szentlaszl6,.) 

Parosan, novel is jarjak, sot a dunantuli negjes kands^tdnc forma, csillag 
alakban osszefogozva is elofordul. Egy laszloi lakodalom hajnali orai-
ban lathattuk ezt, amikor a zeneszek kanasznotat, majd cineget jatszot-
tak. A volegćny rokonsagaba tartozo „pusztai horvatok" koziil egy par 
tancba kezdett, jobbkezfogassal jartak a motivumokat. Kesobb meg egy 
par csatlakozott, s most m i r ,,negyesben" keresztkezfogassal, csillagban 
jartdk tovabb a tdncot. Ez az alakzat kis ido mulva felbomlott, elenged-
tćk egymast s toppantos lepesekkel a szemben levok egymassal helyet 
csereltek, majd folytattak a tancot a korabbi helyzetben. 

Retfalun a paros kanasztanc egyik kiilonleges formajat - mely a sar-
kozi ugros valtozatokhoz hasonlo - „Rica csardas"-nak, „Kondorosi 
csardas"-nak vagy „Volt szeretom csardas"-nak nevezik az allando kisero 
dallamok nyomdn. Ezek az ugr6s lijabb tipusii kisero dallamai kozć tar-



toznak. A tanc e valtozatai bizonyos dallamokhoz kotodott, fejlettebb 
szerkezetu es motivumkincsu megmerevedett formak, melyek nevleg 
is elszigetelodtek az ugros regiesebb formaitol. 

A kanasztanc, illetve rugos eszkoz nelkiili valtozatainak motivumkincse 
i s a del-dunantuli kanasztanc, illetve verbunk vagy ugros formakincsć-
vel kozeli rokon. A haromlepes, valamint ennek f e j l e t t ebbJJ J J Jes J J J J J 
ritmusu osszetett formai jellemzok rea. Az osszetett motlvumok gyako-
risaga reven a sarkozi, bacskai ugrosokhoz jobban kozelit, mint a primi-
tivebb somogyi verbunkosokhoz. E motivumok koziil az egyik leggyako-
ribb - erdekes modon - a del-dunantiili anyagban nem is fordul elo (az 
un. „ketugros" motivum,) csak forditott ritmusban. 
A kanasztanc - ugros tancfajta motivumkincse reven erintkezik egyreszt 
a delszlav kolokkal masreszt a polkaval. 

A szlavoniai kanasztanc es ugros tanccsalad dallamanjaga valtozatos. 
Megtalaljuk kozottiik a regi dunantuli tancdallamok legjellegzetesebb 
fajtait. Пуепек mindenek elott a kanasznotak, melyeknek regibb es ujabb 
fajtai egyarant ismertek. Mas regi stilusii ugros dallamok mellett terme-
szetesen sok ujabb divatos dallam is elofordul. 

Lakodalomban menetfdnckćnt es vegyes kortdnck&nt is az ugroshoz ha-
sonlo tancot jarnak, bar ezek motivumkincse tobbnyire mar a korcsar-
das motivumaival is megyegezik. A menettanc kisero dallamai kiilonbozo 
ugros, vagy pedig eszt-tam kiserettel jatszott csardasdallamok. 4 4 

8. KANASZTANC", RETFALU45 



III. Uvegtdnc 

A kandsztdnc, ugros tanccsalad kozeli rokona az iivegtanc, nemcsak 
hasonlo tempoja es metruma, hanem motivumkincse miatt is. E tancot-
K6r6gyon es Harasztiban mćg ma is sokan tudjak, a lakodalom elmarad-
hatatlan tanca. Ferfiak, пбк egyediil es csoportosan, vegyesen is tancol-
jak. Mindket faluban ugyanegy allando, meghatarozott dallam kapcsolo-
dik hozza, ez eredmćnyezhette a tanc elszigetel6dćsćt a kanasztanctol, 
szemben pl. Somoggyal, ahol a kozos kisero dallamok miatt a kanasz-
tanc es iivegtanc fogalma keveredik . 4 6 

Az iivegtancnak kćt fajtajarol, illetve ket mozzanatar61 emlekeznek 
meg adatkozl6ink. 4 7 

1. Fej're tett meggel valo tancolasrol Szentlaszlon ćs Rćtfalun hallhat-
tunk: „А mi naszunk a fejire tette a literes iiveget, i igy tancolt." Mind-
ket nembeUek tancoltak. Az iiveges tanc e formaja koreografiailag in-
kabb a csardashoz kapcsolodott. 

3. Gyakoribb a fdldre tett iiveg koriili tancolas. Ennek motivumanyaga 
a kanasztanceval kozeli rokon. 

Egy Harasztin latott lakodalmi uvegtancra ćjfel utan, a menyasszony-
tanc utani hosszabb sziinetben keriilt sor. Az asztali mulatas kozben a 
zeneszek az iivegtanc dallamaba kezdtek. Egyik menyecske a nota halla-
tara iiveget fogott, s a foldre helyezett iiveg koriili tancba kezdett. Masik 
asszony, majd egy ferfi kovette pćldajat, s vegiil rovidesen meg kćt no 
kapcsolodott a tancba. Mindegyik a masiktol fiiggetleniil, a maga kedvere 
tancolt: harom пб egymashoz kozel, felkort formalva helyezte el iiveget, 
a fćrfi toliik tavolabb, teljesen fuggetlenul, mas frontiranyban szele-
sebb lendiiletu motivumot jart, a negyedik пб pedig mćg tavolabb, a zeneszek 
elott mulatott. A пбк mindnyajan egyforma lepessel tancoltak. A ha-
rom-negy percig tarto tancnak a zeneszek vetettek vćget, a tancosok 
iivegeiket felszedve elvonultak. A lakodalmi tancrendben ezutan polka 
kovetkezett. 

A K6r6gyiak szerint: ,,Az iivegtancot mikor befejezik, fel kell nigni. 
Kis Palko Etel meg az asztal tetejen is eljarta. 0 hozta a tancot Haraszti-
b61." 

IV. Bekatdnc 

Csak Szentlaszlon ismert lakodalmi tanc az un. bekatdnc. Inkdbb fćrfiak 
jartak a lakodalomban, bdr пбге is utalnak. A tancot „Sir a mezei pacsirta" 
kezdetu notara es a cinegere jartak. „На eztet keztek, ere tdncćtdk, most 
ugyancsak ara a taktusra ment. Danotuk is, tancćtuk is. Egymagdban 



soha nem jartak, oten-hatan Labada Zsofi iigy jarta, kis vekony asszony 
vot. Meg disznotorkor is jartak. Ha votunk tobben, egy kozepen jarta." 

A bekatanc erot, ugyesseget kivano, mutatvanyos szolotanc. Ketfele 
valtozatban jarjak: 1. Mely guggolasban, kis terpeszben, ket kćzzel hatul-
rol megfogjak a bokajukat, vagy 2. a kezeket a labak moge a foldre helye-
zik, s paros labbal ugralnak jobbra-balra fordulgatva: ,,egy helybe ugral, 
forog, mint a pacs i r ta" . 4 8 

Hasonlo jatekos, allatutanzo, guggolos tancok az egesz Karpat-medence-
ben eltetjedtek szarkatanc, cidruska stb. neven. Az effajta guggolos moti-
vumok regi stilusu tancainkban, a dunantuli kanasztancokban is elo-
fordulnak. 4 9 

V. Gunartdnc 

A lakodalmi tarsasjatćkok csoportjaba tartozik a gunartanc. Dallama 
es motivumanyaga reven, valamint a dunantuli valtozatok alapjan koz-
vetve ez is kapcsolodik a kanasztancok rokonsagi korehez. 

„Lakodalom nem is mehetett el gunartanc nelkiil", de tancmulatsag-
ban gyakran jartak. A tanc divatja meg ma is eleven, a fiatalok is mind 
tudjak, s szivesen tancoljak. Fokent Szentlaszlon es K6r6gyon ismerik. 

,,Lakodalomhelyt elgyiitt az egy ora, ket ora. Mikor ejfel utan ellustul-
nak, akkor szoktak tancolni a gunartancot. A zeneszek a gunarnćtat 
jatsszak. Egy ferfi, a gunar fog egy kendoruhat. Toriilkozot kćr a szakacs-
nektol biitykot tesz ra, vagy pedig soprut fog s a nep tuggya mar, mire 
va!6. Mindig csak ferfi a gunar, s a lakodalomba leginkabb soprut fog. 
Ujćvvaraskor, mikor bal van, akkor soprii nincs keznel, olyankor ken-
dosiit fognak s a vegire botykot kotnek." 

A giinar kezdetben nehanyszor tancolva koriiljar a helysegben, kendo-
jet jatekosan porgetve valasztja ki a tancosokat. „Akit megiit vele, annak 
menni kel l" , azaz csatlakoznia hozza. Egymas ruhajat vagy vallat fogva 
sorakoznak libasorba az egyre szaporodo ferfiak es пбк. Ha valaki nem 
akar beallni, addig iiti a giinar, amig be nem all. Kigy6zva kacskaringoz-
nak a tanchelyen. A kivalasztasnal nćha egyeseket be is csap a giinar. 
Van aki varja kijelolćset, de a giinar hirtelen meggondolva magat mas-
fele fordul, s mćgsem valasztja ki az illetot, hanem varatlanul masra csap. 
Egyre tobben, mar hosszu libasort formalva kigyćznak tovabb ćs a gu-
nar lassan felszedi az egesz lakodalmas nepet. Kozben kiilonbozo trefa-
kat eszel ki, amit a resztvevoknek pontosan utanozniok kell. Atugrik, 
atmaszik a szeken vagy asztalon, az ablakon keresztiil biijik, egy not meg-
csokol vagy hatbavag vagy bekeni szurokkal a kezet stb. „Gaga — mondja 
a gunar s akkor mindenkinek iigy kell tenni. Aki nem utanozza, jot ra-



huzott a kezeben tartott, osszecsavart torulkozovel vagy sopruvel. Hiiz-
zak soka, mlg mindenki fol nem ebred az almabul. Igy nem almasadik el a 
nep."so 

Egy regebbi K6r6gyi feljegyzes szerint gyermekjatćkkent is elofordul: 
„korbe allnak, egy a gunar, osszesodort kendo a korbacsa. Amit tesz, 
mindenkinek utanoznia kell. Aki elhibazza, korbacsbiintetest k a p . " 5 1 

Az Europa-szerte kozismert un. labirintus tanc tipus a Karpat-medence-
ben is rendkiviil nepszeru lakodalmi tanc. A legkozelebbi dunantuli, 
bacskai es Duna menti val tozatok 5 2 mellett az Агапу Janos emlitette 
darutancra, a zempleni bojnyik tancra, a bukovinai szekelyek biidos vor-
nyik-jara, a szigetkozi gyertyastancra vagy a nyirsegi, bihari lakodalmak 
trefas verbuvalasara utalhatunk parhuzamonkent. A kelet-europai pasztor-
tancok egyik jellegzetes kiserodallamanak - az un. dozemok dallamanak 
valtozata tulajdonkeppen a szalvoniai gunar nota, melyet K6r6gyon 
a parnastanchoz is hasznalnak, s a Duna mentćn pedig az egyik legked-
veltebb ugros nota. 

VI. Pdrndstdnc 

Masik kedvelt lakodalmi tarsasjatćk a parnastanc, vankostanc vagy zsak-
t a n c 5 3 

Lakodalomban nok, ferfiak korben allva ketlepeses csardast vagy mas 
motivumokat jarnak egyszeru kćzfogassal vagy hatul keresztfogassal. 
,,Egy folfogott egy vankost" es sassze leptekkel korbe tancolt, aki tet-
szett neki, az ele dobta. Mindketten a parnara terdelve megcsokoltak egy-
mast, azutan helyet csereltek, atadva egymasnak a parnat. Valameddig 
a masik tancolt a kor kozepen, majd ismet egy ujabb kivalasztott ele ro-
piilt a parna. „Az a viccos, ha oregobb cseledhoz dobja, aztan megvicceli, 
csalogatja, elkapja a parnat. Odamegy idosebb asszonyhoz, iigy tesz, 
mintha meg akarna csokolni, az mar szinte raterdel a parnara, akkor hirte-
len elkapja onnan es masik fiatalabb menyecskehez teszi. Sokszor бгак 
hosszaig is eltancoltak, ropiilt a parna. A cigany ha keresni akart, csak 
a vankostancot hiizta, mert kiilon penzt kapott e r t e . " 5 4 

VII. Csdrdds 

A csardas meg ma is uralkodo parostanc a szlavoniai falvakban. 
A magyar nvelvterulet mas reszein altalanos - a parostancot mindig 
megelozo, bevezeto - ferfitancnak itt keves п у о т а van. A ferfiak maga-
nyos tancara, a verbunkra vonatkozo elszort adataink igen homalyosak, 



s nem annvira a parostanc kezd6 fćrfitancra, mint inkabb a mar targyalt 
kanasztanc eszkoz nelkiili formajara utalnak. A szlavćniai falvak ver-
bunk hianya ismćt a Del-dunantul tanceletevel valo hasonlosagra, azo-
nos iranyu fejlodesere hlvja fel a figyelmet."5 Magat a verbunk tancnevet 
szinten alig ismeiik, csupan egyetlen adatkozlonk emlitette a „verdung" 
alapvaltozatot: „Amikor a cigany verdungot huz, akkor lassu csardast 
tancolnak. A lassut mondtak verdungnak." A verbung tancnev a ma-
gyar nvelvterulet nyugati felen sokhelyutt (Sarkoz, Galgavidek, Sziget-
koz, nvugati palćcsag) a lassii csardas ćrtelmeben hasznalatos, s a ,,ver-
dung" alakvaltozattal Duna mentćn, Kalocsavideke a lassii csardast jelo-
l ik .56 

A csardas a szokasos ket reszre, lassura es frissre tagolodik. 
A lassti csdrdasban - epp \igy - mint altalaban a magyar nyelvteriilet 

nvugati felen - csupan a ketlćpeses motivumot jarjak, legfeljebb forog-
nak. A tanc megjelolesere kiilonfele neveket hasznalnak: verdungos, 
palotas, kettes, kettos, kallai kett6s, kćtugros, razos oreges csardas. 

Ezek a nevek a lassii csardas jellemzo sajatossagait kiilonbozo oldal-
rol vilagitjak meg. Neha egy-egy jellemzo mozzanat, motivum neve 
vaL'ik az egesz tanc jelolojeve. Mas nevek gyokerei pedig azok a hatasok, 
affinitasok, vagy utolagos kepzettarsitasok, melyek a lassu csardas fejlo-
desere szinten bizonyos szempontbol fćnyt vethetnek. 

Az emlitett verdungos elnevezes kozvetve utal a parostancot meg-
elozo ferfitancra, melynek nevet a lassu csardas ordkolte. A palotas nev 
pedig az liri-polgari divathatas tiikrozoje. 

A kettes tanc, kettos, kallai kettos elnevezes reszint a tanc paros, kettos 
mivoltara utal, de egyiittal a lassii csardas uralkodo motivumara is vonat-
kozik: „Kettesen, kettosbe jartak vagy ugrottak a lassii csardast". A 
kallai kettos elnevezćseben az orszagszerte kozismert szolas miatt („Е1-
jaratjak vele a kallai kettostl") valamifele nehez tanc kepzete rejlik s a 
csardas parostanc es a csardaslepes kettos mivolta miatt termeszetszeru 
a kćpzettarsitas. 

A ketlepeses csardas masik elnevezese a „ketugros": „А ketugrć a 
csardasba van . . . " , „Meg kell ugorni kettosbe a lassii csardast. . .", „Vala-
mikor vot az a ketugros,a csardasba vot. Jobrra is meg balra i s . . . " , „А 
kallai kettos az kćtugro". Figyelemre melto, hogy parasztsagunk gyak-
ran a lepo jellegu motivumokra is az ugros kifejezćst hasznalja, mint 
jelen esetben a ketlepeses motivumra. Egy masik - a kanasztancbol kol-
csonzott, de a csardasban is alkalmazott - motivumra szinten hasznaljak 
a ketugros nevet, ez viszont mar valoban ugros jellegu. 

A ketlepćses csardas jellegzetes eloadasmodjat, a rezgest is sokan hang-
sulyoztak: „Labujja hegyen, igen reszketosen jarta, jobbra is meg balra 
i s " . A rezgos tancolast oregesnek is mondjak, s az igy jart tancot „razos, 



oreges csardas"-nak. K6r6gyon a legjobb tancosnak Bece Marit tartottak, 
mert igen rezgosen tudott tancolni: „ 0 volt a falu eleje, aki duflan meg-
razi, mert az tarti az apja tempojat. Mikor tancolt, koreje gyiilekezett 
a nep s mondtak: Megnćzziik, hogy jarik meg a kallai kettost. Aztat mar 
igen megrazik". 

A rezges kiilonleges jelentosegere a leanykortanc eseteben mar utal-
tunk. Deli nepcsoportjaink lassii csardasaban is kiemelkedo szerepe van 
ennek az egyebkent orszagszerte megtalalhato eloadasi stilusnak. 

A friss csdrdds formakincse mas jellegu, s joval gazdagabb a lassiinal. 
Elnevezesei a dominans motivumok пуотап szinten sokfelek. Legalta-
lanosabb az „ugros" n e v : 5 7 „ A frissre ugrosment . . ." , ,,Nagyokat ugrot-
tunk a frissben". A friss egyik gyakori motivumat, az egylepeses csar-
dast es a vele rokon szokdelo motivumot pedig ,,egyugro"-nak nevezik. 
„А csardasba vot ez a lassu es ftiss, csak van ugy, hogy egyesen, van 
iigy, hogy kettesen. Az egyes az ugros vot." 

A friss masik uralkodo motivumat - az orszagszerte elterjedt lippen-
tos t 5 8 - neha szinten mondjak ugrosnak, de sajat jellemzobb, csak rea 
vonatkozo elnevezesei: a lippentos, lippentyus, libbentos, lipegos, libe-
gos es martogatos . 5 9 „Lippentiink a csardasba", „А frissbe libbento-
sen jartak...", „А frosset lipegosen kell jarni...", „А frissben dobott 
ide, dobott oda, lekollott guggolni. Mikor belegabalyodtunk, akkor rnin-
den libogott, lobogott...", „А lippentost hol erre, hol arra jartak. A 
ferfi allt egyhelyben, a пб jarta hol innenre, hol oldalra. Forgatta a not, 
megforditotta, eleresztette." 

A mai szlavoniai frissben a helyben figurazo es forgo rćszek valtakoz-
nak, s a regies lippent6s es parelenged6s, csalogatos mozzanatok mar 
hatterbe szorultak. A forgas fent vagy hangsiilyos forgolepessel vagy 
ennek ritmikailag aprozott formajaval tortenik. A fiatalok es kozep-
koruak friss csardasa tapasztalataink szerint tulnyomoreszt fenthang-
siilyos, de a zene es tanc hangsulyviszonyanak kovetkezetlensege - a 'ćnt-
es fenthangsiily keveredese - is gyakori. Az oregebb generaciok frisse 
azonban inkabb lenthangsiilyosnak latszik. 

A magyar nyelvteriilet mas reszeihez hasonloan a korcsdrdds („Korbe") 
divatja ma Szlavoniaban is igen elenk. A csardas tancolasa kozben korok 
alakulnak, a parok szinte teljesen elfogynak, s az egesz tancterem nćpe 
hatulkeresztezett kezfogassal, kisebb-nagyobb korokben tancol. Rend-
szerint kćt par negyesben jarja, de sokszor tizenot-hiiszan is osszekapasz-
kodnak. Lakodalmi menetek kozbeni megallasoknal - utcan, templom 
elott stb. - is ezt jarja a fiatalsag. Az idosebbek szerint a korcsardas itt 
is lijabb jelenseg. A csardast „korben csak mostanaban jarjak, regebben 
csak ketten tancoltak. Elfajult a nep." 



А korcsardas motivumkincse szegenyesebb, mint a paros csarddsć. 
Ezt idonkent balra halado, fenthangsulyos forgas valtja fel. 

A csardas zenekiseretet Szalvoniaban is az altalanosan ismert uj stilusu 
dallamok es nepies mucsardasok alkotjak. A tanc tempoja igen gyors 
(lassii J =140—170; f r i s s j =180—220), a dunantuli csardasokeval meg-
egyezo. 

A szlaVoniai csardas formakincse, a lassii 6s friss eles kulonbsćge, zene-
kiserete ćs gyors tempoja reven a nyugati dialektus teriileteo csardas 
tipusahoz kapcsolodik. Bizonyos motivumfajtak uralkodo szerepe ćs 
jelenlete pedig a baranyai, bacskai, Duna menti es sarkozi teriiletek csar-
dasaival hozza kozvetlen rokonsagba. 

VIII. Delssjdv tdncok 

A leanytancok, a kanasztanc es csardas kapcsan mar erintettiik, hogy 
a magyar es a balkani jellegu szerb-borvat tanckincs kozott bizonyos 
erintkezes mutatkozik. 6 1 A leanykarikazo kortanc formajanal fogva, a 
kanasztanc tempoja es motivumkincse kovetkezteben, a lassii csardas 
pedig rezgo eloadasmodja rćven bizonyos reszletmozzanatokban erintke-
zik a szomszedos delszlav anyaggal. Ezek a hasonlćsagok, motivum-
megegyezesek azonban nem teljes atvetelre, hanem csupan termeszetes 
kolcsonhatasra vagy veletlen konvergenciara utalnak. Ezek a hatasok 
nem erintik a tancok lenyeget, teljesen formai es tartalmi egćsziiket, csu-
pan atszinezodesiiket eredmenyeztek. Figyelemre melto, hogy ćppen a 
regi tipusii kolok egyes sajatossagai, motivumai, reszletmozzanatai gyako-
roltak hatast a hagyomanyos magyar tancfajtakra, nem pedig az ujabb 
kolok. 

A szlavoniai magvarsag mai tanckeszleteben akadnak azonban olyan 
tancok is , melyek mar kifejezetten a balkani lanctanc-kultura stiluskorebe 
tartoznak. Ezek a szerb-horvat tanckincsbol valo ujabb atvetelek az els6 
vilaghaboru utan elterjedo lijabb delszlav tancok. 6 2 Figyelemre mćlto, 
hogy mar nem epiilnek be szervesen falvaink tanckincsebe, nem asszimi-
lalodnak, hanem szinte valtozatlan formaban terjednek el, hu atvćtel-
kent. Talan eppen ezert a tanceletben komoly szerepet mat nem is kap-
hattak. 

A lakodalmakban, tancmulatsagokban a tamburabandak - melyek a 
кбгпуегб horvat es szerb falvakban is muzsikalnak — gyakran jatszanak 
delszlav hangszeres muzsikat, kolo zenet is . Magyar-horvat vegyes hazas-
sagok eseten a lakodalmas nep osszetetele miatt ez kiilonosen gyakori. 
Szentlaszlon es Harasztin tapasztalhattuk, hogy a horvat volegeny rokon-
sagara valo tekintettel kolo zenet is tobbszor jatszottak. 



Az un. lassii kolokra nem tancoltak, csupan daloltak, mulattak. A gyors 
kolok nemelyikere azonban egy-egy jo tancos kezdemenyezesere korbe 
vagy felkorbe allva пећапуап kolozni kezdtek. A resztvevok szama azon-
ban mindig csekely volt, s nem fordult elo, hogy az egesz lakodalmas 
nep egyetlen lancba vagy korbe fogozva jarta volna, mint ahogy a bal-
kani tancmulatsagokban szokasos. Inkabb csak a szandek volt meg a kolo-
zasra, hiszen az egy-ket egyszeru motivumokbol allo tancot, sem tudtak 
egysegesen jarni es a 6—8 fos lancot is ide-oda rangattak, vegiil nem 
tudvan osszhangba keriilni, nemsokara abba is hagytak. 

A szlavoniai magyar falvakban a fenti m6don hasznalatos kolok a 
kovetkezok: 

A legegyszerubb motivumkincsu, s bizonyos mćrtekig kotetlen szer-
kezetu k616 forma a szentlaszloi lakodalomban latott s K6r6gyon is emle-
getett „Sokac kolo". A kor ket egyszeru lepesfajtaval mindig balra halad. 
Ezek koziil az egyik a reza ill . derenka lepes rokona, a masik pedig a 
korcsardas, egyik gyakori motivuma. A кбг lassii forgasat idonkent hely-
ben dobogo figurazas valtja fel. Ez a leanvkarikazoval 6s a korcsardas-
sal rokon egyszeru kolo-forma tunik a legregiesebbnek a szalvoniai ma-
gyar falvakban tancolt kolok koziil. 

Az egymassal rokon, kotott szerkezetu пј tipusu koloformdk lenyegeben 
nehany azonos alapelembol, egyszeru motivumbol kiilonbozokeppen 
felćpiilo rovidebb-hosszabb 3—6 iitemes motivumkombinaciok, ill. rovid 
motivumsorok. Egyetlen ilyen hosszabb motivum ismetlesbol all a tanc-
folyamat. 

Szentlaszlon „kole", Harasztin pedig ,,s%erbjans%ka kolo" neven egy 
tripodikus motivumkombinacio azonos ismetleseb61 aI16 kolo-format 
tancolnak. 

A szentlaszloi valtozatban a кбг balra halad, Harasztin pedig a del-
szerbiai kolokra jellemzo jobbra haladas fordul elo. 

Az lij tipusii kolok tobbsege nem egyiranyba halad - vagvis a motivum-
sorok belso szerkezete, vagy allando szimmetrikus ismetlodese kovet-
keztćben a кбг nem forog - , hanem mindig egyenlo kilengesu ide-oda 
inga mozgast vćgez. 

A szlavoniai falvakban ismert kolok tobbsege nem nyitott lanc, ha-
nem zart, korformajii, s vegyesen resztvesznek benne ferfiak es пбк. Csu-
pan a „szerbjanszka k616"-t lathattuk egy alkalommal nyitott lancban is. 

A jellemzett kolokon kiviil nehany tancnevet emlitettek meg, mint 
a „Bunjevdcska kdio"-t, a „Logovdc"-ot es a „Vranjanka"-t. Ezeket azon-
ban tenyleges haszndlatban nem lathattuk. 

A csokos kolet lakodalomban пбк es ferfiak vegyesen jarjak. A kor koze-
pen lev6 tancosnak, ha a korbol valakivel tancolni akar, penzzel kell 
megvaltania. A penz a zeneszekć lesz. 



Megemlitjuk vegiil , hogy a kolo fogalma nem mindig azonos a cso-
portos lanc- es kortanccal a valosagos tancćletben. 01yan alkalmi for-
mak is adodnak, amikor kolo zenere kolćszeru motivumokat s^ploban 
vagy pdrosan is jarnak. A laszloi lakodalomban pl. egy ferfi magaban is 
tancolt kolot a banda elott: magasra felkapott labbal jarta a haromlepest. 
Kćtizben is feltunt a paros kolo-forma Harasztin egy lakodalomban. 
Kezfogassal parosan tancoltak az emlitett JJ J ritmusu haromlepest. 

A kolo ezen formai a kanasztanc eszkoz nelkiili formajahoz allnak кб-
zel, ezzel magyarazhato a neha k6ztiik levo fogalmi keveredes i s .63 

Kolokent tartjak szamon a hdrmas tdncot i s , a bacskai bunvevacok ked-
velt „momačko kolo"-jat, mely itt „Todore" neven el. Egyik korogy-
adatkozl6nk utalt ra, Harasztiban pedig a lakodalomban tancoltak. Egy 
ferfi ket not kapott a karjara, J J ritmusii sz6kdek) lepest jartak, forog-
tak majd a пбк atvetese k6vetkezett. Ez a kolo-forma a Karpatmedence-
ben gyakori harmas tancok tipusaba tartozik, mely a magyarsag k^reben 
harmas csardaskent fordul elo. 

IX. Nemetes tdncok 

Az idegen tancok masik csoportjaba a nyugati, polgari, nemet eredetu 
kot^tt szerkezetu paros tancokat soroltuk. Mig a balkani lanctancok 
szerepe maig jelentektelen a szalvoniai magyar falvak tanceleteben, addig 
ezek a tancok rendkiviili nepszerusegre tettek szert a szazadfordulo ota. 
Oregek, fiatalok egyarant tudjak es tancoljak meg a tancmulatšagok-
ban. Eltejredesuk a parasztsag tanceletenek polgarosulasahoz kapcsolo-
dik. E tancok kiilonb6z6 utakon, uri-polgari kozvetitessel, tanciskola 
utjan vagy kozvetlen nepi atvetelkent - a кбгпуегб svabsagtol, a polga-
rosultabb horvat Ш. szloven parasztsaggal valo erintkezesek reven keriil-
hettek falvaink tanckeszletebe. 

K6z6s sajatossaguk a kotott, szabalyozott szerkezet, a strofikus fel-
ćpites. Az allando, meghatarozott kiser^dallamhoz a tancegysegek pon-
tosan illeszkednek. E dallamok mindegyike nemetes jellegu vagy varosi 
eredetu muzene. A tancok formakćszlete is - a setalo lepesek, a paros pol-
ka - vagy kering^forgas, a tapsolas, a gesztusok - a nemet, osztrak, cseh 
polka jellegu tancok formakincsevel valtak egybe. A tancokat t6bbnyire 
a kiserodallam szovegenek kezdete utan nevezik Goljanak, Lengyel zsido-
nak, Zsido nanonak stb. Nemelyiknek horvat vagy szerb neve van - Raspa, 
Pallegraj, Hoppa cuppa - mely azonban nem a tanc vegs6 eredetet, ha-
nem inkabb csak az atvetel utjat jelzi. E tancok mindegyiket a parok 
oszlopba vagy sorba, illetve korben elheh/ezkedve, egvforman jarjak s 
a dallamok szovegeit rendszerint eneklik i s . 



Kiemelkedo nćpszerusćgu kozottiik a GoljaM A regi tancokrol valo 
beszelgetesek soran ezt a tancot mindig a csardassal egyiitt a leggyak-
rabban emlegettek adatkozloink mind a negy faluban. Nepszerusegere 
jellemzo, hogy idosek, fiatalok ma is egyarant tancoljak. A laszloi, ha-
raszti lakodalmakban, a korogyi tancmulatsagon neha tobb izben, de 
legalabb egyszer mindenkćppen sorra keriilt, s szinte mindenki jarta. 
A zeneszek igen sokaig hiiztak egyfolytaban, s a tanc tempojat fokozato-
san, kiilonosen a vegen gyorsitottak. 

A „Zsido nano"-t K6r6gyon ismerik. A tancot kiilonosen nepszeruvć 
teszik a trefalkozasra alkalmat ado meghajlasok. Gyakran megtrefaljak 
egymast a szembenallo tancosok azzal, hogy egyikiik szandekosan el-
vetve a fordulasiranyat parjanak „farral hajlik meg". Ezt a nezok szora-
koztatasara varatlanul beiktatott figurat ,,becsapas"-nak nevezik .65 Fi-
gyelemre melto, hogy a tanc elso reszenek alapmotivuma a kanasztanc 
fo motivumaval egyezik meg. 

A „Кгајс polka" szentlaszloi valtozataban a szokasos krajcpolka — 
lepes helyett ugyancsak a ketugros kanasztanc motivumot tancoljak. 
A tanc tempoja szinten fokozatosan gyorsul, mint a Golya esetćben. 

A „Tapsos valcert" Szentlaszlon es K6r6gyon ismerik. 
A „L,engyel ^sidot" egy szentlaszloi lakodalomban tobb izben is eljar-

tak. A szinten Laszlon ismert „Lifity-/afaty"-ot azonban mar csak 40—50 
evvel ezelott jartak. 

A „Raspdt" Szentlaszlon es Harasztiba66 (lasd a 13. tancot), a „Hoppd 
cuppdt^i es a „Pallegrajt" vagy „Pallegramm"ot Szentlaszlon ismerik. 

X. Polgdri tdrsastdncok 

A paraszti tancćlet polgarosulasanak kesobbi szakaszaban Szlavoniaban 
is megjelentek a modern polgari tarsastancok. Ezek eleinte szorvanyosan 
kisebb jelentosseggel, a 30—40-es evek tajan egyre inkabb tert hoditva 
keriiltek be a paraszti tancelet verkeringesebe, s napjainkra a fiatalabb 
generaciok altalanos tancaiva valva szoritjak ki vegleg a hagyomanyos 
tancokat, de meg a polgari eredetu tancok kordbbi, kotott reteget is. 

Legkorabban a polka jelenik meg. K6r6gyon mintegy 40—50 eve hono-
sodott meg. Szlovćniai mezogazdasagi munkasok rćven. Fiatalok, ore-
gek egyarant gyakran jarjak a mulatsagokban. A tancrendben sokszor 
szerepel, kiilonosen Harasztiban. Kiseretekent a 30—40-es evekben 
divatos foxtrott zenćt alkalmazzak. 

A keringon&l mindig jobbra forognak, sokszor пбк is tancoljak egviitt. 
A tangonak - (2 lepes balra. 1 jobbra formaban tancoljak) - is egyre 

nagyobb szerep jut a regi tancok kiszoritasaban. Harasztin pl. meny-



asszonytanckent jo ideig tangot jartak, s csak nagysokara kovette ezt 
csardas a hagyomanyos menyasszonytanc dalammal (lasd a 8. sz. dallam-
peldat). Ezutan ismet tangora valtottak s vegiil gyorscsardassal fejeztek 
be a menyasszonytancot. 

Ritkan a s^amba is elokeriil, melynek alapfigurajat (3 lćpes, felugrds) 
jarjak. Szentlaszlon a rumba zenejere tango-szeru lćpest tancolnak. A fia-
talabbak Harasztin „jenki" nćven a letkiss alaplepeset is tancoljak egy-
mas moge allva, vallfogassal. 

XI. A tdncalkalmak 

A fon6, a jatszohaz, a bal, valamint a lakodalom voltak a legaltalanosabb 
tancalkalmak a szlavoniai falvakban is. 

A jdtsstfhd^ ćs a fono Rćtfalun egyiitt volt. Telre szobat bćreltek, a fal 
mentćn ducokat asta a foldbe, deszkat tettek ra s azon iiltek korben a 
leanyok. A legenyek egy forintot, a lanyok egy koronat fizettek havonta. 
K6r6gyon a fizetćs fejeben felvaltva kosztoltak a hazigazdat, mert at-
engedte a szobat jatszonak. A teli futeshez felvaltva hoztak a fat. A jatszo 
mindig a vasarnapi templomozas utan kezdodott. „Mikor kijottiink a 
templombol - mdsik ruhat vettiink es hatig itt voltunk." Templomi 
ruhaban nem volt szabad jatszani, hanem un. mos6ruhat vettek fel a la-
пуок, amit Retfalun ,,cic"-nek neveztek. Sotetedćskor a lanyok haza-
mentek, Harasztiban esti harangszokor kellett indulniuk. A legenyek 
gyakran cigarettaval vesztegettek meg a harangozot hogy kćsleltessek 
a harangszot. Kutba estem, fordulj hoba vagy Bolhacska voltak a ked-
velt jatćkok, meg „danoltak, fiityiiltek, ki meg szajmuzsikat hozott". 
Tancok koziil leginkabb a csatdas es a Golya ment. Kis iinnepkor, vagvis 
Karacsony, Hiisvćt harmadik napjan a legenyek muzsikat is fogadtak, 
bort hoztak, a lanyok pedig kalacsot, siitemenyt vittek. A jatszohaz 
az els6 vilaghaboru utani evekben szunt meg. ,,1925-ben m i r felhattak a 
jatsz6hazzal." 

A tancelet kozpontja azonban a kocsma volt, mint a legfontosabb tanc-
hely. Harasztiban korabban a falu hataraban levo hodaly is tanchellyiil 
szolgalt, mig be nem tiltottak a gyakori helytelenkedesek miatt. 30—40 
eve Retfaluban meg harom magyar kocsma volt, ahova Eszekrol is 
kijartak mulatni. A kisebb lanyok nem mehettek kocsmaba, 6 8 a nagyob-
bak azonban koriil iiltek a padon, majd ketten-ketten tancba fogtak, meg 
karikaba alltak. Ha sokan voltak, a kor kozepen is tancoltak. Sziinetben 
karonfogva setaltak es enekszora jartak. 

A masodik vilaghaborii elott Retfaluban ket vonos cigdnjbanda is jat-
szott. Az Eszekt61 7—8 km-re fekvo Kravicarol jartak ide muzsikalni. 



Mindket bandanak egy-egy magyar tagja is volt. A haborii soran a neme-
tek elhurcoltak a kravicai ciganyokat, azota a кбгпуекеп nincs vonos 
zenekar. „Most inkabb pongetott zene van, de ezek sem Retfalusiak." 
Ha lakodalom van, Laszlorol, K6r6gyr6l hoznak muzsikasokat Ret-
faluba. A tobbi magyar faluban korabban nemigen voltak zeneszek, most 
azonban K6r6gyon tamburasbol, kontra-, bracsa- es bogotamburabol 
all, neha egy hegedus vagy harmonikas is csatlakozik hozzajuk. Harasz-
tiban tamburaprimas vezetćsevel egy hegedusbol, ket harmonikasbol es 
egy bogosbol allo zenekar jatszott egy lakodalomban 1967-ben. 

A bdlok nagy iinnepek masnapjan, karacsonykor, husvetkor, Janos-nap-
kor, arataskor es sziiretkor voltak. Sziireti mulatsag 4—5 is volt 6sszel. 
A kocsmaros el6leget adott a rendezo legenveknek, akik szolot, diszeket 
vasaroltak, s a bevetelbol megvendegeltek a csoszlanyokat, legenyeket. 
A haromnapos disznotor sem miilt el tanc nelkiil. A hivatlan vendegek 
maskaraban, ciganynak oltozve allitottak be a hazakhoz, „larfal" (larva, 
alarc) tettek, josoltak, kolbaszt, kalacsot kaptak erte. 

XII. A lakodalom 

A legnagyobb tancalkalmat, a lakodalmat regen mindig november ket 
kozepso szerdajan tartottak, az „elo- vagy utoszerdan" ritkan. Ma mar 
szombat-vasarnap, s tobbnyire nem is haznal tartjak, hanem a tuzolto-
otthon nagy termet berelik ki. 

A lakodalom csupan tanccal kapcsolodo mozzanatainak ismertetesere 
szoritkozhatunk. 

A lakodalom kezdetet jelzo vonulgatdsok soran keriil alkalom elso izben 
tancolasra. Lakodalmi menetben elol a nasznep megy, a fiatalsag utanuk 
majd a korosabb ferfiak kovetkeznek, s mogottuk a zeneszek. A ferfiak 
vallon osszekapaszkodva dalolnak, a menetiranynak hattal fordulva, 
neha kezet fogva jarjak, iitik a csizmajukat, mindenkit kinalgatnak. Neha 
asszonyok is tancra kerekednek a menetben. Harasztin egy-egy jokedvu 
asszony tancolt a lakodalmi menet elen, Szentlaszlon pedig egyik hires 
tancosrol, Kocsis Julisrol meselik, hogy asszony letere terden tancolta 
vegig a falut. Иуепког keriilnek elo a lakodalmi kialtasok: 

„Sarga korte, piros alma, Egyed Julis lakodalma." 
,,T6bb szaz gyujto pakliba, Jaj de jo a lagziba." 

Egy-egy rigmus pedig a bameszkodoknak szolt: 



„Јај de sokan nćznek minket, Aldja meg az Isten oket." 
„Aki eztet irigy'.i, Keze laba torjon k i . " 
„Aki minket kicsufol, A kutba hason csusszon." 
„Kapufara tamaszkodik, Bog6sunkre kivankozik." 

A vonulasok soran a fobb allomashelyeken, indulaskor, a menyasszonyos 
haz udvaran, a templom elott, valamint a volegćnyhez valo megćrkezes-
kor egy-egy csardast huznak a zeneszek, s az egesz lakodalmas sereg tancra 
kerekedik, nagy kort formalva, rendszerint korcsardast jarnak. 

A volegenjes bd^ho^ valć megerkezćskor megkezdodik a tanc. Egy szent-
ldszlći lakodalomban (1965) a menyasszony megerkezese ćs a vacsora 
kozotti idoszakban a kovetkez6 volt a tancok rendje: lassu ćs friss csardas; 
lassii csardas, ketingo, gyors fox; lassu ćs friss csardas; Kukunyeste, 
Uzsicsko kolo es Lengyel zsido. Ezutan a lakodalmi vacsora kovetkezett. 

A csardas kozben gyakran alakultak kisebb-nagyobb кбгбк, vegyesen, 
olykor csak a n6kb61. Mivel a volegćny rokonsaga horvat volt, a zene-
kar nćha kolot is jatszott. Rćgebben a csardas kozben is rigmusokat ki-
dltottak: 

„Kicsi nekem ez a haz, Kirugom az oldaldt." 
,,Ez a labam ememez, Jobban jarja mint emez." 
„Harom ejjel, harom nap, Nem eleg a labomnak." 
,,Ez a labom jol vigyazz, Mer' a masik meggyalaz." 
„Oregosen, hogyosen, Rakd a labod kenyosen." 
,,Ez az elet minket illet, Nem a regi oregoket." 
„Sarga rćpa, fokosom, Komam bajszat lef...m." 
,,Ez a magam szekere, Ki parancsol belole, Ujujuj! 

A zenćszek vacsora alatt hallgat6kat, csardasokat, ugrosokat muzsikal-
tak. A vacsora utdni tdnc rendje az emlitett laszlći lakodalomban a kovet-
kez6 volt: lassii csaidas, ugros, majd friss csardas utan hosszabb tanc-
sziinet kovetkezett. A zeneszek ekozben a lakodalmas asztaloknal korbe-
jarva ujra asztali muzsikat hiiztak: lassii csardas, lassii к61б es hallgato 
n6takat. Ezutan ujabb tancciklus kovetkezett, melyben polka, Golja, 
csdrdas, krajcpolka, pallagraj, tapsos valcer, vćgiil rumba kovettćk egy-
mast. 

A menjass^pnjtdncta, pontban ćjfelkor keriilt sor .69 A v6feny szćkre 
dll kezćben tanyert tart s a zenet tulharsogva kialtja: 

„Szćp csik6, јб csiko, Ki veszi meg? Elad6! 
Nem is olyan draga, Ezer dinar az dra!" 



А zeneszek razenditenek a hagyomanyos menyasszonytancra (lasd a 9.sz. 
dallampeldat) s valamelyik rokon mar nyujtja is a penzt. A vofeny a penzt 
tanyerra teve folytatja: „1000 dinarert Bocka Esztikee a menyasszony!" 
Egy ido utan, hogy a menyasszony pihenhessen „3000 dinarert leiil a meny-
asszony!" Egyidejuleg a volegenyt is tancoltatjak: „2000 dinarert tan-
col a volegeny Bece Jul iskaval!" A menyasszonytancot vegig lassu csar-
dasban jarjak, a ket par neha osszekapaszkodik s negyesben csardasoz-
nak, forognak. Az ajandekokat (meteraru, edenyek, paplan stb.) a vo-
feny kibontja, felmutatja, s mindig kikialtja hogy ki mit adott, ki mennyit 
fizetett es hogy ćppen kivel tancol a menyasszony. A zeneszek a meny-
asszonytanc dallamat jo ideig ismetlik, s idonkent vaskos szovegeit is 
eldaloljak: 
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Ho nincs пб- lad io ke-meny, Nem is vagy fe vo- Ie-g6ny. 

2. Hallod-e te menyasszony, 
Van-e nalad jo haszon? 
Ha nincs nalad jo haszon, 
Nem is vagvol menyasszony. 

3. Nasznagy uram bujaba, 
Beiilt mar a sarokba. 
Ki se mer onnan biijni, 
Mert nem tud jol tancolni. 

A menyasszonytanc sokszor egy ora hosszaig is eltart. Szentlaszlon 
1965-ben egy lakodalomban a 24.00—1.50 h-ig tarto menyasszonytanc 
folyaman vćgig csardast jartak. A menyasszonytanc tobbszor ismćtelt 
notaja utan meg mintegy 34 lassu csardas notat (egyet-egyet 2—3-szor 
ismćtelve) jatszottak el nyolc kisebb sziinettel. Egy 1967-es haraszti lako-
dalomban viszont az egyoras menyasszonytanc јб reszet mar a tango fog-
lalta el a hagyomanyos lassii es frisscsardas mellett. 

A menyasszonytanc azzal er veget, hogy a volegeny a menyasszonyt 



kezenfogva kifuttatja a terembol. A vofelv ekkor az iires tanyert foldhoz 
vagva darabokra tori, s atanyercserepeitakifutomenyasszonyutanvagjak. 
A menyasszony kiszoktetesekor a lassu csardast rovid - k e t notanyi- frissre 
forditottak a zeneszek s duhaj tancolas kozben ropkodnek az ideillo vaskos 
tancrigmusok: 

„Uj a hordo, uj a l ik, Majd az ejjel bedugik." 
„Кегекге kottek a fejit, Mer' kifurtak az elejit." 

A menyasszonytancot hosszabb zenesziinet koveti. Ezalatt a meny-
asszonyt felkontyoljak, a lakodalmas nep pedig asztali mulatasba kezd. 
Ekkor mar kezdenek elalmosodni a vendegek, s elokeriilnek a kiilonbozo 
trefas mutatvanyos tancok es jatekok, mint a gmdrtdnc, a bekatdnc, a vdn-
kostdnc vagy a kutbaesocskezes. A „kukacfdncn.il" ferfiak messzel vagy 
szurokkal kentek be a keziiket, csipore vagy hatra tettek s magukban 
tancolgattak, trefalkoztak. Nemanak tettek magukat, nem enekeltek, 
legfeljebb „hiimmogve" dudoltak. Egy ovatlan pillanatban osszemasza-
toltak a gyanutlan vendegeket. Egyre hosszabbak a zenesziinetek, egyre 
kevesebben tancolnak s a zeneszek ilyenkor kiilon megrendelesre hiizzak 
a kiilonbozo tancokat. Ekkor keriil sor az uvegestdncia., seprutdncta., a 
kands^tdnc kiilonbozo formaira, az ugrostz. 

A volegeny es menyasszony ekozben valamelyik szomszedba vagy 
rokonhoz szokott aludni. Nehany ora mulva azonban a jatekbol kifogvo, 
elalmosodo vendegsereg elindul megkeresni, felebreszteni az uj part. 
Mikor rajuk lelnek, ossze-vissza dobaljak az illeto haz udvarat szalma-
val, kukoricaszarral. Tepsivel, fodovel ekteleniil cs5rompolve nyomul-
nak be a szobaba es valosaggal kiverik az agybol a fiatalokat. Az uj asszony-
nak ossze kell soporni a szethanyt udvart, de amit az egyik percben ossze-
takarit, a kovetkezoben ujra szetszorja a vidam nepseg. Vegiil 2—3 
kupacban meggyujtjak a szalmat s kezenfogva atugraljak a tiizet. Rovid 
ideig mulatnak s aztan hajnal fele megkezdodik az un. „falujdrds". ,,Az 
emborok osszeallnak i igy magik, egy korbe mennek, s tancolva jarjak 
veg ig a falut" szorakozas, csinyteves celjabol. Ez neha delutan ket oraig 
is eltart. Maszkaba oltozve jarnak, ellopjak a kiakasztott nyulboroket, 
paprikafuzereket, leiitik a tyiikok labat, hogy ,,legyen mit fozni". A zene-
szekkel minden meghivott hazba ellatogatnak koszonteni, kinalgatjak 
egymast iivegbol. Egy resziik tancol, masok pedig folytatjak a moka-
zast. Disznokopaszto tekno ele lovat fognak, s zenekiserettel hiizatjak 
vegig az utcan „Пуепког a lakodalom masnapjan van a java, ott minden 
6sszegyiin - jotul a rosszig!" 

1967. november. 

http://�kukacfdncn.il


J E G Y Z E T E K : 

1 A szlavoniai magyarsag tdrtenetere, kultura jara vonatkozo nehany fontosabb munka: 
Botka Viktor: Tajekozas az eltiint magvar Valkć varmegyerol. Szazadok, Pcst 1868. 
7. fiizet; - Balassa Jozsef: A szlavoniai magvarokrol. Budapesti Szemle 1894. - ТЈб.: 
A szlavoniai nyelvjaras. Magyar Nyelv6r 1894. - Szarvas Gabor: A szlavoniai tajszolas. 
Magyar Nyelv6r 1876. — Garay Akos: Szlavoniai regi magyar faluk. Neprajzi IŠrtesito 
1 9 1 1 . 221. 1. — D. Bartha Katalin: Tanulmanyuton a szlavoniai magyaroknal. Magyar 
Nepnyelv, Debrecen 1939. I. 112 . - Kiss Lajos: Szlavoniai magyar nepdalok. Kodaly 
Emlekkonyv Bp., 1943. 317 . 1. - ТЈб.: Delvideki daloskonyv, 108 magyar nepdal. Bp. 
1943. - ТЈб.: A szlavoniai nepsziget nepzeneje. MTA I. Oszt. Kozl. XIV.(1959.), 269.1. 

- ТЈб.: Zenetorteneti emlekek a szlavoniai virraszto enekekben. Ethnographia L X X V I I 
(1966.), 153. 1. - Penavin Olga: Szlavoniai (K6rogyi) Szotar. 

2 Tanulmanyunk anyagat harom alkalommal vegzett gyujtomunka szolgaltatta. Elso-
izben 1964 decembereben vegeztem tajekozodo jellegu gyujtest. 1965 пуагап Martin 
Gyorggyel folytattuk a munkat s film- es magnetofonfelveteleket is keszitettiink. Vegiil 
1967 jiiliusaban kiegeszito gyujtest vegeztem es ujabb felveteleket keszitettem. 

Gyujtesiink mind a negy szlavoniai magyar falut erintette, legtobb anyagunk Szentlasz-
lorol ćs K6r6gyr61, szarmazik. A jelentos mennyisegu keziratos adatanyag ćs helyszini 
lejegyzes mellett mintegy 100 fenykepfelvetel cca. 200 dallamfelvetel, tovabba csaknem 
400 meter mozgofilm kesziilt. (A filmek a MTA Nepzenekutato Csoport archivumaban 
556., 576., 578., 577., 614. leltari szamon talalhatok). 

Itt mondok koszonetet mindazoknak a szentlaszloi, korogyi, retfalusi es haraszti la-
kosoknak, akik tancukkal, elbeszeleseikkel, kozleseikkel, szives meghivasaikkal lehetove 
tettek a szlavoniai magyarsag tanchagyomanyainak megismereset es rogziteset. Gyfijto-
munkam soran hasznos utbaigazitasokat, szervezesi segitseget kaptam a Horvatorszagi 
Magyarok Kulturalis Szovetsćgetol, Pappe Istvan szovetsegi titkartol, Gyurkovics Er-
пб retfalusi, Sipos Mihaly korogyi, Szabo Zoltan szentlaszloi reformatus lelkeszektol, 
valamint Dome Izraeltol, akiknek ezuttal mondok koszonetet. Kiilonos halaval gondolok 
tovabba Egyed Illesne, Gyurkovics Emese szetlaszloi es Lebar Lajos korogyi pedago-
gusokra, akik munkamban faradsagot nem kimelve osztoztak. 

E tanulmany elkesziteseben, a tancanyag rendszerezeseben, a dallamok lejegyzeseben 
gyujtotarsam, Martin Gyorgy nyiijtott segitseget. A kozolt tancok es motivumlok film-
rol valo lejegyzeset Lanyi Agoston vegezte. 

A helyi nvelvjaras regies jellegzetessegeit (illabialis A-zas, zart e-zes stb.) csak a tanc-
nevek, dalszovegek es idezojeles szoszerinti kozlesek eseteben jeloltiik. A fonetikus 
kozlest csak a magnetofonfelvćtelek alapjan lejegyzett szovegeknel valosithattuk meg, 
a helyszini lejegyzesek utolagos fonetikai rekonstrukciojat nem lattuk jogosultnak. 

3KissLajos : Szlavoniai magyar nepdalok. Kodaly Emlekkonyv Bp., 1943. 320. 1 
4 Lasd Kiss Lajos 1. jegyzetben id. munkait. 
5 A „kalala", „kalalazas", „kalalazni" tancnevvel kapcsolatban felvetodott a delszlav 

kolo — am. karika, kortanc - nevbol valo szarmaztatas lehetosege. (V6. Kiss Lajos: 
A tanczenegyiijtes problemairol. Tancmuveszeti Ertesito, Bp., 1956. 62. 1.) Ezt a feltevest 
tamogatna az, hogy a magyar nyelvteriilet mas pontjain - pl. az eszaksomogyi Karadon 
— is akad olyan leanytanc nev, mely talan a delszlav kolo szo atvetele (skoč kolo -
kocsikala). E szarmaztatas ellen viszont az szol, hogy a szlavoniai magyarsag a kolo, 
kole szot valtozatlan formaban alkalmazza az atvett balkani lanctancokra, de sohasem 
vonatkoztatja a szoban forgo leanytancra. A kalala nćv szukebb ćrtelemben eppen nem 
a kolo formaju tancra vonatkozik, hanem az iinnepćlyes enekes falukeriilo szokas neve. 



A z alaki megfeleles (kolo - kalala) problematikus volta mellett a jelentesbeli ktilonbseg 
sem tamogatja az egvmasbol valo szarmazast. 

6 A tavaszi termekenysegi ritusok egyik legjelent6sebbike a falu, Ш. hatarkertiles, 
melyhez gyakran eppen a leanytancok kapcsolodnak. Lasd: R6heim Geza: Magyar 
nephit es nepszokasok. Bp., 1925. VII. fejezet. 

7 Szoloereskor a leanyok dolga a szolopasztorkodas. Пуепког valamennyi leany egćsz 
nap a szoloben van, egyutt szorakoznak, mikozben a madarakat zavarjak. Garay i.m. 
226. 1. - Ugyanezt a szokast a Sarkozben teljesen hasonlo formaban talaljuk meg. Katona 
Imre: Sarkoz. Bp., 1962. 152 - 157.1. 

8 A nči viselet (lasd az 1. sz. fenykepet) legfontosabb darabja a tiszta feher, bo rancos 
„kebel" volt, a tulajdonkeppeni felsoruha. Ezt ovvel szoritottak le („futa"). Szines, di-
szitett mellenyt („fuszlik"), s hosszu, szines selyemkotenyt („takarito") vettek a keblere. 
A vallra pedig szines seIyemkeszkeno kerult. Emellett a „kćzbevalo keszkenyo" is fontos 
tartozeka volt a viseletnek. 

9 E dallam valtozatainakkorabbikozlćsei: Kiss Lajos: 108 magyar nćpdal, 15 . sz. - ТЈб. 
A szlavoniai magyar nepsziget nćpzeneje, 22. a-b. dallampeldak. Figyelemre melto, hogy 
mind harom valtozat jelentos ritmusbeli eltereseket mutat. Garay Akos 1910-ben gyujtott 
rubatos eloadasu valtozata (Kiss Lajos 22. a. pelda) bipodikus, mig az 1940-ben feljegy-
zett valtozat (108 magyar nepdal, 15 sz.) aszimmetrikus 7/8-os ritmusu. Az altalunk 
is kozolt tanchoz hasznalt tripodikus formaval vag egybe az otvenes ćvekben gyujtott 
valtozat (22. b. pćlda). 

10 V 6 . Kodaly Zoltan: A magyar nćpzene. Bp., 1952. Peldatart szerk. Vargyas Lajos. 
Pćldatar 21—22 . sz. - Somogyi tancok. Szerk. Morvay Peter - Pesovar Erno. Bp. 1954. 
44—45. sz. dallamok. 

11 Pesovar Ferenc: Fejćr megyei nćpi tancok I. Alapi tancok. Alba Regia 1 (1960) 
Szekesfehervar. 24. sz. dallampelda, 6. sz. tancpelda. 

12 Berze Nagy Janos: Baranyai magyar nephagyomanyok. Pćcs, 1940. I. kotet 582. 1. 
- Kodaly - Vargyas i.m. Peldatar, 219. sz. 

13 A toldas nyilvanvaloan utal arra, hogy a szoveg masodlagosan kapcsolodhatott ehhez 
a dallamhoz. 

14 Kozli Kiss Lajos: 108 magyar nepdal, 4. sz .- ТЈб.: A szlavoniai nepsziget nepzenćje, 
2. sz. dallampelda. 

15 V 6 . Kodaly - Vargyas i.m. Peldatdr, 6 1 — 6 3 . sz. 
16 Enekelte Gy6ke Illesne sz. Kantor Maria 84 e.,Kelemen Mihalynć, sz. Kantor Eva 

67 e. 
17 Dalolta Kantor Maria 84 6. es Kocsis Sara 70 e. Dallamvariansok Kocsis Saratol. 
18 A leanvkortancot jelolo rgza, rezalas tancnćv (rezanota, reza-kezd6) a koznvelvi 

riszalas - am. derekforgatas - szlavoniai alakvaltozata. „Korbealltdk, megrezaltak a fa-
rikat" (Haraszti). 

19 A kortanc ćrtelemben hasznalt dgrgnka tancnev magyarazatara vonatkozolag csupan 
annyit emlitettek, hogy talan a derekon valo osszefogodzasbol ered. 

20 A lakodalmi vonulasok mars-tancat is a helyben jart csardas ćs karikazo szokta fel-
valtani. A rabakozi bucsukban a faluhosszanti dussolas kozben idonkćnt megallnak s 
„elverik a karejt", majd ujra tovabb dussoznak. 

21 A kiserodallam megszakitasa ritmikus kialtassal, ,,ujjogtatas"-sal gyakran el6fordul 
a leanykarikazok kozben is. Lasd az alabbiakban. 

22 Elmondta ozv. Bencze Istvannć, Borka Maria 65 e. korogvi asszony 1965-ben. 
23 A leanykarikazoknal - a balkani k616-vezet6khoz hasonloan - mindig a legjobb 

tancosok, dalosok toltik be a tancvezeto szerepet. 



24 А dallam valtozatait kozolte: Kiss Lajos: 108 magvar nepdal, 16 sz. ТЈб.: A szlavćniai 
magyar nepsziget nepzeneje, 23 .sz. 

25 Asarkozi un. 1ерб nćtak tobbnyire 11 szotagosak, neha mćg a gyors „futć-notak" 
is. 

26 Dalolta Kantor Maria 84 e. 
27 A dallamot - 1. vsz.-ot Bencze Istvanne, sz. Borka Maria 63 e. eloadasa пуотап 

kozoljuk. 
28 Dalolta Kantor Maria 84 e. 
29 Dalolta Dudas Ecs6 Estdr 86 e. 
30 Ez a jelenseg a sarkozi-dunamenti karikazokban is elofordul, megpedig Duna-

szekcson es Dunafalvan a leanykortanc „rozgo" reszeben. 
31 A regi europai enek-kortincokban - s veliik egyiitt a magyar leanvkarikazokban 

- altalaban a kor balra halad, mialatt jobbra kering. 
32 A korcsardas ma a magyar nvelvterulet minden reszen rendkiviil elterjedt, divatos 

tancforma. 
33 Borbćly Jolan: Egy horvat tanctipus magyar kapcsolatai. Tdnctudomanyi tanulma-

пуок, 1961—62. 1 6 0 — 1 6 1 . oldalon a ,,csizmaver6s" az I. es V. motivumtipusa, valamint 
a 188—189. oldalon a „drmes", motivumai: 1—4., 6—8. mot. 

34 Jankovics L. es D.: Narodne Igre V.k. Belgrad, 1949. „Stantavi magvarac" 168. 
1. — „Szremszki magyarac" 170. 1. 

35 E fejezetunk adatanyaganak f6bb kozl6i: Gy6ke Illesne, sz. Kantor Maria 84 e., 
Kocsis Sara 70 ć., Kelemen Mihalyne, sz. Kantor fiva 67 e., Mercz Jozsefne 63 e. szent-
laszloi szuletesuek, Somogyi Biber Julis, 62 ć., Bozso Dome Mari 90 e., Bencze Istvanne 
65 ć., T6th Arvai Eva 60 e., Lebar Lajos 36 e. K6r6gyiak es Dudas Ecs6 Estor 86 6. 
Haraszti. 

36 Katona Imre: Sarkoz, 2 0 3 — 2 0 4 . 1 . - Martin Gy.: Sarkozi-Duna-menti motivumar. 
A karikazo motivumai I—XII. motivumtipus (224—291. mot.). 

37 Somogyi tancok, 58—72. 1. - Pesovar Егпб: A simonfai verbunkćk formai elem-
zese. Neprajzi Ertesito XLII. (1961.), 5 1 . 1 . - Pesovar Ferenc: Alapi tancok, 1 0 4 — 1 0 8 . 1 . 

38 Mind a torteneti, mind pedig a recens adatok szerint e tanctipus eloadoi kozott 
gyakran пбк is szerepelnek. 

39 Lasd a 8. sz. dallampeldat. 
40 Molnar Istvan: Magyar tanchagyomanyok, Bp., 1947. 313 . , 320., 323. 1. — Martin 

Gy6rgy: Magyar tanctipusok kelet-europai kapcsolatai, 77. 1. 
41 A rabakozi ,,dus"-ban, az alfoldi ,,olahos"ban, valamint a ciganvtancokban szin-

tćn feltunoen gyakoriak a 3/4-es tancmotivumok. 
42 Bacskaban, a Duna menten e tanctipust „duss "neven ismerik. 
43 A sarkozi-dunamenti tancdialektus teriiletćn a kanasztanc eredetfi ugr6s tancfajta 

zenei kiseretćben egyre nagyobb szerepet kaptak az ujabb keletu marsnotak, polkadalla-
mok, szazadeleji kuplek es ciganyn6tak a regi stilusu tancdalok rovasara. 

4 4 E fejezet anyaganak f6 adatszolgaltat6i voltak: Antal Janos 63., Antal Janosne sz. 
Egyed Julia 55 e., Zsiko Sandorne 69 ć., Bekasi Juliska 53. Retfalusiak; Kocsis Sara 70. , 
Kantor fiva 67 ć., Lovrics Ibolya 40 e., Ember Gyula (1893.) Szentlaszl6iak; ozv. Bencze 
Istvannć 65. e., Sz616skei Julis 59 e., Gy6ke Lajos 48 e., Sipos Mihaly ref. lelkesz K6r6gy . 
Petrovics J6zsef 52 6. Haraszti 

45 Dalolta Antal Janos, 63 ć. 
46 Somogyi tancok, 222. 1 . - Pesovar F.: Alapi tancok, 108—109 . 1. 
47 A z iivegtancra vonatkoz6 adataink fo kozl6i: Kocsis Sara 70 6. Szentlaszlo; 

Bencze Istvanne 65 e., Lovrics Istvan (1923.) K 6 r 6 g y ; Petrics Stefica 39 e. Haraszti. 



48 А bekatincra vonatkozo adataink fobb kozloi: Bajusz Sandorne 38 e. es Kocsis 
Gergely 47 e. Szentlaszlo. - MTA Ft. 614. 14. sz. tanc. Tovabba Kelemen Mihaly 57 
e. es Gajnok David 41 e. 

49 Lasd Lugossy E. - G6nyey S.: Magyar neptancok, Bp., 1947. 51—53. 1. - So-
mogyi tancok, 65. 1. 

50 A gunartancra vonatkozo adataink fobb kozloi: Mercz Jozsefne 62 e., Bajusz 
Sandorne 38 e., Lovrics Ibolya 40 e. Szentlaszlo; Egyed Janosne, sz. Miskolczi Maria 
22 e. K6r6gy. - MTA Ft. 614 . 3. sz. tanc. 

51 Magyar Nepzene Tara I. Gyermekjatekok - 870. sz. 
52 Somogyi tancok, 219. 1. - A Magyar Nepzene Tara III. B. Lakodalom, 90., 97—99. 

sz. tancok. — MTA Ft. 479. Uszod, Bacs-Kiskun m. Ludas jatek. - Ujbezdanban ugyan-
csak gunartanc neven ismerik ezt a tancfajtat. 

53 Laskon, Baranyaban a vankostancot zsaktancnak nevezik mivel parna helyett 
zsakkal tancoljak. 

54 A parnatancra vonatkozo adataink fokent Bekasi Juliska 53 e., Hegedus Ferencne 
56 es Zsiko Sandorne 69 6. retfalusiaktol szarmaznak. 

55 Del-Dunantiilon, valamint a Duna mentćn a verbung tipus jobbara hianvzik, vagy 
csak szorvanyosan fordul elo, szerepet altalaban a kanasztanc, 111. ugros tancfajta tolti be. 

56 Hegedus Laszlo: Kalocsa es кбгпуекепек tancelete. Nćpiink hagyomanyaibol, 
1956. szerk. Morvay P. - Simon J . - Igaz M. 120. 1. 

57 Az ugros nevet nemcsak a friss csardasra, hanem az eszkoz nelkiili kanasztancra, 
sot neha a tancolas altalanos fogalmara is hasznaljak. 

58 Lanyi Agoston: Lippentos. Tanctudomanyi Tanulmanyok, 1961—62. 99—136. 1. 
Martin Gy6rgy: A sarkozi-dunamenti tancok motivumkincse. Friss csardas XVII . 
motivumtipus. 

59 Lippogo elnevezćssel a papucsot is jelolik. 
60 Az un. nyugati tancdialektus a magyar nvelvterlilet nyugati felet - a Dunantult, 

a Kisalfoldet, a Duna mentet es a nyugati Palocvideket foglalja magaban. 
61 V 6 . Borbely Jolan: Egy horvat tanctipus magyar kapcsolataihoz. Tanctudomanyi 

Tanulmanyok, 1961—62. 183—186. 1. 
62 Borbely Jolan i.m. 138. 1. 3. jegyzet. 
63 Borbely Jolan i.m. 185. 1. 
64 Szloveniaban a goljat ,,fejvar"-nak nevezik ,a Szabadka kornyeki bunyevacok 

pedig „sirotica" (arvalany) neven tancoljak. (Lebar Lajos es Gyurkovics Levente kozle-
sei.) 

65 A baranyai Vorosmarton Arschpolkanak (s. ggpolkanak) nevezik ezt a tancot. 
Farukkal megbillentik egymast s utana polkat jarnak. Ezutan a parok szetvalva odamen-
nek a kozonseghez, tancra kerik oket, s igy mar 2 par tancol tovabb stb. - A bukovinai 
szekelyek „koszontos", ,,Ez az Adame" nćven tancoljak ugyanezt a tancot. 

66 A Raspat hasonlo formaban jarjak a baranyai Dalyi hegyen is. (Dalj Planina). 
67 A magyarorszagi delszlavok koreben is kedvelt tanc. Lasd Kricskovics Antal: 

Magyarorszagi delszlav tancok. Kiadta: A Magyarorszagi Delszlavok Demokratikus 
Szovetsege. 60—63. 1. 

68 Itt emlitiink meg nehany enekes-tancos gyermekjatekot, melyekkel gyujtćsiink so-
ran a szlavoniai magyar falvakban talalkoztunk. Felsorolasukat azert tartjuk lenyegesnek, 
mert az eddigi irodalom gyermekjatekokat alig emlit e teriiletrol. Haj szenarom, szena-
rom. Bujj, bujj zoldag..., Cica ide parom..., Szflrom azt a ket utot, Kaskalćla bodolćla, 
Florian, Florian. 

69 Itt emlitunk meg nehany olyan szokasmozzanatot, melyek par evtizeddel ezel6tt 
meg a menyasszonytanchoz kapcsolodtak. A menyasszonytanc helyett vagy mellett 



szokasban volt a menyasszonycsok. A mennyasszony korbe jart a vendegek kozott, a 
nasznagy tanyeron gyujtotte a penzt meg az ajandekokat. „ А menyasszonytancnal regen 
csokoltak. Meg a ciganyt is meg kellett csokolnia a menyasszonynak, meg azt a sok gyero-
kot is." - Harasztiban es K6r6gyon a vacsora utan a ket nasznagy felallitott az asztalra 
egy kivajt tokot, melynek tetejere ket szal ego gyertyat helyeztek (K6r6gyon hosszaban 
fektetett tokon 2 sorban 4—4 gyertya volt). Amig a gyertyak egtek, addig, a fiatal parnak 
egyiitt kell maradnia a naszneppel. A volegeny megkiserli eloltani a gyertyakat, megloki 
az asztalt stb., de a nasznagyok eberen vigyaznak, s az elegett gyertyak helyebe is ujat 
tesznek. Пуепког daloljak: „Addig a hazambol el nem megy, Mig harom szal gyertya 
el nem eg" A volegeny egy ovatlan pillanatban vegiil is leiitotte a gyertyakat, ekkor 
a fiatal par elvonulhatott-

70 Daloltak Szentlaszlon a lakodalmasok 1965-ben. Valtozatat kozli Kiss Lajos: A 
szlavoniai magyar nepsziget nepzeneje, 21 . dallampelda. 

Tradicionalne igre mađarske nacionalne manjine u Slavoniji 

Malobrojna madarska etnička grupa u Slavoniji je grupa sa arhaičnom kulturom madar-
skog življa u Jugoslaviji. Grupu sačinjava 4 sela u blizini Osijeka - Retfalu (Retfala), 
Szentlaszlo (Laslovo), K6r6gy (Korodi )i Haraszti (Hrastin) sa življem od otprilike 3000 
duša. Mađari koji su se naselili u Slavoniji u zadnjim talasima seobe naroda, skoro su 
nestali za vreme turske vladavine, zadržući se u svega nekoliko sela pored Drave. Živeći 
izolovano od centra gde se govorio madarski jezik, njihova je kultura sačuvala neke ar-
haične primese. Izučavanje njihovih plesova može uveliko doprineti otkrivanju istorij-
skog razvoja madarskog narodnog plesa i meduetničkih veza sa drugim etničkim sku-
pinama današnje socijalističke Jugoslavije. 

Oslanjajući se na uspomene, sećanja i na danas još žive plesove, cilj je ove studije istra-
živanje plesnog bogatstva i razvoja istoga za poslednjih 80—100 godina. Većina tradicio-
nalnih igara iz ove oblasti spada u stara ili novija nalazišta madarskih narodnih igara. 
Stari tipovi igara su devojačke igre poskočice tzv. kalala, reza, derenka (melodije primera 
od 1 do 7, igre br. 1 i motivi br. 1—20), igra pastira (primer plesa br. 3) igra štapovima 
(ples br. 2) igra flašama i igra poskočica. Noviji i vrlo popularni primer plesa je čardaš 
(primer plesa br. 4 i 5). Medu svadbenim plesovima nalazimo zabavne igre (igra sa jastu-
cima, igra gusaka) i igre pri kojima se imitiraju životinje (ples žaba). Može se zaključiti 
da je madarski tzv. plesni dijalekt u Slavoniji, blizak izvoru igara Južne Madarske, Južnog 
Podunavlja, u prvom redu, a u stvari je arhaična vari janta pomenutih. 

Autor razlikuje 2 grupe novijeg plesa sa stranim izvorom: 1. Lanac-igra sa Balkana, 
pozajmljena od susednih Srba i Hrvata (motivi 244 i 254) i 2. Igre parova sa primesom 
nemačkog i buržuaskog porekla, čije širenje potvrđuje postepenu urbanizaciju seoskih 
načina igara (primer br, 6—14) Na kraju, autor daje opis na koji se način igre izvode, 
uključujući i svadbe. 

Nekloliko tipičnih primera igara je prostudirano i snimljeno na film, kao što su i svi 
motivi publikovani. 



Summary 

Dance traditions of the Hungarian ethnic enclave in Slavonia 

The small Hungarian ethnic enclave in Slavonia is a group with archaic culture of the 
Hungarians living in Yugoslavia. The group consists of four villages near Osijek -
Retfalu (Retfala), Szentlaszl6 (Laslovo), Kor6gy (Korodi) and Haraszti (Hrastin) -
with a population totalling some 3000 spuls. The Hungarians who had settled in Slavonia 
during the last waoe of the migration of nations almost entirely perished during 
the Turkish rule leaving only a few villages along the Drava River. These lived 
isolated from the central Hungarian-speaking area and thus their culture has preser-
ved certain archaic traits. The examination of their dances may greatly contribute to 
revealing the historical development of Hungarian folk dances and the interethnic ties 
with other ethnic groups of the present day Socialist Jugoslavia. 

Relying on reminiscences and on the dances still alive, this study wishes to survey the 
wealth of folk dances and their development over the past 80 to 100 years. Most of the 
traditional dances of this area belong to the old or the new layer of Hungarian folk dan-
ces. The old dance types are the spring dances of the girls, the kalala, the re^a, the de-
renka (cf. tunes 1 to 7, dance example no. 1 and motives nos 1 to 20), the broom dance 
(dance example no. 3), the swineherds' dance with sticks (dance example no. 2), the bottle 
dance and the jumping dance. The new and widely popular type is the czardash (dance 
cxamples 4 and 5). Among the wedding dances we come across games (dance with pillows 
„goose dance") and animal-imitating dances (frog dance). It may be concluded that the 
Hungarian dance dialect in Slavonia is organically linked with the dances of South Hun-
gary, of southern Transdanubia, in the first place, being, in fact, an archaic variant of these. 

The author distinguishes two groups of the recent dances of foreign origin: 1. the 
chain dances of the Balkans, borrowed from the recent layer of the neighbouring Serbo-
Croatian dances (of, motives 244—254) and 2. couple dances with set patterns of German 
and bourgeois origin whose diffusion testifies to the gradual urbanization of peasant 
dance life (cf. 6 to 14 dance examples). The author finally gives a survey of the occasions 
on which dances are performed, including the wedding. 

A few typical examples of dances were studied and recorded on film as well as all 
motives are published in Labanotation. 



Katona Imre 

A magyar parasztsag torterielemszemlelete 

Celkitu^es 

A teljesseg vagy a vegleges megoldas minden igenye nelkiil igyekszunk 
valaszt keresni arra a kerdesre, hogy a magyar parasztsag mikent szem-
lćlte a tortenelmet, benne elsosorban sajat szerepet? E kerdćs az utobbi 
idokben mind gyakrabban hnagzik el, fokćnt a legilletekesebb neprajz-
tudomanyon beliil, az eddigi erdemleges eredmenyek sem teszik azonban 
az ujabb vizsgalodasokat feleslegesse. 

A cimben szereplo fogalomkorok meglehetosen osszetettek, leghelye-
sebb tehat ezek meghatarozasaval kezdeni. 

A paras^tsdgfogalma 

A paras^tsdg fogalomkore onmagaban is osszetett, a meg kiterjedtebb nep 
fogalomnal mindenesetre egyszerubb: 1. az 1848 elott a lassan kibontako-
zott, de annal hosszabban tarto feudali^mus idoszakanak Jobbdgysdgit; 2. 
majd 1848 utan a kapitali^mus koranak paras^tsdgit jelenti. Bar ez utćbbi 
az elozonek szerves folytatasa, kettojuk kozć megsem lehet minden to-
vabbi nćlkiil egyenlosegjelet tenni. 

1, A jobbdgysdg alavetett ossjdlja volt a feudalizmusnak es bar rćtegez6-
dese idovel mindjobban elore haladt, egvsege nem bomlott fel veglege-
sen. Mindenesetre a me^pvdrosi paras^tpolgdrok, a falusi telkes jobbdgyok, 
tovabba a hd^as es hd^atlan ^sellerek, valamint a foldesuri s^plgdk es csele-
dek stb. tortenelmi szerepe, ennek megfeleloen tortćnelemszemlelete is 
meglehetosen eltero lehetett, erre azonban korabeli szakszeru gyujtćsek 
hijan biztos valaszt nem adhatunk. Kćsobbi gvujtesekbol visszakovet-
keztetve, a feudalis jobbagysag tudatanak kozos jellemzoi lehettek a 



kovetkezok: a keresztenvseg elott elemeket is megorzott valldsos vildg-
kep, a roghozkotott felukb^ossegi s^emlelet, a feltetlen urellenesseg es ennek 
mintegy ellentetekent a jo kirdljba vetett rendithetetlen hit stb. A paraszt-
sag gondolkodasa tehat feuddlis jellegu volt es maiadt meg sokaig a kapi-
talizmus idoszakaban is. Az irastudatlansag altal huzamos ideig konzer-
valt s^pbeliseg is kozos jellemzoje mind a ket korszaknak. 

2. A paras^tsag nem maradt tobbe egyseges osztalya a kapitali^musn&k, 
hanem kizsakmanyolokra, kizsakmanyoltakra es kozbiilso retegekre 
bomlott. A sok feudalis vonast orzo es vontatottan polgarosodo ga^dag-
paras^tsdg csaladi munkaerejet meghalado birtokat allando idegen munka-
егб igenybevetelevel muveltette, a ko^epparas^tsdg etekintetben onallo 
es egyben onellato is volt, mig a s%egenyparas%tsdg idoszakosan, az agrdr-
proletaridtus pedig allandoan idegenben valo munkavallalasra kenyszeriilt; 
a szazadfordulo koriil megjelentek a mezogazdasagi es az ipari munkds-
sdg kozotti kategoriak (kubikosok, erd6munkasok stb.) is. 

E meglehetosen eles osztalytagozodas ellenere sem mondhato, hogy 
a paraszti tudat es vele a tortenelemszemlelet is ugyanigy szetesett. Kapi-
talizmus kori parasztsagunk kulturalis szempontbol - nagy megszori-
tasokkal - jo ideig meg egysegesnek vehet6, tudata es egyben tortenelem-
szemlelete is joval lasabban alakult at, mint lete. Tovabbra is megmaradt, 
bar az iskola es a sajto (elsosorban a ponjva) hatasara nagyot csokkent, 
a s^pbeliseg szerepe ćs jelentosege. Ezzel parhuzamosan erosodott a racio-
ndlis szemleletmod es csokkent a vallasos-biblikus vilagkep fontossaga; 
megmaradt, sot tartalmiban kiboviilt az urellenesseg es a szazadfordulo-
val hanyatlott le a jo kiralyba vetett hit. Idokozben feler6sodtek a s^pcid-
lis tendenciak; a kizsakmanyoltak osztaly6sztonosseget mind hatarozottabb 
osztalytudatossag valtotta fel. A szazadfordulon megkezd6dtek az ag-
rar- es munkasmozgalmak, melyek donto valtozast vittek a parasztsag 
gondolkodasaba is. 

A fiatal magyar neprajztudomany a kapitalizmus idoszakaban alakult 
ki, lenyegeben maig ennek az id6szaknak paraszti tarsadalmat, kultiirajat 
kutatja es alig lepett ki ebbol a korbol. Mivel a legtobb kutato egysćges 
osztalynak velte a parasztsagot, a tarsadalmi kiilonbsegekre csak kevesse 
figyelt, igy a tudati tagozodast is nagyon nehez пуотоп kovetni. Abban 
mindenesetre valamennyien megegyeztek, hogy a legszegenyebb es egy-
ben legelzartabb csoportok (pl. az uradalmi cseledek) oriztek legtovabb 
a regies, hagyomanyos formakat, es ellenkezoleg: a legpolgarosultabb 
vagy legmozgekonyabb csoportok tudata alakult at leggyorsabban. E 
tobbszor6sen tagolt szeles skalan beliil arra is felfigyeltek, hogy a torte-
nelem irant a falusi kozepretegek (kozepparasztok, kisiparosok stb.) es ertel-
misćgiek tamisitottak legnagyobb erdeklodćst, mig pl. a szinte tarsadal-
mon vagy inkabb a falukozossegen „kiviili "cseledseg a legkevesebbet. 



А protestans videkek latasmodja altalaban tortenetibb, mig a katoliku-
soke vallasossabb volt. A ferfiak mindenutt tobbet tudtak a kozeleti ker-
desekrol, mint a пбк stb. Нуеп es hasonlo megallapitasokkal gyakorta 
talakozhatunk, az emlitett kulonbsegeket t6bbnyire tdji jellegueknek 
tekintik, helyesebb azonban mindezt fejlodesi fd^isku/onbsegekkćnt szamon 
tartanunk. 

A magyar neprajztudomany az orszag lakossaganak a legutobbi idokig 
donto tobbseget kitevo parasztsagra osszpontositotta szinte minden 
figyelmet, ezert hasznaljuk mi is a nep fogalma helyett a paras^tsdg 
terminust. Mindvegig koztudott volt ugyan a falusi (vandor) kisiparos-
sdg ćlenk kozćleti erdekl6dese es a katonakkal, falusi ertelmisegiekkel 
(iskolamesterek, kantorok stb.) egyiitt betoltott kozvetito szeiepe, e 
retegek neprajzi kutatasa azonban semmifele szempontbol nem volt ki-
elegito. 

Ma meg nehez lenne meg csak megkozelito valaszt is adni arra a ker-
desre: melyek a tortćneti tudat nemzeti es nemzetkozi vonasai, minden-
esetre a magyar paraszttarsad?lom szinte „kiilon utas" fejl6destortenete 
(a jobbagysag viszonylag kesei kialakulasa, sajatos rendi helyzete, a miso-
dik jobbagysag, a fokozodo zselleresedes stb.), mindenkori eles tagozćdasa 
(pl. a kapitalizmus kori harom millio koldus) es a t6rtenelem menetenek 
alakulasa jtlentik a legbiztosabb alapot, melyen a nemzetkozi motivumok-
bol a nepibb-nemzetibb jellegu tipusok mindig kiformalodhattak. E tor-
tenelmi-tarsadalmi alap azonban nem аппука kovzetleniil, mint inkabb 
kozvetve jelentkezik a paraszti koztudatban es szamolnunk kell az ural-
kodoosztalyok eros eszmei hatasaval is. 

A tbrtenelems^emlelet fogalma 

A kozgondolkozast, igy a paraszti koznapi tudatot is altaianossagban 
ket nagy tartomanyra oszthatjuk: 1. a termeszeti es a 2. tarsadalmi tudat 
szfćrdjara. A tortenelmi tudat vagy sajat szohasznalatunkkal: a tortene-
lemszemlelet a tarsadalmi tudat rćsze, mely azonban kozponti helyet 
foglal el es magaba olvaszthatja a lokalis, (falusi, taji stb.), kozossćgi (ver-
segi-rokonsagi-nemzetsćgi-torzsi-nćpi-nemzeti), osztaly-, allami, politi-
kai, jogi es erkolcsi tudat nagyobb reszet i s ; kiilonosen igy van ez paraszt-
sagunk eseteben. A tudomdny elotti irastudatlansag vagy szćbeliseg fo-
kan nem valik el a termeszeti es a tarsadalmi tudat sem: a tarsadalomban 
е1б ember nem szunik meg a termeszet gyermekekent elni, bar kozossegi 
letenek alakulasa mindinakbb pusztan a tarsadalom fejlodesenek fiigg-
vćnye. 

A termćszeti-tdrsadalmi tudat teljes osszefonćdottsdganak szamtalan 



pćldajat sorolhatnank fel, itt azonban elegendo lesz ket fontosabb kerdes-
korre utalnunk. 1. az idd rmilasa es nagyban vagy kicsinyben valo merics-
kćlese paraszti korben meg a szervezett allamelet idoszakaban is termćszet-
kozeli: evszakok, holdvaltozas, csillagjaras, napszakok, gazdasagi munkak 
stb. szerint tortenik es minderre szamtalan nyelvi mozzanat is utal (hajnal-
hasadds, telik-xan\ik az ido stb.), ebbe a ciklikus rendszerbe illeszkednek veg-
s6 fokon az egyhazi iinnepkorok is. A latszolag valtozatlan es korforgast 
vćgzo termćszet sugallja bizonyos mertekig az egyeni elet, a tarsadalmi let 
korforgasanak, valtozatlansaganak latszatat is. A paraszti idoszamitas, ill . 
idoszemlćlet csak fokozatosan tud atvaltani a linedris elkepzelesre, amely 
a tortćneti tudat kialakulasanak alapveto feltetele. A linearis idoszemlelet 
kialakulhatott ugyan mar a nemzetsegi fokon is, fokent a nemzetsegi arisz-
tokracia koreben, e tudatforma azonban semmikeppen nem valhatott koz-
tulajdonna, azaz koztudatta. A viss^avonbatatlan ćs megismetelhetetlen ido 
lćnyegćben a legujabb korokig ismeretlen fogalom maradt, innen magya-
razhato ćs ertheto mindaz a sok jelenseg, mellyel a folklorban es a koznapi 
gondolkodasban a legujabb korokig oly gyakran talalkozhatunk: pl. a hosok 
halhatatlansdga, visszaterese, az elmult korszakok teljes atjatszasa az ujab-
bakba, az ido surusodćse, a mult kozelsege stb. 

A koztudat termeszetkdzelsege azonban ennel joval tobbet jelent: a ter-
mćszet nemcsak a nćpkolteszetben keret ćs az emberi elet aktiv rćszese, 
hanem a koznapi tudatban, igy a paraszti tortenelemszemleletben is. Dozsa 
parasztforradalmatol a szazadfordulo agrarmozgalmaiig minden megmoz-
dulast ćgi (iistokos, csillaghullas, veres es6 stb) vagy foldi (arviz, foldren-
gćs, ketszeri viragzas stb.) josjelek vezettek be, ill . kisertek; a 18. szazadi 
jobbagyi tudatban Rakoczi meg esovarazsloi szerepet is betoltott 6s az ćv 
hćnapjainak megfeleloen, 12 varazslo es ugyanennyi sarkany allt rendel-
kezćsćre. (Нуеп pćldat meg tucatjaval idezhetnenk.) E termeszetkozeli 
kozgondolkodas - ha j6val kopottabb formaban is - lenyegeben maig tart 
mint ahogyan a kozvetlen isteni beavatkozasba vetett hit is csak legutobb 
foszlott szerte. 

A korabbi koznapi tudat a tortenelem egesz menetet kiilso isteni beavat-
kozas muvenek fogta fel: bun es bunhodes, bunbakok keresese, a megsćr-
tett vilagrend helyreallitasa stb. e gondolkodas fobb jellemzoi. A termesze-
tet es a tarsadalmat mozgat6 valosagos erok es torvenyszerusegek felis-
mereseig nem jutottak el, a fennallo rend volt a merce, a sajat iigyet abszolu-
tizaltak, ebbdl kovetkezoleg az ellenfelet minden leheto rossz tulajdonsdggal 
felruhaztak 6s semmifćle biintetest nem tartottak eltulzottnak. E szelsoseges 
gondolkodas maradvanyai talan eppenaparaszitortenelemszemleletet jelle-
meztek legtovabb: pozitiv hosei csak szćlsosegesen jo, a negativ figurak 
pedig csak rossz tulajdonsagokkal rendelkezhettek; a sajat iigy vćdelme 
minden tettet megszćpitett (nepi betyarromantika) ćs a nćpi biintetćs epp-



i igy nincs aranyban a buntettel, mint ahogyan pl. a kozćpkorban sem volt. 
(V.6. a boszorkanyiild6zessel.) A paraszti tortenelemszemlelet azonban 
nemcsak altalaban szubjektiv es sztlektiv, amint legtobb kutatonk emliti, 
hanem osztah/szempontbol elfbgult es sajat falukozossegi normait viszi at 
a nagy tarsadalomra is. (Ennek legszebb peldait utobb fokent a nćpmesekben 
talalhatjuk.) 

A kiilso isteni beavatkozas feltćtelezese a paraszti tortenelemszemlelet 
szamara is lehetove, sot adott esetben sziiksegesse is teszi a kiilonben fel sem 
ismert tortenelmi-tarsadalmi torvćnyszerusegek tets^pleges felfiigges^teset: 
csodas testi ćs szellemi kepessegu hosok sziiletnek vagy ternek vissza, a 
valamikori агапуког is ujra visszaterhet; szorongatott helyzetekben egi 
vagy messzirol erkezett idegen hadak segitenek stb. Тепуек ćs vagyak, 
tapasztalatok ćs hiedelmek latszolag kusza, a nepi valosagban nagyon is jol 
elrendezett szovevenyevel allunk itt szemben. Mindig meglelhet6k a valo-
sdgos tarsadalmi-tortćnelrni alapok! 

Koltes^et es valćsdg (a mufajok kerdese) 

Parasztsagunk tortćnelemszemlelete vizsgalhato kotdtt nćpkolteszeti mufa-
jok (alkotasok) es kotetlen visszaemlćkezesek formajaban; e ket polus kozott 
azonban allando a tudati „ingamozgas", kovetkezeskeppen nem lehet eles 
vonalhatart sem megvonni. Amig a nćpkolteszet ereje eleven, megvan a 
muveszi kiformalodas lehetosege i s ; minel jobban kozelitiink azonban a ma-
hoz, annal inkabb az egyszeru tenykozlesek, 6s szemelyi visszaemlekezćsek 
nyomulnak eloterbe. Jobb hijan ezekre vetette ra magat a kutatas, amibol 
szamtalan pontatlansag es fćlreertćs adodott. Eloszor tehat ezeket kell 
eloszlatnunk! 

A nemzetsegi tarsadalom hivatdsos eload6t kivano nagymćretu hosepikai 
mufajait a feudalizmusban fokozatosan az udvari kornyezetben elhangzo, 
a valosaghoz kozelito, majd az irodalomba is atlepo tdrteneti enek valtotta 
fel. A nepi szobelisegben egyidejuleg a hivatasos eloadot nem kivano, ma-
ganeleti problemakhoz kozeledo torteneti ballada is jelentkezett, ujabb 
korokban pedig a ponyvai histoiia. (Ez utobbinak mar vajmi keves koze van 
a tortćneti esemenyekhez!) A prozai mufajok vonalan -mutatis mutandis-
hasonlo fejlodes zajlott l e : eloterbe keriilt a felig valos, felig koltoi legenda 
ćs monda, majd a kiilonfele visszaemiekezćsek es elbeszelesek (szobeli 
„naplok"), ezek egy rćszet nehez paraszti kezek irdsba is foglaltak, ćs mind-
jobban terjedt a naptarakba bejegyzett idojarasi 6s tortenelmi „kronika" 
is. Mig az uj kotott formaju mufajok szinte elsoportćk a korabbiakat, 
a kotetlen prozaiakrol korantsem lehet ugyanezt elmondani: igy mindvegig 



eleven maradt, sot sokfelol erkezo regisegeket menekitett at ujabb korokra 
pl. a tiindermese. 

Idok folyaman tehat mindenkeppen megkevesbedett azoknak a nepkol-
teszeti mufajoknak a szama, агапуа, szerepe es jelentosege, melyek segćlye-
vel parasztsagunk sajat tortenelmerol vallott felfogasat muveszi, altalano-
sito, jelkepes formaban kifejezhette. A valtozott viszonvoknak megfelelo 
uj mufajok (a felnepi torteneti enekek) altalaban nem a nep koreben alakul-
tak ki, de „valogatott' kisebb resziik beilleszkedett a nephagyomany rend-
szerebe, bekeriilt a szajhagyomanyba. E mufaji csatorna is boven ontotte 
a feliilrol erkezett hatasokat nepiink tudataba. A hatas a ponvvairodalom, 
az iskola, a modern hirkozlo eszkozok megjelenesćvel tovabb folytatodott, 
igy szamolnunk kell azzal, hogy nepiink torteneti tudasanak jelentos resze 
eredetileg nem sajat tapasztalati-koltoi osszegezese volt, hanem keszen 
kapta masoktol. A nepi es nem nepi eredet kerdese ma mar szinte ćppoly 
kibogozhatatlan, mint ahogyan nem vonhattunk kinai falat a mufajok es a 
kotetlen elbeszelesek, visszeemlekezesek koze sem! Kiilonosen nehez a 
helyzet a torteneti monda elhatarolasat illetoen. 

A nepkoltćszet kutatoinak elegge egyontetu megfigyelesei szerint a valo-
sagos torteneti esemeny (vagy szemely) idejetol es helyszinetol tavolodva 
a korabbi tobbe-kevesbe hitelesnek tekintheto, olykor meglepo reszlete-
ket is megorzo hagyomany mindjobban egyszerusodik, mintegy „besuruso-
dik": kiemeli a fontosabb mozzanatokat, altalanosit, majd - e l e v e n nepkol-
teszet ese ten-3—4 nemzedek alatt fokozatosan belćp a koltoi mufajok va-
lamelyikenek korebe. Amennyit veszitett helyi es konkret, tovabba va-
losdgosabb jellegebol, annyit nyert idofeletti, nemzetkozi es altalanosito 
jellegevel. A zartabb nepkolteszeti mufajok elhalasaval e folyamat legfeljebb 
felutig jut el (egyszerusodik, de koltoi kepekkel nem altalanosit), nehez 
helyzetbe hozva a kutatokat. Nalunk ez utobbi fazis nagyjabol a szazad-
fordulo tajatol kovetheto; legkevesbe talan a tortenelmi-tarsadalmi hosokrol 
szolo alkotasokat ćrintette. 

A kutatdsok kettossege (elmarasztalas, felmagasztalas) 

Parasztsagung tortenelemszemleletenek megitelćsćben hasonlo kettosseg 
tapasztalhato, mint a folklor egeszenek esztetikai ertekeleseben i s : egyreszt 
csalodott, leleplezo ćs elmarasztalo, masreszt rajongo es magasztalo szelso-
seges nezetek uralkodnak. E kettosseg egyszerre arulkodik a kutatasok kez-
deti voltara, a nezopontok, a vizsgalatba bevont anyagok kiilonbsegeire, 
de maganak a paraszti tudatnak osszetettsegere es belso ellentmondasaira 
is. Nehany fontosabb hibat vegyiink sorra! 

A kutatok tobbsćge nem tesz, vagy kenyszerusćgbol nem is tehet kii-



lonbseget a koltoileg megformalt es az amorf, esetleges torteneti hagyo-
manyanyag kozott, igy a rajongok inkabb a nepkolteszeti, a kiabrandultak 
pedig a kotetlen adatok ismereteben altalanositanak. Egyesek egy ideig 
a parasztsagtol amolyan szobeli tortenelmet es esemenytarat vartak volna, 
nem szamolva az objektiv korlatokkal. (Tudomanyos mercet tudomdnj elotti 
szemleletre kozvetleniil alkalmazni nem szabad!) A parasztsag torteneti tu-
data nem esemenytortćneti okmanytar: ez az osztaly, i l l . egy-egy csoportja 
sem az egesz vilag-, sem pedig az egesz hazai tortenelem menetet nem te-
kinthette at, nem is tarthatta ćszben, hanem kizarolag magara (osztalyara, 
falujara stb.) vonatkoztatva tartott meg belole nem is rossz izlesre vallo 
valogatast. E szemelvenyekben az ido, a szemelyek, a helyek osszetorlod-
hattak, felcserelodhettek, de a fo vonasok meg igy is kielemezhetok. A 
parasztsagot ćrinto donto kerdesek mindaddig megmaradtak a tudatban, 
amig a torttenelem, a tarsadalom fejlodese valamilyen megoldassal nem 
kecsegtetett. Kozben azonban mindezek mufajt, format valtottak, tartal-
mukban pedig ujra es ujra idoszeruve, korszeruve valtak, ugyanakkor ko-
zos, korszakokat ativelo vonasaik tobbnyire meg kitapinthatok. 

A kutatok mentsegere legyen mondva: parasztsagunk torteneti tudataban 
ćppen elegendo hianyossag, ellentmondas es esetlegesseg is akad! Ha pl. 
a mindeniitt megtalalhato elbeszelo specialistakat nem szamitjuk, a legli-
beralisabban kezelt torteneti emlekanyag is oly keves, hogy ezeket a boszor-
kanyhistoriak vagy a betyarmondak tobbszorosen feliilmuljak. (Ez utobbiak 
viszont mar bizvast bevonhatok a torteneti tudat korebe!) Az 1848-as 
nephagyomanygyujtes egyik altalanosito tapasztalata pl. az volt, hogy 100 
ćv multan meg azokban a kozsegekben is csak hat48-as monda maradt at-
lagosan, melyek kozvetleniil is erdekelve voltak ebben a tarsadalom, a nem-
zet egeszćt erinto mozgalomban. (Luby Margit az iskolas tortenelemtudast 
kerte szamon egy kis falu lakoitol, 6%-ra teszi a tudasatlagot.) A megsziirt, 
torteneti fontossagii adatok e hianyaival ellentetben, gyakran meglepoen 
reszletezo, de kerek egessze soha ki nem boviilo visszaemlekezeseket is 
garmadaval gyujthetiink. 

A paraszti torteneti-tarsadalmi tudat bizonyos jellemzoi legjobban 
talan ellentetparokban fejezhetok k i : 

elćgedetlensćg - beletorodćs 
ellenzekiseg — befolyasolhatosag 
maradisag - megalapozatlan vagyalmok 
lazadas - jobbagyias alazat 
a mult megszepitese — a jovotol valo felelem 
egyenlosegeszme - lirhatnamsag 
bizalmatlansag - vakhit a jo kiralyban stb. stb. 



Ezek az ellentetparok esetenkent nem egymas megfeleloi ugyan, a legtobb 
fel is oldhato es kulon-kiilon mind meg is magyarazhato, megsem tanulsag 
nelkiili ćs nem is puszta jatek egymasmelletti szerepeltetćsuk! Paraszt-
sagunk tarsadalmi-tortćneti tudatara is a polari^acios, a szelsosćgek es a кб-
zottiink torteno tudati ingamozgas a jellemzo, mely legelesebben a h6s-al-
kotasban, a tipizalasban mutatkozik meg. 

A felsorolt ellentetparok a vaskos tarsadalmi-tortćnelmi valosag talajan 
sarjadtak, parasztsagunk szenvedo reszese volt a tortenelemnek, mikozben 
tobbnyire hatralva haladt a jovo fele. Sorsan oly szivesen valtoztatott volna, 
ezt szamtalanszor meg is kiserelte, maskor inkabb kilepett volna a tortć-
nelem menetebol, de egyetlen igazan nagy szandeka sem sikeriilhetett. 
l g y a tarsadalmi-tudati „hasadast" lelektani sikon is пуотоп kovethetjiik: 
csiiggedes 6s hiii гетепуек, szeretet es feneketlen gyulolet, ertelem ćs ćr-
zelem, oknyomozas ćs koltoi hajlam stb. osszegezodnek a tortenelemszem-
lelet egeszeben. Barhol kezdjiik is el a szalakat folfejteni, mindig az egesz 
szoveveny akad a keziinkbe. Jelen alkalommal csak a legfontosabb, kozos 
jellemzoket emelhetjiik ki. 

A tortenelmi ido 

A kutatok nemi meglepodessel es csalodassal tapasztaltak, hogy mig a кб-
tott mufajok altalaban ido felettiek, a kotetlen visszaemlekezesekben az 
id6 surusodik, az idopontok felcserel6dnek es hasonlo id6zavarok kelet-
keznek. Mig azonban a hagyomanyos nepkolteszeti mufajok a koltoi 
eszkozok segelyevel kepesek nagy tarsadalmi-torteneti altalanositasokra, 
ezt kotetlen formaban ugyszolvan meg sem kiserlik. Nepiink torteneti 
tudataban a legregibb korszakokat a torok, az egyetlen tortenelmi valaszto-
vonalat pedig 1848 jelenti. Ez idopontok elott, vagy kozott zajlott le a hon-
foglalastol kezdve a kuruc-labanc haboruig minden esemeny, amelyet 
egyaltalan meg megemlitenek. A miilt tehat nem halott, mint ahogyan 
tobben is vćltek, hanem tulsagosan is kozel van, belejatszik a kozelmultba 
6s egyszersmind a maba is. (Ez a besurusodott vagy id6tlen id6 az elet lat-
szolagos valtozatlansaganak lehet egyik kovetkezmenye, valamint az 
emlitett termeszetkozeli szemleletnek is.) 

A tortenelmi korszakok torlodasanak, a tortenelmi tipusok hasonlosa-
ganak megvannak a jol kitapinthato torvenyszerusegei. A t6rok-tatar-nemet 
vagy mas idegen, betor6 ellenseg idobeli csereje teljesseggel ertheto, b6-
vebb magyarazatra nem szorul. Kutatoink azt is megfigyeltćk tovdbbd, 
hogy a kuruc 6s a 48-as szemelyek ćs esemenyek kozotti ,,helycsere" a leg-
gyakoribb, ugyancsak elegendo magyarazat erre is a ket mozgalom kozeli 
eszmei-id6beli rokonsaga es vegs6 kimenetele. Az lijabb korokban 1848. 



esemenveit atszinezi a boszniai okkupacio, esetleg az elso es a masodik 
vilaghaboru; mindezek nemileg egvmassal is cserelodhetnek. 

Vćgeredmenyben a suritett ido kepzetkorebe utalh?.to nehany olyan je-
lenseg is, mely korszakokon athuzodik es adando alkalommal makacsul 
lijra es ujra visszater. Dozsa levert hadai pl. felkeriilnek Csaba kiralyfie 
melle az egre, seregenek szamat szaporitjak es visszateresre vdrnak, hasonlo 
a helyzet Rakoczi seregeivel. Matyas kirallya valasztasa, tovabba a Dozsa-
fele hadak gyiilekezćse egyarant kdzrejatszhatott egy tobb evszazadon at 
visszatero hiedelemben: pl. 1848-ban azt hireszteltek, hogy Petofi 40.000 
f6nyi parasztsereg elere allt (L6nyay Menyhert emlekirata 100.000 kaszas 
parasztrol es lengyel tiszti vezetesrol tud, hogy a keslekedo pozsonyi or-
szaggyules ellen vonuljon). 1894-bena Szanto Kovacs-fele mozgalomrol is 
az a hir terjedt el, hogy Mako кбгпуекеп 1000 fonyi szocialista sereg all 
keszen, hogy az utkozben csatlakozo tomegekkel feltoltodve a fovaros 
fele vonuljon, ott atvegye a hatalmat es kikialtsa a koztarsasagot. Ha ez 
utobbi „remhirt" mar nem is vettek komolyan, a 48-as hiresztelest meg 
mindenki elhitte! 

Maga a nep rendszerint nem korszakol, de a hitelesseg kedveert eseten-
kent kinos pontossaggal rogzit honapokat, heteket vagy napokat (sokszor 
meg napszakokat es orakat is) , mintha a kisebb egysegekhez tobb erzeke 
lenne. K6nnyedebb mufajokban a nagjfulu, porosfiilu vagy dntivildgot, ko-
molyabb esetekben pedig a regi idoket apdink, nagjapdink, oseink idejet em-
legeti: Senkiben fel sem vetodik egy pontosabb kronologia igenye, hanem 
megelegszenek tehat egy valosagos mesei jellegu idomeghatarozassal. 

A paraszti emlekezet mar regota nem nemzetisegi es nem valt soha nem-
zetive sem, hanem megmaradt kiscsaladi es kis falukozossegi keretek kozott, 
ritkan osztalytudatta boviilt. Aligha lehet pusztan lelektani oka annak a 
sokat emlegetett harom nemzedeknyi idonek, amely a valosagtol elszakado 
mondakepzodes idotartamat kiteszi, hiszen itt valojaban a csalddi falukd^pssegi 
emleke^et kereteivel van dolgunk. 

Tdf es tortenelem 

A tortenelem objektiv folyamata idoben es terben valosul meg. Ha e ket mino-
sćgileg eltero tenyezot minden aron rangsorolni akarnank, feltetleniil az 
idobelisege lenne az elsoseg. Epp ellenkezo a helyzet a paraszti valosagban 
es tudatban: a politikai felhoregićk villamai nem feltetleniil csapnak le 
minden helysegre, a lassii felhalmozodas aran bekovetkezo valtozasokat is 
tobbnyire csak akkor eszlelik, amikor sajat portajukra is bekoszont, igy 
tehat „lent" a kis- es nagytaji kotodesnek joval nagyobb a szerepe es jelen-
tosćge. 



Ezeken tulmenoleg, a paraszti tortenelem-szemlelet koztudottan lokdlis 
jelleget ennek az osztalvnak, ill . osztalyainak nagy taji szortsaga is erositheti. 
A parasztok szamara talan mindenki masnal tobbet jelent a taji keret, mely-
ben nemzedekeken, olykor evszazadokon at eltek megszakitatlanul es ame-
lyet ugy ismernek, mint a tenyeriiket. E taji keretben nem egyszer tortenel-
mi esemenyek is lezajlanak (torokkori, kuruclabanc harcok, 1848. csatai 
stb.), melyek valosaggal taptalajt nyujtanak a mondakepzodesnek vagy 
legalabb a tortenelmi hagyomanyok apolasanak. Meg nagyobb kotoerot 
jelenthetnek e mulekony esemenyeknel maradandobb termeszeti kepzod-
т е п у е к (termeszetes barlang, sziklafok nagy fa stb.), tovabba emberi lete-
sitmenyek es muemlekek (kut, alagut, var stb.). Egyes esemćnyekben vagy 
emlekekben gazdagabb helysegek es tajak a nepi tortenelmi hagyomanyok 
surusodesi csomopontjai. 

A paraszti tortenelem-hagyomanyok lokalis jellegenek azonban kettos 
arculata van: 1. mint vizbe dobott кб koriil gyuruzo hullamok, ugy in-
dulhatnak el egyes epikus szerkezetek a valosagos tortenelem esemenyei 
altal erintett pontokrol. Idoben es terben minel tavolabb keriilnek azonban 
e kozponttol, annal kevesbe maradnak lokalis, konkret jelleguek, beolvad-
nak a nepi-nepkolteszeti hagyomanyrendszer egćszebe; 2. ugyanakkor 
nemzetkozi motivumok is megkotodhetnek egy-egy helyi varromnal, alag-
utnal es egyeb emleknel, ez esetben inkabb lokali^dlt, mint lokalis jellegrol 
beszelhetiink. 

A parasztsag t^rtenelmi hagyomanyai annal reszletezobbek es konkre-
tabbak, minel inkabb helyi keretek kozott maradnak; olykor minden tore-
dekessegiik ellenere is meglep6 pontossaguak. ЕПепкегб a helyzet a ,,fa-
lun kivi i l i" vandorutra kelt hagyoma.nnyal: a megtett id6 es tavolsag ara-
nyaval valik nemzetive vagy inkabb nemzetkozive, mikozben taji jellege 
Iet6rl6dik. Az idegenbol bekeruit tortenelmi hagyomanyok viszont sziik-
segszeruen rogzodnek a tajhoz, a helyseghez, a kis falukozosseghez, leg-
kevćsbe talan a kiemelkedo tortenelmi hosok es egyenisegek. A befogadas 
nemcsak lokalizalast, hanem aktualizalast is jelent egyszersmind. Igy min-
den paraszti hagyomanyban benne fesziil a helyi-orszagos, a nemzeti-nem-
zetkozi ellentetparja es e fesziiltseg mindenkori kiegyenlitodese eredmenyezi 
a tortenelmi hagyomanyokat. A kiegyenlitodes azonban nem jelent egyen-
leget: minden fejlodes, es valtozas az altalanositas, a nemzetkozive valas 
fele tart: meg a Rakoczi-szabadsagharc kozpontjaiban is jobban emlekeznek 
ma mar pl. olyan nemzetkozi motivumokra, mint az alagutban valo mene-
kiiles vagy a forditva felvert patko es hasonlok, mint magukra a kiilon-
ben szinten mondaszeruen feldolgozott esemenyekre vagy a vezerlo ftje-
delem alakjara. 

A parasztsagnak ritkan adodtak nem^eti elmenyei,alavetettsegeb61 adodoan 
kiviil is erezte es tudta magat a nemzet egeszenek koren. Elfogulatlan kuta-



tok jo szaz esztendeje hangsulyozzak, hogy a parsztnak nem volt hazaja, 
csak sziilofoldje, nemzetevel csak ritka pillanatokban azonosulhatott. 
Etikintetben nem is lehetett tajekozott, 1848-ban pl. a nćp szeles tomegei 
nem ismertek a nemzeti szineket, csak fokozatosan valtak tudatilag is a nem-
zet tagjaiva. Az elso igazan nemzeti elmenyek a szabadsagharcbol taplal-
koznak (Kossuth szereplese, a csatak, a vilagosi fegvverletetel, az aradi 
vertanuk kivegzese); ezeket is tobbnyire iigy oriztek meg, mint helyi sze-
replok altal atelt vagy latott mozzanatokat. Innen van, hogy minden 
hezagossag mellett is e mondaanyag olykor rendkiviili aprorćszleteket 
tartalmaz, ami meltan lepte meg egyes kutatoinkat. Bizonyos ertelemben 
tehat az orszagos hagyomanyok is helyiekke valtak. 

A paraszti tortenelem-hagyomanyban alig vannak nemzeti hosok (Ma-
tvas, Kossuth stb.); a roluk szolo visszaemlekezesek is inkabb nagjtdji, mint 
orszagos el6fordulasuak: Zrinyirol pl. Del- es Nyugat-Dunantulon, Rakoczi-
rol Eszak- es Eszakkelet-Magyarorszagon, Kossuthrol legtobbet az Alfoldon 
meselnek, Ш. tudnak. Meg az izig-verig betyarhosok sem orszagosak: a zalai 
betyar-mondak Somogyb61 keriiltek at, a felvideki Tarcalon teljesseggel 
hianyzik a betyar-mondakor, ill . maga az egesz kolteszet. E kiilonbsegek 
mogott reszben a tortenelmi esemenyek menete (a torok-pusztitotta es in-
kabb protestans Alfoldon pl. egyaltalan nincs Szent Laszlo-monda), 
reszben vallasi (a katolikusabb Dunantulon kevesebb a Rakoczi-hagyomany) 
lenyegćben a fejlodesbol adodo kiilonbsegek rejtoznek. Ez utobbira jellem-
zo pelda az orszag Rak6czi-hagyomanyokban leggazdagabb ket videkenek 
meglehetos kiilonbsege: a regiesebb abauj-zempleni hagyomanyokban a 
a fejedelem nagyereju, orias nepi hos, mig Szabolcs-Szatmarban pompa-
kedvelo barokk foiir; mindket helyen azonban nepbarat, szabadsagszereto 
ćs nemetellenes egyeniseg is. 

Tomegek es tdmegmo^galmak, paras^ti „programok" 

Parasztsagunknak meg az egjeni eloadok altal megfogalmazott tortenelmi ha-
gyomanyai is elsodlegesen kd^pssegi jelleguek, ez esetben a kozosseg elso-
sorban falukozosseget es csak ritkan osztalykozosseget jelent. Az osztallya, 
fokent tudatos es harcos tarsadalmi csoportta szervezodesnek csak elvetve 
es akkor is siilyos kovetkezmenyekkel terhelten voltak meg a feltetelei. 
A nephagyomany kozossegi jellege kifejezi ugyan hordozoi elmenyeit, 
vagyait es torekveseit, osszegezi tapasztalatait is , am mindenfele szinte 
athaghatatlan korlatokkal koriilvćve A parasztsagot epp i igy kiviilrol kell 
harcra megszervezni, mint ahogyan az ipaii munkassagba is kiviilrol oltjak 
bele az osztalytudatossagot. 

Parasztsagunk tortenelmi hagyomanyaiban legutobb nagy gonddal 



kutattuk a Dćzsa-fele parasztforradalomra vontkozć visszaemlćkezćseket 
es adatokat, mint amelyek korai es szep peldai lehetnenek a halado forra-
dalmi, hagyomanyok fennmaradasanak. Az emlitett vizsgalodas elegge 
felemas eredmennyel jart, mintha csak nepiink feledte, hutlen lett volna 
Dozsa szellemehez! Mivel idokozben nepkolteszeti-irodalmi mufajvaltas 
kovetkezett be, Dozsa alakja es forradalma melyen az irodalmi es szobeli 
kolteszet felszine ala szorult, ott sok-sok nemzedćk utan helyszint, nevet 
cserelve toredekesen maradhatott fenn a szohagyomanyban (a szazadfor-
dulo tajan mar iigy emlekeznek ra, hogy az elozoleg olajba martott Rakoczit 
iiltetik izzo tronra, mert nćpenek jot akart!), ill. egyes vonasok szinezhettek 
az ujkori tortenelmi hosok es tomegmozgalmak idoszeru folklorjat. A valla-
silag-politikailag megosztott orszag a jo kiralyba vetett hit alapjan iigy te-
kintett kćsobb vissza a matyasi idokre, mint valosagos агапукогга, igy 
Dćzsa heljett Matyas kiraly (es nemelyik utodja) lett a szociaUs igazsagtevo 
hos! D6zsat61-Matyast6l kezdve majdnem minden uralkodonk vagy nem-
zeti hosiink orokolte a szocialis vonasokat; sot „visszamenoleg" megkapta 
maga Csaba kiralyfi is (hozza csatlakoztak Dozsaek), utolag pedig legkesob-
bi „paraszthosiink", Rudolf kiralyfi; bizonyara a betyarhagyomanyokban is 
boven lelnenk meg parasztforradalmi vagy legalabbis szocialis vonasokat, 
hiszen mindezek a hosok elsosorban a vagyoni kiilonbsegek kiegyenlitesere 
torekedtek. A paraszthadak pedig szinte kisćrtetkent alltak allig fegyverben 
egesz lijkori tortenelmimk folyaman, hogy hol az uralkodokat, hol pedig az 
uralkodoosztalyokat riogassak. Meg a szazadfordulo koriili agrar-mozgal-
makban is talalkozunk veliik 

A parasztsag tortenelmi hagyomanyai tomegeket egyaltalan nem abrd-
zolnak, kieme.kedo hosokbe suritik a kozossegi idealokat; nem fogalmaz-
nak meg harci programot sem, legfeljebb biblikus kepekkel helyettesitik es 
a nemzetkozi folklor kozumert motivumai segelyevel fogalmazzak meg 
vagyaikat es torekveseiket. Пуеп mindvegig idoszeru maradt es epp ezćrt 
lij es lij formaban makacsul visszatero paraszti „programpont" a feudalis 
hierarchiaval szembealUtott osi, eredendo egjenloseg, az ebbol fakado vagjon-
kb\dsseg gondolata; a korabeli biblikus sira/omvd/gj-elkćpzelćs, melyet a pa-
raszti serelmek egesz tarhaza taplalt sziintelen. Ezzel ismet csak szembe van 
allitva a kodos miiltba veszo hajdani aranjkor (paradicsom, Kanaan, Janos 
pap orszaga stb.), mely vissza is terhet, ambar nepiink a jovot inkabb tekin-
tette sotetbeugrasnak, mint l i j , eljovendo агапукогпак. Mindezek a vegs6-
kig sarkitott es idealizalt kodkepek, de a szazadforduloig paraszti szellemi 
„koztulajdonban" voltak es csak a tudatos agrar- es munkasmozgalmak 
hatasara koptak ki a kozgondolkodasbol. 

A paraszti d'modozas es vagya!mok kergetese soha nem zarta ki azonban, 
hogy adando alka'makkor nepiink fegvvert ne fogjon sajat ćrdekeben: az 
ernlitett kozossegi eszmek minden korlatuk ellenere sem jelentettek cselek-



vćsi akadah/t! Ha maskćnt lett volna, mindig hallgattak volna a fegvverek 
es a kaszat is csak fuvagasra, aratasra hasznaltak volna eszkoziil. A szazad-
fordulo tajatol pedig elćgge egyenes az lit 1919-ig, majd 1945-ig. 

Paras^tsdgunk tortenelmi hosei 

A nepi hosok altalaban „suritett" tarsadalmi tipusok: olykor 5—6 nemze-
dćk legjobb tulajdonsagait, a tomegek idealjait testesitik meg ćs vezetik is 
oket vagy eppen helyettiik cselekszenek. Bar a feudalis jobbagysag nem so-
kat tudhatott a polkitikai felhoregiok viharaibćl, a tortenelmet nem annyira 
alakitotta, mint inkabb csak elszenvedte ćs nem is volt resze a feudalis 
nemzetnek, mćgsem volt kozombos hazaja sorsa irant. Hosei termćszetesen 
majdnem mindvegig feudalis kiralyok (Szent Laszlo, Matyas ćs masok), 
fourak (Rakoczi) voltak es csak a 19. szazadban jelentkeztek izig-verig 
nepi hosok (a betyarok), megis korabbi uri hoseit is igazolhatoan jo izlessel 
valogatta ki es ruhazta fel az altala elkepzelt, leheto legjobb tulajdonsagok-
kal. Osztaly osztone csak ritkan csapta be, egyik nagy tortćnelmi tevedese 
volt a jo kiralyba vetett feltetlen hit. A mindenkori kiraly azonban nem volt 
mas, mint a mondai igazsagos Matyas torvćnyes utodja, aki termeszetes 
es hatalmas szint (mesei mćretu) szovetsegese volt a nćpnek a helyi urakkal 
es kiskiralyokkal szemben. Igaz, a jo kiraly illuzićja fekezte Rakoczi ćs 
Kossuth szabadsagharcanak lenduletet, am az igazan jo kiralyok nevet 
valoban megoriztek, mondakban ossze is kapcsoltak oket es Habsburg 
uralkodo egy sem keriilt be ezek koze. (Rudolf kiralyfi sem volt tenyleges 
kiraly, Kossuth halala utan e nagy 48-as hos orokćbe lepett!) 

A feudalis kiralyok ćs fourak, valamint udvari vitezeik sok kozos vonast 
oriznek: nemcsak a tront, hanem a nćpbarat, szocialis, hosies ćs hasonlo 
vonasokat is „orokoltek" egymastol. Csak aki nem ismeri a parasztsag 
gondolkodasat es a folklor torvenvszertisegeit, az lepodhet meg rajta, 
hogy Kossuth eppiigy kapaltat az urakkal, mint korabban Matyas kiraly, 
es mindketten alruhaban jarjak az orszagot: egyikiik a kolozsvari birot, 
masikuk pedig az egyik katonatisztet leckezteti meg. Az sem kivetel, hogy 
a 18. szazadban, egyesek Rakoczit Matvas egyenesagi leszarmazottjanak 
tartottak, Kossuthrol pedig el volt terjedve: Rakoczi 6, csak mas nćven 
tćrt vissza! 

A kiralyi-fouri, valamint a vi t izi hosok a feudalizmus hosszii ćvszazadai 
ćs az egymastol orokolt sok kozos vonas ellenere sem maradtak teljesen 
valtozatlanok, hanem mindig megfeleltek sajat koruk idealjanak: Szent 
Laszlo pl. mćg epikus kunvero hos,lovag es szent eletu ferfiu egy szemelyben, 
Matyas kiraly viszont meroben mas: vilagias gondolkodasu, trćfakedvelo, 
nepbarat es szocialis igazsagtev6, akinek кетепуеп adoztato, valamint 



torokvero szerepe kćsobb elhalvanyult. (Az ellensćggel szemben udvari 
es helyi hosok veszik fel a kiizdelmet, mint pl. Toldi, Kinizsi, sot maga 
Dozsa is, kesobb Turi Gy6rgy, vitez Kadar Istvan, Toronyi Tamas es meg 
sokan masok). Rakoczi fejedelem szabadsagszereto, nepbarat es nemetelle-
nes barokk four; mozgalmanak szocialis vonatkozasai a nephagyomanybol 
szinte feltunoen kilugozodtak. Annal bovebb es szocialisabb a Kossuth-kep: 
ot viszont elsosorban a jobbagysag felszabaditojanak tekintik es csak masod-
sorban a szabadsagharc szervezojenek es vezerenek; egyebkent cseles, fur-
fangos politikus is , vonasai mindenkienel modernebbek. 

A torokvero es kozrendu kuruc vitezeket nem szamitva, eleg keson, 
csak a 19. szazadban bukkannak fel azok az izig-verig nepi hosok, akik 
a korabbi feudalis urak helyebe lepve osztanak a maguk modjan igazsagot; 
ezek a hosok a parasztsag megszepitett idealjai: a betjdrok. Vezeto szerepiik 
csak lassan-lassan alakult ki, elsosorban az Alfoldon es a Dunantulon, de 
meg huzamos idt ig osztozniok kellett a dicsosegben emlitett feudalis hosok-
kel. 

Ha a tarsadalmi szempontbol elćgge eltero rendu-rangii, idoben pedig 
nagy korszakokat atelt hosok kozos vonasait akarjuk megragadni, elsosor-
ban a nepbaratsag es a szocialis igazsagteves az, mely tulajdonsagok mind-
egyikiiket osszekoti: Csaba kiralyfitol Rudolf tronorokosig szinte alig van 
hosiink, aki e jeles vonasokkal ne rendelkeznek, Dozsa bukasa utan kii-
lonosen! A vagyon igazsagosabb (egyenlo) elosztasa, a kapzsisag biintetese, 
a munka megbecsultetese, a hivatali visszaelćsek megtorlasa stb. voltakep-
pen ugyanegy torol fakado vonasok es munkal mogottiik az elbukott 
paraszti forradalmakert vett elegtetel a vagya!mok, melyek oly sokara 
valhattak valora. 

A nepi polarizalo gondolkodas- es abrazolasmodnak megfeleloen, a 
minden jotulajdonsaggal felruhazott pozitiv hosok mellett ott vannak az 
ellentetek, tehat mindenfele rossz tulajdonsaggal ellatott negativ figurak 
(Rakoczi mellett Karolyi, Kossuth mellett Gorgei, Rozsa Sandor mellett 
Raday stb.). Mig azonban a rokonszenves hosoket viszonylag arnyaltabban, 
az ellenszenves szereploket csak nehany vonassal (kem, arulo, kapzsi stb.) 
jellemzik. Ez utobbi figurak betolthetik a bunbak szerepet is. (Gorgeit pl. 
a mintegy 36 korabeli felnepi dalbol 32 tartja arulonak; a szobeli vissza-
emlćkezesek majdnem fele neki tulajdonitja a szabadsagharc elvesztesćt; 
kesobb, a fiatalabb nemzedekek tudataban valamelyest enyhiil ez a sotćt 
kep. (A nepi kozfelfogast ez esetben is befoh/asolta a korabeli muveltebb 
retegek, egyenek velemenye; am ellenkezojere is van pelda: a rokonszenve-
zoknel joval kevesebb az az ertelmisegi, aki teljes utasitassal kezeli a bervar 
kerdest, a nepi betyarromantika mellett elt es viragzott irodalmi megfeleloje 
is, szerves 6s bonyolult kolcsonhatasban fonodva ossze egymassal. Raday 
betyarirto tevekenysegćt irastudoink maig ellenszenvvel emiitik. 



Oss^egesjs 

Parasztsagunk torteneti tudata valtozo, osszetett es ellentmondasos fo 
vonasai azonban megragadhatok. Nem annyira a jobbagvi retegezodes vagy 
az ujkori paraszti osztalytagozodas miatt fragmantalt, hanem inkabb a su-
ritett ido es fokent a lokalizaltsag miatt. Valasztott hosei atlepnek ugyan 
ezeken az ido-, es terbeli kereteken, de бк sem az esemenyek vezeralakjai, 
hanem voltakeppen suritett, tipizalt kozossegi idealok. A parasztsag litjai 
vegzetesen es vegkepp elvaltak a nemesseget61: nincs kozos tortenelmiik 
es parasztsaguk csak onmagara vonatkoztatva 6rz6tt meg valami keves 
toredeket a magyar multbol. E toredekek is sokkal inkabb jol ismert nem-
zetkozi motivumok, mint helyhez, idohoz, nemzethez vagy nephez valoban 
kothet6 elemek. A kerek, egesz tipusok kialakitasa a konkretizalas terme-
szetesen nepi-nemzeti jellegu. A paraszti tudat sem kotott, sem pedig 
kotetlen formaban nem koveti az ido miilasat, a tarsadalom fejl6deset, 
kolt6i mufajai esetleg jelkepesen suritve fejezik ki a nagy, atfogo tortenelmi 
szakaszokat. Sikertelen harcai es soha fel nem adott remenyei, vagyai 
egyarant jelentkezhetnek, ha nem is lep ki tartosan falusi kozossegebol, 
figyel a vilagra, altalanosit, hoseit jo izlessel valogatja meg. Nem lepett 
ki a tortenelemb61 sem, nem is szandeka szerint alakitotta, de mindig reszt 
vallalt a harcokban, melyek a fejl6dest elobbre vittek. 
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Rezime: 

Istorijsko gledište mađarskog seljaštva 

Ne pretendujući na konačno rešenje ovog problema autor traži odgovor na pitanje -
kako je mađarsko seljaštvo gledalo na istoriju i u njoj na sopstvenu ulogu? U poslednje 
vreme ovo pitanje se često postavlja u etnološkim istraživanjima. 



Istorijska svest seljaštva je promenljiva, složena i protivurečna. Nju karakterišu 
sledeće bitne crte. Više usled zgusnute vremenske dimenzije i prostorne odredenosti, 
a manje usled klasnog raslojavanja seljaštva u novom veku, ona je fragmentarna. Njeni 
izabrani junaci doduše prerastaju ove vremenske i prostorne okvire, ali u stvari nisu 
vodeće ličnosti istorijskih dogadaja, već su kondenzovani, tipizirani ideali seljačkog 
društva. Madarsko seljaštvo i plemstvo nemaju zajedničku istoriju - njihovi putevi 
se sudbinski razilaze. Tako je seljaštvo samo u odnosu na svoju istoriju sačuvalo neke 
fragmente iz madarske prošlosti. Ali i ovi fragmenti su više poznati međunarodni 
motivi, no dogadaji koji se mogu vezati za odredene vremenske i prostorne okvire 
i za život neke odredene nacije ili naroda. Svest seljaštva ni u slobodnoj ni u vezanoj 
formi ne prati hod vremena, društveni razvitak, njeni poetsko-izražajni oblici eventual-
no simbolično, zgusnuto obuhvataju velike istorijske periode. Iako trajno ne napušta 
svoju seosku zajednicu, prati dogadaje u svetu, uopštava, svoje junake bira sa dobrim 
ukusom. Seljaštvo, iako nije stvorilo i formiralo istoriju, uvek je bilo prisutno u bor-
bama za napredak i bolji život. 

Историческал точка зренил на венгерское крестћлнство 

Не претендул на окончателБное решение зтои проблемм, автор ивдет ответ 
на вопрос: как венгерское крествлнство смотрело на историго и на собственнуго 
р о л Б в и с т о р и и ? В п о с л е д н е е врема зтот в о п р о с часто задазтсл в етнологи-
ческих исследованилх. 

Историческое сознание крествлнства изменчивое, сложное и противоречивое. 
Ero характеризук>т сувдественние черга. Оно фрагментарно б о л Б ш е вслед-
ствие сжатмх временнБпс и просторнвк размерах, а менБше вследствие классно-
го расслоенил крествлнства в новом веку. Правда, его избраннБШ герои пере-
растагот зти временнБШ и просторнвге рамки, но они не ведувдие личности 
исторических собБ1тии. В самом деле, они типичнвге идеалБ1 крестБннского 
обвдества. Венгерское крествлнство и дворлнство имегот особукз историго -
их пути судебно расходнтсл. Таким образом толбко b отношении на свого 
историго, крестБ^нство сохронило некоторБге фрагментБ1 из венгерского прош-
лого. Но и зти фрагментБ1 прежде знакомБ1е международнБге mothbbi, чем 
собБ1тин, относнвдиесл к определеннвш временнБШ и просторнБШ рамкам 
и к жизни определеннои напии или народа. Сознание крестБинства не следит 
за временем и обвдественнвш развитием. Его позтическо-вБфазителБНБге 
формБ1 з в е н т у а л Б н о симболично, сжато охватБ1вагот болвшие исторические 
периодБ1. Хотн и крестБлнство не покидает окончателвно свое обвдество, оно 
следит за со6б1тилми, обобшает своих героев, вБ1бирает с хорошим в к у с о м . 
Несмотрн на то; что крествлнство не создало и формировало историго, оно 
всегда участвовало в борБбах за прогресс и лучшуго жизнб. 







Safranv Ferenc es Szekeres Zoltan 

Az egyetemi hallgatok szocialis osszetetele 
es a tanulmanvi eredmeny korrelacioja 

Л% oktatds os^tdljs^empontii dltaldnos problematikdja 

A szocialpolitikai celok realizalasa az iskolaztatasban - hogy tarsadalmi 
rendszeriink feltetelei kozott a munkasosztah/ es a munkasok donto szerepet 
jatszanak tarsadalmi es gazdasagi eletiinkben - , megkoveteli a taniigy ćs a 
tarsadalmi-politikai szervezetek magasfokii aktivitasat az onigazgatasu 
tarsadalomban. 

A szocialis kiilonbsegek csokkentesere iranyulo torekvesek a kovetke-
zokeppen nyilvanulnak meg. A szocialista onigazgatasu tarsadalmi viszo-
пуок kozott a taniigyre, az iskolaztatasra var az a feladat, hogy a szocialis 
kiilonbsegeket enyhitse es fokozatosan lekiizdje. Ebben a tarsadalmi folya-
matban az iskolaztatas szerepe, az uj kaderok nevelese 6s kepzese, kik 
meghatarozott szerepet toltenek be gazdasagi es tarsadalmi eletiinkben. 

Az iskolaztatasnak es a tarsadalmi-politikai szervezeteknek olyan altala-
nos felteteleket (anyagi, kaderosszetetel) kell teremteni, amelyek lehetove 
teszik a fiatal nemzedek szamara a tanulast es a tovabbkepzest, fiiggetleniil 
a sziilok anyagi helyzetetol. Az onigazgatas az iskolakban meg kell, hogy 
sziintesse azokat a negativ jelensćgeket, amelyek a csalad hatranyos anyagi 
helyzetebol, valamint egyes iskolak nehezsegeibol erednek. Az onigazgatas 
az iskolaztatasban nem korlatozodhat csupan a jobb anyagi helyzetben 
levo tanulok tudasanak fokozasara, tovabbfejlesztesere. Az iskolaknak 
kovetni kell az oktatas es neveles eredmenyeiben nyilvanulo torekveseket, 
egyreszt azon diakoknal es fiataloknal is , akik hatranyos szocialis кбгпуе-
zetbol es iskolakbćl keriilnek ki, masreszt azon diakoknal, akik elonyosebb 
feltetelek mellett tanulhatnak. A taniigyi dolgozoknak sokkal nagyobb 
figyelmet kell szentelni a munkas, vagy foldmuves csaladbol szarmazo 
gyerekek es ifjak szamara, kik nem rendelkeznek megfelelo anyagi es egyeb 
adottsagokkal. 



Az iskolak kotelesek azonos felteteleket biztositani a munkas es paraszt 
fiatalsag fejlodesehez is. A szu!6k kedvezo anyagi helyzete es az iskolak 
elonyosebb feltćtelei nem adhatnak jogot a felso vagy magasszakkepzettseg 
eleresehez, csak meghatarozott szocialis helyzetben lćvo fiatalok szamara. 

Иуеп feltetelek mellett az iskolakra jelentos szerep harul a szocialis 
kulonbsegek felszamolasanak es az onigazgatasu tarsadalom szociafpolitikai 
feladatainak eleresćben, melyeknek eredmenyekent mindenki elfoglalja a 
tarsadalomban azt a helyet, amely kepessegeinek ćs tudasanak megfelel. 
Csak ilyen feltetelek mellett jarulhat az iskolaztatas a szocialis kiilonbsegek 
forrasainak csokkentesehez, majd vegiil a megsziintetesehez. 

A kutato munka eredmenye ramutat arra, hogy a kotelezo nyolcosztaly 
kulcsszerepet tolt be a szocialis kiilonbsegek reprodukalasaban. Ezert 
elengedhetetleniil sziikseges harcot folytatni az olyan felfogasok ellen, ame-
lyek sikraszallnak es helyeslik a kotelezo nyolcosztalyos iskolarendszerben 
eddig hasznalatos modszereket. Nem fogadhatok el azok az elvek sem, 
melyek csak a kozep- es felsofoku iskolak reformjat irjak elo, de elhanya-
goljak az alsobb fokiiet. 

A vizsgalatbol kitunt az is , hogy az iskolaztatas masodik fokan mar 
jelentos differencialodasok jelentkeznek, maguk az iskolak kozott, a szo-
cialis problemak lekiizdeseben. A gimnazium, mint minosegileg a legjobb 
masodfoku iskola, a szocialis kiilonbsegek megoldasanal, az osszes kozep-
iskolak koziil, legkevesbe veszi ki reszet. A szocialpolitika celjainak eleresere 
az iskolakban ki kell fejleszteni a tarsadalmi felelossćg tudatat. Minden 
kozseget kotelezni kell arra, hogy megfelelo alapot es felteteleket teremt-
sen a munkasfiatalok es az arra raszorulok tovabbtanulasara. Epp e felte-
telek hianya okozza azt a jelenseget, hogy a munkascsaladok gyermekei 
munkasok, az ertelmisegi csaladok gyermekei pedig ertelmisegiek lesznek. 

Ezen feltetelek gyakorlati megvalositasat a kovetkezok szolgalnak: 
- ingyenes tankonyv es tanszerek, 
- az elelmezes megszervezese, 
- a gyermekek tovabbtartozkodasanak lehetosege az iskolakban meg-

felelo szakfeliigyelet mellett, 
- gyermekiidiil6kben valo nyaralasok megszervezćse es 
- kiilonfćle egyćb segelyek. 
Mindezt ćs mas hasonlo akciot tamogatni ćs nćpszerusiteni kell. Mindezek 

mellett kiilon ki kell emelni a tehetseges munkas es parasztfiatalok oszton-
dijazasat szorgalmazć akciokat.i 

l A bevezetfi a „Szocialis-gazdasagi kiilonbsegek es a legalacsonvabb szemelyi jovedelemmel 
rendelkez6 munkasok helvzete Vajdasagban" c. munka alapjan keszult. 



А% ujvideki egjetem karai hallgatoinak strukturdi 

A kovetkezokben bemutatjuk az ujvideki egyetem nyolc karan az 1971 /72. 
iskolaevben beiratkozott rendes hallgatok strukturalis osszetćteleit. 

1. sz. tablazat 

A hallgatćk kozepiskolai vegzettsege es az ott elert eredmeny 

Kar Gimna-
zium 

Megf. 
kozep 
isk. 

Egyeb 
koz. isk. Ossz. Kitiind Jeles Jćrendii Elćg-

seges 

Kozgazdasagi 353 372 2 727 59 118 337 213 

Gepeszeti 98 233 5 336 91 159 79 7 

Orvosi 146 12 — 158 109 35 14 — 

Mezogazdasagi 164 203 80 447 24 52 243 128 

Jogi 430 85 7 522 65 196 254 7 

Term. tudom. 250 99 — 349 152 92 71 34 

Technolćgiai 214 171 1 386 56 93 196 41 

Bolcs. 323 47 16 386 72 89 163 62 

ossz. 1978 1222 111 3311 628 834 1357 492 

A tablazati adatokbol megallapithato hogy az Egyetem kereteiben mu-
kodnek ugynevezett „el i t t ' ' -Кагок, ahova csak a kozepiskolasok legjobb-
jai keriilhetnek be. Пуепек az Orvosi, Termeszettudomanyi es a Gepeszeti 
Karok. Mar ez a jelenseg egymagaban is egy bizonyos merteku szocialis 
kiilonbseghez vezethet, amirol a bevezetoben is szo volt, mert feltetelez-
heto, hogy az ćrtelmisćgi csaladok gyermekeinek sokkal konnyebb elerni 
a kozepiskolai kitun6 vagy jeles eredmenyt, mint a munkasgyerekeknek. 

2. sz. tdblazat 

A hallgatćk szocialis eredete 

Kar Ossz. Tiszt. Munkas Mezdgazd. Szabad 
foglalk. Egyeb 

Kozgazdasagi 727 261 262 183 14 7 

Gepeszeti 336 98 110 77 — 51 

Orvosi 158 77 16 13 11 41 

Mezdgazdasagi 447 216 131 75 2 23 

J°gi 522 252 64 115 25 66 

Termeszettudomanyi 349 153 74 62 11 49 

Technolćgiai 386 159 151 76 — — 
Bolcseszeti 386 128 94 65 — 99 

osszesen 3311 1344 902 666 63 336 



A hallgatćk nemzetisegi osszetetele 

Каг Ossz. Szerb Horvat Szloven Macedćn Crn. 
gorai 

Ma-
gyar 

Mas 
vajd. 
nemz. 

Jugo-
szlav Egyeb 

Kozgazda-
sagi 727 355 59 2 3 76 97 6 98 31 

Gepeszeti 336 261 10 2 1 8 18 8 20 8 

Orvosi 158 98 10 2 1 3 27 4 2 11 

Mezogazda-
sagi 447 308 31 5 23 33 8 33 6 

Jogi 522 313 44 — — 45 55 19 44 2 

Termesz. 
tudom. 349 236 10 19 32 9 40 3 

Technol. 386 257 4 2 3 30 42 7 36 5 

Bolcsesz. 386 191 22 2 1 16 63 24 64 3 

Osszesen 3311 2019 190 10 14 220 367 85 337 69 

A hallgatok szocialis eredetet figvelve kitunik, hogv az ossz beiratkozott 
egvetemistak donto rćszet, rnintegv 40%-at a tisztviselo csaladbol szarmazo 
fiatalok kepezik, mig a munkassziilok gyermekei e szam 29%-at teszik ki. 
Az ossz beiratkozottaknak csak 20%-a foldmuves csaladbol szarmazo. 
A tablazat azt is bizonyitja, hogy a beiratkozott munkas es parasztfiatalok 
nem aranyosan oszlanak meg az egyes karok kozott, hanem bizonyos egye-
temi karokra korlatozodnak. 

A vi^sgalt minta metodologiai magjard^ata 

A vizsgalat alanyai: a szabadkai Kozgazdasagi kar 1971/72. evfolyamabol 
az Ipari tagozat es a Magyar csoport hallgatoi, azzal a feltetellel, hogy a 
szociologia vizsgat letettek. A felmeres az 1971/72. ćvfolyam harom vizsga-
idoszaka (junius, szeptember, oktober) utan kesziilt. 

Az elemzesnel a Kozgazdasagi karon mukodo szakok statisztikajabol 
kiindulva az Ipari tagozatot vettiik alapul. E szak szolgalja legrealisabban 
a vizsgalat celjait. A fent emlitett statisztikabol ugyanis egyreszt az tunik 
ki, hogy az elmult idoszaktol napjainkig a Kereskedelmi szakon a hall-
gatok kozepiskolai atlageredmenye a legjobb, a Mezogazdasagi szakon 
pedig a leggyengebb volt. A vizsgalat alanyaul vett Ipari szak eredmenye 
viszont e ketto kozott mozgott, 

Masreszt a tagozatok kozott szocialis eredetii megoszlas is eszlelheto. 
A Kereskedelmi szakra tulnyomoreszt ćrtelmisegi ćs kedvezobb anyagi 



helyzetben levo csaladok gyerekei jelentkeznek, mig a Mezogazdasagira 
munkas es foldmuves szulok gyerekei iratkoznak be. Az ipari szakon ez a 
megoszlas a legkevesbe eszlelheto. 

A szabadkai Kozgazdasagi kar masik jellegzetessege a nemzetisegi nyel-
ven valo oktatas bevezetese es annak fokozatos kiszćlesitese, tovabbfejlesz-
tese. E torekves helytallosagat igazolja a magyar nemzetisegu hallgatok 
szambeli novekedese az egyetemen. Ebbol kifolyolag a kutatas targyat 
kiszelesitettiik a magyar nemztisegu hallgatok vizsgalatara is . 

A vi^sgdlat eredmenjei 

A vizsgalatot az Ipari tagozat es a Magyar csoport hallgatoinak kozepiskolai 
vegzettsegevel es az ott elert eredmenyekkel kezdtiik. Az adatokat a kovet-
kezo tablazat mutatja. 

4. sz. tablazat 

A vizsgdlt minta kozepiskolai vegzettsege es eredmenye 

ISKOLA Tagozat 
Kozepiskolai eredmeny 

ISKOLA Tagozat Kituno Jeles Jorendu Elegseges 

Ipari 4 6 33 13 

Gimnazium Magyar 4 12 11 3 

Ipari 16 13 40 33 

Kozgazdasagi kozepisk. Magyar — 1 — — 
Ipari — 8 13 6 

Egyeb kozepiskola Magyar — 1 — 1 

Az 1971/72. tanevben az Ipari tagozatra legtobben a kozgazdasagi 
kozepiskolat vegzett tanulok koziil iratkoztak be. Az ossz beira' kozottak-
nak 55%-a kozgazdasagi, 30%-a gimnazium, 15%-a egyeb kozepiskolat 
vegzett. A jelentkezok kozepiskolai vegzettsege tulnyomoreszt gyenge, 
fiiggetleniil attol, hogy milyen kozepiskolabol jottek. A beiratkozottak 
46%,-a jorendu, 28%-a elegsćges elomenetelu es csak a fennmaradt 2 6 % 
jeles illetve kituno. 

A magyar nemzetisegu jelentkezok legtobbje, 95%-a, gimnaziumot 
vegzett, ebbol tobb, mint 50%-a jeles es kituno eredmennyel. Az adatokbol 
kitunik, hogy a magyar nemzetisegu fiatalok koziil tulnyomoreszt a gimna-
ziumot vegzettek tanulnak tovabb, mig a szakkozepiskolasok feltetelez-
hetoen munkdba allnak. A masik feltetelezheto ok pedig a kevesszamu 



magyar nyelvu szakkozepiskolaban keresheto, melynek eredmenyekent 
a magyar hallgatok egy resze, mivel szerb nyelven vegezte a kozepiskolat 
egyetemi tanulmanyait is ezen a nvelven folytatja. 

5. sz. tablazat 

A minta teriileti es szocialis osszetetele 

Szocialis 
eredet 

Tago-
zat 

Szabad-
ka 

Szab. 
кбгпу. 

Vajdasagi SZAT 
Bosz-
nia 

Szocialis 
eredet 

Tago-
zat 

Szabad-
ka 

Szab. 
кбгпу. Egyeb Szerbia Crna 

Gora 

Bosz-
nia Horvat Ossz. 

Tisztvis. 
Ipari 
Magy. 

7 
4 

4 16 4 1 2 1 35 
4 

Munkas 
Ipari 
Magy. 

12 
9 

10 
1 

24 
6 

15 3 8 2 74 
16 

Fold-
mfives 

Ipari 
Magy. 

3 3 8 
7 

13 1 7 — 35 
7 

Szabad 
foglalk. 

Ipari 
Magy. 

4 
2 

4 
1 

6 
1 — — 

2 — 18 
4 

Egyeb 
Ipari 
Magy. 

5 
1 

6 
1 

8 5 — 3 1 28 
2 

Az Ipari tagozatra jelentkezok tobbsege, 64%-a vajdasagi, 20%-a szerbiai, 
a fennmaradt 16%-bol pedig legtobb a bosznia-hercegovinai 

E tagozaton a szocialis osszetetel viszonvlag realis. Az 6sszjelentkez6k 
40%-a munkas, 18%-a foldmuves, 18%-a tisztviselo, 24%-a pedig egyeb 
csaladbol szarmazik. Negativ jelensegnek tiintetheto fel a kisszamu 
foldmuves csaladbol szarmazo hallgatok reszvetele. 

A magyar nemzetisćgu egyetemistaknal a helyzet a kovetkezo: a jelent-
kezok 57%-a szabadkai, 9%-a Szabadka kornyeki, a fennmaradt 34% Vaj-
dasdg egyeb teriileteirol szarmazik. 

Szocialis eredet szempontjabol a kovetkezo megoszlas ćszlelheto: az 
osszjelentkezok 48%-a munkas, 32%-a tisztviselo, szabadfoglalkozasii es 
egyćb csaladokbol szarmazik. A fennmaradt 20% szocialis eredete foldmu-
ves, ami vajdasagi viszonylatban kevesnek mondhato, ha figyelembe vesz-
sziik e teriilet agrarjelleget. 



6. sz. t&blazat 

Az iskolai vegzettseg es az egyetemen elert eredmeny 

ISKOLA Tagozat 8 vizsga 7 vizsga 6 vizsga 
5 vizsga es 
annal keve-
sebb 

Ipari 21 17 9 9 
Gimnazium Magyar 11 6 4 9 

Ipari 39 20 30 16 
Kozgazdas. Magyar — 1 — — 

Ipari 6 10 3 5 
Egyeb Magyar — — 1 1 

Az Ipari szakon a gimnaziumot vegzett hallgatok 67% -a vizsga nelkiil 
illetve egv halasztott vizsgaval kezdte az uj tanevet. A kozgazdasagi kozep-
iskolat vegzetteknel ez az агапу 54%-ra modosul. A gimnaziumot vegzett 
hallgatok koziil 13%-kal kevesebben zartak a tanćvet 6, 5, illetve annal 
kevesebb vizsgaval, mint a kozgazdasagi kozepiskolabol jott egyetemistak. 

A magyar nemzetisegii egyetemistak 55%-a kezdhette az uj tanevet 
halasztott vizsga nelkiil, illetve egy halasztott vizsgaval. A fennmaradt 
4 5 % 6, 5, illetve annal kevesebb vizsgaval fejezte az elso evet. 

7. sz. tablazat 

A kozepiskolaban es az egyetemen elert tanulmanyi eredmeny 

EREDMENY Tagozat 8 vizsga 7 vizsga 6 vizsga 5 vizsga es 
annal kevesebb 

Kitiind 
Ipari 
Magvar 

18 
2 

3 
1 1 — 

Jeles 
Ipari 
Magyar 

11 
7 

8 
3 

6 
1 

5 
1 

Jćrendu 
Ipari 
Magyar 

30 
2 

24 
3 

16 
3 

13 
5 

Elegseges 
Ipari 
Magyar 

6 13 20 12 
4 

Az Ipari tagozaton a kituno es jeles elomenetelu kozepiskolai bizonyit-
vannyal rendelkezo egyetemistak 59%-a tette le mind a nyolc vizsgat. 
A jorendu es elegseges kozepiskolai eredmenvii diakok 26%-a jart el hason-
loan. A kiilonbseg szembetuno: azok a diakok akik a kozepiskolaban a job-
bak koze tartoztak az egyetemen is megtartottak e helyzetiiket. Kituno 



elomenetelu kozepiskolas bizonyitvannyal rendelkezo egyetemistak koziil 
nincs olyan aki 6, 5, illetve attol kevesebb vizsgat tett volna le a tanev folya-
man. A jeles elomeneteluek 36%-a zarta az evet 6, 5, vagy annal kevesebb 
vizsgaval. A jorendu es elegseges eredmennyel rendelkezo hallgatok 44%-a 
jart el hasonloan. Tehat itt is kifejezesre jut a jobb kozepiskolai eredmennyel 
beiratkozott hallgatok folenye. 

A magyar nemzetisegu egyetemistaknal a helyzet hasonlo. 

8. sz. tablazat 

Teruleti osszetetel es az egyetemi eredmeny 

TERULET Tagozat 8 vizsga 8 vizsga 6 vizsga 5 vizsga es 
annal kevesebb 

Ipari 11 9 5 5 
Szabadka Magvar 8 4 2 3 

Szabadka Ipari 10 9 5 3 
кбгпуек Magyar 1 — 2 — 

Vajdasag egyeb Ipari 26 14 12 10 
teriilete Magyar 2 3 3 5 

Szukebb Ipari 8 10 11 7 
Szerbia Magyar — — — — 

Ipari 2 1 1 1 
Crna Gora Magyar — — — — 

Bosznia Ipari 8 4 7 3 
Hercegovina Magyar — — — — 

Ipari 1 1 1 1 
Horvdtorszag Magyar — — — — 

Az Ipari tagozaton Vajdasag teriileterol szarmazo egyetemistak 39%-a 
zarta az evet 8 vizsgaval. Szukebb Szerbiab6124%,BoszniaHercegovinabol, 
Crna Gorabol es Horvatorszagbol 3 3 % tette le mind a 8 vizsgat. Hat, 6t 
es annal kevesebb vizsgaval Vajdasagbol 33%, Szukebb Szerbiabol 4 9 % , mig 
a tobbi jugoszlav teriiletrol szarmazoknal ez az агапу 42%. 

Vegiil pedig vizsgalatunk a szocialis szarmazas es az elert egyetemi ered-
meny osszefiiggeset kutatta. Ezeket az eredmenyeket tartalmazza a kovet-
kezo tablazat. 



9. sz. tablazat 

Szocialis eredet es az egyetemi eredmeny 

SZOClALIS 
EREDET Tagozat 8 vizsga 7 vizsga 6 vizsga 5 vizsga es 

annal kevesebb 

Tisztviselo Ipari 11 9 8 7 
Magyar 3 — — 1 

Munkas Ipari 26 19 15 13 
Magyar 3 4 3 6 

Fdldmfives Ipari 13 9 10 3 
Magyar 1 2 1 2 

Szabad foglalkozas Ipari 4 8 2 2 
Magyar 2 1 1 — 

Egyeb Ipari 12 3 7 4 
Magyar 2 — — 1 

Az Ipari tagozatot es a magvar nemzetisegu hallgatok csoportjat e pont-
nal egyiittesen elemeztiik. A munkascsaladbol szarmazo egyetemistak 32%-a, 
tisztviselo csaladbol szarmazok 35%-a, foldmuves csaladbol 33%-a, szabad-
foglalkozasii csaladbol 30%-a, egyeb foglalkozasu csaladbol 46%-a 
tette le mind a nyolc vizsgat. Hat, ot, illetve annal kevesebb vizsgat munkas-
csalad gyermekei 30%-ban, tisztviselo csaladbol szarmazok 41%-ban, 
foldmuves csaladbol szarmazok 38%-ban, szabadfoglalkozasii csaladok 
sziilottei 25%-ban, egyeb foglalkozasii csaladbol szarmazo egyetemistak 
40%,-ban tett le. 

Vegezetiil ha ki szeretnenk emelni a vizsgalat eredmenyeinek legszembe-
tunobb adatait, akkor mindenekelott a Kar hallgatoinak szocialis osszetete-
lere kell utalnunk, amely nem szabad, hogy megtćvesztoen hasson. Ugyanis 
a Kozgazdasagi karra iratkozik a legtobb munkascsaladbol szarmazo fiatal, 
mig a tobbi Karokra meglehetosen kis szamban jelentkeznek, melynek 
okai szemmellathatoan szocialis eredetuek. A szocialis kiilonbsegek altal 
teremtett szakadekot sem az elemi, sem a kozepiskolai oktatas nem hidalta 
at, ezert elengedhetetlenul sziikseges tovabb szorgalmazni a tarsadalmi-
politikai szervezetek es a taniigy szerepet ebben a kerdesben, hogy a lehe-
tosegekhez mćrten felszamoljak ezeket a negativ jelensegeket. 

* 



Az adatgvujtćst a szociologia keretein beliil mukodo Tudomanyos 
csoport magyar szaka vegezte el Dr. Rehak Laszlo vezetesevel. A csoport-
munkaban reszt vet tekmeg: Laki Laszlo tanarseged, Ujhazi Peter, Ferenc 
Tiinde, Ubori Ilona, Szekeres Zoltan es Safran Ferenc egyetemistak. 

Itt szeretnenk megemliteni a kezi adatgyujtes nehezsegeit ćs idoigenyes-
seget, ami rnindenkeppen jelentosen megnehezit egy ilyen, vagy ehhez 
hasonlo kutatast. Tehat ez a teny is amellett beszćl, hogy elengedhetetleniil 
fontos az az egyetemi kezdemenyezes, miszerint a rendelkezćsre allo elek-
tromos szamitogeppel a sziikseges adatfeldolgozast lehetove tegyek, mert 
ilymodon az erdeklodo egyetemistaknak csak a minosegi elemzes munkala-
tai maradnanak. 

Re^ime: 

Socijalna struktura studenata u korelaciji sa postignutim uspehom na 
studijama 

Realizacija društveno-političkih ciljeva u edukaciji iziskuje više angažovanja od strane 
obrazovnih i društveno-političkih organizacija u našem samoupravnom društvu, da 
bi se obezbedila odlučujuća uloga radničke klase u našem društvenom i ekonomskom 
životu u uslovima našeg društvenog sistema. 

Ovaj istraživački rad pokazuje da je potrebna i opravdana ne samo reforma srednjeg 
i visokog školstva, nego se mora sprovesti i reforma osmogodišnjeg obaveznog školo-
vanja da bi se prevazišle socijalne razlike. 

Da bi se postigli željeni društveno-politički ciljevi moraju se obezbediti odgovara-
jući preduslovi. Besplatni udžbenici i učila, organizovanje ishrane, produženi boravak 
dece u školi, pomoć školske inspekcije, organizovanje dečjih odmarališta i druga pomoć 
može u mnogome da doprinese realizaciji ovih ciljeva. 

Summary 

The social structure of university students correlated to the school achieve-
ment 

The realisation of social political aims in schooling requires more activities of educa-
tional and social-political organisations in our self-governmental society, in order to 
insure the decisive role of workers in our social and economic life under the conditions 
of our social svstem. 

The present research work indicates that it is not only the reform of the secondary 
and high schools which is justified and necessary. In order to surmount and liquidate 
the social differences the reform of the compulsory primary school is also required. 



When aiming at social-political solutions the adequate presuppositions must be 
warranted. Cost free text-books and school equipments, the organisation of alimenta-
tion, the whole day sojourn of children at school, the help of school-inspectorate, the 
organisation of children's holiday resorts and other assistance may promote the reali-
sation of these aims. 









Vel jko M i l a t o v i ć : 

A helyi kozosseg szerepe politikai rendszeriinkben 

Vitaindito fels^plalds 1973. november 13-dn a JDNSZSZ s^akos^tdljdnak 
Arandelovacon megtartott dss^ejovetelen 

A valtozasok, amelveket az uj alkotmany az onigazgatas tovabbfejlesztese 
ćrdekeben iranyoz elo a tarsadalom bazisaban, valoszinuleg a legnagyobb 
jelentosćguek az egesz alkotmanyreformban. Emlitsiik meg elsokent az 
alkotmanyfiiggelekeket, a tarsult munka alapszervezeteinek letrehozasat, 
amelyek kereteben a dolgozo emberek szabadon tarsulnak a termeles es 
jovedelemelosztas vegett. Ugyanigy uj jelleget kaptak az onigazgatoi 
(hely : , erdek- es mas) kozossegek, amelyek a kozos es tarsadalmi sziikseg-
letek kielegiteset szolgaljak. Mindezek alapjan megujul a politikai szervez-
kedes es tevekenyseg tartalma is. 

Ezeket a tarsadalom bazisaban vegbemeno valtozasokat kiilonosen 
ket okbol tekinthetjiik nagyjelentosegueknek. Eloszor is , a tarsadalom 
bazisanak ilyen onigazgatasii megszervezesevel biztositaii tudjuk, hogy 
a dolgozo emberek es az alkotok kozvetlen megbeszelesek es elhataroza-
sok alapjan dontsenek munkajuk es eletiik minden fontosabb kerdeseben. 
Epp a kozvetlen demokracianak e kiil6nboz6 formai altal kezdodik el 
a politikai donteshozatal tarsadalmasitasa, s ezek kepezik csirait az onigaz-
gatasi viszonyoknak az emberek kozott, akik tarsadalmi helyzetiik tekin-
teteben egyenjoguak. Masodszor, az onigazgatasu tarsadalmi bazis ilyen 
megszervezese sziiksegszeruve teszi, hogy egesz politikai rendszeriinket 
es viszonvainkat e bazistol tegyiik fiiggove. Ennelfogva a kiildottsegi 
rendszer kialakitasa ugyancsak nagy valtozast jelent a tarsadalmi-politikai 
viszonyokban. 

Az onigazgatoi kozossegek letrehozasanak, valamint annak, hogy egesz 
tarsadalmi rendszeriinket ezekre alapozzuk, annal inkabb nagy a jelento-
sege, mivel tarsadalmi gyakorlatunkban olyan iranyzatok is eszlelhetok, 
amelyek a helyi kozossegeket, sot a kommunakat is egyszerii teriileti 
kozossegkent kezelik, s szerepiiket a klasszikus ertelemben vett hatosagi 
szintre csokkentik. Nem szabad tovabba lebecsiilniink azt a masik irany-



zatot sem, amely az osszt&rsadalmi viszonyok intćzmćnyesftćsćt a vallalat-
ban latja, ahol a donteshozatal kozpontositva van, s ilyen alapra igyekszik 
folepiteni egesz politikai rendszeriinket. Nem ketseges, hogy ez esetben 
a technokracia hatalombitorlasarol lenne szo, „а technokracia szervezodne 
allamma". 

Epp ezert oly nagy a jelentosege annak az alkotmanyos elvnek, amely 
szerint az onigazgatas egyseges rendszerenek, a munkasosztah/ es a dolgo-
zo emberek hatrJmanak alapjat a dolgozo emberek onigazgatasa kepezi 
a tarsult munka alapszervezeteiben, a helyi es erdekkozossćgekben, va-
gyis az alapveto onigazgatasu szervezetekben es kozossegekben. 

A politikai rendszer es viszonyok, valamint az egesz tarsadalom szilard 
fejlodese megkoveteli, hogy az alkotmany mondja ki a dolgozo ember 
tarsadalmi-gazdasagi helyzetenek serthetetlenseget a tarsult munkaban, 
mert csak igy termelhet es oszthatja el az ertekeket szabadon, csak igy 
tdrsithatja munkajat es eszkozeit, s csak igy gyakorolhat allandć feliigye-
letet az ujonnan letrehozott ertekek felett. 

Az alkotmany ugyanakkor, mondhatnank, egyenranguan kezeli az 
emberek mas alkatu onigazgatoi kozossegekbe valo tarsulasat is. A dolgo-
zo emberek ilyen kozossegekben dontenek a kozoktatas, a gyogykezeles, 
a muvelodes, a honvedelem, a biztonsag es mas hasonlok kerdeseiben. 
Elteroen a termelesi viszonyoktol, melyekbe - mint mar Магх megallapi-
totta — sajat akaratuktol fiiggetleniil jutnak az emberek, a tarsadalmi elet-
nek ezen a teriiletein a viszonyokat tudatosan, sajat akaratuktol fiiggoen 
epitik ki a dolgozok. Az 6nigazg?t6i kozossegek ilyenforman nem kiren-
deltsegei a felsobb hatalomnak, nem hatalmi szervek, hanem nagy hato-
sugaru tarsadalmi szervezetek, amelyekben az emberek demokratikusan, 
kozvetleniil es onkentesen szabalyozzak kolcsonos tarsadalmi viszonyaikat. 

E kozossegek jelentosege tarsadalmunkban egyre inkabb novekszik. 
Egyfelol a munka tarsadalmi termelekenysegenek fokozodasaval, a munka-
id6 csokkenesevel es az anyagi termelesben foglalkoztatottak szaporo-
dasaval egyre fontosabba valik a tarsadalmi ćletnek ez a „szferaja". Masfelol 
a kolcsonosseg 6s szolidaritas, ami legfobb alapelvet kćpezi az onigazgatoi 
kozossegeknek, melyekben az emberek tudatosan hozzak letre ilyen jel-
legu kolcsonos viszonyaikat, lehetove teszi az embersegesebb kapcsolatok 
tovabbfejlesztesćt az emberek kozott, akar lakasviszonvaikrol van szo, 
akar a teleprendezesrol, a kozoktatasrol, vagy a szocialis es gyermekvede-
lemrol, a muvelodesi sziiksegletek kielegiteserol, a honvedelem megszer-
vezeserol, a tarsadalmi onvedelem biztositasar61 stb. Vegiil hangsulyoznom 
kell, hogy az onigazgatoi ko:6jsegek es a benniik ervenyesiilo kozvetlen 
demokracia tovabbfejlesztesenek donto hatdsa van az egesz tarsadalmi 
rendszerre, hiszen az uj onigazgatasi viszonyok a termelesben, a tarsult 
munkaban semmikent sem fejlodhetnenek ki a maguk teljessćgeben e ko-



zossćgek meglete es tovabbfejlesztćse nelkiil. A helyi ćs az onigazgatoi 
erdekkozossegek epp ezert az uj alkotmanyos rendelkezesek ertelmćben 
egyik alapjat kepezik egesz tarsadalmi es politikai rendszeriinknek. 

Az onigazgatoi kozossegek szempontjabol kiilonleges jelentosćge van 
annak az alkotmanyos megoldasnak, amdy szerint e kozossegekben 
a tarsadalmi-gazdasagi viszonyok a szabad munkacsere elvere epiilnek. 
Egeszen uj es minosegbeli megoldas ez, aminek semmikoze a piaci tor-
venyszerusegekhez, sem az allami eloirasokhoz, tehat nem koltsegvetesi-
adminisztrativ jellegu. A munkacsere lenyege az egyenrangii emberek 
megallapodasa, a szolidaritis ćs a kolcsonosseg tiszteletben tartasaval. 
Ezek az lij onigazgatoi tarsadalmi-gazdasagi viszonyok megkovetelik, 
hogy tovabbfejlessziik es tokeletesebbe tegyiik a jovedelem es a szemelyi 
jovedelem (a brutto szemelyi jovedelem) kategoriajat is , amely egyreszt 
a dolgozo ember stabilitasanak es biztonsaganak alapja, masreszt pedig 
legfobb eszkozforrasa a kozos sziiksegletek kielegitesenek. Ez a dolgozo 
emberek kozvetlen donteshozatalanak teriilete (gyulesek, referendumok 
stb. \itjan), ahol a kolcsonos viszonyokat es kotelezettsegeket mostantol 
fogva ujszeru modon, egyezmenyek es megallapodasok formajaban sza-
balyozzak. Minthogy ezek az Snigazgatoi egyezmenyek 6s tarsadalmi 
megallapodasok az onkentessćgen alapulnak, vagyis az osszes erdekelt 
tenyezok tudatos egyetertesevel es helyeslesevel jonnek letre, hatoere-
jiiknek is nagyobbnak kell lennie a torvćnyes rendelkezćseknel. 

Tarsadalmi sziiksćgszeruseg, hogy a Szocialista Szovetseg kozvetleniil 
ćs tevekenven bekapcsolodjon e viszonyok egesz rendszerebe, amely 
kapcsolatot teremt a tarsadalmi munka szferdja, valamint az onigazgatoi 
politikai megbesZelesek es dontesek kozott. l lyen ertelemben ez a szerve-
zet maga is formalja a demokratikus kozvetlen politikai megbeszelesek-
nek, amelyek kifejezesre juttatjak es osszhangba hozzak az alapveto oni-
gazgatasu szervezetekben es kozossegekben megszervezett dolgozo em-
berek erdekeit es sziiksegleteit. 

A dolgozo emberek erdeket, amelyek kozvetlen megbeszelesek litjan 
jutnak kifejezesre es oldodnak meg az onigazgatoi kozossegekben, nem 
ervenyesiilhetnek kizarolagosan e kozossegeken beliil. Es amennyire 
jelentos a viszonyok transzformalodasa egy-egy ilyen kozosseg kereteben, 
ugyanilyen vagy ehhez hasonlo fontossaga van e kozossegek kolcsonds 
viszonyanak is a szelesebb, a kommunalis es meg nagyobb kiterjedesu 
onigazgatasii kozossegeken beliil, amelyek ugyancsak az emberi erdeke-
ket es sziikseglcteket hozzak egymassal kapcsolatba es elegitik ki. Evegett 
az alkotmany kiilon jelentoseget kolcsonoz a kiildottsegi rendszernek, 
s ezen beliil a kiildottsegi viszonyoknak. Epp a kozvetlen demokratikus 
viszonyok kdvetelik meg a kiildottsegi rendszer kovetkezetes ?lkalmaza-
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sat, amely az alapvet6 onigazgatasii kozossćgekben megszervezett embe-
rek ćredekeit ćs akaratdt tartja szem elott 6s juttatja kifejezesre. 

A klasszikus politikai kćpviselettol ćs kozvetit6i szereptol, valamint 
a klasszikus politikai szervezestol 6s tevekenysegtol megszabaditott uj 
viszonyok megkovetelik, hogy a Szocialista Szovetseg mint a tarsadalmi-
polirikai szervezetek kozossege, elćn a JKSZ-szel, igazi politikai alapza-
tava valjon az onigazgatasi rendszernek, s szervezetileg a kozvetlen oni-
gazgatasi gyakorlathoz alkalmazkodjon - a kozvetlen szocialista demokra-
ciat szolgalva. Es ez nem lehet csupan demokratikus kiilszin, mert akkor 
csak kiilsoleg demokratizalhatnank a tarsadalmi viszonyokat - hanem 
a Szocialista Szovetsegnek szerves reszeve kell valnia a helyi kozosseg. 
illetve a kommuna onigazgatasi szervezetćnek. Elvitathatatlan, hogy 
a dolgozo emberek a helyi vagy erdekkozossegekben egy egesz sor ker-
desben aligha hozhatnak dontest, ha a Szocialista Szovetsegben elozete-
sen nem hangoljak ossze politikailag a megbeszelesek eredmenyeit. Ha 
nem igy lenne, akkor szabad teret adnank az onigazgatas visszaszoritasa-
nak, elsosorban az antiszocialista iranyzatoknak, a kiilonfele csoportok 
tenykedesenek es a monopoliumok letrehozdsanak. 

Ahogyan a kozvetlen onigazgatas nem fejlodhet a Szocialista Szovetseg 
nelkiil, ugyanigy a helyi es az erdekkozossegek kiildottsegei sem alakul-
hatnak meg sikeresen, es nem dolgozhatnak eredmenyesen e szervezet 
mellozesevel. A Szocialista Szovetsegnek nagy a kotelezettsege es felelos 
sege a kiildottsegek es kiildottek osszetetele es megvalasztasa tekintetć-
ben, s ugyanakkor tajekoztatasukrol is gondoskodnia kell minden ker-
desben, ami a megbeszelesek es dontesek targyat kepezi a polgarok gyule-
sein vagy a kiildottsegekben. Amikor a hatarozatok meghozatalara keriil 
sor, a kiildottsegek semmikepp sem tamaszkodhatnak kizarolag a munka-
szervezetek vagy a tarsadalmi-politikai kozossegek szakszolgalatainak 
jelenteseire, hanem a Szocialista Szovetseget is kepesse kell tenniink 
e feladat vallalasara. Пуеп szempontbol a tomegtajekoztatasi eszkozokre, 
kiilonosen a helyi jellegu es uzemi sajtora is jelentos szerep harul. 

Magat a Szocialista Szovetseget elo kell kesziteni ezekre az uj viszo-
пуокга, elsosorban is kepesse kell tenni arra, hogy bovitse politikai teny-
kedesenek alapjait, s hogy letrehozza minden elofeltćtelet az osszes szerve-
zett szocialista егбк egyseges fellepćsenek a Jugoszlav Kommunista 
Szovetseg iranyitasaval. 

Az osszes szocialista егбк tevekenysegenek egyesitesevel a Szocialista 
Szovetseg elsosorban a tarsadalom bazisaban juttatja kifejezesre mukode-
set. E szervezet keretein beliil fejtik ki kozvetlen tenykedćsiiket es jutnak 
kifejezesre a dolgozo emberek a tarsult munkabol, a teriileti jellegu gyii-
lekezetekbol (a tagozatokbol es helyi szervezetekbol), a tarsadalmi-politikai 
szervezetekbol, a polgarok tarsadalmi szervezeteibol 6s egyesuleteibol, 



valamint az onigazgatoi erdekkozossegekbol. Valamennyiiik kozos akcioja 
a Szocialista Szovetseg kereteben elsodlegesen epp a helyi kozossegben 
objektivizalodik. A szervezkedes munkaerdeku es teriileti jellegu elvei 
ugyanis elsosorban e kozossegen beliil egyesiilnek. Innen keriilnek kap-
csolatba es tarsulnak a kozseggel mint integralt onigazgatasu es alapveto 
tarsadalmi-politikai kozosseggel. Ennek megfeleloen a Szocialista Szovet-
seg valasztmanya, minden szerve es testiilete a kiildottsegi elv alapjan 
јбп letre a teljes onigazgatasu-politikai strukturabol. 

Mindennek megfeleloen a Szocialista Szovetseg szervezettsege, akcić-
kepessege es hatekonysaga donto modon attol fiigg, hogy mennyire 
fejlett a dolgozo emberek kozvetlen onigazgatasa es tarsulasa a munka- es 
Iak6helyiik6n, a helyi es erdekkoz6ssegekben, valamint az egesz k6zseg-
ben. Masfelol viszont epp a Szocialista Sz6vetseg, illetve az osszes szerve-
zett szocialista егбк osszehangolt akcioitol fiigg mindenekelott, hogy 
milyen mertekben ervenyesiilnek a tenyleges kozvetlen-demokratikus 
viszonyok a helyi kozossegekben, tehat hogy megvalosul-e a dolgozo 
emberek es polgarok megbeszelesein alapulo donteshozatal. A Szocialista 
Szovetsegnek a helyi kozossegben a legkčzvetlenebb modon, minden 
tettevel, javaslataval es befolvasaval elo kell segitenie, hogy az onigazgato 
szervek es szervezetek, az allami szervek stb. intezkedesei megkonnyit-
sek a dolgozo emberek es polgarok mindennapi gazdasagi-szocialis, 
kozoktatasi, muvelodesi es mas problemainak megoldasat, a kozos erdeku 
iigyek intezeset a tarsadalmi elet minden teriileten. Ha igy szervezodik 
meg es ilyen iranyii tenykedest folytat az onigazgatasu-politikai bazisban, 
akkor a Szocialista Sz6vetseg valoban a kozvetlen demokracia hatoeszko-
zeve valik a dolgozo emberek es a polgarok, valamint ezeknek szervezetei 
es kozossegei kezeben, s nem szukiil le egyszeru teruleti-politikai alaku-
latta, amelynek hianyzik a szocialis tomegbazisa, s amelynek nincs hatasa 
a tarsadalmi viszonyokra es a politikai donteshozatalra. 

A kozvetlen onigazgatas es a helyi kozossegek alkotmanyos feladatai 
megvalositasanak tekintetćben igen nagy a felelossege a Kommunista 
Szovetseg szervezeteinek. A KSZ szervezeteinek es tagjainak tevekeny-
seget a helyi kozossegekben egyre inkabb aszerint fogjuk ertekelni, hogy 
т е п п у к е fejlett a kozvetlendemokratikus donteshozatal, s hogy milyen 
eros a dolgozo emberek hatasa a tarsadalmi iigyek intezeseben. Ezert 
a kommunistak mindennapos eszmei-politikai tenykedese valamennyi 
onigazgatoi alakulatban - a Szocialista Szovetsegben is - tartos kotele-
zettseg. Ugyanigy a szakszervezetnek is felelossegteljes kotelessege az 
onigazgatoi donteshozatal fejlesztese, a lakohelyi megbeszelesek elomoz-
ditasa. Az ifjusagi es a harcosszervezetek, onnon konkret ćrdekeikkel 
osszhangban szinten a helyi kozossegekben kituzott celok megvalosi-
tasaert kiizdenek, es elosegitik az 6sszes szervezett szocialista erok egyseges 



tenvkedćsćt a helyi kozossegben. Ugy hiszem, akarcsak a t&rsadalmi-
politikai szervezetek eseteben, a polgarok tarsadalmi szervezeteinek es 
egyesiileteinek tevekenysege is a helyi kozossegekben jut a legkonkretab-
ban kifejezesre. Mindezek a szervezetek, minden formaja a kozvetlen 
ćs onallo onigazgatasii politikai tenykedesnek, amelyek szorosan egyiitt-
mukodnek es tarsulnak a Szocialista Szovetsegben a Kommunista Szovet-
seg iranyitasaval, elofeltetelet kepezik a kozvetlen onigazgatas gyakorlati 
megvalosulasanak, a dolgozo emberek tarsulasanak es erdekegyeztetese-
nek a munka- es lakoheb/iikon, a helyi kozossegben es a kozsegben. 

A helyi kozossegek viszonylag rovid ido alatt nagy fejlodesen mentek 
at. Az 1963-as alkotmany meghozatala ota az orszagban mintegy 10.000 
ilyen kozosseg jott lćtre. Onigazgato testiileteikben tobb mint 260.000 
aktivista tevekenykedik. Tenykedesiik elsosorban a kozmuvesites fej-
lesztesere, a teleprendezesre, a gyermek- a szocialis es az egeszsegved?lem 
fokozasara, a muvelodesi elet, a foglalkoztatas, a testneveles, a szorakoz-
tatas es iidiiltetes, a kozoktatas, a tu^izmus stb. kerdeseinek megoldasara 
iranvult, de sokat tettek a falu tarsadalmi viszonvainak tovabbfejleszteseert 
is. 

Egy adatgyujtes soran kideriilt, hogy 1971-ig a megkerdezett 7610 
helyi kozossegben, reszint a kozsegi koltsegvetes hozzajarulasaval, vala-
mint a munkaszervezetek anyagi segitsegevel a dolgozo emberek ossze-
sen 5080 km uj utat, 6500 km vizvezeteket es mintegy 1400 km szenny-
vizcsatornat, tovabba 1370 trafoallomast, 5840 km vi!lanyvezeteket es 
sok mas letesitmenyt epitettek ki. A helyi kozossegek oteves fejlesztesi 
tervenek kereteben, mar az elso evben tobb mint 1 millio 800 ezer negy-
zetmeternyi teriiletet parkositottak, 3 millio negyzetmeternyi kopar hegy-
videket erdositettek, 65 uj gvermekvedelmi objektumot, 346 jatszoteret, 
335 iskolat epitettek fel. A fiatalok szamara 681 klubot lćtesitettek. Fol-
epiilt 231 muvelodesi otthon, 131 uj konyvtar (tobb mint felmillios konyv-
allomannyal) es 175 egeszsegiigyi otthon. 

Mindezek csupan reszeredmenyek. Az oteves tervidoszak elso eveben 
elvćgzett osszmunkalatok erteke a helyi kozossegekben nehanyszaz mil-
liard regi dinarra teheto. Bs ez az iranyzat tovabb tart, az eredmenyek 
mindinkabb sokasodnak. 

Nem ketseges tehat, hogy ez esetben csakugyan egy jol megalapozott 
ćs szervezett onigazgatoi tarsadalmi tenykedesrol, a dolgozo emberek 
igazi onigazgatoi mozgalmarol van szo. Ez a sokretu es szerteagazo oni-
gazgatoi tevekenyseg a helyi kozossegekben egyuttal ćtvenyre juttatja 
ćs gyakorlatilag is igazolja onigazgato tarsadalmunk egyik legfobb alapel-
vet, amelynek ertelmćben a munkasoknak es a dolgozo embereknek feliil 
kell kerekedniiik sajat munkajuk teljes erteken, az egesz jovedelmen, 
amit letrehoznak, ide szamitva a kozos sziiksćgletek kielegitesere szant 



eszkozoket is. Egćszen indokolatlan volt tehat a felelem, hogy a tarsadal-
mi tevekenysegek koltsegvetesi penzelesenek fokozatos felszamolasaval, 
vagyis a viszonyok tovabbi deetatizalasaval ezen a teren - az adorendszer 
modositasaval, a brutto szemelyi jovedelmek bevezetesevel, vagyis azzal 
a rendszerrel, hogy a tarsadalmi tevekenysegekre szant eszkozokkel a dol-
gozo emberek ugy rendelkeznek, rnint szemelyi jovedelmiik reszevel -
veszelybe sodorjuk a tarsadalmi tevćkenysegek egćsz halozatat. 

Az akciok, amelyek a helyi kozossegekben mentek vegbe a kozos sziik-
sćgletek kielegitesćert, azt bizonyitjak, hogy a dolgozo emberek, ha pon-
tosan tudjak, milyen celra forditjak a maguktol es csaladjuktol megvont 
dinarokat, sokkal nagyobb aldozatokra is hajlandok, mint amit a kotele-
z6 hozzajarulasok es adok megkovetelnenek. 

Meg fontosabb talan, hogy az ily modon 6sszegyult eszkozoket ugy-
szolvan egyetlen esetben sem koltottek sziiksegtelen, gazdasagtalan es 
nem kifizetodo letesitmenyre. A gyakorlat igazolta, hogy egyetlen admi-
nisztrativ apparatus sem lehet eberebb ellenore a beruhazasok indokolt-
saganak, mint azok az emberek, akik sajat penziiket adtak ossze egy meg-
hatarozott cćlra. Emellett az ilyen onigazgatoilag osszevont eszkozokb61 
kesziilt letesitmenyekhez az emberek egeszen maskent, mint sajat tulajdo-
nukhoz viszonyulnak, s igy jon letre uj ertelmezese a tarsadalmi tulajdonnak, 
a kozvagyonnak, amely most mar nem „mase - az allame". 

A Szocialista Szovetseg es a tobbi tarsadalmi tenyezo legkozvetlenebb 
feladata, hogy ahol meg nincsenek, ott is megalakitsak a helyi kozossege-
ket, egeszeben pedig - hogy minden helyi kozosseg az onigazgatas alkot-
manyos elveivel osszhangban erosodjon meg szervezetileg. Kiilonosen 
fontos a helyi kozossegek tovabbfejlesztese a varosokban es az ipari koz-
pontokban. Szerintem elfogadhatatlan az a szemlelet, hogy a mai modern 
ćlet, kiilonosen a varosokban, a muszaki vivmanyok es a magasabb elet-
szinvonalert folytatott mindennapi harc a polgarokat mindinkabb erdekte-
len szavazokka valtoztatjak at, elvalasztjak oket a k6rnyezetiiktol, ahol 
ćlnek, s ennelfogva illuzorikus a torekves, hogy a helyi kozossegekben 
kell tovabbfejleszteni a kozvetlen donteshozatalt. Epp ezekben a kornyeze-
tekben kovetkezett be az emberi viszonyok dehumanizalodasanak jelensege, 
a polgarok passzivitasa. A helyi kozosseg nem valhat olyan szervve, 
amelyben a dolgozo embereket foleg csak konzultaljak es tajekoztatjak 
a mar meghozott dontesekrol, a kozsegek es varosok onigazgato testiiletei 
dltal mar elfogadott allaspontokrol - ahelyett, hogy a helyi kozosseg 
vdlna az onigazgatas alapegysegeve, s innen kezdemenyeznek a kozsćg-
gyules minden elhatarozasat. 

Kozvetlen es tartos feladat a dolgozo emberek leheto legszelesebb 
korenek bekapcsolasa az onigazgatoi dontćshozatalba a mi r bejarodott 
formak reven, mint amilyenek a dolgozo emberek gyulesei, az ćrdekko-



zossegi gyulćsek, a helyi kozossegek kozgyulesei, nagygyulesei es tanacsii-
lesei, a fogyasztok tanacsai, a bekelteto bizottsagok, a lakotestiiletek es 
hazi tanacsok, a referendumok stb. Ez egyben legfobb elofeltetele a kiil-
dottsegi elvek kovetkezetes ervenyesulesenek a komrnunaban. Ekozben 
a helyi kozossegre nem tekinthetiink ugy, mint valamilyen elszigetelt 
onigazgatoi testiiletre, mert valojaban egy osszetett onigazgatoi kozosseg-
rol van szo, amelyben kozvetleniil szovodnek egybe a tarsadalmi viszo-
пуок es kapcsolatok. Koriikben jelenik meg a dolgozć ember egyenileg, 
de a maga tarsulasaiban is - a tarsadalmi-politikai szervezetekben, a kiilon-
fele egyesiiletekben, a munkaszervezetekben es mas intćzmenyekben. 
Esszeru tehat a kovetelmeny, hogy a helyi kozossćgek munkaterveiben 
es onigazgato testiileteinek osszeteteleben az osszes dolgozo emberek 
sziiksegleteit es erdekeit kifejezesre kell juttatni. 

A dolgozo emberek sziiksegletei zommel tulmutatnak egy-egy helyi 
kozosseg szuk teriileti hatarain. A kozsziiksegleti eszkozok felhasznalasat 
altalaban a fejlesztesi programok teszik celiranyossa. Ezert a tarsadalmi 
tervezest feltetleniil meg demokratikusabba kell tenni. Osszhangban 
az uj alkotmanyos torekvesekkel, amelyek a tarsadalmi tervezest illetik 
- a kommunak es varosok tarsadalmi terveit egybe kell hangolni a helyi 
kozossegek fejlesztesi terveivel es a tarsult munka alapszervezeteinek 
fejlodesi programjaval. Mas szoval ez azt jelenti, hogy a dolgozo embere-
ken, az aktivistakon es a tarsadalmi szervezeteken kiviil a kozseg vagy 
a varos szakszolgalatait is okvetleniil be kell kapcsolni a helyi kozossegek 
programjainak elokeszitesebe, elsosorban is megfelelo adatokkal es in-
formaciokkal kell ellatniuk a helyi kozossćgeket, hogy kidolgozhassak 
sajat programjaikat. A tarsadalmi tervezes ily modon demokratizalt folya-
matanak osszetevo reszet kepezi az onigazgatoi egyezmenyek es tarsadalmi 
megallapodasok teljes rendszere a kommunakban, amelynek az a celja, 
hogy a kozos sziiksegleteket a szolidaritas elvei alapjan elegitsek ki. Az 
ilyen szempontbol teljessegre torekvo program megvalositasaba a mai 
kezdeti szakaszban 18 kozseg es varos kapcsolodott be koztarsasagaink-
bol es tartomanyainkbol. 

Az onigazgatoi egyezmenyek es tarsadalmi megallapodasok program-
janak valora valtasaert szinte teljes egeszeben a tarsadalmi-politikai szerve-
zeteket terheli a felelosseg a kommunakban, mindenekelott a Szocialista 
Szovetseg es a szakszervezet testiileteit: a valasztmanyokat es a helyi 
kozossegek tevekenyseget egyezteto bizottsagokat. Ezek a szervezetek 
elsosorban politikai hordozoi a tevekenysegnek, mig a szakmai es gyakor-
lati i igyek intćzćset a kozseggyules, az onigazgatoi erdekkozossegek, 
az alapok stb. szakszolgalatainak kell megukra vallalniuk. A kozigazgatasi 
es mas szakszolgalatoknak nem csupan az allami szerveket kell ellatniuk 
megfelelo adatokkal, hanem ezzel parhuzamosan, minden szaktudasuk 



igenvbe vetelevel hozza kell jarulniuk a szakkerdesek megoldasahoz az 
onigazgatas teriileten is. 

A kommuna kozos sziiksegleteivel foglalkozo onigazgatoi egyezmenyek 
es tarsadalmi megallapodasok rendszere a maga teljessegeben semmikepp 
sem valosulhat meg, es a helyi kozossegek uj alkotmanyos szerepe sem 
bontakozhat ki meg csak megkozelitoleg sem, ha az onigazgatoi erdekko-
zosseg atalakulasa nem az uj alkotmanyos elkepzelesekkel osszhangban 
megy vegbe. A tarsadalmi akciok ilyen osszefiiggese azonban jelenleg meg 
nagyreszt nem alakult ki. Meg mindig nem ertjtik meg kielegito mertek-
ben, hogy az onigazgatoi egyezmenyek es tarsadalmi megallapodasok 
teljes rendszerenek programja a szocialpolitikai mercek figyelembe vetelet 
is megkoveteli, tehat ezeket feltetleniil ervenyesiteni kell az atalakult 
onigazgatoi erdekkozossegekben, hiszen maskulonben a helyi kozossegek 
programpontjainak nagy reszet nem valosithatjuk meg. 

Be kell epiteni rendszeriinkbe a dolgozo emberek mint fogyasztok 
szervezett tenykedeset is , szem elott tartva azt a kovetelmenyt, hogy szo-
cialista piacgazdalkodasunkban feltetleniil meg kell akadalyoznunk a nem 
szocialista jellegu torekvesek ujratermelodesenek lehetoseget, azokat 
a viszonvokat, amelyek az arutermelesbol erednek. A dolgozok kozosse-
gei es a fogyasztok kozotti onigazgatasi viszonyok megteremtesevel 
szembe fordulhatunk azokkal a probalkozasokkal, amelyeknek celja, hogy 
a mi tarsadalmi rendszeriinkben is kifejezesre jussanak az un. ,,fogyaszto-
tarsadalom" negativ jellemzoi, a fogyasztokkal valo manipulalas es az 
ember elembertelenitesenek jelensegei. E tekintetben nemcsak a DNSZSZ 
szervezeteire var szamos fontos feladat, hanem kiilon a szakszervezetekre, 
a gazdasagi kamarakra, valamint a szovetseg, a koztarsasagok, a tartoma-
пуок, a kozsegek es varosok gyuleseinek megfelelo iigyosztalyaira is . 

Rendkiviil felelossegteljes es fontos feladat e pillanatban a helyi кб-
z6ssegek uj statutiimainak elokeszitese. Donto jelent6segu, hogy ezt 
a feladatot osszekapcsoljuk a kozsegek es varosok, a TMASZ-ok es az 
dnigazgatoi erdekkozossegek alapokmanyainak kidolgozasaval. 

A helyi kozossegek tovabbfejlodese vegiil megkoveteli a helyes ka-
derpolitika kialakitasat, megkoveteli, hogy a kozvetlen termelesbol mi-
nel tobb munkast, tovabbd minel tobb fiatalt es not kapcsoljunk be a helyi 
kozossegek onigazgatoi tevekenysegebe, megfelelokeppen felkeszitve 
oket e felelossegteljes es osszetett feladatok vegzesere. 









E d v a r d K a r d e l j : 

Az onigazgatas eddigi fejlodese 
es 2Л alkotmanvmodositasok oka 

BEVEZETO: 

Az alkotmanymodositasok elso szakasza 1971. junius 30-an fejezodott 
be, amikor a XX-XLII. alkotmanyfuggelekeket elfogadtak. Ekkor je-
lentos reformot hajtottunk vegre elsosorban allamunk szerkezeteben, 
ezaltal a szovetseg es a koztarsasagok viszonva aranylag uj alapokra epiil. 
Ennek megfeleloen meghataroztuk a szovetsćg szerepet ćs kotelezettsegeit, 
valamint feladatai vegrehajtasanak modjat is. Ezenkiviil uj modon, hata-
rozottabban foga'maztuk meg az onigazgatasi tarsadalmi-gazdasagi vi -
szonyok egyes elveit es formait. Ezzel a munkasosztalyra vonatkozć 
ХХ1-ХХШ. alkotmanyfiiggelekek kiilon foglalkoznak. 

Mar ekkor azonban ismeretes volt, hogy meg atfogobban es preclzebben 
kell kidolgozni az onigazgatasu tarsadalmi-gazdasagi rendszer vala-
mint a kozsćgi, es kepviseleti testiileti rendszer egyes alapkerdeseit, 
de kiilonosen a politikai rendszerre vonatkozo kerdćsekre kell 
kiilon figyelmet forditani. Ezert a Szovetsćgi Kepviselohaz arra a 
kovetkeztetćsre jutott, hogy kozvetleniil a XX-XLII. alkotmanyfiigge-
lekek elfogadasa utan el kell kezdeni az alkotmanymćdositasok masodik 
szakaszanak elokesziteset. Ezt a feladatot a Szovetsegi Kćpviselohaz 
tanacsainak egy kozos alkotmanyiigyi koordindcios bizottsaga kapta, 
amelynek elsodleges feladata volt, hogy az alkotmanyvaltozasok altalanos 
irdnyvonalanak hatarozatainak kerdeseben elćrje a koztarsasagok es tar-
tomanyok kozotti osszhangot. Hiszen tudjuk azt, hogy minden egyes 
alkotmanyunk egyben egy uj megegyezćs a koztarsasagok 6s a tartoma-
пуок kozott. 

Ugy velem, hogy a koordinacios bizottsag sikeresen elvćgezte a munka-
nak ezt a rćszet, hiszen minden fontos kerdćsben a teljes osszhangot 



sikeriilt elerni. A munka es a megallapodas eredmenyei pedig az lij alkot-
manyos tezisek. 

Meg kell meg mondani, hogy a koordinacićs bizottsag egyontetu 
vćlemenyt mondott arrol, hogy ez alkalommal nem kell az alkotmany-
fiiggelekek kiilon csoportjat alakitani, ahogy azt korabban tettiik, hanem 
el kellene fogadni az alkotmany letisztazott szoveget, azaz uj alkotmanvt 
kell hozni. Az lij alkotmany vazlatat a meglevo alkotmanybol atvett tete-
lek alapjan kell meghatarozni. Ez a vazlat majdnem keszen van, rovidesen 
eljut a Szovetsegi Kepviselohaz alkotmanyozo bizottsagaihoz, a Jugoszlav 
Kommunista Szovetseg Elnoksegehez es mas tarsadalmi-politik^i szerve-
zetekhez is . 

I. 

A Z O N I G A Z G A T A S E D D I G I F E J L O D E S E E S A Z 
A L K O T M A N Y M 0 D O S 1 T A S O K O K A I 

Viszonylag gyakori alkotmanymodositasaink fo okait forradalmunk 
dinamizmusaban es alkotmanyunk jellegeben talalhatjuk meg. Tarsadal-
munk, mint onigazgatasu szocialista tarsadalom, kialakulasanak es fejlo-
desenek kezdeti szakaszaban van es eppen ezert az elo forradalom altal 
meg mindig intenziven fejlodik. Ezert a tarsadalomra vonatkoztatva 
mint a novendek fiiinak „ruhazata gyorsan szuk lesz". Egyebkent ez 
minden forradalomra jellemzo. Nem kell azonban elfeledni, hogy az 
onigazgatas, mint egyseges rendszer es mint dominalo gyakorlat a szocia-
lista termelesi viszonyokban es altalaban az emberek kozotti viszonyokban 
a parizsi kommun es Lenin szovjet rendszere utan eloszor jelentkezik 
es fejlodik eppen a mi orszagunkban. Illiiziokban elnenk, ha azt gondol-
nank, hogy lehetseges egyszer s mindenkorra megfogalmazni egy idealis, 
onigazgatasii szocialista tarsadalom kepletet es receptjet, vagy ha azt 
gondolnank, hogy az onigazgatas gyozelmet egyetlen egy csataval eler-
hetjiik. Ellenkezoleg: az onigazgatas fejlodese egy egesz korszak harca 
es erokifejtese lesz, a munkasok gyakorlatanak es erdekenek harca az 
ćlenjaro ideologia, tudomany es politika erofesziteseivel egyiitt. Ekozben 
az onigazgatasu szocklista tarsadalomnak le kellett (es a jovoben is le 
kell) gyoznie a legkiilonfelebb ellenallasokat, amelyek az elavult osztaly-
viszonyok, gazdasagi es mas tarsadalmi viszonyok poziciojabol erednek, 
valamint a viszonyokat kifejez6 ideologiabol es politikabol szarmazo 
nehezsegekkel is meg kellett birkoznia. Tarsadalmunk nem keriilheti ki 
a fejlodes tortenelmi szakaszait, hiszen tudjuk, hogy az ilyen pr6bdlko-
zasok mindig kudarccal vegzodtek, de az sem engedheto meg, hogy stag-



naljon egy bizonyos atmeneti formaban. A szocializmus leghaladobb 
eroinek szem elott kell tartaniuk a szocialista humamzmus es az emberi 
szabadsag kozvetlen es tavlati cćljait, ugyanakkor minden pillanatban 
szamon kell tartaniuk a sajat es a rendszer ellenzoi kozott levo realis егб-
viszonvt. Vegso sorban is legnagyobb mertekben maga a gyakorlat ered-
menyez egy rendszert, a szocialista demokracia egy modjat es formajat -
mindez abban az esetben, amikor a fotradalom letert kiizd, vagy tuleli 
a valsagokat. Mas a helyzet, ha a forradalom a szeles koru tarsadalmi 
gyakorlatban is ervenvesiil, es megint mas, ha a forradalom vivmanyai 
olyan nagy horderejuve valnak a tarsadalomban, hogy a regi tarsadalom 
ideologiai es politikai maradvanyai elenyeszoek lesznek. A tokes demokra-
cia rendszere is akkor gyokeresedett meg, amikor a huberrendszer gazda-
sagi, ideologiai es politikai eroi tortenelmileg vegervenyesen tulhaladottak 
voltak. Ezenkiviil tudataban kell lenni annak is, hogy forradalmi tortenel-
mi vallalkozast nem lehet hibak es tevedesek nelkiil megvalositani. Ez 
azt jelenti, hogy a vezeto szocialista eroknek biraloan kell tekinteniik 
sajat magukra, es igy viszonyulniuk az egesz tarsadalmi gyakorlattal 
szemben is, kepesnek kell lenniok a gyakorlat tapasztalataira valo gyors 
reagalasara. Mindez igen eroteljes szerepet kivan a forradalom eroitol, 
eszmei es politikai akciot, kiilonosen a Jugoszlav Kommunista Szovetseg-
tol, de ugyanfgy igenyli a tarsadalmi-gazdasagi es politikai rendszer dina-
mikus fejlodeset is , amelynek sziinteleniil figyelemmel ke.U kisernie a fia-
tal szocialista tarsadalom dinamikus es neha igen dramai gyakorlatat. 
Mert nem elegendo csak kituzni a celokat, ugyanolyan lenyeges, sot donto 
fontossagu kerdes, hogyan erjiink el a celokig? De ha tudjuk, hogy a mun-
kasosztaly, amely ossze van kotve minden mas dolgozoval es a szocialista 
tudat szervezett eroivel az elen hordozoja lehet korszakunk tortenelmi 
harcanak, akkor vilagossa valik az is , hogy alkotmanyos rendszeriink 
fejlodesenek minden egyes mozzanata, amely kifejezi a harcban allo szo-
cialista erok helyzetet es mukodesi szuksegleteit - mindig a szocialista 
erok es azon erok kozotti viszony hatasa alatt kell allnia, amelyek tarsa-
dalmunk fejlodćset mas szemszogbol vizsgaljak. Ezek az erok tarsadal-
munk fejlodeset olyan tarsadalmi-gazdasagi, eszmei es politikai szempon-
tok alapjan kozelitik meg, amelyek ellentetesek tarsadalmunk fejlodesenek 
forradalmi szocialista es onigazgatasi iranyelveivel. A mi onigazgatasii 
szocialista tarsadalmunk ugyanigy mindig szembekeriilt azokkal az erokkel 
is, amelyek elvetettek a nepek onrendelkezesi joganak es a nemzeti egyen-
rangusagnak az elvet, vagy osszeiitkozesbe keriilt a nacionalista egoiz-
mussal. 

Termeszetesen, semmi sem valtozatlan a tarsadalomban, tehat az onigaz-
gatasu szocialista tarsadalom demokraciajanak formai es belso szerkezete 
sem valtozatlan. Ketsegtelen, hogy egy igen fejlett szocialista tarsadalom 



onigazgatdsu dcmokraci&janak rendszere sok mindenben - mind formaja-
ban ćs belso szerkezeteben, mind a tarsadalmi elet egyes teriileteire valo 
kihatasdban is - el fog terni a mai rendszertol. Errol ma kiilonbozo elmeleti 
feltevćseink lehetnek, amelyek megfogalmazhatjak (es meg is kell fogal-
mazniuk) a tavlati eszmei 6s politikai celokat, de a jelenlegi alkotmanyos 
rendszer nem alapozhato kizarolag csak ezekre a feltetelekre. Azoknak 
a tarsadalmi eroknek a realis viszonyan is kell alapulnia, amelyektol fugg, 
hogy a demokracia a szocialista tarsadalmi viszonyok eszkoze lesz-e, 
vagy elavult rendszer restauralasanak gepezete. Amikor kevesbe tartottuk 
szamon a tarsadalmi егбк e viszonyat azt kellett tapasztalnunk, hogy eppen 
a Kommunista Szovetseg soraiban volt eszlelheto ingadozas, utana pedig 
szembe talaltuk magunkat a szocializmus vagy a szocialista onigazgatas 
elleni nyilt tamadasokkal. 

Alkotmdnjos rends^erunk kontinuitdsa 

Minden alkotmanyunk egy tovabblepest jelentett az onigazgatisu szocia-
lista termelesi es tarsadalmi viszonyok fejlodeseben es egyuttal az onigazga-
tasu demokracia rendszerenek fejlodeseben is . Egyidejuleg azonban az 
alkotmanynak a sziikseges vedekez6 gepezetet is ki kellett epitenie az 
allandoan jelenlevo veszellyel szemben, hogy a szocializmus ćs a szocialis-
ta onigazgatas elleni erok nehogy sajat javukra valtoztassdk meg az onigaz-
gatasu demokracia rendszereben az eroviszonyokat. 

Ha az alkotmanyban nem tettiik meg idejeben a sziikseges mćdositaso-
kat, akkor maga a tarsadalmi gyakorlat kezdte ezt megtenni, viszonvlag 
gyorsan alaasni a meglevo alkotmanyos intezmenyeket es viszonyokat. 
Ez mindig akkor kovetkezett be, amikor a tarsadalmi gyakorlat szamara 
mar nem feleltek meg az alkotmanyos intćzmenyek es viszonyok, vagy 
amikor a tarsadalmi viszonyok valamely teriileten a termelo егбк viszonya 
lćnyegesen megvaltozott. Ezek a tenyezok eredmenyeztek az aranylag 
gyakori valtozasokat alkotmanyos rendszeriinkben. 

Itt azonban szem elott kell tartani, hogy minden eddigi alkotmanyos 
vdltozas egy-egy lepest jelentett forradalmi utunkon. Ek6zben a figyelem 
kozeppontjaban mindig a szocialista termelesi viszonyok onigazgatasos 
formajanak fejlettsćgi foka ćs a termelesi viszonyok onigazgatasos formain 
alapulo demokracianak a fejlodćse dllt. Ez a tćny egyber bizonyitek is , 
hogy nalunk a tarsadalmi rendszer nem stagnalt holmifele konzervativ, 
nvugodt allapotban, amely hazug stabilizacion, pragmatizmuson, illetve 
biirokratikus-technokrata uralmon alapszik. 

Ez arra is bizonyitek, hogy a vezeto szocialista eroket nem vakitottak 
el olyan illuziok, miszerint mindent meg lehet oldani allami kenyszerrel. 



Ellenkezoleg: a szocialista vezet6 егбк a szocialista allamra tamaszkodtak, 
szocialista forradalmunk faradhatatlanul kereste a sajatos ellentmondasok-
ra vonatkozo demokratikus megoldasi formakat es eszkozoket, amelyek 
jegyeben fejlodott az onigazgatasii szocialista tarsadalom. Ezek a meg-
oldasok azonban oly modon sziilettek, hogy valoban az ujratermelest 
biztositsak, azaz a szocialista viszonyok allando megismetl6deset egy 
magasabb fejlettsegi fokon. Ez nemcsak a tarsadalmi elorehaladas szem-
pontjabol jelentos, hanem a forradalmi егбк fenntartasa es erositese erde-
keben is. Ismeretes, hogy a mi tapasztalatunk es mas szocialista orszagok 
tapasztalata meggyoz6 mćdon azt mutatja, hogy a stagn&lds a forradalom 
folyaman (azaz egy helyben valo topogas vagy eppen a pragmatikus ideo-
logia uralma, amely kizarolag a biirokratikus - technokratikus igazgatason 
alapszik) rendkiviil komoly tarsadalmi deformaciokat ćs rendellenessege-
ket idezhet el6. Alkotmanym6dositasainkkal kapcsolatban gyakran hall-
hatok olyan velemenyek, hogy alkotmanyunk tulsdgosan konkret 6s 
nagyon melyre hatol a tarsadalmi elet egyes teriiletein letezo viszonyok 
rendezeseben. Ez, ahogy mondjak, gyorsan osszeiitkozćsre vezet a tarsa-
dalmi feltetelekkel, amelyek allandoan valtoznak, ezert ezek gyakori elo-
idezoi az alkotmanymodositasoknak. 

Пуеп megallapitas onmagaban veve pontos. Valojaban erre is gondoltam, 
amikor arrol beszeltem, hogy alkotmanyunk valtoztatasat kivalto masik 
tenyezo eppen alkotmanvunk jellege. Ez az igazsag azonban onmagaban 
veve semmit sem mond, ha nem hatarozzuk meg mi a jo es mi a rossz 
benne tarsadalmi fejlettsćgiink jelenlegi fazisanak sziiksegletei szempont-
jabol. Mas szavakkal, felvet6dik a kćrdćs, vajon el allhatunk-e eddigi 
alkotmanyos gyakorlatunktol, amely mćlyen behatol a tarsadalmi-gazda-
sagi es politikai viszonyok problemajaba annak a veszelve nćlkiil, hogy 
egy fiatal tarsadalomban, amely ugyszolvan kiepitese kezdeti szakasza-
ban van, ne hatalmasodna el az osztonszeruseg az emberek kozotti altald-
nos tarsadalmi-gazdasagi es politikai viszonyokban. Ha ez bekovetkeznćk, 
akkor minden ellentmondas es ellentet kielezodne tdrsadalmunkban, 
a szocialista егбк pozicioi pedig meginognanak. 

Valćjaban a tarsadalom alkotmany nelkiil is fejlodhet a forradalmi 
dekrćtumok vagy torvćnvek alapjan. Sok forradalom hosszu idon at 
ezeken az utakon haladt, i ly modon epiilt ki tobb allamrendszer ćs burzsoa 
allam is. Nehany burzsoa allamnak gyakorlatilag meg ma sincs alkotmanya, 
evszazadokon at a torvenyhozas alapjan fejlodtek, olyan torv6iyeken 
alapultak, amelyek az osztah/harcok gazdasagi es politikai harcok sziinte-
len hatasa alatt jottek lćtre es valtoztak. Mas allamokban az alkotmdny 
gyakran csak deklaracio vagy csak az allamberendezćsre ćs a polgarok-
nak az allamhoz valo viszonyara vonatkozo altalanos jogi rendeletek 
,,jegyzeke". Az ilyen alkotmanyok elonye kćtsegteleniil abban van, hogy 



nem keriilnek olyan gyakran osszeiitkozesbe a gyakorlat fejlodesevel, 
de ez a feltetelezett elony latszolagos es hazug. A tarsadalmi ellentmon-
dasok es ellentetek ugyanis az osztalyviszonyok es tarsadalmi-gazdasagi 
viszonyok teljes rendszere altal oldhatok fel. Ezek a viszonyok pedig, 
mint ismeretes a toke feletti magantulajdonra, monopoliumra es a toke 
munkasoktol valo elidegenitesere epiilnek. A tarsadalmi-gazdasagi vi-
szonyok ilyen rendszere a burzsoa allam alkotmanyaban van megalapozva, 
azzal a rovid szolammal, hogy az allam vedi a magantulajdont. De ilyen 
rovid keplet alapjan, minden kozelebbi alkotmanyos rendelkezesek nel-
kiil epiil ki az osztalyviszonyok es a tarsadalom ilyen durva es serthetetlen 
rendszere, amely azoknak az eroknek a jogait biztositja, amelyek a tokevel 
rendelkeznek, es amelyek olyan emberek sorsat hatarozzak meg, akik 
csak sajat munkaerejiikkel rendelkeznek. A burzsoa tarsadalom uralkodo 
rendszerenek mukodesere az emberek hatalmas tobbsegenek nincs hatasa -
legfeljebb az osztalyharcokon, elemi formain keresztiil gyakorolhat пуо-
mast a rendszerre. 

Ezenkiviil a modern forradalmak gyakorlata kimutatta, hogy ott, ahol 
az alkotmany nem donto szabalyozoja a tarsadalom fejlodesenek — кбпу-
nyebben jut kifejezćsre a hatalom hordozoinak 6nkenyes hatarozata, 
sor keriilhet az elementaris biirokratikus-technokrata despotizmusra es 
mas tarsadalmi elferdiilesekre is a termelesi viszonyok rendszereben es 
a munkasosztaly tarsadalmi-politikai helyzeteben is. Ugy velem, hogy 
a sztalinizmusnak nevezett jelenseg kituno bizonyiteka ennek az allitasnak. 

Ezzel nem tagadom azt az allitast, hogy az alkotmanynak a lehetosegek 
szerint a rendszer alapjainak szabalyozasara kell korlatozodnia, hogy az 
alkotmany, amely jellegenel fogva tiil deklarativ es elvont, komoly szoci-
alis rendellenessegeket valthatna ki tarsadalmunkban. Csak egy peldat 
hozok fel. A munkasosztaly nincs mindig elegge onigazgatasosan meg-
szervezve, illetve nem mindig eleg eros politikailag, hogy az allamra 
valo tamaszkodas nelkiil ellent tudjon allni alapveto szocialista es onigaz-
gatasi jogai megsertesenek es nem tiszteletbentartasanak. J 6 pelda erre 
a X V . alkotmanyfiiggelek, amelyet azzal a cellal hoztak meg, hogy a mun-
kasok onigazgatasi tevekenysege terebelyesedjen. Ez az alkotmanyfugge-
lek azonban a gyakorlatban celjanak eppen ellenkezojet erte el. Nem 
a munkasonigazgatasnak adott nagyobb teret, hanem azok kaptak nagyobb 
szabadsagot, akik a munkasonigazgatast tudatosan vagy ontudatlanul is 
gatoltak. 

Ugy hiszem nem fogok tulozni, ha azt mondom, hogy tarsadalmunk 
eppen alkotmanyunk jellegebol kifolyolag igen sok deformaciot es konflik-
tust keriilt el vagy enyhitett. 



А% alkotmdnjmodositdsok dltaldnos celjai 

Sem az elozo alkotmanymodositasokban sem pedig a jelenlegiekben 
nem tuzik ki celul egy olyan alkotmanyos rendszer kiepiteset, amely 
minden problemat megoldana. Ezt azert hangsuh/ozom ki kiilon, mert 
eppen az uj alkotmannyal kapcsolatos vitakbol tunt ki, hogy sokan tul 
sokat varnak el az alkotmanytol, azt hiszik, hogy az alkotmany magatol 
fog feleletet adni a nyitott kerdesekre, elharit majd minden nehezseget, 
amely tarsadalmunkra nehezedik, sot majd meg gazdasagunk jelenlegi 
nehezsegeit is kikiiszoboli. Az alkotmany csak az altalanos iranyelveket, 
tarsadalmunk fejlettsegenek formait es intezmenyeit hatarozhatja meg. 
Ezzel az alkotmany ketsegtelemil hozzajarul a nehezsegek es problemak 
kikiiszobolesehez. Minden masrol azonban a tarsadalom mindennapos 
gyakorlatban dontenek a munkaban es a munkasok kozott levo viszonyok-
ban, de mindenekelott termeszetesen a politikaban es a munkasok oni-
gazgatasi es allami szerveinek tarsadalmi mukodese kereteben. Ezert 
vilagosnak kell lennie elottiink, hogy gazdasagi nehezsegeink kikiiszo-
bolesere nem elegendo csak alkotmanyt cserelni! Hatekonyabb tarsadalmi 
tervezesre van sziikseg, amely a munka onigazgatasos szerkezetehez 
igazodik, sziiksegiink van megfelelo gazdasagpolitikara is , amely az allam 
regularis erejere tamaszkodik. Az ilyen tarsadalmi akcionak parhuzamosan 
kell fejlodnie az alkotmanymodositasokkal. Meggyozodesem, hogy ebben 
az akcioban rendkiviil fontos szerepe jut a JKSZ X. kongresszusa elo-
keszitesenek es e kongresszus hatarozatainak. Ezek a dontesek tarsadalmi-
gazdasagi es politikai rendszeriink fejlodesenek tavlatot пукпак majd. 

A jelenlegi alkotmanymodositasok fo celja, hogy a munkasosztaly 
es minden dolgozo kezćbe hatekonyabb fegvvert adjanak az emlitett 
tarsadalmi akcioban, hogy ezek a munkasok a Kommunista Szovetseggel 
az elen meg sikeresebben harcolhassanak erdekeik vezeto szerepeert es 
onigazgatasi helyzetiikert a termelesi eszkozokkel valo rendelkezesben. 

Ertheto, hogy az alkotmanyos reformmal mas celokat is el akarunk 
erni. 

Az uj alkotmanynak eloszor is meg kell erositenie a szocialista onigaz-
gatasii gyakorlatunk fejlodeseben elert eredmenyeket. Az uj alkotmany-
nak azutan hatekonyabb vedopalankokat kell biztositania meghatarozott 
ellenallasokkal es eltorzulasokkal szemben, amclyek onigazgatasii szocia-
lista tarsadalmunk munkajaban, eleteben es fejlodeseben jelentkeztek. 
E tekintetben az 1965. evi reform utan gazdag tapasztalatra tettiink szert, 
nemcsak a fejlodes pozitiv eredmenyeire vonatkozoan, hanem a tudatos 
ellenallas megnyilvanulasai, az ingadozasok es mas negativ torekvesek 
kozepette is. Az onigazgatasu szocialista rendszer jelenlegi mechanizmusa-
nak mukodeseben megmutatkoztak egyes gyenge pontok is, amelyek 



miatt ez a rendszer nem mindig kepes ellenallni a gyengito, deformalo, 
alaasć nyomasoknak. Ha a Kommunista Szovetseg nem helyezkedett 
volna idejeben szembe ezekkel a negativ torekvesekkel, amelyek a politi-
kai rendszer egyes teriiletein, a tarsadalmi-gazdasagi es nemzetkozi vi-
szonyokban jelentkeztek - akkor tarsadalmunk mint a szocialista termelesi 
viszonyok rendszere idovel komoly valsagba keriilt volna. A Kommunista 
Szovetseg akcioja Tito elvtarssal az elen lehetovć teszi, hogy az onigazga-
tasu tarsadalmi-gazdasagi es politikai rendszer teriiletein is nehany егб-
teljes, sziikseges, forradalmi lepest tegyiink. 

A technokrati^rnus os^tdljjellege 

Amikor tarsadalmunk eddigi fejlodesenek negativ iranyvonalairol ćs 
deformacioirol beszelek (amelyek ellen, ahogy mondottam erosebb vedo-
palankokat kell emelniink) elsosorban a termelesi viszonyokban beallt 
helyzetre gondolok, mindenekel6tt a technokrata, monopolisztikus viszo-
пуок elszaporodott elemeire. E jelenseg forrasa elsosorban abban van, hogy 
a targyiasult holt munka, amely a tarsadalmi felhalmozasba keriil, a kon-
centracio utain egyre jobban kikeriilt a munkasok onigazgatasu ellen-
orzese alol. Ily modon a tarsadalmi felhalmozas elidegenitett alapjai a 
termeles, a kiil- es belkereskedelem, a bankok es mas gazdasagi szerveze-
tek elen allo csoportok kezeben oly mertekben onallosultak, hogy - jog-
gal mondhatjuk - a mennyiseg mar min6segi valtozast is hozott. Ha ezek 
a jelensćgek a termelesi viszonyok dorninalo sajatossagava valtak volna, 
akkor azok nemcsak mindjobban korlatoztak volna a munkasok onigaz-
gatasi jogait, hanem mindjobban alaastak volna ćs feldiiltak volna e ter-
melesi eszkozok feletti tarsadalmi tulajdonjog rendszeret. Ismeretes, 
hogy minden monopolisztikus jellegu rendelkezes a tarsadalmi t6ke alap-
jai felett sziiksegszeruen a munkasok es a tarsadalmi toke feletti mono-
polisztikus rendelkezćsjog hordozoi kozott kialakulo osztalyviszonyok 
elemeit hatarozza meg. Amilyen mertekben a tarsadalmi toke igazgatasa 
Technobiirokratikus, monopol jelleget kap, olyan mertekben valik a 
munka bćrmunkava. 

Amikor ezekrol beszeliink, semmikeppen sem akarom dramatizalni 
annak a torekvesnek a megjeleneset, hogy egyes elemei ujratermelodnek 
azoknak a termelesi viszonyoknak, amelyek az el6zo tarsadalmi rendszer-
hez tartoztak. Teljesen ertheto, hogy ezek az elemek meg hosszii idon 
at jelentkezni fognak. Ugyanigy azt sem hiszem, hogy az ilyen jelense-
gek csokkentik a siker jelent6seget es nagysagat, amelyet tarsadalmunk 
eddigi fejlodeseben elert es amely valoban rendkiviil nagy meretu ćs 
tortćnelmileg jelent6s mind az anyagi fejlodes, mind a tarsadalmi viszo-



пуок fejlodese szempontjabol. Csak l i szeretnek mutatni rendszeriink 
egyes gyenge pontjaira, kovetkezetlensćgeire es hianyossagaira, amelyek 
mukodeseben gyengitik rendszeriinket, ćs ezaltal csokkentik rendsze-
riink ellenallasat az elavult tulajdonviszonyok nyomasaval szemben. 
A legkezzelfoghatobb bizonyitek, hogy rendszeriinkben valoban letez-
nek ilyen gyenge pontok: a tarsadalrni reprodukcio eszkozei felett ural-
kodo technokratikus-igazgatasi monopćliumnak sikeriilt elsajatitania 
igen jelent6s poziciokat a tarsult munka rendszereben. A technokratt-
kus-igazgatasi monopoliumnak nemcsak hogy sikeriilt a bovitett ujrater-
meles tarsadalmi alapjainak legnagyobb reszet kivonnia az onigazgatdsu 
munkasellenorzes alol, hanem (tobbek kozott tervezćsi rendszeriink 
gyengesegei rniatt is) meg az allami szervek ellenorzese es iranyitasa alol 
is sikeriil kibujnia. 

Mas szćval, amikor tarsadalmunk eloz6 intćzkedesei (kiilonosen az 
1965-os gazdasagi es tarsadalmi reform) radikalisan kiteptek az allami 
tulajdonjogon alapulo biirokratikus gazdasagi es politikai hatalminak 
gyokereit, ez a hatalom fokozatosan bekoltozott a tarsadalmi felhalmo-
zas koncentraciojanak es centralizaciojanak igazgatasi kozpontjaiba. Ezek 
a kozpontok novekvo erejiik пуотап hatni kezdtek az allamhatalom 
kozsegi es koztarsasagi szerveinek mukodesere, ezeken keresztiil pedig 
(vagy kozvetleniil is) a szovetsegi szervekre. Tarsadalmunk tehat a gazda-
sagban kialakult technokratikus igazgatasi monopolium erosodesćnek 
veszelyevel talalta magat szemben es ezuttal a vezeto szerep az allami 
apparatus kezćbol a gazdasagban kialakult technokrata igazgatasi mono-
polium kezebe keriil at. 

Mondhatnam, hogy ilyen iranyzatok kezdetet jelentik annak, hogy 
a technokratikus vezetesi strukturak a tarsadalmi toke feletti kollektiv 
birtoklas „iigvvezetoive" valjanak, de felelosseg nelkiil eppen a kollek-
tiv tulajdonosok, azaz a munkasosztaly irant. Ha a tarsadalom megen-
gedne, hogy az ilyen torekvesek rendszerre fejlodjenek, akkor a tarsa-
dalmi toke, amely ily modon elidegeniilne a munkastol es a tarsult munka 
alapszervezeteitol, a munkasokat egy bizonyos fajta bćrmunkasokka 
valtoztathatna, akiknek az onallosult toke felett rendelkezok politikajat 
kellene vegrehajtaniuk ahelyett, hogy a helyzet forditott volna, vagy ahogy 
Engels mondta, ahelyett, hogy a munkasok uralkodnanak a termelesi 
eszkozok felett, ezek az eszkozok uralkodnak a munkasok fe-
lett. Az ilyen iranyzatok valojdban az onigazgatas fejlodesenek es meg-
valosulasanak minden teriileterol valo kiszoritasahoz vezettek. 

Masrćszt az ilyenfajta tovabbfejlodes mind nagyobb politikai hatal-
mat adna a tarsadalomban a gazdasagi es politikai iranyiti.sban kialakult 
technokrata igazgato retegnek, amely egyre jelentosebb poziciohoz jutna 
a politikai hatalom egesz rendszereben, elsosorban magaban az allamban 



- ezt az eddigi folvamatok is kimutattak - azaz a munkasok demokrati-
kus onigazgatasi diktaturajat a vezetesi technostruktura diktaturaja val-
tana fel. 

Sot, azt hiszem nem tulzok, ha azt mondom, hogy a tchnokratizmus -
ha elvakitana az onigazgatasii gazdasagi ellenorzest - erosebb tenyezove 
valhatna, mint egy centralizalt allami tulajdonjogon alapulo rendszerben 
vagy mint a monopolkapitalizmusban. Mert mindket emlitett tarsadalmi 
rendszerben a technokratizmus tobbe-kevćsbe alarendelt es fuggo hely-
zetben van, hiszenaz igazgato gepezet szamadassal tartozik a toke tulaj-
donosanak a gazdasagi mutatokrol. Ez ervenyes a magantoken es az 
allami token felepiilo allamra is. 

Amikor azonban az onigazgatasu szocialista tarsadalomban (amelyben 
a tarsadalmi felhalmozast az alkotmany es torvenvek alapjan a munka-
sok igazgatjak es iranyitjak), a munkasok igazgatasi joga szerint, tehat 
egy decentraliza.lt rendszerben a technokratikus monopoliumnak sikeriilt 
a munkas holt munkajat kivonnia a dolgozok ellenorzese alol es elerni 
azt, hogy tobbe-kevesbe rendelkezzen a holt mnnkaval, akkor az ily mo-
don kialakult technokratikus igazgatasu kozpontok nagyobb hatalomra 
tesznek szert, mint amekkoraval rendelkeznek az allamtulajdonjogi rend-
szerben. Hatalmuk meg nagyobb mint a kapitalista monopolisztikus 
rendszerben, hiszen gazdasagilag nem felelnek sem a munkasnak, sem az 
allamnak, sem pedig a toke tulajdonosanak. Ezert szamolnunk kell ezzel 
a veszellyel, mint tarsadalmunk fo ellentmondasaval, amely meg sokaig 
fog olyan torekveseket sziilni, hogy eppen ezek az iranyzatok alapjan 
reprodukaljanak a kozos tulajdonviszonyok, sot meg az osztalvviszo-
пуок es osztalyellentetek egyes elemei is , valamint a gazdasagi hatalom 
elidegenitese a munkastol. 

A technokrati^mus behatoldsdnak okai а% oniga^gatdsi vis^onjokba 

Az emlitett ellentmondasokat es azok kovetkezmenyeit nem lehet egy-
szeruen csak betiltani, csakis az anyagi егбк teljes fejlodese altal, tovabba 
a technologia es tarsadalmi-gazdasagi rendszer utjan lehet kikusz6b6lni, 
azaz az emberek kozotti tarsadalmi-gazdasagi viszonyok fejlodesevel 
vagyis az onigazgatasi termelesi viszonyok revćn. Ezert nem az a leg-
fontosabb, hogy megallapitsuk, vajon a technokratizmus milyen merete-
ket oltott, hanem az: hogyan fegyverezziik fel egesz tarsadalmunkat, 
hogy az hatekonyabban akadalyozhassa meg az ilyen erok es iranyzatok 
hatasat tarsadalmunkban, azaz hogy folyamatosan kiszoritsa oket a terme-
lesi viszonyokbol. Tudataban kell lenniink, hogy az onigazgatasu szocia-
lista tarsadalomnak bizonyos torvćnyszerusegei vannak es bizonyos saja-
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tos ellentmondasai es konfliktusai is, amelvek megoldasara ennek a tarsa-
dalomnak - mint egyseges rendszernek - sajatsagos es tekintelyes eszkozo-
ket kell biztositania az allam erejere tamaszkodva. (Itt az allamot ugy kell 
felfogni mint a munkasosztaly es minden dolgozo hatoeszkozet.) Ugy 
velem, hogy e tekintetben az utobbi evekben nagy mertekben lemarad-
tunk, amit az eddig szerzett tapasztalatok alapjan igyeksziink behozni. 
Itt elsosorban meghatarozott tapasztalatokrol van szo, amelyekre a Kommu-
nista Sszdveteg es a legszelesebb munkasosztaly tett szert az utobbi ev-
tizedben. 

Peldaul az onigazgatas fejl6desćnek elso szakaszaiban amikor bebizo-
nyosodott, hogy a munkasosztaly onmaga felett gyakorolja az igazga-
tast, kisero jelensegkent elobukkant egy illuzić is , miszerint a munka-
sok politikai ereje minden egyes munkaszervezetben elegendo ahhoz, 
hogy egyediil oldjon meg minden porblemat, amely az onigazgatas fejlo-
dese folyaman felvetodik, vagy az olyan kerdesek, gondok megoldasara 
is kepesnek tartottak ezt a politikai erot, amelyek a belso tarsadalmi-gaz-
dasagi viszonyok rendezeseben vagy amelyek a biirokratizmus ćs techno-
kratizmus elleni harcban jelentkeztek. Senmikćppen sem fogom azt bizo-
nyitani, hogy ez az illuzio volt a technokratikus veszely lebecsiilesenek 
fo oka, noha termeszetesen ez megis a legfontosabbak koze tartozott. 
Ezzel osszhangban sem alkotmanyunk, sem pedig politikai rendszeriink 
nem biztositott elegge eros bazist az ilyen jelensegek elleni harcra. Meg 
1965-ben sem, amikor a bovitett ujratermeles eszkozeinek radikalis decen-
tralizalasara tSrekedtiink, akkor sem iranyoztunk elo megfelelo intezke-
deseket, amelyek megakadalyoztak volna a tarsadalmi felhalmozas tech-
nokratikus elidegeniileset a munkasoktol. Igaz, hogy akkor mar elore-
lattuk ezt a veszelyt, de ugy veltiik, hogy a munkasok sikeresen ellen-
allhatnak majd. 

Ezt az illuziot meg csak megerositette az a felfogas, hogy elegendo 
csak demokratikus jogokat adni a munkasoknak es ezzel minden meg-
oldodik. Itt megfeledkeztiink arrol, hogy ezek a jogok nem sokat jelen-
tenek, ha a munkas nincs olyan helyzetben,hogy kozvetlemil, sajat erdeke 
szerint gazdasagilag felfogja 6s ellenorizze a hatarozatok ertelmet. Mas 
szoval ez azt jelenti, hogy ha a munkas nincs kozvetlen fiiggo helyzetben 
a tarsadalmi felhalmozas racionahs gazdalkodasaval, akkor sem magan-
ćletevel, sem pedig alkotć munkajaval nem erdekelt a b6vitett ujraterme-
lćs eredmenyeiben. Igy ez a helyzet, amelyben nem alakult ki a megolda-
sok megfelelo rendszere (ezt az allapotot egyesek a munkasonigazgatas 
szabadsaga tetofokanak neveztek) eppenezeknek a munkasoknak gyak-
ran tobb kart okozott, mint hasznot, mert eppen ide feszkelte be magat 
a technokratizmus ideologiaja es gyakorlata. A munkas ugyanis nem 
latott semmifele kozvetlen hasznot ebben a formalis szabadsagban, hi-



szen a munkdstanacsban csak szavazas altal fejezhette ki vćlemćnyćt, 
hogy egyezik-e vagy sem a vallalat igazgatasaval. A munkas nem rendel-
kezett olyan gazdasagi elemekkel, amelyek altal fel tudta volna mćrni, 
mi szamara hosszu tavlatra a hasznos. 

Ezek a negativ tapasztalatok nemcsak a munkasok el6tt, hanem a ve-
zeto szocialista егбк elott is ramuttattak arra, hogy a szocialista onigaz-
gatasert vivott harcot nem engedhetjiik at kiilon-kiilon egyes onallo 
munkaszervezetben az егбк viszonvanak. A munkasosztalynak egy кб-
zos az egesz szocialista tarsadalmi-gazdasagi es politikai rendszer eros 
tdmpontjara es eszkozeire van sziiksege a szocializmus es az onigazgatas 
ellensćgeivel vivott harcban. 

Л technokrati^mus, a technikai intelligencia es iga^gatdsi funkciok a tdrsult 
munkdban 

Nem az a legfontosabb, hogy azok az emberek, akik a technokrata igaz-
gatasi monopoliumnak hordozoi voltak, milyen mertekben cselekedtek 
tudatosan vagy osztonosen. Mert, mint ahogy senki sem bujhat ki sajat 
b6reb61, iigy senki sem szokhet meg a tarsadalmi rendszerbol, amely-
ben el. Mert ha a rendszer lehetovć teszi, egy bizonyos magatartast, akkor 
az emberek elnek is az alkalommal. Senki sem vallhat szubjektiv kivan-
saga ćs dontese alapjan t6kesse, technokratava stb. csak meghatarozott 
objektiv k6rulmenyekbol adodoan, vagy ha a tarsadalmi rendszer nem 
elćgge er6s ćs erett arra, hogy megakadalyozza az ilyen viszonyok kialaku-
lasat. Ezeket a kerdeseket tehat, amelyeket felsoroltam elsosorban a tar-
sadalmi rendszer es termeloerok tovabbi fejlodese altal lehet megoldani. 
Ezert en szemely szerint nem vagyok amellett, hogy a technokratizmust 
kizarolag bizonyos emberek levaltasaval kelljen megoldani. Termćszete-
sen kivetelt kepez az az eset, amikor technokrata monopolisztikus ideo-
logiarol es az onigazgatas elleni szemmel lathato ellenallasrol van szo. 
Nem lehet azonban ketsegbe vonni, hogy a funkcionariusok nagy tobb-
sćge, akik a gazdasag vezet6 helyeit toltik be lenyegeben kifejezetten szocia-
lista beallitottsaguak es onigazgataspartiak, es azt sem, hogy ezek az em-
berek maguktol is maskent dolgoznanak, ha a rendszer maskent orientalta 
volna oket. 

Ezt azćrt hangsulyozom ki, mert meggyozodesem, hogy szamunkra 
a jelen pillanatban az a legfontosabb, hogy megertsuk, vagy pontosab-
ban beismerjiik: 6nigazgata.su tarsadalmi-gazdasagi es politikai rendsze-
runk meg nincs elćgge kiepiilve es nem rendelkezik megfelelo eszkozok-
kel es intćzmenyekkel, hogy szunteleniil es sikeresen ellenalljon a tarsa-
dalmi eszkozok munkasoktol valo elidegenitesenek, amely a tarsadalmi 
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felhalmozds alapjainak technokratikus-monpolisztikus rendelkezćsjogd-
hoz vezet. A tarsadalmi felhalmozas koncetracios folvamatai mar onma-
gukban nćlkiilozhetetlenek, de a szocialista tarsadalomnak meg kell ga-
tolnia, hogy ez a folyamat tulnyomoreszt osztonszeruen bonyolodjon le, 
azaz megfelelo tudatos tarsadalmi iranyitas es tdrsadalmi-gazdasdgi viszo-
пуок meghatarozasa nelkiil. Tarsadalmunk legfontosabb feladata a jelen 
helyzetben ezeknek a problemdknak megoldasa. 

Mindezćrt a technokratizmust, rnint ideologiat ćs tdrsadalmi-gazda-
sdgi viszonyt vagyis egy bizonyos tdrsadalmi-gazdasdgi viszony jellem-
z6jćt vildgosan meg kell kiilonboztetni a kiilonboz6 foglalkozasoktćl ćs 
funkcioktol a tarsult munka vezetćsi strukturdjdban. Vannak olyan embe-
rek, akik fdradhatatlanul azon igyekeznek, hogy a technokrdcia kritikd-
jdt bizalmatlansdgnak min6sitsćk, sot tdmaddsnak a muszaki intelligencia 
vagy dltalaban az ertelmisćg ellen. Leteznek ndlunk olyan felfogdsok is, 
miszerint a technokratizmus nem mas, mint bizonyos funkciok, foglal-
kozdsok ćs a kepesitesben elert fok jellemzoje vagy ćppen iigy dllitjdk 
be, mint bizonyos torekvćst a minel nagyobb technolćgiai hatekony-
sagra. Az ilyen emberek nem tudjak felfogni, hogy itt szo sincs bizonyos 
funkciok, de f61eg foglalkozdsok, kepesitesek es a technologiai hatćkony-
sdg jellegćrol, hanem a termelesi viszonyok jellege az elsodleges, azaz az 
emberek helyzeterol van szo ezekben a viszonvokban, elsosorban a mun-
kasok viszonyarol a tarsadalmi tulajdonban levo termelesi eszkozokhoz 
ćs a bovitett lijratermeles eszkozeihez. Az igazgatoi allds ćs mds hasonlo 
iigyvezetoi szervek nelkiilozhetetlenek a tarsult munkaban. Minden mun-
kas alapveto erdeke, hogy az ilyen funkciok hordozoi a legkepzettebb 
emberek legyenek, akik tisztsćgiikben elćgge ondlloak 6s ezaltal meg-
felelo mćrtćkben felelosek is. Maga ez a teny tehat nem forrasa a techno-
kratizmusnak, de amikor ezek a funkciok kezdenek osszefonodni a tdrsa-
dalmi tulajdonban levo termelesi eszkozok es a bovitett lijratermeles 
eszkozei felett (de kiilonosen a tarsadalmi felhalmozas eszkozei felett) 
valo monopolisztikus rendelkezessel, hogy a szakigazgatds szervei az 
eszkozokrol, azaz a munkafolyamatrol es gazdalkoddsrol onhatalmuan 
hozzanak olyan donteseket, amelyektol a munka es a munkas tarsadalmi 
helyzete fiigg - akkor ez a technokratizmus, amely arra torekszik, hogy az 
igazgatas technokrata-monopolisztikus modjdt dllitsa fel az eszkozok 
ćs a munkasosztaly felett. 

A technokratizmus tehat egyaltaldn nincs kapcsolatban a muszaki 
ertelmiseg fogalmaval, noha kisebb resze valoban olyan helyzetben van, 
hogy legkonnyebben valhat a technokrata iranyzatok eszmei es gyakor-
lati hordozojdvd. A muszaki intelligencia nagyobb rćsze azonban ćrdekli 
ćs cćljai dltal a munkdsosztdllyal van osszeforrva ćs ugyanolyan mert^k-
ben karosul a technokratikus monopoliumtćl, mint minden mas mun-



kas. Vegiil nem szabad elfeledni, hogy tarsadalmunkban a muszaki ertel-
miseg a munkasosztaly resze, mert ugyanazok a termelesi viszonyok 
ervenyesek ra mint a tobbi munkasra. A technokratikus viselkedes saja-
tossaga egy nem is eppen kis szamu embercsoportnak, amely a kozsegi, 
koztarsasagi es szovetsegi allami szervekben, a politikai szervezetek-
ben, magaban a Kommunista Szovetsegben is, es az onigazgatasi szervek-
ben mukodik. Ezt gyakran megismeteljuk es magyarazzuk a Kommunista 
Szovetseg es mas tarsadalmi-politikai szervezetek dokumentumaiban, 
felelos emberek pedig a technokratizmust biralo nyilatkozataikban Az 
ember azt hihetne ezek utan, hogy vilagos a helyzet, es megis mindig 
megismetlodnek ugyanazok a szemrehanyasok. Ezert felvetodik a kerdes, 
vajon az eddigi elegge gyakori figyelmeztetesekben, miszerint a technok-
ratizmus biralata kiegyenlitodik a muszaki ertelmisćg iranti viszonyu-
lassal, valoban mindig csak oszinte aggodalomrol vagy meg nem ertes-
rol van-e szo, vagy emogott olyan torekvesek rejlenek, hogy lehetetlennć 
tegyek a technokratizmus jelensegenek biralatat es a modositasokat tarsa-
dalmi es alkotmanyos rendszeriinkben, amelyeknek hatekonyabb fegyvert 
kell adniok a munkasosztaly kezebe az ilyen jelensegekkel szembeni vede-
lemhez. Ezert iigy gondolom, vegso ideje mar felhagyni a technokratiz-
mus vedelmevel a muszaki inteljigencia tarsadalmi helyzetenek hazug 
vedelme neveben. Hiszen a muszaki ertelmiseg helyzete semmilyen kart 
sem szenvedett, hanem meg meg is szilardul, ha onigazgatasi jogai ugyan-
ugy, mint mas munkase eroteljesebben lesznek megvedve. 

Л technokrati^mus es a liberali^mus oss^ekdtottsege 

Nem veletleniil tortent, hogy amikor a Jugoszlav Kommunista Szovetseg 
mozgalmat inditott az onigazgatasi viszonvok technokratikus mono-
polisztikus elferdiilesei ellen, egyidejiileg szemben talalta magat egy poli-
tikai jelenseggel, amit liberalizmusnak neveziink, noha valoszinuleg koze-
lebb keriilnenk az igazgatashoz, ha ezt a jelenseget alliberalizmusnak 
vagy opportunizmusnak hivnank. Ennek a jelensegnek ugyanis nem sok 
koze van a szabadsaghoz es a demokraciahoz az 6nigazgata.su szocia-
lista tarsadalomban, de sokkal tobb a szabadsag kiszolgaltatasahoz, amit 
az егбк tesznek, amelyeknek nincs joguk a szabadsaghoz az alkotmany 
szerint, azaz nincs joguk politikai harcot folytatni a munkasok onigazga-
tasi es szocialista jogai ellen. 

Elso tekintetre paradox modon hangzik, ha azt mondjuk, hogy a techno-
kratizmus eszmćje a liberalizmus fo forrasava valt, amikor tudjuk, hogy 
eppen a technokratizmus igyekszik megsziintetni (es valoban meg is 
sziinteti) a munkasok onigazgatasi es demokratikus szabadsagat. Ebben 

http://6nigazgata.su


mćgsincs semmi paradoxalis. Minden ami sziiletik, elni akar. Mihelyt 
letrejott a technokratizmus, igyekezett a termelesi viszonyok domindns 
formajakent artani a tarsadalomnak. Ezert a technokratizmusnak olyan 
szabadsagot kellett keresnie sajat maga es tarsadalom szamara, amely 
lehetove tenne, hogy kifejezesre juttassa sajat igazi tarsadalmi-gazdasagi 
jelleget, azaz, hogy hatekony monopoliumot allitson fel a tarsadalmi 
tokćvel valo rendelkezesben ćs hogy egyidejuleg megsziintesse a munka-
sok onigazgatasi szabadsagat es egyenjogusagat a tarsult munkaban. 

Meg azt is mondhatnank, hogy a technokratak e viselkedesiik altal 
igen hasonlitanak az ugynevezett demokratikus vagy liberalisztikus bur-
zsoaziara. A burzsoazia ugyanis azaltal, hogy uralkodik a toke felett, 
az egesz munkasosztalyt es a termeloerok egesz fejlodeset sajat kozvetlen 
osztalyuralma alatt tartja, mig a parlamentben eppen ezert tolerdlhatja 
a liberalizmust es a politikai partok osszeiitkozeset, de termeszetesen 
csak addig a hatarig, amig magukra a tokes viszonyok rendszerere veszelvt 
nem jelent. Ezert a burzsoazia elismerheti a munkasoknak, mint az allam 
alarendeltjeinek, illetve mint elvont polgaroknak relativ szabadsagdt -
akiknek nehany evenkent kiildottet szabad valasztaniuk es ezaltal meg-
szilardithatjak valamely parthoz valo tartozasukat. De a burzsoazia nem 
ismerheti, es nem is ismeri el a munkasok szabadsagat az eszkozok es 
a munkaeredmenvek igazgatasaban. A technokratikus monopolium ennek 
az osztalyviszonynak sajatos maradvanya es ezert a politika teriileten is 
ehhez hasonloan viselkedik. Igy nalunk a technokratizmus eszmei tar-
talma osszekapcsolodott vagy a burzsoa d m >kratikus parlamentariz-
mus partelveivel vagy a biirokratikus-centralisztikus allam sztalini elveivel. 

Ugy velem, hogy a technokrata-monopolisztikus deformaciok, ame-
lyek onigazgatasii rendszeriinkben es egesz tarsadalmunkban jelentkez-
tek, valosziniileg donto mertekben hozzajarultak az igen komoly eszmei 
es politikai ingadozasok jelensegehez, amellyel az utobbi ćvekben szembe-
kerultiink. 

Az onigazgatasu szocialista tarsadalom mar evek hosszu sora 6ta a 
biralatok, a ragalmak es politikai tamadasok tiize alatt all az ellenforra-
dalmi jobboldal es az allam tulajdonjogi dogmatizmus valamint az ultra-
baloldali radikalizmus reszerol. 

A burzsoa ideologia kepviseloi a technokratikus monopoliumban a 
tarsadalmi tulajdonnak azaz a szocializmusnak egy bizonyos atmeneti 
alakjat es dezintegracios eszkozet latjak. A dogmatikusok szdmara ez 
a technokratikus monopolium ugrodeszkat jelent az allami apparatus 
dllami tulajdonjogi monopoliumanak visszaallitasahoz. Ezert mind az 
egyik mind a masik tamadja a Kommunista Szovetseg politikajat, 
amely arra iranyul, hogy az onigazgatas tovabbi fejlesztesevel feliilkere-
kedjen ezen a monop61iumon es teljes integraciot biztositson a munka, 



а termel6eszkozok, valamint a bovitett ujratermeles eszkozei kozott a 
munkasosztaly, illetve a tarsult munka alapszervezeteiben dolgozok keze-
ben. Ezek a timadasok megnyilvanulnak egyes allitasokban, amelyeket 
nalunk igen gyakran hallhatunk, pćldaul, hogy a Kommunista Szovet-
seg beavatkozasa a gazdasagba es az onigazgatasi viszonyokba karos; 
hogy az onigazgatok tudjak, mit csinalnak, amikor a hatalmat a szakkep-
zett embereknek enegedik dt; hogy a Kommunista Szovetseg levaltja 
a јб kozgazdaszokat, hogy a vezeto helyekre szakkepzetlen munkasokat 
vagy politikusokat helyezzen, hogy a KSZ megsziinteti a vegrehajto bi-
zottsagok onallosagat azaltal, hogy ellenall az allami apparatus vagy egyes 
partfunkcionariusok egybefonodasanak a gazdasagi technokratizmussal; 
hogy a tarsult munka alapszervezetei dltal dezintegralja a tarsadalrni mun-
kat stb. 

Valojaban mindazok a tarsadalmi егбк, amelyek jovojiiket a technok-
ratikus monopolium er6sodeseben lattak, ezaltal nemcsak a Kommu-
nista Szovetsćg forradalmi szerepćt akartak elvitatni, hanem meg is sziin-
tetni beleszćlasi jogat, a tarsadalmi elet periferiajara szoritva. De egy-
idejuleg mas igenylok is jelentkeztek a tarsadalmi vezeto szerep megszer-
zesere: az iigynevezett „mozgalmak", amelyek a nacionalizmus vagy 
valamilyen liberalisztikus vagy szocialis ultraradikalizmus parolaja alatt 
tuntek fel, es az allitćlagos „partvezerek" koriili politikai csoportocs-
k&k, amelyek megprobaltak ervenyesiilni, mint a hatalom tenyezoi a 
munkasosztaly szervezett erejevel es a szocialista tarsdalmi tudattal szem-
ben. 

At(_ ellentmonddsos tdrsadalmi mo^gdsok hatdsa a Kommunista S^pvetsegre 

Mivel a Kommunista Szovetseg az emlitett tarsadalmi ellentmonddsok 
es konfliktusok kozott mukodik es nem egy legiires terben, rninden, 
ami totrtenik a tarsadalomban hatassal van a kommunistakra es a szocia-
lista tarsadalrni gyakorlat minden hordozojara tudatunk megformalasa-
ban. A Kommunista Szovetsegben egyik ilyen veglet az opportunizmus-
ban fejezodott ki, vagy a mar targyalt jelensćgek irant megnyilvanulo 
liberalizmusban, igy elsosorban a gazdasagban ćs az allami gepezetben 
kialakult technokrata-monopolisztikus torekvesek iranti liberalizmusban, 
es mi tobb, magaban a Kommunista Szovetsegbe is az allitolagos ,,eli-
tizmusban", amely azzal a kovetelessel jelentkezett, hogy megszervezze 
az intelligencia vezeto szerepet a tarsadalomban, ćs egyidejuleg vezet6 
szerepre tegyenszert a reakcios nacionalizmusban es a munkasosztalytol 
idegen mas eszmei es politikai iranyzatokban. A masik veglet a dogma-
tikus-konzervativ es etatisztikus-biirokratikus iranyzatok visszaallitasa-



nak megkisćrleseben nvilvanult meg, valamint az ugvnevezett ,,uj bal-
oldal" jelensćgben. Az ,,uj baloldal" fo harci eszkozei az ultrabaloldali 
frazisok 6s szocialis demagogia volt, amely mogott semmilyen iranyelv 
nincs arrol, hogy rnit kell es mit lehet cselekdni; egy elvi dezorientaciorol 
van szo, amely csak azt teheti, hogy teret nyisson az elobb emlitett бп-
igazgatasellenes tarsadalmi eroknek, amelyek tisztaban vannak celjukkal. 
Ezert az ilyen ultrabaloldalisagnak gyakorlatilag mindig az allamtulaj-
donjogi biirokratizmus ideologiajaban, illetve a technokratikus mono-
poliumban kell vegzodnie, hiszen harmadik valtozat - az ellenforradal-
mon kiviil — nincs. 

Mindezek es ehhez hasonlo ingadozasok, jelent6sen csokkentettek a 
Kommunista Szovetseg 6s a halado егбк iit6kepesseget. 

Ezzel nem azt akarom mondani, hogy az ilyen jelensćgek okozći a 
Kommunista Szovetseg es altalaban a szocialista егбк soraiban csak az 
emlitett termelćsi viszonyok negativ iranyzatai. Ketsćgtelen, hogy emel-
lett jelentos szerepet jatszottak meg mas tćnyez6k is, kezdve az objektiv 
nehezsegektol, amelyekbe tarsadalmunk keriilt a gazdasagi elmaradottsag 
ellen folytatott harc es az onigazgatasu szocialista rendszer kiepitese 
folyaman - egeszen a szocialista егбк szubjektiv gyengesegćig, ami miatt 
a tarsadalmi elet egyes teriiletein kisebb vagy nagyobb mertćkben fenn-
maradhattak olyan viszonyok, amelyek nem voltak osszhangban a munka-
sok osztalyerdekeivel, sem a nepek onrendelkezesi jogaval es egyenjogu 
sagaval, sem pedig a munkasok onigazgatasi, demokratikus erdekeivel. 
Megis iigy vćlem a liberalizmussal folytatott harc kapcsan a fo ellentet 
abbol a kerdesbol adodott, hogyan fejlesztheto tovabb az onigazgatasii 
szocializmus, azaz lehetsćges-e valamilyen lepeseket tovabbtenni, ha a 
Kommunista Szovetseg egyiittesen tarsadalmunk osszes szocialista er6i-
vel nem vesz fel nyilt harcot a termelesi eszkoz6k es a b6vitett ujraterme-
les eszkozei koncentraciojaban es centralizdciojaban jelentkezo technok-
rata-monopolisztikus formakkal ćs minden mas olyan jelenseggel, amely 
megkiserelte, hogy mind nagyobb mćrtekben megbenitsa a Kommu-
nista Szovetseg es onigazgatasii szocialista tarsadalmunk akciokepesse-
get a szocialista tarsadalmi viszonyok haladobb formaiert vivott harc-
ban. Maga a Kommunista Szovetseg eddigi politikai tenykedesevel vila-
gosan orientalodott egy ilyen donto osszeiitkozesre. 

A JKSZ jelenkgi akciojdnak Unjege 

Most, amikor a Kommunista Szovetseg szocklista munkassaganak eszmei 
6s politikai vonatkozasait letisztazva ćs megmagyarazva majd eroteljes 
osszeiitkozesbe keriilve a technokrata, liberalista stb. jelensegekkel, egye-



sek azt vetik szemunkre, hogy elhagyjuk tarsadalmunk szabadelvu ćs 
demokratikus iranvvonalat. Ez termeszetesen ertelmetlenseg, hiszen 
eppen az onigazgatasu szocialista tarsadalom az emberek oriasi tobbsć-
genek es hazank minden nepenek olyan szabadsagot biztositott, ami-
lyent meg egyetlen tarsadalom sem ert el, azaz, hogy a legkozvetlenebbiil 
hassanak a munkafeltetelekre, a termelo eszkozokre es sajat munkajuk 
eredmenyeire es hogy ezaltal hassanak sajat eletfelteteleikre is, es az egy-
mas kozotti demokratikus viszonyok berendezesere. Az onigazgatas 
tehat nem lehet masmilyen, mint szabadelvu 6s nem fejlodhet maskent 
csak a demokratikus tarsadalom mintajara. 

Szembehelyezkedve a liberalizmussal, mint ideologiaval es politikaval, 
mindenekelott az olyan illuzio ellen harcolunk, miszerint a szabadsag 
tarsadalom felett allo valami, vagvis a szabadsag felette all a tarsadalom 
osztalyellenteteinek valamint eszmei es politikai konfliktusainak, ame-
lyek ezeken az ellenteteken alapszanak. Amikor a velemenyek vagy a 
vitak harcarol van szo, akkoraszabadsagahozzaszolokjogat jelenti, hogy, 
zavartalanul fejezhessek ki mondanivalojukat. Amikor azonban tarsa-
dalmi ellentetekrol van szo, akkor itt nem a velemenvek harcarol, hanem 
az ellentetes, egymast kizaro erdekek osszeiitkozeserol van szo. Lehe-
tetlen peldaul a munka es a munkas felszabadulasaert harcolni es egyideju-
leg a kizsakmanyolok szabadsagat is vedeni, vagy azt az eszmet, amely 
a munkasosztaly tobbletmunkaja feletti technokrata-monopolisztikus ren-
delkezesjogot tamogatja. 

Ezert a mi forradalmunk es szocialista tarsadalmunk sohasem leplezte 
le kepmutatoan azt a tenyt, hogy nalunk nem letezhet olyan politikai 
es eszmei erok tarsadalmi tevekenysegenek szabadsaga, amelyek az ellen-
forradalom, a fasizmus, a biirokratikus-technokratikus despotizmus vagy 
az allami hegemonizmus es reakcios nacionalizmus pozicioiban allnak. 
Ez pedig azt jelenti, hogy a szocialista tarsadalom annal inkabb szaba-
dabb lesz, minel alkalmasabbak szubjektiv eroi, hogy az eszmei es poli-
tikai harcban es a tarsadalmi-gazdasagi viszonvok egesz rendszereben 
a tarsadalmi elet periferiaira szoritsak ki a szocialistaellenes es az onigaz-
gatasellenes iranyzatokat es eroket. Mas szoval a szabadsagot es demok-
raciat nem lehet egyszeruen csak kikialtani, azokat ugy kell kivivni a 
feltetel nelkiili szocialista tartalmukert folytatott szuntelen harcban. 

Ennelfogva tehat, arnikor ma a liberalizmusrol beszeliink nem egy bizo-
nyos klasszikus liberalizmust es nem is egy modern szabadelvuseget 
biralunk, hanem elsosotban egy eszmei, politikai es szervezett mozgalom-
ban megjelent opportunizmust. Ez az opportuni^mus azoknal az eroknel 
jelentkezett, amelyek nyomast gyakoroltak a Kommunista Szovetsegre 
ćs egesz tarsadalmunkra a hatterben allo poziciokrol, es amelyek forra-
dalmunk alapjait romboltak. Nem veietlen, hogy ćppen az ilyen libera-



lizrrras illetve opportunizmus vedelme alatt a Kommunista Szovetseg 
soraiban, az allami szervekben es altalaban rendszeriinkben legalizalodni 
kezdtek egyes jelensćgek, mint peldaul a szocialis kiilonbsegek, a jove-
delem alaptalan es torvenytelen elsajatitasa, idegen munkaero alkalma-
z&sa a torvenvileg meghatarozott hatarokon tul, az allami szervek felii-
letessege a gazdasagi bunozes irant, az ado nem fizetese es mas torvenv-
ttlen eljarasok. Ezert egy cseppet sem erthetetlen, hogy egyesek az 
ilyen helyzetben maganperspektivaik ervenyesulesi lehetoseget lattak. 
E jelenseghez valo liberalis viszony termeszetesen elhomalyositotta fej-
lodesiink forradalmi tavlatat es szeles teret nyitott az eszmei es politikai 
ingadozasoknak (ingadozok meg mindig vannak a tarsaddomban) vala-
mint egyes szemelyek es csoportocskak politizalgato ambicioi is talajra 
leltek. Az ilyen szemelyek es csoportok igyekeztek ezt az atmoszferat 
sajat celjaik es erdekeik megvalositasara kihasznalni. 

Termeszetesen ilyen allapotban kiilonbozo ideol6gia 6s politikai kis 
csoportok hangjai is hallatszanak. Ezek a kis csoportok abban az ido 
ben, amikor a JKSZ a legnehezebb harcot folytatta a sztalini dogmatiz-
mus ellen az ellenseg oldalan vagy eppenseggel kovetkezetlenek es 
ingadozok voltak ebben a harcban. Most e kis csoportok hivei azt bizony-
gatjak, hogy 6k mar akkor is harcoltak a liberalizmus ellen, a Kommunista 
Szovetseg pedig csak most fogadta el ezt az elvet. Ok azonban akkor 
nem harcoltak a liberalizmus ellen, hanem szembeszegiiltek a JKSZ irany-
vonalaval, a szocialista onigazgatassal es az onigazgatasu demokraciaval. 
A JKSZ a liberalizmus elleni harcba most sem a biirokratikus-etatiszti-
kus konzervativizmus allaspontjai szerint bocsatkozott, hanem tarsadal-
munk szocialista onigazgatasanak es onigazgatasii demokraciajanak v6-
delme erdekeben, amelyet a multban a dogmatizmus tamadasatol a bii-
rokratikus konzetvativizmustol es az allami hegemonižtol is vedett. 

A Kommunista Szovetseg sohasem titkolta, hogy a munkasosztaly 
szilard hatalmat a foldmuvesek es minden dolgozo szovetsegevel egviitt 
(azaz a proletariatus diktaturajanak sajatos onigazgatasi demokratikus 
formajaban) elengedhetetlen feltetelnek tekinti az emlitett celok meg-
valositasahoz. A proletariatus diktatiiraja nem a despotizmusnak 6s az 
eroszaknak, hanem egy olyan allamrendszernek a szinonimaja, amelyben 
feltetel nelkiil dominalnak a munkasosztaly kozvetlen ćs tavlati erdekei, 
es ezaltal a munkasok altalaban veve dominans szerephez jutnak. Es 
ćppen ez a hatalomrendszer az, amit mi onigazgatasii demokracianak 
neveziink. 

Tito elvtars felhivasa es a JKSZ Elnoksegenek 21. iilese utdn az ese-
т е п у е к egesz sora vilagosan megmutatta, hogy a szocialista onigazga-
tasii demokracia rendszere mint a hatalom formaja es mint allamforma, 
elćgge eros ahhoz, hogy kćpes legyen az onvedelemre, azaz vedeni 



tudja a munkasok, a foldmuvesek ćs minden dolgozć osztah/uralmat, 
valamit szocialis, kulturalis es mas erdekeit. 

Ezert allithatjuk azt, hogy a KSZ eddigi munkajaban bekovetkezett 
fordulat lćnyeget nem a politikaban es a celokban letrejott valtozas fejezi 
ki, hanem a JKSZ hatarozottsaganak ismetelt bizonyiteka, hogy tovabbra 
is mar megformalt politika iranvvonala szerint, de meg kovetkezete-
sebben harcolni fog forradalmunk kozvetlen es tavlati celjainak meg-
valositasaert. Ez egyben az opportunizmus es a reakcios nyomasok hata-
sara bekovetkezett pragmatikus elhajlasok vereseget is jelenti, azaz olyan 
iranyzatoket is , amelyek egy-egy csoport sorain beliil jelentkeztek es 
nyomast gyakoroltak a Kommunista Szovetsegre es a leghaladobb szocia-
lista erokre altalaban, valamint a tarsadalmi tortenesek also kategoriaira, 
amelyek egyes tarsadalmi poziciokat kezdtek atengedni a szocializmus 
az onigazgatasii demokracia es forradalmunk ellenzoinek. 

Л% dniga^gatds eddigi fejlodeseben tapas^talhato hidnjossdgok 

Az onigazgatasba valo atmenet a termelesi eszkozokkel es a tarsadalmi-
felhalmozassal valo rendelkezesjog radikalis decentralizaciojat koveteli 
meg. Mi ebben a decentralizacios folyamatban ket szakaszon mentiink 
at. Az elso fejlodesi szakaszban - tekintettel arra, hogy lehetetlen marol 
holnapra atterni egy egeszen uj rendszerre - az onigazgatas korlatozott 
volt mind anyagi alapja mind tarsad..lmi-gazdasagi tartalma, de meg a 
demokracia szempontjabol is. Az onigazgatas, hogy iigy mondjam, a 
termeles kozvetlen igazgatasi nivojan volt, es fokozatosan arra iranvult, 
hogy atterjen a termekek szabad piaci cserejere. A tarsadalmi felhalmo-
zas azonban tovabbra is a kdzponti allami alapokba tomorult, elsosor-
ban szovetsegi szinten. Ez pedig igen eros gatat jelentett a munkas 6n-
igazgatasanak. 

A masodik fejlodesi szakaszban a bovitett ujratermeles deetatizalasara 
teriink at. E folyamat megvalositasahoz sziikseges volt a beruhazasi 
es mas alllami alapok decentralizaciojat vegrehajtani, es a veliik valo ren-
delkezes jogat a gazdasagi szubjektumokra atruhazni. Ezaltal tarsadal-
munkban az onigazgatasi rendszer kiterjesztese megkezdodott, az egesz 
tarsadalmi ujratermeles teriileten is . Ezt az alapelvet az 1963-as alkot-
manyban fektettuk le, a gyakorlatban pedig az 1965-6s gazdasagi reform-
mal valositottuk meg. Mar akkor ugyanazok a celok voltak elottiink, ame-
lyeket ma akarunkmeg kovetkezetesebben megvalositani az alkotmany-
modositasok altal. Akkor azonban kevesbe voltunk alkalmasak erre a 
feladatra, mint most. S6t azt is mondhatnank, - kiilonbozo objektiv es 
szubjektiv koriilmenyek es okok egesz sora kovetkezteben - hogy egyes 



tarsadalmi-gazdasagi kerdćsek megoldasaban feluton vagy mćg elobb 
megalltunk. 

Noha eloiranyozt.uk, hogy a tarsadalmi felhalmozas eszkozeinek az 
onigazgatasi szerveken keresztiil a munkasok kozvetlen ellenorzese ala 
kell kerulniink, ezt megsem valositottuk meg teljes egeszeben, mert a 
rendszer, amelyet kiepitettiink nem volt elegge er6s, hogy megakada-
lyozza a felhalmozas elidegeniileset a munkasoktol azeszkozok koncent-
racioja es kozpontositasa altal. Lehetseges, hogy akkor tulzottan biztunk 
abban, hogy maga a munkasok szavazati joga az onigazgatasi szerveze-
tekben megold majd minden problemat, es ennćlfogva lebecsiiltiik a 
gazdasagi viszonyok rendszere kiepitesenek sziiksegessćget az onigaz-
gatasii tarsult munkaban, de kiilonosen a b6vitett ujratermeles rendszere-
ben. A fo okok azonban, nezetem szerint, egyreszt a regi rendszer vedoi-
nek ellenallasaban, a kulonbozo anyagi erdekek konfliktusaban (kiilo-
nosen a koztarsasagok kozotti konfliktusokban) rejlettek, masreszt pe-
dig a tapasztalat es tudas hianyaban, hiszen egy forradalmi vallalkozds-
rol volt szo, amely eloszor valosult meg a szocializmus fejlodese folya-
man. Mindenkeppen a rendszer kiepitetlensege tette lehetove a tarsadalmi 
felhalmozas spontan koncentraciojat es centralizaciojat sziik igazgato 
csoportok kezeben, ami magaval hozott egesz sor politikai es gazdasagi 
termeszetu nehezseget. Ezek a problemak pedig ćppenazok, amelyekrol 
ma beszeliink, beleertvemeg nćhany problćmat a nemzetisćgek kozotti 
viszonybol adodoan. 

De politikai teren is hasonlo tapasztalatokra tettiink szert. 
Nem szabad elfeledniink, hogy aztaharcot, amelyet tarsadalmunk leg-

haladobb eroi folytattak 1948 utan, amikor Sztalin nyomžsanak alltunk 
ellen, - e progressziv harcnak kiilonben oriasi tortenelmi jelentosege 
van - bizonyos egyoldalusagok is kisertek tarsadalmi tudatunk fejlodese-
ben. Harcolva a dogmatizmus, az allam-tulajdonjogi konzervativizmus 
es minden ellen, ami gatolta az onigazgatas ćs a szocialista demokracia 
fejlodeset, a Kommunista Szovetseg es altalaban a halado szocialista erok 
politikai akcioja es politikai rendszeriink sem volt mindig egyidejuleg 
elegge eber es hatekony a burzsoa es kispolgari jobboldal nyomasai-
val szemben, amely ebben az idoben az onigazgatas mogott rejtozott, 
vegiil nem volt elegge eber a szocialis ultrabaloldal nyomasaival szem-
ben sem, amely eppen a munkasosztaly es a technokrata monopolium 
konfliktusabol kezd kifejlodni, akkor amikor a Kommunista Szovetseg 
nem volt elegge egyseges e jelensegek kiertekelesćben ćs erriatt kesve is 
reagalt. Sokaknak ezek a nyomasok nem tuntek jelentoseknek es tul 
eroseknek sem, es ezert forradalmunk frontja ezekkel az erokkel szem-
ben jelent6sen legyengiilt. E lebecsiiles kovetkezmenyei kćs6bb meg-
mutatkoztak, mint reakcios nacionalizmus es liberalizmus, a burzsod 
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ideologia kiilonbozo formainak divatos atveteleben, ultraradikalis dez-
orientacio es mas politikai ingadozasok es problemak formajaban. Ugy 
velem, ezek kozott az ingadozasok kozott kell az allami rendszer es igaz-
gatas a szabadon tarsult munka igenyeihez valo lassii alkalmazkodasa-
nak okait is keresni, ami meg inkabb lehetove" tette az ilyen jelensegeket, 
mert egyes allami szervek is felelotleniil kezdtek viselkdni. 

Ga^dasdgi munkdsellenor^es a nem^etijovedelem felett 

Mindabbol, amit a fentiekben elmondtunk, az kovetkezik, hogy az 6n-
igazgatasi szocialista termelesi viszonyok egesz sor hianyossaga abbol 
ered, hogy a tarsultmunka jovedelmevel valo rendelkezesben - beleertve 
ide a tarsadalmi felhalmozas eszkozeit is , illetve a tarsult dolgozok fel-
halmozott holt munkajat - a dolgozok joga es felelossege labilis. Mind-
ez lehetove teszi, hogy a jovedelem nagy resze a munkasonigazgatas 
teriileterol a technokrata-monopolisztikus igazgatas fennhatosagaba keriil-
jon at. 

Ha azt vizsgaljuk, mit jelent az a munkas tarsadalmi helyzetenek szem-
szogebol, akkor nem szabad elfeledni, hogy a tokes tarsadalom osztaly-
rendszere eppen azon alapszik, hogy a toke gazdasagi szerepet elvalasszak 
a munka gazdasagi szerepetol iigy, hogy a tokeseknek jut a toke gazda-
sagi funkcioja, megpedig monopolium formajaban, a munkas viszont 
automatikusan arra van utalva, hogy csak sajat munkaerejevel rendel-
kezzen, azaz csak bermunkas lehet. 

Ezert a felha'mozas gazdasagi funkciojanak elvalasztasa a tarsult munka 
altal szervezett munkasosztalytol es monopoliumma valtoztatasa barmely 
tenyezo reven, amely a munkasok kozvetlen ellenorzesen kiviil all - min-
den esetben az osztalykiil6nbsegek ujraeledesenek forrasava valhat. En-
nek egyik kovetkezmenye lehet egy nemzet kizsakmanyolasa egy masik 
altal oly modon, hogy politikai hatalommal vagy gazdasagi egyenlot-
lenseg rendszere utjan megroviditi a nepnek azt a jogat, hogy sajat maga 
rendelkezzen munkajaval. 

Ez azt jelenti, hogy egy szocialista orszagban a termelesi viszonyok 
jellegenek ertekelesekor nem elegendo csak megallapitani, hogy a ter-
melo eszkozok tarsadalmi tulajdonban vannak. A donto kerdćs: mi-
lyen modon tortenik a targyiasult holt munka annak a reszenek tortenel-
mileg sziiksegszeru koncentracioja es centralizacioja, amely a tatsadalmi 
felhalmozast kepezi, valamint ki es hogyan rendelkezik ezzel a felhal-
mozassal. 

Mi vildgosan megfogalmaztunk egy alkotmanyos alapelvet, miszerint 
a tdrsult munkaban a munkasokkal szemben nem all semmifele jogi tulaj-



donjog-hordozo: sem allami, sem magan- vagy tarsastulajdonjog forma-
jaban. Termeszetesen kivetelt kepeznek azok a teriiletek, ahol meg a 
szemelyes munkaval kapcsolatos magantulajdon korlatozott formaban 
jelen van. 

A tarsadalmi tulajdonban levo eszkozok tehat a munkasokat illetik 
meg, vagyis minden munkaszervezet rendelkezik termelo eszkozokkel 
es felhalmozassal is aranyosan a tarsadalmi osszmunkaban valo reszvetele-
vel, termeszetesen a piac gazdalkodasi feltetelek ćs az alkotmanyban, 
illetve torvenyben lefektetett egyseges jovedelemelosztas alapjan. A 
gyakorlat azonban bebizonyitotta, hogy az ilyen viszonyok megvalćsi-
tasaban es szabalyozasaban jogi es gazdasagi rendszeriink nem volt eleggć 
hatekony. 

Igaz, hogy a munkasok a tarsult munka minden nivćjan demokratikus 
jogokkal rendelkeznek a donteshozatalban, de a munkas ćs holt munkaja 
kozott - amely a tarsadalmi felhalmozasban koncentralodott es centrali-
zalodott — a gazdasagi kapcsolat eltunik vagy legalabbis jelentosen legyen-
giil , csak abban az esetben nem, amikor sajat munkaszervezetćrol van 
szo. Igy nemcsak a munkas gazdasagi ellenorzese csokken a felhalmo-
zasi eszkozok felhasznalasa felett, hanem fokozatosan el is veszti gazda-
sagi erdekeltseget mas munkaszervezetek donteshozatalaban. Ebben 
rejlik a fo oka annak, hogy napirendre keriilt a munkas viszonyulasa 
sajat holt munkajaval szemben. Itt nemcsak anyagi haszonrol van szo, 
amely a munkast illetne meg holt munkaja alapjan, valojaban arrol, ho-
gyan hozzuk kapcsolatba a munkast a felhalmozasi alappal, azaz, hogyan 
biztositsuk a munkasok valosagos gazdasagi ellenorzeset a jovedelem 
illetve a targyiasult holt munka sorsa felett, ami altal megnovekedne a 
tarsult munka alapszervezetebe tomoriilt munkasok hozzajarulasa a кб-
z6s felhalmozasi alaphoz es nagyobb mćrtekben vennenek reszt a tarsa-
dalmi munka termelekenysegenek fokozasaban. 

A munkasok gazdasagi ellenorzćse nemcsak egy bizonyos adminisztra-
tiv ellenorzest, szamitast jelent es nem is a munkasok egyfele tajekozta-
tasi rendszeret. Itt mindenekelott a munkas szemelyes munka- es let-
ćrdekeinek osszefiiggeseirol van szo a tarsult dolgozok holt munkaja 
feletti rendelkezessel, ezaltal pedig a felhalmozassal, annak modjaval es 
eredmenyeivel. Ha a munkas rendelkezikajovedelemmelvalojabanatarsa-
dalmi felhalmozassal is rendelkezik, ezaltal pedig tarsadalmi funkciot 
vegez. E tevekenyseg eredmenyessegetol kell, hogy fiiggjon a dolgozo 
szemelyes helyzete, munkaviszonya es tarsadalmi helyzete, termeszetesen 
a tarsult munka dolgozoi jogainak ćs felel6ssegenek egyenlosege, vala-
mint szolidaritasuk alapjan. Ha azonban a munkasok altal letrehozott 
felhalmozas legnagyobb resze elidegeniil a munkasoktol, akkor ugyan-
ilyen mćrtekben szakad meg akapcsolat a munkasok kozvetlen gazdasagi 



ćrdeke 6s a felhalmozdsi alapokkal val6 rendelkezes kozott. Ezaltal arra 
nvilik lehetosćg, hogy valamilyen mas ćrdekek - nem pedig a munkasok 
erdekei - iranyitsdk a tarsadalmi tokevel valo rendelkezćst. Ily modon 
a munkas kozvetlen gazdasagi ellenorzese gyengiilni kezd es magaban 
a munkaszervezetben is, de kiilonosen a szelesebb integracios rendszerek-
ben, a bankokban, kereskedelemben stb. 

A munkasok formalis demokratikus joga az onigazgatasii donteshozatal 
rendszereben sajat maga nem akadalyozhatja meg bovitett ujratermeles 
eszkozeinek elidegeniileset a munkasok ellenorzeset61, ha nem alapszik 
a munkasok kozvetlen gazdasagi erdeken, ami a bovitett ujratermeles 
eszkozeinek racionalis felhasznalasara iranvul. Magatol ertetodik, hogy ez 
a gazdasagi viszonyok megfelelo rendszeret koveteli meg, megfelelo jogi 
intezmenyeket es szervezeti formakat. Az lij alkotmanyos tezisek arra 
torekednek, hogy ezt a problemat elsosorban azzal oldjak meg, hogy 
pontosan kijeloljek a tarsult munka alapszervezete megfelelo helyet es 
meghatarozzak szerepet. Tarsadalmi rendszeriink fejlodesćben azonban 
meg egeszen bizonyosan sziiksegesek lesznek mas torvenyereju es 6n-
igazgatasi intezkedesek is, amelyek biztositani fogjak, hogy a tarsult 
munka alapszervezetei valoban betolthessek ilyen szerepiiket a bovitett 
ujratermeles rendszereben. 

Л tdrsadalmi felhalmo^as koncentrdciojdnak eddigi formdi 

Az attekinthetoseg kedveert nezziik meg, hogyan tortenik a munkasok 
tobbletmunkaja vagy holt munkaja azon reszenek koncentracioja, amely 
a tarsadalmi felhalmozast illetve a tarsadalmi toket kepezi. Eloszor a fel-
halmozas a piaici gepezet altal azokba a munkaszervezetekbe koncentralo-
dik, amelyek a modern technologia es a nagyobb munkatermelekenyseg 
vagy mas okok kovetkezteben kiilonosen kedvezo helyzetben vannak 
a piacon, es egy metaforaval elve, a „tarsadalom kalacsabol" viszonylag 
a legnagyobb reszt kapjak jovedelem formajaban. Ez a jobb munkater-
melekenyseg nem mindigkel l , hogy a konkret munkaszervezet erdeme 
legyen, sot szabaly szerint nem is az ove. A munka nagyobb fokii terme-
lekenysege leggyakrabban a tarsadalmi eszkozok, azaz mas munkasok 
holt munkaja reszenek befektetese is a modern technologiaba illetve az 
adott munkakozosseg technologidjanakmodernizalasaba. Ez a befektetes 
aztan lehetove teszi, hogy az adott munkakozosseg jobb termelekenyse-
get erjen el a munkaban. 

Ez a teny onmagaban nemcsak azt szemlelteti, hogy az adott munka-
kozosseg jovedelme formalisan tarsadalmi tulajdont kepez, hanem azt 
is, hogy ez a munkakozosseg valoban igen hatarozott felelossćggel tarto-



zik minden mds munkassal szemben, illetve a tarsadalommal szemben 
azćrt, hogy ezt a jovedelmet hogyan hasznalja fel. Ha peldaul egy ilyen 
munakozosseg a felhaJmozas karara ugynazon munka elleneben maga-
sabb szemelyi jovedelmeket hatarozna meg, mint amilyeneket az erve-
nyes munka szerinti elosztasi mercek eloiranyoznak a tarsult munkaban 
akkor ez azt jelentene, hogy ez a munkakozosseg nemcsak elveszi a tar-
sadalmi eszkozoket ćs tarsadalmi toket mas munkasoktol, amely elenged-
hetetleniil sziikseges a termeloerok fejlesztesere, hanem a munkasok 
kozotti viszonyokba szocialis egyenlotlenseget visz be, sot meg a kizsdk-
manyolas elemeit is. Пуеп torekvesek kifejezćsre jutottak nalunk. Rend-
szeriink tehat mar ezeknel az elso lepeseknel olyan jelensegeket eredme-
nyez, amelyeket tarsadalmunknak a tovabbi fejlodes soran meg kell gatol-
nia. 

A felhalmozas koncentracioja tovvabba a munkaszervezetek kiilonbozo 
tarsulasi formaiban azaz a tarsult vallalatokban jelentkezett. Itt a tarsult 
munka egyes reszeinek illetve alapszervezeteinek - ahogy azt most mond-
juk - jovedelme tobbe vagy kevesbe koncentralodik az ilyen nagy szerve-
zetek illetve rendszerek nivojan. Jelenlegi gyakorlatunk bebizonyitotta, 
hogy az ilyen nagy szervezetekben a jovedelem igen gyakran oly modon 
centralizalodik, hogy a kozpontositott eszkozok feletti gazdasagi ellen-
orzes a munkasok, illetve a tarsult munkaszervezetek szamara lehetet-
lenne valik vagy legalabbis jelentosen csokken. 

Sot mi tobb, voltak nalunk olyan integraciok is, amelyek пуотап a 
kozponti alapokban a tarsult munka alapszervezeteibol a jovedelem olyan 
nagy reszet koncentraltak, hogy lehetetlenne valt e kozossegekben az 
egyszem ujratermeles megvalositasa. 

Igazsagtalanok lennenk azonban az ilyen nagy szervezetekkel szem-
ben, ha nem fuznenk hozza, hogy gyakran kenyszerbol tettek ilyen intez-
kedeseket. Peldaul 1971-ben a nem gazdasagi szervezetek az alapeszko-
zokre nem egesz 27%-ot forditottak. Ha ehhez hozzaadjuk hogy a forgo-
eszkozok tekinteteben is ezek a szervezetek mind a bankkolcsonoktol 
fiiggenek, es, hogy a gazdasag iigvviteli alapja felhalmozasanak tobb 
mint 70%-at a beruhazasi kolcsontoke visszafizetesere forditjak, nem 
nehez rajonni, hogy azok a torekvesek, amelyekrol beszeltem, nemcsak 
a gazdasagban tevekenykedo felelos emberek felfogasanak kovetkez-
т е п у е , hanem olyan objektiv nehezsegeke is, amelyek пуотап a felhal-
mozas tul nagy resze centralizalodott a munkaszervezeteken kiviil. 

Mindez csak azt bizonyitja, hogy a jovedelem elidegenitese a munkasok-
tol spontan koncetracio es centralizacio utjan karos, nemcsak a tarsa-
dalmi viszonyokra nezve, hanem tiszta gazdasagi szemszogbol is. Ezen-
kiviil az adatok azt bizonyitjak, hogy a felhalmozas legnagyobb resze 
a bankokban, a kiil- es belkereskedelemben, a biztosito intezetekben, az 



allami alapokban stb. tomoriilt. A felhalmozas e legnagyobb reszćnek 
felhsznalasi mćdjara, amely az emlitett formakban centralizalodott, a tar-
sult munka dolgozoinak vajmi keves hatasuk van. Errol majd kesobb 
rćszletesen is beszćlek. 

Ezzel kapcsolatban elkeriilhetetleniil felmeriil a kerdes: rnilyen mo-
don kell akkor tarsadalmunkban megvalositani a tarsadalmi felhalmozas 
koncentracios es centralizacios funkcioit, kinek kell ezzel rendelkeznie 
ćs kinek az eszkozet kepezze az igazgatasi struktiira? 

Itt abbol kell kiindulni, hogy az onigazgatasu szocializmus lenyege es 
celja abban van, hogy az egesz tarsadalmi ujratermelesi folyamat hordo-
zoi a tarsult dolgozok legyenek, akik gazdsagi es demokratikus uton 
vćgzik a termelesi es a bovitett ujratermelesi eszkozok mozgasanak ellen-
orzeset. Ez aztjelenti, hogy az egesz vezetosegi szerkezetnek meg kell 
felelnie a dolgozok erdekenek, valamint politikai es gazdasagi hatalmuk 
eszkozeve kell valnia. A problema tehat nem abban van, hogy milyennek 
kell lennie ennek a szakvezetosegi szervezetnek, mert vilagos, hogy olyan 
osszeallitasiinak 6s szerkezetunek kell lennie, hogy onalloan, megfelelo 
szaktudassal, sikeressn es felelosen tolthesse be funkciojat az igazgatasban. 
A fo problema abban van, hogyan kell a munkasosztalyt jobban megszer-
vezni a tarsult munkaban, valamint a gazdasagi es politikai hatalomban, 
hogy a munkasok egyenlo gazdasagi es politikai jogaik alapjan, azaz a 
tarsult munka keretein beliil rendelkezhessenek a termeloeszkozdkkel 
es a bovitett ujratermelesi eszkozokkel, es ezaltal meghatarozni az embe-
rek kozotti viszonyokat is. Csak ebben az esetben fejlodhet a kello szak-
ćrtelemmel vćgzett munka a bovitett ujratermeles, az integracio stb. 
teriileten az onigazgatasii tarsult munka fiiggvenyekent, es nem ugy, 
mint szuk igazgato csoportok monopoliuma. 

Mas szoval a tarsult munkaban olyan termelćsi es gazdasagi viszo-
пуокга van sziikseg, amelyek biztositani tudjak, hogy ezek az alapelvek 
kovetkezetesebben valosulhassanak meg, mint azelott. Az alkotmany-
fiiggelekek es az uj alkotmanyos tetelek arra iranyulnak, hogy konkrćt 
feleletet adjanak erre a kedesre azzal, hogy a tarsult munka alapszervezetet 
teszik meg e funkcio fo hordozojava, ami a munka es a jovedelem tarsu-
lasaval jonne letre. Errol is majd kesobb reszletesen beszćliink. 

Л% allam s^erepe a tdrsult munkdban kialakult vis^pnjok s%abdlyo%dsdban 

Az elozoekbol azt a kovetkeztetest vonhatjuk le, hogy a tarsadalmi-gaz-
dasagi es termelesi viszonyok jellege nem fiigghet az egyes munkaszerve-
zetekben, azaz tarsadalmi ćletiink minden egyes sejtjeben kialakult егб-
viszonyoktćl. Forradalmunk egysćges, ezćrt a szocialista onigazgatas 



forradalmi rendszerćnek is egysegesnek, integralisnak ćs az alkotmany 
altal vedettnek kell lennie. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy ennek 
az egesz anyagnak a szovetsegi, illetve koztarsasagi alkotmanyokba kell 
keriilnie. A problematika legnagyobb reszet torvenyhozassal, valamint 
onigazgatasi normak es intezmenyek altal kell szabalyozni. Az alkot-
тапупак megis minel vilagosabb es konkretebb kiindulopontokat es 
kereteket kell meghataroznia mindket esetben azzal a cellal, hogy onigaz-
gatasu demokraciank kepes legyen sajat magat vedeni, illetve vedhesse 
a munkasok szabadsagat a munkaban es az eszkozokkel valamint a munka 
eredmenyeivel valo igazgatasban. 

Ez termćszetesen vonatkozik az allam szerepćre is. Az etatizmus kordbbi 
lenyegeben sziikseges es igazolt, mondhatnam ugy is, radikalis biralata 
egyes dolgokban es bizonyos tekintetben hajlamos volt arra, - ahogy 
azt egy szloven kozmondas mondja - hogy „а mosdovizzel egyutt a 
gyereket is kidobja a teknobol". Mas szoval allami igazgatasunkat tulsd-
gosan is legyengitettuk, noha meg mindig hallhatoak ellene tamadasok. 
Ugy velem, az allami igazgatast ma elobb vadolhatnank tehetetlenseggel, 
mint tulzott hatalommal. 

Meg azt is mernem mondani, hogy sok jelenlegi panaszra (ilyen vagy 
olyan negativ jelensegek el'.en) nem keriilt volna sor, ha hi.tekonyan eltiink 
volna egyes fennillo allarni funkciokkal, illetve ha az allami igazgatas, 
az adohivatal, a kozvadlosag, a birosag stb. szervei elegge onalloan ćs 
felelosen vegeztek volna kotelessegiiket, ćs ha minden gyamis esetben 
lelkiismeretesen kivizsgaltak volna mondjuk peldiul egyesek jovedelem-
szerzesenek torvenyessegćt, a megszerzett nagy vagyon eredetet, az ado-
eltitkolast stb. es ha a vetkeseket biintetojogilag iildoztek volna, hiszen 
a tarsadalom szamara semmikeppen sem egeszsćges dolog, hogy az ilyen 
jelensegeket politikai kampanyokkal es bizottsagokkal kell „iildoznie" 
ahelyett, hogy ezt az eloirasok ertelmeben a felelos allami szervek tennek. 

Ezzel szoros kapcsolatban all az onigazgatasi rendszer belso szerkezete 
fejlesztesenek sziikseglete is , elsosorban modot kell talalni a vezeto funk-
cikokban levok tarsadalmi felelossegenek hatćkony formaira. Ugyanez 
ervćnyes minden mimkasra is aranyosan onigazgatasi jogaival, felelossćgć-
vel es olyan felhatalmazasaival, amelyek a tarsadalmi ugyintezesre 6s az 
eszkozok igazgatasara vonatkoznak. Az onigazgatas nem ,,5nkiszolgd-
las" , ahogy azt egyesek gondoljak, hanem tarsadalmi felelosseg. Erre 
nemcsak a dolgozo azaz az onigazgato egyeni erdeke szempontjabćl 
van sziikseg, hanem a dolgozo felelossege erdekeben is mas munkas 
egyenlo jogaival szemben, azaz magaval a tarsadalommal szemben is. 
Kiindulva Магх egyik gondolatabol, amelyben a kapitalizmus es a szocia-
lizmus tavlatait hasonlitota ossze, mondhatnam azt, hogy a szocialista 
tarsadalom dllamtulajdonjogu formajaval folytatott versenvben az 6n-



igazgatasi rendszernek annyi esćlye van, amennyire benne a munka hatć-
konyabb es termelekenyebb, mint az elobbi formdban. Ezt azonban nem 
erhetjuk el, ha a munkaban es a tarsadalmi eszkozokkel valo igazgatas-
ban nincs rend ćs felelosseg, azaz ha nem tiszteli mindenki a masik egyenlo 
jogait es felelosseget. Itt ervenyesiilnie kell annak az elvnek, miszerint, 
amit nem kivansz, hogy mas tegyen a te szamladra, neked sem szabad 
megtenned masok rovasara. Ennek ervenvre jutasat elsosorban az бп-
igazgatoknak kell szorgalmazniuk azaltal, hogy meghatarozzak az egymas 
kozotti viszonyokat, de errol az allami szerveknek is gondot kell visel-
niok, amelyek a torvenyesseget vedik, valamint ez a feladata a tarsult 
munka onigazgatasi szerveiben levo bels6 ellenorzesnek is. 







M o l n a r I ren: 

A. hazai ifjusagszociologiai kutatasok 
eredmenveinek osszegezese 

Omladina i društvo 
-izvodi iz tekstova koji su bili predmet obrade u okviru projekta „Nauka i naučna 
publicistika o omladini" (250 old.) 

Centar za društvena istraživanja pri predsedništvu S K j 
Izdavački centar „Komunist"; Beograd, oktobar 1972. 

Tartalom: 

I Omladina i njen druHveni polo^aj 

— Pojam omladine — U čemu je problem mladih i gde su njegovi uzroci — Omladina 
u samoupravnom socijalističkom društvu — Omladina o svom društvenom položaju — 
Društveni položaj radničke omladine — Društveni položaj seoske omladine — Uticaj 
socijalnih razlika na obrazovanje i kulturni život omladine — Nezaposlenost i omladina. 

II ldejna stremljenja, ideološko-politička opredeljenja i druitveno-politilka aktivnost omladim 

1. Osnovna životna opredeljenja omladine, 2. Omladina i religija, 3. Odnos prema 
socijalizmu kao društvenom sistemu, - Osnovne vrednosti socijalizma — Socijalna 
jednakost — Samoupravljanje — Privredne reforme i robna proizvodnja — Medunacio-
nalni odnosi - Šta omladina kritikuje u društvu - Stavovi omladine u oblasti spoljne 
politike. 4. Društveno-političko interesovanje i angažovanje omladine. - Politička 
zainteresovanost, odnosno apolitičnost mlade generacije, - Društveno-političko anga-
žovanje omladine i njena nastupljenost u političkim telima - Učešće omladine u samo-
upravljanju - Prepreke i pretpostavke političkog angažovanja, - Mišljenje omladine 
o nekim aspektima društveno-političkog života. 

III Savez Komunista i omladina 

Omladina u Savezu Komunista - Odnos Saveza komunista prema omladini - Mišljenje 
omladine o odnosu Saveza komunista prema omladini - Mišljenje omladine i mladih 



komunista o Savezu komunista - Mišljenje omladine o članovima Saveza komunista 
- Prijem omladine u Savez komunista. 

* 

A tartalom mar arra utal, hogy az ifjusag es a tarsadalom viszonyanak igen szeles 
koru bemutatasarol van szo e konyvben. A mintegy 250 oldalas kotet altal egy vilagos 
kepet kapunk a jugoszlav fiatalsag helvzeterol es nezetercil. Valoszinu, hogy hazank 
nem foglalkozott eleget az elmult evekben a fiatalsaggal, hisz a kutatasok eredmenyei 
azt mutatjak, hogy az ifjusag nincs kellokeppen elfikeszitve a szocialista celok vegre-
hajtasara; politikailag gyengenek erzi magat, amikor arra keriil sor, hogy fontos tarsa-
dalmi kerdesben dontson; sot mi tobb, altalaban passzivan viszonyul a politikai eseme-
nyekhez, mintha azok rajta kiviilallo jelensegek lennenek. 

„Vajon egyseges-e ifjusagunk, vajon egeszeben veve mindenekelott eszmei hatasunk 
alatt all-e? Meg messze vagvunk ettol. Az ifjusagert harcolni kell" - allapitja meg Tito 
elvtars a J K S Z 3. valasztmanyi iilesen. 1972 vegćn, e kiskongresszuson a fiatalok prob-
lemaival es a J K S Z tevćkenysegćvel foglalkoztak a politikologusok a 210 kuldottel, 
70 testiileti taggal es 90 vendeggel egyuttesen.l 

E konyv a J K S Z 3. valasztmanyi iilesere kesziilt, mćgpedig igen gyorsan, 3 honap 
alatt. T.k. kivonatot kepvisel, a „Jugoszlav ifjiisag es a szocializmus" c. konyvb61, 
ami pedig a ,,Tudomany ćs tudomanyos publicisztika az if jusagrol" c. tervezet eredmć-
пуе. A tervezetet a J K S Z 3. valasztmanyi iilesenek elokesziiletei soran a J K S Z Elnoksćge 
mellett mukodo Tarsadalomtudomanyi Kutatokozpont (Centar za društvena istraži-
vanja pri predsedništvu S K J ) adta ki, amiben meg segitseget nyiijtottak a belgradi 
Tarsadalomtudomanyi Intezet munkatarsai is. A tervezet keretein beliil kiilonbozo 
informativ kutatasokat vegeztek az ifjusag kdreben es ennek eredmćnyekćppen a кб-
vetkezo fuzetek jelentek meg: 

1. Az if jusag 6s tarsadalmi helyzete 
2. Az ifjiisag eszmei torekvćse, ideologiai-politikai elkotelezettsćge es tarsadalmi-

politikai aktivitasa 
3. A J K S Z ćs az if jiisag 
4. Az if jiisag muvelodćse 
5. Az if jusag szervezkedćse 
6. A z if jusag kulturalis aktivitasa es szabadideje 
7. A jugoszlav nyilvanossag: az ifjiisag allaspontja es az ifjusag iranti allaspontok 
8. A z ifjusag ma (kulfoldi valogatott szoveggyujtemeny) 
Ezekben a fiizetekben 36 tudomanyos kutatomunkabol, 60 cikkbol gyiijt6ttek ossze 

idćzeteket, ćs persze igenybe vettek a szerzok beszamoloit is, amelyek 1968. jan. 1. ćs 
1972. majus 1. kozotti tudomanyos talalkozon hangzottak el. 

A kidolgozasban rćszt vettek: Ljiljana Bačević, Manojlo Brocić, Firdus Džinić, 
Velimir Tomanović, Miladinka Veličković, (Belgradi Tarsadalomtudomanyi Intezet) 
Vladimir Stambur, valamint Miloš Nikolić szerkeszto. 2 

Habar az emlitett konyv csak az elso harom fiizetbol kozol kivonatokat, ennek elle-
nere egy atfogo kćpet nyujt ifjusagunkrol. Ktilon егспуе, hogy aktualis kutatasok 
eredmćnyeit mutatja fel, tehat idčszerusegenel fogva nagy gyakorlati haszna van. 

A szerkesztok egy csoportja az eredmenyeket tolmacsolva ramutat az if jusag koreben 
uralkodo negativ jelensćgekre is. Ezt szem elott tartva fontos adatgyujtemenynek 
szamit a kotet, es arra figyelmeztet benniinket, hol vannak hibak, mulasztasok a fiata-
lok neveleseben, tdjćkoztatasaban es kepet ad tarsadalmi helyzetiikrol. 



А kiadvsmvnak talan nincs is erdektelen resze, megis csak a legfonfosabb es Iegćrde-
kesebb momentumokra szeretnem felhivni az olvaso figyelmet. A hu attekintes vegett 
ez az ismertetS is 3 reszre oszlik, kovetve a konyv tartalmat. 

1. A z if jiisag es tirsadalmi helyzete 

- A fiatalsag els6sorban jellegzetes szocialis csoport - allapitja meg Vladimir Obrado-
vić^ - helvzete, az adott tarsadalomban a kovetkez6 tinvezoktol, elemektol fiigg: a tar-
sadalmi-termelesi viszonyban lev6k helvzetetol, a szocialista hatalom rendszereben 
valo reszveteletol, erkolcsi-pszicholćgiai jellegzetessegeitol, azoknak a valtozasoknak 
a tempojatol, amelyekben alul marad stb. 

A szocialis felepites igen jelentosen hat a fiatalsag retegez6desere. Ezzel kapcsolat-
ban a J K S Z 3. valasztmanyi iilese egyertelmuen megallapitotta, hogy az ifjiisag azaltal, 
hogy onigazgatasu tarsadalomban el, meg nem automatikusan szocialista erzelmii, 
s tarsadalmi ertelemben nem teljesen homogćn.4 Titć elvtars szavaival ćlve: „... az 
egyetemista es kozćpiskolas ifjusagnak megvannak a maga problemai, ćs elsosorban 
rajuk kell gondot forditani. Mind a munkasifjusag, mind pedig a falusi fiatalok sajatos 
gondokkal kiizdenek. A z ifjusag e harom retegenek azonban ugyanabba az egyseges, 
szocialista if jusagi szervezetbe kell tomorulnie"5 

A konyv szerint a fiatalok alapvet6 problemdi ket viszonybol erednek: a val6saghoz, 
a jelenhez valo es a jovohoz valo viszonyulasbol. Egyesek szerint az elso viszony a 16-
nvegbevago, ugyanis ma sok az olyan fiatal, aki a meglevo tirsadalmat, illetve normd-
kat teherkent viseli el, ćs ugy ćrzi, ebbol a pancćlb61 ki kell tornie. 

A fiatalok ezenkiviil ki vannak zarva a kozgazdasagi ujratermelćsi 6s politikai ćlet 
fontosabb folvamataibol - tarsadalmi helyzetiik alacsonyabb, mint a tapasztalt felnotte-
ke. Habar a lakossag 15-40 szazaleka fiatal, mćgis a tarsadalom periferiajan foglalnak 
helyet, foleg azćrt, mert a hierarchikusan berendezett tarsadalom nem ismeri el a fiata-
lok alkoto es szervezo szerepćt, hanem csak husžget kćr toliik. A valasz persze: elege-
detlensćg, uj eszmćnykćpek valasztasa (a rćgi eldobasa), a passziv gyul6let ćs menekii-
les a valosag elol, 6nall6 normak kialakitdsa, divatimadas, jovčbe nyulo abrandozas, 
kritikus allaspont a meglevo intezmenyek fele stb. A z utobbi ćvekben a fiatalsag egy 
rćsze kezdett tudomdst szerezni sajat ertekeirol ćs igyekezett viltozđsokat osztokelni; 
tiszta eszmćket keres. Mivel minden valtozas a regi nezet szetrombolasaval jar, az ido-
sebb generaci6 - amely mar biztositotta helyzetćt a tarsadalom Ićtrajan 6s a status quo 
hive - ellenalldst fejt ki a fiatalsaggal szemben, amelynek igy alkalmazkodnia kell a mar 
meglevd dolgokhoz. 

A jugoszlav ifjusag a haboni utdn (1945—1952) a pžrt- 6s az allami direktivžk hu 
vegrehajtoja, de 1955—1961 kozotti periodusban mar szćles 6s sikeres tđrsadalmi-po-
litikai aktivitast fejt ki, igaz minden kulonosebb iranyitas nelkiil (a regi „feliilrol" 
diktalt egysćg eltunt, de az lij , „lentrol" indulo, egysćges aktivitas mćg nem alakult 
ki). Az onigazgatas mai fejlettsegi fokan az ifjusagnak nem alkalmazkodnia kell a mar 
meglevo „ideikhoz", hanem alkoto 6s termekeny kezdemenyez6kent elosegitenie 
a szocializmus fejlčdćsćt. Ha mdr ilyen idokozokben elemezttik a fiatalok tarsadalmi 
helyzetet, veletleniil sem szabad kifelejtenunk az 1968 juliusaban, Belgrddban lezajlott 
egyetemista megmozdulast. Ez az akcio az etatista es a kispolgdri iranyzatok ellen szolt, 
konkrćtan: az egyetem biirokratikus rendszere ellen - a demokratikusabb tarsadalmi 
onigazgatas tarsult rendszere mellett (amely a modern piacon 6s a tervszcru gazdasa-
gon alapszik). Protestalas volt ez a kovetkezetes ideologia ćs politika ellen; lazadas 
tobb igazsagćrt, tiszteletćrt a tarsadalomban. A mozgalom kapitalis hibaja azonban 



az volt, (ami miatt gvorsan letunt), hogy nem az elsčdleges tarsadalomvaltozas szlikse-
gessćget hangoztatta, ugyanis ha tarsadalmunkban vannak szocialis egvenlotlensegek 
- aggasztć mćrtekben - , akkor ezt nem a szocialistaellenes, hanem eppen a szocialista 
gazdagodas nem megfelelo formai ideztek elo, tehat nem a tehergepkocsivezet6k es 
a maganvendeglosok, hanem az elosztas kritćriumainak uralkodo formai.6 

Igen nagy hatassal van a sziilok anyagi helyzete a falusi, a varosi, illetve az entellek-
tiiel es a munkasfiatalokra. Ehhez kapcsolodik a falusi es munkasifjusag tarsadalmi-
politikai tajćkozottsaga, iskolaztatasa is. Sokban kedvezotlenebb a falusiak helyzete 
a varosban elokenel az iskolaztatasi lehetoseg kisebb, a tradicio a csaladhoz koti 6ket 
(koran kezdenk foglalkozi haz koriili es foldmuvelo munkaval) stb. Peldaul Maced6ni-
aban a megkćrdezettek 84 szazaleka nem tudta megmondani, mi az a kooperacio 
a szovetkezettel. Aggaszto mćreteket olt a falusi ifjusag kulfoldre valo tavozasa (Mace-
dćnidban 66 szazalćk). Legtobbjiik vćlemenye az, hogy a mez6gazdasaggal foglalkozćk-
nak nincs J6v6je, a foldmuveseket lenezik az orszdgban. 

Hogy milyen nagy hatasa van a szocialis kiilonbsegeknek az iskolaztatdsra, azt a ko-
vetkezo adatok is bizonyitjak: 1953-ban egy foldmuves csaladb61 szarmazo 18 evesnek 
tizennegyszer kisebb lehetosćge volt, a munkasszulok gyerekenek pedig tizszer, mint 
egy tisztviselo hazaspar gyermekenek, hogy egyetemista legyen. A valtozas 1961-ben 
szemmel lathatoan progressziv, azonban meg ekkor sem kielegito: a foldmuves csalad-
b61 tizszer, a munkascsaladbćl pedig hćtszer kisebb aranyban lettek egyetemistak a gye-
rekek, mint egy tisztvisel6 csaladbol. Ha figyelembe vessziik a lakossag strukturalis 
mćdosulasat is, osszefoglalhatjuk a valtozast. 

a) A munkassziiiok gvermekeinek szama az egyetemeken gyorsabban nčtt, mint 
a munkasok szama a lakossag koreben. 

b) A tisztviselok szamanak novekedesehez viszonyitva az egyetemeken csokkent 
a tisztviselo csaladok gyermekeinek szama. 

c) A foldmuves csaladbol szarmazo fiatalok szdma az egyetemeken 1957-ig noveke-
dett, majd csokkent, foleg a foldmuves csaladok szamanak altalanos esćse miatt. 

A gyakorlat bizonyitja, hogy a gimnaziumi vegzettsegiiek hamarabb jutnak el az 
egvetemekre, privilegiumuk nagyobb a politikai aktivitasban, mint a gazdasagi iskolak 
tanuloinak. Erdekes megemliteni azt is, hogy az elobbiek kevesebbet sportolnak es 
tincolnak. 

Mindenesetre a gazdasagi iskolak tanuloi hattćrbe szorulnak a gimnazistak miatt. 
A tanulmanyi eredmenyre ćrdekes befolyassal van a sziil6k anyagi helyzete. Pćldaul 
az egyetemen a szuperkitun6k kozott (9,51—10) negyszer annyi a gazdag csaladbol 
szarmazo, mint a kedvezotlen anyagi koriilmćnyek kozott ćlo hallgato, az utobbiak 
azonban rendszerint ćppen a penzhiany miatt, hamarabb (idejćben) fejezik be az iskolat. 

2. A z ifjusag eszmei torekvćse, ideologiai-politikai elkotelezettsege ćs tarsadalmi-
politikai aktivitasa 

A kutatćk ćrdekes adatokat kaptak a fiatalok eletfelfogasarol. Peldaul arra a kćrdesre, 
hogy melyik eletm6d a legelfogadhatćbb, legtobbjiik az altalanos tarsadalmi jelent6sć-
gu (a hasznos) mellett allt ki (foleg az egyetemistak). A megkerdezettek legtobbje 
(76,6 szazalek) legjobban a haborutol fel, azutan (46,6 szazalek) a betegsegtol, a halaltol, 
mig az egyetemistak legnagyobb resze attol, hogy semmit sem er el az iletben (46 sza-
zalćk). A z egyetemistak idealjai legtobbszor tudosok, forradalmarok, a munkasoke 
sportol6k, a foldmuvesekć pedig rendszerint idealizalt eszmćnykćp. 

Legtobbjiik elveti az autoritativ viszonyt ćs a szolidaritas, a humanizmus mellett 



foglal dllast - ami kćtsegkiviil a fiatalok muveltsegere vall. Pozitiv ezenkiviil 
a szocializmusrol vallott velemenyiik is: hdromnegyed reszuk tokeletesen e tarsadalmi 
rendszer mellett all; 43 szazalćk meggy6zodese, hogy ez a legjobb tarsadalmi rendszer; 
50 szazalek szerint csak akarjuk hazankban bevezetni az onigazgatast (altalanos emberi 
szabadsaggal), mig csak 37 szazalek gondolja, hogy ez valojaban meg is valosul. A fia-
talok tobbsćge szerint (40 szazalek) nalunk megvan az igazsagakards, de csak 3,9 szaza-
lek gondolja, hogy ez meg is valosul. A z onigazgatassal kapcsolatban legpozitivabb 
velemenye a gimnazistaknak van, mig a tobbi kozepiskolas es egyetemista rezervaltabb 

A nemzetkozi viszonvok kerdeseben az if jusag peldat mutat az idosebb generacionak, 
hisz teljesen mentes a nacionalista eloiteletektol es a nepek testverisege es egysege mel-
lett all ki. Legtobbjuk jugoszlavnak vallja magat ćs 91 szazalćkuknak egyaltalan nem 
fontos, hogy baratjanak mi a nemzetisege. 

Rendkiviil tanulsagosak a vdlaszok arra a kerdesre, hogy mi nem tetszik tarsadal-
munkban: 

a) a rossz kaderpolitika 6 0 % 
b) a latszćlagos onigazgatas 48,33% 
c) a gazdasagtalansag jelentkezćse 46,66% 
d) az dsszehangolatlan szemćlyi jovedelem-elosztas 4 5 , % 
e) szabalvtalansdg a tanitasban 4 0 % 

Mi tetszik a tarsadalomban? 
a) Tito kulpolitikaja 3 1 , 6 6 % 
b) az iskolaztatdsi lehetoseg (mindenkinek) 21 ,66% 
c) a nemzeti egyseg, az el nem kotelezettseg 2 0 % 

Mit kellene megvaltoztatni? 
a) a tarsadalmi rendszert 13 ,3% 
b) nem specifikus feleletek 1 2 , 9 % 
c) az emberek viselkedeset 12 ,2% 
d) a fiatalok helvzetet 1 1 , 9 % 
Tehat a fiatalok a legelegedetlenebbek a kovetkezo problemak miatt: az iskolaztatas 

ćs allasba lćpćs rossz lehetosegei. A legelegedettebbek azonban Tito ktilpolitikajaval: 
(semleges, haboriiellenes, igazsagos). 

A z idosebbekhez viszonyitva a fiatalok kozelebb allnak a K S Z eszmejehez, de politi-
kai erdeklodesiikben vannak negativ jelensegek is. Peldaul a tisztviselok elkuloniilnek 
a munkasoktol, sot csoportosulnak, peldaul a Crna Gora-iak a macedonokkal, a hor-
vatok a szlovenokkal, mig kozottiik a szerbek allnak. A fiataloknak szeles az erdeklode-
si koriik, egy rćsziik azonban megis indifferens marad a politikai kerdesek irant, keveset 
vitatkoznak, terveznek. Sok kozepiskolas ezt azzal magyarazza, hogy elteres van a sza-
vak ćs a tett kozott, a fontos kćrdesekben iigyis masok dontenek. A fiatalok azonban 
mindinkabb bekapcsolodnak az onigazgatasba, de gyakran, csak formalisan. A nyilva-
nos gondolatnvilvanitastol foleg harom okbol tartozkodnak: 

a) a nyilt igazsagtalansag megjelolese megbosszulja magat 
b) nem hoz semmilyen valtozast 
c) keptelenek a nyilvanos fellćpćsre 



3. А J K S Z es az ifjiisag 

Ismert teny, hogy a fiatalok nincsenek megfelelo szamban kepviselve a KSZ-ben, 
s6t reszveteliik evr61 evre csokken, ami az idosebb generacić szambeli folenyet eredme-
nyezi. 

Sok szervezet passziv a fiatalok politikai neveleseben es tajekoztatisaban, peldaul 
az ifjusag felćnek van csak alkalma feluletesen atolvasni a K S Z programjat es statutu-
mat. A fejletlen politikai tudat persze csak hatraltatja a szocializmus fejlodeset - ez 
mindannyiunk elott vilagos - ezert tesznek ma olyan intezkedeseket, amelvek aktiv 
politikai tevekenysegre kesztetik a tagsžgot. 

A K S Z viszonvulasa a fiatalokhoz nem kielegito, mert tobb tor6dćsre van sziikseg, 
nevelesre, olyan feltetelekre, amelyek progressziv akciokat eredmenyeznek. Egyes 
politikai szervezetek rossz akcioja, konzervativizmusa, a tett hianya kedvezotlentil 
hat az if jusagra - elegedetlenseget, lehangoltsagot es kritikai allaspontot valt ki a K S Z 
irant. Kiilonosen ismert az egyetemistak lehangolo velemenye, majd a kozćpiskolasok 
nem lelkesedo viszonyulasa a KSZ-hez. Legtobbjiik (44%) megis azt gondolja, hogy 
habdr nem mindig, mćgis legtobb esetben a K S Z szerepe haladć. Sajnos a tagok tapasz-
talatszerzćsćvel csokken a pozitiv velemćny, mert latjak, hogy a hatarozatok nem min-
dig valosulnak meg. Legtobb fiatal valtoztatni szeretne egyik-masik alapszervezet 
munkajan: politikai nevelest vezetnenek be, tobb onallosdggal ruhaznak fel hatarozat-
hozatal alkalmaval a tagokat (az egyseges vegrehajtas mellett). A fiatalok elegedetlen-
segćt feltetlenul pozitivnak kell elkonvvelniink. Ugyanis ez azt jelenti, hogy a mai 
fiataloknak ambicioi vannak es tobbre is kepesek. Kezdeti csalodasuk folytan valtoz-
tatni szeretnenek sok mindenen, igy a munka a jdv6ben javulna, hisz a megkerdezettek 
haromnegyed rćsze valtoztatna a K S Z szerepen a programjahoz huen. Legtobb fiatal 
altalanos vilagszemlćlete miatt - ami egyezik a K S Z programjaval - lep be a partba, 
de a gyakorlati problemakon valtoztatna: jobban figyelembe vennć az onigazgatasi 
jogot. 

A kitoltott kerd6ivek bizonyitjak, hogy a fiatalok velemenve rosszabb a KSZ-tagok-
rol, mint a magdrćl a szovetsegrol. Szerintuk a KSZ-tagok a legpozitivabb tulajdonsa-
gokkal rendelkez6 egyćnek, de amikor direkt kapcsolatba keriilnek veliik, gyakran 
azt tapasztaljak, hogy бк is „csak egyszeru emberek", erćnyekkel es hibdkkal. 

A megkćrdezettek, hogy miert nem Ićpnek be a KSZ-be, igy valaszoltak: 
a) nem tudom 
b) nem erdekel a politika 
c) vallasos vagyok 
d) nincs kepessegem a KSZ-ben val6 tevćkenysćgre 
Legtobb egyetemista nem akar KSZ-tag lenni (50,5%), majd fiatal munkas (49%). 

A z egyetemistak a fenti okok mellć hozzafuzik meg: sok id6toltćs, kis teljesitmćny; 
opportunizmus. A z id6sebb munkasok es kozepiskolasok mar szivesebben lepnćnek 
be a KSZ-be. Altalaban a fiatalok 25 szazalćka kepezi a potencialis partjelolteket. A z 
eredmeny tehat pozitiv, csak a megfelelo talajt kell eldkesziteni szamukra. E cćlbol 
a J K S Z 3. ertekezletćnek hatarozata megallapitja: „... a K S Z ideologiajanak es poli-
tikajanak dontoen kell befolyasolnia az ifjusag allasfoglalasat ćs akcićit, s a szocialista-
ellenes ćs onigazgatasellenes егбк tevćkenysege ellen kell iranyulnia, ami egyik lenye-
ges kerdese a K S Z atszervezesenek, forradalmi megiijhodasanak ćs a tarsadalomban 
betoltott vezet6 szerepe erositesenek. A KSZ-nek minden tarsadalmi kornyezetben 
kitartoan szorgalmaznia kell, hogy a ratermett, szakkepzett, szocialista szemleletii ćs 
tarsadalmilag elkotelezett fiatalokra, f6keppen munkasokra batrabban bizzanak felel6s-
segteljes iigyeket ćs kotelezettsegeket a munkaszervezetekben, a tarsadalmi-politikai 



kdzossegben... A z if jusag KSZ-be valo felvetele nem lehet kampanyszeru. Szorgalmaz-
ni kell azt a gyakorlatot, hogy az ifjusag es szervezetei javasoljak soraikbol a legjobb, 
legaktivabb tagokat a JKSZ-be valo felvetelre."? 

Megallapithatjuk tehat, hogy vannak megoldasra varo problemak, amelyek az ifju-
sagot erintik - a kdnyv feltarja azokat es egyben figyelmeztet benniinket arra, hogy 
szocialista onigazgatasunk mai, forradalmi idoszakaban nagy lendiiletu akciokkal kell 
a hibakat kikiiszobolniink. Ketsegkiviil a K S Z hatarozott fellepesere van sziikseglink, 
a J K S Z elndkenek es Vegrehajto Irodajanak levele szellemeben. 

Jegyzetek: 

1. Adatok a Kepes Ifjusag rendkiviili kiadasabol - 1972. dec. 21-ćn (3. old.) 
2. Adatok a konyv eloszavabol (5—6 old.) 
3 Vladimir Obradović: Rezultati novijih istraživanja o omladini, Istraživački i izdavač-

ki centar „Naše teme", Zagreb 1969 - Sveska I, str. 25. 
4. Adatok a Kepes If jusag rendkiviili kiadasabol - 1972. dec. 21-ćn (2. old.) 
5. Reszlet Tito elnoknek a 3. valasztmanyi ulesen elhangzott beszedebol 
6. Adolf Dragičević: Izlaganja na simposiumu: „Društvo, revolucija, omladina" 

Centar za kulturnu delatnost omladine - Zagreb 1969. - Sveska I, str. 22. 
7. Idezet a J K S Z III. ertekezletenek hatarozatabol - Kepes If jusag rendkiviili kiadasa -
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1.1. A nemzetisegi iskolakkal szemben tdmasztott tarsadalmi igeny 
2. A szlovakiai magyar tannyelvfi iskolak fejlodese a burzsoa koztarsasagban 
3. A szlovakiai magyar tannyelvfl iskolak fejlodese a felszabadulas utin 
3.1. Az anyanyelvii tanitas-tanulas kerdeseinek vizsgalata 
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4. Az altalanos es sajatos vizsgalata a nemzetisegi iskola tartalmaban 
4.1.1. A magyar nyelvi kepzes altalanos es sajatos jegyei a szlovakiai magyar tannyelvu iskolak-
ban 
4.2.1. A tarsadalomtudomanyi tantargyak 
4.3. A miiveszeti tantargyak altalano es sajatos jegyeinek vizsgalata 
4.3.1. Az irodalom tanitasanak cel- es feladatrendszere. Az altalanos es sajatos vizsgalata az 
irodalomoktatas tartalmaban 

A Szlovakai Tankonyvkiado gondozasaban nemrćg jelent meg Mozsi Ferenc tanulma-
пуа, amely a Szlovakiai magyar nemzetisegi iskolat es annak egyes tipusait, de foleg 
az anyanyelvu neveles sajatos es „ezerarcu" kerdćseit taglalja. A konyv elso kotete-
kent jelentkezik annak a sorozatnak, melyet a szlovakiai Tank6nyvkiad6 a Nemzetisćgi 
iskolak problemakorenek szentel, es azoknak tobb vonatkozasat monografikus forma-
ban igyekszik megvilagitani. 

A szerzo alapos ismeroje a szlovakiai nemzetisegi iskolak eletenek ćs tortćnelmenek, 
hisz 1960-ig mint gyakorlo pedagogus, illetve mint magyar-zene, tortćnelem-kepzćmu-
veszet tanar dolgozott a Komaromi Ćvonokćpzo Intezetben, majd 1960-tol az Oktatas-
iigyi Miniszterium nemzetisegi iskolak ugyvezetćsevel megbizott tanacsosakent kiserte 
ennek az iskolatipusnak szlovakiai eletet, fejlodćset. K6nyve pedig arrol tanuskodik, 
hogy nemcsak alapos kutatomunkat vćgzett, hanem arrol is, hogy jo megfigyel6 es 
hogy tajekozodasa e targyban irigylesre mćlto. Pedig nem vallalt кбппуи munkat, 
ćs annak nehezsegeirol mar az indulas pillanataban meg volt gyozodve, tudvan, azt 
hogy a nemzetisćgi iskolaugy kerdeselt Szlovakiaban, epp\igy mint masutt is, csak 
a komplex kutatasok es ertekelesek alapjan lehetne megvilagitani, es hogy kollektiv 
erofeszitesre lenne sziikseg hogy megfelelo eredmenyekhez juthasson az olvaso. Ezzel 
kapcsolatban szerenyen megjegyzi: „ А nemzetisćgi koriilmćnyek kozott е!б embernek 
azonban rendszerint nem all modjdban nagy kollektivat szervezni es intćzmenyesen 



vegzett kutatassal valaszolni a mindennapok gvakorlata felvetette kerdesekre. Ez a ma-
gvarazata, hogy a nemzetisegeknek altalaban tobb a mindenese"! 

Bevezetoben Mozsi ismerteti a szlovakiai magyar iskolak fejlodesenek fobb szaka-
szait, s vazolja ezen iskolak kvantitativ es kvalitativ fejlodeset az Els6 koztarsasag 
idejeben, valamint a felszabadulas utan. A felsorolt adatokkal szepen mutatja ki, hogyan 
szolgalta a csehszlovak iskolaiigy a magyar dolgozok nemzetisegi elnyomasat (az osztaly 
elnvomas mellett), de azt is, hogy a szocialista iskolafejlesztesben is voltak komoly 
nehezsegek a multban. Igen erdekesek a kovetkezo adatok: Szlovakiaban 1949 oktobe-
reben 154 osztalyban 5100 didk tanult magyar tannvelvii iskolaban, viszont 1950-ben, 
a „je'gtb'res eveben" mit 1260 osztalyban 30 000 tanulć hallgatta az anyanyelven a tanitast, 
tiz ćv alatt ez a szam megketszerezodott, mig 1970-ben mar 3871 osztilvban kozel 
100 000'tanulć jart Szlovakiaban magyar tannyelvu iskolaba. „(19 p)." A z iskolahalozat 
fejlesztesćvei parhuzamosan fejlodtek a tobbi feltetelek is e halozat zavartalan eletenek 
lebonyolitasara: tanitokepzdk, ovonokepzok ćs szaklapok. A z „Učitelske noviny" 
cimu szlovak nyelvu tanitoi hetilap 1951-ben kethetenkent magyar nyelvii melleklettel 
jelent meg, a „Tanitok lapja"-val, 1955-ben pedig megindult a „Szocialista Neveles" 
onallo magyar nyelvu modszertani havi folyoirat. A hatvanas evek elejen kiepiilt a ma-
gyar tannyelvu iskolak keriileti, es veglegesebb formaban kozponti szintii, tanfeliigyeloi 
halozata. Akkor allandosult a Pedagogiai Kutato Intćzet nemzetisegi csoportja es 
a Szlovakiai Pedagogiai Konyvkiad6 magyar szerkesztosege, es jelentek meg egymas-
utan a megfelelo tankonyvek, tanitoi utmutatasok, illetve modszertanok. Ezzel a pozi-
tiv fejlodesi vonallal parhuzamosan az egesz orszagban erosod6 dogmatizmus a magyar 
tannyelvu iskolakra is rakćnyszeritett „јб nćhany vargabetut". A z egesz orszag taniigyć-
nek egysegesitese folyamataban, az ,,egysegesito ideologai tendenciajat szimplifikalva, 
egysćgesitettćk az egćsz allam teruleten a tortćnelem tanterveit a cseh, a szlovak, az 

ukran, a magyar ćs a lengyel iskolakban" hasonl6 inditćkkal magyarazhato a szlo-
vak es a magyar tannyelvu iskolak adminisztrativ uton valo egy igazgatas ala helyezese". 
(22) A dogmatizmus felszamolasaval megindult az a gyors folyamat, amelynek igen 
komoly eredmenyeire Mozsi Ferenc beszedes peldakat szolgaltat: az 1969-ben vegzett 
orszagos tudasszintvizsgalat objektiv ertekelese azt mutatta ki, hogy a magyar tannyelvu 
diakok tudasa az orszagossal azonos, illetve nemely teruleten valamivel jobb is volt 
az orszagos szintnel; 1960-tol 1969-ig 634 pedagogiai mu jelent meg, elkesziiltek a ta-
nitas uj koncepcioinak tudomanyos tervezetei, valamint a pedagogiai kutatasi terv-
javaslatok, a Nyitrai Pedagogiai Fakultas mellett pedig 1970-ben megnyilt a Pedago-
giai Kiserleti Intezet. Mozsi alahuzza, hogy a magyar tanitok kepesitćse megfelel a szlo-
vakiai atlagnak, a magyar tanulokra ugyanannyi tankonyv jut, mint a szlovak tanulok-
ra. 

Igen erdekes a szerz6 ama fejtegetese is, amely a Szlovakiai magyar tannvelvu isko-
lak helvzetćvel foglalkozik. Mozsi ramutat arra a tenyre, hogy a Csehszlovak Szocialista 
Koztarsasag nemzetisegeinek helyzetet szabalyozo 144/1968 szamii alkotmanyereju 
torvenynek azon rendelkezese alapjan, amely kimondja, hogy „ А polgar sajat meggyo-
zodese szerint szabadon donti el nemzetiseget" az iskolapolitika teren a tanitdsi njeiv 
kerdese'ben a s^iilSke a donte's joga. Ezt a rendelkezest a szerzč jonak talalja, de arra figyel-
meztet, hogy a szimplifikalas nem vezethet oly eredmenyekhez, amelyek a nemzeti-
segiek teljes erdekeit szolgalnak, es habar hangsulyozza, hogy e kerdes behatobb vizs-
galataval mćg tartozik a szociolingvisztika, elorebocsatja a kovetkezoket: 

„ А nemzetisegi iskolak gyakorlata azt igazolja, hogy az iskola tanitasi nyelve hosz-
szabb idore is ervenyes 6s teljes jogot elsosorban olyan tarsadalmi es politikai legkor-
ben szerezhet (es tarthat meg), amelyben az anyanyelvnek (L ) es a masik nyelvnek 
(L ) lćnyegćben egyenjogu funkcioja van az eletben. Vagyis olyan feltitelek kozott, 



amelvek kozott mindket nyelvnek egvforma a hasznalati erteke, s egyforma tarsadalmi 
elbiralasban reszesiil."(27) 

Elemezve a szlovakiai magyar tannvelvii iskolak feladatait a szeržo ramutat arra 
a tenyre, hogy azok kiildetese az, hogy hozzajaruljanak a szlovak es magyar nep elete-
nek es kultiirajanak kolcsonos megismertetesehez es megszerettetesehez, hogy fejlesz-
szek a tanulok szocialista hazafisagat ćs proletar nemzetkoziseget, egeszseges nemzeti 
ontudatat, es ezzel a leheto legeredmenyesebben harcolhassanak a nemzeti tudat szfera-
jaban ragadt csokevenyek ellen. Ennek kovetkezteben a nemzetisegi iskolak Oktatoi 
tevekenysegeben sziiksegszeruen jelentkezik egy bizonyos fokii tobbletfeladat, ami 
a nemzetisegi iskolak egyik sajatossaga. Ez ertheto is, mert a nemzetisegi csoport ket 
kultiirahoz kotodik: „ А Csehszlovakiaban elo magyarsagot a cseh es a szlovak kultu-
rahoz koti a fel evszazados egyiittmuk6des, a kozos allami-, jogi-, gazdasagi es politi-
kai elet, a kozos cćlkituzesek, a szocializmus epitćsebol adodo feladatok vallalasa, 
valamint ennek a hatasara a kulturalis-, tudati-, erzelmi-magatartasbeli vonatkozasok. 
A nyelvi-kulturalis-etnikai kozosseg es az ennek kovetkezteben a tudati-ćrzelmi maga-
tartasbeli vonatkozasok viszont a szocialista magyar kulturahoz kotnek". Ennek logi-
kus kovetkezmenye, hogy a szlovakiai magyar tannvelvii iskolak e ket forrasbol meri-
tenek, foleg a njelvi, muves^eti e's torteneti tantdrgyakban, de Mozsi arra figyelmeztet, 
hogy a nemzetisegi iskolak tanterveinek megfelelo elokeszitesenel nem lehet azt az 
eljarast alkalmazni, amely a ket nemzeti kultura tenyanyaganak mechanikus egymas-
melle illesztesevel adna meg a nemzetisegi iskolak tantervi anyagat, hanem sziikseg 
van egy sajatos szelektalo adaptalasra, amely lehetove teszi az olyan tantervi anyagot, 
amely az adott tarsadalmi-gazdasagi formahoz legszorosabban kotodik, a nemzetisegi 
mikrokulturanak legjobban megfelel es a politikai, gazdasagi ćs miivelodćsi eletet 
maximalisan elorelenditi. 

A nemzetisegi iskolak harom alaptipusat: a nyelvoktato, a ketnvelvu es a magyar 
tannyelvu iskolat kiilon ertekelte a szerzo. A nyelvoktat6 iskoldk, foleg az ukran nemzeti-
seg sorait olelik fel, es azokban csak az anyanyelv es az irodalom tanitasa folyik апуа-
nyelven, a tobbi tantargy tanitasa mar szlovak nvelven tortenik. Ennek az oktatasi 
intezmenynek gyengeseget a kovetkezoben foglalja ossze a szerzo: „А hiba dltaldban 
а%, hogy a nyelvoktato iskoldk tdrsadalomtudomdnyi tantdrgyainak tantervi anyagdban nem 
(illetve nem elegge), ervenyesul a nem%etisegi s%empontok teleologikus koncentrdcioja. Sok 
esetben ugjanis minden nemzftisegi vonatko%dst csupdn a nem%etise'gi nyelv e's irodalom oktatdsd-
ra, а%а% egy pedagogusra e's egy tantdrgyra bi%%dk." (35) Ezenkiviil hiba meg az is, hogy 
az ilyen iskolak heti oraszamat meg heti 2-3 oraval mechanikusan bovitik, megpedig 
a nemzetisegi nyelv es irodalom oraszamaval. E^ekbol a iskoldkbćl hidnyz>'k a nemzetise'gi 
jelleg, de szakositott nyelvi iskoldnak sem nevezhetok. 

A ke'tnyelvu iskolatipus meghonositasa sem hozott kielegito eredmćnvt a szlovakiai 
iskolakban. Erdekfeszitoen izgalmas pedagogiai kerdesnek tiinteti fel a szerzo azt 
a problemat, hogy mi az elonye, illetve hatranya, de elsosorban mi a pedagogiai-pszi-
chologiai feltetele annak az Europa-szerte jelentkezo gyakorlatnak, hogy пећапу tan-
targyat — egy idegen nyelv minel tokeletesebb elsajatitasa erdekeben - nem a gyermek 
anyanyelven tanitanak. Szlovakiaban 1963-ban tobb magyar tannyelvfi iskolaban egy-
ontetuen elmarasztaltak azt a kisćrletet, amely haromeves szlovak nyelvu foldrajz 
tanitast honositott meg ezekben az iskolakban. A velemeny az volt, hogy mind a magyar, 
mind a szlovdk nyelvben pongyolasdgra neveit. Mozsi utalt a jugoszlaviai ketnyelvu iskolak 
felviragzasara es hanyatlasara, kiemelve azt, hogy ertesiilesei szerint a ketnyelvu isko-
lak gyakorlataval hazankban nagyobbreszt felhagytak, azćrt mert nem nyiijtott kiele-
gito pedagogiai eredmenyeket, es mert a sziilok elegedetlensćget valtotta ki (a szerb-
horvat ćs magyar sziilok elegedetlenseget egyarant). Habar az igazsag es a tudoma-



nvossag kedveert meg kell allapitani azt is, hogy a mi ketnvelvu iskolagyakorlatunkat 
mi magunk sem kisertuk megfelelo tudomanyos apparatussal es hozzaallassal, ćs an-
nak pozitiv es negativ jegyeit meg maig sem ertekeltiik ki teljesen. 

A magyar tannyelvu iskoldk mukodćsevel kapcsolatban Mozsi ramutat arra a tenyre, 
hogy Szlovakiaban is beleiitkozott ez az iskolatipus ket akadalyokat teremto nehez-
sćgbe: a ,,nagydllami er%eketlenseg", illetve a ,,nyelvi s^intre va/d primitiv leegyszerusites" 
tendenciajaba. A ket, vagy tobb nemzet kornyezeteben Szlovakiaban, Mozsi szerint 
a nemzetisegi iskolak (nehany nyelvoktato iskolat kiveve) „tobbe'-keve'sbe' eleget tesznek 
a ket muveltseg ismeretere ćs szeretetere, a bilingvizmus kovetelmenveire, az etno-
centrizmus elleni harcra es a proletar nemzetkozisegre valo neveles kovetkezmenyei-
nek." Ezzel szemben azok az iskoldk, a vegyes nemzetisegti etnikumban, amelyekben nem tanit-

jdk a mdsik ne'p nyelve't, nem ismertetik muveltse'ge't, halado hagyomdnyait, e's a ke't ne'p pozitiv 
kapcsolatainak tortenetet, ezen a te'ren szemmel tdthatćan lemaradnak. Szamunkra ez a meg-
allapitas nemcsak azert ćrtekes, mert a mi felmereseink is ugyanilyen ćrtekuek, hanem 
azert is, mert iskolareformunk es пј tantervi javaslataink mar ezt a fogyatekossagot, 
ugy veljuk, teljes egeszeben igyekszenek felszamolni. 

A fent emlitett mulasztasok negativ kovetkezmenyei azonban nemcsak a tobbsegi 
nemzet diakjaira hatnak ki negativan, hanem hatvanvozott mertekben azokra a diakok-
ra is, akik a nemzeti kisebbseg tagjaikent a tobbsegi nyelvu iskolakba jarnak. Ok nem-
csak, hogy a nemzetise'giik konyhanyelvet besze'lik, hanem nemzeti hagyomanyaikat is olyan 
hianyosan ismerik, hogy nemzetise'gi muveltseguk szempontjdbol akulturdlt egyeneknek szdmi-
tanak, es az Пуепек ,,konnyebben nyerhetok meg pl. egy mitizalt tortenelemszemlelet-
nek", ami pedig pszichikailag „sze'lsoseges reakciokat szuthet: indokolatlan agresszidt, vagy 
indokolatlan onkisebbitest". ,,Egy mitizdlt torte'nelemszemle'letbol egyardnt logikusan kdvetke-
Zik a nemzethaldl vizidjdval vald kiizdelem e's szuntelen szorongds, mdsre'szt az indokolatlan e's 
irredlis ige'nyek."(41) 

A magyar nvelvi kepzessel elegedetlenek a szlovakiai pedagogusok, es foleg „а he-
lyesiraskozpontusagot es az iskolai grammatizmust" biraljak, es a nyelveszektol 
varjak azt, hogy megtalaljak a modjat annak, hogy az iskolai grammatizalast fokoza-
tosan valtsa fel a nyelvmuveles, amivel egyuttal biztositanak a ketnyelvuseget is meg-
biro, korszeru anyanyelvi alapozast, es ezzel a tanitas-tanulas hatekonysagat. 

A honismeret es allampolgari neveles tanterveiben csak elvćtve akadnak nemzetisegi 
sajatossagkent ertelmezheto tananyagreszek. Es ez helvenvalo es ćrtheto is. Ellenben 
Mozsi helyteleniti azt, hogy Szlovakiaban a foldrajz tananyaga egyseges es nem saja-
tos tantargy a nemzetisegi es szlovak tannyelvu iskolakban, es ebbol kifolyolag, vele-
тепуе szerint, az a paradox helvzet kovetkezik, hogy a magyar diak relative jol ismeri 
a magyar irodalmat es tortenelmet, de a megismert esemenyeket nem tudja foldrajzilag 
is rogziteni, illetve helyhez kotni. A szerzo szerint a nemzetisegi iskolakban, mely ket 
nyelvvel es ket kulturaval vertezi fel tanitvanvait, azokat „mindkćt kultiira otthonaval", 
illetve foldrajzaval meg kellene ismertetni.(69) 

Kiilon ertćke az ismertetett konyvnek a tortenelem- es irodalomtanitas altalanos 
szlovakiai es sajatos nemzetisegi jegyeinek vizsgalata. A szerzo igen kimeritoen, kdriil-
tekintoen es reszletesen foglalkozik a kerdesekkel, es miivenek eme reszei vajdasagi 
szaktanaraink kiilon figyelmet erdemlik, ćs megfelelo, szaktantargyankenti kiilon 
ismertetest is megkivannak. Ahogy a szerzo is gyakran merit a mi tapasztalataink tar-
hazabol, eppugy szamunkra is szamos megallapitasa, eszrevćtele, sugalmazasa es ja-
vaslata megfontolando, nemritkan osztonzo vagy kovetendo is. Ez ertheto, mert sok 
tekintetben azonos cćlkituzćseink, hasonlo problćmaink es nehezsegeink vannak. 
A tdrtenelemtanitasban tobbek kozott az egyetemes, a magyar, a szlovak es a cseh 
tortenelem szinkronja mellett foglal allast, de azt, velemenve szerint, feltetleniil boviteni 



kellene a szlovak-magyar kapcsolattortćnelemmel. Szamunkra is igen aktualis az a ne-
zet, amely a kapcsolattortenet ismertetesenel elsosorban a pozitiv jelensegek fele sze-
retnć iranyitani a diakok figvelmćt, de termeszetesen azzal a figyelmeztetessel, hogy 
ez nem azt jelenti, hogy el kellene hallgatni a tortenelem folyaman jelentkezett ellente-
teket, az egymas ellen toro nacionalista viszalyokat, az uralkodo nemzeti tobbsegnek 
a kisebbseggel szemben folytatott politikajat, mely az antagonisztikus osztalyokra 
tagolt tarsadalomban jellemzo kiserojelenseg. Ismertetve mindezt, szamunkra, irja 
Mozsi, megis fontosabb az, ami osszekapcsolja nepeinket, illetve az, ami a pozitiv 
egyiitteles iranyaban hat. Allast foglalva amellett, hogy a tortenelmet nem nepenkent 
ćs orszagonkent, hanem korszakonkent, horizontalis attekintesben kellene eloadni. 
Orommel tapasztalhatjuk, hogy ezt mi mar tantervjavaslatainkban meg is valositottuk, 
es a tantervertekeles szerint, ezt a megoldast egykent helyesnek es sajatjanak tekintette 
minden iskola Vajdasagban. Hissziik, hogy tapasztalataink hasznosak lesznek a szlova-
kiai kollegaink szamara is, de valljuk azt is, amit a szerzo is kiemelt, hogy az ilyen tor-
tćnelemoktatas nem lesz кбппуи feladat, es hogy szamos nehezseget, buktatot kell 
lekuzdenunk, mert mi is tudjuk azt, amire Mozsi figyelmeztet „ А т е п п у к igy a jelense-
geket szembesito es egyseges vizsgalataval пуетспк (nyeriink!) egy marxista, sokretubb, 
szinkronikus tortćnelem-lattatassal, valoszinuleg ugyanannyi gondunk tamadna (ta-
mad!) a didaktikai megoldasokkal. Mert egyszerubb, peldaul, felvaltva tanitani az 
egyetemes tdrtenelmet es a nemzeti t6rtenelmet..."(86) Ezert ezt a megoldast, aminek 
erettseget a historiografia lemaradasa is hatraltatja, Mozsi, inkabb a holnap feladatanak 
tekinti, mint a maenak, ellenben kiemeli, hogy a tortenelemnek ilyen tanitasa „mint 
tarsadalmi igeny, viszont mar a ma szocializmust epito valosaganak egyik kategorikus 
imperativusza..." 

Helytelennek tartja azt is, hogy a jelenleg ervenyes magyar, szlovak, cseh tannyelvu 
kozćpiskolak irodalomtorteneti tananyaga, es a megfelelo tankonyvek szovege, 
a szomszedos nćpek irodalmanak tananyagat ugyszolvan nem tartalmazza. Mozsi 
szerint nem arrol van itt szo, hogy a mar amugy is bo, kotelezo anyagot kellene tovabb-
duzzasztani, hanem пј irodalomszemleletet kellene ezekbe a tankonyvekbe, tantervek-
be vinni. „На ugyanis az emlitett tankonyvek (nehol peldaul csak utalaskent) tartal-
maznak es ismertetnek a kelet-kozep-europai irodalmak parhuzamos fejlodesi tenden-
ciait, ezzel tulajdonkeppen a nemzeti irodalom alaposabb ertesćt is elosegitenek." 
(125-126). Hogy ezen a teren is nagy a lemaradas, azert a tarsadalmi-politikai adottsa-
gokon kiviil a tudomanvos kutatasok eredmenytelenseget is hibaztatja Mozsi, es elso-
sorban arra a sajnalatos tenyre utal, hogy volt olyan korszak is „amikor a marxista 
tudomany sematizmusra hajlo kepviseloi elvetettek, s karosnak tartottak az osszeha-
sonlito irodalomtortćnet modszeret..." A komparatisztikus tudomanyos kutatas 
azćta mar fellendult, a tarsadalmi-politikai viszonyok is kedvezo fordulatot nyertek, 
a korszeru irodalomtudomany kilepett a nemzeti irodalom hermetikus vizsgalodasanak 
korebol, illetve a vilagirodalom es nemzeti irodalom kapcsolatanak „asszimetriajabol" 
es ebbol kiindulva Mozsi a kovetkezd megallapitashoz jut: „Ерреп ezert az iskolai 
irodalomoktatasnak is ki kell tekintenie a szomszedos nepek fele, hiszen ezek a nepek 
a tarsadalmi fejlodes hasonlo utjat jartak meg, s igy az irodalom problematikaja erol-
tetettseg nelkiil hasonlit egymashoz." Mint gyakorlo tanar es pedagogus, Mozsi azon-
ban alahuzza azt is, hogy mas kerdes, hogy hogyan es mennyiben realizalhato ez a ko-
vetelmeny, az oraterv es a tantervi anyag bovitese nelkiil, illetve a jelenlegi tananyag 
ujrarendezćsevel es szelektalasaval, es kisćrletet tesz arra, hogy megfelelo tantervi 
elemzessel, ćs szamos peldaval utaljon arra, hogyan kćpzeli б el a magyar tannyelvii 
iskolakban a magyar es a szlovak irodalom sajatos nemzeti fejlodesenek arculatat abra-
zolni. Ezzel foglalkozik a konyv „А tananyagelosztas, mint a kapcsolattortenet tani-



tasanak egyik feltetele" cimu fejezete. Ez az anyag joggal tarthatna igenyt arra, hogy 
magyar pedagogiai, de a szerbnyelvu pedagogiai folyoiratunk is kiilon Iekozolje, mert 
ertekes gondolatokat ćbreszt, es tartalmas vitara osztonoz. 

Vegezetiil hangsulyozni szeretnćnk: a nemzetisegi iskola problematikaja nemcsak 
Szlovakia es Jugoszlavia taniigyćt ćrinti, hanem szamos mas allam ćs tarsadalom tan-
iigyet is, Mozsi Ferenc konyve, a szlovakiai tapasztalatokat objektiven es a tudomanyos 
igazsagot szem elott tartva terkepezi fel es ezzel az eljarassal gyakorlati segitseget 
nyujt mindazoknak, akik a nemzetisegi iskolak kerdeseivel hivatasszeruen foglalkoznak. 
Epp ezert tarthat szamot nemzetkozi erdeklodesre is. Annal is inkabb, mert a szerzčt 
ćrtekeleseben nem vezettek eleve adott iteletek, megfontoltan, alaposan kutatta fel 
a kerdes szamos osszefuggeset, nagy teny ćs okmanyanyagot, igen gazdag irodalmat 
dolgozott fel, es igy lehetove tette, hogy velemenyevel szamolva, sajat adottsagainknak 
ffiegfeleI6en, onalloan alkossuk meg allasfoglalasunkat. 
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