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Vladan Cetkovic 

A SZOCIALISTA SZÖVETSÉG FORRADALMI 
GYAKORLATA MEGVÁLTOZOTT TÁRSADALMI 
KÖRÜLMÉNYEINKBEN 

A Szocialista Szövetség új szerepe, a politikai rendszerben és társadalom-gaz
dasági és politikai körülményeink egészében betöltött helye, a megvál
tozott termelési viszonyokból ered. Az új szervezési mód szükségessé
géről alkotott homályos elképzelésekben, ez egyes „bölcs elmék" olyan 
projekciójának és absztrakt programjának tűnik, mely mellőzi az anyagi 
és a termelési erők fejlődésében elért megnövekedett szintet és a munka 
megváltozott társadalmi jellegét. Ezek az objektív érvek, hogy a fejlődés 
adott fokán jelentkező társadalom-gazdasági és politikai ellentéteket 
felülmúljuk, a szubjektív erők szervezésében magasabb fokot igényel
nek. Ezért a Szocialista Szövetségnek ezekben a megváltozott társadalmi 
körülményekben jelentős helye van, mert ha a szervezeteivel, tribünjeivel, 
szakosztályaival, fórumaival és más akcióival ezen a területen hathatósan 
nem működik, akkor számára a politikai hatásgyakorlás klasszikus mód
szereinél egyéb nem is marad. A Szocialista Szövetség fokozott társa
dalmi szerepe nemcsak a társadalom osztályelemeinek és társadalmi 
szervezeteinek igazolását, hanem a társadalmi viszonyok és értékek további 
fejlesztését is jelenti. 

A Szocialista Szövetség nemcsak a múltban volt, hanem ma is jelentős 
tényező a termelési eszközök, vagyis az egész társadalmi élet, sőt a tudat 
szférája és az ideológia társadalmasításában is. Ezért a Szocialista Szö
vetség akcióprogram-irányvonalának tartalmaznia kell és ki kell fejeznie 
az olyan kérdések és problémák egész komplexumát, amelyek a munkás
osztály avantgárdjának a helyét határozzák meg. Ez azt jelenti, hogy a 
Szocialista Szövetségnek rendelkeznie kell olyan képességgel, mely a 
Kommunista Szövetség eszmei-politikai orijentációját asszimilálja, és a 
gyakorlatban úgy realizálja, hogy minden egyes emberhez, polgárhoz 
eljusson. Ezután a Szocialista Szövetségben a munkásosztály, a dolgozók, 
a különféle gazdasági és társadalmi szervezetek különböző foglalkozású 



polgárai felvetik saját problémáikat, összehangolják érdekeiket és koordi
nálják az akciókat. Az ilyen általánossága mellett is, a Szocialista Szövet
ség a dolgozók és a polgárok valódi, és a legkonkrétabb szükségleteit és 
érdekeit fejezi ki. Az integrális értelemben felfogott társult-munkában 
a társult munka keretein belül kialakult önigazgatási társadalmi viszonyok
ban és társult munka olyan elemeiben, melyek a társadalmi munka egyes 
kategóriáit kapcsolják össze: a termelőit és az improduktívot, a termelőit 
és a társadalmi tevékenységek egyes szféráit, s ezek a Szocialista Szövet
ség fontos szerepét feltételezik. A Szocialista Szövetségnek az a felkészült
sége, mellyel a programjait a tömegek reális érdekeire és szükségleteire 
alapozza, lehetővé teszi a tömegességet és az emberek széles körű tömörü
lését és részvételét a kitűzött célok megvalósításában. A tömegesség 
hiánya a Szocialista Szövetség munkájában és akcióiban lehetetlenné 
teszi az olyan fórumrendszerű munkamódszer leküzdését és felülmúlását, 
amelv az elmúlt időszak munkáját jellemezte. 

Ha a Szocialista Szövetség és a Népfront kapcsolatairól beszélünk, 
szükséges azt a munka - és működési gyakorlatot felhasználni, amelyben 
a Népfront növekedett. Ennek a gyakorlatnak az elemzése arra mutat rá, 
hogy a Népfront különböző viszonyokban és környezetekben az emberek 
közös és egyéni érdekei alapján miként született meg és egyesült szervezett 
erővé. Ez az érdek tartalmazta a megszállók elleni harcot és az új szocia
lista társadalmi viszonyok megvalósítására irányuló törekvéseket. Éppen 
ezért ez volt a kitűzött feladatok megvalósítására irányuló akciókban 
az emberek motívuma és mozgatója. Habár abban a korban (1941—1943) 
elméletileg a Népfrontot meghatározni nem lehetett, ennek ellenére olyan 
erős szervezetet képviselt, amely az emberek nagyon sok szükségletét 
elégítette ki. Természeténél fogva már ekkor is társadalmi szervezet volt, 
mert soraiban a hazafiak, és aktivisták, az ifjúság és a nők széles rétegeit 
gyűjtötte. 

Ma is ha létfontosságú kérdéseket vitatunk meg, ha az emberek olyan 
tényleges gazdasági és társadalmi érdekeiről van szó, melyekben saját 
maguk dönthetnek, mely az emberek számára olyasvalamit jelent, ami 
őket akcióra serkenti, befolyásolja az egzisztenciájukat, életszínvonalukat, 
akkor az emberek részt vesznek a Szocialista Szövetség szerveinek és tri
bünjeinek a munkájában. 

Fejlődésünk mai fokán az emberek érdekei különfélébbek és bonyo
lultabbak, mint korábban voltak. Ezek az érdekek a gazdasági igények
ben és a különböző környezetekben jelentkező meghatározott társadalmi 
szükségletek kielégítésében mutatkoznak meg. Más a falusiak, a külvárosi 
emberek érdeke, mint az urbanizált környezetben élőké. Megtörténik 
az is, hogy rövidebb idő alatt felépítünk egyes településeket, mint ahogyan 
benne megszerveznénk a társadalmi életet. Ennélfogva lassabban elégül-



nek ki lakosság egészségügyi, tanügyi, kulturális és más jellegű szükség
letei, nem ritkán az ilyen környezetekben rendetlenség, anarchia uralko
dik, ami a lakosságnál elégedetlenséget vált ki. Éppen a Szocialista Szö
vetség az az alkalmas szervezet, mely minden egyes ember, polgár, helyi 
közösség, kommuna érdekeinek a lényegét, struktúráját megismerheti. 
Az érdekek magasabb szintű egyesítésének csakis ez lehet az útja. Lényeges 
az is, hogy az emberek érdekei beépüljenek a társadalom akcióiba, s legye
nek megfontoltak és álljanak a társadalom általános szükségleteivel és 
céljaival kapcsolatban. Ha az érdekek helyes irányt követnek, akkor a 
társadalmi fejlődés hajtóerejét képviselik. A dolgozók és a polgárok 
érdekeinek széles körű összekapcsolásával áthidalhatóak az egyes régiók, 
területek, sőt köztársaságok között jelentkező bizonyos természetellenes 
és önigazgatásellenes határok is. Ennek az értelme az, hogy különböző 
érdekek olyan egységes osztályérdekké egyesüljenek, melyek a munkás
osztály történelmi érdekeinek az elemeit képezik. 

A dolgozók és a polgárok érdekeinek egyesítése megteremti a tár
sult munka és a küldöttrendszer lehetőségeit. Ez ad a Szocialista Szövet
ségnek teljes értékű tartalmat, mert ha az ember érdekei és az olyan szer
vezet között, melyhez az egyes ember is tartozik, nincs önigazgatású 
társadalom-politikai kapcsolat, akkor egyes olyan intézmények és szer
vezetek létesülhetnek, melyek a valós társadalmi szükségleteken és célo
kon kívül állnak. A dolgozók és a polgárok inkább kedvelik az akciót 
és a sikeresen végrehajtott akciót, mint az üres nyilatkozatot, vagy az 
olyan különböző papírszerű anyagot, mellyel a problémákat lehetetlen 
megoldani. Az utóbbival bizonyos olyan magántulajdon jogi és csoport
érdekek vagy különböző közvetítő és monopolisztikus intézmények kelet
keznek, melyek a társadalmi tulajdon, a társult munka és az önigazgatás 
alapjain kívül állnak. Ezek után nyilatkozatok születnek, tárgyalások 
folynak arról, hogyam keletkeztek „ezek a dolgok". 

Mindezekért nem lényegtelen feltenni a kérdést, mi áll az ember és az 
ember céljai és szükségletei között? Mi az, ami begyökeredzett a társa
dalmi életbe és megakadályozza a társadalom reális érdekeinek, szükség
leteinek a kielégítését. Annak ellenére, hogy az új Alkotmány 225. szakasza 
kimondottan megtiltja a monopolisztikus és közvetítő institúciók létesíté
sét, még ma is találkozunk ilyen jellegű regionális és köztársasági keretek 
közé zárt jelenségekkel 1. Ezek a jelenségek a gazdasági életben és más 
társadalmi tevékenységekben nem kívánatos következményeket idéznek 
elő. Tudatosan és spontán felbontjak a munkásosztály erdekeinek az egysé
gét, elhanyagolják a szolidaritást stb. 

A JKSZ X. kongresszusa dokumentumai megnevezik az önigazgatás
ellenes ideológiát, és ezeknek az eszméknek a hordozóit. Elemzés alá 
kerültek mindazok az intézmények és szervezetek, amelyeknek közvetítői 



jellegük volt. Egyeseknek közülük, mint pl. a külkereskedelmi szerveze
tek, bankok félig önigazgatási, félig állami jellegű szervezetek alapján 
tevékenykedtek. Munkájukról csak az embereknek az a szűk köre hatá
rozott, amely e szervezetek politikai fórumaiban vagy vezetői beosztásban 
dolgozott. Az ember és az emberi érdekek, célok, szükségletek, s a fel
soroltak egyeztetési módja közötti közvetítés önigazgatásellenes viszo
nyaiban a technokráciát és a bürokráciát keresték leginkább. A bürokrata
technokrata tevékenykedésről készült elemzések olyan általánosak, gyak
ran még homályosak is voltak, hogy a társadalmi akciókban nem sok 
hasznát vehettük, de a bürokráciának és a technokráciának sem jelen
tettek különösebb akadályt. Bebizonyosodott az is, hogy a bürokratizmus, 
ilyen izmosan, amilyen volt, alkalmasnak bizonyult arra is, hogy az egyik 
viszonyból a másikba „költözködjön át", miközben megőrizte társadalmi 
pozícióit és különböző módszerek és eszközök útján meghosszabította 
ellenállását a szerzett jogok és számos más anyagi privilégiumok meg
védésében. 

11. 

Az emberek, a dolgozók és a polgárok gyakran felteszik a kérdést, mi az, 
ami gátolja számos önigazgatási egyezmény és társadalmi megállapodás 
végrehajtását? Előfordul olyan eset is, hogy a munkaszervezetekben egyes 
emberek vagy csoportok, amikor a termelés körülményeiről és viszonyairól, 
az elosztásról, az emberek életszínvonaláról szociálpolitikáról, munka
védelemről stb. döntést hoznak, mellőzik az önigazgatási szocialista elve
ket. Egyes problémák, ellentétek, valamint az emberek egymás közötti 
viszonyainak megoldásában tagadják a politikai harc fontosságát és minő
ségét. A szervezett társadalmi akciók helyett olyan spontanitást hirdetnek, 
amelyet egyesek saját egyéni céljaiknak megfelelően egyénileg megállapí
tott mércék alapján a „rend" bevezetésére használnak fel, miközben a 
dolgozók kezdeményezése és energiája eszme nélküli és elkötelezettség 
nélküli programmá változik át. Ez a jelenség passzivitásra ítéli az embere
ket, a munkát és az akciót pedig érdektelenné teszi. Zárt körben nagy
számú kompromisszumok születnek. Sok környezetben olyan légkör 
alakul ki, „hogy csak egymást meg ne sértsük". Egyesek és egyes munka
szervezetek hibáit és fogyatékosságait elnézik. Ha pedig mégis társadalmi 
akció indulna a körülmények tisztázására, akkor rendszerint az történik, 
hogy a vétkesek ügyesen kibújnak a felelősség alól. Az ilyen emberek 
az „erőviszonyok" alakulásán inszisztálnak. Azt mondogatják, lássuk, 
„milyenek az erőviszonyok"? Társadalmunkban az erőviszonyok úgy 
alakulnak, hogy az emberek 90% elvileg elfogadja az önigazgatású szocia-



lista rendszert, a Kommunista Szövetség, a Szocialista Szövetség és más 
társadalmi szervezet akcióit és orientációit. Azok az egyének pedig, akik 
egyes intézkedésekkel szemben akár tudatosan, akár tudatlanságukból 
kifolyólag ellenállást tanúsítanak, nem tehetnek fel az „erőviszonyokkal" 
kapcsolatban kérdéseket. Az erőviszony kialakult és napról napra köze
lebb kerül ahhoz a ponthoz, mely az önigazgatású társadalmi viszonyok 
és a munkásosztály történelmi érdekeinek teljes mértékű elfogadását jelenti. 
Annak ellenére, hogy a programok és az önigazgatási okmányok a fel
adatokat és a követelményeket és megvalósítási módjukat egyértelműen 
meghatározzák, megesik, hogy a negatív tendenciók hordozóival történő 
nyílt konfrontáció elkerülése érdekében a „kisebb ellenállás vonala" 
logikája alapján születnek meg a határozatok. Az ilyen viszonyulás károsan 
befolyásolja az önigazgatású társadalmi tudatot és a polgári ideológia, 
magatartás és viselkedés útjait egyengeti. 

Az ilyen magatartás, eszmék és felfogások osztálypolitikai értelemben 
az opportunizmusban nyilatkoznak meg, de bizonyos esetekben a forra
dalmi frázis látszatát is kelthetik. Az opportunizmus mindjobban a büro-
technokrata központok tevékenykedése eszközévé és módszerévé válik. 
Ezek a körök ilyen módon álcázzák valódi érdekeiket, melyeket ha identi
fikálunk, akkor megkísérlik állásfoglalásukat a viszonyoknak megfelelően 
módosítani, hangoztatva, hogy „meglehet, hogy így van, de nem feltétlenül 
szükséges, hogy így is kell, hogy legyen!" Az utóbbi időben mindennel 
szemben, amit cselekszünk, ami nálunk történik és változik az opportu
nista magatartás és felfogás igyekszik bizalmatlanságot kelteni. 

Az 1965-ös társadalmi és gazdasági reform-kurzus ellenségei is oppor
tunista álláspontot képviseltek. Közismertek e reform céljai és feladatai, 
az opportunisták mégis a következő kérdést tették fel: „mi történik a 
munkásosztállyal, ha az összes reformtörekvések megvalósulnak?" Mint 
ahogyan tudjuk, a reformtörekvések a munkásosztály anyagi és társadalmi 
helyzetének a javítását célozták, de ugyanakkor a termelésben és az el
osztásban jelentkező bürokratizmus és szubjektivizmus ellen is irányultak. 
A bürokrácia saját érdekeinek a megvédése érdekében demagógus ki
rohanásokkal és frázisok használatával ügyesen tézist változtat. A szo
ciális demagógia egyes programok és intézkedések megvalósításában 
az elnapolás eszközévé válik. Ha a szociális különbségek leküzdésére 
társadalmi és politikai akció indul, demagógusok a produktivitás, a 
káderek, a szakemberek stb. sorsa felett, „aggódnak", ha pedig a fizetések 
egyenlősdije ellen indul akció, akkor a munkások legalacsonyabb személyi 
jövedelme, a szociális esetek sorsa ejti őket „félelembe". Ha a termelésben 
és a társadalom-politikai szervezetekben a rend és a szervezés javításáról 
esik szó, a demagógusok azt kérdezik, mi lesz a demokráciával, holott 
a gyakorlatban mindent az önigazgatás és a szocialista demokrácia ellen 



irányítanak. Az ilyen magatartással saját helyzetük és privilégiumjaik 
elvesztése felett érzett félelmüket nyilvánítják ki. Lényegében a szocialista 
demagógia és az opportunista magatartás határai igen közel állnak egy
máshoz, í g y történ ez, mondjuk az új Alkotmány meghozataláról folytatott 
vita idején is, amikor a szociáldemagógusok is ugyanazt a kérdést tették 
fel mint az opportunisták: minek az új Alkotmány, s mire jó ez az egész? 
A felelős személyek nyilvánosságnak adott minden kijelentéseikkel kap
csolatbanmegkérdezik — mi ennek az értelme? A viszonyok állandó igazi 
demokratizálódási folyamata ellenére is állandóan arra figyelmeztetnek, 
hogy a régi viszonyokra térünk vissza. A világosan érthető programokkal 
és álláspontokkal kapcsolatban is az opportunisták azt kérdezik — „ezek 
megint mit jelentenek"? Ebben az ügyben nemcsak a feltett kérdés jelent 
problémát, hanem az a nagy időveszteség is, amit a magyarázkodásokra 
pazarolunk. Akad arra is példa, hogy ahelyett hogy akcióinkat a viszonyok 
megváltoztatására irányítanánk, egyes határozatok ismételt magyarázga-
tását végezzük. Az ilyen jelenség gátolja az egyes társadalmi megállapodá
sok és önigazgatási megegyezések eredményes megvalósítása menetét, 
az emberekben pedig az önigazgatás célszerűségével szemben bizalmatlan
ságot szül. 

Az opportunistákra az a jellemző, hogy mindent, ami elvszerű, azt 
antidemokratikusnak, szabadsággal ellentétesnek, nyilvánítanak; mindent 
ami bizonyos rend bevezetését célozza, antidemokratikus elvnek, bürok
ráciának stb. kiáltanak ki. A nacionalista törekvéseknek és szépítgetéseknek 
utat nyitva a politikai opportunizmus a nemzeti és az osztály kérdések 
magyarázatában igen kitartónak bizonyult. Ezzel kapcsolatban Lenin 
a következőket írta: „Az opportunizmus és a szociál-sovinizmus politikai 
tartalma ugyanaz: együttműködés az osztályharcban, a proletár diktatúra 
és a forradalmi akciók szükségességének a tagadása, a burzsoá legalitás 
fenntartás nélküli elismerése, bizalmatlanság a proletariátus, de bizalom 
a burzsoázia iránt. A szociálsovinizmus nem más, mint az angol liberális 
munkáspolitika, militarizmus és bernsteinizmus közvetlen folytatása és 
befejezése 2." 

* 

Ma a világban a burzsoá elmélet és ideológia az opportunizmust és a 
hazug forradalmi frázist a munkásosztály vezető szerepének a tagadására 
használja fel. Olyan nézetek ezek, melyek szerint a társadalmi változások 
fokozatos átmenet útján történnek, s a változások hordozói pedig a „tanult 
emberek" és „a haladó egyetemi ifjúság" lenne. Ebben az új „szociális 
blokkban" ők olyan progresszív erőt látnak, amely képes lenne a társadalmi 
folyamatok irányítására. Tulajdonképpen olyan funkcionalistákról és 



pozitivistákról van szó, akik az osztályharcot tagadva a forradalmi harc 
és gyakorlat helyett a szociális egyensúlyt hirdetik. 

Nálunk az opportunizmus és az opportunista ténykedés hordozói 
törekvéseiket a hamis demokrácia és a hamis radikalizmus köntösébe 
bújtatták. Igen ügyesen a liberalisták opportunista álláspontokat és esz
közöket építettek ki, amelyek a politikai életben és körülményekben a 
tevékenykedés elterjedt alakjai voltak. Ezek a körök szavakkal és frázi
sokkal programjaikban és rezolúcióikban állandóan a ,,refórmalas", a 
hazug értelemben vett demorácia szükségességéről beszéltek. Az ilyen 
,,refórmalas" lényegét és azt a módot, amelyen történt, ha ma elemezzük, 
megállapíthatjuk, hogy ez az anyagi termeléssel és a politikai szférával 
szemben tipikus bürokratikus viszony volt, ami nem más, mint teljes 
mértékben dirigált ideológia. Az állítólagos „dezideologizációról" be
szélve ők a Kommunista Szövetséget és a munkásosztályt a gazdasági 
viszonyokban és a társadalom-politikai életben jelentkező számos kérdés 
megoldására alkalmatlannak nyilvánították. Ily módon megbomlott a 
munkásosztály egysége, csoportok és csoportosulások keletkeztek. Az 
ilyen „reform" a valóságban az olyan elitizmus és bürokrata csoportok 
érdekeit képviselte, amelyek a gazdasági és financiális szervezetek és 
korporációk elszigetelt és önállósított fórumaiban és más központjaiban 
keletkeztek. Csoport-tulajdonosi institúciók születtek, s ezek ügyvitelüket 
olyan tőkeviszonyra alapozták, melyek teljes mértékben ellentétben állnak 
a társadalmi tulajdonnal és az önigazgatással. 

Annak ellenére, hogy az etatisztikus-bürokrata restauráció liberalista 
és politikai opportunista homlokzatú kurzus hodozóinak ellenállását 
megtörve sikerült nagymértékben kiharcolnunk az új társadalmi viszo
nyokat, de közben elmulasztottuk, hogy elméletünkben kellő világosság
gal rámutassunk arra, hol rejlenek az ilyen negatív tevékenység marad
ványai. Ezek a maradványok továbbra is jelen vannak és gátolják az új 
Alkotmány és a JKSZ X. kongresszusán hozott határozatok megvalósí
tására irányuló politikai akciók kibontakozását. A társult munka alapszer
vezeteinek szervezéséhez és a küldöttrendszer megvalósításához lassan 
vagy sematikusan fogunk hozzá, gyakran kapcsolatba hozva a régi kép
viselői és bizottsági rendszert az új delegátusi forma felfrissített bűvös 
körével. Az opportunisták azon fáradoznak, hogy a küldötteket saját 
eszközükké tegyék. Hogy elodázzák az olyan forradalmi változásokat, 
melyek a munkásokat munkájuk eredményeihez kötik, különböző „komp
romisszumos és kerülgető utakat" agyainak ki. 

A forradalomban jelentkező akadályok leküzdésében a tömegek forra
dalmi kezdeményezéséről Lenin a következőket írta: „A forradalom 
árulóivá válunk, ha a tömegeknek az ünnepélyes energiáját és forradalmi 
enthuziazmusát nem használjuk fel a közvetlen és döntő elszánt útért 



vívott kíméletlen és áldozatkész harcban. A burzsoázia opportunistái 
gyáván csak hadd elmélkedjenek a jövő reakciójáról. A munkásokat nem 
félemlíti meg az a gondolat, hogy a reakció kegyetlenkedésekre készülő
dik, de még az sem, hogy a burzsoázia visszavonulásra készülődik. A 
munkások nem várnak kompromisszumokra, nem könyörögnek alamizs
náért, ők a reakciós erők kíméletlen megsemmisítését akarják, vagyis a 
proletariátus és a parasztság forradalmi demokratikus diktatúráját akar
ják 3 . Megállapíthatjuk, hogy körülményeinkben ma mind kevesebb 
az eltérés a szavak és a tettek, a normaszerű és a valódi, a proklamációk 
és a megvalósítás között, habár a Levél a szavak és a tettek közötti el
térések felszámolására vonatkozó üzenete még ma is aktuális, mert ez nem 
más, mint az opportunizmus ellen vívott forradalmi harc egyik alakja. 
A munkásoknak az az érdekük, hogy az elfogadott programok és határoza
tok minél gyorsabban és hatásosabban valósuljanak meg. Azonban továbbra 
is vannak olyan bürotechnokrata csoportok, amelyek bitorolják a mun
kások bizalmát és különböző módon igyekeznek megőrizni a régi viszo
nyokat. 

A technobürokrata összefogás elleni harc folyamán a káderpolitika 
vezetésében uralkodó opportunista módot világosan identifikáltuk. Be
bizonyosodott, hogy az ilyen káderpolitika elhanyagolta a széles körű 
tömeges akciót a káderválasztásban, megakadályozta a forradalmi fej
lődésünk érdekeinek megfelelő káderpolitika kibontakozását, helyette 
csoport- és egyéni érdekek, stb. érvényesültek. A közeli múltban, melynek 
maradványait teljes mértékben még nem szüntettük meg, az sem volt 
ritka eset, hogy egyesek saját részükre sajátították ki a káderpolitikát kvázi 
moralizálási kritériumokat szolgálva. Egyes emberekről, jelöltekről 
megállapították, hogy ,,jó ember", ,,a mi emberünk", „szóra hajló", 
stb. miközben figyelmen kívül hagyták az egyéni politikai elkötelezett
ségét, kitartását a társadalom-politikai szervezetek programjainak és 
céljainak megvalósításáért vívott harcában. Az opportunisták a „saját mér
tékű emberek" mellett döntöttek, ma is olyanok mellett döntenek, akik 
nem következetesek, megalkuvók, karrieristák és akik leggyakrabban 
számolnak azoknak a csoportoknak vagy egyéneknek az érdekeivel, ame
lyek őket a társadalom-politikai szervezetek vezető állásába juttatták. 
Ezért a társadalom-politikai szervezetek képviseleti szerveiben és fóru
maiban nehezen valósul meg a „munkástöbbség", helyette marad a bü
rokrata mentalitás és a fórumi munkamódszer. 

* 

Az opportunista állásfoglalás és tevékenység teljes mértékben ellen
tétben áll a munkásosztály érdekeivel, lényegében az opportunizmus 



az önigazgatási társadalmi viszonyok tagadása. Az a kérdés vetődik fel, 
hogyan valósítsuk meg a társadalmi határozatokat, gyorsítsuk meg a 
szocialista átalakulást és hogyan helyezkedjünk eredményesen az oppor
tunista viselkedés minden formájával szemben? Minden tudatos szocia
lista erőnek az a feladata, hogy az opportunizmus és a forradalmi frázis 
ellen szervezetten vegye fel a harcot. Ezek a jelenségek különböző for
mában nyilvánulnak meg, ezért kitartó akciókkal kell őket leküzdeni. 
Néha nehéz őket felfedezni, mert az opportunista viselkedés mögött 
álforradalmi frázis és leginkább osztályellenség húzódik meg, ezért az 
identifikáció feladata a marxista elmélet és a progresszív társadalmi gya
korlatra hárul. 

A forradalmi szólamosság a szocialista valósághoz való eszmei-politikai 
és elméleti hozzáállás olyan különleges módját jelenti, mely leginkább 
kriticizmusban és álelméleti és áltudományos avangardizmusban nyilvánul 
meg. Az álforradalmi frázis az „igazságra", a tudományos gondolat 
sérthetetlenségére, a „krtikai álláspontok" kinyilatkoztatási szabadságára 
utal, és a dogmatizmus és a revizionizmus széles távköze között mozog. 
Olyan móddá változott, mellyel egyesek és csoportok politikai céljaikat 
és ambícióikat nyilvánítják ki. A közelmúltban társadalmi gyakorlatunk 
rámutatott arra, hogy az ilyen magatartás hamis forradalmi jelszavakkal ál
cázva milyen mértékben szolgálta a csoportosulások és a frakciók kialaku
lását. A forradalmi frázisok hívei bírálatukkal „különleges" társadalom
gazdasági modelleket, a társadalom új koncepcióját kínálják fel, miközben 
a valós viszonyok ismerete hiányában hol jobbra, hol balra ingadozva 
figyelmen kívül hagyják a munkásosztály érdekeit. A „minden létezőre 
vonatkozó kritikájukkal" tagadják társadalmunk megvalósított eredmé
nyeit, mellőzik a közvetlen szocialista demokrácia viszonyai fejlesztésé
ben a szubjektív tényezők szerepét és majdnem teljes egészében tagadják 
a munkásosztály vezető szerepét. Az üres forradalmi frázisok hívei a 
valóságban a demokratikus intézmények kijátszására demokratikus jel
szavakat használnak fel. Eredményeinket más országok eredményeivel 
hasonlítják össze, de ebből a bizonyos komparációs módszerből hiányzik 
a dialektikus és történelmi módszer, így az tűnik ki, hogy társadalmunk 
kiépítésében elért eddigi eredményeink nem valami jelentősek. Az ilyen 
vulgáris, pozitivista összehasonlításokban önigazgatású szocialista rendsze
rünk anarchiának látszik, mert állítólag a munkásosztály állítólagos ala
csony képzettségi és műveltségi szintjénél fogva nem képes felfogni az 
önigazgatást és végrehajtani a korszerű tudományos-technikai forradalom 
feladatait, s így minden a káoszra és egyes egyének és csoportok tény
kedésére van bízva. 

A forradalmi frázis szavakban a szocializmusért száll síkra, de tetteivel 
azon fáradozik, hogy a szocializmust minél jobban elértéktelenítse. Azt 



hirdetik, hogy a demokrácia csúcspontját a politikai rendszeren belül, 
de különösen a munkásosztály soraiban folytatott spontán tevékenykedés 
jelenti, miáltal a munkásosztály minél „közvetlenebbül" valósítja meg 
érdekeit, a szocialista bürokráciával szemben pedig „kiharcolja a maga 
helyét." Az, ami az átlagosan képzett ember részére érthető, érthetetlen 
az ües forradalmi frázisok hordozóinak üres tanításában és felfogásában. 
Ök a demokráciát azonosítják a szabadsággal, miközben hol egyet jelent 
a demokrácia, hol mást jelent a szabadság 4. 

Az üres forradalmi frázis a marxizmusra hivatkozik, de az önigazgatású 
szocialista gyakorlat elemzésében olyan saját gondolati konstrukciókat 
használ, amelyek kiforgatják Marx tanait, a gyakorlatra pedig destruktí
ven hatnak. Gyakran megvitatják az államot és az állam funkcióit. Lát
hatjuk ezekből a felfogásokból, hogy mennyire következetlenek a pro
letariátus állami diktatúrájának és az önigazgatás dialektikus egységének 
birtoklásában vagy feldolgozásában mutatkozik meg üres, életnélküli 
forradalmi frazeológiájuk minden eszmei tehetetlensége és meddősége. 
Hol az új társadalmi funkciók államosításáért, hol pedig az összes végre
hajtó-politikai funkciók elhalásáért szállnak síkra. Fmgels Bebelhez küldött 
levelében a következőket olvashatjuk: „a proletariátusnak az államra 
nem a szabadság érdekében van szüksége, hanem az állam a proletariátus 
ellenfeleinek elfojtása érdekeit szolgálja, amint lehetséges lesz a szabadság
ról beszélni, az álam mint olyan megszűnik létezni." Elméleti állásfog
lalásaikat a forradalmi frázis hordozói a gyakorlat politika céljai alá ren
delik. Ez a politikai pragmatizmus olyan anarcholiberálisoknak tünteti 
fel őket, akiket a társadalom-gazdasági és politikai rendszer egysége 
zavarba hoz, ha pedig magukat a társadalom igazgatása szerepében érzik, 
koncepciójuk bürokratikus és neoetatisztikus jellegűvé válik. 

Megjegyzések 

1 Tilos a társult munka szervezeteinek az olyan társulás és más minden olyan tevékeny
ség, mely olyan szervezetek vagy állami szervek társulását szolgálja, melyek 
munkájukkal a szabad mozgás, a munka és az eszközök társítása, a szabad 
árucsere és szolgáltatás korlátozására irányulnak, vagy az egységes jugo
szláv piacon olyan monopolisztikus helyzetet teremtenek, melyek segítségé
vel olyan előnyöket lehet szerezni, melyek nem a munkán alapszanak, az ügy
vitelben pedig egyenlőtlen helyzetet teremtenek vagy megrontják az Al
kotmányban megállapított más gazdasági és társadalmi viszonyokat. (SFRJ 
Alkotmánya) 

2 Lenin: Válogatott munkái; Kultúra, Bgd 1960, IX. kötet 419 old. 
3 Ugyanaz, V. kötet, 98. old. 
4 Lenin füzetében „Marxizmus az államról", mely az „Állam és forradalom" című 



könyve előkészítő anyagát tartalmazza, a következő olvasható: „általában 
azonosítják a „szabadság" és a „demokrácia" fogalmát és a gyakorlatban 
az egyiket a másikkal összecserélik. Éppen a marxizmus vulgarizálói (Kaut-
szkival, Plehanovval és társaikkal az élen) azok, akik így ítélik meg a dol
gokat. A valóságban a demokrácia kizárja a szabadságot. Az út a fejlődés 
dialektikájában a következő: az apszolutizmustól a burzsoá demokrácia felé; a 
burzsoá demokráciától a proletár demokrácia felé; innen a proletár demokrá
ciától egyetlen út sem vezet." (Idézet: Friedrich Engels, „Szocializmus", 
történelem, elmélet, gyakorlat, BIGZ, 1973, 193. old. 

Rezime 

Revolucionarna praksa Socijalističkog saveza radnog naroda Jugoslavije 
u izmenjenim društvenim uslovima 

Autor ukazuje u uvodnom delu svog rada da potreba novog načina organizovanja i 
delovanja SSRN proizlazi iz objektivnih razloga, pre svega na osnovu povećanog 
razvoja materijalnih proizvodnih snaga u nas, i promené u društvenom karakteru 
rada. Socijalistički savez svojom akcionom i programskom usmerenošću, naglašava autor, 
mora sadržavati i izražavati čitav kompleks pitanja i problema koji određuju mesto avan
garde radničke klase. Zato SSRN mora biti osposobljen da asimilira idejno-političku 
orijentaciju Saveza komunista, da je realizuje u praksi dosežući u svojoj aktivnosti do 
svakog čoveka i građanina. 

Na sadašnjem stepenu našeg razvoja, naglašava autor, interesi ljudi su razvijeniji 
i složeniji nego ranije. Oni se pokazuju u ekonomskim stremljenjima, u težnji za zado
voljenje veoma različitih društvenih potreba u različitim sredinama. Baš povezivanje 
i usaglašavanje različitih interesa vrši se danas udruživanjem rada i pospešuje se iz
gradnjom delegatskog sistema. 

U nastavku svog razmatranja autor analizira osnovne karakteristike oportunizma 
u realizaciji brojnih samoupravnih sporazuma i društvenih dogovora ukazujući da je 
to poseban vid otpora razvoja samoupravnih društvenih odnosa i jačanju društvene 
uloge radničke klase i pozicije udruženog rada. 

Polazeći od opštih karakteristika oportunizma i lažne revolucionarne fraze u svetu, 
autor podrobnije karakteriše nosioce oportunističkog delovanja u nas. Autor između 
ostaloga ukazuje da uprkos tome što smo u velikoj meri uspeli da se izborimo za nove 
društvene odnose uz slamanje otpora nosilaca kursa etatističko-birokratske restauracije 
sa fasadom liberalizma i političkog oportunizma, nismo dovoljno jasno teorijski po
kazali gde su ostaci negativnog delovanja. 

Negativno delovanje oportunizma, ukazuje autor, je i dalje prisutno u ometanju 
političkih akcija u odnosu na sprovođenje novog Ustava i odluka Desetog kongresa 
S K J . Sporo se ili šematski pristupa stvaranju osnovnih organizacija udruženog rada, 
a delegatski sistem se često veštački dovodi u začarani krug starog poslaničkog i od-
borničkog sistema sa novom delegatskom formom. Oportunisti nastoje, izlaže autor, 
da od delegacija naprave svoj instrumenat, oni nastoje lansirati „kompromisne i oko
lišne puteve" da bi odložili revolucionarne promené koje povezuju radnika sa rezul
tatima njihovog rada. 



Autor treći deo svog izlaganja završava ukazivanjem na važnost kadrovske politike, 
na društveno afirmisane stavove u vezi oportunističkog suprotstavljanja klasnom kri-
terijumu od strane oportunista, na važnost ostvarivanja „radničke većine" u pred
stavničkim organima i forumima društveno-političkih organizacija. 

Rad se završava ukazivanjem na karakteristike praznog revolucionarnog fraziranja 
kojom se kamuflira najčešće oportunističko ponašanje pojedinaca i grupa. Revolucio
narno frazerstvo — između ostaloga ističe autor — je specifičan način idejno-političkog 
i teorijskog pristupa socijalističkog stvarnosti. Ono se, najčešće ispoljava kao kritizer-
stvo, kao lažni teorijski i naučni avangardizam. Lažna revolucionarna fraza pledira na 
„istinu" i nepovredivost naučnog mišljenja, na slobodu izražavanja „kritičkih stavova." 
Ona se kreće u širokom rasponu - izražava autor svoje mišljenje između dogmatizma 
i revizionizma. Ovo je postalo način da po,edinci i grupe ispoljavaju svoje političke 
ciljeve i ambicije. Naša društvena praksa u bliskoj prošlosti je pokapala podseća autor, 
koliko je ovakvo ponašanje kamuflirano lažnom revolucionarnom frazom poslužilo za 
grupašenje i frakcionašenje. 

U karakterisanju revolucionarnih frazera, autor između ostaloga ukazuje da oni 
u svojoj kritici nude „specijalne" društveno-ekonomske modele, nove koncepte društva, 
čas ulevo, čas udesno, bez poznavanja stvarnih odnosa, prenebregavajući interes rad
ničke klase. Njihova „kritička snaga postojećeg" negira postignute rezultate u našem 
društvu, zanemaruje ulogu subjektivnog faktora u razvijanju odnosa neposredne 
socijalističke demokracije, a skoro potpuno negira vodeću ulogu radničke klase. 

Svoja razmatranja idejne fasade oportunističkog društvenog ponašanja autor za
vršava ukazivanjem da taj politički pragmatizam u idejnom smislu njihove nosioce pri
kazuje kao anarholiberale kada im smeta kompaktnost našeg društveno-ekonomskog 
i političkog sistema, a kada sami sebe vide u ulozi društvenih upravljača njihov kon
cept je birokratski i neetatistički. 

Pe3ioMe 
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CJiaBHH B H O B M X o6lHeCTBeHHWX VCJIOBHHX 

Bo B C T y n H T e n b H o i i 4 a c T H C B o e r o đ o m i a / j a , A B T O P y i c a 3 H B a e T Ha T O , M T O Haao6HOCTb 
H O B o r o cnoco6a H FLEÜCTBHA CCPH n p o H C x o a H T H 3 o S b e K T H B H b i x N P W I H H , n p e a c a e 

BCerO H A OCHOBaHHH yBeJIHHeHHblX np0H3B0JTHTeJIbHbIX C H J I y HaC H H3MeHCHHH 

o6mecTBeHHoro x a p a K T e p a T P Y / j a . C B O H M / j e í i cTBHeM H n p o r p a M M H W M H a n p a B -

JieHHeM, C o U H a j T H C T H H e C K H H COK33 flOJDKeH C O f l e p K a T b H B b i p a 3 K a T b U e J i y K ) CHC-

T E M Y B o n p o c H n p o ó j i e M , K O T o p w e onpe / j eJ i sHOT M e c T o a B a H r a p a a pa6o4ero K J i a c c a . 

R I 0 3 T 0 M Y , CCPH flOJDKeH 6 b I T b C n O C 0 6 H b I M aCCHMHJIHpOBaTb HfleHHO-nOJIHTHHeC-

K y i o HanpaBJieHHOCTb CoK)3a K O M M Y H H C T O B , p e a n H 3 0 B a T b e e H A n p a K T H K e H 6 b i T b 

flocTynHOíí H noHf lTHott K a x a o M y neJiOBeicy. 

Ha H b m e m H e i í cTeneHH H a r n e r o p a 3 B H T H a , n o / j H é p K H B a e T a B T o p , HHTepecbi jiio/jeñ 

6onee p a 3 B H T b i e H 6oJiee ciio>KHbie, TOM O H H 6 W J I H p a H b u i e . O H H B b i p a K a i o T C H 

B 3 K O H O M H H C C K H X CTpeMJieHHHX H CTpeMJieHHH V/J,OBJieTBOpHTb C O B C X M pa3JlHHHbie 

o 6 m e c T B e H H b i e n o T p e Ó H o c T H B c e x jncneií. C B S 3 M B a H H e H c o r J i a m e H H e pa3JiHHHbix 

H H T e p e c o B , o c y m e c T B J i H e T c n c e r o đ H « H M C H H O o6be/j,HHeHHeM T P Y . u a H y c K o p a e T C H 

p a 3 B H T H e M a e J i e r a T C K o H CHCTeMbi. 

http://Tpy.ua


A B T O P ziaj ibiLie aHaxiH3HpyeT BOCHOBHbie xapaKTepHCTHKH onnopTyHH3Ma B 

p e a j i H 3 a u H H M H o r n x caMoynpaBJiHiomHX H o ô m e c T B e H H b i x comaujeHHH, yKa3biBa« 
Ha TO, MTO 3TO OCOÖeHHblH B H / J npOTUDOJjeÎÎCTBHH pa3BHTHK) c a M o y n p a B J i j n o i u H x 

o ô m e c T B e H H b i x O T H O U I C H M H H yKpen/ieHHio oômecTBeHHOn p o j i i i p a ö o n e r o m i a c c a . 

M M e « B BH/jy r̂ aBHbie xapaKTepHCTHKH onnopTyHH3Ma H x iOÄHbie peBOJiiouH-
OHHbie (J)pa3bi B M H p e , aß rop no/rpoÔHO xapaKTepH3yeT HOCHTejieft onnopTyHH3Ma 
y Hac. MoK/ay npo4HM, O H T J B O P H T , H T O X O T S I HaM B 6 o J i b u i o ä CTen5HH y/janocb 
pa3BHTb HOBbie oömecTBeHHbie O T H O U T C H M H H pa3BHTb c o n p o T H B J i e H H e 

H O C H T e n e K 3TaTHCTHiecKO - 6iopoKpaTH4ecKHX pecraBpauHH c <j )acai jOM 

jin6epaxin3Ma H noJiHTH4CCKOro o n n o p T y H H 3 M a , M M noKa3ajiH TeoperanecKH He-

aocTaTOMHO HCHO, r/ie ocTaTKH O T p M u a r e j i b H o r o B J I H A H H A . 

O T p H U ä T e j i b H o e jieiicTBHe onnopTyHH3Ma, no/j4ëpKHBaeT a ß T o p , M cero/iH« 
MeuiaeT n o j i H T H 4 e c K o í í AeiicTBHTeiibHOCTH ocymecTBHTb n u a H H O B O T O Y c T a B a H 

pe30JitoiiHH /lecHToro ci>e3/ja C K K ) . Mu Me/rneHHO H J I H cxeMaTH4ecKH n o a x o -

J X H M c o 3 A a H H K ) BOCHOBHbix o p r a H H 3 a u H i i o6i>e,nHHëHHoro Tpyaa, a aeneraTCKaa 
CHCTCMa MacTO űOcneBaeT B 3aKOJUJ0BaHHbiü Kpyr crrapoîi nocJiaHHHHecKOH H K O M H -

TeTCKOti CHCTeMbi B H O B O H fleneraTCKon qbopMe. O n n o p T y H H C T b i C T P C M J T H T caenaTb 
„KOMnpOMHCCHbie M KpyJKHbie n y T H " , 4 T 0 6 b I OTJlOaCHTb peBOÜKDUHOHHbie H3-
MeHeHHH, K O T o p b i e CBabiBaKJT paôoHero c pe3yjibTaTOM C B o e r o T p y a a . 

B T p e T b e ß HacTH C B o e r o /joKJiaaa, aBTop yKa3bißaeT Ha 3HaieHHe Ka/rpoBoK 

nojiHTHKM; Ha oômecTBeHHO noixrBepîKnëHHoe noHHMaHHe onnopTyHHCTHHCCKoro 
conpoTHBJieHMa K J i a c c H O M y K p H T e p H i o ; H Ha 3HaHeHwe „paoonero S o j i b i u H H C T B a " 

B npe/jcTaBHTe/ibHbix opraHax H cJ>opyMax o6mecTBeHHO-nojiHTH4ecKHx opraHH3auHH. 
A B T O P 33KaHHHBaeT CBOH noKJiaa, yKa3biBaa Ha xapaKTepncTHKy nycToro peBo-

jiK)UHOHHoro (j)pa3epcTBa, K O T o p w M HacTO M a c K H p y K J T C a onnopTyHHCTHHecKHe 
ocoöeHHOCTH OT/jejibHbix Jiwneñ H r p y n n . P e B O j n o u H O H H o e (J)pa3epcTBO, B n p o -

HeM, ABnaeTCa cneiiH<J)H4ecKHM o6pa30M HaeñHO noJiHTHnecKoro H Teoperanec-
K o r o no irxo /ra K couHajincTH4ecKoíi üeñcTBMTCJibHOCTH. Hame Bcero, O H O oÔHapy-
>KHBaeTCfl KPHTHIIH3MOM, J I 0 5 K H O TeOpeTHHeCKHM H HayHHbIM aBäHrap/JH3MOM. 

J1O>KHO peBOJHOuHOHHaa (ppa3a HaMeKaeT Ha ,,npaB/ry" H HenpHKOCHOBeHHOCTb 
HayHHoro Mbimj ieHHfl , Ha CBoßony Bbipa>KeHHH,,KpHTH4ecKHX n o J i O J K e H H ö . " OHa 

HaXO/JHTCH MOKTjy /JOrMaTH3MOM H P6BH3HOHH3MOM. OHa CTa.na cnocoöoM 
Bbipa>KeHHH nojiMTHHCCKHX u e j i e í í H aMÔHLiHH OTaeJibHbix jno/jen H rpynn. Hama 
oöaiecTBeHHaa n p a K T H K a , npoao/DKaeT aBTop, HeaaBHO n o K a 3 a j i a , HacKOJibKO 

TaKaa MaHepa MacKHpoBaHHa« J I O > K H O P C B O J H O U H O H H O H 4>pa30H, c n o c o ô c T B O B a j i a 

rpynnHpoBKe H qipaKUHOHHOCTH. 

XapaKTepH3ya peBOJiKDUHOHHbix (J)pa3epoB, aBTop no/i4ëpKHBaeT, 4 T O O H H n p e a -

j i a r a i o T B CBoeii K P H T H K C „cneuHa-ribHbie" oômecTBeHHO — SKOHOMHHecKHe MoaenH, 
HOBbie KOHcneKTbr oötuecTBa, 6e3 3HaHH>i HacTOHmnx O T H O U I C H H H , npeHeôperaa 
HHTepeccbi paôoHero KJiacca. Mx , ,KpHTH4CCKan CHJia c y m e c T B y e M o r o " OTpHuaer 
aocTHrHyTwe p e 3 y j i b T a T b i B Hameivr oômecTBe, 3anycKaa poiib cyöteKTHBHoro 
4>aKTOpa B pa3BHTHH OTHOUieHHÜ HenOCpeaCTBeHHOH COLiHäJlHCTHHCCKOM / reMOKpaTMw 

H Bcnymyio p o u b p a ô o n e r o KJiacca. 
C B O H B 3 r j i a n b i Ha onnopTyHHCTHHecKHe oôiuecTBeHHbie noBe/j.eHHH, aBTop 3a-

KaHHHBaeT noziHëpKHBaii T O , H T O T O T noJiHTHiecKHfi n p a r i v i a T H 3 M , B HaeäHOM 
CMbicJie, n o K a 3 b i B a e T H X B05K/jeii aHapxo-JiHÔepanaMH, B c u y n a e , Koraa H M MeuiaeT 
KOMnaKTHOCTb Hauueit oômecTBeHHO-nojiHTHHecKOii CHCTeMH, a B c n y i a e , Kor/ja 
O H H BHUHT ce6a B ponH o ô m e c T B e H H b i x ynpaBjTJHOujHx, H X KOHueniiHH ö r o p o K p a -

THHecKafl H HesTaTHHecKa«. 



Milenko Palic 

A NÉPFRONT-MOZGALOM KIALAKULÁSA 

A népfront fogalma és létrehozásának kezdeményezése, akárcsak a Kommu
nista Internacionálé hetedik kongresszusának egész ezzel kapcsolatos 
tevékenysége általában a fasizmussal, különösen a német fasizmussal szem
beni ellenállás legkonkrétabb szükségszerűségének felismeréséhez kap
csolódik, hiszen a fasizmusnak mint a tökeuralom legreakciósabb formá
jának megjelenése fordulópontot jelentett a nemzetközi viszonyokban, 
de főképpen a munkásság és a demokratikus erők viszonyában a fasiz
mushoz mint jelenséghez. A népfront-mozgalom azonban valójában már 
1921-ben megkezdődött - ugyancsak a Kommunista Internacionálé kez
deményezésére, illetve Leninnek azzal a törekvésével összhangban, hogy 
általános és széles frontot hozzon létre - a városok és falvak népének, 
a társadalom haladó, demokratikus beállítottságú erőinek és a világ poli
tikai mozgalmainak szövetségét, de elsősorban is a munkások szövetsé
gét, megteremtve az ún. munkás-egységfrontot a reakciós tőkés kormányok 
és rendszerek elleni harcban. Ez az összefüggés a munkás-egységfront 
és a népfront között, illetve az előbbi átnövése az utóbbiba természetes 
következménye volt az általuk kitűzött célok és feladatok azonosságá
nak. Harcuk egyaránt a reakciós tőkés uralom, a tőkés rend ellen irányult, 
márpedig a tőke uralmának legreakciósabb formája éppen a fasizmus 
volt. Épp ez a kölcsönös összefüggés, ez az átfejlődés követeli meg tő
lünk, hogy megismerkedjünk a munkás-egységfront létrehozásával és 
fejlődésének alapvető folyamataival, a népfront kialakulásához vezető 
útjával, ami a Kommunista Internacionálé kezdeményezésére következett 
be 1935-ben, a már említett hetedik kongresszuson. Erre késztet bennün
ket az a körülmény is, hogy 1935 után a népfront is mint a munkásság 
egységfrontja lépett a megvalósulás útjára, eredményeként a kommunis
ták és szociáldemokraták újabb egymáshoz való közeledésének és együtt-



működésének, illetve annak, hogy kezdeményezője és hordozója a munkás
mozgalom volt. 

A népfront megteremtéséhez 1935-ben már csak azért is hozzá lehetett 
látni, mert akkor már igen erőteljessé váltak azok a világpolitikai fejle
mények, amelyek lendületet adhattak a lenini elképzelés megvalósításának. 
Emellett akkor már a nemzetközi munkásmozgalomban is túlhaladták 
egy részét azoknak a nehézségeknek, amelyek gátat emeltek a lenini eszme 
valóra váltása felé. 

* 

Lenin kezdeményezése 1921-ben a kommunista mozgalom részéről 
a szocialista világforradalomról vallott akkori nézetek szükségszerű felül
vizsgálatából eredt, s az első világháborút követő években kialakult hely
zet reális felmérésének, más szóval annak a felismerésnek volt az ered
ménye, hogy az európai országok egész sorában bekövetkezett szocialista 
forradalmak közül csupán az oroszországi végződött győzelemmel (1917-
ben), tehát a forradalmak első hulláma elvonult, a második pedig még 
nem indult el, a kapitalizmus viszont Európa legnagyobb részében kon
szolidálódott, s így többé nem lehetett a világforradalom gyors győzel
mére számítani. Ezért a Kommunista Internacionálénak új, hosszú távú 
forradalmi stratégiát és taktikát kellett kidolgoznia, mindenekelőtt elő 
kellett segítenie a kommunista pártok erősödését a tőkésországokban, 
főleg Európában, hogy képessé váljanak alkotó módon viszonyulni or
szágukban a politikai és általános társadalmi körülményekhez a forradalom 
előkészítése érdekében, s hogy kihasználhassák a forradalmi helyzeteket. 
Evégett legfőképpen is a munkás- és más demokratikus tömegek, a poli
tikai mozgalmak összefogására volt szükség a tőkés reakció elleni harcban. 

Minthogy ez a program több társadalmi osztály, réteg és csoport egy
séges fellépését irányozta elő a közös ellenséggel szemben, ezt nem lehetett 
egyidejűleg elérni, s épp ez tette hosszú lejáratúvá és összetetté a feladatot, 
melynek megvalósítására csak szakaszonként kerülhetett sor. A kezdeti 
lépést (1921-ben) a munkások - a munkásosztály - egységfrontja jelentette 
a proletariátus jogaiért és érdekeiért folytatott harcban, szemben a bur
zsoázia egységfrontjával, amelyet a polgárság hozott létre és erősített or
szágos és nemzetközi viszonylatok között egyaránt, s amely elsősorban 
a burzsoáziának mint a termelési eszközökkel rendelkező osztálynak a 
kizsákmányolói szerepét szolgálta, szemben a proletariátussal mint ki
zsákmányolt osztállyal, de szerepet játszott a Szovjetunió elleni közismert 
intervencióban is, közvetlenül az első világháború után, majd a szocia
lista forradalmak elfojtásában szerte Európában, továbbá a tőkésországok
nak abban a kísérletében a genovai értekezleten (1922-ben), hogy a 



Szovjetuniót továbbra is elszigeteljék a világtól, illetve hogy rákénysze-
rítsék a versaillesi hatalmak, az első világháborúból győztesen kikerült 
tőkésállamok akaratát. 

A munkás-egységfront maga is problematikus helyzetben volt akko
riban. Létrejöttében azok a körülmények játszottak közre, hogy a nem
zetközi kommunista mozgalom kialakulását követően, vagyis a Kommu
nista Internacionálé és a tőkésországok egész sorában létrejött kommu
nista pártok megalapítása után, mindjárt az első világháború elmúltával 
bekövetkezett a munkásszervezetek mozgalmának szervezeti elkülö
nülése ezekben az országokban, s így két szakszervezeti nemzetközi köz
pont jött létre (két internacionálé): az egyik Amszterdamban, a háború 
után megújított, reformista beállítottságú II. Internacionálé eszmei-politikai 
befolyása alatt, a másik pedig Moszkvában (Vörös Szakszervezeti Inter
nacionálé - Profintern), amelyre viszont a III. vagy Kommunista Inter
nacionálé gyakorolt hatást 1. 

A munkásmozgalomban bekövetkezett szakadás Oroszországban már 
a XX. század elején elkezdődött (bolsevikok és mensevikek). Az első 
világháború előtti években, amikor az egyes eruópai országok parla
mentjeiben kérdésessé vált a hábrúhoz, a hadikölcsönökhöz és költség
vetésekhez való viszonyulás, erre a szakadásra a nemzetközi munkás
mozgalomban is kialakultak a feltételek, majd a háború folyamán, amikor 
arról volt szó, hogy az imperialista háború átalakul-e forradalmi polgár
háborúvá, ez a szakadás be is következett, a háború után pedig létrejött 
a már említett kommunista mozgalom, élén a Kommunista Internacionáléval 

Lenin kiem;lte, hogy a szakadás elkerülhetetlen forradalmi lépés, amely 
azonban törvényszerű ellentmondásokat hordoz magában, s ha ezek el
mélyülnek, súlyosan veszélyeztethetik, sőt meg is semmisíthetik a 
mozgalmat, amennyiben a két irányzatban eluralkodik az egymás iránti 
türelmetlenség. Hogy hatását enyhítsék és kiküszöböljék, a proletár
forradalom új stratégiája és taktikája keretében a kommunisták a munkás
egységfront mielőbbi létrehozása mellett szálltak síkra, hogy legfőképpen 
is minél hatékonyabban megvédjék a proletariátust a tőkés kizsákmányo
lástól és annak számos kezdvezőtlen következményétől, s hogy ugyan
akkor, minden kedvező alkalmat kihasználva, a munkásmozgalom két 
irányzata, azaz a kommunista és a szocialista (reformista) mozgalom enged
ményeket tegyen egymásnak, saját eszmei-politika meggyőződésük fel
adása nélkül. Egy kis jó akarattal ez nem volt lehetetlen, hiszen mind a 
két mozgalomnak első és legfontosabb célja az volt, hogy a proletariátus 
érdekeit védelmezze. Minthogy egy ilyen politikának, illetve gyakorlatnak 
elsősorban a proletariátus látta volna hasznát, ez egyben hasznára vált 
volna a kommunista mozgalomnak is, amelv így a maga elveinek fel-



adása nélkül is elérhette célját, hozzájárulhatott a proletariátus világ-
forradalmának elmélyítéséhez... 

Az együttműködésre számtalan lehetőség kínálkozott, kezdve a közös 
megmozdulásoktól, a bérmozgalmaktól és politikai akcióktól egészen 
a munkásszakszervezeti mozgalmak szervezeti egyesüléséig a tőkésországok
ban, sőt a nemzetközi munkásmozgalom keretei között is, a nemzetközi 
szakszervezeti központok egyesítésével, vagy legalábbis együttes fel
lépésével. Ily módon, ha elkerülhetetlen is volt az első világháborúig 
egységesnek mondható munkásmozgalom politikai és szervezeti megosz-
tódása, a kedvezőtlen következményeket, azaz a proletariátus gyöngülő 
ellenállását a burzsoá növekvő nyomásával szemben, ami a munkásosz
tály által a világháborút követő első években kiharcolt vívmányok ellen 
irányult, nagymértékben enyhíteni lehetett, de természetesen csak úgy, 
ha ennek érdekében a háttérbe szorítják mindazt, ami a nemzetközi és az 
egyes országokban meglevő munkásmozgalmakat abban az időben egy
mástól elválasztotta. 

A munkás-egységfront létrehozása annál időszerűbb volt, mert a mun
kásmozgalom jövője, hatásának terjedése és megszilárdítása a munkás
tömegek körében, és azoknak egybekapcsolása attól a képességétől függött, 
hogy sikeresen tudja-e megszervezni a harcot a proletariátus legidőszerűbb 
kérdéseinek megoldásáért. Noha létrehozásához még nem alakultak ki az 
összes szükséges feltételek, a munkásérdekek megkövetelték, hogy azon
nal hozzálássanak az eszme érvényre juttatásához és gyakorlati alkalma
zásához a munkásmozgalomban. Megkövetelte ezt a munkásosztály 
történelmi feladatának teljesítése is, az osztálytársadalom felszámolása 
és az ember ember által való kizsákmányolásának megszüntetése, amit 
csak a társadalom összes kizsákmányolt és demokratikus beállítottságú 
erőinek összefogásával és együttes fellépésével lehetett elérni. Ennek 
megfelelően a munkásosztálynak, illetve a munkásmozgalomnak első
sorban is a saját sorait kellett rendeznie. 

A munkástömegek és az alacsonyabb rangú munkásmozgalmi vezetősé
gek kezdeményezése és állásfoglalása alapján, a munkás-egységfrontra 
vonatkozó elképzelésekkel összhangban már 1920-ban is szerteágazó 
és jelentékeny együttműködés alakult ki a munkásmozgalomban, külö
nösen Németországban, de másutt is. A munkás-egységfront politikai 
koncepcióit e konkrét példák nyomán dolgozták ki, vagyis a gyakorlat
ból vezették el, hogy azután továbbépítsék és elméleti formába öntsék. 

A munkás-egységfront szükségességét első ízben a Kommunista Inter
nacionálé harmadik kongresszusán vetették fel és vizsgálták meg, 1921-ben. 

Az egységfront politikájának körvonalazása, megfogalmazása és el
fogadása egy évet vett igénybe, s ebben a munkában Lenin is rendkívül 
tevékenyen vett részt. Ezt követően a Kommunista Internacionálé mint 



a munkás-egységfront kezdeményezője lépett fel a nemzetközi munkás
mozgalomban. 

A Kommunista Internacionálé kezdeményezését a II. (szociáldemokrata) 
Internacionálé balszárnya is támogatta, amely abban az időben szervezeti
leg is kivált az ún. Kétésfeles (centralista) Internacionáléba, s így 1922 
áprilisának első napjaiban, Berlinben mindhárom munkásinternacionálé 
végrehajtó bizottságainak képviselői összejöttek, hogy megvitassák a 
munkás-egységfront szükségességét és megalakításának lehetőségeit. 

A munkásinternacionálék küldöttei a tekintetben teljes egyetértésre 
jutottak, hogy a munkások szakszervezeti mozgalmának megosztódása 
nagymértékben megkönnyíti a tőke támadását a proletariátus jogai és 
érdekei ellen, de már a munkásmozgalomban uralkodó rendkívül ked
vezőtlen állapotok okainak feltárásában és meghatározásában egymást 
vádolták a munkásmozgalom egységének megbontásáért. Az értekezle
ten folytatott vita ilyenformán bebizonyította, hogy a munkásmozgaloam 
két irányzata - kommunista és szociáldemokrata része - között túlságosan 
is nagyok az ellentétek, s így bármilyen hasznos és szükséges is lenne a 
proletariátusra nézve az egységfront kialakítása, az újraegyesülésre még 
mindig nem nyílott lehetőség. A Kommunista Internacionálé képviselői 
ennek ellenére úgy vélekedtek, hogy a két szervezet sok közös érdekű 
kérdésben együttműködhet egymással, amire osztályjellegük is kötelezi 
őket. Azt javasolták, hogy az együttműködést már 1922 áprilisában kezd
jék el. Szervezzék meg a munkások világértekezletét, ellensúlyozásául a 
tőkésországok kormányai által előkészített, küszöbönálló genovai érte
kezletnek, amely lényegében véve a nemzetközi tőke szervezkedését 
jelentette a Szovjetunió - az első szocialista állam és általában a munkás
mozgalom ellen. A II. Internacionálé képviselői azonban nem fogadták 
el ezt a javaslatot, s nem kívántak részt venni annak megszervezésében. 
Ez alkalommal is elzárkóztak tehát a versaillesi hatalmak, az első világ
háborúból győztesként kikerült tőkésállamok politikájának nyilvános 
bírálatától. 

Már úgy látszott, hogy az értekezlet teljes sikertelenséggel végződik. 
Végül is azonban a Kommunista Internacionálé képviselőinek és a Két
ésfeles Internacionálé egyes tagjainak inszisztálására a II. Internacionálé 
képviselői is beleegyeztek egy közös kiáltvány aláírásába, amelvben tün
tetések szervezésére szólították fel a munkástömegeket minden ország
ban. Ezeknek megtartását 1922 áprilisára és május elsejére irányozták elő, 
tehát a genovai értekezlet megtartásának időszakára, szembefordulva a 
tőke támadásával, ami a munkásosztály vívmányai és jogai ellen irányult, 
elvetve a versaillesi hatalmak szovjetellenes politikáját, és síkraszállva 
a munkások egységfrontjáért minden országon belül és a munkásinter
nacionálék egymás közötti viszonyában. 



A kiáltvány egyben a munkásinternacionálék közös bizottságának 
létrehozását is előirányozta azzal a feladattal, hogy mélyrehatóbban tanul
mányozza a munkásszakszervezetek egyesítésének szükségességét és lehető
ségeit nemzetközi és országos viszonylatok között egyaránt, s hogy elő
készítse a munkásinternacionálék és más munkásszervezetek képviselői
nek újabb találkozóját, amelyen konkrétabb formában is határozatot 
hoznának a munkás-egységfront létrehozásával kapcsolatos kérdésekben. 

A kiáltványban megfogalmazott feladatok többségét sohasem való
sították meg, Az említett bizottság sem alakult meg, s az előirányzott 
újabb értekezletre sem került sor, úgyhogy a munkás-egységfront kérdése 
a munkásinternacionálék szintjén többé nem is került soha napirendé. 
A II. Internacionálé a munkástömegek tüntetéseit sem szervezte meg, 
sőt megtartásukat is akadályozta. Bármennyire is kénytelen volt tehát 
mellettük állást foglalni nehogy elveszítse tekintélyét a munkástömegek 
egy része előtt, amely egyre kitartóbban szállt síkra a munkás-egységfront 
politikája mellett és a hatékonyabb osztályharcért, a II. Internacionálé 
ezt az akciót is aláaknázta, és arra törekedett, hogy a proletariátus osztály
harcának élét vegye, összhangban az általa folytatott osztályok közötti 
békepolitika szellemével. 

Ennek ellenére a II. Internacionálé képviselői, pusztán a kiáltvány alá
írásával is lehetővé tették, hogy az értekezlet a munkások nemzetközi 
megmozdulásának jellegét öltse magára, amellyel kezdetét vette a több 
éves, hol kisebb, hol nagyobb lendülettel folyó harc a munkás-egységfront 
létrehozásáért, valamint a munkások és parasztok szövetségéért. És épp 
ez adja meg a berlini értekezlet jelentőségét. 

Az első kísértletek a munkásmozgalmon belüli megegyezésre az egység
front kialakítása érdekében tehát, a proletariátus érdekazonosságára és 
a szervezett munkások többségének a közös fellépés és szakszervezeti 
egyesülés iránti igényére és készségére való tekintet nélkül bebizonyí
tották, hogy a munkás-egységfront megteremtésének további feltételei 
abban az időben még nem értek be. 

Elsősorban is, a burzsoáziának érdekében állt, hogy ne valósuljon 
meg a munkások egységfrontja, s hogy ne erősödjön tovább a munkás
mozgalom ereje és hatékonysága a tőkés kizsákmányolás elleni harcban. 

A tőkés társadalmi rend megszilárdulása a háború utáni években ked
vezően hatott a tőkésországok munkásmozgalmainak reformista irány
zataira, illetve ezeknek ideiglenes megélénkülésére. Erősödésüket a hatal
mi rendszer és a burzsoázia is segítette, mindenekelőtt a kommunista be
állítottságú munkásmozgalom üldöztetésével, de más módon is. A mun
kásmozgalom szociáldemokrata (reformista) beállítottságú szervezeteinek 
vezetői és legkiemelkedőbb képviselői a parlamentáris harc hívei voltak, 
együttműködtek a burzsoáziával és a polgári hatóságokkal, erőteljes 



antikommunista propagandát folytattak a munkásmozgalmon belül, s 
arra törekedtek, hogy a proletariátus politikai és gazdasági harcának 
minél békésebb jelleget kölcsönözzenek, a törvényesen engedélyezett 
formák betartásával. í g y váltak ők objektíve olyan eszközzé, amelynek 
segítségével a burzsoázia gátat vethetett a munkástömegek kommunista
forradalmi irányzatának és hangulatának terjedése elé, s megakadályozhatta 
a szervezett megmozdulásokat, a munkások sorainak rendezését az egy
ségétől megfosztott osztályharcban, ami mind ellentétben állt a munkás
egységfront politikájával, és megnehezítette annak érvényesülését. 

A munkás-egységfront létrehozásának újabb kezdeményezésére nem
zetközi szinten 1924-ben került sor, amikor az angol munkásszervezet, 
a trade-union küldöttsége meglátogatta a szovjet szakszervezeteket. Ez 
alkalommal ismét felvetődött az együttműködés és a tőkésországokban 
működő munkásszakszervezetek egyesítésének kérdése. A két szakszervezeti 
mozgalom képviselői ekkor megalakították a szakszervezeti egyesülés 
szovjet-angol bizottságát, s 1925-ben Londonban megtartották az egye
sülés híveinek nemzetközi kongresszusát. Jóllehet a szakszervezetek egye
sülésére akkoriban már még nagyobb szükség volt, mint 1922-ben, nem
zetközi téren ez a kísérlet sem járt eredménnyel. 

így állt ellen a burzsoázia és a munkásmozgalom reformista irányzata 
a munkás-egységfront létrehozásának, ami kezdeti szakasza lett volna 
a munkások, a dolgozó parasztság és a társadalom más haladó gondolko
zású, demokratikus beállítottságú tagjai szövetségének, mert ebben 
eszközét látták a kommunista befolyás terjedésének a munkástömegek 
körében, eszközét a proletár világforradalom további elmélyítésének. 

Már az első években bebizonyosodott tehát, hogy a munkásmozgalom 
kommunista erőire mint a munkás-egységfront megteremtéséért foly
tatott küzdelem kezdeményezőire és hordozóira hosszan tartó és bonyo
dalmas harc vár az ellentétes érdekek és irányzatok frontján, a munkás
mozgalmon kívül és belül egyaránt. Ebben a harcban a munkás-egység
front kezdeményezőinek jól átgondolt ténykedése, stratégiája és taktikája 
a proletariátus osztályharcának meghatározott pillanataiban döntő té-
tyezővé léphetett elő, minthogy a kedvezőtlen körülmények hatása a 
harc folyamán idővel meggyöngülhetett, a kedvező körülmények pedig 
megerősödhettek. Igv például számítani lehetett rá, hogy a reformista 
befolyás egyre inkább csökkeni fog a munkásmozgalomban, s a munkás
tömegek a hatékonyabb osztályharc mellett foglalnak állást, ami csak 
erősítené a munkások egységfrontját, mert épp az egységfront válhatna 
egyik leghatékonyabb eszközévé a proletariátus és a munkásmozgalom 
legégetőbb problémái megoldásának, a mozgalom tömegesítésének és 
szervezeti erősítésének. 

Néhány évvel később, miután Lenin eltávozott a politikai élet szín-



teréről, bebizonyosodott, hogy a munkásmozgalomban a kommunisták 
sem képesek és készek a proletariátus érdekében minden lehetőséget 
kihasználni a munkás-egységfront létrehozása céljából. Épp ellenkezőleg, 
inkább leszűkítették és csak akadályozták a munkás-egységfrontra vonat
kozó lenini koncepció érvényesülésének lehetőségeit. 

A későbbi években ugyanis, 1923 után, amikor a munkástömegek 
fokozódó tőkés kiszákmányolása, a munkanélküliség nagyarányú ter
jedésé és a munkásság helyzetének általános rosszabbodása nyomán egyre 
szükségesebbé vált a munkás-egységfront létrehozása, amit itt Jugo
szláviában, főleg Vajdaságban is észlelni lehetett, Sztálin befolyása alatt 
viszont megkezdődött a Kommunista Internacionálé átalakulása, felül
kerekedése a kommunista pártokon olyan szervezetként, amelyet a Szov
jetunió állami és politikai céljaira használtak ki, s egyre jobban kifejezésre 
jutott a Kommunista Internacionálé és a kommunista pártok közismert 
szektás viszonyulása a szociáldemokratákhoz. Lenin politikája, amely 
őszintén közelítette meg a munkás-egységfront kérdését, s amelynek 
minden törekvése arra irányult, hogy azt a lehetőségeken belül a munkás
tömegek érdekében meg is valósítsa, ez a politika a kommunista moz
galomban most a visszájára fordult — a munkás-egységfrontot próbálta 
kihasználni a kommunista mozgalom céljainak megvalósításához. Ilyen 
körülmények között, továbbá a kommunista mozgalom legbaloldalibb 
beállítottságú vezetőinek és aktivistáinak hatása alatt, azoknak hatása alatt 
tehát, akik lényegében véve sohasem értették meg a munkás-egységfront 
lenini koncepcióját, s végül a tényleges nehézségek hatására, különösen 
a nemzetközi szociáldemokrácia vezetői részéről tapasztalt ellenállás 
hatására a Kommunista Internacionálé már 1927-ben nyilvánosan lemond 
annak lehetőségéről, hogy a munkás-egységfrontot a munkásmozgalom 
két táborába tartozó szervezetek vezetőinek megegyezésével hozzák létre, 
tehát fentről irányítva, s ehelyett a lentről jövő kezdeményezést sürgeti, 
vagyis a kommunisták és a kommunista pártok ilyen irányú közvetlen 
politikai ténykedését követeli meg a munkástömegek körében. Ezzel 
voltaképpen lemondtak a munkás-egységfront lenini koncepciójáról, 
vagyis a munkások és a parasztok szövetségéről, a társadalom haladó és 
demokratikus irányvételű erőinek közös frontjáról, s e szövetségbe való 
behúzódásról. Mindez természetesen a sztálini politika eredménye, a 
bürokratikus hatalomgyakorlás és a személyi kultusz erősödésének követ
kezménye volt. 

* 

Akárcsak néhány másik európai államban (pl. Németországban), 
a munkásosztály egységéért és együttes fellépéséért indított akciók Jugo-



szláviában is megelőzték a Kommunista Internacionálé már említett 
1921. évi kezdeményezését. Ilyen akciónak tekinthetjük a közismert párt-
és szakszervezeti egyesülést 1919-ben (a SRPJ-k és a Jugoszláv Központi 
Munkásszakszervezeti Tanács irányítása alatt álló szakszervezetek, a CRSVJ 
megalakulását), noha ez nem volt teljes, s valójában a jugoszláv államok 
egyesülése, vagyis Jugoszlávia megszületése adta meg hozzá az alapot. 
Mint ismeretes, ez az egyesülési folyamat, különösen szakszervezeti téren 
még be sem fejeződött egészen, amikor az állam betiltotta és feloszlatta 
a forradalmi irányvételű tömeges munkásmozgalmakat, élén a JKP-vel. 
Ezzel egyidejűleg támogatta viszont a munkásmozgalom reformista irány
zatát - a szociáldemokratákat és a centralistákat, amelyek már 1921-ben 
mind politikai (Jugoszlávia Szocialista Pártja), mind szakszervezeti téren 
(Jugoszláv Munkások Fő Szövetsége) egyesülnek és olyan alapelvekre 
helyezik működésüket, amelyek pártpolitikai vonalon 1929-ig, szak
szervezeti téren pedig 1935—36-ig biztosítják számukra a fennmaradást 2. 
Ez a második egyesülési akció 3 nem terjedt ki a Független Szakszerveze
tekre, amelyek 1921 második felében alakultak meg a betiltott munkás
szakszervezetek tagjainak kezdeményezésére, az Obznana és az illegális 
JKP előtti időszakból. Akkoriban ugyanis még nem küszöbölték ki a 
Független Szakszervezetek tagjai, valamint a szociáldemokraták és centra
listák között támadt nézeteltéréseket amiatt - többek között - , hogy a 
betiltott forradalmi szakszervezetek vagyonát az Obznana előtt a centra
listák és részint a szociáldemokraták vették át a rendőrségtől, s így ettől 
kezdve Jugoszlávia munkásmozgalmában két, egymástól eltérő esz
mei-politikai beállítottságú csoportosulás létezett — egy kommunista és 
egy szociáldemokrata (szociáldemokrata és centralista) csoportosulás, 
de volt ezenkívül még néhány önálló szakszervezeti szakmai szövetség 
is, amelyek egyik csoporthoz sem csatlakoztak. Két ilyen szövetség — a 
Jugoszláv Nyomdaipari Munkások Szövetsége és a Banktisztviselők Szak
szervezeti Csoportja - tartósan megőrizte ezt a státusát (1941-ig). 

A jugoszláv munkásmozgalomban tehát 1921 folyamán, a politikai 
és szakszervezeti megosztottság következtében egy végsőkig kedvezőtlen 
helyzet alakult ki, ami annál is inkább súlyos csapást jelentett az egész mun
kásosztályra nézve, mivel a folyamatosan romló gazdasági helyzet 1923-tól 
kezdve és a munkanélküliség állandó növekedése egyébként is megnehe-
zítte a munkások harcát a munkaadók ellen, akik egyre rosszabb munka
feltételeket szabtak meg számukra. Ennek folytán a Kommunista Inter
nacionálé kezdeményezése a munkás-egységfront kialakítására, ami ugyan
erre az időszakra esett (1921—22), a jugoszláv munkásmozgalom számára 
is rendkívül időszerű volt, hiszen a munkás-egységfront megteremtésével 
(a közös fellépéssel és egyesüléssel) könnyebben túlhaladhatták volna az 



említett nehézségek többségét abban a harcban, amelyet általános, de 
különösen a gazdasági helyzetük javításáért folytattak. 

Előbb a munkás-egységfrontért, majd a munkások és parasztok szövet
ségéért vívott harc Jugoszláviában is ugyanolyan feltételek mellett és 
hasonló, csupán bizonyos tekintetben sajátos eredményességgel folyt, mint 
Európa más tőkés államaiban és a nemzetközi munkásmozgalomban. 
A munkás-egységfrontért vívott harc kezdeményezője és hordozója ugyanis 
a JKP volt, de mivel működését csak illegálisan fejthette ki, ezt a feladatot 
nyilvánosan a Független Szakszervezetek töltötték be, majd 1923—24-ben 
a Jugoszláv Független Munkáspárt, amely a JKP vezetése és hatása alatt 
álló munkásság legális szervezete volt. A szocialisták (szociáldemokraták 
és centralisták) hivatalosan ugyancsak elismerték a munkások együttes 
fellépésének szükségességét, vagyis az egységfront mellett voltak, mert 
tudták, hogy ellenkező esetben azt a kevés befolyásukat is elveszítették 
volna, amit a proletariátus egy részére gyakoroltak, de ugyanakkor min
den előre megbeszélt konkrét akciót a szó szoros értelmében szabotálták 
- azzal a kifogással élve (ami mint állítás mindenesetre pontos volt), hogy 
a Független Szakszervezeteket és a Független Munkáspártot, valamint 
a hozzájuk tartozó egyéb szervezeteket a kommunisták irányítják, s hogy 
ezek valójában kommunista szervezetek (ami csak részint volt helytálló, 
csak annyiban, hogy többé vagy kevésbé a JKP hatása alatt állottak), 
ennélfogva nem működhetnek együtt velük. Kifogásul hozták fel azt is, 
hogy a munkás-egységfront tisztán moszkvai elképzelés, tehát a kommu
nisták, a Kommunista Internacionálé elképzelése, melynek az a célja, 
hogy felszámolja az általuk (a szociáldemokraták és centralisták által) 
vezetett munkásszervezeteket. 

Mindenesetre már annak is volt bizomyos jelentősége, hogy szóban a 
szocialisták is kénytelenek voltak állást foglalni a munkás-egységfront 
mellett, ami annyiban járult hozzá annak gyakorlati megvalósításához, 
hogy (a munkások nyomására) a szocialisták is rákényszerültek egyik-má
sik javasolt akció támogatására, mint amilyen a belgrádi proletariátus 
1923. július 8-i tiltakozó nagygyűlése volt, amelyet a Független Szak
szervezetek és a Jugoszláv Munkások Fő Szövetsége szervezésében tar
tottak meg, szolidaritást vállalva a jugoszláv tengerészek sztrájkjával. 

A rezsim különféle módon próbálta megakadályozni a munkás-egység
front létrehozását, mivel érdekében állt, hogy a munkásmozgalom kis 
létszámú és megosztott maradjon. Az államrendőrség dolgát nagymérték
ben megkönnyítette, hogy a szocialisták is mindvégig szilárdan kitartot
tak igazi elhatározásuk mellett, szembeszegülve a munkás-egységfront 
gondolatával és nyílt antikommunista propagandát folytatva. 

A jugoszláv munkásmozgalmon belüli két csoportosulás egymás közötti 
viszonyából, valamint az egész mozgalom és az uralmon levő tőkés hata-



lom közötti viszonyból, de épp így a munkás-egységfront kialakulóban 
levő, csekély gyakorlatából is arra a következtetésre lehetett jutni, hogy 
az okok, amelyek alapján a JKP úgy ítélte meg, hogy Jugoszláviában 
szükséges és lehetséges is, az eredményesség reális kilátásával harcot foly
tatni a munkás-egységfront megteremtéséért, azonosak voltak azokkal 
az okokkal, melyek miatt a szocialisták (pontosabban a Jugoszláv Szocia
lista Párt vezetősége és a Jugoszláv Munkások Fő Szövetségének vezetői) 
és a hatóságok szembefordultak a munkás-egységfronttal. Ebben mu
tatkozott meg a probléma lényege és dialektikája, ez jellemezte a meg
oldásáért vívott harcot az 1922—29 közötti időszakban, vagyis amíg 
a jugoszláv kommunista mozgalom még a maga legális szervezetei révén 
fejthette ki működését. Mindez természetesen nem akadályozhatta meg az 
egységfrontért folytatott küzdelmet, de mégis olyan tényezőnek bizonyult, 
amely más tényezőkkel együtt, melyekről a továbbiakban még szó lesz, 
megnehezítette és lelassította Jugoszláviában a munkás-egységfront létre
hozását, s nagyon is szerénnyé tette az 1929-ig elért eredményeket. 

Mindenekelőtt figyelembe kell vennünk, hogy milyenek voltak a körül
mények akkoriban a JKP és az egész munkásmozgalom kommunista 
része, vagyis az egységfront-mozgalom elindítója és hordozója házatáján. 
Az Obznana utáni megújulásával és erősödésével egyidejűleg ugyanis, 
miközben hatása a falvakban, főleg Vajdaságban is egyre inkább kifeje
ződésre jutott, a pártban az eszmei-politikai letisztulás folyamata is el
kezdődött, szoros kapcsolatban a politikai gyakorlattal. Vezetőinek és 
legkiemelkedőbb aktivistáinak soraiban felütötték fejüket a jobboldali, 
azaz a szociáldemokrata felfogások (1922—23-ban), majd kialakult az 
oppozíció a JKP, a NRPJ és a Független Szakszervezetek szerveiben, 
ami a jobboldali és a szélsőbaloldali erők összefogásában nyilvánult meg, 
szembefordulva a forradalmi irányzattal a munkásmozgalom kommu
nista részének politikájában (1924), ezt követte az ismert - jobb- és bal
oldali - frakciózás jelensége (1925—28), ami a frakcióellenes nézetek 
megerősödéséhez vezetett. Ezeknek első határozott fellépéseire 1928-ban 
került sor. Minthogy mindezek a jelenségek éles ellentéteket váltottak 
ki a szervezet soraiban, a JKP és a mozgalom, amelynek élén állott, bár
mennyire helyes és elfogadható álláspontot képviselt is a társadalom és a 
munkásmozgalom néhány legidőszerűbb kérdésében, közöttük a nemzeti
ségi kérdésben, az agrárkérdésben, vagyis a mozgalom és a falu kölcsönös 
viszonyának kérdésében, és több más probléma tekintetében, nem volt 
képes eléggé hatékony harcot folytatni a munkás-egységfrontért, amely
nek megteremtése iránt a proletariátus soraiban nagy érdeklődés mutatko
zott. 

Habár olyan időszak volt ez, amelyet a JKP-nek át kellett élnie, s jó, 
hogy épp ebben az időszakban élte át, mert így létrejöttek annak feltételei, 



hogy következő években (1929—37 között) végképp túlhaladja az 
eszmei tévelygések és a frakciózás válságát, s így felkészültebben várhatta 
be az 1935—36-ban elkezdődött sorsdöntő eseményeket, annyi bizonyos, 
hogy a jugoszláv munkásosztálynak ebben az 1921—29-ig, majd az 1935-
ig terjedő időszakban viszonylag igen magas, de szükségszerű árat kellett 
fizetnie a maga élcsapatának és saját mozgalmának átalakulásáért, a szociál
demokraták visszaszorításáért és a kommunisták előretöréséért. Meg
nyilvánult ez kedvezőtlen anyagi helyzetében, de arra való képességének 
és felkészültségének hiányában is, hogy eredményesebb harcot folytasson 
a tőkés kizsákmányolás ellen, amire abban az időben, jobb szervezéssel 
már 1925-től sor kerülhetett volna, ha szélesebb mederbe terelték volna az 
osztályharcot, vagyis ha a JKP képes lett volna a munkás-egységfront 
politikájának hatékonyabb érényesítésére. 

Amikor az Obznana után megújított jugoszláv kommunista mozgalom
ban bekövetkezett az első komolyabb válság, amit Jugoszlávia Független 
Munkáspártjának és a Jugoszláv Munkásifjúság Szövetségének betiltása, 
valamint a Független Szakszervezetek tevékenységének ideiglenes fel
függesztése idézett elő 1924 júliusában, a Jugoszláv Szocialista Párt, 
helyesebben a vezető centralisták soraiban változás következik be a mun
kás-egységfrontot érintő állásfoglalásban. A kommunista mozgalom vál
ságát arra próbálják felhasználni, hogy kommunista múltukat (1919—20) 
megtagadva végérvényesen rehabilitálódjanak a rezsim és a polgári köz
vélemény előtt, s hogy a szociáldemokratáktól átvegyék a vezetést, ki
eszközöljék fölényüket a jugoszláv munkásmozgalom reformista részé
ben — a szocialista pártban és a munkások fő szövetségében. Erre kedvező 
alkalmat kínált a munkás-egységfrontra való általános törekvés, csak előbb 
teljes eszmei-politikai vereséget kellett volna mérniük a mozgalom kommu
nista részére. A szociáldemokraták minden eszközzel szembefordultak 
a centralistáknak ezzel a politikájával, már csak azért is, mert nem békül
hettek meg saját befolyásuk gyöngülésével és elveszítésével a szocialista 
pártban és a munkások fő szövetségében, mégha ennek ellenében a kommu
nisták esetleg vereséget is szenvednének, amiben ők egyáltalán nem bíztak. 

Céljuk elérése érdekében egyezségre lépnek a Független Munkáspárt 
már említett oppozíciójával és a Független Szakszervezetek központi 
vezetőségének egy részével, amely ugyancsak ehhez az oppozícióhoz 
tartozott. A centralisták törekvése mindennek ellenére nem járt sikerrel, 
noha 1925 októberében, együttesen a Független Szakszervezetek köz
ponti vezetőségének néhány árulójával (Milán Grujic, Dragutin Bukvic, 
Stojan Stankovic és Jankó Petakovic közreműködésével) megrendezték 
a munkások fő szövetsége és a Független Szakszervezetek egyesülését, 
aminek mindössze az lett az eredménye, hogy a Jugoszláv Munkások Fő 
Szövetségéből névváltozással Jugoszlávia Egyesült Munkásszakszervezeti 



Szövetsége lett /amelyet szerbhorvát rövidítéssel URS-nek neveztek). 
A centralisták és a mozgalom kommunista részének néhány árulója, ha 
kevesen is voltak, ezzel a lépésükkel mégiscsak bizonyos kárt okoztak, 
habár a Független Szakszervezetek tovább folytatták működésüket, sőt 
Szerbiában és Horvátországban, de különösen Vajdaságban 1926-ban 
kezdődően gyarapodni is kezdtek. 

Jóllehet a centralisták úgy vélték, hogy az URS létrejöttével Jugo
szláviában megvalósult a szakszervezetek egyesülése, tehát a munkás-egy
ségfront is kialakult, a mozgalom kommunista részében továbbra is vita 
tárgyát képezte az egységfront megteremtésének kérdése. Itt a baloldaliak 
egy csoportja abból a jórészt pontos megállapításból indult ki, hogy a kis 
létszámú Független Szakszervezetek és a még kisebb tagságot felölelő 
URS teljesen öncélú szervezetek, amelyek nem képesek történelmi kül
detésük teljesítésére - a proletariátus együttes fellépésének biztosítására 
és a szakszervezetek egyesítésére. Miután a probléma megvitatásába a 
semleges szakszervezetek — a Nyomdaipari Munkások Szövetsége és a 
banktisztviselők szakszervezetei - is bekapcsolódtak, ismét bizonyos 
kilátások nyíltak a munkás-egységfront megteremtésére, kiváltképpen 
minthogy a munkásosztály roppant súlyos anyagi helyzetben volt, és 
helyeselte a szakszervezetek egyesítésének gondolatát mint végső célját 
a munkás-egységfront megteremtésének. í g y a JKP-nek ismét megadatott 
az esély, hogy központjába kerüljön a probléma megoldásáért folytatott 
harcnak. Csakhogy a pártban épp ebben az időszakban lángoltak fel 
legnagyobb hévvel a frakciós harcok, amelyek teljesen képtelenné tették 
arra, hogy a jugoszláv munkásmozgalom fejlődésének ebben a szakaszá
ban végrehajtsa történelmi feladatát. Ebben kétségtelenül közrejátszott 
a Kommunista Internacionálénak az az elhatározása 1927-ben, hogy eláll 
a munkás-egységfrontért folytatott harctól és minden további ez irányú 
egyezkedéstől a munkásmozgalmi vezetőségekkel. 

Az egész jugoszláv munkásmozgalomhoz és a mozgalom központi 
fórumaihoz képest Vajdaságban sajátos módon folyt a harc a munkás-egy
ségfrontért. Már 1925-ben, amikor megtörtént az első kísérlet a szakszer
vezetek egyesítésére, egész sor közös akciót bonyolítottak le a kommu
nisták és szociáldemokraták — a közös május elsejei ünnepségektől kezdve 
a különféle munkásgyűlésekig, amelyeken konkrét megbeszéléseket 
folytattak a szakszervezetek egyesítéséről. Ilyen megbeszélésekre és az 
egyesülési bizottságok megalakítására Vajdaság számos helységében 
került sor 1926-ban is, amikor az egyesülés kérdését a semleges szakszer
vezetek is fölvetették. Ezek az erőfeszítések, amelyek a munkás-egység
front megteremtésére irányultak a mozgalom két része közötti együtt
működés útján, ami a vezetőségek megegyezése alapján valósult meg, 
1927-ben érték el csúcspontjukat. Egyfelől a Független Szakszervezetek 



erősödése Vajdaságban, ami már 1925 vége felé megkezdődött, másfelől 
pedig az URS állandó gyöngülése ugyanis kérdésessé tette a vajdasági 
(újvidéki) Munkáskamara fennmaradását olyan intézményként, amely 
a munkásvédelmi törvényhozáson alapult, s amelynek működését ki
zárólag a szakszervezeti munkások irányították. Egészen 1927-ig a kamara 
igazgatósága reformista URS kezében volt (1925 októberéig pedig a Jugo
szláv Munkások Fő Szövetsége irányította). Minthogy Vajdaságban az 
URS egyre inkább legyöngült, fölmerült a kamara további igazgatásának 
kérdése, sőt az is, hogy megszüntessék-e vagy átengedjék a Független 
Szakszervezeteknek, amelyre a rezsim mint kommunista szervezetre tekin
tett. Áthidaló megoldásként a Független Szakszervezetek és az URS 
egyezséget kötött egymással, amelynek értelmében az előbbiek is kép
viselethez jutottak a kamarában, de nem erejükhöz (tagjaik létszámához) 
mérten, hanem olyan arányban, hogy ne veszélyeztethessék az URS be 
folyását a kamara politikájára. A Független Szakszervezetek vezetősége 
erre is ráállt, mert remélte, hogy így mégiscsak hatást tudnak gyakorolni 
a kamara munkájára, s ez a hatás idővel csak erősödhet, sőt ki is küszö
bölheti az URS befolyását. Az URS vezetősége azonban, hatósági segéd
lettel, még ezt az egyezséget sem hajtotta végre teljes egészében, hanem 
a kamara új közgyűlésének és igazgató bizottságának megválasztása után 
újra lehetetlenné tette a Független Szakszervezetek képviselői számára, 
hogy betekintést nyerjenek a kamara munkájába. Emiatt 1927 végén és 
1928 elején éles ellentétek merültek fel a két szervezet viszonyában, ami 
végül is odavezetett, hogy teljesen megszűnt az együttműködés a moz
galom két része között. 

A kamarában folytatott együttes munka csaknem egy éven át tartó 
előkészítésének és annak a ténynek köszönhetőleg, hogy az egész 1927-es 
év a Független Szakszervezetek és az URS (valamint a semleges szakszer
vezetek) együttműködésének jegyében telt el, ami sokféle konkrét akció
ban jutott kifjezésre, mégha nem is sikerült a tartós együttműködés alapjait 
megvetni a mozgalom két része — kommunista és szocialista szárnya — 
között, az mégiscsak beigazolódott, hogy ez az együttműködés lehetséges 
és hasznos is, ami még inkább erősítette a munkások hajlandóságát az 
együttműködésre és a szakszervezeti egyesülésre, s csak növelte a Függet
len Szakszervezetek tekintélyét Vajdaságban. Ugyanakkor a Mezőgazda
sági Munkások Szövetségének lendületesebbé vált tevékenysége 1927-
ben és 1928-ban szintén a mozgalom kommunista részének tömegesí
tését segítette elő, s egyben erősítette a munkások és parasztok szövetsé
gét, amely — a már említett lenini elképzelés szerint — második szakaszát 
képezte a kizsákmányolt dogozó tömegek és más demokratikus erők 
tömörülésének a tőkések reakciós uralma elleni harcban. A munkás-egy
ségfront és a munkás-paraszt szövetség megteremtéséért vívott harcot 



folytatva - mindenekelőtt a széles néptömegek körében kifejtett politikai 
és agitációs propagandaténykedéssel — a Független Szakszervezetek 
Vajdaságban, főképpen a köreikben dolgozó kommunistáknak köszön-
hetőleg, akiket általában nem fertőzött meg a frakciózás szelleme, 1928-ban 
a legjobb úton haladt a végső cél felé, az osztályharc minden korábbinál 
nagyobb méretű kiterjesztésének irányában. Ebben az esztendőben Vaj
daságban ez a szakszervezet volt a munkásmozgalom legfőbb, legbefolyá
sosabb tényezője, s már az egész társadalmi-politikai életben jelentős szere
pet kezdett betölteni. Ezt igazolja a szervezet gyakori rendőrségi és bíró
sági üldöztetése is 1926-tól 1929-ig, és később is. A munkásmozgalom 
e lendületes fejlődését Vajdaságban a január hatodikai diktatúra szakította 
meg ideiglenesen (1929-ben). 

* 

A munkás-egységfrontért és a munkás-paraszt szövetségért folytatott 
harcot, amely nemzetközi téren és országos viszonylatok között, tehát 
az egyes tőkésországok keretei között sem fejeződött még be, egyre inkább 
a harmadik szakasz felé való gyors előretörés jellemzi — a társadalom 
összes haladó, demokratikus erőinek összefogása a tőkés uralom legreak-
ciósabb formája, a fasizmus ellen. Ez már maga a népfront-mozgalom, 
amelynek keretében teljesen megváltozik a kommunisták és a Kommu
nista Internacionálé viszonyulása a reformista beállítottságú szociáldemok
ráciához. Sajnos Németországban, többek között, éppen ez, a szociál
demokraták szerepének lebecsülése és semmibevétele a proletariátus 
osztályharcában a Kommunista Internacionálé és a kommunisták részéről 
tette lehetővé 1932-ben a nácizmus győzelmét, noha éppen ez veszélyez
tette a legnagyobb mértékben és a legközvetlenebb módon, majd meg is 
semmisítette mind a kommunistákat, mind a szocialistákat (szociáldemok
ratákat és centralistákat). Önhibájukat beismerve - amit a szociáldemok
raták a munkás-egységfront szabotálásával követtek el (ami kétségkívül 
megkönnyítette a fasiszták győzelmét), a kommunisták pedig azzal, hogy 
semmibevették a szociáldemokratákat - mindkét áramlat a fasizmus (ná
cizmus) elleni közös harc szükségessége mellett foglalt állást. Különösen 
a Kommunista Internacionálé elemezte sokoldalúan a saját hibáit, s a 
tőkésországokban működő kommunista pártokkal szembeni politikáját 
felülvizsgálva, a hetedik kongresszuson, 1935-ben fő kezdeményezője 
lett az általános népfront kialakításának a fasizmus elleni harcban. 

A január hatodikai diktatúra időszakában a JKP, habár megtizedelték 
és ideiglenesen megfékezték erőteljes ténykedésében, továbbra sem adta 
fel a munkás-egységfrontért vívott harcot. Mindenekelőtt azon fárado
zott, hogy létrehozza Jugoszlávia Egységes Munkáspártját, de ez a kísér-



lete nem járt sikerrel. Az új és tartós harcba csak akkor kezdhetett bele, 
amikor a kommunista vezetők első csoportja, közöttük Josip Broz (Tito) 
is visszatért a rabságból. Először is a párt egészséges erőit kellett össze
gyűjteni, hogy azután a társadalom összes haladó és demokratikus be
állítottságú tagjainak élére állva, közös harcot indítsanak a hazai nép
ellenes, profasiszta kormányzat ellen, s hogy mindezeket az erőket fel
készíthessék a fasizmus elleni harcra. Ennek a folyamatnak az ismertetése 
azonban már nem tartozik ennek az írásnak a témakörébe, amely csupán 
a népfront-mozgalom kialakulását kívánta felvázolni. 

Megjegyzések 

1 Az Amszterdami Szakszervezeti Internacionálé 1925.-ös évkönyvének adatai 
szerint a szakszervezetekbe tömörült munkások megoszlása a különböző 
irányzatok és nemzetközi szakszervezeti központok szerint, a munkás-egy
ségfrontért folytatott harc első éveiben a következő volt: 

1921 1924 
Amszterdami 22 411 826 17 702 400 
Vörös (Profintern) 7 069 000 7 333 845 
Vallási (konfesszionális) 3 759 106 2 112 109 
Szindikalista 1 254 217 471 439 
Egyéb 11 778 983 8 000 000 

A kimutatás szerint a tagok száma az 1921—24 közötti időszakban csak a Pro
fintern keretében emelkedett, másutt mindenütt csökkent, néhol igen jelentős 
mértékben. A Vörös Szakszervezeti Internacionálé a (Profintern) össz
létszámából 1924-ben a tagok száma a Szovjetunióban 6 604 684 volt, 726 161 
pedig a tőkésországokban: Jugoszláviában, Bulgáriában, Romániában, 
Csehszlovákiában, Lettországban, Litvániában, Fanciaországban, Hollan
diában Chilében és Japánban élt. 

2 A J K P Központi Bizottságának utasítására a kommunisták akkoriban tömegesen 
léptek be az URS szervezeteibe, hogy harcot indítsanak a szervezet töme
gesítéséért és forrradalmi szakszervezetté való átalakulásáért. E harc ered
ményességére utal az a tény, hogy a Cvetkovic-Macek kormány 1940 
végén betiltja az URS további működését. 

3 A szociáldemokraták és a centralisták egyesülésére az is jó okot szolgáltatott, 
hogy egyesíthessék erejüket az antikommunista propagandában és abban 
a harcban, amelyet a forradalmi törekvésű munkások ellen folytattak, akik 
az illegális J K P vezetésével a forradalmi munkásmozgalom megújítását 
és erősítését tekintették legfőbb feladatuknak. De alig négy évvel azután 
hogy egyesültek a Jugoszláv Szocialista Párt és a Jugoszláv Munkások Fő 
Szövetsége keretében, mivel nem voltak képesek megerősíteni és meg
szilárdítani saját (reformista) mozgalmukat, nézeteltérések támadnak kö
zöttük, melyek már 1928 végén ( tehát még a január hatodikai diktatúra 
bevezetése, vagyis az összes politikai pártok betiltása előtt) szocialista párc 
felbomlásához vezettek. 



Rezime 

Ka narodnom frontu 

Stvaranje Narodnog fronta započeo je još 1921. godine inicijativama Komunističke 
internacionálé, odnosno Lenjinovim inicijativama za stvaranje opšteg i širokog fronta 
- saveza radnog naroda grada i sela i svih naprednih i demokratski opredeljenih snaga 
društva i političkih pokreta u svetu, a na prvom mestu radnika, formulisanog kao 
Jedinstvenog fronta radnika, za borbu protiv reakcionarnih kapitalističkih vlada i režima. 

U Jugoslaviji akcije za jedinstvo i zajedničko nastupanje radničke klase započele 
su pre 1921. godine. Prvom od takvih akcija može se smatrati poznato partijsko i sin
dikalno ujedinjenje 1919. godine, iako ono nije bilo potpuno. Dok još proces tog uje
dinjavanja nije bio sasvim dovršen režim je razbio i zabranio masovni i revolucionarno 
opredeljeni radnički pokret na čelu sa K P J . Ali pošto je ona mogla samo delovati ile
galno, javni inicijatori i nosioci su bili Nezavisni sindikati, a tokom 1923. i 1924. godine 
i Nezavisna radnička partija Jugoslavije, kao legalne organizacije radničkog pokreta 
pod vodstvom i uticajem K P J . Režim je na razne načine nastojao da onemogući reat 
lizovanje Jedinstvenog fronta radnika, jer mu je to bilo u interesu da radnički pokre-
ostane malobrojan i pocepan. To je njegovoj politici bilo utoliko lakše, što su i socija
listi čvrsto stajali na liniji stvarnog neprihvatanja Jedinstvenog fronta radnika u jugo-
slovenskim uslovima. 

I u uslovima šestojanuarske diktature, K P J nije napustila borbu za Jedinstveni 
front radnika, u čemu međutim nije bilo uspeha. Tek povratkom vodećih komunista 
sa robije, među kojima i Josipa Broza (Tita), započinje nova i trajna borba za okupljanje 
svih naprednih i demokratskih snaga društva. 

Resümee 

Zur schaffen der Volksfront 

Das Schaffen der Volksfront begann noch im Jahre 1921. mit der Initiative der Kommu
nistischen Partei, beziehungsweise mit Lenins Initiative für das Schaffen einer allge
meinen und breiten Front — für das Schaffen eines Bundes des arbeitenden Volkes 
der Dörfer und der Städte und aller fortschrittlich und demokratisch gesinnten Kräfte 
der Gesellschaft und aller politischen Bewegungen in der Welt, gegründet als eine 
Bewegung der Arbeiter, als eine Einheitsfront der Arbeiter für den Kampf gegen die 
reaktionären kapitalistischen Regierungen und Regimes. 

In Jugoslawien begannen die Aktionen für das einheitliche Auftreten der Arbeiter
klasse vor 1921. Als das erste Auftreten solcher Aktionen kann man die bekannte Par
tei- und Syndikaivereinigung betrachten, obwohl diese Vereinigung nicht vollständig 
war. Ehe der Prozess der Vereinigung beendet wurde, zerstörte und verbot das Regime 
die massenhaften und revolutionär gesinnten Arbeiterbewegungen, an der Spitze die 
Kommunistische Partei Jugoslawiens (KPJ). Da sie nur illegal wirken konnte, waren 
die öffentliche Initiatoren und die Träger die Unabhängigen Syndikate und in den 
Jahren 1923. und 1924. war der Träger der Kommunistischen Partei die Unabhängige 
Arbeiterpartei Jugoslawiens, als eine legale Organisation der Arbeiterbewegung 



unter der Führung und unter dem Einfluss der K P J . Regime versuchte auf verschie
dene Weise die Realisation einer Einheitsfront der Arbeiter unmöglich zu machen, 
weil es ihm in Interesse war, die Arbeiterbewegung gering an Zahl und zerspalten 
zu halten. Das war in der Politik des Regimes um so leichter, denn die Sozialisten woll
ten nicht eine einheitliche Arbeiterfront in jugoslawischen Verhältnissen annehmen. 

Auch in den Verhaltnissen der Sechstejanuar - Diktatur gab die K P J den Kampf 
für die Einheitsfront der Arbeiter nicht auf, worin sie aber keinen Erfolg hatte. Erst 
mit dem Zurückkehren aus der Gefangenschaft der führenden Kommunisten, unter 
anderen nach dem Zurückkehren von Josip Broz (Tito), begann ein neuer und stän
diger Kampf für die Vereinigung aller fortschrittlichen und demokratischen Kräfte der 
Gesellschaft. 



Gaál György 

VAJDASÁG GAZDASÁGA A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 

Pontos és rövid összefoglalót adni Vajdaság gazdaságának fejlődéséről 
a kutatá sok jelenlegi állása mellett, majdnem leküzdhetetlen akadályokba 
ütközik. Vajdaság gazdasági fejlődésének története csak részben feldol
gozott (meglevő irodalom és sajtó alapján, de archívumi forrásokra való 
támaszkodás né lkü l ) 1918-tól 1929—30-ig >. 

A gazdasági válság időszakával Vajdaságban és tartományunk gazdasági 
felődésével 1935-től 1941-ig nálunk senki sem foglalkozott. A korabeli 
fojrrásokból merített adatok nem nyújtanak reális képet, mert rendszerint 
nem arra a területre vonatkoznak, amelyet ma Vajdaság képez. 

Vajdaság területének fogalma a történelmi eseményekkel változott. 
A XIX sz. közepén Vajdaság a mainál nagyobb területet foglalt magá
ban. Az 1918—1929 közötti Vajdaság keretébe tartozott Bácska, Bánát és 
Baranya (Szerémség nélkül). A Dunai Bánság felváltotta az előbbi terü
leti felosztást amit Bácska, Bánát, Baranya, Szerémség és északkelet Szerbia 
képezett. Az 1918—1938 időszakra vonatkozó gazdaságtörténeti adatok 
legjelentősebb része a Dunai Bánság területével foglalkozik. 2 

Nem lehet azonban figyelmen kívül hagyni azokat a nagyon jelentős 
forrásokat sem, amelyek értékes adatokat nyújtanak Vajdaság gazdasági 
helyzetéről és az Újvidéki Kereskedelmi Ipar- és Kézműves Kamarára 
vonatkoznak, amely Bácska, Bánát (Pancsova és környéke nélkül) és Felső-
Szerémség gazdaságát ölelte fel. 3 

Mindezek a források nagyon értékesek és érdekesek, de nagyon hiá
nyosak. Egyrészt nem nyújtanak lehetőséget Vajdaság gazdaságfejlődési 
irányának folyamatos követésére, másrészt lehetelenné teszik Vajdaság 
iparosítási ütemének és intenzitásának pontos mérését. 

Az adatok alapján egy összesítő és megközelítő képelt lehet nyújtani 
Vajdaság gazdasági fejlődéséről az 1918—1938-as időszakban, a népfel
szabadító háború és a forradalom előtti helyzetről. A rendelkezésünkre 



álló adatok talán mégis elegendőek lesznek, hogy egy megközelítően 
reális képet adjanak Vajdaság vazdasági helyzetéről a két világháború 
közötti időszakban, ami alapcélja e dolgozatnak. Pontosabb és kimerítőbb 
adatokhoz ma már lehetetlen hozzájutni. Ez nagy erőfeszítést és rend
szeres kutatómunkát igényelne. 

Jugoszlávia és Vajdaság ipari fejlődésének irányzata 

Az SHS királyság fejletlen gazdaságot és ezen belül fejletlen ipart örökölt. 
Az ifjú jugoszláv államon belül Vajdaság és az SHS királyság északnyugati 
része valamivel fejlettebb gazdasági-szociális struktúrával és jelentősebb 
ipparral rendelkezett. Ezt az 1921-es népszámlálás adatai ábrázolják a leg
jobban. 

Jugoszlávia összlakosságának 78,9%-át képezték a mezőgazdasággal 
foglalkozók, míg csak 9,9 százalékát a gyáriparban és a kisiparban alkal
mazottak. Vajdaságban ez az arány valamivel kedvezőbb volt, mert a 
mezőgazdasági lakosságra az összlakosság 70,3 százaléka, az ipari lakos
ságra pedig 15 százaléka esett. 4 

A lakosság ilyen megoszlása Jugoszláviában és Vajdaságban a jugoszláv 
gazdaság mezőgazdasági jellegére és elmaradott iparára mutat az 1921-es 
évben. Az SHS királyság megalakulásának időszakában, a királyság egész 
gazdasági területén 2064 ipari vállalat volt, 7 916 791 000 dinár befek
tetett tőkével, 155.488 munkahellyel és 601 208 LE üzemi kapacitással. 
Az ipar sokkal fejlettebb volt az ország északi részén, különösen Szlovéniá
ban, Vajdaságban és Horvátországban. Vajdaság (Szerémség nélkül) 
abban az időben 428 gyárral 1 122 973 000 dinár befektetett tőkével, 
28 297 munkahellyel és 67 270 LE felszereléssel rendelkezett. 5 

Ezzel Vajdaságra jutott Jugoszlávia összgyárainak 21,2%-a. Az iparba 
befektetett tőke egy főre eső része Jugoszláviában 661 dinár, Vajdaság
ban pedig 834 dinár volt. Ennek alapján 1921-ben Vajdaság a második 
helyen állt Szlovénia mögött, ahol 1338 dinár, Horvátországban és Szerbia 
előtt, ahol 757 illetve 692 dinár volt, míg Jugoszlávia más vidékein ez a 
mutató sokkal alacsonyabb volt. 1921-ben Vajdaság a jugoszláv ipari 
munkahelyek majd 1/5-vel rendelkezett. 6 

1918 után Jugoszlávia gazdasága, de különösen ipara erőteljesebb 
fejlődésnek indult. Ennek fő hajtóereje a jugoszláv burzsoázia azon törek
vése volt, hogy ne csak politikailag, hanem gazdaságilag is önállósuljon. 
Létrejött az elkülönült jugoszláv ipari terület, melyet szigorú vámmal 
védtek. 

Ezt a megélénkült ipari fejlődést jól illusztrálja a következő táblázat: 



Időszak 
Gyárak 
száma 

Tőke 
(1000 din) 

Munkahelyek 
száma 

Üzemi 
kapacitás 
(LE) 

1919—30 127 298 213 8987 18 713 
1931—38 84 94 544 4660 5665 
vagyis 66% 32% 52% 30% 

Összehasonlítva e két időszak adatait megállapíthatjuk, hogy az állam 
iparosítása sokkal erőteljesebb volt az 1919—30-as időszakban és e folya
mat nagyon lelassult az ipari válság idején. Ez a hanyatlás egészen 1938-ig 
tartott. A befektetett tőkés és az üzemi kapacitás szempontjából az 1930—38 
között kiépített gyárak háromszor szegényebbek voltak és fele annyi 
munkahellyel rendelkeztek, mint az előbbi időszakban épültek. 8 

Jugoszlávia erőteljesebb iparosításának idején, tehát az 1918—1928-as 
időszakban Vajdaság kezdett iparilag elmaradni. Egész Jugoszlávia terü
letén Vajdaságban volt a legalacsonyabb az újonnan létesített gyárak száza
lékban kifejezett mutatója. Míg 1918-ban Vajdaságra jutott Jugoszlávia 
gyárainak 20,7%, addig ez a százalék 1928-ig 18,6 százalékra csökkent. 
Vajdaság relatív lemaradását bizonyítja az is, hogy 1918—1928 között 
Jugoszláviában a befektetett tőkemennyiség 37% volt, tehát az 1918-as 
szint feletti, míg Vajdaságban ez csak 26% volt. Ugyanebben az időszak
ban a foglalkoztatottak számának növekedése a jugoszláv iparban 63%-ot, 
mig Vajdaságban 41 százalékot tett ki. A fejlődés első évtizedében az 
üzemi kapacitás növekedése Jugoszláviában 29%, Vajdaságban pedig csak 
19% volt . y Ezek az adatok rámutatnak arra, hogy az 1918—28-as idő
szakban a befektetések, munkaerő és üzemi kapacitás szempontjából Vaj
daság jóval a jugoszláv átlag alatt helyezkedett el. A nagy gazdasági vál
ság idején az iparosítás üteme jelentősen lecsökkent, de Vajdaság hely
zete ezáltal nem javult, hanem inkább még romlott. Az iparosítás üteme 
Vajdaságban jóval lassúbb volt a népszaporulat üteménél, így az ipar nem 
volt képes befogadni az évről évre növekvő szabad munkaerőt, amelyet 
már a mezőgazdaság sem tudott lekötni. Ezáltal a munkanélküliek száma 
növekedett és mind nagyobb nyomást gyakoroltak a meglevő munka
helyekre. 

Vajdaság iparosítása a jugoszláv királyság szétesése előtt 

Vajdaság iparára általában a kisebb méretű gyárak voltak jellemzőek. 
Ezt mutatják azok az adatok is, amelyek az Újvidéki Kereskedelmi, 



Ipari és Kézműves Kamarára vonatkoznak. Az 1937-ből származó adatok 
a következőt mutatják: 

Munkások száma Gyárak száma 

több mint 200 9 
100-200 18 

50-100 51 
20-50 129 
20-ig 242 

439io 

Bácska és Felső—Szerémség összes ipari munkaszervezetének több mint 
felét (55,12%) olyan gyárak képezték, amelyek 5—20 munkást foglal
koztattak. Ezek legnagyobb részét a falusi „gyárak" képezték, főleg 
malmok, kendergyárak és téglagyárak, ahol a munkásokat ideiglenesen 
alkalmazták, nagyon rossz munkakörülmények és a legalacsonyabb bérek 
mellett. A munkaidő elérte, sőt leginkább meghaladta, a 10 órát is, annak 
ellenére, hogy a törvények szavatolták a 8 órás munkaidőt. Az ilven tí
pusú „gyárak" nagyon kezdetlegesen voltak felszerelve, elavult gépekkel 
és főleg a munkaerőn alapultak. A munkacsarnokok nagyon szűkek 
voltak, megfelelő szellőztetés nélkül, tehát nagyon rossz munkafeltételek 
közt dolgoztak relatív nagyszámban a munkások. 

A bánáti gyárakról nincsennek ilyen pontos adataink, de állíthatjuk, 
hogy az itt meglévő 25 ipari vállalat (nem számítva Pancsova iparát) 
nagyság szempontjából arányos volt Bácska és Szerémség gyára iva l . 1 1 

Bánát ipara ugyanazon feltételek között fejlődött, mint Bácskáé, tehát 
maga a folyamat, de a két világháború közötti iparosítás eredményei 
is megközelítően egyformák voltak. Épp ezért nézzünk még néhány Bács
kára és Felső-Szerémségre vonatkozó adatot, hiszen ezek általános érvé
nyűek Vajdaság egész I. világháború előtti iparára. Közvetlenül a háború 
előtt Bácska és Szerémség iparában a foglalkoztatottak száma mindössze 
15 243 volt. Ennek 1/3-át, vagyis 5788 munkást a textil és kenderipar 
foglalkoztatott. Az élelmiszeriparban (ennek legnagyobb része a malmok
ban) 3038, a tégla- és cserépgyárakban 2229, a fémiparban pedig mind
össze 1793 munkás dolgozott. Bácska és Szerémség villanytelepei és elektro
technikai ipara 642, vegyipara (lényegében a szabadkai „Zorka és az 
újvidéki „Albus") 552, bőr- és szőrmeipara 500, míg a többi iparág 
kb. 500 munkást foglalkoztattak összesen. 1 2 

Hogyha képet szeretnénk kapni a férfi, a női és a gyermekmunkaerő 
megoszlásáról, akkor újból Bácska és Felső-Szerémség adatai szolgálnak 



mintaként. Bácska és Szerémség területén az iparban alkalmazott 15.243 
munkás közül 9729 volt férfi és 5514 nő. A női munkaerő legnagyobb 
része (összesen 3534) a textil- és kenderiparban dolgozott. A foglalkoz
tatott nőknek ez a nagy száma az itteni ipar agrár és szezon jellegére u t a l . 1 3 

A 18 éven aluli munkaerőt főleg idénymunkára alkalmazták. Ezért a gyáro
sok nem is jelentették be őket és így a számontartott fiatal munkások 
kevesen voltak. A nyilvánosan bejelentett fiatal munkaerő száma 1937-ben 
Bácskában és Felső-Szerémségben 1115 volt, 428 férfi és 687 n ő . 1 4 

Kimondottan nagy gyár, összetett munkaszervezéssel és nagyszámú 
munkással, vagiys olyan, amelyben maga a technológia alakítja a munkás
osztályt egy jobban szervezett és harcias erővé, Vajdaságban csak igen 
kevés volt. De nem szabad szem elöl téveszteni többek között azt a tényt 
sem, hogy pl. az élelmiszeripar sokkal több munkást zsákmányolt ki, mint 
amennyi a foglalkoztatottak számának kimutatásaiból kitűnik. 

Jugoszláviában összesen 8 cukorgyár volt, 14 000 vagon cukor összkapa-
citással. Ebből Vajdaság területéhez mindössze 3 cukorgyár tartozott 
(nem számítva az üzemen kívüli sziváci gyárat). A 3 vajdasági gyár kapa
citása összesen 8000 vagon volt, azaz az összjugoszláv kapacitás több 
mint 2/3-át képezte. A cservenkai, a zrenjanini és a verbászi gyárban a 
felszerelt üzemi kapacitás 11 160 LE volt. E három gyár szezonon kívül 
900 munkást, a feldolgozási idényben pedig kb. 5000 munkást foglalkoz
tatott. 1 s 

A hivatalos adatok szerint Jugoszláviában a cukorrépa termelésében 
több mint 50 000 termelő vett részt. Figyelembe véve a jugoszláv gyárak 
kapacitásának megoszlását, a termelők mintegy 2/3-a Vajdaság területén 
vo l t . 1 6 Több mint 30 000 cukorrépa-termelő, többnyire kisbirtokos 
és mezőgazdasági munkás volt kitéve a kartellekbe tömörült cukorgyárak 
kíméletlen kizsákmányolásának. Ezek a monopolisztikusan társult cukor
gyárak diktálták a termelés és a felvásárlás minden feltételét. Hasonló 
helyzetben voltak a kendertermelők is. Szerémség, habár iparilag fejletlen 
volt, két jelentős, sok munkást foglalkoztató üzemmel rendelkezett. Az 
egyik a Beocsini Cementgyár RT 8 gőzgéppel rendelkezett, melyek össz
teljesítménye 3200 LE vo l t . 1 1 Kétségtelenül ez volt nemcsak Szerémség 
hanem egész Vajdaság legerősebb gyárüzeme. Az első világháború előtt 
2—3 ezer munkást foglalkoztatott, az első világháború idején pedig 1600 
munkással dolgozott . 1 8 A beocsini cementgyárban foglalkoztatott munkások 
száma a két világháború között 1000—1500 között mozgott, mert a kar
tellekbe tömörült jugoszláv cementgyárak, megegyezés szerint, csökkentett 
kapacitással dolgoztak. 

A Vrdniki Állami Szénbánya mintegy 750 munkást foglalkoztatott, 1 9 

míg a három szerémségi kőbányában Rakovicán, Ledincin és Kamenicán 
több mint 500 munkás dolgozott. Ezek szerint csak a felsorolt gyárakban 



és bányákban Szerémség területén mintegy 3000 munkás dolgozott. 
Ez a Szerémségre és Vajdaságra nézve is jelentős munkásösszpontosulás 
lehetőséget nyújtott a szakszervezeti és politikai hatás gyakorlására. 

Vajdaság textiliparának túlnyomó részét szintén kisüzemek képezték, 
habár volt néhány nagyobb gyár is. Az Odzaciban levő Zsineg- és Kötél
gyár Rt 800 LE üzemi kapacitással és kb. 20 tisztviselővel és 1000 mun
kással dolgozott . 2 0 A Bácspalánkán lévő Juta- és Kendergyár Rt-ben 
átlagosan 300—500 munkás dolgozott, míg az üzemi kapacitás kb. 500 LE 
vo l t . 2 1 A Seffer-féle gyapjúfonodában Apatinban konjunktúra idején 
450—500 munkás dolgozot t . 2 2 

Újvidéken az Állami Selyemgyár konjunktúra idején 350—380 munkást, 
a pancsovai selyemgyár pedig 300 munkást foglalkoztatott. A kanizsai 
selyemgyárban csak 220 munkás dolgozott. A dolgozók legnagyobb 
részét nők képezték. 23 Az újvidéki Dragan Ristic Selyem- és Pamutgyár, 
amely egyike volt a legnagyobb gyáraknak ebbe az iparágban, évente 
átlagban kb. 600 munkást foglalkoztatott.24 A kúlai Franjo Brandeker 
posztógyár szintén egyike azoknak a gyáraknak, melyekben időszakon
ként nagyobb volt a munkaerőkoncentráció és ilyenkor kb. 250 munkást 
foglalkoztatott.25 Szerémség ben a nagyobb textilgyárak közé tartozott 
a Knebl és Ditrich ejtőernyőt és repülőfelszerelést gyártó vállalat, kb. 
110 munkással . 2 6 

Szerémség jelentősebb ipari objektumai közé tartozott a mitrovicai 
gőzfűrésztelep furnir, sperlemez és parkettagyárral, mintegy 300 munkás 
dolgozott i t t . 2 7 Jelentősebb volt még az indijai Jugoszláv Szőrmegyár, 
kb. 150 munkással. 

Pancsován 1932-ben kezdett el dolgozni az első gépesített üveggyár 30 
tisztviselővel és 220—240 munkással . 2 8 

Vajdaságban, de különösen Bánátban sok tégla-és cserépgvár volt. Ezek 
legnagyobb hányadában alig dolgozott 10 munkás. Ezen iparág vajdasági 
óriásai közé tartozott a kikindai Bohn testvérek téglagyára 550 munkással, 
és a törökbecsei kb. 250 alkalmazottal. 2 9 

A fémfeldolgozó ipart Vajdaságban nagyszámú gyár képviselte, de ezek 
a kézműipari és gyári termelés határán álltak. A nagyobb gyárak sorába 
tartozott a Kramer testvérek drótgyára Újvidéken, kb. 300 alkalmazottal, 
a Bohn testvérek öntödéje és gépgyára Kikindán 260 munkással, a zre-
njanini gép-, kotla- és technikai felszerelések gyára, melyben kb. 250 mun
kás kapott állást. 30 

Jugoszlávia területén összesen 34 000 malom volt. Darálóinak kapacitása 
napi 200 000 q gabonát tett ki. Vajdaság és Belgrád területén elhelyezkedő 
1500 malom adta az összkapacitás 30%-át, vagyis napi 60 715 q. Ebből 
a szempontból Vajdaság jóval a jugoszláv átlag felett állt, de ezekben a mal-



mokban a munkaerő összpontosítása olyan alacsony volt, hogy még a 
legnagyobb malomban sem érte el a 100 főt. 3 1 

Bácskában és Felső-Szerémségben a villanytelepek száma 30, Bánátban 
pedig 25 volt. Egyedül az újvidéki villanytelep foglalkoztatott 200-nál 
több munkást. Bácska és Szerémség 18 villanytelepén a munkások száma 
nem érte el a 20-at sem. Vajdaság két világháború közötti villamosítására 
jellemző, hogy akkor kicsi, nem rentábilis villanytelepek üzemeltek. Az 
elektromos áram drága volt és nagy mértékben csökkentette az ipar kon-
kurráló képességét. 3 2 

Vajadság kézművessége 

Az ipar fejlődésével párhuzamosan a kézművesség is fejlődött Vajdaságban. 
1938-ig a kézműves műhelyek száma elérte a 35 500-at, ami 40—45% 
növekedést jelentett az 1918-as évhez viszonyítva. 3 3 Évente a kézműves 
műhelyek száma 600-zal növekedett. Ez nem elhanyagolható tény, ha 
figyelembe vesszük, hogy a fokozódó agrárválság éveiben ezáltal a mun
kások ezrei jutottak munkához. 

A kézművességben is hasonló volt a helyzet, mint a gyáriparban. A Kéz
műves műhelyek 49%-a szoros kapcsolatban állt a mezőgazdasággal, 
mert vagy áruikkal elégítették ki a mezőgazdaság szükségleteit, vagy 
pedig a mezőgazdasági termékek további feldolgozásával foglalkoztak. 3 4 

Bácska és Felső-Szerémség 12 000 kézműves műhelye közül a legtöbb 
az asztalosműhely (1441), a kovácsműhely (1421), a hentes (1124) és a 
pékség (1043) vo l t . 3 5 

Gépesítést csak a műhelyek 3,35%-ban alkalmaztak, főleg olyan műhe
lyekben, ahol nélkülözhetetlen volt a gépi munka. í g y a 3108 lóerőből 
703 LF. jutott az asztalosműhelyekre, 712 LE a darálókra, és 254 a mal
mokra . 3 6 Ezek szerint Vajdaságban a mesterek munkaereje volt a legjelen
tősebb hajtóerő a kézművességben. 

Nem szabad szem elöl téveszteni azt a fontos tényt sem, hogy Bácska 
és Felső—Szerémség területén a kézművesség 25%-kal több kisegítő 
munkást alkalmazott, mint a gyáripar (15 000:10 000). Ez a tény is Vaj
daság relatív gvenge iparosítására mutat. Viszont azt is figyelembe kell 
venni, hogy ezeknek a segédmunkásoknak 50% 12—18 éves volt, akik 
nagyon alacsony vagy pedig semmilyen bért sem kaptak munkájukért, 
akiket csak „kosztra és lakásra vettek f e l " . 3 5 A gyári munkásság leg
inkább ezekből a segédmunkásokból alakult, akik végigjárták az „ipari 
tanulók" fizetetlen nehéz útját, míg kézműves vagy gyári munkájukért 
bért kaptak. A kézművesség jelentőségére Bácska és Felső—Szerémség 



területén utal az a tény is, hogy a lakosság 9%-a (beleszámítva a család
tagokat is) élt a kisiparból. 

Mindezek az adatok bizonyítják, hogy az agrárjellegű Vajdaságban 
a kézműipar igen fontos gazdasági ágat képezett. 

Kereskedelem 

A második világháború előtti évek kereskedelmével kapcsolatos adataink 
csak Bácska és Felső—Szerémség területére vonatkoznak. Akkor ezen 
a területen 11 794 kereskedelmi üzlet működött 2413 segéddel és 1161 
tanulóval. Az a tény, hogy a kereskedelemben ilyen kevés volt a segéd, 
az ágazat felaprózottságára vall, arra, hogy csak helyi jellegű elosztást 
végzett. Természetesen a legjelentősebb kereskedelmi központ Újvidék 
volt, 1945 kereskedelmi üzlettel, 644 segéddel és 250 tanulóval. 3 8 

A kereskedelem sokkal fejlettebb volt a városokban, mint a falvakban. 
Míg a városokban átlagban 54 lakosra, addig falun 97 lakosra jutott 
egy-egy kereskedelmi üzlet. 39 Bánátban is hasonló volt a helyzet. 

Bácska és Felső—Szerémség összlakosságához viszonyítva a kereskedelem
ben foglalkoztatott 15 500 dolgozó az aktív lakosság 1,7%-át képezte, míg 
a lakosság 3,4% élt a kereskedelemből. Városban az aktív lakosságnak 
2,7%-át, falun pedig 1,2-%-át képezték a kereskedelemben alkalmazottak, 
ami azt bizonyítja, hogy a kereskedelem sokkal szorosabb kapcsolatban 
áll a népsűrűséggel, mint a kézművesség. 4 0 

Közlekedés 

Vajdaságnak relatív sűrű vasúthálózata volt. Minden 100 km2-re 8 km 
vasút jutot t . 4 1 Ebből a szempontból Vajdaság jóval fejlettebb volt Jugo
szlávia többi részénél. A vasút sűrűsége Jugoszláviában 6 kilométert 
Szlovéniában és Szerbiában pedig 7—7 kilométert tett ki 100 km2-ként. 

1941-ben Vajdaság 1800 km vasútvonallal rendelkezett, melynek leg
nagyobb részét még az I. világháború előtt helyezték forgalomba. A két 
világháború között alig épült ki 50 kilométernyi vasút, habár a vajdasági 
közvélemény hangsúlyozta annak szükségét, hogy Bécsen és Pesten kívül 
a többi vidékekkel is legyen összeköttetésük, különösen Kelet-Nyugat 
irányban. Ez azonban nem valósult meg. 

Annak ellenére, hogy Vajdaságban a vasúthálózat sűrűsége jóvai a 
jugoszláv átlag felett állt, mégsem volt kielégítő, hiszen a vasúthálózat 
sűrűsége a két világháború között Belgiumban 36,5 km, Angliában 16, 
Dániában 11,5, Hollandiában 10, Csehszlovákiában 10, Magyarországon 



pedig 10,2 kin volt, ami azt jelenti, hogy még a vajdasági vasúthálózat is 
intenzívebb fejlesztésre szorult. Ehhez hozzá kell adni még azt is, hogy 
ebben az időben a közúti forgalom még nagyon kezdetleges volt, a fo
lyami pedig hanyatló irányzatot mutatott . 4 3 

A munkásmozgalomra nagy jelentőségű volt a vasút, hiszen a két 
világháború között 8—11 ezer munkást és tiszitvselőt alkalmazott, ami 
nagy hányadát képezte a nem épp nagyszámú vajdasági munkásosztálynak. 4 4 

Juvoszlávia többi vidékeihez viszonyítva Vajdaságnak volt a legnagyobb 
vízi hálózata. Vajdaságban a Dunának 358 km, a Tiszának 161 km hajóz
ható része volt, 118 km a Nagy- és 70 km a Kis-csatornán, valamint a 88 km 
csatornahálózattal kibővített Bega folyó. 

Példaként említsük meg, hogy 1937-ben az Újvidéki Kereskedelmi és 
Iparkamara területén (Bácska és Szerémség területe) az áruforgalom 
a Dunán 612 9501, a Tiszán 248 957 t, a Nagy-csatornán 165 8561, a Kis-csa
tornán pedig 12 668 t vo l t . 4 5 

Az autóbusz-közlekedés még nagyon kezdetleges volt. Az autóbusz
járatok hossza Bácskában csak 693 km, Bánátban pedig 251 km vo l t . 4 6 
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3rivreda Vojvodine između dva rata 

J prvom delu svog izlaganja autor nam prikazuje osnovne tendencije industrijskog 
azvitka Jugoslavije i Vojvodine. Kraljevina SHS nasledila je nerazvijenu privredu a 
laročito joj je industrija bila zaostala. Vojvodina je u sklopu mlade jugoslovenske 
Iržave imala nešto razvijeniju ekonomsko-socijalnu strukturu i jaču industriju. To 
e vidi i iz prezentiranih statističkih pokazatelja. Međutim u periodu intenzivnije indu-
trijalizacije Jugoslavije — između 1918—1928 godine Vojvodina je počela privredno 
aostajati. Tempo priliva investicije u industrijske kapacitete u radnoj snazi i pogon-
koj snazi u Vojvodini bio znatno ispod prosečnog jugoslovenskog trenda. 

Industriju Vojvodine je u prošeku karakterisao tip malog preduzeća. Više od polo-
rine svih industrijskih radnih organizacija Bačke i gornjeg Srema činile su „fabrike" 
:oje su zapošljavale od 5 do 20 radnika. Autor nam daje analizu tehničke opremljenosti 
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i radnih uslova u tim preduzećima Izneto je i broj radnika po industrijskim granama, 
struktura radne snage itd. 

Velikih fabrika je u Vojvodini bilo malo ali njihov značaj je bio prilično velik. To 
su tri fabrike šećera koje su raspolagale sa više od dve trećine ukupnih kapaciteta Jugo
slavije. Posebno je izneta situacija u svim značajnijim granama industrije: u rudarstvu, 
ciglarsko creparskoj, metalopreradivačkoj, tekstilnoj, prehrambenoj itd. industriji Voj 
vodine. 

Zanatstvo Vojvodine je obuhvaćeno u posebnom poglavlju. Saznajemo da 49% 
vojvođanskih radnji bilo je vezano za poljoprivredu, bilo da su proizvodile robu za 
potrebe poljoprivrede ili pak da su dalje prerađivale agrarne produkte. Devet procenata 
stanovništva je živelo od zanatske delatnosti - a to ukazuje na činjenicu da je zanatstvo 
u agrarnoj Vojvodini predstavljalo veoma značajnu privrednu granu. 

Na kraju izlaganja nalazimo kratak osvrt na trgovinu i saobraćaj Vojvodine u to 
doba. Saznajemo da je u to vreme i željeznička i plovna mreža Vojvodine bila najraz
vijenija u poređenju sa ostalim krajevima zemlje. 

Resümee 

Die Wirtschaft von Woiwodina zvischen den zwei Kriegen 

In dem ersten Teil seiner Auslegung stellt der Autor die Grundtendenzen der Industrie
entwicklung Jugoslawiens und Woiwodinas dar. Das Königreich von Serben, Kroaten 
und Slowenen (SHS) erbte eine unentwickelte Wirtschaft und besonders ihre Industrie 
war zurückgeblieben. Woiwodina hatte im Gefüge des jungen jugoslawischen Staates 
eine wenig entwickeltere ökonomisch-soziale Struktur und eine stärkere Industrie, 
Das ist sichtbar aus den parsentierten statistischen Indexen. Aber in der Periode der 
intensiven Industrialisation Jugoslawiens - zwischen 1918—1928 - begann \Xoi-
wodina wirtschaftlich zurückzubleiben. Das Tempo der Investitionszuflusses in die 
Industriekapazitäten war sowohl in Arbeitskräften, als auch in Triebskräften bedeu
tend unter dem durchschnittlichen jugoslawischen Trend. 

Die Industrie Woiwodinas wurde im Durchschnitt vom Typ des kleinen Betriebs 
charakterisiert. Mehr als die Hälfte aller Industriebetriebe von Backa und vom oberen 
Srem bildeten solche „Fabriken", die von 5 bis 20 Arbeiter beschäftigten. Der Autor 
gibt uns eine Analyse der technischen Anordnung und der Arbeitsbedingungen in 
diesen Betrieben. Auch die Zahl der Arbeiter wird nach Industriezweigen und nach 
der Struktur der Arbeitskräfte usw, gezeigt. 

Grosse Frabriken gab es in Woiwodina wenig, aber ihre Bedeutung war ziemlich 
gross. Das waren die drei Zuckerfabriken, die über mehr als zwei Drittel der gesamm-
ten Kapazität Jugoslawiens verfügten. Es wird die Situation in allen bedeutenderen 
Industriezweigen einzeln betrachteten Bergwesen, in Ziegel- und Dachziegelindustrie, 
in Metallbearbeiter-, in Textil-, in Verpflegungsindustrie Woiwodinas. 

Das Gewerk Woiwodinas ist in einem Abschnitt extra bearbeitet. Wir erfahren daraus, 
dass 49% der Geschäfte Woiwodinas an die Landwirtschaft gebunden war, entweder 
erzeugten sie Waren für die Landwirtschaft oder bearbeiteten sie weiter die Agrar-
produkte. Neun Prozent der Bevölkerung Woiwodinas lebte vom Gewerbe — das 
deutet auf die Tatsache hin, dass in der landwirtschaftlichen Woiwodina das Gewerk 
eine sehr bedeutende wirtschaftliche Rolle spielte. 
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Am Ende der Auslegung finden wir einen kurzen Rückblick auf das Handel und 
auf den Verkehr Woiwodinas in jener Zeit. Wir erfahren daraus, dass sowohl das 
Eisenbahnnetz als auch das Schiffahrtnetz im Vergleich zu den anderen Teilen des 
Landes das entwickelteste war. 



Kovács Teréz 

A TANYÁK TÁRSADALMI STRUKTÚRÁI EGY BÁCSKAI 
KÖZSÉGBEN - BECSÉN 

Az adatokat 50 tanya lakójával folytatott felmérés képezi. A tanyák Becse 
határában vannak és a felmérés 1973 szeptemberében készült. Az adatok 
egy részét már közöltük a Létünk 1973/6. számában. E tanulmány tárgya 
a tanyai lakosság gazdasági, ökológiai, demográfiai, családi struktúrájá
nak és rétegeződésének, életmódjának, problémájának és jövőjének elem
zése. Megkísérelünk jellegzetes típusokat bemutatni. 

Mindezek a társadalmi megnyilvánulási formák gyökeres változásoknak 
vannak kitéve. A tradicionális tanyai gazdálkodás nem maradhat meg 
sokáig. Mielőtt a bácskai határból végleg eltűnnek a tanyák, érdekes lenne 
e gazdasági, politikai és társadalmi életforma jelenlegi helyzetét tanul
mányozni. E célt szolgálja ez a felmérés is. 

A gazdasági helyzetet a termelés és a fogyasztás struktúrájával és az 
értékesítés lehetőségével mérjük. 

Az ökológiai struktúrában a tanyaiak jellegzetes helyzetéből eredő 
mentalitásról lesz szó. 

A demográfiai helyzetképet a kérdőívben kapott adatok elemzése alapján 
szemléljük. 

A családi struktúra tárgyalásakor a családtagok helyzetét és egymás 
közötti viszonyait, a nőket, a gyerekeket, és a fiatalokat érintő kérdéseket 
elemezzük. Az említett tanulmányban már utaltunk a módszertani fel
építésre. A kikérdezés egysége a háztartás volt, a beszélgetést pedig e 
sorok írója végezte. Abban a családban, ahol 15—30 éves házasságra még 
nem lépett fiatalok is voltak, (nemre való tekintet nélkül) egyes kérdések 
nekik is szóltak. í g y egy-egy kérdésre 50-en, míg másokra 63-an válaszoltak. 



Hipotézis 

A társadalmi folyamatok változása lényegesen kihat a társadalmi struk
túrák alakulására. Ez észlelhető a vizsgált területen is, habár nem minden 
téren egyformán. A korszerű mezőgazdasági termelés egyes elemei „be
lopóznak" a tanyákra is. Ezek nagymértékben módosítják a tanyai 
lakosság életét, de kultúrájuk, gondolkodásuk, világnézetük lényegesen 
csak akkor változik meg, ha gyökeresen szakítanak a tradicionális termelési 
móddal. 

Gazdasági struktúra 

Az 1952—53-as szocialista földrelorm Jugoszláviában a kizárólag föld
művelésből élő családoknak maximum 10 hektár, azaz 17 katasztrális 
hold föld birtoklását engedélyezte. A mezőgazdasági magántermelőknek 
tiltja a törvény az idegen munkaerő kihasználását. Földjüket családtag
jaikkal művelik meg. A tanyákon a munkahely és a lakhely együttléte 
következtében a családtagok munkáját nagyobb mértékben ki lehet hasz
nálni. 

A törpebirtoknak még ma is vannak előnyei, de mind ahogy azt már 
Engels megállapította, ez a termelési forma elavult. Az előnyök olyan 
kultúrák termesztésénél nyilvánulnak meg, amelyeket nem lehet géppel 
művelni és nagymértékben kézierőt igényelnek: a baromfitenyésztés, a 
gyümölcs- és a szőlőtermesztés stb. „A törpebirtok nem jövedelmező. 
Elnyomja a parasztot, mert megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi, hogy 
szakosítsa gazdaságát. A paraszt akinek nincsen tőkéje és kevés földterü
lete van, hogy megélhessen, kénytelen gabonatermeléssel foglalkozni. 
Pedig kis földterülete több jövedelmet is hozhatna, ha tulajdonosa mást 
vetne bele." 

A tanyaiak önálló termelők. Földműveléssel és állattenyésztéssel fog
lalkoznak. Másrészt viszont a földművelés és az állattenyésztés keretein 
belül sem csak egyfajta jószágot nevelnek, hanem többfélét. 

Az egyes agrikultúrák termesztését az alábbi táblázaton mutatjuk be. 

(1. táblázat) Az agrikultúrák termesztése a tanyaiak birtokán 

A A növény termesztése a termelők 
A növény neve term. földterületén (százalékban) 

sz. 5—15 16—30 31—50 51—70 71—100 

1 2 3 4 5 6 7 

kukorica 40 1 8 22 6 3 
búza 26 2 16 6 — 1 



1 2 3 4 5 6 7 

napraforgó 18 4 10 4 — — 
a többi kalászos növény 16 12 4 — — — 
cukorrépa 5 4 1 — — — 
here 19 12 5 1 1 — 
a többi ipari növény 6 5 1 — — — 

A termelők számát tekintve az első helyen a kukorica áll, ugyanakkor 
a legnagyobb földterületet is ezzel a növénnyel vetették be. A második 
a búza, területe valamivel kisebb a kukoricáénál. E hét nóvényféle ter
mesztésének Bácskában nagy hagyománya van. A termelők számát tekintve 
a harmadik helyen a here áll, majd a napraforgó következik, habár e nö
vénnyel a termelők nagyobb területet vetettek be, mint herével. 

Néhány gyümölcsfára és kerti veteményre a tanyákon mindenkinek 
telik. 

Ezután rátérünk a mezőgazdaság másik ágazatának, az állattenyésztésnek 
ismertetésére a mintaegységül vett tanyákon. 

(2. táblázat) A háziállatok nevelése a tanyákon 

Az állatot Összesen 
Az állat tartó ennyi Az állatok száma 
neve háztartások állat van 

száma 1 2 3 4 5 6 7 8 

lovak 25 61 12 19 2 1 — — — — 
tehenek 31 67 15 7 5 1 1 1 — — 
borjak 39 54 15 7 5 1 — — — — 

Az ötven tanyának csak a felén van ló. Ahol a földet hagyományos 
módon művelik, a ló a fő igavonó állat. Segítségével szántanak, de sze
repe nem kisebb a terménybetakarításkor, sem a közlekedés lebonyolí
tásában. Ma egyre jobban veszíti funkcióját, helyét főleg a traktor veszi át. 

A tanyaiak kétharmada tart tehenet. Felének kettő, vagy annál is 
több tehene van. 

Fontos hízójószág még a sertés, de az említett tanyákon igazoltabb 
lenne arról beszélni, hogy miért nem tenyésztenek több sertést, mint arról, 
hogy mennyi sertés van. Habár 36 tanyán találkoztunk sertéssel, 6 tanyán 
egy-kettőt, 15 tanyán pdig 3—5 tenyésztenek. Ezeket a saját szükségle
teik kiegészítésére hizlalják. A sertéstenyésztés felhagyásának több oka 
van. Valószínű azonban, hogy az egyik főtényező a jószág alacsony fel
vásárlási ára. 



Baromfi a tanyákon sehol sem hiányzik. Legtöbb a tyúk és a csirke. 
Két helyen 5000, egy helyen pedig 10 000 csirkét nevelnek korszerű 
csirkekeltetőben. 

Az első és a második táblázatból látható, hogy a tanyai mezőgazdasági 
magántermelő úgy rendezte be gazdaságát, hogy saját szükségleteinek 
kielégítését a lehető legnagyobb mértékben biztosítsa. Mégis gazdaságilag 
kényszerítve van arra, hogy szükségletein felül termeljen és a felesleget 
a piacon értékesítse. Pénzét az adó kifizetésére, mezőgazdasági gépek, 
vetőanyagok, műtrágyák és állati takarmányok vásárlására, valamint a 
saját és családja személyi szükségleteinek kielégítésére költi. 

A tanyaiak, akárcsak a többi magántermelő, terményeiket a legköze
lebbi mezőgazdasági-ipari kombinátnak adják el. Társastermelési szerző
dést kötnek: a földművesek jószágokat meg terményeket adnak át, a 
másik fél pedig vetőmaggal, műtrágyával, mezőgazdasági gépekkel vé
gez szolgáltatást. 

A mezőgazdasági termények alacsony ára és az állandó áringadozás 
a tanyaiaknál általános bizonytalanságot és elégedetlenséget szült. 

„Sokan azt mondják, hogy a mezőgazdasági magántermelőknek egyre 
nehezebb, mi az Ön véleménye erről?" Erre a kérdésre 39-en azt válaszol
ták, hogy teljesen egyetértenek ezzel, 6 részben, 7-en pedig egyáltalán 
nem osztozzak ezt a véleményt, egy pedig elutasította a választ. 

Azok, akik teljes mértekben egyetértettek, panaszkodtak a mezőgaz
dasági termények alacsony és a szolgáltatások, meg az ipari termékek 
magas árára. Állításukat többen azzal támasztották alá, hogy idénymunka 
alkalmával nehéz munkaerőhöz jutni, és ha hozzájutnak is a napszám 
nagyon magas. Ha átadnak valamilyen terményt, azt nehezen fizetik ki, a 
szolgáltatásokat pedig azonnal megfizettetik vagy magas kamatot 
számolnak fel. Sokallták az adót, panaszkodtak, hogy sokat kell dol
gozni és, hogy nem kapnak nyugdíjat. 

Figyelemre méltóak a megélhetési körülményekről alkotott vélemények. 
„Véleménye szerint, kinek legkönnyebb a megélhetési lehetősége, a 
(fizikai) munkásnak, aki a gyárban dolgozik; a mezőgazdasági magán
termelőnek ; vagy annak a munkásnak, aki amellett, hogy gyárban dol
gozik, egy darabka födterületet is m ű v e l ? " 

A legtöbben (44) azt válaszolták, hogy a megélhetési lehetősége azok
nak a legjobb, akik gyárba dolgoznak és egy kis saját földjük is van. Akik 
szerint a gyárban dolgozóknak a legkönnyebb, (12-en feleltek így) a második 
helyre kerültek. Hármuk szerint a kizárólag földműveléssel foglalkozók
nak a legkönnyebb. Ketten-ketten határozatlanok voltak, illetve nem volt 
véleményük. 

A mezőgazdaság helyzetével kapcsolatos általános elégedetlenség 
oda vezet, hogy azok, akik nemzedékeken keresztül földműveléssel fog-



lalkoztak és élvezettel csinálták azt, ma már a gyárakban szeretnének dol
gozni. Ugyanis az 59 megkérdezett közül (az állandó munkaviszonyban 
levőket és a nyugdíjat élvezőket nem kérdeztük meg) 37 azonnal munka
viszonyba lépne, ha erre lehetőség adódna. 25-en Jugoszláviában, 9-en 
pedig külföldön, hármuk számára mindegy, hogy hol. 20 megkérdezett 
nem óhajtana állandó munkaviszonyba lépri, még ha lehetősége adódna 
is. Ketten határozatlan feleletet adtak. 

Ökológiai struktúra 

A környezet mindig kihatással volt az egyén jellemének megreformálá
sára. A tanyaiak egy különleges környezetben, a természet közvetlen 
közelében élnek. Ami nem adatott meg a városi embernek és a falusiak 
számára is csak részben, az teljes mértékben megvalósult a tanyavilágban. 

A tanyák mindenekelőtt a gazdasági élet megszervezésének fő formái. 
Először tisztán gazdasági célból létesültek, hogy lakóik a termelés köz
vetlen közelében legyenek. E rendeltetésüknek megfelelően a tanyákon 
azok az objektumok, amelyekben a termelés folyik (istálló, fészer, ólak) 
jóval nagyobbak, mint a lakás. 

De a tanyák a társadalmi élet színhelyei is. A tanyákon az emberek 
dolgoznak és pihennek. Ez a munkahely és a lakás szerencsés találkozása. 

A természet közvetlen közelsége, továbbá a lakás és a munkahely el 
választhatatlansága a tanyai emberek többségénél egy különleges menta 
litást eredményezett. Ez a tanyákhoz való görcsös, néha értelmetlen, 
de talán annál kitartóbb ragaszkodásban nyilvánul meg. A kívülálló ön
kéntelenül felteszi a kérdést, hogyan lehetséges ma a világtól elválasztva 
csak sáros, poros úton megközelíthető és a villanyáramtól kezdve minden 
egyéb kényelemtől megfosztott tanyákon élni? A legtöbb helyen petró
leumlámpával, néhol meg akkumulátor segítségével világítanak. Ter
mészetesen sokan hiányolják a villanyáramot, de bevezetése nagyon 
költséges. Viszont akadnak olyanok is, akik nem érzik szükségesnek a 
villanyárammal való világítást. Egy 21 éves fiú (házuk is van a városban) 
azt mondta, hogy neki nem hiányzik az áram; ,,a tanya az tanya, nem 
kívánhatjuk, hogy minden, ami a városban van, itt is meglegyen." 

Arra a kérdésre, hogy szeret-e a tanyán élni, 63 személv közül legtöbb 
(26) azt válaszolta, hogy nagyon szeret, 9-en szeretnek, 21 -en szeretnek, 
ha muszáj, 7-en viszont nem szeretnek. 

Azok, akik azt válaszolták, hogy nagyon szeretnek, vagv „csak" szeret
nek a tanyán élni, rendszerint ott is születtek és megszokták az ottani 
körülményeket. A tanyákhoz való vonzódást egyrészt a levegő tiszta
ságának, a természet szépségének, a nyugalomnak, a csöndnek az élvezé-



sével magyarázták. A másik tényező, ami miatt szeretnek a tanyán élni, 
az a már említett munka- és lakhely egységébői eredő előnv. 

Akik nem szeretnek, illetve csak azért szeretnek a tanyán élni, mert 
más lehetőségük nincs, többnyire nem a sajátjukon élnek, nem földműve
sek, vagy már nagyon idősek és belefáradtak a munkába. 

A tanyai életnek vannak objektív hátrányai is, amit többé-kevésbé a 
kikérdezettek is belátnak. Az első helyen a villanyáram hiánya szerepel. 
58 kikérdezettnek nincs a tanyán villany. Közülük ezt 33-an emelték ki 
hiányosságként. Sokan említették, hogy ha esik az eső és nagy a sár, kelle
metlen a tanyán lakni. Télen pedig a hideg miatt nehezen szánja rá magát 
arra az ember, hogy a városba induljon. Sokan panaszkodtak a gyenge 
tájékoztatási lehetőségekről és a közlekedés szervezetlenségéről. Ki
fogásolták, hogy az autóbusz nem áll meg a kijelölt helyen. Emellett 
a tanyán sokat kell dolgozniuk, korán kelnek és későn fekszenek. Az 
állandó munkaviszonyban levőknek és a diákoknak nehéz a munkahelyre, 
illetve az iskolába eljutni. A fiataloknak hiányzik a társaság és a szórakozás. 
Egyesek úgy érzik, hogy elszigetelten és magányosan élnek. Nehéz hely
zetbe jutnak, ha valaki megbetegszik a családban. Nagy részük a városból 
hozza az ivóvizet, ami szintén nehézséget jelent. Van, aki úgy véli, hogv 
tanyainak lenni lealázó dolog. 

Arra a kérdésre, hogv a tanyán sokkal nehezebb-e élni, mint a város
ban, 24-en azt válaszolták, hogy nem, sőt könnyebb. 11 kikérdezett 
szerint nem nehezebb, öten azt állították, hogy a tanyán és a városban 
is egyforma a megélhetés lehetősége, míg 21 kikérdezett szerint a tanyán 
sokkal nehezebb élni, mint a városban. 

Az eddig felsorolt tényekből arra következtethetünk, hogy a tanyák 
lakóinak többsége mégis szeret a tanyán élni. Függetlenül az életforma 
hátrányosságaitól és nehézségeitől, mentalitásuknak ez megfelel. 

Azonban a fenti kép részben módosul, ha a következő kérdésre adott 
feleleteket analizáljuk. „Ha lehetősége lenne rá, beköltözne-e a városba?" 

A feleletek osztályozásakor külön kell vizsgálnunk azoknak a válaszait, 
akiknek már van házuk a városban. 50 tanyai család közül 15-nek (30%) 
van családi háza és egynek lakása. Náluk már reális lehetőség van arra, 
hogy beköltözzenek a városba. 12 család úgv tervezi, hogy hamarosan 
a városi házában fog élni. 

Ha lehetőség adódna rá, 29-en rögtön beköltöznének, 14-en nem köl
töznének be, és egy nem válaszolt. 

Akik számára valamilyen leheiőség nyílik a beköltözésre, azoknál 
rendszerint jelentkezik is ez az igény. A tanyaiak általában csak olyan 
terveket szőnek és igényeiket is csak addig növelik, ameddig a lehetőségek 
azt megengedik. 



Demográfiai struktúra 

A demográfia egy olyan tudomány, amely egy meghatározott terület 
lakossága helyzetét és állapotváltozásait tanulmányozza. A tanyaiak tanul
mányozásakor a mintaegységbe került családoknak csak egyes demográfiai 
tulajdonságát vizsgáljuk: a nemi és a honmegoszlást, a tanyai háztartások 
egves jellemvonásait és e lakosság iskolai végzettségét. 

a) Korcsoportmegoszlás 
A népesedési viszonyok vizsgálatakor az első dolog a korcsoportmeg

oszlás megállapítása. Ugyanis ez kell, hogy legyen, az első lépés, ha meg 
akarjuk állapítani, hogy az illető lakosok körében miiven arányban vannak 
jelen a gyerekek, a munkaképesek és az idős személyek. 

(3. táblázat) A tany ai lakosság nemi és korösszetétele 

év összesen nők férfiak 
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'0 apsz. sz. 0 / 
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Összesen: 155 109 68 109 87 100 

A kisgyerekek és a tizenévesek alacsony számaránya demográfiai té
nyekkel igazolja azt a tendenciát, hogy az emberek egyre inkább az el
költözést választják. 

A 21—50 évesek az összlakosság 43 százalékát, az ennél idősebbek 
pedig 29 százalékát teszik ki. Már a számok alapján is megállapíthatjuk, 
hogy a kormegoszlás struktúrája regresszív irányú. 

b) A tanyaiak nemi összetétele 
A tanyák és falvak lakóinak sok közös vonásaitól eltérően, a tanyaiakra 

nem jellemző a feminizáció. A gazdaság vezetése olyan fizikai megterhelés, 
hogy legalább egv férfi munkaerőt igényel. Emelett a tanyán egy magá
nyos nő különféle veszélyeknek van kitéve: rosszindulatú ijesztgetéseknek, 
testi támadásnak és erőszakolásnak is. 

Ötven családban 68 nő és 87 férfi élt. Egyes korcsoportokon belül a 



nemenkénti megoszlás változó, de az évek növekedésével nem tapasztal
ható módosulás az összetételben. 

A 21—30 évesek csoportjához mindössze 6 nő tartozik. Ha az összes 
női lakosságot szemléljük (0—6 éves korú kislányokkal együtt) , részará
nyuk a legalacsonyabb, mindössze 9%. E korosztályhoz viszont 21 férfi 
tartozik. Ők képezik a férfi lakosság jelentős részét, egynegyedét. 
A következő korosztályban már a nők vannak többségben. A legtöbb nő 
az ezt követő generációhoz tartozik. A férfiak pedig a már említett kor
csoporton kívül a 60 éven felüliek csoportjában vannak túlsúlyban. A fér
fiaknál tehát az egyes korcsoportok között lényeges hullámzás tapasztal
ható, a nőknél viszont a kor növekedésével párhuzamosan emelkedik a 
létszám is. 

c) Az iskolai végzettség 
A kikérdezettek legtöbbje egész életét a tanyán töltötte. Számukra az 

iskolába járás sokkal nehezebb volt, mint a városi gyerekeknek. A tanya 
és az iskola közötti több kilométeres utat gyalog tették meg. Hazaérve 
pedig a fő feladatuk nem a tanulás volt, hanem a szülőknek kellett segíte
niük. 

A gyerekek iskoláztatásának megkönnyítése végett tanyai iskolákat 
létesítettek. Az ilyen iskolák lehetővé tették, hogy a környező tanyákon 
levő gyerekek elsajátítsák a legalapvetőbb tudnivalókat. Becsén, 1873-ban 
alapítottak egy négyosztályos tanyai iskolát, amely egészen 1974-ig meg
szakítás nélkül működött. Ekkor azonban az iskolát becsű kták, mert nem 
volt diák. 

Ma, kevés kivétellel minden iskolaköteles gyerek jár iskolába. De a 
múlt nyomait nem lehet máról holnapra megszüntetni. 

123 személy volt 15 évnél idősebb, iskolai végzettségük a következő 
képet adja: 

(4. táblázat) A tanyaiak iskolai végzettsége 

Iskolai végzettség összesen férfiak nők 

nem járt iskolába 13 5 8 
1—4 osztály 38 20 18 
5—7 osztály 54 29 25 
8 osztály 8 2 6 
befejezetlen középiskola 2 2 0 
szakmunkásképző iskola 5 c 

D 
0 

középiskola 9 2 0 
egyetem 1 1 0 

összesen: 123 69 54 



Tizenhármán egyáltalán nem jártak iskolába. Az írástudatlanok idősebb 
személyek, de van közöttük egy 19 éves fiatalember is. 

Mint ahogy az a fenti táblázatból is kitűnik, kevesen fejezték be az 
általános iskolát, akik ennél is többre vitték, azok a tanyákon kivéte
leknek számítanak. A tanyai embereknek sem idejük, sem lehetőségük 
nem volt arra, hogy szakmailag továbbképezzék magukat. Ez szülte ná
luk azt a szemléletet, hogy a földművesnek nem kell iskolába járnia. 

d) A tanyai háztartások 
A háztartás itt teljesen gazdasági kategória. Azok a személyek alkotják, 

akik egy házban laknak és együtt termelik és fogyasztják a javakat. Rend
szerint egy család tagjai, de nem szükséges, hogv közöttük vérrokonság 
legyen. 

Habár e tanyai háztartások nem nagy családok, mégis tagjaik számát 
tekintve valamivel a becsei átlag felett vannak, ugyanis a becsei községben 
a háztartások átlagosan 2,9, míg ezeken a tanyákon 3,1 tagúak. 

A családfők kormegoszlásának elemzése a demográfiai struktúra fontos 
kelléke. Az említett tanyákon csak négy családfő fiatalabb 30 évnél, 18-an 
31 és 50 év közöttiek és legtöbben, 28-an ötven évnél idősebbek. 

A tanyákon a mezőgazdaságból élő családok vannak túlsúlyban, de 
a háztartások 20% már kétlaki, tehát a mezőgazdaságban megvaló
sított jövedelmét egyéb kereseti forrás is kiegészíti (nyugdíjat élvez, vagy 
munkaviszonyban van). 

Az ötven kikérdezett tanyai háztartás tagjainak kétharmada magyar, 
egyharmada pedig szerb nemzetiségű, nem számtva azt az egv családot, 
ahol a férj horvát, a feleség pedig magyar nemzetiségű. A kikérdezettek 
ilyen nemzetiségi megoszlása megfelel a tanyák összlakosságú nemzeti
ségi összetételének. 

A család struktúrája 

A „magánparaszt-gazdaság gyakran c&aJáíiL j/tJlegíL. ^a. 'űij^n, gizsinsÁgndí^ 
nak jellegzetes munkaszervezése és megosztása van. A gazdaság, a ház
tartás és a család fogalma gyakran megegyezik. A család tagjai együtt 
laknak és dolgoznak, tehát a megélhetéshez szükséges javakat közösen 
szerzik be. 

Az ilyen családokban a mezőgazdaság a fő gazdasági ágazat, és a föld 
magántulajdonban van. A család önellátó, tagjai egymást kisegítik. Az 
ilyen gazdaságokban a családi viszonyokat a következőképpen lehetne 
jellemezni: 

a) A családtagok munkájukért nem kapnak fizetést, hanem a meg
termelt javakból a szükségletüktől függően egv bizonyos részt kapnak. 



A jövedelmet nem a munka, hanem a szükségletek szerint osztják el. 
b) A fogyasztás főbb megnyilvánulási formái közösek: együtt laknak, 

étkeznek és szabadidejüket is együtt töltik. 
c) A családtagok vérrokonságban vannak és a szülők elhalálozásával 

a gyerekek öröklik az ősök ingóságát és ingatlanát. 
Az ilyen munka és a családon belüli viszonyok idézték elő, hogy a 

gazdaság és a család önellátó maradjon. „Ők saját részükre termelnek és 
terményeiknek csak egv részét viszik ki a piacra. 2 " 

A tanyákon is megszűnnek a nagy többgenerációs családok. A ház
tartások felében csak egy generáció van jelen. Ezek rendszerint idős 
házaspárok. 22 családnál két, 3 családnál pedig három nemzedék él együtt. 
Az ötven tanyán egyetlenegy négygenerációs családot sem találtunk. 

Ami a nők és a gverekek helyzetét illeti, az utóbbi időben gyökeres 
változások történtek. Valamikor a tanyákon a nőkre nagyon sok feladat 
hárult. A háztartás vezetése és a gyereknevelés mellett a jószág körüli 
teendőkből és a mezei munkákból is derekasan kivették részüket. Ennek 
nyomai az idősebb nők külsején könnyen felismerhetők. A fiatalabb 
házaspároknál ma ez már nem így van. A nők feladata a háztartás vezetése 
és a gyereknevelés. A többi munka a férfi hatáskörébe tartozik. A feleség 
sokat ad magára: háziruhában jár, kendőt már nem visel és némelyikük 
hetente is eljár a fodrászhoz. Gyerekeiknek sok gondot és figyelmet szen
telnek. Állíthatjuk, a mai tanyai és városi iskoláskor előtti gyerekek kö
zött nincs számottevő értelmiségi különbség. Mégis ki kell hangsúlyozni, 
hogy ez az állítás csak a jómódú tanyai családokra vonatkozik. 

Az elképzelés szerint a kérdőívre a családfők válaszoltak, de mivel 
két tanyán a családfő nem volt odahaza, a beszélgetést a feleségekkel 
folytattuk le. Maguk ajánlották fel, hogy felelni akarnak a kérdésekre. 
Feleleteik összegezése a következő: 

Egy 46 éves tanyai háziasszony, férje 68 éves. A férfi írástudatlan, a 
nő az általános iskola hatodik osztályát fejezte be. A nőnek ez a negyedik 
házsasága. Szerb nemzetiségűek. A férj havi (960 dináros) nyugdíjából 
élnek és idénymunka alkalmával eljárnak napszámba. 

„A tanyára két évvel ezelőtt költöztünk ki, amikor férjemet nyug
díjazták. Már megszoktuk ezt az életet. Nem igaz az, hogy a mezőgaz
dasági magántermelőknek egyre nehezebb. Azok az emberek sosem 
tudják, mi az elég. Ha már milliókat szereztek, akkor milliárdokra vágy
nak. Egyesek 60 hold földet is művelnek és mindannyiuknak több a földje, 
mint amennyit a földmaximum engedélyez. Ezek mind kulákok, némelyik
nek meg még 2—3 háza is van a városban. A tanyát azok hagyják el, akik 
találnak szerencsétlen szegényeket, akik őrzik nekik a jószágokat." 

A házban van televízió, tranzisztoros rádió, gramofon és olajkályha. 
Az egyik szoba korszerű bútorral van berendezve, de a többi helyiségben 



nincsen semmilyen bútor. Nem esznek mindennap főtt ételt. Legtöbb 
pénzüket a cigarettára költik. Egyébként ő az egyetlen nő a mintaegységbe 
kerültek között, aki dohányzik. 

Egy 31 éves tanyai háziasszony. Férje az általános iskola 4, ő pedig 
6 osztályát fejezte be. Mindketten magyar nemzetiségűek. Saját tanyájuk, 
7 hold földjük, traktoruk, kombájnjuk, több mezőgazdasági gépük, 
személygépkocsijuk, televíziójuk, trnzisztoros rádiójuk, gáztűzhelyük 
van. 

Ö semmi szépet se talál a tanyai életben. Szeretné, ha férje állandó munka
viszonyba lépne, de panaszkodik, hogy erre nem hajlandó. 

Teljes mértékben egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági magántermelők
nek egyre nehezebb. „Az adó magas és minden drága, a föld meg egyre 
kevesebbet ér. Most meg még valami társulást is emlegetnek." 

Arra a kérdésre, hogy mindent összegezve, mennyire van megelégedve 
az életkörülményeivel, sírva fakadt, és azt felelte, hogy ő sehogyan sincsen 
megelégedve. „A gazdaságba sokat kell befektetni és ez kockázattal jár. 
Munkánknak nincs semmi értelme. Mire kifizetjük az adót, a vetőmagot 
és a műtrágyát már nem marad semmi pénzünk. Most felemelték a napra
forgó árát, de drágult a műtrágya i s . " 

A gyerekek helyzete a tanyán 

Az ötven tanyán a kikérdezés alkalmával 32 gyerek volt. 15 iskoláskor 
előtti és 17 iskolaköteles. Azok közül, akik iskolába járnak 7 jó, 7 jeles 
és egy kitűnő tanuló, ketten pedig első osztályosok. A tanyák és az iskolák 
közötti út 2,5—7 km hosszú. 

Az iskoláskorú gyerekek szülei arra a kérdésre, hogy gyerekének 
milyen iskolai végzettséget szeretne, a választ szinte gondolkodás nélkül 
és egyformán kezdték: „Csak ne legyen paraszt . . ." Majd rövid gondolko
dás után valamilyen szakmát említettek (leggyakrabban automechanikus, 
géplakatos, fodrász, varrónő). A kitűnő tanuló apja is valamilyen jó szak
mát szeretne lányának, „mert ha egyetemre megy és ha utána nem kap 
állást, akkor nem ért semmit az, hogy tanult." 

A gyerekek helyzetére kihat a szülők kora. Az idősebbek kevesebb 
érdeklődést és gondviselést tanúsítanak gyermekeik iránt és kevesebb 
időt és pénzt áldoznak rájuk. Példaként a következő eset szolgál. Egy 
idősebb házigazda, aki befejezte az általános iskola 6 . osztályát, és elég 
értelmesnek tűnt, amikor a családtagok születési éve után érdeklődtünk 
csak saját és felesége születési évét tudta megmondani és még hosszabb 
gondolkodás után sem jött rá arra, hogy fiai mikor születtek. Végül ily 
módon adott feleletet: „ . . . az idősebb nyolcadikos és egyszer ismételt, 



a fiatalabb hatodikos, de még nem ismételt osztálvt, hány évesnek is kell 
lenniük akkor?" 

Nem az volt a cél, hogy párhuzamosan elemezzük a tanyai és a városi 
gyerekek helyzetét, hogy a félig írástudatlan földművesek gyerekeit össze
hasonlítsuk az értelmiségi szülők gyerekeivel. Mégis az összegyűjtött 
adatok arra a következtetésre késztetnek, hogy a tanyai tizenévesek, de 
az egész ifjúság problémáinak sem szentelnek kellő figyelmet és ezért 
konkrét lépéseket kell tennünk. 

Az ifjúság helyzete 

Az 50 tanyán 13 fiatalnak (15—30 éves nem házasnak) is kikértük véle
ményét egyes kérdésekről. E fiatalok között 10 fiú és 3 lány volt. Nem
zetiségükre nézve 12 magyar és egy szerb. Rajtuk kívül ehhez a kategóriá
hoz tartozott még öt fiú, de velük nem folytathattunk beszélgetést a 
következő okokból: egy katonaidejét szolgálta, egy javítóintézetben volt, 
egy szellemileg elmaradott, egy szégyenlős volt, egy pedig már harmadik 
napja nem jött haza. A fiatalokról festett kép csak úgy teljes, ha ezeket 
a körülményeket is figyelembe vesszük. 

A tanyai ifjúság egy része hiányolja a társaságot és a szórakozást, de 
vannak olyanok is, akik egyszerűen nem kívánnak szórakozni. Igények
ben e kettő között vannak az autóval rendelkező fiatalok, akiknek szóra
kozási lehetőségük a városi átlag felett van, nincs is hiányérzetük, de 
kedvező lehetőségeikkel sem dicsekedhetünk. 

Valamikor a tanyákon, különösen télen összeültek a szomszédok és 
beszélgettek, kártyáztak meg énekeltek is. Ezekben a közösségekben 
az emberi viszonyok egymás segítésén és megbecsülésén alapultak, de 
a légkörben volt valami természetellenes, ami az idősebbek láthatatlan, 
de annál inkább érezhető hatalmában nyilvánult meg. A korosztály, amely 
így élt, kihalt már. Ha akad még néhány képviselője, azok jelenléte csak 
fizikai, hiszen környezetükre nem tudnak hatást gyakorolni. 

Ma a betonutak és a korszerű közlekedési eszközök révén könnyű 
bejutni a városba. A mezőgazdasági gépek alkalmazása pedig lehetővé 
teszi a szabad idő megteremtését, így a tanyai fiatalok életében is helyet kap 
a szórakozás. 

A megkérdezettek közül 7 fiatal szeret, 4 viszont nem szeret tanyán 
élni. Ketten semleges választ adtak. 8 szívesen beköltözne a városba, 
ha lenne rá lehetősége, 5 pedig semmi esetre sem költözne be. 

A házastársak megválasztásában a fiatalok a tanyáról való elköltözésnek 
egyik lehetőségét látják. Azt szeretnék ugyanis, hogy a jövendőbeli házas
társnak nagyobb iskolai végzettsége és „jobb" foglalkozása legyen, mint 



az öyéké. A lányok (egyik 8, a másik 1 osztályt végzett), azt szeretnék, 
hogy jövendőbeli férjüknek szakmunkásképző, illetve valamilyen közép
iskolája legyen. A fiúk (egy sem fejezte be az általános iskola nyolcadik 
osztályát) a következő feleletet adták: öten olyan lányt szeretnének fele
ségül venni, kinek nyolc osztálya, ketten-ketten szakmunkásképzőt végzett 
illetve valamilyen középiskolai és egy egyetemi végzettségű nőt venne 
szívesen feleségül. Egy fiúnak az volt a kívánsága, hogy csak állandó 
munkaviszonyban lévő legyen az illető. A házasságkötés után négyen 
szeretnének a tanyán élni, 7-en Becsén, egy-egy mind a két helyen, illetve 
„ott, ahol jobb a megélhetés". 

Legtöbbjük továbbra is földműveléssel foglalkozna szívesen. Mégis 
nyolcan válaszolták azt, hogy ha lehetőség lenne rá, állandó munkavi
szonyba lépnének (6 itthon, 2 külföldön). 

A fiatalok a feleletek alapján elégedettebbek az életfeltételekkel, mint 
az idősebbek, ugyanis 5 nagyon meg van elégedve, 5 részben elégedett és 
3 elégedetlen. 

A tanyaiak társadalmi rétegezpdése 

A felmérés egyik célja a tanyai lakosság típusok szerinti vizsgálata volt. 
A tipológia elkészítésekor a kiindulópontot a birtok nagysága képezte. 
A birtoklás az egyénnek vagy egy csoportnak a termelésben, elosztásban 
és értékesítésben való kizárólagos döntéshozatalát jelenti a többi egyénnel 
vagy csoporttal szemben, akik illetve amelyek nem vehetnek részt a dön
téshozatalban. A tanyaiak földet, tanyát és házat birtokolhatnak. 

A tradicionális gazdálkodásban a fő tényező, ami befolyásolja az élet
módot és döntően kihat az életszemléletre, az emberek felfogására, az a 
tulajdonukban lévő földterület. 

Az elemzéskor külön kell szemlélnünk azokat, akik jövedelmüket 
kizárólag a mezőgazdaságból valósítják meg, és azokat, akik más gazdasági 
ágazatból is pótolják. Ez utóbbi háztartások száma 11. Ennél a kategóriánál, 
habár a nyugdíj vagy a személyi jövedelem igen alacsony, mégis az életmód 
formálódásának fő tényezője. 

Számunkra érdekesebbek a mezőgazdasági háztartások. A 39 háztartás 
közül egy kivételével mindegyiknek a tagjai a magánszektoron dolgoznak. 
Az általuk megművelt földterület lehet a sajátjuk, de lehetnek bérlők is. 

A mintaegység 1/5-nek nincsen tanyája. Ennek fele kizárólag földműve
lésből élő család, ezenkívül négynek földje sincs. Közöttük harmados, 
sőt negyedes is akad, ami annyit jelent, hogy a harmados, illetve a negyedes 
műveli a földet (a tulajdonos esetleg a vetőmagot adja) és a terménynek 
csak 1/3 illetve 1/4 lesz az övé, a többi a gazdáé. Akik földet báreltek, azok 



valamivel jobb helyzetben vannak, Ennek viszont az a hátránya, hogy 
ősszel, esetleg tavasszal a bérlő a tulajdonosnak ki kell, hogy fizesse a föld 
egyéves használatának árát (egy hold használatért általában 8—9 q búza 
árát fizetik). 

A földterülettel való rendelkezés magában még nem jelent gazdagságot. 
Ezt már felismerik maguk a termelők is. Még nem is olyan régen a paraszt 
szemében a föld jelentette a legnagyobb értéket, ma már felesleges pén
zükön nem akarnak mindenáron földet venni, hanem inkább korszerű
sítik a gazdaságot, házat, sőt személygépkocsit vásárolnak. 

A következő táblázat a földterület nagysága és a traktor, a ló meg a 
személygépkocsi birtoklása közötti összefüggést szemlélteti. 

(5. táblázat) A földterület nagysága és a ló, a traktor meg a személygépkocsi 
birtoklása közötti összefüggés a mezőgazdasági magán
termelő tanyaiaknál 

A földterület 
nagysága 

A tulajdono A háztartások száma, ahol van A földterület 
nagysága sok száma városi ház traktor autó 

földnélküli 4 — — 
3—5 hold 5 3 — — 

5,5—8 hold 9 4 2 2 
8,5—11 hold 8 3 3 2 
11,5—15 hold 8 3 6 1 
15 hold felett 4 1 1 — 
összesen: 38 14 12 5 

Az értékrendszer, a felfogás és a világszemlélet kialakítása a társadalmi 
rétegeződéstől függ. A „réteg" szót itt szűkebb értelemben használjuk 
és a tanyai lakosság vagyoni struktúráját jelenti és egyúttal a típusok 
kialakítását szolgálja. Bemutattunk minden rétegnek egy-egy képviselőjét. 

17 hold földdel rendelkező tanyai lakos 

Környezetében egy előítélet szerint kuláknak számít. Ezzel a névvel a régi 
Oroszországban a gazdag földtulajdonost illették meg. 

Példa: Háromtagú család. Az apa 62, az anya 54, a fiú 25 éves. Magyar 
nemzetiségűek. Tanyájuk 5,5 km-re van a város központjától. 

A háziállatok közül 2 lovuk, 3—3 tehenük illetve borjuk, 23 sertésük, 



100 csirkéjük és tyúkjuk és egyéb baromfijuk is van. Két kerékpárral 
és néhány lóval vontatott mezőgazdasági géppel rendelkeznek. 

Az apa és a fia is nagyon szeretnek a tanyán. A fiú szeretné, ha engedé
lyeznék a földterület növelését, mert véleménye szerint 17 hold földet 
nem kifizetődő gépesíteni. Szívesen létesítene egy nagyobb farmot is. 
Erre viszont nincsen anyagi fedezete, bankkölcsönt pedig nem szándé
kozik felvenni, mert az nagy kockázattal jár (a tanyaiak, de a földművesek 
nagy részének tipikus felfogása). Sokallja az adót és az egyéb kiadásokat. 

Egyikük sem kíván beköltözni a városba és nem lépnének munka
viszonyba, mégha arra lehetőség is adódna. A fiú tanyáról származó fele
séget szeretne és arra panaszkodik, hogy ilyent nem lehet találni. Véle
ménye szerint „ma parasztnak lenni szégyen, butának tartanak bennün
ket, pedig mindannyiunkat egyenlőknek kellene tekinteni." 

Az apa meg van elégedve, míg a fiú csak részben van megelégedve az 
életfeltételekkel. A családfő szerint a tanyákat csak azok hagyják el, akik 
külföldre mennek dolgozni, vagy akiktől elveszik. A fiú szerint a 
tanyák elnéptelenedése az ország rossz mezőgazdasági politikájának 
következménye. 

Néha eljárnak a templomba. A fiú pedig olykor a moziba és a táncra is 
elmegy, de legszívesebben a kocsmába tér be. 

Van tranzisztoros rádiójuk. A napi sajtót hetenként többször is olvassák. 
Két szobájuk régi bútorral van berendezve. 

7,5 hold földdel rendelkező tanyai 

Négytagú család. A gyerekek az általános iskola hatodik, illetve a szak
munkásképző iskola harmadikos tanulói. Szerb nemzetiségűek. Traktorjuk, 
pótkocsijuk és még néhány mezőgazdasági gépezetük, továbbá egy-egy 
lovuk, illetve tehenük, meg 120 baromfijuk van. A családfő részt vett a 
népfelszabadító háborúban. 

Arra a kérdésre, hogy szeret-e a tanyán élni a családfő ezt felelte: „. . .sze
retek, ha muszáj. Itt a földet könnyebben megművelem, mintha a városban 
lennék, de soha sincs szabad időm és sehová sem lehet elmenni." Ellenzi 
a társulást, mert mint ahogy vallja „ . . . a szövetkezetnek sem voltam 
tagja ( ? ! ) . Az önállóság a legnagyobb kincs. Társadalmunkban a föld
művesnek nincsen helye, pedig minden a földművestől függ. Még a kapi
talizmusból örököltük azt a kifejezést, hogy „paraszt". Ha az értekez
leten felszólalok senki sem hallgat meg. Ha lehetőségem lenne rá, akár 
itthon, akár külföldön, azonnal munkaviszonyba lépnék." 

„Lehetővé kellene tenni a földmaximum növelését, mert különben a 
mezőgazdaság tönkremegy. Ifjúságunkból sváb szolga lesz. Pedig biztos 



nem hagynák el az országot, ha a katonai szolgálatuk letöltése után 50 
hold földterületen gazdálkodhatnának. Természetesen kezdetben biz
tosítani kellene számukra egy hosszúlejáratú kölcsönt, hogy gépesitsenek 
és gazdag farmokat létesítsenek." 

Szeretné ha a fiatalabb lánya elvégezné az egyetemet. A mozit, szín
házat, templomot nem látogatják. Otthon van televíziójuk és tranzisztoros 
rádiójuk. A bútorzat régi, de ők jól fel vannak, öltözve. A házigazda kék 
munkásruhát visel, ami rajta kívül egyetlen tanyáin sem volt. 

Föld- és tanyanélküliek 

Tanya és föld nélkül 8 család van. Ezeknek fele kizárólag földművelésből 
él, fele pedig kétlaki család. Az utóbbiak főként a megoldatlan lakás
problémáik miatt vannak a tanyákon. E két típust külön kell vizsgálnunk. 

I. példa: négytagú család. A férj 24, a feleség 34 éves. A gyerekek 
(az anyjuk első házasságából valók ) az általános iskola hatodik, illetve 
negyedik osztályába járnak. Tanvájuk 8,5 km-re van a város központjától. 
Magyar nemzetiségűek. 

A tanyát 3,5 hold földdel bérelték. Emelett a férj napszámba jár szezon
munka alkalmával. Egy tehenük, 12 disznójuk, igen sok baromfijuk 
emelett kerék- és motorkerékpárjuk is van. 

A családfő szerint a gyári munkás könnyebben megél, mint a földműves, 
mert a földműves éjjel-nappal dolgozik és nincs neki évi szabadsága. 
Ö is szívesen munkaviszonyba lépne (Jugoszlávia területén), ha arra lehe
tősége adódna. Az életfeltételekkel részben van csak megelégedve. Elé
gedett, mert van elég ennivalója, de szeretné ha lehetőségei megenged
nék, hogy földet és házat is vásároljon. Véleménye szerint „nagyobb 
gondot kellene arra fordítani, hogy senki se műveljen 15 hold földnél 
többet. Ha egy gazda megtudja, hogy valahol kiadó föld van, mindjárt 
megjelenik és magasabb árat kínál, mint mi. A szegény paraszt nem ver
senyezhet vele." 

Néha meglátogatják a színházat és a templomot. Moziba nem járnak. 
Előfizetnek a napi sajtóra, a gyerekeknek meg a Jó Pajtást járatják. Van 
nekik tranzisztoros rádiójuk. A szobák régi bútorral vannak berendezve, 
de a házban nagy a tisztaság és a szülők is jólöltözöttek. A gyerekek pisz
kos és szakadt ruhában voltak. Betegbiztosításuk csak a gyerekeknek van. 

II. példa: héttagú család. A családfő 52, az anya 40, az idősebb fiú 22 
éves, aki együtt él, de nem esküdött meg egy 16 éves lánnyal. Van még 
egy 18 és egy 3 éves fiú és egy 16 éves lány (aki beszédhibás). 

A szülők írástudatlanok. Az idősebb fiú az általános iskola negyedik, 
„felesége" pedig a hatodik osztályt fejezte be. A középső fiúnak 2, a 



lánynak pedig 1 osztálya van. 7 km-re laknak a város központjától. A férj 
horvát, a feleség magyar nemzetiségű. 

A családfő 15 évig volt munkaviszonyban. 1965-ben a családdal együtt 
megkísérelt disszidálni Ausztráliába, de az olasz határon elfogták és azóta 
nem kap állást. Pillanatnyilag rövid időre munkaviszonyban van, a leg
idősebb fia pedig egy privát kőművesnél dolgozik, szintén meghatározott 
ideig. 

Szerinte a földműveseknek sohasem volt ilyen jó sorsuk, mint ma. 
De őt nem érdeklik az ilyen kérdések. „Nekem az a fő gondom, hogy 
megkeressem a kenyeret a családnak". 

Az apa és a lány szerint a földművest jobban tisztelik, mint a munkást. 
A középső fiú ellenkezőleg vélekedik. Mindannyiuk fő vágya, hogy állandó 
munkaviszonyba lépjenek. Az apa és a lány itthon, a fiú külföldön. Külö
nösen a gyerekek szeretnének mindenáron elmenni a tanyáról, mert 

mi nem akarunk a pusztában élni, ebből már elég volt." Az apa a 
saját tanyáján szívesen élne. 

Egy tranzisztoros rádiójuk van. A gyerekek eljárnak moziba, újságot 
senki sem olvas a családban. Az apa tagja egy szektának és a szülők min
den vasárnap eljárnak az imaházba. A lakás félig van bebútorozva. Mind
össze négy ágy van. Mindannyian meglehetősen soványak, de jól öltözöttek. 
Betegbiztosítása csak a legidősebb és legfiatalabb fiúnak van. 

Kétlaktak 

15 tanyainak van családi háza a városban. Ezek az év egy részét „kinn" 
a tanyán töltik, a másikat pedig benn a városban. Mindannyiukat valami 
köti a városhoz és a tanyához is. A tanyán általában anyagi okok miatt 
vannak, mert ott mégis könnyebb a gazdálkodás. Ha elérik céljukat, 
akkor megszűnnek a tanyához kötődő érdekek, és ha még van is valaki 
a családban, aki a tanyán fog maradni, akkor a család többi tagja végleg 
városi lakos lesz. 

Mivel ez a kétlakiság nem befolyásolja különösebben az életmódjukat, 
mert a két háztartás vezetése annyira leköti idejüket, hogy a sűrűn lakott 
városi település rájuk nem tud kihatni. Ezért nem szükséges egy ilyen 
típust bemutatni. 

Farmerok 

A becsei község területén néhány magántermelő jószághizlalás és baromfi
tenyésztés céljából nagyobb gazdasági objektumokat létesített. Ezek a 
gazdasági épületek el vannak látva a korszerű termeléshez szükséges 



mindenféle felszereléssel (villanyáram, vízvezeték, szellőztető berendezés 
stb.) A termelés jellege hasonlít az amerikai farmeréhoz. Nem saját szük
ségleteik kielégítésére, hanem a piacra termelnek. 

Példa: a tulajdonos előzőleg 15 évig dolgozott a társadalmi szektorban, 
állatorvosként. Birtoka 150 sertés és 10 000 csirke nevelésére alkalmas. 
Az építkezés 1971-ben 400 000 dinárba került. A városban levő lakásában 
feleségével, két gyermekével és a bejárónővel élt egy háztartásban. Szerb 
nemzetiségű. 

Szeretné ha gyerekei nemcsak oklevelet szereznének, hanem találéko
nyak, talpraesettek lennének, hogy felfedjenek minden pénzkereseti lehe
tőséget. Egyetért azzal, hogy a mezőgazdasági termelőknek egyre rosszabb, 
„de ha az embernek rosszabbodik a helyzete, annak oka a kedvezőtlen 
gazdasági feltétele, de ő maga i s . " „A mezőgazdasági magántermelőknek 
nincs nagy jövőjük, mert az állam a társadalmi szektort jobban segíti. 
Nem kardoskodok amellett, hogy a meglévő tanyarendszert mindenáron 
tartsuk meg, de véleményem szerint Vajdaságban a tanyák egy részét 
villanyárammal és úthálózattal kellene ellátni. Ezzel a termelés lényegesen 
módosulna a tanyákon." 

„A többgyerekes szülők tévednek, amikor a legalacsonyabb szellemi 
képességgel rendelkező gyereküket földművesnek adják. Ö sokkal jobban 
boldogulna fizikai munkásként." 

„Mert annak, aki mezőgazdasággal akar foglalkozni, jó mezőgazdásznak, 
közgazdásznak és szervezőnek kell lennie." 

„Társadalmunk jobban értékeli a gyárban dolgozó fizikai munkást, 
mint a határban dolgozó földművest. A szocialista társadalom a munkás
osztályt részesíti előnyben. 

Az életfeltételekkel én elégedett vagyok. Habár rengeteg problémám 
van, tudom, hogy mind meg fogom oldani. Miközben e problémák meg
oldására törekszem, életem szebb, gazdagabb és dinamikusabb lesz." 

Ennyit a tanyai „farmerról." Ha minden tanyai megkísérelné így meg
szervezni gazdaságát, életük egészen más lenne, mint amilyen ma. 

Egj tanya, amely víkendházként szolgál 

Ha ma valaki tanyavásárlásra szánja el magát, azt gyakran azzal a céllal 
teszi, hogy a tanyát legalább részben pihenőhelyként használja. De ez 
a tendencia inkább azoknál jelentkezik, akik nem kizárólag földművelésből 
élnek. 

Példa: a tanyán egy idősebb házaspár él az unokájukkal. A házigazda 
nyugdíjas. A tanya körül 5 hold földjük van. Ebből egy hold szőlővel 
és gyümölcsfákkal van beültetve. 



15 évvel ezelőtt vásárolták a tanyát. Akkor az épület nagyon rossz 
állapotban volt. Ma be van vezetve a villanyáram, a lakás tiszta és korszerű 
jól felszerelt, a gyümölcsöst példásan gondozzák. 

A házigazda szeret a tanyán. „Mert itt csend van. Sokat dolgoztam a 
zajban és a lármában. Akkor mindig arról álmodtam, hogy ha majd egy
szer nyugdíjba megyek, veszek egy tanyát és ott gyümölcsöst fogok tele
píteni. Nem kívánkozok a városi házamba, itt úgy érzem magam, 
mintha állandóan üdülnék. Mindig sok vendégünk van, és ők is jól ér
zik itt magukat. Csak az zavar, ha esik az eső és sár van, de ezt is ki lehet 
bírni és elégedett vagyok az életfeltételekkel. Viszont azok, akik elhagy
ják a tanyát, érthető okokból teszik azt. Biztos, hogy nem kényelmes 
távol lenni a várostól, nélkülözni a villanyáramot és minden más kényelmet. 

Összefoglalás 

A tanyákon folyik a gazdasági élet és itt van a lakhely. Lakói csaknem 
egész életüket itt élik le: itt születnek, nőnek, dolgoznak, szórakoznak 
és halnak meg. Itt örülnek és ünnepelnek, bánkódnak és szenvednek. 

A tanyai életforma előnye abban nyilvánul meg, hogy lakóinak nagyobb 
szabadságot és lehetőséget nyújt, mint a városi vagy falusi társadalom. 
Ez a megállapítás egyaránt vonatkozik a mezőgazdasági termelés meg
szervezésére és az egyéni életfeltételekre. Ezzel magyarázható egyeseknél 
a tanyához való görcsös ragaszkodás. 

Az alacsony natalitás és a fiataloknak a tanyákról való elköltözése követ
keztében a tanyai lakosság korösszetétele kedvezőtlen. Nemi szempont
ból a férfiak vannak többségben és a mintaegységbe került tanyákon 
meglehetősen nagy a 21—30 éves fiatalemberek száma. A tanyaiak iskolai 
végzettsége alacsony, a mezőgazdasági munkálatokhoz szükséges szakmai 
tudásuk pedig nem kielégítő. Az iskolaköteles gyerekek rendszeresen 
járnak oktatásra, és várható, amennyiben ők tanyaiak maradnak, 
lényegesen feljavítják a jövőben e lakosság iskolai végzettségének szintjét. 

A tanyák abból a szükségletből keletkeztek, hogy lakóik a termelés 
közvetlen közelében legyenek. Bár a termelés a többségnél még ma is 
főleg önellátó, a gépesítés következtében az embereknek egyre kevesebb 
objektív okuk lesz, hogy a tanyákon maradjanak. 

Viszont téves, sőt veszélyes az az elképzelés amely a tanyák gyors 
felszámolását sürgeti. A tanyaiak, úgy, amilyenek, szocialista önigazgatási 
közösségünk tagjai. Életkörülményeik és mindenekelőtt a föld a tanyák
hoz kötötte őket. Érthető, hogy számukra nem vonzó a sűrűn lakott, 
zárt település a maga előnyeivel és hátrányaival együtt. Mindannyiunk, 
de elsősorban az illetékes község feladata, hogy a tanyaiak szociális át-



alakulását minél fájdalommentesebben és humánusabban oldja meg. 
A hipotézisben abból a tényből indultunk ki, hogy a tanyai lakosság 

társadalmi struktúrája lényeges változásoknak van kitéve, amire a tanul
mányban is többször rámutattunk. Mivel a változások csak anyagi téren 
jelentősek, e lakosság kultúrájának, világnézetének, gondolkodásmód
jának megváltoása még ugyan kezdeti formában van. Lényeges változás 
csak az „új típzsú tanyaiaknál", a farmeroknál és azoknál az embereknél 
észlelhető, akik a tanyát elsősorban nem termelésre, hanem pihenésre 
használják. De mind a két típus mielőtt tanyai lett volna, nem mező
gazdasággal foglalkozott. 

Az „ú j " térhódítása gazdasági téren részben kielégítő, de szellemi téren 
nagyon lassan jön. Ez vonatkozik azokra a háztartásokra is, ahol fiatalok 
vannak. Nekik még nem sikerült kitörniük a szülők erős befolyása alól. 

* 

Az 1971-es határrendezés alkalmával a becsei határban 280 tanyai család 
kénytelen volt otthagyni otthonát. Nem tudjuk, hogy meddig „él" még 
a 161 becsei tanya. Az idő kerekét megállítani nem lehet és nem is szabad. 
Nemcsak e község, hanem egész Bácska búzatáblái közül a klasszikus 
típusú tanyák el fognak tűnni. Ismét hangsúlyozom, hogy az illetékesek 
feladata, hogy e folyamatot lassan és emberségesen hajtsák végre. Remél
jük, hogy a „zöld terv", valamint a földművesek társulásának és nyugdí
jaztatásának előkészítési folyamatai és a már elért eredmények lehetővé 
teszik, hogy az arra rászoruló idős földművesek öregségi nyugdíjat kap
janak és betegbiztosításban részesüljenek. Ezzel lényegesen enyhülne 
a bizonytalanság és a kilátástalanság a mezőgazdasági termelők körében. 
A fiatal földművesek számára pedig elsősorban a Szocialista Ifjúsági Szövet
ség segítségével lehetővé kellene tenni, hogy szakmailag továbbképezzék 
magukat, és folytassák őseik foglalkozását, de már korszerű feltételek 
között; s eközben ne alacsonyabb rendűeknek, hanem szocialista közös
ségünk egyenrangú polgárainak érezzék magukat. 

Jegyzetek 

1 Mijo Mirković: „Seljaci u kapitalizmu" Zg 1952 (104. old.) 
2 Dr. Cvetko Kostić: „Sociologija sela" (158. old.) 



Redime 

Društvene strukture salaša u bečejskom ataru 

Autor u svom radu polazi od pretpostavke da s obzirom na krupne socijalne promene 
i salašarsko stanovništvo je izloženo svestranom preobražaju 

Radi utvrđivanja bitnih sadržajnih odlika tih promena autor je sproveo obimnu 
anketu kojom su obuhvaćeni stanovnici 50 salaša u bečejskom ataru. 

Na osnovu dobijenih rezultata izvršena je podrobna analiza i dat je detaljan prikaz 
privredne, ekološke, demografske i prodične strukture stanovništva. 

Prema mišljenju salašarskog stanovništva prednosti salašarskog načina života naj
više dolaze do izražaja u većoj slobodi u organizovanju poljoprivredne proizvodnje, 
kao i u većoj slobodi i samostalnosti ličnog života uopšte. Privređivanje ima pretežno 
autarhni karakter, na tržištu svojim proizvodima se samo povremeno pojavljuju. 
Osnovni demografski problemi su: mali natalitet, odlaženje mladih u gradska naselja, 
nepovoljna starosna struktura i nizak stepen školovanosti stanovništva. 

U okviru krupnog socijalističkog privređivanja salaši kao inokosne proizvodne 
jedinice treba da nađu svoje odgovarajuće mesto. Salaši koji će opstati imaće nove 
proizvodne funkcije. Postepeni nestanak ili preobražaj salaša treba da teče planski pod 
nadzorom i usmeravajućim potezima zajednice. 

Resümee 

Die Gesellschaftliche struktur der Bauernwirtschaften in Mark von Becej 

Der Autor geht in seiner Arbeit von det Vorstellung aus, dass, wegen der grossen 
sozialen Veränderungen, auch die Bevölkerung der Bauernwirtschaften einem viel
seitigen Umwandlungsgang ausgesetzt ist. 

Um die wesentlichen Charakteristika dieser Veränderungen festzustellen, machte 
der Autor eine grossangelegte Ankete, womit die Bevölkerung 50 Bauernwirtschaften 
in Mark von Becej umfassen ist. 

Auf Grund der Ergebnisse ist eine eingehende Analyse gemacht und ist eine aus
führliche Darstellung der ökonomischen, ökologischen, demographischen Struktur 
und Familienstruktur der Bevölkerung gegeben. 

Nach der Meinung der Bauernwirtschaftsbevölkerung liegen die Vorteile einer 
solchen Lebensweise sowohl in grösserer Freiheit in der Organisation der landwirt
schaftlichen Produktion, als auch allgemein in der grösseren Freiheit und selbstsändig-
keit im persönlichen Leben. Die Produktion hat überwiegend autarchischen Charak
ter, auf dem Markt erscheinen sie nur Zeitweise mit ihren Produkten. Die wichtigsten 
demographischen Probleme sind: Die kleine Natalität, L'mzug der Jugend in die Städte 
ungüngstige Struktur der Altan und die niedrige Schulungsstufe der Bevölkerung. 

Im Rahmen der sozialistischen Grosswirrschaft sollen die Bauernwirtschafte, als 
einzelne Produktionseinheiten, ihre entsprechende Stelle finden. Die Bauernwirt
schaften, die weiter existieren werden, werden neue Produktionsfunktionen haben. 
Das stufenhafte Verschwinden oder Umgestalten der Bauernwirtschaften soll plan-
gemäss unter der Aufsicht und unter den richtenden Zügen der Gemeinschaft stehen. 



Hegedűs Antal 

A BÁCSKAI ÉS SZERÉMSÉGI KATOLIKUS NÉPOKTATÁS 
A XVIII. SZÁZADBAN 

A XVIII. század közoktatásának történetét tárgyaló művek rendkívül 
szűkölködnek olyan adatokban, amelyek jobban fényt derítenének a szá
szad első felénk népiskoláira. Molnár Aladár, aki a mai napig a legalapo
sabb kutatásokat végezte az akkori Magyarország közoktatásáról' tud 
arról, hogy 1733-ban az uralkodó jelentést kért a kormányzattól az alsó
fokú oktatás helyzetéről, de sajnálattal állapítja m e g : , , . . . e jelentéseket 
nem lelem". 2 Dudás Gyula pedig, aki századunk elején feldolgozta az 
oktatásügy történetét Bács-Bodrog vármegyében 3 , részletesen doku
mentált anyagot, adatok hiányában, csak 1770-től a Ratio Educationis-t 
előkészítő korszakból hoz. 

A szerb népiskolák helyzetével itt most nem foglalkozunk. Történetük
höz bőséges forrásanyagot szolgáltatnak a pravoszláv püspökségek levél
tárai, s ezek alapján több részlet tanulmány jelent már meg, bár ennek 
a korszaknak alapos feldolgozása még itt is várat magára. 4 

Abból kiindulva, hogy az iskolaügy csak 1777-től válik nálunk „poli
tikummá , azaz állami érdekeltségű üggyé, addig azonban az egyházon 
belüli élet részét képezi, a népiskolai oktatás 70 esztendős fehér foltjának 
feltárását az egyházi ügyeket tartalmazó levéltári iratok között kerestük. 
Ott találtuk meg ahol még Fináczv sem kereste 5, pedig ő nem kevesebb 
mint 15 000 okmányt nézett át, azonban ez az iratcsomó elkerülte az ő 
figyelmét is. 

A budapesti Magyar Országos Levéltár C szekciójának 38-as számú 
részlegéről van szó, amely szerényen ezt a címet viseli: „Acta cassae 
parochorum" - plébánospénztári iratok. 6 

Tanulmányunk első részébe ennek az eddig fel nem tárt forrásnak 
alapján adjuk meg a bácskai és szerémségi ún. „katolikus népiskolák" 
történetét 1770-ig, majd az 1770—73-as források alapján szólunk elletni 
iskoláink akkori tanítóiról, tananyagáról és tanítási módszeréről. 7 



A gyermekek nevelése és oktatása a XVIII. századig a szülők magánügye 
volt és egyedül az egyházak iparkodtak a szülők magatartását irányítani 
a vallás-erkölcsi nevelés érdekében. A társadalmi és állami élet újkori 
kifejlődése során válik lassanként az oktatás kérdése „közüggyé", amelynek 
alakítását és fejlesztését mindinkább a „nagykorúvá" váló államhatalom 
veszi kezébe. 

A XVIII. századi Magyarország területén, 1723-ban jelentkezik először 
ez az igény, mégpedig „lentről." A magyar országgyűlés 1723. május 
7-én megfogalmazott kívánságai között, amelyet Pálffy Miklós nádor és 
az esztergomi érsek aláírásával terjesztettek az uralkodó elé, az ifjúság 
nevelésével kapcsolatban ez szerepel: „Naponként szomorúan lát juk. . . , 
hogy a szülők fiaikat otthon hagyják a mezei munkák után nézni. Az idők 
mostohasága miatt, a pestis járvány következtében és egyéb okokból 
elhanyagolt kiskorúak szánandó állapotba jutnak. . ." Kívánják továbbá 
hogy a gyermekek nevelését elhanyagoló szülők és gyámok ellen a ható
ságok lépjenek fel, „mivel a közjó igényli, hogy bármelyik status gyerme
kei őket megillető nevelésben részesítessenek.8" Ez tehát a legelső al
kalom a magyar történelem folyamán, amikor a gyermekek szellemi 
neveltetésére is ki akarják terjeszteni az államhatalom gondoskodását. 
Az oktatást oly államérdekké nyilvánítják, melynek jogcímén átlépheti 
a család és az otthon küszöbét is. Még hosszú utat kell azonban meg
tennünk a közoktatás történetében, hogy eljussunk a tankötelezettség 
bevezetéséhez. 

Ennek az útnak a második állomása III. Károly 1733. március 7-én 
kelt rendelete, amelyben azt keri: „. . .miután szükséges az alsó iskolák 
(studia tr ivialia) y és egyéb iskolák helyzetét rendezni és jobb karba hozni, 
a Helytartótanács e dolgot vegye minél előbb tanácskozás és alapos meg
vitatás alá, s terjesszen róla a király elé véleményes jelentést ." 1 0 A továbbiak
ban elrendeli a „generális cassa parochorum" felállítását, mindazok a 
templomok, plébániák, plébánosok és tanítók megsegítésére, amelyek 
illetve akik hitközségei nem tudják saját erőforrásukból biztosítani a 
„congrua sustentatio"-t, a tisztességes életfeltételeket. E királyi rendelet 
nyomán a Helytartótanács utasította az ország megyei püspökeit, hogy 
espereseik és a megye tisztviselőinek segítségével járják végig a községe
ket és írják össze a szükséges adatokat, hogy azokat, kísérőirattal ellátva, 
közölhessék a Helytartótanáccsal. 

Vajdaság területéről a bácskai jelentést a kalocsai érsek, gróf Patacsics 
Gábor terjesztette fel, amelyet Jurkovics Mátyás újvidéki plébános, 
továbbá Záborszky Zsigmond megyei táblabíró és Pécsi Ferenc megyei 
jegyző segítségével állított össze 1 1 , míg a szerémségi jelentést, az egy-



házmegye területének kicsinysége miatt Szörényi László szerémségi 
püspök állította össze egyedül és terjesztette föl 1736-ban. 1 2 Bánátból 
nem ment jelentés, mivel az ottani egyházi és közállapotok csak az 1770-es 
években kezdenek úgy alakulni, hogy rendezett helyzetről lehessen be
szélni. 1 3 

Bácskában azokról a helyekről készült jelentés, ahol nagyobb számban 
éltek katolikusok (bunyevácok-sokácok, magyarok és németek). E jelentés 
adataiból bennünket jelenleg csak a tanítókra és az iskolákra vonatkozó 
közlések érdekelnek. 

Eszerint nincs tanító és iskola a következő helyeken: Futok, Bukin, Novo-
selo, Plavna, Vajszka, Bodani, Szonta és Béreg községekben. Tanító mind
össze a következő helyeken van: Újvidék, Bács, Zombor, Monostor és Sza
badka helységekben, ahol egyúttal a kántori teendőket is ők látják el. 

Az újvidéki tanítónak sem javadalmi földje, sem járandósága nincs. Fize
tésként a hitközséggel való szerződése alapján évente 50 Forintot kap, 
amelyhez a temetések utáni stólajárandósággal még évi 10 Forint jut, 
tehát évi keresete 60 For int . 1 4 

Bácsban a tanítói teendőket az ottani ferences zárda klerikusai végezték, 
akik azonban ennek alapján semmiféle fizetést sem kaptak. 

Zombor tanítójának nincs sem javadalmi háza, sem földje, és természetben 
sem kap semmit. Bár ellátja a kántor és az orgonista teendőit, összesen 
csak 60 Forint az évi fizetése. 

Monostor tanítója sárkunyhóban (tugurium) lakik, nincs javadalmi földje 
és évi fizetése mindössze 27 Forint. 

Szabadkán a legjobb a helyzet. Itt nemcsak tanító, de olyan épület is van, 
amely alkalmas az ifjúság oktatására. Bár itt sincs a tanítónak javadalmi 
földje, mégis jelentős jövedelmet biztosít neki a hívek önkéntes ado
mányain kívül az a 20 Forint, amelyet készpénzben kap a hitközségtől és a 
10 pozsonyi mérő búza, de ez sem éri el az évi 100 Forint értéket. 

Hogy az akkori kalocsai egyházmegye északi részében, tehát Észak-Bács
kában is hasonló állapotok voltak, mutatják a Bajára és Kalocsára vonatkozó 
adatok. Baján új iskola épült a nép adományaiból, azonban csak néha-néha 
volt tanítójuk, mert nem biztosítottak számára javadalmi földet, a hívekre 
pedig nem tudott támaszkodni szegénységük miatt. Kalocsán volt ugyan 
állandó tanító, azonban annyira lekötötték kántori és orgonista teendői, 
hogy igen keveset tudott tanítással foglalkozni. 

Szerémsésjben az összeírás évében a következő helyeken laktak horvát, 
német és magyar nyelvű lakosok (római katolikusok): Ilok, Pakledin, 
Ljuba, Sot, Berkasovo, Petrovaradin, Kamenica, Sremski Karlovci, í r ig , 
Zemun, Slankamen, Stari Banovci, Kukujevci, Adasevci és Sremska 
Mitrovica. Jellemző e vidék kezdetleges állapotára, hogy az összeíró 
püspök egyetlenegy helyen, Péterváradon talált tanítót. „Mindez a nép 



súlyos kárára van — jegyzi meg — mert nincs, aki a tanulatlan ifjúságot 
képezze, buzgóságra és jóerkölcsre tanítsa. A plébániákat ellátó páterek 
(a ferences és jezsuita szerzetesek) nem lehetnek egyúttal tanítók is. Ezen 
állások megszervezéséhez a király segítségére van szükség, mert ott a 
püspök nem sokat tehet." 

Legszomorúbb Kukiijrvci község helyzete, amelynek lakói, 4 pravoszláv 
család kivételével, mind katolikusok. A nép itt ugyanis kifejezetten tilta
kozik a tanító felfogadása ellen, és kényszeríteni sem lehet őket erre, 
mert mindannyian „militaris", végvári emberek. 

Petrovaradin tanítójának a nevét is feljegyzi: Leopoldus Lininger, ,,vir 
probus et ad hoc officium aptus - kiváló, és erre a tisztségre megfelelő 
férfi." Ennek a tanítónak szinte hihetetlenül nagy jövedelme volt, évi 
354 Forint és 30 dinár, amelyet a jelentés így részletez: 

A községtől kap egy tanításra is alkalmas polgárházat, évente 6 öl tűzifát, 
az ábécét tanuló 13 gyermek után fejenként 20 dénárt, az olvasni tanuló 
11 gyermek után fejenként 30 dénárt, míg a 30, már az írást tanuló gyer
mek után 40 dénárt fejenként. Ezenkívül, mivel ellátja a kántori és az 
orgonistái teendőket, a plébánostól kap készpénzben 50 Forintot, vala
mint 6 csöbör bort 6 Forint értékben. A házasságot meghirdető cédulák 
után páronként 28.5 dénárt, amely az évi kb. 45 házasság után 16 Ft. 50 
dénárt tesz ki, az évente kb. 100 temetés után 50 Forintot, míg az évi kb. 8 
énekes mise után 8 Forintot. A jelentés szerint Péterváradnak ekkor, a kato
nákat nem számítva, kb. 2000 katolikus lakója van. 

Első olvasásra elszomorító ez a kép, amely e jelentések nyomán a 
népiskolákról elénk tárul. Ötven évvel a felszabadulás után, a szerb 
népiskolákat leszámítva, mindössze 7 népiskola létezett e területen. Azon
ban tudnunk kell, hogv ez a vidék még ekkor is a török hatalom és a szün
telen háborúk árnyékában élt, és így érthető, hogy kulturális téren is igen 
lassú tempóban folyt a restauráció. Patacsics Gábornak, az akkori fő
ispánnak a Kancelláriához küldött jelentései vetnek fényt az akkori, 1736-
os állapotokra. 1 5 . A Kancellária sürgette az adófizetést, mire a főispán 
azt felelte, hogy ha a lakosságot nem tartaná vissza a kevés learatott ga
bona, majd mind elszöknének Bácskából. Az átvonuló katonák igénybe 
vették a községek fuvarosait és élelmiszerkészletét, elrekviáltak 1000 
ökröt, 1000 lovat, és 600 állat egész évi eleségét. A tél beálltával már kuko
rica- és cirokkenyérre sem jutott. Az utak tele voltak legyengült emberek
kel, s nem csoda, hogv a török részekről érkező pestis megtizedelte a 
lakosságot. Egyedül Szabadkán 313 ember halt meg pestisben 1738—40 
között. 1 6 

Azonban amint Mária Terézia korával (1740—1780) a háború színhelye 
eltolódott nyugatra és megkezdődtek a rendszeres telepítések, csodála
tos lendületet vett Vajdaságban az iskolák fejlődése is. Amikor a Hely-



tartótanács rendeletével 1770-től megkezdődnek az elemi iskolák évenkénti 
rendszeres összeírásai, akkor már az ország legjobban benépesült iskola
hálózata közé tartozik Bács-Bodrogvármegye területe. Amíg Csanád 
megyében 12, Csongrádban 19, Baranyában 73, Esztergomban 42, Győrött 
53 népiskola van, addig Bács-Bodrog vármegyében 96 népiskolát jelen
tettek az összeírok. 1 7 Szerémségből, ahol időközben szintén erőteljeseb
ben konszolidálódtak az állapotok, az 1765-ből származó összeírás áll 
a rendelkezésünkre, amely szerint itt is nyolcra emelkedett a népiskolák 
száma. 1 8 

II. 

Korántsem szabad azt hinnünk, hogy ezek az iskolák valódi tanintéze
tek, külön helyiséggel, rendezett és rendszeres tanítással, kizárólag peda
gógiával foglalkozó diplomás tanítógárdával, megfelelő felszereléssel. 
A legtöbb „iskola" a tanító házának egyik szobája volt, azonban nem 
ment ritkaságszámba az sem, hogy abban az egyetlen szobában folyt 
a tanítás is, ahol a tanító lakott, hált és étkezett, sokszor népes családjával 
együ t t . 1 9 Az iskolák számával kapcsolatban tehát csak ennyit mondunk: 
Vajdaságban e n n y i helység volt, ahol a szülőknek lehetősége nyílt taníttatni a 
gyermekeket. 

A tanítók akkori képzettsége mai szemmel nézve rendkívül fogyatékos
nak mondható. Rendszeres tanítóképzés akkor még nem lé teze t t -a paro-
chusok onnan vették tanítóikat, ahogyan akkor mondták, a mestert, 
ahonnan lehetett: volt köztük kiszolgált katona, hadirokkant, mester
ségét feladó iparos stb. A pesti szerb népiskola 35 éves, 3 éve tanító „ma-
gisrere", 1751-ben arra a kérdésre: „Kako citaet, poet i piset" - így vála
szolt: „Dobrje citaet, piset ne hudo i poet vsja glasi serbskija i greceskih 
nekol ik i . " 2 0 Sokkal többet a falusi mesterek szakmai műveltségéről sem 
kell feltételeznünk. A legtöbben csak „másodállásként" foglalkoztak 
tanítással. Idejüknek jórészét elfoglalta a faluban jegyzői és a hitközség 
kántori teendőinek végzése. 1770-ben Magyarország 2800 népiskolája közül 
legalább 2000-ben a tanító egyúttal nótárius is, aki írással, körözvények 
kihirdetésével, számadások készítésével és átvizsgálásával foglalkozott. 2 1 

Vajdaság területén pár kivétellel mindegyik tanító egyúttal kántor is, sok 
közülük pedig a harangozó és a toronyóra felhúzójának a munkáját is 
végezte. í gy aztán nem csoda, hogy a tanításra kevés vagy éppen semmi 
gondot sem fordítottak, hiszen jövedelmük jelentősebb részét a jegyzői 
és a kántori munkakörbői szerezték. Legtalálóbban Kula község elöl
járósága jellemezte a helyzetet, amikor az állandóan felvetődő kérdésre: 
„Mit gondolnak, hogyan lehetne a tanító munkáján javítani?" - így felelt: 



„Előbb valami formában a megélhetésről kellene gondoskodni, s csak 
utána feltenni a kérdés t !" 2 2 

A tanulók helyzetét vizsgálva azt látjuk, hogy csak akkor jártak iskolába, 
ha a mezőgazdasági munkák ezt engedték. Igazi tanítás csak télen volt, 
mégpedig november elejétől február végéig, ha megfelelő volt az idő
járás, míg tavasztól őszig a gyermekeknek jó ha negyed része eljárt az 
iskolába. íme néhány adat az iskola téli és nyári látogatottságáról: 

Hódság: 178—29 
Doroszló: 75—25 
Bogojevo: 40—12 
Apatin: 200—60. 
A tananyag minden iskolában, minden korosztály számára elsősorban 

a hittan volt. Az iskolák célja ugyanis ebben az időben még mindig első
sorban a vallásos nevelés és a hit megerősítése volt, és csak másodsorban 
a világi műveltség tanítása. Az összes iskolát az egyházak alapították és 
tartották fenn, és átlagosan megelégedtek azzal, hogy a gyermekek meg
tanuljanak olvasni. Magasabb fokon álltak azok az iskolák, amelyekben 
az olvasáson kívül írásra is tanítottak. A számolás csak kivételesen csat
lakozott ehhez. Olyan elemi iskola pedig, amelyben a tanulók egy része 
már a iatin nyelv elemeit is tanulta volna, csak Szabadkán és Zomborban 
volt, ahol ezen a szinten a ferences atyák foglalkoztak az érdeklődő gyer
mekekkel. Az anyagnak megfelelően három csoportra oszlott az egyetlen 
tanteremben összegyülekező gyermeksereg: 

1. abecedarii=a betűkkel ismerkedők, 
2. syllabizantes =az olvasni (silabizálni) tanulók és 
3. legentes —-a folyamatosan olvasók csoportjára. 

Más felosztás szerint a második csoportba tartoztak az összes olvasni 
tanulók, míg a harmadikba a scribentes, az írni tanulók. Arithmetica-szám-
tan kevés iskolában volt, és ott sem alkotott külön csoportot, mert általá
ban csak pénteken és szombaton tanulták a legkiválóbb gyermekek. 

A tanítás menete kevés eltéréssel minden iskolában azonos volt. Miután 
az iskolában 7—8 óra tájban összegyülekeztek a fiúk és a lányok, imádság 
után párosával, énekelve, átmentek a templomba, hogy részt vegyenek a 
misén. Ezután következett a tanítás, amelynek részei, mint mondottuk, 
az olvasás és az írás gyakorlása. A hittant mindennap vagy az órák közé 
iktatva, vagy pedig a tanítás végén tanulták Az órák elején először a lec
két mondták fel az egyes csoportok, majd következett az új anyag elem
zése szintén csoportonként. Mindent fejből tanultak, mivel tankönyv és 
irka ekkor még ismeretlen kellékek voltak. A hittanóra anyaga a kate
kizmus volt, ennek kérdéseit is fejből tanulták meg: addig ismételgettek 
mindent, míg meg nem jegyezték. 10 vagy 11 óra után hazamentek ebédre, 
majd visszajöttek és délután kettőtől négyig vagy ötig ismét az iskolában 



voltak, ahol ugyanolyan órarend szerint tanultak, mint délelőtt. Mindent 
összevetve, a följegyzések alapján joggal következtethetünk arra, hogv 
a tanítás módja a legnagyobb mértékben patriarkális lehetett. A tanfel
ügyelők munkájának és az előírt tanterv rendszere csak 1780 táján alakult 
ki. Addig egyedül a plébános volt az, aki elenőrizte vagy irányíthatta 
a tanító munkáját. Amikor a tanító bármilyen oknál fogva mással volt 
elfoglalva, vagy hazaküldte gyermekeket, vagy pedig egy idősebb tanu
lóra bízta a gyermekekkel való foglakozást mindaddig, amíg vissza nem 
térhetett az iskolába. 

Függelék 

A bácskai tanítók névsora 1773-ban. Zárójelben az iskola létrejöttének dátuma (Orszá
gos levéltár, C szekció 40, Lad. K. 48. I. II.) 

Ada (1760) 
Apatin (1752) 
Bajsa (1767) 
Bács (1734) 
Bački Breg (1756) 
Bezdán (1757) 
Bácskeresztúr (1760) 

Bački Monostor (1732) 
Bodani (1767) 
Bogojevo (1773) 
Csonoplya (1761) 
Doroszló (1753) 
Filipovo (1764) 
Futak (1755) 
Gajdobra (1765) 
Gákovo (1765) 
Hódság (1759) 
Horgos (1772) 
Kanizsa (1751) 
Kerény (1766) 
Kishegyes (1770) 
Kollut (1762) 
Krusevlje (1773) 
Kucura (1765) 
Kula (1770) 
Kupuszina (1754) 
Militics (1752) 
Novoselo (1736) 
Petrovac (1769) 
Plavna (1773) 

Takács János 
Wunibald Hermann 
Szilágyi János 
Kampel Andreas 
Balašević Ignacije 
Bogyó Mihály 
Csákány János 
Nagy János 
Zetović Antun 
Bagonyai Péter 
Fehérváry János 
Mersey Ignác 
Lippay György 
Lang Jakab 
Grabhez Georg 
Weber Nikolaus 
Embser Anton 
Natter Georg 
Biró István 
Palásthy János 
Frech Anton 
Namesztov&zki József 
Pierger Andreas 
Sebast Anton 
Gocsi András 
Csánky Mihály 
Drahon József 
Újvári Ferenc 
Schott József 
Ribotka Stefan 
Bošnjak Ladislav 



Prigrevica (1765) 
Szabadka (1687) 

Szelencse (1770) 
Szonta (1752) 
Topolya (1750) 
Újpalánka (1771) 
Újvidék (1723) 
Vajszka (1767) 
Veprovac (1762) 
Zenta (1751) 
Zombor („emberemlékezet óta") 

Rodinger Péter 
Vukelic Alarko 
Alaleckovic Nikola 
Fábry Jakab 
Slabopasic Magdaléna 
Szaur Eleonóra 
Paulay János 
Tadianovic Franjo 
Forrai Simon 
Bastian Péter 
Böhnel Georg 
Bagonyai Péter 
Kuti András 
Koplányi Márton 
Czikán József 
Bagos János 
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talis-qualis provisio subsistentiae, deinde ad hoc punctum responsio." 

Rezime 

Katoličke narodne škole u Bačkoj i u Sremu u XVIII veku 

Istorijat narodnog obrazovanja u prvoj polivini XVIII veka još nije u dovoljnoj meri 
osvetljen. U to vreme narodno prosvećivanje spadao je pretežno u nadležnost crkve. 

Autor u prvom delu ovog napisa na osnovu dosada nepoznatih i neobrađenih po
dataka i arhivske grade daje pregled istorijata katoličkih narodnih škola do 1770. godine. 
Drugi deo rada je posvećen nastavnoj i didaktičkoj problematici - tu se govori o uči
teljima tadašnjih škola, o nastavnim predmetima i nastavnom gradivu, kao i o pri-
menjenim nastavnim metodama. 

Prve incijative u vezi svesnog delovanja države na polju vaspitanja i obrazovanja 
omladine datiraju se iz 1723. godine. Nešto kasnije, 1733. godine učinjeni su prvi ko
raci da bi se sredila situacija nižih škola. Prema uputstvima kraljevske naredbe izvršen 
je popis po opštinama u vezi mogućnosti izdržavanja učitelja i škole. Ovaj popis daje 
poraznu sliku o stanju škola. Pola veka posle odlaska Turaka na ovom području bilo 
je svega 7 škola. Međutim posle prestanka ratnih sukoba na južnim granicama države 
situacija školstva se naglo poboljšala. 

U školama nastava se izvodila od početka novembra do kraja februara. Nastavni 
predmeti su bili veronauka, čitanje, pisanje i računanje. U nedostatku udžbenika učenici 
su u horu ili po grumapa satima uvežbavali lekciju. 

Na kraju autor daje imena učitelja u Bačkoj po naseljima zaključno sa 1 773. godinom. 



Summary 

The catholic public schools in Backa and Srem in the 18th century 

The chronicle of public education in the 18th century, has not yet been fully elucidated. 
At that time public education was mainly in the domain of the church. 

The first part of the treatise renders a short review of the history of catholic schools 
up to the year of 1770. The author is making use of the hitherto unknown and un
explored data, and recordings obtained from the archive. The second part is dedicated 
to didactic and other matters related to teaching, like, the teachers of those times, the 
subjects being tought, the choice of teaching material, as well as the methods and pro
cedures applied in teaching. 

The first deliberate, government initiated attempts to have a say in the field of edu
cation, date back to the year of 1723. It was somewhat later, in 1733 that the first steps 
were made aming to regulate the work of primary schools. In keeping with the coun
sel of the royal decree, a list was made, registering and grouping the villages according 
to the provissions available for the teacher and school. The data gives a rather dishear
tening insight into the schooling conditions at the time. Half a century after the depar
ture of the Turks there were only seven schools in the region. However after the 
cessaiton of the armed clashes along the southern borders of the state, schooling 
circumstances were rapidly improving. 

The terms lasted from the beginning of November to the end of February. The 
subjects were cathechism, reading writing and counting. For lack of books the disciples 
would keep repeating their lessons for hours either in groups or the whole class toget
her. 

Finally a list of names is given including all the teachers who lived nad worked 
in the villages of Backa up to the year of 1773. 







¡ovan Popovic 

VAJDASÁG NÉPEINEK EGYETLEN ÚTJA 

Vajdaság két börtönben 

Nemzetiségi összetételénél fogva Vajdaságnak valamiféle sajátossága van 

és a maga nemében olyan egészet képez, melyben a benne élő nemzetiségek 
egymás közötti viszonya különleges megoldást igényel. Hogy az olyan 
foltozgatást elkerüljük, amelynek részei vagy állandóan szétesőben vol
nának, vagy egymással torzsalkodnának, Vajdaságnak olyan autonómiát 
kell kapnia, melyben az összes nemzetiségeknek szavatolt és biztosított 
joga lesz a szabad nemzeti, politikai és kulturális részre. 

Azokban az államokban azonban, amelyekhez Vajdaság ez ideig tar
tozott, egyikben sem létezett, de nem is létezhetett ilyen harmonikus 
egység, mert ezek népellenes államok voltak, melyekben az uralkodó osz
tály és rezsim az egyes nemzetiségek között uralkodó viszonyt kihasználva 
az egyik nemzetiséget a másik ellenében kijátszva, tartotta fent azt a laza 
egyensúlyt, amelyet a hatalmon lévők puszta zsarnoksággal támogattak. 

Ausztria abból a célból, hogy a magyarokkal és a szerbekkel az egyen
súlyt megtartsa, hogy parcella-adományozás kíséretében svábokat tele
pített le, hol a szerbek kaptak a határőri szolgálatuk fejében valamilyen 
színleges kedvezményeket, hol pedig a szerbeket szolgáltatta ki a magya
rok kényére-kedvére — úgy, ahogyan a Pest és a Bécs közötti erőviszonyok 
alakulása éppen megkövetelte. Vajdaság történelmét a fiatal szerb pol
gárságnak a nemzeti jogokért és kultúráért vívott harca tölti ki. Bécs 
1848-ban a szerbek, de a horvátok nemzeti elégedetlenségét is a magyar 
forradalom ellen használta ki, és ezért a dicsőségesnek egyáltalán nem 
nevezhető ellenforradalmi szerepükért a Bach-korszak idején „hálából" 
a hatalom magyar birtokosainak adta el őket. A történelem a haladó moz
galmak árulását mindig megbosszulja és reakciós rezsimeket szolgálva 
sohasem lehet sem nemzeti, sem politikai jogokat kiharcolni. Ebből a 



tanulságból a vajdasági szerbek leghaladóbb része értékes tapasztalatokat 
szerzett. Először éppen a szerb ifjúsági mozgalom 1 hangoztatta annak a 
szükségességét, hogy Vajdaság összes nemzetiségei egységesen kell, 
hogy harcoljanak a reakció említett mindkét központja ellen. Az Obre-
novic-ek Belgrádjában a szerbek legnépiesebb és legtudatosabb közéleti 
munkásai a reakció harmadik központjára mutattak rá (Zmaj: „Mit tesznek 
veletek a magyarok?", „Mit tesznek a mi csendőreink?"). 

Közvetlenül az első imperialista háború előtt Vajdaságban erős volt a 
szerb ifjúsági mozgalom, mely más elnyomott tájaink, de különösen a 
„Fiatal Bosznia" nemzeti-forradalmi mozgalmaira támaszkodott. Annak 
ellenére, hogy ettől a háborútól az Ausztria-Magyarországon élő szerbek 
a felszabadulásukat várták, Szerbiában pedig sok hazafi legendáris 
hősiességgel abban a meggyőződésben harcolt, hogy a „leigázott testvérek"-
nek ez a harc üdvösséget hoz - a versailles-i békeszerződés, az imperia
lista hábrú befejezésének a koronája, egyik nemzet számára sem hozta 
meg a felszabadulást. Harcolhat akárki az imperialista blokk bármelyik 
oldalán, a szabadságot nem harcolhatja ki, mert az imperialista háborút 
a szemben álló két ellenséges tábor a világ új felosztásáért vívja, s ha a 
nagy győztesektől valaki kap is valamit, azt csak azért kapja, hogy impe
rialista protektorának megszolgáljon érte. És ez az állítás, a valóságban 
az új országban be is igazolódott, az SzHSz királyságát a nagyszerb bur
zsoázia mint imperialista ügynökség saját protektoraitól azért kapta, 
hogy Szovjet-Oroszországgal szemben rárótt szolgálatokat a jövőben 
teljesítse és vállalja a balkáni válaszút őrzője szerepét, no de ebben az 
országban maga a szerb nép sem volt szabad, mit mondhatnánk, akkor a 
többi nemzet szabadságáról. A versailles-i Jugoszlávia öt nemzetnek és 
sok nemzetiségnek a börtöne volt, e börtön urai a szerb nemzetnek azok 
a hivatásos politikusai voltak, akik a szerb népet is megfosztották a jogaitól, 
fosztogatták, politikailag kijátszották, kulturális téren pedig elnyomták. 
A nagyszerb hegemonisztikus klikknek, mely az országban a gazdasági 
és a politikai hatalmat magának sajátította ki, a világ legreakciósabb erőivel 
kellett szövetkeznie. Ezért, amikor az ellenforradalmi súlypont a világban 
az antant-blokkról a német-olasz blokkra helyeződött át, a nagyszerb 
burzsoázia is fokozatosan megcserélte protektorát, ezt kezdetben csak 
titokban tette, de későbben már nyíltan is a fasiszta blokk javára elárulta a 
demokratikus blokkot. 

Vajdaság, annak ellenére is, hogy ebben a nagyszerb Jugoszláviában, 
az új országnak gazdaságilag a legfejlettebb, társadalmilag a legössze
tettebb, nacionális szempontból a legkülönbözőbb tartománya volt, 
alárendelt helyzetbe került. A népre ezercsápú polipként nehezedő óriási 
tisztviselői, katonai-rendőrségi apparátus eltartása költségeinek nagy 
része is Vajdaságot terhelte. Vajdaság még ennek ellenére sem rendelke-



zett a köz-és az állami életben semmiféle előnyökkel. A vajdasági mező
gazdasági kultúra sajátos típusa következtében és az elkerülhetetlen hite
lek hiányában a nagy gazdasági krízis talán éppen Vajdaságot sújtotta 
a legjobban. Ez a krízis, melyet egy rövid konjunktúra előzött meg, Vaj
daságnak mindenféle olyan eladósodást hozott, melyből nem vezetett 
kiút. Az állam kereskedelmi- és vámpolitikája folytán az ipari és a mező
gazdasági termékek ára között kialakult aránytalanságok is Vajdaságot 
érintették a legsúlyosabban. A vajdasági burzsoáziának az a része, amely 
szerbiai kollégáihoz üzlettársul szegődött, azon az áron, hogy Vajdaság 
politikáját a legreakciósabb rezsimekhez kötötte, még csak valahogyan 
megtalálta a számítását. Vajdaság sok nemzetiségűségét minden rezsim 
arra használta ki, hogy a különböző nemzetiségek törekvéseit egymás 
ellen kijátszva elnyomja őket. 

A katonailag egyedül erős nagyszerb hegemonisztikus klikkhez, a 
néptől rettegve a horvátországi és a szlovéniai reakciós uraságok is üzlet
társul szegődtek — együttesen, a néptől való félelmük kényszeréből olyan 
látszólagos agrárreformot hajtottak végre, amellyel a már túlságosan is 
hangosan követelődző tömegeket félrevezették. 

Ez az agrárreform azonban nemcsak hogy az agrárkérdést nem oldotta 
meg, hanem egyenesen a nagyszerb érdekeket szolgálta. Valójában még 
a szerb földnélküliek sem kaptak földet, hát a magyarokról, akik óriási 
számban voltak, hogyan kaptak volna! A nemzeti kisebbségeket nemcsak 
gazdasági, politikai és kulturális téren nyomták el, hanem reakciós pol
gárságukat a uralkodó rezsimeknek kötelezték el. A becsületes szerbek, 
még azok is, akik résztvettek az új állam alkotásában, csalódottan for
dították el a fejüket. A belgrádi rezsimeknek és vajdasági csatlósaiknak 
ilyen politikája az irredenta és soviniszta-terrorista mozgalmak keletke
zéséhez szükséges talajt teremtette meg, s ezek későbben nem a vétkesekre 
támadtak rá, mert ezek a megszállókkal paktáltak össze, hanem a nép ellen 
intéztek véres támadásokat. 

A harmadik börtön előkészítése 

Közvetlenül az új imperialista háború előtt, amikor az imperialista államok 
közötti viszonyok a végsőkig kiéleződtek, amikor a fasiszta támadás 
veszélye már közvetlenül is fenyegetett, akkor Stojadinovic-Korosec 
és Cvetkovic-Macek népellenes rezsimjei a német nemzeti kisebbségnek 
a hitlerista tendenciók fő hordozóinak, szégyenkezés nélkül adogatták a 
kedvezményeket. Ezek az ütlegelésekre és puskatusra támaszkodó hatal
maskodók, amellett, hogy Jugoszláviát gazdaságilag Németország alá 
rendelték, még „söniztek" is a vajdasági svábok olyan legelvetemültebb 



hitleri provokációknak, mint a Nagy Németország melletti nyilvános 
tüntetés a svábok részéről, a tönkretett szerbek földjeinek bekebelezése, 
a horogkeresztek kifüggesztése, vagy a Zemun melletti Sajmistén a beszará-
biai németek részére létesített táborban a hitleri nagynémet álszellem kísér
tetének a kinyilatkoztatásán. Jugoszlávia népellenes politikusai, akik 
hamis módon, látszólagosan oldottak meg minden kérdést, az agrárt, a 
parlamentárist és a nemzetit is, így készítették elő Jugoszlávia népeinek 
a fasiszta börtönt, nevelték azokat az usztasa terroristákat, akik a horvát 
nevet megszégyenítve a szerbek ellen elkövetett véres gaztetteikben tom
bolták ki magukat, kinevelték a „kulturbundistáknak 2" azt a fajtáját, 
amely Bánátban és Szerémségben a barbárság orgiáját ünnepelte és len
dületet adtak azoknak a „felébredt magyaroknak", akik Bácskában egy 
rettenetesen szörnyű álmot valósítottak meg. 

Ezért egyáltalán nem kell elcsodálkozni azon, hogy ugyanez a néppel 
semmiféle kapcsolatban nem álló nagyszerb uralkodó klikk, az 1941-es 
áprilisi tragikus napokban közvetlenül az ötödik hadoszlop szerepére, 
az árulás szerepére vállalkozott, és a legrosszabb ellenségnek - a meg
szállók szolgálatába lépett. És egészen természetes, hogy a Budisinok 3 

a svábokkal kéz a kézben esedeznek a német hadsereghez, hogy a bármiféle 
hatalom nélkül maradt Kikindát \ e g y e oltalmába, mint ahogyan az is 
egészen természetes, hogy Milance Popovic 4 és Stevica Ciric 5 össze-
csókolódzik a magyar hóhérokkal. Irinej pedig a valamikori szerb Athén 
pravoszláv püspöki székből a sok ezer megölt szerbért és ezrekre menő 
örökségéből kitagadott emberért és megsemmisített egész falvakért ál
dásával áldja meg őket. 

nép harca a nagyszerb reakció ellen 

Minden rezsim, mely 22 év alatt Jugoszláviában egymás után következett, 
a teljes gazdasági és politikai hegemónia elnyerésére irányuló törekvé
seiben felhasználta az összes rendelkezésre álló eszközöket — kezdve a 
brutális erőszak alkalmazásától, folytatva a politikai cselfogásokon, 
egészen a legrafináltabb csalásig, ámításig. Azokban a törekvéseikben, 
hogy ellenfeleit egyenként likvidálja, az uralmon lévő nagyszerb burzsoázia 
a horvát és a szlovén burzsoáziát egymás ellenében használta fel, majd 
ezeket minden más ellenfelével a dolgozó nép, a parasztság és a proletariá
tus ellen játszott ki 6 (Obznana, január 6 . 7 Törvény az állam védelméről, 
rögtönitélő bíróság stb.). 

Az ilyen állapotok ellen népeink harca mindjárt az új állam születésével 
párhuzamosan indult meg, folytatódott és az események alakulásával 
párhuzamosan fejlődött és lángolt fel. A különböző harcias jellegű akciók-
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ban, a sztrájkoktól, tüntetésektől, parlamentáris akcióktól kezdve egé
szen a népellenes hatósággal való nyílt összetűzésig, a nép mind szélesebb 
tömegei vettek részt. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy Vajdaságban annak ellenére, hogy a rezsimek 
szították a türelmetlenséget, és annak ellenére, hogy az első tíz évben 
a fordulat után eljutottak a soviniszta mozgalmak kísérletéig, sem a 
SRNAO 9 , sem a J U N A O 1 0 , sem más hasonló jellegű nagyszerb moz
galom a tömegekben nem tudott gyökeret verni. Vajdaság nemzetei még 
a különböző rezsimek cselfogásai ellenére és a sokféle vezérek és vezé-
recskék eltérítő kísérlete ellenére is, jó szomszédi viszonyban éltek. Az 
együttélés folyamán kialakult szokások és a majdnem azonos terhek, me
lyek viselésére kényszerítették őket, a tömegekben a háború közvetlen 
kezdete és folyama idejére lassan eltüntették a felgyülemlett elkeseredés 
maradványait. Megállapíthatjuk, hogy a nemzeti ellentétek Vajdaságban 
nem öltöttek olyan méreteket, mint a szociális és a politikai meggyőző
dések közötti különbségek. A fasizmus lerombolta ezeket a jó szomszédi 
viszonyokat és széttépett hazánkat pokollá változtatta. 

A Kommunista Párt a néptömegek élén 

A régi Jugoszlávia összes pilitikai pártjai közül egyedül csak a Kommunista 
Párt volt és maradt a néptömegekhez és a nép érdekeiért vívott népi harc
hoz hű. Egyedül csak ez a párt harcolt a legszélesebb tömegek gazdasági 
és politikai követeléseinek megvalósításáért, egyedül csak ez a párt köve
telte a nemzeti kérdés, nem kereskedelmi üzlettársak között kötött „szer
ződés" alapján való, hanem helyes megoldását, — és mivel munkájával 
a néptömegek bizalmát kiérdemelte, így nemcsak a proletariátus vezetését, 
hanem Jugoszlávia összes népeinek a vezetését is vállalhatta. Nagy erő
feszítések és fájdalmas áldozatok árán a Párt a harcban egységet terem
tett, hazánk összes népei között pedig testvéri szeretetet fejlesztett ki. A 
Kommunista Pártot a nagyszerb Jugoszlávia létezésének teljes ideje 
alatt tulajdonképpen ezért nyilvánították nép- és államellenesnek, tagjait 
pedig különböző fogházakban és börtönökben állatias módon kínozták. 

Amikor külföldről a fasizmus veszélye mindenki előtt világossá vált és 
minden népet fenyegetett, az összes pártok közül egyedül csak Jugo
szlávia Kommunista Pártja követett el mindent, hogy széles körű népi 
frontot teremtsen, pedig ennek az összes demokratikus pártok érdekei
ben kellett volna történnie. Az „Anschluss" 1 1 , de még inkább Csehszlo
vákia annexiója 1 2 után, amikor a fasiszta mancs Jugoszláviát közvetlenül 
is fenyegette, egyedül csak a JKP jelezte a veszélyt, szólított fel az ellen
állásra, a harcra és mutatott készséget arra, hogy Jugoszláviát megvédje, 



de nem a nagyszerb Jugoszláviát, a népek börtönét akarta megvédeni, 
hanem népeink hazáját, a harc útján megszerzett jogokat, a demokráciának 
azokat a morzsáit, amelyek kérdésessé váltak, mint ahogyan a nép puszta 
léte is ilyenné vált. 

Március 2 7 . 1 3 , a testvériségnek, a szabadságszerető szellemének és 
népeink harci lendületének történelmi emlékjele, és népeink töretlen 
vágya, hogy magukat a fasizmustól és minden más imperialista blokktól 
függetlenítsék és népeinknek az a követelése, hogy Jugoszlávia a kis 
népek egyedüli önzetlen, minden imperialista érdeken kívülálló barát
jára, a testvéri Szovjetunióra támaszkodjék. Ebben a kérdésben világosan 
bebizonyosodott, hogy a többi összes párt jobban félt a nép akaratától, 
mint a kívülről fenyegető veszélytől. Míg egyes pártok Jugoszláviát egy
szerűen a hitleri Németországnak akarták kiszolgáltatni, más pártok 
pedig tekintetüket az angol-amerikai blokkra szegezték és a nép 
valódi követeléseit szabotálták. 

Bebizonyosodott, hogy a JKP már elnyerte a tömegek bizalmát és 
rokonszenvét, s így csak egyedül alkalmas arra, hogy a tömegek élén 
a harc első soraiban álljon. Micsoda siralmas az a kísérlet, amellyel az áruló 
Draza Mihajlovic ezt a március 27-ét magának akarta tulajdonítani, holott 
e dátum fogalma a dicső népfelszabadító harcban továbbra is él és növekszik. 

Itt valami más is megmutatkozott. Éppen a szerb nemzet, természetesen 
a leghaladóbb és legöntudatosabb része volt az, amely legerélyesebben 
harcolt az ellen, hogy ezt a nagyszerb Jugoszláviát Hitler céljainak ki
szolgálása árán is megőrizzék. A szerb nép a leghatározottabban szembe
szállt saját áruló uraságával, szakított a szégyenteljes paktummal és elűzte 
azokat, akik a tengelyhatalmak csatlós házőrző ebjévé akarták változtatni. 
Ekkor a hadsereg és az állam legfelsőbb csúcsaiban, az ötödik hadosztály
ban, éppen ennek az uraságnak köszönve — Jugoszlávia összeomlása 
következett be. Hitler egy házőrző kutya helyett néhányat nevezett ki, 
akik egymásra ugyan mind vicsorgatják a fogukat, de minden népünk 
húsát közös akarattal marcangolják. És ekkor a szerb nép először kelt fel, 
és indult a megszállók és házőrző ebjeik ellen harcba, hogy felszabadítsa 
a szerb népet és Jugoszlávia összes népeit. Ebbe a harcba hazánk összes 
népeit a hős JKP vezette. 

A szerb nép nem lehet bűnös és nem felelhet azért a reakciós és nép
ellenes politikáért, amelyet a nagyszerb hegemonisták folytattak, s ennek 
folytán teljesen hamis az az ürügy a „megtorlásra" és az a „nemzeti ön
tudat", mellyel a vérszomjas usztasa kutyák, a gyáván „magukra ébredt 
magyarok" és a barbár „kulturbundosok" állatias gaztetteiket igazolják, 
és összeférhetetlen állatiassággal „törlesztik adósságukat ' a szerb nép
nek korábbi barátságáért. Nem lehet ez semmiféle nemzeti öntudat, 
sem ideológia, sem állami politika, hanem csak a világ reakciójának mocs-



kos, gonosztevő kiszolgálása lehet az imperializmus legrosszabb formájá
ban, melyben minden nép elveszti szabadságát, függetlenségét és nemzeti 
egyéniségét. Micsoda nyomorúságot jelent Pavelic Horvátországának 
a „függetlensége"! És ha a „magukra ébredt magyarok" Horthy Magyar
országa kapitulációja közepette egyszer kinyitják a szemüket, nem for
golódnak-e majd megrémülve borzalmas álmukban? A németek, az álla
tiasság kivételével minden egyébtől megfosztva, szabadoknak nevezhetők-e? 

A. két egység 

A nemzeti egyéniséget megőrizni, a nemzeti függetlenséget kiharcolni 
egyedül csak a fasizmus elleni közös harc útján lehet. A népek közötti 
testvériség alapjai is ebben a harcban alakulnak ki és a nemzeti kérdés 
is csak e harc alapján oldható meg. Abban az órában, amikor ezt a harcot 
elő kellett készíteni és meg kellett indítani, egyedül csak a Kommunista 
Párt állt a csatatéren, a népfelszabadító hadsereg soraiba gyűjtve a becsü
letes hazafiakat, minden népünk fiait és leányait, tekintet nélkül, hogy 
melyik társadalmi réteghez tartoznak, vagy a politikai meggyőződésük 
milyen volt, és sok győztes harcon keresztül vezette őket a végső fel
szabadulásig. A professzionális patrióták nagy része, ha direkt nem állt 
is a megszállók szolgálatába, akkor Londonba menekült vagy egérlyukak
ba bújt meg és onnan szőtte népellenes cselfogásait. 

Hogy a fasizmus útján egyetlen nemzeti kérdést sem lehet megoldani, 
még inkább világossá vált abból a tényből, hogy hazánk minden népének 
az árulói a megszállókhoz szegődtek, a horvátok éppen úgy mint a szer
bek, a szlovének, mint a macedónok, de ugyanúgy a nemzeti kisebbsé
gek árulói is, és mindannyian ők, akik állítólag a nemzet bosszúja nevében 
rendeznek a népen rettenetes tömeges vérfürdőket, még annak ellenére is, 
hogy egymásra acsarognak, de egyetértenek akkor, ha közös gazdájuk 
a házőrző kutyája szerepében e nép fegyveres harca ellen bujtogatja őket. 
Az usztasa banditák is, a Nedic-Pecanac-Ljotic-féle osztagok is, a szlo
vén nép árulói, a fehér- és a kékgárdisták is, a crnagorai cetnikek is, a 
sváb gyermekgyilkosok is, a magyar gyilkosok is, és Muszolini tyúk
tolvajai is - mind egy szálig összefogtak a népfelszabadító mozgalmak 
elleni közös offenzívakban, és a nép ellen egyesültek Hitler uszálya alatt. 
Többé-kevésbé hozzájuk csatlakoztak a Draza-féle csetnik kutyák és 
az áruló HSS agyafúrtjai is, hogy az orosz emigránsokkal együtt lejtsék 
a „halál a népeknek" című dal ütemeire a fasiszta reakció eszelős táncát. 

A megszállók uszálya alá meghúzódott összes népáruló ilyen egyet
értésével ellentétben — keletkezik és erősödik népeink boldogabb jövője 
érdekében az összes hazafi, minden szabadságszerető nép, minden szabad-



ságért harcoló becsületes harcos egységes frontja. Napról napra erősödik 
a népfelszabadító mozgalom, növekszik a népfelszabadító hadsereg had
osztályainak és hadtesteinek száma. A Jugoszlávia Antifasiszta Népfel
szabadító Tanácsának dr Ivan Ribar elnöklete alatt történt megalakulása 
után, Vladimír Nazor, a nagy horvát költő, elnöklete alatt megalakult az 
Országos Népfelszabadító Tanács Horvátországban, majd ezekben a 
napokban alakult meg az Országos Népfelszabadító Tanács Szlovéniában 
is, melyek népeinknek arra irányuló törekvését célozzák, hogy szabad 
hazában testvéri közösséget akarnak. Figyelemre méltó az a jelenség is, 
hogy az AVNOH megalakulása után, a HSS vezetői közül is mind na
gyobb azoknak a száma, akik csatlakoznak a népfelszabadító mozgalom
hoz és nemcsak Pavelicot, a hitleri lakájt, hanem Macekot, az alattomos 
árulót is elítélik. Olaszország kapitulálása után Szlovénia Isztriával együtt 
majdnem a teljes felszabadulást élte át, a közös harcban itt is valósult meg 
a legteljesebben az összes becsületes ember egysége. Kis számú áruló kivéte
lével az összes szlovén pártok képviselői az Osvobodilna Fronta-ban (Fel-
szabadítási Front) gyülekeztek, a demokratikus-, paraszt-, Kommunista 
Párt képviselői mellett a keresztény szervezetek képviselői is. 

Az egyik oldalon az összes áruló, népeinkkel semmiféle kapcsolatban 
nem álló hóhérok sorakoztak fel, a másik oldalon pedig az összes hazafi, 
népeink testvéri harcában megedződött legjobb fiai és leányai, tekintet 
nélkül arra, hogy melyik társadalmi rétegből származnak. A rabságban 
tartók egységével szemben a felszabadítók egysége áll! 

A nemzetiségek sorsa Vajdaságban 

Vajdaságot három részre szakították és három uraság bitorolja. De a 
valóságban csak egy uraság létezik, ez pedig a hitleri szörnyeteg rezsimje. 
Vajdaság minden részében a nép sorsa majdnem mindenhol azonos is , 
de azonos a nép útja is. Vagy a rabság, a teljes jogtalanság és a 
gyászos kihalás, vagy a hősies harc útja, mely a felszabadulásig vezet. 
Talán a horvátok a „Független Horvátországhoz" tartozó Szerémségben 
kevésbé vannak elnyomva? Szabadok-e a szlovákok csak egyetlen terü
leten is? Szabadok-e talán a magyarok Szerémségben és Bánátban? Tekin
tet nélkül arra, hogy kié a hatalom, az usztasáké- vagy Nedic híveié-e, olyan 
hóhéri hatalom ez, mely a hitleri rezsim és megőrült sváb gazdái szol
gálatában áll. Minden népünknek a sorsa a mindentől való teljes meg-
fosztottság, rabszolgai munka, szégyenletes halál a harctereken volna a 
sorsa, ha a népfelszabadító harc nem indult volna meg. A magyar hóhérok 
szorultságukban állatias uralmukat bizonyos látszólagos reformokkal 
igyekeznek leplezni. De talán a szerbek, sokacok és bunyevácok bízhatnak 



a nemzeti kisebbségekről való gondoskodásban, remélhetnek-e valamit 
attól az ajándéktól, melyet a hóhér keze nyújt feléjük? A nemzeti kisebb
ség joga az anyanyelv használatára sem jelenthet mást, mint jogot a hó
hérnak kijáró hála anyanyelven történő kifejezésére. Az olasz fasizmus
hoz hasonlóan a keleti fronton elszenvedett vereségek csapásai alatt, 
saját gaztetteinek a súlya és a magyar nép elégedetlenségeinek a súlya alatt 
a Horthy rendszer is hamarosan összeomlik. Már sejteni lehet a háborúból 
való kiugrásra való törekvést, a mindinkább magára maradt Hitlertől 
való elpártolást, és a magyar népnek azt az egyre hangosabb követelését, 
melyben független külpolitikát és demokráciát követel. Kijózanodva 
maga a magyar nép is fellázad a Horthy rezsim ellen. Bácska és Baranya 
szláv népei nem ülhetnek ölhetett kézzel. Már annál inkább sem, mert 
minél jobban közeledik Magyarország hitlerbarát politikájának az össze
omlása, annál inkább szükséges a fokozott közös harc, melyhez minden 
becsületes magyar csatlakozását csak üdvözölni lehet. Az ő sorsuk is 
most dől el. Legyen bármilyen nemzetiségű az áruló, áruló marad, a hóhér 
pedig hóhér marad, de a népfelszabadító mozgalom soraiban minden 
becsületes harcos részére van hely. 

A Vajdaságban élő nemzetiségek sorsa is most dől. De itt nemcsak 
az egyre jobban az összeomláshoz közeledő megszállókkal kell számol
nunk, hanem számolnunk kell a népnek azzal az álcázott ellen
ségeivel is, akik eddig azt kiabálva, hogy még nem érkezett el 
a harc ideje, az ellenséget támogatták és várták az alkalmas pillanatot, 
hogy a megüresedett hatalmat saját kezükbe, maguknak kaparintsák meg. 
Talán a Popovié Milánok, Stevan Ćirićek és Draža Mihajlović különböző 
más barátai, a megszállók csatlósai váltsák fel a megszállók hatalmát? 
Talán ezt a rettenetesen csodálatos harcot csak azért vívjuk, hogy avval 
a nagyon is jól ismert nagyszerb klikkel újra szembe kerüljünk! A szerbek 
már korábban sem óhajtották ezt a nagyszerb uraságot. Bácska és Baranya, 
de ugyanúgy Bánát és Szerémség többi nemzetiségei részére ezeknek a 
közismert gumibotosoknak csak az ideiglenes visszatérése is teljes nem
zeti és politikai elnyomást, az összes német és magyar részére pedig 
véres kiirtást jelentene. Mert ez az uraság, amely eddig egérlyukba hú
zódva hősiesen komázott a megszállókkal, most elérkezettnek látná a 
„harc" idejét. 

Hogy ez nem fog megtörténni, erről hősies a népfelszabadító harc, 
melynek lángja mind magasabban lobog, kezeskedik. Ez már azért sem 
történik meg, mert minden becsületes hazafinak, minden népünk becsületes 
fiainak csatlakozniuk kell harcunkhoz. 

Szerémségben, ahol a népfelszabadító harc sokkal fejlettebb, mint 
Bánátban, Bácskában és Baranyában, a harc lendülete mind több horvátot, 
szlovákot, de még magyart is vonz, sőt még a németek kis részének a 



szimpátiáját is elnyeri. Ez a folyamat tovább is fejlődhet. Hogy ez így 
lehetséges, ezt példázza a magyar Petőfi Sándor zászlóalj és a német század, 
mely Szlavóniában a horvátországi népfelszabadító hadsereg kötelékeiben 
harcol. 

A német fasizmus a Keleti fronton, Olaszországban, Görögországban, 
Albániában és Jugoszláviában elszenvedett vereségei, a leigázott orszá
gok, de különösen hazánk népfelszabadító harcának a lendülete, a hit
leri-blokk napról napra történő széthullása mindinkább erősíti a fasizmus 
hamarosan bekövetkező összeomlásának a kilátását. Ez az összeomlás 
közeledik. A testvéri szovjet szövetség hősies Vörös Hadseregével, nagy 
szövetségeseinkkel Angliával és Amerikával, és a világ szabadságszerető 
népeivel vállvetve mi kiharcoljuk a győzelmet. Vajdaság szabadságszerető 
népei előtt csak egyetlen út áll, ez pedig a megszállók és árulók, nyíltan 
színt vallók és titkosak elleni fokozott, egységes harc útja. Vajdaság egye
dül csak a népfelszabadító harc teljes győzelmével vívhatja ki teljes szabad
ságát és boldogulását. 

Jegyietek 

1 Egyesült Szerb Ifjúság - művelődés-politikai szervezet, mely 1866. augusztus 27—29-ig 
Újvidéken megtartott közgyűlésen alakult. Abban az időben a szervezetbe 
a vajdasági és szerbiai egyetemi-, tanuló ifjúság és a dalárdák képviselői, és 
majd az összes jugoszláv országok kimagasló politikai, közéleti és kultúr
munkások tömörültek. Az Egyesült Ifjúság az újabb európai történelem
nek abban a válságos időszakában tünt fel, amikor Ausztria és az Otomani 
birodalom leigázott népei nemzeti és politikai jogaikért újra elszántan 
harcba szállnak. Ezek a körülmények és szükségletek odavezettek, hogy 
a szervezetnek a kulturális jelleg mellett, kimondottan politikai jellege 
is volt. Nemcsak az osztrák hatóságok, hanem Mihajlo Obrenovic rezsimje 
is hamarosan összeütközésbe került a szervezettel és állandóan konfliktus
ban állt vele. 1871-ben az Egyesült Ifjúságot betiltották, de a szervezet, 
ha nem is formálisan de továbbra is élt és folytatta a munkát és Cseh
ország, Szlovákia, Oroszország és Bulgária haladó politikai és kultúrmun-
kásaival kapcsolatot teremtett. 

Ebben a cikkében Jován Popovic nyilván az Egyesült Szerb Ifjúságra gon
dolt. De az a megszövegezése hogy „éppen a szetb ifjúsági mozgalom 
volt az, amely elsőnek hangsúlyozta annak a szükségességét, hogy Vaj
daság összes nemzetiségei közösen harcoljanak a reakció mindkét központja 
ellen "(Bécs és Beograd, S.V.) pontatlan. Mert az Egyesült Ifjúság születése 
idején, a XIX. század derekán, saját korának a körülményeiből és szükség
leteiből keletkezett és a szerb nép nemzeti, politikai és kulturális felszaba
dulását célozta, tekintet nélkül a meglévő államhatárokra. Annak ellenére, 
hogy a szervezetnek a programja és a működése haladó jellegű volt, egé
szében véve maga a szervezet nem volt egészen homogén jellegű. Svetozar 



Miletić, a szervezet mozgatója és „központi figurája", Vladimir jovanović 
szerb liberalista és a szervezet egyik legkiemelkedőbb tagja mellett 1869-ben 
Beogradból kiűzve Svetozar Markovié is Újvidékre jön és az Egyesült 
Ijúságban elhinti forradalmi eszméit. Ellentétbe kerülve Jovanovié-tyal, 
de együttműködve Miletié-tyel Svetozar Markovié tőlük tovább jut el és 
az Egyesült Ifjúság bal szárnyának az élére tör fel, mely forradalmi célokat 
tűzött maga elé. (Jugoszlávia Enciklopédiája, Leksikografski zavod, 
Zagreb, 1971 . , tom 8, prilog Nikole Petrovića.) 

Jovan Popović bizonyosan az Egyesült Ifjúság legprogresszívabb szárnyára 
gondolt. 

2 A Kulturbund (Kultúr-szövetség) 1920 júniusában alakult meg Újvidéken. A 
szervezet Statútuma szerint a szervezetnek a Jugoszláviában élő német 
nemzeti kisebbség közoktatásügyi és művelődési kérdéseivel kellett volna 
foglalkoznia. Azonban létezésének teljes ideje alatt kimondottan politikai 
jellegű volt. A harmincas évek kezdetén a nemzeti szocialisták fokozatosan 
elhódították a pozíciókat és megerősítették befolyásukat, minek folytán 
párhuzamosan a nemzeti szocializmus erősödésével a Birodalomban 1939-
ben ők is teljes egészében kisajátítsanak minden pozíciót és ezzel döntő 
befolyásukat biztosítsák. Közvetlenül a második világháborút megelőző 
években a Kulturbund hirtelen felerősödött és a német nemzeti kisebbsé
get majdnem százszázalékban felölelte. Elnöknek 1939-ben a nemzeti szocia
lista dr. Sepp Janko-t választották meg. Egy évvel későbben Adolf Hitler, 
a Birodalom vezére, Seppet nevezte ki a Jugoszláviában élő németek vezé
rének. 

> (N. Božić i R. Mitrović, Vojvodina i Beograd sa okolinom u planovima 
Trećeg rajha. Matica srpska, preštampano iz Zbornika za društvene nauke 
sv, 48/1967, str. 119). 

Ebben a cikkben Jovan Popović a „kulturbundosok" (kulturbundovci) 
fogalmat szélesebb jelentésében alkalmazta - az árulás szinonimájaként 
használta, vagyis annak a Hitler-Mussolini - féle „ötödik hadosztály"-nak 
a keletkezését értette alatta, mely a német nemzetiségi csoporton kívüli 
összes többi árulóból keletkezett. 

3 A kikindai nagybirtokosok együttműködtek a régi Jugoszlávia összes népellenes 
burzsoá rezsimjeivel; a megszállásban pedig a megszállók nyilvános 
szolgái. 

4 Milán Popović újságíró és publicista (Laži Popović csúfnevéről közismert); az 
első világháború előtt Vajdaságban a Srpstvo (Szerbség) című lapot szer
kesztette, melyet a pesti kormány pénzelt. A nép között arra a kérdésre 
— Mit csinál Milán Laži Popović? — a következő felelet járta: — Elárulja a 
szerbséget. 

1918-tól Beogradban él. Volt a király szenátora későbben pedig annak 
az antimarxista bizottságnak az elnöke volt, melyet Hitler propaganda 
minisztériuma Goebbelssel vezetésével finanszírozott. 1941-ben Nedić 
beleegyezésével Bácska Horthy Magyarországa általi megszállása után 
Újvidékre jön és nyíltan a megszállók szolgálatába szegődik. 

5 Stevan Cirić Sremski Karlovci-i gimnáziumi tanár és politikus (Irinej Cirié, bácskai 
püspök édes testvére, lásd a 132. old.). Keresztülment és kipróbált minden 
kormányhű polgári pártot, majd a JRZ-ben (Milán Stojadinović radikális 
pártja) a Szkupstina elnöki tisztségéig tornázta fel magát. Guksa, etióp 
feudalista mintájára, aki egyedül csatlakozott az olasz fasiszta megszállók-



hoz, őt is ,,ras Guksa"-nak nevezték. Rá jellemző az a róla készük karika
túra, melyet abban az időben a Jež (Sün) jelentette meg: Cirié nézi magát 
a tükörben és benne Gukas alakját látja. Ó a burzsoá politikus köpönyeg
forgató prototípusa, aki minden elé a karriert helyezi. A megszállás egész 
ideje alatt Horthy nyilvános szolgája. 

6 Obznana - Jugoszlávia királyi kormányának 1920. december 30-án hozott ügyirata, 
mely a Kommunista Párt minden szervezetének megtiltja a működését. 
Az Obznanával és az Államvédelmi Törvénnyel (1921) a munkásosztály 
igazi képviselőitől megvonják a legális politikai tevékenység minden 
lehetőségét. Ezekkel az ügyiratokkal 58 kommunista képviselőnek erő
szakkal megvonják a mandátumát és kiűzik őket a Skupstinából. A ki
rályi rezsim ez ügyiratai után megindult a kommunisták tömeges üldözése, 
az összes pártszervezet brutális feloszlatása, a forradalmi szindikátusok 
munkájának a betiltása A párt összes tulajdonát (munkásotthonokat, nyom
dákat stb,) elkobozták. A rezsim, Spasoje Stekié 1921. június 21-én Sán
dor régens ellen végrehajtott sikertelen merénylete után, minden bizonyí
ték hiányában a merényletért a Jugoszláv Kommunista Párt vezetőségét 
vádolta és tagjait két évi börtönbüntetésre ítélte. 

7 Sándor király és Petar Živković monarhofasiszta diktatúrája kikiáltásának a napja 
1929-ben. 

Azzal a jelszóval: , ,A király és a nép" - ami azt jelentette hogy a király 
és a nép között nincs képviselő — megszüntették a meglévő Alkotmányt 
és még a polgári pártok működését is betiltották. Az országban törvény
telenség uralkodott. Minden haladó, demokratikus erő és népfelszabadító 
mozgalom, de elsősorban is Jugoszlávia Kommunista Pártja ellen a leg
hevesebb terror indult meg. Betiltották az addig valamennyire is haladó
nak számítható lapokat és egyesületeket, melyeket a diktatúra bélistára 
helyezett. 

A diktatúra első rohamaiban a munkás és ifjúsági mozgalom sok ki
magasló képviselőjét ölték meg, akik között volt Đuro Đaković, a Kommu
nista Párt titkára is. Jugoszlávia összes börtöneit a rezsim politikai ellen
ségeivel töltötték meg, az Államvédelmi Bíróság pedig drákói szigorral 
büntette mindazokat, akik bármilyen módon is harcolni próbálkoztak a 
a diktatúra ellen. 

A letartóztatottakkal és az elítéltekkel szemben alkalmazott gonosztettek 
ellen Európa sok haladó szellemű embere felemelte tiltakozó szavát, me
lyek között volt Anri Barbis, ismert francia irodalmár is. 

8 Azokra a változásokra gondolva melyek az első világháború befejezése után, az 
osztrák-magyar monarchia széthullására, a nagyszerb burzsoá hegemónia 
alatt keletkező szerbek, horvátok és szlovénok országára vonatkoznak. 

9 A szerb burzsoázia szélső bal szárnyának a szervezésében álló Szerb Nemzeti Ifjúság 
(SRNAO). 

10 Ez valószínűleg az ORJUN-ra (Jugoszláv Nacionalisták Szervezete) vonatkozik, 
a két világháború között keletkezett profasiszta szervezet, mely az egységes 
jugoszláv nemzeti típus mesterségesen kidolgozott kialakításán fáradozott, 
és a jugoszláv unitarizmus gondolalát képviselte. 

1 1 Anschluss - Ausztria erőszak útján történt Németországhoz való kapcsolása, 1938. 
március 13-án. 

Az Anschluss-szal Hitler Németországa közös határt kapott Olaszor
szággal, Jugoszláviával és Magyarországgal, nagyon jó alapot a Csehszlo-



vákia elleni támadásra és a délkelet-európai terjeszkedéshez. Az Anschluss-ot, 
egyes államok gyengébb tiltakozása mellett, minden állam befejezett ténynek 
fogadott el. 

12 Míg a német erők Csehszlovákia védtelen határain összpontosultak, Hachát, Cseh
szlovákia elnökét 1939. március 14-én Berlinbe rendelték, ahol a követ
kező napon, március 15-én arra kényszerítették, hogy az országot Német
ország „védelme" alá helyezze. 

1939. március 16-án a német csapatok megszállták Csehszlovákiát. 
Csehország német protekturátus lett, Szlovákiában pedig Tiso, közismert 
„ötödik hadosztály"-os, vezetésével bábkormány (kvisling-kormány) 
alakult. 

13 1941. március 27-én Jugoszlávia Kommunista Pártja vezetésével az egész ország
ban Jugoszláviának a Hármas Szövetséghez (Tengelyhatalmak: Német
ország, Olaszország, Japán) való csatlakozása ellen tömeges tüntetéseket 
tartottak. Ezt a szégyenletes okmányt a Cvetkovic-Macek kormány március 
25-én írta alá, amivel el is árulták hazánkat, az ország szabadságát és függet
lenségét. A tüntetések március 25-én este már el is kezdődtek, majd az 
ország nagyobb központjaiban (Beogradban, Splitben, Kragujevácon. 
Nisben, Leskovacon és több más városban) március 27-én kulmináltak. 
Pártunk legális tevékenykedésének betiltása óta tömeges gyűlésen a kommu
nisták először szóltak nyíltan arról, hogy kinek a nevében beszélnek. A 
demonstrációkat a következő parolákkal vezették: „Inkább a sírt, mint 
a rabságot!", „Inkább a háborút, mint a paktumot (szerződést)!", „Szövet
séget Oroszországgal!" , Megvédjük hazánkat!" Ezen a napon az áruló 
kormány megbukott, az új kormányt Dusán Simovic, tábornok alakí
totta meg. Az ország védelme érdekében ez a kormány sem foganatosított 
semmi komolyabbat. 



Yeljko Vlahović 

IDŐSZERŰ VÁLTOZÁSOK A VILÁGGAZDASÁGBAN ÉS 
A MUNKÁSOSZTÁLY 

A szerző e szövegét Genfben a cantoni kórházban, gyógykezelése idején 
írta. Kézzel írott jegyzetfüzeteinek lapjait 1975. február 27-én küldte el 
gépelésre, tehát ezek az írások utolsó hozzájárulásai hazánk tudományos
politikai publicisztikájához. Az alább fordított szöveget a Borba 1975. 
december 31. száma közölte. 

A világgazdaságban jelentkező mai változások nem függetlenek a koráb
biaktól, habár úgy látszik különböző jellegűek. 

Sem a tegnapi átforrósodott gazdaság nem egészséges, sem pedig a 
mai recesszió. Sem a tegnapi inflációs, túlzott foglalkoztatottság nem 
volt jó, de sem a mai infláció a munkanélküliség növekedésével. 

A tőkés gazdaság közgazdászainak legtöbbje azt a kérdést teszi fel, 
hogyan biztosítani egy kiegyensúlyozott gazdasági fellendülést. Külön
böző intézkedéseket ajánlanak, gyakran ellentmondásosakat. Mind több 
azoknak a közgazdászoknak a száma, akik meghatározott beavatkozásokat 
javasolnak a piaci mechanizmusba, habár tudják, hogy ez a kapitalista 
társadalom alapjait rengetné meg. Állítják, hogy a piac elemi korrekciói 
nem elegendőek ahhoz, hogy a gazdaságban levő nagy bizonytalanságo
kat megakadályozzák, és elkerülhetetlenek a gyakoribb piacon kívüli 
bevatkozások. 

Itt ismét feltehető a kérdés: ha egyszer elindulunk ezzel a módszerrel, 
lehet-e a beavatkozásokat korlátozni, hol a határ, és milyen társadalmi 
viszonyokat fognak újratermelni? Az a kérdés, hogy egyes beavatkozások 
mennyire változtatják meg a konkurrencia feltételeit, amelyekre a piaci 
gazdaság épül, illetve, megfojtja-e a szabad kezdeményezést, amelyen 
a kapitalista társadalom gazdasága alapul. Kérdés továbbá az is , hogyan 
fognak emellett a feltételek mellett viselkedni a munkások, milyen 



álláspontra helyezkednek a szakszervezetek. Egészében véve, nagyon 
sok új kérdés jelentkezik. 

Mindent megítélve úgy látszik, hogy a jövőbeni beavatkozó intézkedé
sek legnagyobb részét, amelyeket az állam, vagy a nemzeti bankok kez
deményeznének, a tőke és a monopólium, de főleg a multinacionális 
kompániák nyomására és hasznára hoznák. Megtörténhet, hogy a világ 
egy többé-kevésbé felvirágzó úton indul el, de elkerülhetetlenül újabb 
ellentmondásokkal találkozna, sokkal komolyabbakkal és mélyebbekkel, 
mert ma nemcsak a gazdaság mélyebb válságáról beszélünk, hanem a tár
sadalmi viszonyok kríziséről, amelynek a következményei a gazdasági 
bizonytalanságok. 

Az a kérdés, hogy miként újjáéleszteni a gazdasági fellendülést, minden 
vita központi témájává vált. Eközben gyakran elválasztják a kérdés tech
nikai oldalát társadalmi tartalmától; több figyelmet szentelnek az árak 
és költségek elszámolásának, viszont kikerülik a meglevő intézmények 
válságát, s ezzel mindjobban növelik a gazdasági zűrzavart. Még jobban 
fokozódnak az illúziók a gyorsabb konjunktúra lehetőségéről. Az üveg
lábakon álló gazdasági mechanizmus amikor bomlani kezd, megtízszere
ződnek a gyanakvások az uralkodó gazdasági és politikai körök törekvé
seivel és képességeivel szemben a világgazdaság felépülésére vonatkozóan. 

Itt jelentkezik a nagy kérdés: vajon ebben a helyzetben a munkásosztály 
továbbra is a gazdasági és politikai folyamatok szemlélője akar-e maradni, 
vagy pedig mindent megelégelve kiáltja: elég! 

A világgazdaság felvirágzását hangoztatok mostani politikai harcát 
a munkásosztály valószínűleg nem érti. Nem látja tisztán, mely elvek és 
kinek a nevében kezdeményezik ezt a politikát. Ma már nem kész támo
gatni akármilyen politikát, különösen nem azt, amely őt, a munkásosztályt 
mellőzi. 

A világgazdasági politika a munkásosztály részére enyhén szólva bizony
talannak tűnik, mégpedig legjobban saját kárára. Nemcsak a monetáris 
bizonytalanságról, vagy pedig a nyersanyagok árának ingadozásáról 
van szó, hanem a megfelelő intézkedések, kezdeményezések szükségessé
géről is - ahelyett, hogy szekundáns, sokat késedelmeskedő politikai 
megoldásokat fogadnának el. 

A tőkés gazdaságban a munkásosztály a második világháború után, a kapi
talista társadalom rentabilitásra törekvő eszközeinek forrása és a társa
dalmi szükségletek gyorsabb kielégítésének követelménye közé szorult. 

Az infláció, amely az utóbbi években elburjánzott a munkásosztályt 
nehéz helyzetbe hozta, mert neki kell vinnie a teher legnagyobb részét. 
Az inflációval bekövetkezett a multinacionális kompániák további erő
södése, de az államé is, az állami mechanizmus egy részéé különösen, 



amely kapcsolatban van a multinacionális kompániákkal, és burkoltan 
(gyakran nyíltan is) ezeknek dolgozik. 

„Az infláció olyan édes és vonzó méreg, amelytől nem lehet egyköny-
nyen megszabadulni", írja P. F. a Le Monde-ban 1975. február 18-án, 
Pierre de Caion szerző „Chere inflation" című művének bemutatásakor. 

Elsősorban azonba a fejlett kapitalista országok munkásosztálya szá
mára nemcsak inflációról van szó, amelyet könnyebb analizálni, mint 
gyógyítani, hanem mind tömegesebb reakciókról, amelyek a gazdasági 
mozgások egészére irányulnak, végül is pszichológiai összetevőkről is. 

A többéves, úgynevezett teljes foglalkoztatottság, az életszínvonal 
növekedésének az „állami jólét" megvalósításának politikája — a munkás
osztály jórészénél egy fajta osztálybeli lankadtságot idézett elő. Ami
kor ez az időszak a válságos helyzetek mind gyakoribb kitörésével feje
ződött be, az említett munkásosztály egy része inkább jellegzetes nyug
talanságot fejezett ki, sőt belenyugvást is, mintsem aggodalmat, ami 
nagyobb osztályharcra és akcióra képes ösztönözni. 

A mai helyzetet előidéző gazdaságpolitikával szemben már megjelen
nek az ellenzéki magatartás jelei, de ez az oppozíció még forróbb, az 
infláció esetleges megfékezésére indított kezdeményezésekkel szemben. 
Ez a növekvő bizalmatlanság a pszichológia területéről átcsap a politika, 
a gazdaság kategóriájába is. 

A kialakuló helyzet még jobban elmélyíti az államapparátus működésé
nek krízisét. A prosperitás időszakában az állam különböző kötelezettsé
geket vállalt magára, különösen szociális jellegűeket, amelyek költségeit 
ma már mind nehezebben fedezi, illetve mind jobban arra szorul, hogy 
a terhet a dolgozók vállára helyezze át, akiknek ez már elviselhetetlen. 
A világgazdaság krízises bizonytalanságaiban eddig majdnem mindegyik 
kapitalista országnak sikerült megőriznie a középrétegeket — a különböző 
rentier-ket is idesorolva — az újabb megterhelésektől, és az ő vállukra 
átdobott tehertől is. Ez a politika tarthatatlan. Már újabb összeütközések 
jelentkeznek az eddig kiváltságosnak számított középrétegekkel. 

A világgazdaság ajtajain mind jobban kopogtat a gazdasági igazság. 
Az illúziók egyenként semmisülnek meg, az elveszett illúziók ajtaja mind
jobban kinyílik. A legfejlettebb kapitalista államok államférfiáinak ígé
retei egymás után merülnek el a zavaros tengerben, amely újabb nyug
talanságokkal van teli, és a világgazdaságot érintő újabb meglepetésekkel. 

A munkások körében már újabb követelések születnek a mai gazdasági 
mozgások közvetlen eredőiként. Berlinben 1975. február 17-én az üveg
gyár munkásai (Glaverbel—Mecaniver) a következő fő jelszóval mentek 
ki az utcára: „Gazdáink vádolnak bennünket — bocsássuk el gazdáinkat." 
Már öt héttel a kivonulás előtt, a gyárnak mind az 589 munkása sztrájkba 
lépett, ugyanakkor a gyárat is elfoglalták. 



Az összetettebb termeléssel foglalkozó vállalatok is válságba kerültek, 
más országokban is, különösen Franciaországban, ahol 2 gyárban 2000 
munkás áll elbocsátás előtt. Belgium munkásai egy új akciót indítottak, 
,,a munkások európai ellenállást", a multinacionális kompániák straté
giái ellen. A jelszó ismét felhangzott, egy újabb alakban: „a munkások 
számára nincs államhatár". 

A munkásokhoz csatlakozik a technikai káder is, amely elutasítja az 
infláció elleni harc költségeinek újabb terheit, határozottabban lépve 
fel a szociális különbségek ellen. Sokak szerint — egész sor országban — 
már túllépték azt a határt, amely elviselhető volt az infláció elleni harcban. 

A nyilvánosság hangulatára, a munkásosztályt is beleértve, a gazdasági 
változásokkal kapcsolatban ma sokkal jobban, mint tegnap, hatnak a 
tömegtájékoztatási eszközök. 

Feltevődik a komoly kérdés: ki és hogyan hat? Egy teljesebb analízis, 
a feltett kérdésre keresve választ újabb társadalmi problémákat tárna fel. 
Bizonyára erősen megnövekedett a technokrata erők és az általuk észlelt 
újabb gazdasági és társadalmi problémák hatása, amely sehogyan sem 
segíti elő a munkásosztály erősödését. 

Nagy játékot űznek a multinacionális kompániák a tömegtájékoztatási 
eszközökre gyakorolt hatással. E játék fonalai áthaladnak a különböző 
gazdasági minisztériumok kabinjain, gazdsági intézeteken és egyeteme
ken keresztül a bankokon át, bekapcsolva a parlamentet, újságok, rádiók 
és televíziók szerkesztőségeit is. Erős nyomást gyakorolnak a munkás
pártokra és szakszervezetekre. Aggodalmuk és vitájuk központjába a múlt 
problémáit teszik. Az időszerű kérdéseket elkendőzik. A szakszervezetekre 
olyan nyomást gyakorolnak, hogy korszerű szakszervezetekké újítsák 
fel őket, amelyeknek ideológiája a gazdasági élet technokrata magyará
zatai és további gazdasági folyamatok politikai megoldásának keresése 
körül forog. Nyomást gyakorolnak a szakszervezetekre, hogy azok nem
zeti határok között keressék és találják meg a közös nevezőt a munkaerő 
és munkaadó között. 

Mivel a munkaadó „nemzetközivé" lett, mivel olyan polipra hasonlít 
— csápjaival különböző országokban — a munkásosztály pedig nemzeti 
keretek közé szorult, különböző nemzeti törvényrendszerrel, nem kell 
sok okoskodás, hogy felfogjuk; az egyes vállalatok keretein belül folyta
tott izolált harc még a nacionalista szakszervezetek keretein belül is csak 
korlátolt harcot jelent, amely a munkásosztály erejét morzsolja fel. E harc 
összekötésének megakadályozására szolgált az az állítás is, hogy „a fo
gyasztói társadalom dinamizmusa az ideológia végét is jelentette." 

Ma mégiscsak azt látjuk, hogy az eszme újból föltámad. Még azok is, 
akik eddig azt állították, hogy az ideológiának vége van, ma arról beszél
nek, hogy „az eszme az akció éltetője." 



A munkásosztály, saját tájékoztatását már köteles jobban megszervezni, 
különben készületlen lesz és képtelen lesz megérteni, hogy mi történik 
a társadalomban és a gazdaságban, és mik a feladatai. A munkásosztályt 
valójában az utóbbi években a technokrata eszme altatta el a kétezredik 
évben várható jólétről szóló naiv mesékkel. 

Ma ugyanaz az eszme a munkásosztály egyféle „védelmét" ajánlja fel 
még ha a tájékozottságról is van szó. Ezzel a saját erejéről és saját szerepé
ről való tudat kialakulását fékezi. A reformok legnagyobb része, még azok 
is, amelyek messzehatóbbaknak látszanak a „védelem" koncepcióján álla
podnak meg. Azok az intézkedések, amelyeket egyes kormányok indít
ványoznak, a munkásosztály egyfajta állami funkció hatáskörébe kívánják 
helyezni, s ily módon is az állami védelemről alkotnak illúziót. 

A társadalmi gépezet mind nagyobb méreteket ölt és mind nagyobb 
ellenőrző hatáskört kap. Ez a gépezet, illetve ennek csúcsai mind jobban 
összekapcsolódnak a multinacionális kompániákkal. Valójában, a megha
tározott országok kormányánál az egyes kompániák kirendeltségének 
egyetlen részévé válik. Szabadon állíthatjuk, hogy már alakul egy admi
nisztratív kaszt, amely még jobban hátat fordít a munkásosztálynak, fel
hatalmazásait, kiváltságait és intézkedéseit titokban tartja, a polgárok ér
dekeitől távol és azoktól, akiket legjobban érint, a közvetlen termelőktől. 

Ma már mind a szakszervezetek, mind a vállalatok tulajdonosai védelmet 
kérnek az államtól! Ezért érezhető a klasszikus állam tevékenységének 
nagyobb eltolódása a politikai küzdőtérről a gazdaságira. Ez az eltolódás 
nem járult hozzá azonban a polgárok nagyobb tájékoztatásához a gazda
ságban levő valódi helyzetről és viszonyokról. A gazdaság helyzetéről 
szóló igazságot az állami adminisztráció központjaiból és a gazdaság tech
nokrata igazgatóiból álló előkelő körök őrzik. 

Ami a tájékozottságot illeti, a munkás is és a mérnöki-technikai káder 
is hasonló helyzetben van. Ebből a szempontból igen jellegzetes egy mérnök 
levele, amely a párizsi Le Monde-ban jelent meg 1975. február 23—24-én. 
A levél szerzője többek között ezt írja: 

„A mai világról tájékozott vagyok. A rádió, a televízió, az újság mindent 
megtesznek, hogy semmi abból, ami történik, nem idegen számomra. 

Ezzel szemben, mit tudok én arról a vállalatról, ahol munkaviszonyban 
vagyok? Semmit, vagy nagyon keveset. Kétségkívül, úgy gondolják te
hát, szükségtelen, hogy előzőleg tájékoztassanak. Mivel valószínű, hogy 
nem rendelkezem a szükséges intelligenciával, sem megfontolóképesség-
gel, azt kockáztatnám meg, hogy nem értem." 

A szerző a következő kérdést teszi fel: „Vajon valóban túl ostoba vagyok 
ahhoz, hogy megértsem?" hisz a vállalat tulajdonosai szerint „a foglalkoz
tatottak többsége tehetetlen és nem kompetens." 



A tőkések a gazdaságot irányító technokrata erők és a munkásosztály 
között ez az uralkodó viszony. 

A huszadik század elején a kormányok és a tőke, meg a vállalat tulajdo
nosai is megértették, hogy a munkásproblémák internacionálissá váltak, 
és éppen ezért ők sem zárkózhatnak egy vállalat, a város, a határok de még 
egy állam falai közé sem. 

Az orosz-japán háború után (1905-ben) kitört a forradalom Oroszország
ban, amely erős nyomást gyakorolt az uralkodó körökre, elsősorban Euró
pában, hogy többet foglalkozzanak a munkásosztály problémájával. 

Eleinte szégyenlősen olyan konvenciók kezdtek alakulni, amelyek vala
mennyire megjavították a foglalkoztatottak helyzetét. Így írták alá (1905 
és 1906) azt a konvenciót, amely megtiltotta a nők éjjeli munkáját az ipar
ban, vagy a fehérfoszfor alkalmazását a gyufa előállításában. Az Októberi 
Forradalom erősebb nyomást gyakorolt. A tőkések világa, a forradalomtól 
való félelmében gyakrabban tett egy-egy engedményt. Megalakult a Nem
zetközi Munkaügyi Szervezet, amelyet az állam képviselői, a vállalattulaj
donosok illetve munkaadók és foglalkoztatottak képviselői alkottak (az 
állam két képviselője, egy a tulajdonosok közül és egy foglalkoztatott). 
Nagyon sok esetben a foglalkoztatottak képviselője a tőketulajdonosok 
érdekeit védte, illetve az államét, amelyet valójában a tulajdonosok kormá
nyoztak. 

De az ilyen engedmények mégis elősegítették azt, hogy megtörtént 
a munka nemzetközi kodifikálása, amely a munkások helyzetét javította, 
nemcsak az iparban, hanem a mezőgazdaságban, a kereskedelemben, a ten
geri szállításban stb. 

A nemzetközi konvenciók az országok többségében pozitív határt fej
tettek ki a munkástörvényhozásra, vagyis a munkásosztály szervezett 
erőinek (különösen a szakszervezeteknek) lehetőséget adtak arra, hogy 
sikeresebb harcot vezessenek a jobb törvényhozásért saját országukban. 

A nemzetközi szabályok magukba foglalták a következő kérdéseket: 
a munkaidőtartam, a szociális biztonság, az anyaság védelme, a nők éjjeli 
munkája, az egyforma munkáért egyforma jutalom elv, a társulás szabad
ság, a tengerészek és a fiatal munkások védelme, a fizetett szabadságok, 
a munkanélküliség, a minimális bérek, a professzionális megbetegedések, 
a munkahelyi betegségek stb. Ismert, hogy az egyes törvények alkalmazá
sának foka országról országra különböző. 

Mindez azonban, mégiscsak „ajándék". Mindez azoknak az erőknek az 
engedménye, akik a bérviszony minél hosszabb megtartásáért harcolnak, 
hogy ezáltal ezekből a viszonyokból minél nagyobb hasznot húzzanak. 
Saját helyzetének megváltoztatására a munkás nagyon keveset hat. Még 
mennyire szüksége volna egy tudományos áttekintésre a modern társada
lom képmutatásáról. 



Ebből kifolyólag, a közgazdászok legnagyobb része nem a munkásosz
tályra való támasztékban keresi a kiutat - , amely valójában az anyagi javak 
termelője és a gazdasági bizonytalanságok és válságok minden terhét 
magán viseli - hanem mindjobban az állam felé fordul és mind nagyobb 
közbelépését kéri a gazdasági élet minden területén. 

Fordította: Molnár Verona 







Dušan Popović 

ÜNNEPI BESZÉD A NOVA GAJDOBRA-I 
EMLÉKMŰ FELAVATÁSÁN 

Elvtársak és elvtársnők, 

Ebben az esztendőben, amikor a fasizmus felett aratott győzelem harmin
cadik évfordulóját ünnepeljük, amikor büszkén mutatunk rá azokra az 
óriási eredményekre, melyeket — a szocialista önigazgatásnak köszönhető-
leg — országunk az anyagi és szellemi javak gyarapításában, minden polgá
runk jobb és szabadabb életének megvalósításában elért, s amikor a népek 
antiimperialista világforradalmának történelmi vívmányait tekintjük át, 
nem kis önérzettel pillantunk vissza tartományunk mozgalmi múltjának 
egyes eseményeire, melyek a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek egységes 
forradalmi harcának keretei között, az 1941—1945 között megvívott 
népfelszabadító háborúban hozzájárultak egy olyan méretű fejlődés ki
bontakoztatásához, amilyet hazánk nemzetei és nemzetiségei azelőtt, egész 
történelmi fejlődésük során soha nem élhettek meg. Most azért jöttünk 
össze ezen a helyen, hogy felavassuk annak az öt bácskai ifjúkommunis
tának az emlékművét, akik 1944 őszén igazi hazafiakhoz és antifasisztákhoz 
méltóan estek el, hasonlóan a népfelszabadító mozgalom sok más részt
vevőjéhez, mindazokhoz, akik itt, a Duna és a Tisza közötti sík mezősége
ken áldozták életüket a leigázott, de soha be nem hódolt Jugoszláviáért. 

Milán Zecevic, Sípos István, Dániel Sirka, Radica Stanisavljev és Slobo-
dan Gajic, több évi raboskodás után Horthy börtöneiben Magyarországon, 
sok más társukkal, párttagokkal és ifjúkommunistákkal, antifasisztákkal 
együtt egy különleges, rabokból összeállított munkaszázadba kerültek, 
ahonnan megszöktek, hogy újra bekapcsolódjanak a harcba, immár ed
zettebben és érettebben az illegális kommunista szervezet forradalmi isko
láinak köszönhetőleg, melyek a háború egész ideje alatt szüntelen tényke
dést fejtettek ki a fasiszta börtönökben és gyűjtőtáborokban. 

A pártszervezet utasítását követve hazasiettek, mert tudták, hogy szük-



ség van rájuk a harcban és a forradalomban, s ők készek voltak annak szen
telni egész ifjúságukat, minden képességüket. 

A gajdobrai vasútállomás közelében fogták el őket. A csendőrök és 
rendőrök a községházára kísérték, s késő éjszakáig kínozták őket. Azután 
kivezették őket ide a mezőre, egy kút elé, amely itt állt közelben, puska
tussal félig agyonverték, majd a mély vízbe hajigálták őket. Csáklyákkal 
szurkálták és lökdöstek őket, hogy elmerüljenek, s a biztonság okáért, 
véres tettüket betetőzve, sortüzet nyitottak rájuk. 

Öten voltak. Három szerb, egy magyar és egy szlovák fiú - mintegy 
szimbólumaként az itteni vidékeken folyó harc jellegének. Egyiküknek 
közülük, Slobodan Gajicnak, a csodával határos módon sikerült életben 
maradnia és kimenekülnie a kútból, hogy élő tanúságtevője legyen annak 
a rémületes éjszakának, amely pirkadatkor örökre magával ragadta elvtár
sainkat, mielőtt elérhették volna a közelben levő partizánosztagot. Két 
hónappal később, a harcokban, őt is leterítette egy sortűz. 

Életük és haláluk e vidék négyéves harcát, Bácska történetének legször
nyűbb és legragyogóbb eseményeit jelképezi; elszenvedték mindazokat 
a borzalmas kínokat, melyeket ezer és ezer más hazafinak és antifasisztának, 
népfelszabadító harcosnak és szimpatizánsnak is el kellett viselnie. 

Elvtársak és elvtársnők, 
Bácska nemzeteinek és nemetiségeinek legfőbb törekvése az 1941—1945 
közötti időszakban a megszállók és a szolgáik elleni fegyveres harcban 
fejeződött ki, eggyé olvadva a szerémségi, bánáti és baranyai nemzetek 
és nemzetiségek harcával. Vajdasági szinten ez az egységes mozgalom 
szorosan egybekapcsolódva a jugoszláv nemzetek és nemzetiségek népfel
szabadító harcával, amelyet a Jugoszláv Kommunista Párt irányított, 
Tito elvtárssal az élén. A mozgalom kiterjedt politikai programra alapo
zódott, hordozói a vajdasági nemzetek és nemzetiségek tömegei voltak, 
s legnagyobb átütőereje a nagyszámú partizánosztag és a tizennyolc vajda
sági brigád haditetteiben nyilvánult meg tartományunk területén és szerte 
Jugoszláviában. Ennek a harcnak a tüzében született meg és kovácsoló-
dott eggyé az autonóm Vajdaság, egyidejűleg a mai köztársaságok kiala
kulásával. A jugoszláv népek forradalmának történelmi vívmánya, a Vajda
sági Szocialista Autonóm Tartomány erőteljes támasza a dolgozó emberek 
szocialista önigazgatása fejlődésének Vajdaságban, ami alapját képezi az 
emberek egyenrangúságának a társult munkában ezen a vajdasági talajon, 
nemzeteink és nemzetiségeink jugoszláv közösségében. 

Ezen a vidéken már 1941. július 19-én megkezdődtek a fegyveres akciók, 
s a felkelők az elkövetkező négy hónap alatt egész Bácska területén több 
mint ötven kisebb-nagyobb fegyveres és más akciót hajtottak végre. 
Létrejöttek az első partizánosztagok és diverzáns csoportok. Csupán Dél-



Bácskában mintegy harminc partizánraj és diverzáns csoport működött. 
Különösen a sajkási partizánosztag mért erőteljes csapásokat a megszálló 
hatóságokra. A megszállók egyre inkább aggódtak a termésért, sok búza
tábla és kenderkazal vált a lángok martalékává, a bácskai partizánok meg
támadták az ellenség létesítményeit, a csendőri és katonai járőröket, meg
semmisítették a telefonvezetékeket, leszámoltak a rendőrségi ügynökökkel. 
Egész Bácskát elárasztották a szerb, magyar és más nyelven közzétett 
kiáltványok, röpcédulák, hírek és jelszavak. Bácska tehát eleget tett a Ju
goszláv Kommunista Párt Központi Bizottsága és Tito elvtárs felhívásá
nak. Amellett, hogy ez a mozgalom egységes és azonos volt egész Vajda
ságnak, Jugoszlávia minden népének és nemzetiségének harcával, a bácskai 
népfelszabadító harcnak olyan sajátosságai is voltak, amelyek néprajzi 
összetételéből, földrajzi helyzetéből, síkvidéki jellegéből, történelmi ha
gyományaiból és más különlegességeiből adódtak, de amelyekre a szubjek
tív tényezők, elsősorban a pártszervezetek és külön a pártvezetőségek is 
hatást gyakoroltak. 

Horthy fasiszta zsoldosainak első rohamában, 1941 áprilisában ezerszám
ra gyilkolták le az embereket, s alig néhány hónap alatt több mint 60 ezer 
bácskait száműztek az akkori Magyarország határain túl, vagy hurcoltak 
a barcsi, a nagykanizsai, a sárvári, a kistarcsai és más koncentrációs tábo
rokba. Csupán a leghírhedtebb gyűjtőtáborban, Sárváron, ahol a betegségek 
és az éhség tömegével pusztította az embereket, tizennégyezer embert tar
tottak fogva. 

A szentistváni álmokkal átitatott irredentista Magyarország már a meg
szállás első napjától fasiszta rémuralmat vezetett be Bácskában, hogy meg
félemlítse és rabigába kényszerítse az itt élő népeket, amivel új engedménye
ket és kedvezményeket akart kicsikarni urától és parancsolójától, Hitlertől. 

A megszállók számítottak ellenállásra, de arra nem, hogy az ennyire 
erőteljes és széles lesz. Olyan szervezett erőkkel találták magukat szemben, 
melyeket a Jugoszláv Kommunista Párt irányított. Ezért az elfoglalt terü
letre hatalmas rendőrségi, csendőrségi és katonai kémelhárító apparátus 
zúdult rá, Európa egyik legtapasztaltabb ellenforradalmi apparátusa, amely 
még a fehér terror időszakában, a Magyar Tanácsköztársaság bukása után 
jött létre, s amelynek tapasztalatait később a Gestapo megszervezésében is 
jól hasznosították a hitlerista Németországban. 

A bácskai hazafiak és forradalmárok olyan ellenséggel kerültek szembe, 
amilyennel korábban soha nem találkoztak, s elég sok időnek kellett eltel
nie, igen nagy veszteségeket kellett elszenvedniük, mire végül is felülke
rekedhettek rajta. 

Az újvidéki Armijában, a szabadkai Sárgaházban, a topolyai Ádám-ház
ban és gyűjtőtáborban, a becsei Milo Szállodában, a zentai Tunelben, a szent
tamási gabonaraktárban, a megszállt Bácska minden helységében, az összes 



rendőrségi, csendőrségi és katonai állomásokon és laktanyákban soha nem 
látott kínzókamrákat rendeztek - egyetlen céllal: hogy megtörjék a haza
fiakat, a párttagokat és ifjúkommunistákat, s hogy fölszámolják a népfel
szabadító mozgalmat, bármilyen áron. 

Kíméletlenül, vadállati módon, bestiálisán kínozták az embereket. Ki
dolgozott rendszer szerint, módszeresen igyekeztek megtörni az ellenállást. 
A magyar fasiszták évtizedeken át tökéletesítették a vallatási módszereket, 
minden ügynök pontosan tudta, hogyan kínozhatják áldozataikat a legjob
ban és leghatásosabban, a leghosszantartóbban — nehogy azok közben 
kiszenvedjenek. 

A fasiszta ügynököknek és a politikai rendőrségnek azonban ezúttal 
olyan ellenfelekkel gyűlt meg a bajuk, akiket a legtöbbször nem lehetett 
megtörni sem a fejre szoruló vaspántokkal, sem az arcra szorított tormás
zacskókkal, sem a körmök kiszaggatásával, sem a pontosan kiszámított 
áramütésekkel, sem gumibottal és bikacsökkel; csak 1941-ben 15 forra
dalmár szenvedett ki a kínzókamrákban anélkül, hogy bármit is elárult 
volna. 

A megszállás ideje alatt, 1941-től 1944-ig nem kevesebb mint 6500 hazafi, 
párttag, ifjúkommunista és szimpatizáns szenvedte végig a horthysta 
pribékek kínzásait Bácskában. A rémuralom első évében, alig másfél hónap 
alatt, 1941 októberében és novemberében 120 forradalmár került „haza
árulásért" Horthy Főparancsnokságának rögtönítélő bírósága elé; közü
lük 93 párttagot, ifjúkommunistát és népfelszabadító harcost küldtek bitó
fára vagy a kivégző osztag elé, s végül is 64 elvtársunkat és elvtársnőnket 
végezték ki: 21 szerb, 20 zsidó, 10 magyar, 7 szlovák, 4 horvát és 2 cseh 
nemzetiségűt. A felakasztottak és kivégzettek között ott volt a tartományi 
pártbizottság néhány tagja, valamint a dél- és északbácskai körzeti párt
bizottság csaknem minden tagja. 

A bácskai népfelszabadító mozgalom 1941-ben nagyon súlyos vesztesé
geket szenvedett: több mint ezer harcosa került rendőrkézre. Mindazokat, 
akik életben maradtak, sok évi, nem keveset közülük életfogytiglani bör
tönre ítélték. A budapesti Margit-körúti fegyházban, a szegedi Csillag
börtönben, továbbá Vácon, Sátoraljaújhelyen, Komáromban, Márianoszt-
rán és másutt egész épületeket ürítettek ki, hogy helyet csináljanak a jugo
szláv politikai foglyoknak. 

A harc mégis folytatódott, az ellenállást semmiféle terrorral nem lehetett 
elfojtani. A népfelszabadító mozgalom Bácskában is megújult, új diverzáns 
csoportok alakultak, újabb akciók kezdődtek. De a börtönök is újra meg
teltek hazafiakkal, s a rögtönítélő bíróságok is folytatták a vérengzést: 
1942-ben 50 harcost ítéltek halálra, s közülük 44-en kerültek a vesztőhely
re: 39 szerb, 2 magyar, 2 szlovák és egy német. 



E két év alatt a népfelszabadító mozgalom Bácskában sokakat elveszített 
a legkiemelkedőbb vezetők közül. A rendőrséggel, a csendőrséggel és 
a katonasággal vívott fegyveres harcban életét vesztette Radivoj Cirpanov, 
a JKP Vajdasági TB Titkárságának tagja, Dorde Zlicic, a SKOJ Tarto
mányi Bizottságának titkára és a SKOJ KB tagja, Branko Bajic, a JKP 
TB Irodájának tagja, Samu Mihály, Kiss Ernő, Mayer Ottmár és Stevan 
Divnin, a tartományi pártbizottság tagjai, valamint a körzeti, a járási, a helyi 
párt- és SKOJ-bizottságok számos titkára és tagja Bácska különböző vidéke
iről. 

Különösen érzékeny veszteség érte Bácskát és egész Vajdaságot a meg
szállás második évében: az ellenség kezére került a JKP Tartományi Bi
zottságának szervezőtitkára, Svetozar Markovié Toza, a Slobodna Vojvodi-
na c. napilap elindítója. Őt az újvidéki börtönben végezték ki, 1943. február 
9-én. 

A harcot azonban ezek a roppant súlyos veszteségek sem fékezhették 
meg. Az 1942 januárjában megrendezett rémdrámát követően, amikor né
hány ezer bácskait dobtak a jég alá a Dunán és a Tiszán, száz és száz új 
harcos csatlakozott a népfelszabadító mozgalomhoz. 

Már 1943-ban állandó összeköttetés jött létre a szerémségi népfelszabadí
tó mozgalom vezetőségével, a vajdasági forradalmi mozgalom központjával. 
Ott alakult meg a bácskai-baranyai népfelszabadító partizánosztag, amely 
már 1943-ban Bácska trületére került át, ahol azonnal új harcosokkal 
egészült ki, s megkezdte harci tevékenységét. Csoportokra tagozódva, 
az osztag harcosai vasutakat romboltak le, ellenséges katonákat és ügynökö
ket semmisítettek meg, kenderkazlakat gyújtottak fel, telekommunikációs 
berendezéseket pusztítottak el. Bácskát abban az időben már teljesen át
szőtték a partizánkapcsolatok és bázisok. Ugyanakkor a bácskai harcosok 
egyre tömegesebben csatlakoztak a szerémségi partizánegységekhez. 

A bácskai nép harcában fordulat állt be: bármilyen nagy tapasztalatokkal 
is rendelkezett az ellenség a forradalmi mozgalmak felszámolásában, a kom
munisták elleni harcban, egyre nehezebben tudott nyomra akadni. Mivel 
kevesebb az elesett és elfogott harcosok száma, a népfelszabadító mozgalom 
terjed és lendületbe jön, már egész Bácskát átfogja, minden falut és várost, 
hiába összpontosulnak ott az erős katonai, csendőrségi és rendőrségi egy
ségek. 

S amíg Bácskában újra és újra egyre nagyobb lendülettel éled újjá a moz
galom, távol a hazától, Horthy börtöneiben a Margit körúton a toloncház-
ban, Kőbányán, a budapesti Konti utcában, Vácon, Kalocsán, Márianoszt-
rán és a szegedi Csillagban több mint 2500 szervezett bácskai hazafi, 
antifasiszta, ifjúkommunista és párttag az új körülményekhez alkalmazkod
va, új módszerekkel folytatja a harcot, s egyetlen vágy, egyetlen cél hatja 
át őket: a börtönben eltöltött időt arra felhasználni, hogy az első adódó 



alkalmat kihasználva minél képzettebben kerüljenek vissza a harcba, erő
síteni a népfelszabadító mozgalom résztvevőinek sorait a hazai harctereken. 

A foglyok közül sokan, nemcsak a párttagok, hanem az ifjúkommunisták 
és szakszervezeti aktivisták is, már a háború előtt részt vettek a munkás
mozgalomban. Ok tisztában voltak azzal, hogy Pártunk az ország felszaba
dításáért harcolva a hódítók ellen, egyúttal egy új társadalomért, az emberek 
közötti új viszonyokért, a munkásosztály ügyének győzelméért, a szocializ
musért küzdenek. 

Ennek a célnak a tudatában a Horthy-börtönökben, a rendkívül nehéz 
feltételek ellenére, mindenütt illegális forradalmi szervezetek alakultak, 
melyek igen sokoldalú ténykedést fejtettek ki : politikai szemináriumokat 
szerveztek, marxista irodalmat fordítottak, illegális újságokat adtak ki, 
pártanyagokat terjesztettek, amelyek különleges úton-módon érkeztek 
otthonról, s rendszeresen tájékoztatták tagjaikat a hazai és a világesemények
ről. 

A szervezet tagjai különösen a közösségi érzést és szolidaritást ápolták: 
minden falatjukat megosztották egymással, s így küzdöttek a rendszeres 
kiéheztetés ellen, aminek valamennyien ki voltak téve. Olyan viselkedési 
szabályaik voltak, amelyek jobbá, határozottabbá és ellenállóbbá tették őket 
a többieknél, akiket a börtön, a fasiszta fegyházi rend logikájával összhang
ban, egyre inkább megtört és felőrölt. Ezek a szervezetek minden tagjuk
ban erősítették az önbizalmat, az optimizmust, a győzelembe vetett hitet, 
azt az érzést, hogy egy olyan szélesebb közösséghez tartoznak, amelynek 
múltjában, jelenében és jövőjében sorsszerűén szövődnek egybe a közös 
célok és eszmék. 

Az a körülmény, hogy ezek az illegális forradalmi börtönszervezetek 
többé-kevésbé állandó kapcsolatot tartottak fenn a hazai népfelszabadító 
mozgalommal, s hogy, ha nem is rendszeresen, folyton érkeztek az anyagok 
a népfelszabadító háborúról, az új néphatalomról, amely odahaza megszü
letett és egyre inkább terebélyesedett, amit a JKP Központi Bizottságának 
és Tartományi Bizottságának kiáltványaiból is jól kivehettek, mindez erősí
tette bizonyosságukat a népfelszabadító mozgalom győzelmében, s táplálta 
vágyukat, hogy mindenáron mielőbb visszatérjenek a fegyveres harcba. 

Az első ilyen kísérletre 1942-ben került sor, amikor a váci, a szegedi és 
a Margit-körúti fegyházak foglyaiból különleges munkaszázadokat alakí
tottak. A keleti frontra vezényelték őket, névlegesen az aknamezők meg
tisztítása végett, de a parancsnokságnak az volt a célja, hogy ott fokozatosan 
likvidálja őket. A legkisebb szabálysértést is golyóval büntették. Ezeket 
a századokat zömmel politikai foglyokból állították össze, párttagokból és 
ifjúkommunistákból, akik nemcsak hogy nem békéltek meg ezzel a sorsuk
kal, hanem épp új helyzetükben ismerték fel az alkalmat, amit olyannyira 



vártak, hogy visszatérjenek a fasizmus elleni fegyveres harcba - akár az 
ukrajnai partizánokhoz, akár a Vörös Hadsereg egységeihez csatlakozva. 
Ez sokuknak sikerült is. Épp ők képezték gerincét a későbbi Jugoszláv 
Brigádnak, amely a Szovjetunióban alakult meg, s amely az ország végleges 
felszabadításáért folytatott harcokban is részt vett. 

A forradalmárok életereje így múlta felül minden börtönben a fasiszta 
kegyetlenség és terror minden formáját. í g y terjedt ki harcunk a bácskai 
rónán túl is, a börtönökbe, a gyűjtőtáborokba és a munkaszázadokba egész 
Magyarországon, sőt azon is túl. Bárhová is került a népfelszabadító moz
galom tagja, s bármilyen súlyos helyzetbe is jutott, a harcot soha nem adta 
fel. S ezt a harcot a fasiszták számára láthatatlan szálak fűzték a népfelsza
badító háborúhoz, amely a távoli hazában egyre nagyobb lánggal égett. 

Harcosainkat a fasiszta börtönökben még az olyan sikertelenségek és 
áldozatok sem törhették le, amit a sátoraljaújhelyi politikai foglyok szenved
tek el. Ebben a katonai fegyintézetben játszódott le, amikor a hitleri Wehr
macht elárasztotta a vazallusi Magyarországot, a legnagyobb és legvére
sebb fogolylázadás Közép-Európában a háború alatt. Ügy értékelve a hely
zetet, hogy az általános zűrzavar és fejetlenség, amit az SS-csapatok és 
a német tankok megjelenése váltott ki, megnyitotta a szabadulás útját, 
a sátoraljaújhelyi rabok lefegyverezték az őrséget és kitörtek a közeli 
szőlőhegyek felé, abban a reményben, hogy elérhetik a szlovák hegyeket 
és erdőségeket. A németek és Horthy csendőrei azonban villámgyorsan le
csaptak rájuk. A szabadság helyett olyan vérfürdőben lett részük, amilyen 
még nem fordult elő a magyar börtönökben: a lázadásnak 62-en estek áldo
zatul, s az elesettek, az agyonlövetettek és felakasztottak közül 58-an ju
goszlávok voltak. A forradalmi börtönszervezetek tagjait azonban még ez 
a tömegmészárlás sem ingathatta meg, sőt csak még inább megerősítette 
elhatározásukban, hogy a végsőkig kitartanak és megvalósítják céljaikat. 

A fasiszta Magyarország legnagyobb börtöneiben működő szervezetek 
kivétel nélkül internacionalista jellegűek voltak. A haladó gondolkodású 
szabadságharcosokat, elsősorban a kommunistákat nemcsupán Bácskából, 
Baranyából és a Muraközből toloncolták börtönökbe, hanem mindenünnen, 
ahová Horthy megszálló gyülevészhada betette a lábát: Szlovákiából, 
Kárpát-Ukrajnából és Erdélyből is. Együtt raboskodtak elvtársainkkal 
a magyar antifasiszták és kommunisták is, mindazok, akik szembeszegültek 
az idegen területek önmegsemmisítő megszállásával, a magyar burzsoázia 
irredentizmusával és revansizmusával, Horthy fasizmusával, s a magyar 
nép szabad jövőjéért szálltak harcba. Abban a szellemben, amelyet Pártunk 
nevelt beléjük, a kommunisták által vezérelt jugoszláv rabok internaciona
lista kötelezettségüknek tartották, hogy szolidaritást vállaljanak minden 
antifasiszta börtönlakóval, felajánlva nekik együttműködésüket, közössé
güket, elvtársiasságukat és szolidaritásukat. E tekintetben a végsőkig 



következetesek maradtak: sok börtönben és gyűjtőtáborban, amikor alka
lom adódott a szökésre, soha nem hagyták cserben más nemzetiségű társai
kat, mindig megkérték őket és javasolták, hogy együtt és egyidejűleg 
szökjenek meg, csak más-más irányban. Így történt Szegeden, Sárváron, 
Sátoraljaújhelyen és Horthy Magyarországának néhány másik börtönében 
és gyűjtőtáborában is. 

Eképpen játszódtak le az események Bergenden és Székesfehérváron is, 
ahol a 406. és a 408. különleges munkaszázad állomásozott, közöttük 
mintegy 200 politikai fogollyal Közép-Európa minden részéből, akiket 
a váci fegyházból soroltak be munkaszolgálatra. Amikor azután szerveze
tük megkapta az utasítást a JKP bácskai vezetőségétől, azonnal megszer
vezték az összes antifasiszták szökését. Egyedülálló vállalkozás volt az 
akkoriban egész Közép-Európában, ami teljes sikerrel végződött. 

Csupán ők öten estek áldozatul, akiknek emlékére itt ma összejöttünk. 
Kínos és gyötrelmes volt a haláluk, az igaz forradalmárok sorsa teljesedett 
be rajtuk. A szabadság küszöbén vesztették el ifjú életüket, amit a legna
gyobb eszményeknek szenteltek, azoknak az eszményeknek, amelyeket 
most váltunk valóra teljes következetességgel a szabad szocialista önigazga-
tású társadalom kiépítésével, híven követve azt az utat, akárcsak a háború 
előtt és a forradalom első napjaiban, amelyet Tito elvtárs jelölt ki számunkra, 
s amelyen ma is ő vezet bennünket. 

Elvtársaink, az öt bácskai ifjúkommunista, Milán Zecevic, Sípos István, 
Dániel Sirka, Radica Stanisavljev és Slobodan Gajic emléke éppen ezért 
a bátorság és a néphez való hűség örök példaképe marad mindannyiunk, 
e vidék minden harcosa és dolgozója számára. 

Örök jelképeként annak, ahogyan éltek, harcoltak és meghaltak, vésse ez 
az emlékmű tartósan az emlékezetünkbe mindazokat, akik ezen a mi bácskai 
anyaföldünkön neveledtek fel, s akik a halálukban is visszatértek ide, mégha 
Európa más térségein estek is el, a börtönökben és haláltáborokban, örök
ké hű maradván saját népükhöz és a jugoszláv forradalomhoz. 

Köszönetet mondok Bácskapalánka, Bácspetrőc, Zablja és Újvidék pol
gárainak, akik ezt az emlékművet emeltették, valamint Andrej Vasiljevic 
és Misa Cveticanin szobrászoknak e művükért. 

Elvtársak és elvtársnők, 
A jugoszláv nemzetek és nemzetiségek népfelszabadító háborújából, 
melynek azok a harcok is elválaszthatatlan részét képezték, amelyek az 
itteni rónán folytak, s amelyeknek emlékét idézzük ezzel a mai ünnepséggel 
is, a Jugoszláv Kommunista Szövetség és Tito elvtárs vezette munkásosz
tály és minden dolgozó emberünk forradalmi alkotó munkájával sarjadt ki 
szocialista önigazgatási rendszerünk. Szocialista forradalmunknak és ha-



tásának a nemzetközi életben szerves részét képezi, hogy a mai emberiségnek 
azokért a társadalmi-történelmi törekvéseiért harcoljunk, amelyek alapjá
ban véve felszabadító, haladó és demokratikus jellegűek. Ezzel az állás
foglalásunkkal elkerülhetetlenül szembekerültünk minden olyan szándékkal, 
hogy a nemzetközi viszonyokban a tömbérdekek kerüljenek előtérbe, 
s hogy különféle hegemonista rendszerek uralkodjanak el a népek fölött. 
Az el nem kötelezett országok harcának lényege a nemzetek közötti gazda
sági, politikai és más viszonyok egész világrendszerének gyorsabb megvál
toztatására irányul, hogy mielőbb túlhaladjuk mindazokat a kedvezőtlen 
irányzatokat, melyek a világ tömbökre való felosztottságából erednek. 
Korunk világa, véleményünk szerint, a népek egyenrangúságának tiszte
letben tartásával fejlődhet a nagyobb fokú együttműködés és integrálódás 
irányában, nem pedig az alárendeltségen alapuló nagy rendszerek erősítése 
útján. Ezért az el nem kötelezett országok mozgalma nem valaminek vagy 
valakinek a fenntartása, hanem döntő tényezője a modern világ társadalmi 
átalakulásának, haladó jellegű politikája a szocialista világnak a nemzetközi 
ténykedésben. 

Mint tudjuk, 1948-ban kíméletlen támadás indult forradalmunk alapvető 
vívmányai, elsősorban is az új Jugoszlávia szabadsága és függetlensége 
ellen. A súlyos nemzetközi viszonyok közepette is megvédtük arra való 
jogunkat, hogy urai legyünk saját országunknak, s hogy önálló utat válasz-
szunk a szocialista építésben. Az utóbbi időben azonban a tájékoztatóiro-
dások maroknyi csoportja újra aknamunkát próbál szervezni a Jugoszláv 
Kommunista Szövetség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság 
ellen. Ez a támadás ezúttal már nem csupán a szabadságunk és függetlensé
günk ellen irányul, hanem épp így a szocialista önigazgatás és országunk el 
nem kötelezett külpolitikája ellen is, ami az utóbbi negyed évszázadban 
szocialista utunk lényegbevágó sajátossága lett. Legfőbb céljuk az, hogy 
megfosszák munkásosztályunkat az önigazgatás jogától a maga munkájával 
és jövedelmével való rendelkezésben, hogy rákényszerítsék az állam gyám
kodását és a bürokrácia önkényét, s hogy a jugoszláv nemzeteket és nemzeti
ségeket megfosszák szabadságuktól és függetlenségüktől. A tájékoztató-
irodások becstelensége és árulása azonban annyira nyilvánvaló, hogy ma 
már a világon mindenki megtagadja őket. Támadásaik csak még inkább 
megerősítik egységünket a függetlenség, az önigazgatás és az el nem köte
lezettség útján, a titói úton, amelyen megingathatatlanul haladunk a szocia
lizmusba. Kitartóan harcolni fogunk szocialista önigazgatási rendszerünk 
minden más ellensége ellen is. 

Az ilyen emlékművek pedig, mint ez, amelyet most avatunk fel, ösztö
nözzék arra az új nemzedékeket, hogy még jobban megismerjék forradalmi 
múltunkat, mert csak így válhat igazán sikeressé az a harc, amelyet a mosta
ni és az eljövendő fiatalok boldogulásáért folytatunk. 



Dicsőség mindazoknak, akik életüket áldozták a szabadságért és a szoci
alizmusért folytatott harcban! 

Éljen a Jugoszláv Kommunista Szövetség! 
Éljen Tito elvtárs! 

(Az ünnepi beszéd Nova Gajdobrán, 1975. november 2-án hangzott el 
az ez alkalommal leleplezett emlékmű felavatásán. Az emlékművet Bácska-
palánka, Bácspetrőc, Újvidék és Zablja polgárai emeltették.) 







Dura Knežević 

DEMOKRATIKUS CENTRALIZMUS A JKSZ 
ELMÉLETÉBEN ÉS GYAKORLATÁBAN 
- VISSZATEKINTÉS A SZARAJEVÓI TANÁCSKOZÁSRA 

Bosznia-Hercegovina szarajevói KSZ választmányának tanulmányi köz
pontja és Bosznia-Hercegovina KSZ KB Marxista Tanulmányi Köz
pontja az 1975-ös év kezdetén jugoszláv tanácskozást szervezett Szarajevó
ban abból a célból, hogy a demokratikus centralizmus jellegéről, lényegé
ről, jelentőségéről, és a Kommunista Szövetség munkájában való elméleti 
és gyakorlati alkalmazásáról alkotott ismereteket kiegészítse. 

A tanácskozás az elhangzott huszonhárom beszámolóval és a vitában 
résztvevő tizennyolc hozzászólással nagymértékben megfelelt a vára
kozásoknak. Az előkészítés fázisában a szervezők megállapították a tema
tika lehetséges határait, így a szerzők vállalkozása nagyjából egységesült 
- a témák illetve elméleti feldolgozásuk és a politikai gyakorlat szem
szögéből. Ez többek között azért is volt lehetséges, mert a szerzők és a 
vitában felszólalók ismert tudósok, politikai funkcionárusok és a társult 
munka képviselői voltak. 

Dr. Fuad Muhié bevezető előadása érzékeltette a tanácskozás eszmeisé
gét. A klasszikusok tanaira hivatkozva, Muhié kihangsúlyozta, hogy 
Marx milyen nagy gondot fordított a szervezettség erősítésére; 

, , . . . olyan szilárdan szervezett nemzeti pártokon és azok harci felkészültsé
gén inszisztált, melyek a munkásosztály gazdasági és politikai harcát egységes 
mozgalommá egyesítenék. Marx álláspontjai rendkívül határozottak vol
tak. Az igazi forradalmi párt - szerinte - nem lehet összeesküvő, mely ki
zárólag az akarat korlátlan erejébe vetett hiten alapulna (ezért nem lép
hettek be az I. Internacionálé soraiba a blanquisták). Ugyanígy a párt nem 
lehet anarchisztikus, nem alapulhat romboló törekvéseken, mely tagadja 
a szervezés minden formáját (Bakunyin-modell); nem lehet opportunista 
modell sem; még kevésbé redukálhatja tevékenységét kizárólag a manuális 
munkásokra, mint az egyedüli igaz proletárokra" - (mint ahogy a pro-
udhonisták követelték). Mindhárom esetben Marx a szektásságból és 



a dogmatizmustól való legnagyobb félelmét fejezte ki, és kijelentette, hogy 
ellenük minden eszközzel kész harcolni. (19. old.) 

Lenin álláspontját elemezve, Muhić úgyszintén kiemeli, hogy a szerve
zési kérdés megoldása az eredményes osztályharc fontos előfeltétele 
Lenin szerint a demokratikus centralizmus alkotóeleme a pártszervezetek 
politikai határozatait megelőző szavazási mód, ami azt jelenti, hogy külön 
figyelmet fordít a határozatok megszületése előtti dialógusokra. Ebben 
az értelemben a centralizmus demokratikus, mintahogy a demokrácia 
centralisztikus, amikor gátolja az oppozíciós viszonyt a megszavazott 
határozattal szemben. 

Muhić professzor véleménye szerint a jugoszláv kommunisták mozgalmuk 
folyamán forradalmi győzelmet arattak afelett a kísérlet felett, amelyek a mar
xizmus „autentikus" magyarázását és elfogadását célozták. Mindez a jugo
szláv önigazgatású szocialista társadalom fejlődésének jellegzetes útját 
és a marxizmus alkotó jellegű értelmezését eredményezte. Ezt a folyamatot 
különféle áramlatok kísérték. A jugoszláv társadalom politikai restaurá
ciójában Muhić három próbálkozást említ meg: 

1. A liberalisztikus irányzat alapgondolata a párt absztrakt demokrati
zálása volt, a demokratikus centralizmus átalakítása a pártszervezetek 
laza szövetségévé, a korlátlan vita nevében a frakciók szabad működésé
nek lehetővé tétele még akkor is, amikor a határozatot megfelelő eljárás
sal szavazták meg. . . A végső következmény, a JKSZ kispolgári típusú 
párttá való átalakulása. 

2. A bürokratikus-etatista restauráció a demokratikus centralizmus 
és a párton belüli demokrácia megszüntetésére irányult, az elidegenült 
bürokratikus központok párt- és politikai hatalmának újbóli visszaállí
tására, az „erős kéz" politikájának felújítására, amely állítólagos és egye
düli biztosítéka annak, hogy Jugoszlávia mint integrált egész fennmaradjon. 

3. A föderatív-nacionalista restauráció programja oly módon kívánta 
megvalósítani a demokratikus centralizmust, hogy az a legnagyobb mér
tékben önállósítsa a köztársasági pártszervezeteket, kimondottan nacio
nalistává változtassa, és függetlenítené őket nemcsak a más köztársaság
beli pártszervezetektől, hanem a JKSZ Elnökségétől is, de még Tito 
elnök személyiségétől is. Az ilyen alapon nyugvó pártföderalizmus a 
liberalizmus és nacionalizmus sajátos ötvözete. 

A bevezető beszámoló végén Muhić kihangsúlyozta a JKSZ X. kong
resszusának jelentőségét a Kommunisa Szövetség és az önigazgatás további 
fejlődésében. 

A többi szerzőnél is megfigyelhettük azt a törekvést, hogy kifejtsék a 
különböző társadalmi viszonyok között kialakult demokratikus centra
lizmus lényegét és formáit. í g y dr. Mićo Carević (Demokratikus centra
lizmus - a szervezés és a Kommunista Szövetség akciójának egységes 



alapja) és Milorad Muratovic (A demokratikus centralizmus eszmei és 
politikai összetevői) kiemelték a kommunista és munkásmozgalom tör
ténetét végigkísérve a demokratikus centralizmus állandó meghatározó 
marxista jegyeit, hogy még pontosabban körülhatárolják a Kommunista 
Szövetség tevékenységét. Dr. Savó Zivanov hozzászólása is érdekes, 
(A demokratikus centralizmus - és a párt egysége - történelmi tapasztalat 
és néhány időszerű probléma) mert a pártegység fontosságával és lényegével 
foglalkozik, amely alapvető feltétele a párt erősödésének és a demokratikus 
centralizmus alkalmazásának. Az ideológiai, a politikai, a szervezési és 
az ackióegység kétségtelenül a legfontosabb feladatokat képezik. A szerző 
a szervezés kérdésének elemzésekor hangsúlyozza az ideológiai kohézió 
fontosságát, mert az „a cselekvés iránytűje" a politikai kohézió alatt 
pedig az „egységes pártvonalat" érti, amelynek szellemében alakulna ki 
a fundamentális ideológiai álláspontok és a hosszú távú tervek célkitűzései. 
Különösen fontos, hogy megvalósuljon az akcióegység, hogy a szervezés 
a deklaratív véleménynyilvánításnál ne rekedjen meg. Zivanov arra a 
történelmi tényezőre is rámutat, hogy a kommunista szervezetekben 
sok nehézség származott abból, hogy a demokrácia és a centralizmus 
elemeinek viszonyában nem volt megfelelő mérték a párt kiépítésére 
és működésére, s vele együtt a társadalomra vonatkozóan is. (399. old.) 

Doktor Rados Smiljkovic (A politikai pártok belső viszonyai és a 
demokratikus centralizmus - visszatekintés az irodalomban fellelhető 
néhány alapgondolatra) a demokratikus politikai folyamat szükségszerű
ségének téziseit fejtegeti, miközben idézi ezek feltételeit: 1. minden 
párttagnak legyen egyenlő joga; 2. megfelelő politikai műveltsége és eszmei 
tudata; 3. bírálata és véleményharca; 4. a döntéshozatal demokratikus a hatá
rozat kötelező végrehajtásával; 5. tájékozódottság és a munka nyilvá
nossága. (345. old.) A szerző részletesen foglalkozik a különböző politikai 
pártokban uralkodó alapotokkal és viszonyokkal, meg ezzel a kérdéssel 
foglalkozó elméletekkel. A komparatív feldolgozási módot mr. Mitar 
Miljanovic alkalmazta (A párton belüli viszonyok szemlélése a JKSZ 
és a Szovjetunió KP statútumában), hogy rámutasson arra a hiábavaló 
próbálkozásra, hogy a demokratikus centralizmust mindenhol ugyan-
olyam modell szerint alkalmazzák. Az elvi különbségek a párt pozíciójá
ban, a hatalomhoz való viszonyában, a szocializmus kiépítéséig vezető 
út megválasztásában elkerülhetetlenül a párt belső regulatív viszonyainak 
különbözőségében jutnak kifejezésre. 

Kiemeljük Stojan Tomié fejtegetéseit is (Értékrendszer és a demo
kratikus centralizmus mint érték), mert új alkotóelemet vezet be - a poli
tikai kultúra hatását. Az összefoglalóban a következőket mondja: 

„Az a forradalmi és politikai kultúra, amelyik a haladás felé törekszik, 
a demokratikus centralizmusnak megtisztelő helyet biztosít az érték-



rendszer fokozatán. Szigorúan meg kell becsülni és korrektül megvalósítani 
mindazt, amit a haladó forradalmi többség demokratikus módon elfoga
dott - ez az egyének, a csoportok és a politikai intézmények magatartásbeli 
elve, és műveltségük, illetve politikai értékük alkotóeleme." (378. old.) 

Nagy érdeklődést váltott ki az a közlemény is, amely a Kommunista 
Szövetségen belüli demokratikus centralizmus időszerű elméleti és gyakor
lati kérdéseivel foglalkozott. Azok közül a szerzők közül, akik jelentősen 
hozzájárultak a Kommunista Szövetségben uralkodó viszonyok lénye
gének és a demokratikus centralizmusra való hatásuknak megállapításához, 
megemlítenénk Simo S. Nenezic magiszter beszámolóját is (Divergens 
koncepciók a JKSZ demokratikus centralizmusáról és ezek forrásai). 
Bírálóan tekint vissza azokra a szerzőkre, akik a közelmúltban kétségbe 
vonták a demokratikus centralizmus időszerűségét a Kommunista Szö
vetség munkájában, ugyanakkor kiemeli, hogy ennek az elvnek a tartalma 
nem maradhat mindig ugyanaz. Rámutatott a párton belüli kisebbségről 
alkotott téves értékelésre és leszögezte, hogy az az állítás, miszerint a 
párton belüli kisebbség a haladás és az antibürokratikus korrektívum 
eszméjének egyetlen hordozója a Kommunista Szövetségben, tudományos 
és eszmei-politikai szemszögből hibás és tarthatatlan. (232. old.). A 
demokratikus centralizmusról szóló kispolgári liberális fogalmazvány 
kontextusában, úgy tartja a szerző, létrejött az az ismert tézis, hogy a 
Kommunista Szövetség nem avatkozik be a társadalmi kérdésekbe, s ez 
káros következményeket váltott ki. Hasonló megállapítást tesz a szerző 
a bürokratikus-centralisztikus álláspontokra és azokra a kísérletekre, 
melyek a Kommunista Szövetség föderalizálását célozták. Simo S. Nene-
zictyel kapcsolatban meg kell említenünk még egy figyelemreméltó, nem 
mindennapi eljárást: kritikai szemlélődései során feltüntette azoknak a 
hazai szerzőknek a nevét és írásait, akiknek a véleménye, a szerző szerint, 
ellentétben áll a Kommunista Szövetség álláspontjával. 

A tanácskozáson elhangzottak olyan közlemények is, melyek rámutattak 
a demokratikus centralizmus elvének gyakorlati alkalmazására a Kommu
nista Szövetség alap- és községi szervezeteiben. Megemlítenénk még a 
következő tanulmányokat: dr. Draskovié Dragomir: A demokratikus 
centralizmus integráló funkciója és a KSZ avantgárd tevékenysége a 
társult munka viszonyaiban; mr. Alija Latié: A kommunisták tevékeny
sége a delegációkban és a demokratikus centralizmus elvének alkalma
zása; Dura Njemoga: A demokratikus centralizmus és a Kommunista 
Szövetség eszmei-politikai álláspontjának megvalósítása; dr. Jovan R. 
Marjanovic: A kommunisták tevékenysége a delegációkban és a demok
ratikus centralizmus elvének alkalmazása; Dzafer Omercevic: A demok
ratikus centralizmus elvének alkalmazása az „Energoinvest" KSZ-szer-
vezetének munkájában, valamint Husnija Sejdinovic: A demokratikus 



centralizmus megvalósításának osztály-lényege a Kommunista Szövetség 
községi szervezetének gyakorlatában című munkáját. 

Ami a tanácskozáson lefolyt vitát illeti, kétféleképp minősíthető: az 
egyik a vitának az a fajtája, melyet főleg ilyen esetekben alkalmaznak, 
alapjában véve visszavezethető a korábban kézhez kapott és már elhangzott 
szövegek értelmezésére, a másik pedig dialógus formát öltött azoknak 
a kérdéseknek a tökéletesebb feldolgozása érdekében, melyeket nem 
öleltek fel. A rövid, egynapos tanácskozás polemikus jellegű volt. 
Megemlítenénk még doktor Stipe Suvar beszámolóját is, aki kifogásolta, 
hogy a demokratikus centralizmus szükségességét még mindig inkább 
verbálisan hangsúlyozzuk, és kevésbé ismertetjük annak konkrét alkal
mazását. Egyértelmű feleletet vár arra a kérdésre, hogy a Kommunista 
Szövetségre mint egyedüli munkás-avantgardra, vonatkozik-e még ma is 
mindaz, amit a demokratikus centralizmusról Lenin megállapított, illetve 
milyen ennek az elvnek az alkamazása a korszerű világ annyira különböző 
feltételei között. Ebben az értelembe Suvar a következőket konstatálta: 

„Azt mondanám, hogy el kell fogadnunk azt a tézist, hogy a demokra
tikus centralizmus nem változtathatatlan, hanem a konkrét történelmi 
körülményekhez alkalmazható. Ez a mai értekezésen írott formában 
jutott kifejezésre, de nem eléggé érthetően és határozottan." (497. old.) 

A továbbiakban azokra a próbálkozásokra mutatott rá, melyek a demo
kratikus centralizmus elvét „nemzetfelettinek", és mint a párt valamilyen 
központtal szembeni kötelezettségének tünteti fel, szerinte ezeket a kér
déseket is meg kellene vitatni. Suvar ennek az elvnek az alkalmazásával 
kapcsolatban egy jelentős dilemmát említett meg. „Nagy hibát követünk 
el akkor, ha a demokratikus centralizmust a társadalomra, az osztályra, 
az önigazgatási intézményekre próbáljuk erőltetni, pedig az valójában 
csak a pártra és a kommunistákra érvényes." (503. old.) 

A tagság pozíciójáról és az alapszervezetekben uralkodó viszonyokról 
dr. Dragomir Draskovic plasztikusan beszélt. A korábbi tapasztalatokra 
figyelmezetetett, amikor a tagság még nem ápolta kellőképpen a kritikai 
viszonyt a fórumokkal és a funkcionáriusok munkjával, magatartásával 
szemben. Szükséges a szervezet iránti bizalmat ápolni, hogy így elkerüljük 
az inszinuációt és az alaptalan megbélyegzést. 

Az értekezés végén a szervezők egyike a KSZ (szarajevói községi vá
lasztmányának tanulmányi központja) jól tette, hogy a beszámolókat 
és a lezajlott vitát jól megszerkesztett könyvek formájában a nyilvánosság 
rendelkezésére bocsátotta, amelyek az érdekelteknek újabb forrásmunkát 
képeznek a demokratikus centralizmus kérdését feldolgozó számottevő 
irodalomhoz. A tanácskozás és a róla készült publikáció mindenesetre 
nagyon hasznos mód arra, hogy a Kommunista Szövetség elméleti és 
gyakorlati kérdései megvitatásra kerüljenek. 









L a k i László 

JOSIP BROZ TITO: ÖNIGAZGATÁSI SZOCIALIZMUS 

Josip Broz Tito: Samoupravni socijalizam 

Biblioteka Suvremeni misao — Školska knjiga Zagreb. 1974. 230 old. 

Tartalom: 

Titova koncepcija samoupravnog socijalizma, 1. Uvođenje samoupravljanja i bit pro
leterske demokracije, Tvornice radnicima, Radničko samoupravljanje u praksi po
kazalo svoju punu vrijednost, Neposredni proizvođači — glavni nosioci proširene 
reprodukcije, O raspolaganju viškom rada, 2. Samoupravljanje i država, Proces od
umiranja države, O karakteru socijalističke demokracije, Razvoj društveno-političkog 
sistema, O komuni, Problemi planiranja i raspodjele, Prevladavanje posredničke uloge 
države, Općenarodna odbrana, 3. Samoupravljanje i radnička klasa, Radnička klasa 
— osnovni revolucionarni subjekt, Radnik kao proizvođač i upravljač, O socijalnim 
razlikama. Jedinstvo i suverenitet radničke klase Jugoslavije, Radnička klasa i novi 
Ustav, 4. Samoupravljanje i međunacionalni odnosi, Ravnopravnost i povezanost 
na osnovama samoupravljanja. O bratstvu i jedinstvu. O funkciji federacije i republika. 
Klasna podloga nacionalizma, 5. Samoupravljanje i Savez komunista, Savez komunista 
avangarda i dio radničke klase, Uloga i odgovornost komunista, O liku komuniste, 
0 demokratskom centralizmu, Ostvarivanje jedinstva S K J i borba protiv frakcio-
naštva, Savez komunista, omladina i samoupravljanje, 6. Samoupravljanje, koegzisten
cija i socijalizam kao svjetski proces. Raznolikost oblika socijalističkog preobražaja. 
Klasna bit politike nesvrstavanja i koegzistencije, Osnovni principi koegzistencije 
1 nesvrstavanja, Dekolonijalizacija, problemi razvoja i neokolonijalizam, Napomene 
sastavljača izbora, Kazalo. 

Napjainkban az önigazgatási gyakorlat egyre erőteljesebb kialakulása 
mindinkább szükségessé teszi az önigazgatású szocializmus elméletének 
egységes megalapozását is. A kérdés megoldásának szükségessége szinte 
állandóan jelen van politikai, társadalmi és tudományos életünk minden 
jelentősebb megnyilvánulásában. Ezt az egyre égetőbb szükségletet sok 
jugoszláv könyvkiadóvállalat is felismerte és kiadványai közé iktatta az 
általános marxista neveléssel foglalkozó művek mellett a szocialista ön-



igazgatással foglalkozókat is. Egy ilyen pozitív kezdeményezésnek az 
eredménye e szóban forgó könyv is. 

„Az önigazgatású szocializmus" című kiadvány a zágrábi Skolska knjiga 
gondozásában jelent meg és Tito elvtárs önigazgatással foglalkozó cikkei
nek és beszédeinek gyűjteménye. Természetesen e gyűjtemény a cikkek 
és beszédek legjellegzetesebb részeleteit tartalmazza, mert az összes ide
vonatkozó anyagot lehetetlen lett volna egy korlátozott terjedelmű kötet
ben megjelentetni. A válogatás így is nagy gondot okozott a szerkesztők
nek, hiszen — zárószavukból idézve - „Tito eszméi a tettekben születnek, 
a tettekbe térnek vissza és hordozói a tetteknek." A válogatás során öt 
jelentős témakört alakítottak ki : 
1. az önigazgatás és az állam 
2. az önigazgatás és a munkásosztály 
3. az önigazgatás és a nemzetek közötti viszony 
4. az önigazgatás és a Kommunista Szövetség 
5. az önigazgatás, a koegzisztencia és a szocializmus mint világfolyamat. 
Ezenkívül az első, mondhatnánk bevezető rész, az önigazgatás születésé
nek és fejlődésének történeti áttekintése a jugoszláv gyakorlatban. 

Mint ahogy a tartalomból is kitűnik egy nagyon jelentős kiadványról 
van szó, amely noha csak fragmentárisan - elméleti alapot nyújt az ön-
igazgatású szocializmus vizsgálatához és tanulmányozásához. Különösen 
nagy hasznát veheti e könyvnek ifjúságunk, azok a fiatalok akik nem is 
tudják elképzelni, hogy a szocialista építés történhet másképpen is, mint 
önigazgatás nélkül. 

A témakörök megválasztása és azokon belül a különböző kérdéscsopor
tokat tárgyaló beszéd- illetve cikkrészletek gondos ismertetése nehéz 
feladat elé állítja a könyv bemutatóját. í g y hát nem marad más hátra, 
minthogy a teljesség igénye nélkül, szubjektív válogatás alapján idéz
zünk néhány jellegzetes gondolatot. Magától érthetődik, hogy ily módon 
az ismertető csak arra szolgálhat, hogy felkeltse az olvasó figyelmét és 
érdeklődését, de véleményünk szerint már így is sokat elérünk, ismétel
ten hangsúlyozva, hogy mindenki számára hasznos olvasmányt tartalmazó 
kiadványról van szó és hazánk minden egyes dolgozója, aki egyben ön
igazgató is , elméleti tudást kap sok olyan kérdés kapcsán, ami a minden
napi gyakorlatban még igen gyakran érthetetlen és homályos. 

Most pedig következzenek az idézetek: 
„Amint már az előbbiekben említettem, az elfogadásra kerülő törvény

tervezet rendkívüli fontosságú szocialista hazánk további helyes fejlődése 
szempontjából, de ezt a kérdést nem oldja meg teljes mértékben, csupán 
egy további lépést jelent a kommunizmus felé. Az állami funkciók még 
nem szűnnek meg teljesen a gazdasági irányításban, de többé már nem 



kizárólagosak. Egyre inkább gyengülnek, mert az irányításba bevonják 
a dolgozókat, akik fokozatosan jutnak jogaikhoz, nem pedig egyszerre, 
teljes mértékben, hogy mint termelők irányítsák is a termelést. Miért 
kerülnek a munkások fokozatosan az irányításba és nem egyszerre? Hosz-
szan fog-e ez tartani és meddig? Arra nem lehet válaszolni, hogy mennyi 
ideig fog tartani, mert ez különféle körülménytől függ. Függ a kulturális 
fejlődés iramától, vagyis a munkások sokoldalú képzésétől, hogy minden 
tekintetben képessé váljanak a közösség érdekei szerint irányítani a gyára
kat, a bányákat stb, mert enélkül nem tudják a nyilvántartást és az ellen
őrzést végezni. Kulturális felemelkedés nélkül nem képesek teljesen el
sajátítani az irányítás technikáját sem, továbbá ettől függ a termelőerők 
fejlődésének gyorsasága is és így tovább. 

A munkásság kulturális felemelkedése annál is fontosabb számunkra 
és az egyik legnehezebb problémát jelenti, mivel országunk a termelő
erők fejlettségi foka tekintetében Európa legelmaradottabb országai 
között volt. Gyáriparunk csak most kezdett teljes iramban fejlődni. A 
gazasági irányítás funkcióinak a munkásokra való gyorsabb vagy lassúbb 
átvitele tehát termelési erőink fejlődésének ütemétől függ. Ez elsősor
ban maguktól a munkásoktól függ, gondolkodásuktól, hogy minél előbb 
és minél több fogyasztási javakat állítsanak elő, hogy takarékoskodjanak, 
ne pedig pazaroljanak stb.". 

(Részlet az 1950-ben tartott képviselőházi expozéból. 1) 
Az önigazgatás első eredményeiről Tito elvtárs 1953-ban a szkopjei 

nagygyűlésen tartott beszédében többek között a következőket mondta: 
„Amióta a munkaközösségek kezükbe vették az irányítást, a termelés 

fejlődése hihetetlen lendületet és méreteket öltött. Nemcsak a termelés 
növekedett, hanem a minőség is jobb. Nagyobb a takarékosság, az ön-
kezdeményezés teljes lendületet kapott, az emberek új és új lehetőségeket 
fedeznek fel, s az áruválaszték is nagy mértékben megnövekedett. Egy
szóval, mindazt amit ezelőtt óhajtottunk, de amit a szigorú központosítás 
az úgynevezett államkapitalizmus időszakában nem tudtunk megvaló
sítani, azt most véghezvittük. 2 ". 

Az önigazgatás lényegéről szólva 1971-ben, Szarajevóban, az önigazga
tók II. értekezletén Tito elvtárs ezt mondta: 

„Gyakorlatunk megmutatja, hogy az önigazgatás legnagyobb ereje 
abban van, hogy felszabadítja a legszélesebb tömegek alkotó kezdeménye
zését és utat nyit a munka és az ember egyénisége felszabadulásának, ami 
meggyorsítja az öntudat kialakulását és emeli a munkásembernek mint 
az alkotás és haladás hordozójának méltóságát. 3 " 

Az állam elhalásának elmélete napjainkban éppen az önigazgatású 
szocializmus gyakorlatában kap kézzelfogható formát és megvalósulást. 
Ezért nem csoda, ha önigazgatásunk elméletét megteremtő teoretikusaink 



is igen gyakran foglalkoznak e kérdéssel Tito elvtárs 1960-ban a JDNSZSZ 
V. kongresszusán tartott beszámolójában így szólt az állam elhalásáról: 

„Elvtársak és elvtársnők, az állam elhalásának vagy fennmaradásának 
kérdése ma már régen túlhaladott téma, mert az az elméleti feltételezések
ből feltartóztathatatlanul utat tör magának a szocialista gyakorlatban, 
méghozzá nemcsak nálunk hanem másutt is. ( . . . ) Mégis, még ma is vannak 
kitartó dogmatikusok — sztálinisták, bírálóink —, akik kitartóan állítják, 
hogy Marx, Engels és Lenin feltételezése az állam elhalásáról a mi revizio
nista halálos vétkünk annak ellenére, hogy eddigi gyakorlatunk teljes 
mértékben beigazolta e nagy gondolkodók összes zseniális előrelátásait. 

Az állam mindenképpen szükséges az átmeneti, szocialista társadalomban. 
1. Jelentős szerepet játszik a szocialista rendszer • megvédésében a 

szocializmus belső és külső ellenségeivel szemben. 
2. A termelési eszközök átvételekor és kisarányú felhalmozáskor fontos 

szerepet játszik az eszközök központosításban a szocialista gazdaság 
fejlődésének kezdetén, ami különösen érvényes a gyengén fejlett országokra. 

3. Szerepe, különösen kezdetben, fontos a társadalom szocialista jelle
gének kiépítésében és az irányításban. Funkciói azonban fokozatosan 
csökkennek olyan mértékben, amennyire azokat a társadalom átveszi ." 4 

„Most, mikor a dolgozói közösségek irányítják a termelést, az anya
giak hogyan határozzák meg a szocialista termelés demokratizálódását? 
Miben rejlik ennek lényege? 

1. A munkások alapjaiban változtatják meg a termelés eszközeihez 
való viszonyukat, mert bérmunkásokból szabad termelőkké és a termelés 
önálló irányítóivá váltak. 

2. Most az egyes munkás és tisztviselő jutalmának magassága a vállalat 
által megvalósított jövedelemtől, vagyis a vállalat dolgozói által elért 
teljes munkaeredménytől függ. Ez pedig úgyszintén függ a termelékenység 
fokától, a termék minőségétől, a szóban forgó termék iránti kereslettől 
és hasonló elemektől, mint amilyenek az anyagtakarékosság, a termelési 
eszközök ésszerű kihasználása és megőrzése, ügyesség a termelés szervezé
sében és így tovább." 
(Az 1951-ben tartott mostari népgyűlési beszédéből. 5 ) 

Társadalmi-politikai rendszerünk fejlődéséről és az elért eredményekről 
Tito elvtárs így nyilatkozott beszédeiben: 

„A termelési eszközök feletti társadalmi tulajdonnak és a munkásság 
gazdasági önigazgatásának elve meg a politikai és társadalmi élet egyéb 
megnyilvánulásai alapján az alkotmány egy új rendszert teremtett és erő
sített meg, mégpedig a gyakorlatban az önigazgatású kommunákra építve. 
Ebben a rendszerben a termelők és hazánk többi polgárai egyre közvet
lenebbül, illetve képviseleti testületeik által részt vesznek nemcsak a tör
vények és politikai döntések meghozatalában, hanem az egyéb társadalmi 



ügyek irányításában is. Ezzel elértük az államkapitalizmus és a bürokratiz
mus erőinek és irányzatainak leverését, legfontosabb politikai győzelmünket. 
Ebben az időszakban megtett legfontosabb, sőt bátran mondható, tör
ténelmi lépésünk nemcsak abban rejlik, hogy úrrá lettünk ezek felett, 
hanem alapot is teremtettünk a társadalomnak egy állandó és következetes 
folyamathoz, hogy felszabaduljon az adminisztratív formaszerűségtől, 
az etatizmus merevségétől és a bürokrata önkénytől." 
(Az SZVT munkajelentéséből, 1954 .6) 

„Legfontosabb eredményeink társadalmi és politikai berendezésünk 
területén a következők: 
— képviselő-testületeink, képviselőházunk és népbizottságaink kiépítése, 
— az államgépezet egyéb szerveinek és intézményeinek kiépítése, 
— a szocialista kommunákon alapuló helyi önigazgatás kifejlesztése és 

erősítése, 
— a társadalmi igazgatás sokféle közszolgálati szerveinek kifejlesztése, 
— a polgárok demokratikus jogainak és általános életünk és politikai 

rendszerünk belső demokratizációjának fejlesztése és erősítése, 
— jogrendszerünk módosítása, korszerűsítése és belső összehangolása, 
— a társadalmi és pilitikai szervezetek szerepének helyes meghatározása 

szocialista demokratikus rendszerünkben." 
(A J K S Z VII. kongresszusán 1958-ban tartott beszámolóból. 7) 

Nemzeteink és nemzetiségeink egyenrangúsága szocialista társadalmi 
rendszerünk rendíthetetlen alapköve, amelyből a köztársaságok és tar
tományok egyenlő jogai természetesen következnek. Ezért magától érte
tődő, hogy Tito elvtárs igen sokszor kitér e kérdés taglalására beszédei
ben és írásaiban. Példaként az 1969-es, a JKSZ IX. kongresszusára készített 
beszámolójából idézünk: 

„Nemzetiségi viszonyaink és szocialista köztársaságaink fejlődésében 
jelentős haladást értünk el, mégpedig tartós, elvszerű alapokon. Ehhez 
nagymértékben hozzájárultak a nemrég történt alkotmányos változások 
is, de különösen a Szövetségi Képviselőház Népek Tanácsának új szerepe. 

Jelentős mértékben változnak a viszonyok a föderáció és az ezt alkotó 
önigazgatási társadalmi-politikai közösségek, a köztársaságok között, 
valamint e közösségek egymás közötti viszonyai is. A szocialista köz
társaságok egyenrangúan vesznek részt a föderáció politikájának meg
határozásában és végrehajtásában, a közös érdekű kérdések feltárásában 
és megoldásában, valamint a föderáció törvényhozó és végrehajtó szer
veinek kialakításában, s mindezért közvetlenül viselik a felelősséget. 
A föderáció hatásköréhez tartozó összes teendők végzésében és az egymás 
közötti visszonyok rendezésében a köztársaságok egyenlő jogokkal vesznek 
részt — függetlenül nagyságuktól, gazdasági erejüktől, vagy lakosaik 
számától - egymás érdekeit elismerve és összehangolva, a társadalmi 



megállapodásokban rögzített és a szocialista szolidaritásnak megfelelő 
elvek alapján. Ezzel a köztársaságok politikai szuverenitása tartalmilag 
kiegészül, törvényhozó és egyéb hatáskörük kibővül és növekszik a fele
lősségük az egész társadalmi fejlődésért. A társadalom bázisában végbe
menő önigazgatási viszonyok és a föderatív rendszer fejlődésével össz
hangban megvalósul a szocialista tartományok nagyobb önállósága i s . " 8 

A testvériség-egység eszméjéről a szöveggyűjteményben a következőket 
is megtalálhatjuk: 

„Minden nemzetnek joga van ápolni hagyományait, természetesen 
a legjobbakat, melyek kohéziónkat és egységünk megszilárdítását szol
gálják. Minden nemzet tegye azt, ami érdekeinek legjobban megfelel, 
de ugyanakkor számot kell vetnie a többi délszláv nemzet érdekeivel is, 
hogy ne tevékenykedjen a többi nemzet, egész kzösségünk kárára. Múl
tunk pozitív hagyományai csak akkor lehetnek igazán nagyok, ha egye
sítjük őket. Nem vagyunk nagy nemzet, kis ország vagyunk. Éppen 
ezért nem kell vetélkednünk, hogy a múltban ki volt nagyobb közülünk. 
Közülünk senki sem volt eléggé nagy, mert különféle ellenségnek és 
minden lehető támadásnak viharmezején voltunk és nem nyílt lehetősé
günk a fejlődésre. De egységesen, keményen harcoltunk, hogy az ellenség 
ne semmisítsen meg bennünket. Ezért gondolom, hogy ma nem szük
séges elmélkedésbe bocsátkozni arról, ki a nagyobb, kinek volt a múltban 
ez vagy az a kimagasló egyénisége. Ha ezek a nagy egyéniségek pozitívak 
voltak, akkor mindannyiunknak el kell őket fogadni." 
(A Vrnjacka banja-i pohárköszöntőből, 1966-ban. 9) 

„Kommunistának lenni nem könnyű" — jelentette ki Tito elvtárs a 
belgrádi TV-nek 1972-ben adott interjújában. „Kommunistának lenni 
még mindig a sok mindenről való lemondás készségét jelenti. Kommu
nistának lenni annyit jelent, hogy a haladásért, a boldogabb és szebb 
jövőért vívott harc élvonalában kell lenni. Ezt bebizonyították embereink 
akik beléptek a háborúba. Noha tudták, hogy a kommunizmus nem fog 
azonnal győzedelmeskedni, hogy meg sem fogják talán érni, mégis áldo
zatokat hoztak, az életüket adták. Ezek kommunisták voltak, kommu
nista ifjúság, öntudatos emberek, akik vállalták a legnagyobb lemondást 
is. Kommunistának lenni — belső önfegyelmet jelent, ez pedig mindenek
előtt megköveteli, hogy legyőzd önmagad . 1 0 " 

A szocialista építés különböző formáiról beszélve Tito elvtárs az egyip
tomi „Akbar el Jon" c. lapnak 1965-ben adott interjújában többek között 
ezt mondta: 

„A szocialista fejlődés útjára lépő országok számának gyarapodása a 
formákat is gazdagítja, mert ehhez járul hozzá minden ország jellegzetes 
feltételeitől és szükségleteitől függően. Ez a különféleség csak erősítheti 



a szocializmus ügyét, mert a szocialista eszmék életképességét s külön
böző államokban, különféle feltételek közötti megvalósulását bizonyí t ja ." 1 1 

„Az el nem kötelezettség politikájának alapvető tartalma a békeharc 
és az összes labilis viszonyok következetes elhárítása a nemzetközi viszo
nyokból. Ma ez elsősorban harc mindenfajta elnyomatás és egyenlőtlenség 
ellen, a gyarmaturalom maradványainak felszámolásáért és a demokrati
kusabb nemzetközi viszonyokért. Ez ugyanakkor az elégtelenül fejlett 
országok harca is az önálló társadalmi átalakulásért és a gyorsabb gazda
sági fejlődésért, természetesen nemcsak szavakkal, hanem tettekkel i s . " 
(A JKSZ VIII. kongresszusán elhangzott beszámolójából, 1964 . 1 2) 

Végezetül napjaink égető kérdéséről, a nemzetközi politikai és gazdasági 
életben egyre inkább elharapózó jelenségről, az imperialista neokolo-
nializmus mesterkedéseiről Tito elvtárs a JKSZ X. kongresszusán be
számolójában ezt mondta: 

„A nemzeti és társadalmi függetlenségért vívott harc állandóan az 
egyenlőtlenség és kizsákmányolás túlhaladott viszonyait megtartani kívánó 
erők ellen irányul. 

Az imperializmus megkísérli, hogy kiváltságos helyzetét megtartsa és 
megvédje minden eszközzel: beavatkozással, különféle nyomással, sőt 
az erőszak alkalmazásával is, katonai beavatkozással és fegyveres agresszió
val. Az imperialista erők összefogva szembehelyezkednek a haladó moz
galmak megnövekedett erejével és megkísérlik megakadályozni az el
kerülhetetlen átalakulást egyes országokban és a nemzetközi viszonyok
ban. Az imperializmus különsen az úgynevezett hadiipari komplexusra 
támaszkodik és a techno-bürokratikus struktúrákra, melyek mindinkább 
elhatalmasodnak a társadalom felett és a világ egyenlőtlen viszonyainak 
fenntartására szolgálnak eszközül. 

Mint a monopolkapitalizmus és a neokolonializmus kifejezett meg
nyilvánulásai, a nemzetek feletti társaságok megkísérlik magukat domináns 
tényezővé nyilvánítani a fejlettebb országokban is. E társaságok egyre 
nagyobb beavatkozása néhány országban ellenállásba ütközik, ahol igye
keznek korlátozni hatásuk kiszélesedését. E társaságok a fejlődő államok
ban külön negatív ténykedést fejtenek ki — gazdaságilag, mert nagy pro
fitot vonnak ki onnan politikailag - mert beavatkoznak a belügyekbe. 
Óriási gazdasági ügyvitelt és eszközöket ellenőrizve a nemzetközi tár
saságok egyre nagyobb társadalmi és politikai hatalomra törekednek és 
ezzel még inkább biztosítják profitjukat és befolyásukat, mindenekelőtt 
saját anyaországuk érdekében. Ezért szükséges megakadályozni káros 
tevékenykedésüket és alávetni őket azon államok szuverenitásának, ahol 
működnek." u 

A felsorolt idézetek minden bizonnyal igazolják, hogy e könyv a téma
körök széles skáláját és önigazgatású gyakorlatunkat tekintve egyformán 



szolgálhat az önigazgatás történetének és elméletének kézikönyveként is. 
Mivel Josip Broz Tito szavai mindig a néphez szólnak, így a könyv nyel
vezete közvetlen, egyszerű, sallangmentes és közérthető, ami minden
képpen csak növeli értékét a legszélesebb olvasótábor körében. 
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Tartalom: 1. Egységes-e az ipari társadalom elmélete? 2. Aron elméletének eszmei 
elődei, 3. Mit nevez Aron ipari társadalomnak? 4 Két rendszer vagy két modalitás?, 
5. A technika szerepe, 6. A növekedés problémája, 7. Elitek vagy osztályok?, 8. Egyen
lőség és szabadság, 9. A két politikai rendszer. Az „alkotmányos-plusolista rendszer, 
Aron a szocializmus politikai rendszeréről, 10. A két ideológia, 11 . Merre haladunk? 

Dr. Lakatos György elemzéseit az ún. ipari társadalom megjelenésének 
társadalmi-gazdasági előfeltételeivel kezdi, s ezt a második világháború 
utáni megváltozott nemzetközi helyzetben látja. Ugyanis a Szovjetunió 
nemzetközi szerepe a német fasizmus feletti győzelme miatt óriásivá nőtt, 
s egyben a szocializmusból a kapitalizmusba való átmenet új szakaszát 
is jelentette. Nyugat-Európában megerősödött a munkásmozgalom. 
Megkezdődött a gyarmati rendszer széthullása. A tőkés rendszer általános 
válsága mindinkább kifejezésre jutott, s helyzete mind tarthatatlanabbá 
vált. A proletárdiktatúra mind több és több országban táptalajra talált, 
s így 1944 és 1949 között kialakult a szocialista világrendszer. 

E világtörténelmi jelentőségekkel bíró változásoknak a tőkés körök
ben nem tulajdonítottak különösebb fontosságot, csupán katonai — ha
talmi eltolódásnak vélték, s megpróbálták hatalmi, katonai és politikai 
eszközökkel megakadályozni terjedésüket. 

A burzsoázia első komoly reagálását Churchill 1946-os fultoni beszéde 
jelentette, amely meghirdette a hidegháborút A hidegháborús helyzet 
csak az ötvenes évek második felétől enyhül. Az amerikaiak veresége 
a koreai háborúban, valamint a franciáké a vietnami háborúban bebizo
nyította, hogy a szocializmus térhódítását nem lehet megadkadályozni. 

Ebben az időszakban a szocialista országok gyors társadalmi-gazdasági 



fejlődésnek indultak, s így a szocialista közösség elszigetelésének kísérlete 
akár katonailag, politikailag vagy gazdaságilag is kudarcba fulladt. 

„Ennek az új időszaknak egyik leghatásosabb polgári ideológiai irány
zata az ipari társadalom elmélete, amely annak a ténynek a tükröződése 
a polgári ideológiában, hogy a szocializmus olyan realitás, amelyet nem 
lehet figyelmen kívül hagyni, legbecsülni, amelyet az imperializmus kép
telen visszaszorítani, megsemmisíteni, amellyel számolni kell." (6. oldal). 

Az ipari társadalom elmélete, ha leplezetlen is, de a kapitalizmust védel
mezi, fogyatékosságait szépítgeti, s igyekszik kihangsúlyozni pozitívu
mait, s fenntartani azt, mint rendszert. 

Dr. Lakatos György könyve nem foglalkozik az ipari társadalom elmé
letének egészével, hanem annak csak a Raymond Aron féle változatával. 1 

Dr. Lakatos György fölveti a kérdést: „Mi a magyarázata annak, hogy 
aki a polgári tudomány eszközeivel kutatja korunkat, nem jut el annak 
adekvát képéhez, a történelem valóságos mozgástörvényeihez?" 

Fejtegetései során később megállapítja, hogy a csak felszíni vizsgálat, a 
jelenségek önkéntes csoportosítása, s téves következtetések levonása nem 
is vezethet más eredményhez. í g y nem véletlen, hogy Aron elmélete a 
nyugati tőkés rendszert igyekszik igazolni, megszépítve annak politikai 
rendszerét és tagadva burzsoá jellegét. A szocializmust viszont bírálja. 
A munkásosztály és a kommunista párt történelmi szerepét megkérdő
jelezi, tagadja a szocialista forradalom szerepét. 

Két rendszer vagy két modalitás című fejezetben dr. Lakatos György 
Aron meghatározásából indul ki: „A két típus szusztanciálisan azonos, 
csak modalitás különbözik egymástól." 

Aron megállapítja, hogy a két típusnak vannak közös elemei is, de 
ugyanakkor léteznek a két típust elválasztó tényezők is. Aron szerint a 
két gazdasági típus ellentétessége a termelési eszközök tulajdonában és a 
szabályzás módjában rejlik. 

Közös elemeknek tartja Aron az ipari jelleget, a tudomány alkalmazását 
a termelésben, a gazdasági élet irányításában és racionalizálásában. 

A szerző sokoldalúan és részletesen elemezgeti Aron elméletét s rámutat 
annak pontatlanságára. Számos ellenérvet hoz fel, melyek helyességét 
bizonyítják. Leszögezi, hogy kelet és Nyugat nem két modalitása az 
ipari társadalomnak, hanem a szocializmus és a kapitalizmus két külön 
társadalmi-gazdasági alakulata, melyek között antagonisztikus ellentétek 
rejlenek. Dr Lakatos György szerint elsősorban ellentétesek a tulajdon
viszonyok, a munkamegosztási viszonyok, a jövedelmi viszonyok. Azon
ban nemcsak gazdasági, hanem hatalmi és politikai struktúra tekintetében 
is leküzdhetetlen ellentétekre bukkannak. 

„A technika szerepe" c. fejezetben értékes fejtegetéssel találkozunk. 



A szerző szemlélteti Aron állásfoglalását a technika szerepét illetően, 
s azonnal rámutata elméletének helytelenségére is. Ugyanakkor választ 
keres arra a kérdésre is, mi az oka annak, hogy a polgári tudósok szinte 
apszolutizálják a technika szerepét. 

Aron a technikának nagy jelentőséget tulajdonít. Amikor az ipari társa
dalom gazdasági struktúráját elemzi, azt kizárólag technikai oldalról 
vizsgálja, teljesen figyelmen kívül hagyva az osztályviszonyokat. Szerinte 
a fejlődés alapja az önmagában vett technika. A modern gazdaságtörténet 
kulcsát is a technikai haladásban látja. Meggyőződéssel hirdeti, hogy a 
szociális problémát időszerűtlenné teszi a technikai haladás, s a XX. század 
tudományos-technikai forradalma feleslegessé teszi a szocialista forradalmat. 

Dr. Lakatos György támadja Aron egyoldalú, vulgáris technicista 
szemléletét. Állítja, hogy a technika szerepe a társadalomban jóval össze
tettebb és bonyolultabb. Ellenérveit részletesen megmagyarázza, pél
dákkal támasztja alá, melyeket vázlatszerűen a következőként lehetne 
összefoglalni.: 
1) A fejlődés alapja nem a puszta technika. A fejlődés alapja a termelőerők 
és a termelési viszonyok dialektikája. Az ember-gép viszonyban az ember 
a meghatározó, ezért súlyos hiba a termelőerőkön belül eltekinteni az 
emberektől, s csak a technikát tartani meghatározónak. 
2) A technika fejlődése nem szünteti meg a kapitalizmus szociális problé
máit. 
3) Áronnak azt a tételét sem fogadja el, hogy a társadalom politikai struk
túrája független a technika, a termelőerők mivoltától. 

Igazolásul Marx állítására hivatkozik: „életünk társadalmi termelésé
ben az emberek meghatározott, szükségszerű, akaratunktól független 
viszonyokba lépnek, termelési viszonyokba, amelyek anyagi termelő
erőik meghatározott fejlődési fokának felelnek meg. A termelési viszo
nyok összessége alkotja a társadalom gazdasági szerkezetét azt a reális 
bázist, amelyen egy jogi és politikai felépítmény emelkedik és amelynek 
meghatározott társadalmi tudatformák felelnek meg. Az anyagi élet ter
melési módja szabja meg a társadalmi, politikai és szellemi életfolyamatot 
egyáltalán." (60. oldal.). 
4) Aron helytelenül értékeli a munkásosztály helyzetét. Nem látja be, 
hogy „politikailag, történelmileg a munkásosztály a vezető erő, mert 
nincs tulajdona, „csak láncait vesztheti,, mert a modern termelési forma, 
a gépi nagyipar gyermeke, s csak úgy szabadíthatja fel magát, ha minden 
más dolgozó osztályt, réteget felszabadít. A munkásosztály a történelem 
igazi mozgatója, és az ipari forradalom óta az egyetlen történelmi kül-
detésű osztály. Feladata akkor fejeződik ki, amikor a szocialista forrada
lom megvívása után felépíti a szocialista, kommunista társadalmat. (60. old.) 

Dr. Lakatos György választ keres a kérdésre: vajon miért tekintenek 



el a termelési viszonyoktól a társadalom magyarázatánál, miért redukál
ják le a termelőerőket pusztán csak a technikára? 

Azért, mert egy ilyen elméleti-módszertani megoldás megfelelő a pol
gári világ számára. 

Apszolutizálni a technikát több szempontból is előnyös: 
1) „Ha csak a technikát, a technikai fejlődést, annak eredményeit vizsgál
juk, háttérbe szorulnak, mintegy eltűnnek a nagy társadalmi osztályok, 
a kapitalizmus osztálylényege, a kizsákmányolás, a profithajsza, a monopol
tőkés elnyomása, egyszóval mindaz, ami a kapitalizmust gyűlöltté, el
fogadhatatlanná teszi." (65. oldal) 
2) A technika kizárólagos vizsgálata, a technicista szemlélet elleplezi, 
zárójelbe teszi a kapitalizmus feloldhatatlan, antagonisztikus ellentmon
dásait, sőt az egykori optimista polgári közgazdászok példájára ilyenfor
mán harmonikus rendszerként lehet a kapitalizmust feltüntetni. ' (66. oldal) 
3) „Ez az egyoldalú technikai szemlélet lehetővé teszi koru'nk lényegé
nek meghamisítását oly módon, hogy az alcsonyabb rendű, a kapitaliz
must, magasabb rendűnek igyekeznek feltüntetni. Ennek érdekében álta
lában csak a fejlett tőkésországokról beszélnek, az elmaradottakról hall
gatnak. Pedig ha az egész tőkés világrendszert hasonlítjuk össze az egész 
szocialista világrendszerrel, az utóbbinak a gazdasági mutatói már most 
jobbak. 
4) Végül pedig a technicizmus, az osztályviszonyok „zárójelbetevése" 
arra jó, hogy elkendőzzék a politikai rendszer osztályjellegét. Ily módon 
dicsőíthetik a polgári politikai intézményeket, s kárhoztathatják a szocia
lizmus politikai intézményeit, a monopóltőkés reakciós rezsimjét szabad 
rendszernek nevezhetik, a szocializmus politikai rendszerét viszont, amely 
demokratikus és népi, valmiféle elnyomó uralomként tüntethetik fel." 
(66—67. oldal) 

Ugyanilyen alaposan és részletesen elemezgeti dr. Lakatos György azt 
a kérdést is, vajon miért tartja Aron másodlagosnak az osztálykoncepciót 
a szociális struktúra elemzésénél? 

Aron ugyanis a szociális struktúra helyett a kormányzó „elit"-eket tartja 
fontosnak. Azt vizsgálja, kik vezetik a gazdaságot, az államot, kik kor
mányoznak, kik a technokraták és kik a bürokraták. 

Nem véletlen azonban Áronnak az ilyen hozáállása a dolgokhoz. Az elit 
elmélet kényelmes és hatásos eszköze ideológiailag is és az osztálystruk
túra megkerülésére is alkalmas. Az elit-koncepcióval olyan látszatot igyek
szenek kelteni, hogy a hatalom az ipari társadalmakban a nem osztály-
jellegű elitek kezében van, s a különbség a modalitások között csupán 
annyi, hogy a nyugati elit megosztott, a szocialista „elit" egységes. 

Az elit-koncepció lehetővé tesz olyan tények leleplezését, mint a kapi
talizmus kizsákmányoló antagonisztikus osztálystruktúrája, a szocializ-



mus szociális egysége, a pártok osztályjellege, a Szovjetunió és a többi 
szocialista állam szocialista jellege. Olyan elmélet ez, amely elméletileg-mód-
szertanilag és politikailag is releváns. A szerző megállapítása szerint: 
„az ipari társadalom elméletének ugyanakkor ez az egyik leggyöngébb 
eleme. A társadalomban ugyanis a nagy embercsoportok helyzetét objek
tív tényező határozza meg, az, hogy milyen helyet foglalnak el a terme
lésben. Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy az osztály tartja kezé
ben a gazdasági hatalmat, amely a termelési eszközök tulajdonosa. A tulaj
donos osztály kizsákmányolja a termelési eszközök tulajdonából kizárt 
osztályt. A tulajdonos kisebbség csak úgy tudja fenntartani magántulajdo
nát, a kizsákmányolás és az ebből származó jövedelmét, ha ezt erővel 
az állam eszközeivel biztosítja. A tulajdonos, a kizsákmányoló osztály 
így válik politikailag is uralkodó, elnyomó osztállyá." (84. oldal) 

Aron a szocializmus politikai rendszerét elemezgetve, a szocializmus 
totalitalizmuskét jellemzi. Hogy miért nem nevezi proletárdiktatúrának, 
a szocialista állam vagy szocialista politikai rendszernek, ennek több oka 
van. Dr. Lakatos György így fogalmazza meg a problémát:,, Az ipari 
társadalom elmélete kerüli a szocializmus munkáshatalom stb. kifejezése
ket, mert ezekkel a megvalósult szocializmus politikai rendszerének osztály
tartalmát mutatná meg, ez pedig növelné a szocializmus vonzóerejét. 
A totalitalizmus kifejezés alkalmas arra, hogy elriassza a szocializmustól 
azokat, akik kevéssé ismerik a munkásmozgalmat, a marxizmust, a szocia
lizmus gyakorlatát. 

Dr. Lakatos György az Aron-féle totalitalizmus felfogást a követ
kezőképpen magyarázza: 

„Aron hallgat arról, hogy a szocialista államot nemcsak az általa fel
sorolt tényezők, a termelési eszközök szocialista állami tulajdona, a gaz
dasági élet és a tömegkommunikációs eszközök állami irányítása stb. 
teszi erőssé, hanem szocialista bázisa is. A szocialista állam ezért erősebb 
minden előző államnál, mert a munkásosztály és a vele szövetséges dolgozó
osztályok és rétegek állama. A munkásosztálya termelőerők fejlődésével 
párhuzamosan szüntelenül erősödik, egyre szilárdabb, szervezettebb, 
egységesebb, képzettsége, műveltsége egyre nő, és a többi réteggel, osz
tállyal, az értelmiséggel és a parasztsággal szoros szövetségre lép. Ez az 
állam olyan állam, amely a régi nagyipar terméke, s amely azzal együtt 
fejlődik, ugyanakkor nincs olyan osztály a szocialista társadalomban, 
amely antagonisztikusan szemben állna vele. A munkásosztály ereje és 
a társadalom egyöntetűsége a forrása a szocialista állam hatékonyságának. 
Itt azzal a paradox helyzettel állunk szemben, hogy Aron a polgári gon
dolkodó, a kommunizmus ellensége, elismeri, hogy a szocialista állam 
hatékonyan betöltheti funkcióit, kapcsolódik Áronnak ahhoz a korábbi 
ítéletéhez, hogy a szocializmus mind gazdasági rendszer a társadalmi 



tulajdon, a központi tervezés és a szociális egyöntetűség révén optimálisan 
működhet." (131. oldal) 

A kommunista pártot Aron úgy ábrázolja, amely nemcsak kormányoz, 
hanem hatalmon van. Szerinte nem a munkásosztály van a hatalmon, 
hanem a párt, amely nem vezeti a munkásosztályt, hanem uralkodik felette. 
Olyan megfogalmazással is lehet találkozni Áronnál, hogy nem is a párt, 
hanem a párt-elit uralkodik. 

Később azonban olyan kijelentéseket tesz, amelyek akarva-akaratlan -
a párt tevékenységének történelmi igazolását jelenti. Ilyen kijelentése pl. 
a következő kijelentése i s : 

„A forradalom proletár jellegű volt, a párt a proletariátus kifejezője 
és élcsapata, a szovjet rezsim úton van affelé, hogy Marx koncepciója 
szerint a kommunizmust építse, de még a szocialista szakaszban van, 
ahol mindenki munkája szerint részesül a jövedelemből, történelmileg 
már látható a kommunizmus, ahol mindenki szükségletei szerint részesül 
majd a javakból." 

Érdekes megemlítenünk Aron előrelátását is korunk kapitalizmusára 
és szocializmusára vonatkozólag. 

Aron meglehetősen pesszimistán nyilatkozik a kapitalizmus jövőjéről, 
elismeri, hogy a szocializmus hatással van a harmadik világra, sőt bizo
nyos esetekben a szocialista forradalmat is jogosultnak tartja. A várható 
szocialista forradalom eredményeivel szemben optimista. Ugyancsak 
derűlátóan ír a meglévő szocialista országok perspektívájáról is. 

Aron végül is elismeri, azt hogy a Szovjetunió győzelme a Hitleri 
fasizmus felett, a szocialista világrendszer létrejötte új helyzetet terem
tett a történelemben. A szocializmust már nem lehet véletlen, kivételes jelen
ségnek tekinteni, hanem el kell ismerni társadalmi-gazdasági realitásként. 

Osztályálláspontja, módszere folytán azonban nem vonja le a vég
következtetést, azt, hogy: „a szocializmus győzelme nemcsak a világ 
egyharmadát, hanem világtörténetileg mindenütt törvényszerű." 

Ha burkoltan is, de maga Aron is elismeri, hogy az ipari társadalom 
elmélete nem alkalmas a kor és a történelmi folyamat „megértésére." 
Nem is lehet az, hiszen a tőkésrendszer ma már Aron eszközeivel sem 
védhető, hisz a szocializmus világfolyamattá válva feltartóztathatatlanul 
utat tör magának. 



Lábjegyzet 

1 Aron az ipari társadalom elméletének filozófusa és szociológusa. Elemzései során 
az ipari társadalom elméletéből indul ki. Nem tartja egységesnek az ipari 
társadalmat, hanem úgy véli, hogy két típusa, két modalitása van: a nyu
gati és a szocialista, amelyet szovjet típusnak nevez. Az osztálystruktúra 
elemzésénél csak az uralkodó, kormányzó elitet veti vizsgálat alá, mond
ván, úgyis az a döntő csoport amelyik a hatalmon van. A nyugati elitet 
megoszlottnak, az állítólagos szocialista elitet egységesnek tartja. , , A gaz
daság és a szocialista struktúra tekintetében közelíti egymáshoz a két rendszert 
A politikai szférában viszont különbségeket, sőt ellentmondásokat rögzít 
az eltérő intézmények és a közhatalom eltérő megszervezése alapján. A 
Nyugat politikai rendszerét pluralizmusként, a szocializmusét totalizmusként 
jellemzi" (19. oldal) 



Bajagić Veronika 

DR. DRAGAN G. NICIC: KÉZIKÖNYV A MARXISTA 
FILOZÓFIA ALAPJAINAK TANULMÁNYOZÁSÁHOZ 

(A Közgazdaságtudományi Kar kiadványa. Szabadka, 1975) 

A marxizmus mint a leghaladóbb társadalmi osztály érdekeinek és törek
véseinek elméleti és ideológiai kifejezése, és a proletariátus emancipációjá
nak „szellemi fegyvere a mai időkben zajló eszmei harcok eseményeinek, 
összeütközéseinek és egyéb megnyilvánulásainak a középpontjában áll. 
A marxizmust sokféleképpen magyarázzák, hiszen terjesztésének és alkal
mazásának is eltérőek a feltételei a világ különböző pontjain, ami magától 
értetődő. 

A jugoszláv társadalom mindenekelőtt a marxizmus lényegéből indul 
ki, abból a tényből, hogy a marxista tanok nem befejezettek és abszolút 
tökéletesek, hanem épp ellenkezőleg, olyan tanok, melyeket folytonosan 
tovább kell fejleszteni, összhangban a tudomány és a társadalom tovább
fejlődésével, hiszen a marxizmus mint az akciók vezérelveinek összefog
lalója, mindig csak az általános irányvételt szabja meg, bizonyos állás
pontokat képvisel, amelyek lehetővé teszik a valóság fölmérését, hogy 
azután ezekből az elemzésekből kiindulva határozzuk meg a munkás
mozgalom gyakorlati politikájának irányvonalát az egyes országokban, 
fejlődésük minden szakaszában. 

A marxizmus alaptételeit eszerint úgy kell elfogadnunk, mint kiindulási 
pontot a helyzetelemzésekben és a marxizmus továbbfejlesztésében. 
Éppen ezért alkotó jellegű alkalmazására csak úgy kerülhet sor, ha előbb 
teljes egészében elsajátítjuk az elméletet. Ez a magyarázata annak, hogy 
a szabadkai Közgazdaságtudományi Karon külön figyelmet fordítanak 
az alapvető marxista tudományágak tanulmányozására. Ennek keretében 
a marxista filozófia megismerésével elősegítjük, hogy - a világot a maga 
totalitásában tanulmányozva, s meghatározva a valóság legalapvetőbb 
kategóriáit (rendelkezéseit) és törvényeit - világnézetünket tudományos 



alapokra építsük korunk világában, aminek nem csupán elméleti, de gyakor
lati funkciója is van a társadalmi mozgások és az emberi cselekvések 
irányításában. Mert, mint ahogyan Marx is megállapította, nemcsak arról 
van szó, hogy a világot magyaráznunk kell, hanem arról is, hogy meg 
kell változtatnunk. 

A Közgazdaságtudományi Kar első éves hallgatóinak, akik még csak 
a kezdetén tartanak a marxista eszmék, s ezen belül a marxista filozófia 
megismerésének, a marxizmus klasszikusainak forrásművein kívül a ren
delkezésére áll és nagy segítséget nyújt dr. Dragan G. Nicic kézikönyve, 
amelyet a szabadkai Közgazdaságtudományi Kar adott ki 1975-ben, a 
következő cím alatt: Kézikönyv a marxista filozófia alpjainak tanulmá
nyozásához. 

Ebben a segédkönyvben, amelynek terjedelme nem haladja meg a 80 
oldalt, a szerző igen tömören és közérthető nyelvezettel fejti ki a dialek
tikus materializmus tananyagát, melynek három fő összetevője: az objek
tív-dialektikus, mely az élőlények problémáját vizsgálja; a gnoszeoló-
giai-módszertani, mely a megismerés kérdését tárgyalja; és az axioló-
giai-antropológiai, mely az ember problémáját — nem csupán a filozófiai 
antropológia, hanem az egész marxista filozófia központi kérdését magya
rázza. 

A dialektikus materializmus legfőbb kérdéseinek tanulmányozását 
bevezető témák előzik meg, melyek egyrészt bemutatják a filozófia kelet
kezését, tárgyát, módszereit és fejlődését, majd a materializmust és az ide
alizmust a filozófiában, másrészt pedig összefoglalják a marxizmus és a 
dialektikus materializmus megjelenését és fejlődését. Eközben külön ki
emelik a dialektikus materializmus alkotó és irányadó jellegét, ami első
sorban annak humanista törekvéseiben jut kifjezésre. Ez a humanizmus, 
mint ahogyan a szerző hangsúlyozza, nem valmilyen utópista vagy ab
sztrakt törekvés, hanem valóságos humanizmus, amit csak a társadalom 
forradalmi átalakításával lehet valóra váltani - a kizsákmányolás, az egyen
lőtlenség és az erőszak minden formájának forradalmi túlhaladásával. 
A dialektikus materializmus irányadó jellege ugyanakkor a következők
ben nyilvánul meg: a dialektika és a materializmus egységében, az elmélet 
és a gyakorlat azonosságában, a nyílt és tudatos pártosságban, antidog-
matikusságában és építő szándékában. 

A dialektikus materializmus antidogmatikus jellegének kifejtésében 
a szerző rámutat a marxizmus klasszikusainak álláspontjára, amely szerint 
a marxizmus, s épp így a marxista filozófia nem egyéb, mint az akciók 
vezérfonala; a társadalmi-történelmi gyakorlat általánosításával Marx, 
Engels és Lenin semmiképpen sem akarták egy kalap alá venni, egy kapta
fára húzni mindezeket a folyamatokat. Olyan álláspontra helyezkedtek, 
mivel a tényekből indultak ki, hogy a társadalmi gyakorlat állandó fej-



lődésen megy át, s folytonosan megköveteli az elméleti vizsgálatokat és 
általánosításokat. 

A filozófia pártossága másrészt nem választható el tudományosságától. 
„A világ megváltoztatásában érdekelt társadalmi osztály ismeretei tudo
mányos ismeretek, hiszen a világot és a társadalmat csak úgy lehet cél
irányosan megváltoztatni, ha ismerjük mozgásának és fejlődésének igazi 
törvényszerűségeit. A filozófiai világnézetek pártatlanságára vonatkozó 
felfogások vagy a kutatók szubjektív vakságából erednek, vagy a kon
zervatív osztály igazi szándékainak álcázását jelentik" — állapítja meg a szerző 
(14. old.). 

A filozófia objektív-dialektikus oldalának alapvető kérdéseit a továb
biakban a materialista dialektika kategóriáin, általános törvényein és alap
elvein keresztül muatatja be. A dialektikus materializmus alapfogalmai, 
kategóriái, mint amilyen: az anyag, a mozgás, a tér, az idő, a polaritás, 
a mennyiség, a minőség stb. — az ismereti fokokat jelentik, olyan szilárd 
pontokat, amelyek támaszul szolgálnak ahhoz, hogy az ember a mélyére 
hatoljon a dolgoknak, s amelyek lehetővé teszik számára, hogy helyesen 
értelmezze a valóság bonyolult hálózatát, melyben minden dolog köl
csönösen összefügg egymással, kölcsönösen hat egymásra, tehát hogy 
megismerje az egyes kategóriák kölcsönös összefüggéseit, azoknak fej
lődését és változékonyságát — összhangban az objektív tárgyak és kate
góriák által kifejezett jelenségek kölcsönhatásával, mozgásával és fejlődésé
vel. 

A dialektika általános törvényei nem az emberi agy tetszőleges konstruk
ciói, hanem a valóság tanulmányozásának eredményei, illetve a modern 
tudományok vívmányai, melyeket a gyakorlat többszörösen is alátámasz
tott és igazolt, s ezért az egész objektív valóság egyes legáltalánosabb 
törvényszerűségeit fejezik ki. A tudományos vívmányok útján jutottunk el 
a következő általános törvényekhez: 

1. A dolgok - a természeti és társadalmi folyamatok és jelenségek 
— kölcsönösen összefüggnek egymással és kölcsönösen hatnak egy
másra; 

2. Minden dolognak és jelenségnek van kezdete, fejlődése és megszűnése; 
3. A mennyiségi változások minőségi változásokba mennek át, és meg

fordítva ; 
4. Az ellentétek egységet alkotnak és harcban állnak egymással; 
5. A tagadás tagadásának törvénye; 
6. A jelenségek minden külön esetben sajátos módon mennek végbe. 
Az igaz ismeretek formái, törvényei és módszerei képezik a filozófia 

alapkérdésének logikai-gnoszeológiai-módszertani vonatkozásait. Rövi
den ez a kérdés veti fel, hogy miképpen ismeri meg az ember a világot. 
A filozófia kezdettől fogva feleletet próbál találni erre a kérdésre, s 



megkísérli feltári azt a mechanizmust, amely lehetővé teszi az ember szá
mára, hogy a dolgok mélyére hatoljon és felölelje a világot annak teljes 
viszonylagos gazdagságával. Ez a rejtély akkor oldódott meg, amikor a 
dialektikus materializmus ismeretelmélete felfedezte az emberi ismeret 
társadalmi jellegét — döntő szerepét az ember anyagi, termelési tevékeny
ségének a valóságismeret folyamatában. 

Az ismeretelmélet tekintélyes számú alapproblémái közül ez a kézikönyv 
kiemeli: 

1. a megismerés általános módszereinek kérdését; 
2. a megismerési folyamat alapfokainak kérdését; és 
3. az igazság kérdését a megismerés folyamatában. 
E kérdéskör keretében jelentős szerepet játszik, mint ahogyan már 

megállapítottuk, az emberi gyakorlat marxista értelmezése. Ez a gyakor
lat - a legszélesebben értelmezve (mint termelői, tudományos, történelmi 
ténykedés) — képezi egyetlen forrását és alapját az emberi ismeret tovább
fejlődésének. Minden emberi gyakorlat valójában közvetlen és egydül-
álló kapcsolatát adja az elmélet és a gyakorlat viszonyának. 

A marxista filozófiának ez az alapelv hazánkban ma a mindennapos 
viták középpontjában áll, hiszen a mi társadalmunk és gyakorlatunk 
naponta igazolását adja a klasszikus marxista elméletnek, de ugyanakkor 
megköveteli a maga és a nagyvilág szocialista gyakorlatának, és e gyakor
lat történelmi feltételeinek önálló marxista elemzését. Ezzel ismét vissza
jutunk első megállapításunkhoz, mely szerint a marxizmus fejlődése nem 
zárult le a marxizmus klasszikusaival és a leninizmussal, hanem szün
telenül tovább fejlődik, összhangban a mai problémákkal, amelyeket 
a mind szélesebb és mind sokoldalúbb szocialista gyakorlat vet fel. 

A marxizmus klasszikusainak axiológiai-antropológiai értelmezése az 
alapvető értékismeret-féleségek eredetének és lényegének feltárására 
irányul a társadalmi alap és általában a társadalmi tudat objektív törvény
szerűségeire épülve. 

A marxista axiológia szerint (axiológia az értékelés tudománya) a leg
alapvetőbb érték maga az ember, akinek alapvető lényegi rendeltetése, 
hogy önálló lény, s aki mint ilyen tudatosan és akarata szerint lép aktív 
viszonyba a valósággal. Önmagát a munkával igazolja. 

Egyrészt az ember ilyen értelmezéséből kiindulva, másrészt pedig 
az ember helyzetét elemezve az osztálytársadalomban, a marxizmus kla-
szikusai megvetették saját elidegenedési elméletük alapjait. Az elidegene
dés alatt azt az objektív helyzetet értik, amely a társadalmi munkameg
osztásonalapozódik, amikor az anyagi és szellemi tevékenység, és annak 
minden eredménye ellenséges erővé alakul át, amely felülkerekedik az 
emberen, és a társadalmi-történelmi folyamatok szubjektumából az em
bert azoknak objektumává változtatja. 



A társadalmi önigazgatásnak Jugoszláviában épp az adja meg rendkívüli 
humánus és erkölcsi jelentőségét, hogy az ember végre nem csupán ob
jektuma, de szubjektuma is lehet a termelési folyamatnak és minden egyéb 
történésnek a társadalomban. Éppen ezért a marxista filozófia nevelői-ideo
lógiai hatása hangsúlyozottan jut kifejeződésre a tőkés rendszerben be
következő elidegenedés megértésében és az ennek megszüntéséhez vezető 
út felismerésében. A szocialista forradalomnak, mint a szerző hangsúlyozza, 
mély etikai értelme van, mert a munkásosztály akaratának és cselekvésé
nek kiteljesedését jelenti abban a törekvésében, hogy az embert mint ter
melőt humánus értelemben fölemelje — a termelési eszközök, a termelési 
folyamatok, önnön munkája és a kitermelt javak igazgatójává tegye. 

Habár az ember emberiesedésének folyamatai, melyek a szocialista forra
dalmi mozgalmak és az új szocialista társadalmi viszonyok megjelenésével 
valósulnak meg, különbözőek — az önigazgatási társadalmi-gazdasági 
viszonyok megteremtése és fejlesztése alapvető előfeltételét képezi a munka 
felszabadításának és az elidegenedés minden, egymással kapcsolatban 
álló formája túlhaladásának. 

Annak az álláspontnak megfelelően, hogy a marxista filozófiát a maga 
eredeti formájának és eredeti tartalmának szellemében kell megfogalmazni 
és előadni — mint teljes egészet képező világnézetet, a kézikönyv végül 
részletesen ismerteti Marx, Engels és Lenin ide vonatkozó forrásműveit, 
melyeknek áttanulmányozása nélkül el sem képzelhető a marxizmus leg
főbb alapelveinek helyes megértése és magyarázása, sem a folyamatos 
forradalmi fölemelkedés áttekintése, a felsorolt alapelvek és humánus 
törekvések megvalósulásának, a marxista gyakorlat és elmélet kiteljese
désének felismerése a mi társadalmi valóságunkban. 



Molnár Verona 
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Stefan Barker angolról fordított könyve a Sazvezda-sorozat 37. könyve
ként jelent meg. Témája az író vallomása szerint is a matematika filozófiája, 
a filozófiának egy összetett ágazata, amely ellentétes felfogásokkal van 
tele. A tudomány gyors fejlődése során az egymás után jelentkező új 
technikai eredmények megdöntötték a régi felfogásokat. Abban azonban 
nem lehetünk biztosak, hogy az új felfogások filozófiai lényege is elfogad
ható módon értelmezhető. A könyv célja, hogy egy nem formális érteke
zést adjon a matematikában és a matematikai logikában elért eredmények
ről, ugyanakkor arra törekszik, hogy néhány filozófiai felfogást is be
mutasson. (11.) 



A geometriáról és a számokról szóló fejezetek külön állnak, nem azért, 
mert ekképpen osztják fel a modern matematikát — ez lényegében nincs 
így - hanem azért, mert a matematika folozófiai problémái így csoporto
sultak. 

Az első fejezet a matematikához való legáltalánosabb hozzáállás prob
lémáit és az alapvető matematikai gondolkodásmódot tárgyalja. A filo
zófia kezdetén, az ókori görögöknél is a matematika a filozófiai problé
mák egyik nagy forrása. A görögök számára a matematika elsősorban 
geometria. Euklidesz geometriáját például a fizikai világ leírásának tar
tották. Ha figyelembe vesszük Euklidesz pontdefinícióját, amely szerint 
„a pont az, amelynek nincsenek részei", akkor nehéz elhinni, hogy a vilá
got csupán pontokból fel lehet építeni. Ez maga után von néhány kérdést: 
a pontok vajon csak eszmék a mi szellemünkben? Csak fikciók, ame
lyekkel ámítjuk magunkat? Ezek reális dolgok-e, vagy csak olyanok, 
amelyeket nem tudunk észlelni? Ezek a kérdések felvetik a téma alap
vető problémáit: milyen jelentőségük van a használt kifejezéseknek, 
igazak-e a geometria alapelvei, hogyan teszünk szert tudásra a geometriá
ban, miért alkalmazhatjuk geometriát a valóságra? 

A nem euklideszi geometria megjelenése újabb kérdéseket hozott fel
színre. Hogyan történhetett meg, hogy ha az egyik törvény ellentétes 
a másikkal, ugyanakkor mind a kettő igaz legyen? Vajon a matematiku
sok többé nem kutatják az igazságot? Az aritmetikában miért alkalmaz
hatjuk a számok törvényét a valóságra? A geometriában hipotetikus 
alapelvek jelentkeznek, sok olyan törvénnyel találkozunk, amelyek mintha 
valaminek a létezését feltételeznék. Milyen létezésről van itt szó, szó sze
rinti, konkrét vagy figuratív létezésről? Mindezek filozófiai problé
mák, mert nagyon általános, alapvető kérdésekkel foglalkoznak: a jelen
téssel, az igazsággal, a valósággal és a tudással. (15.) 

Az a priori és a posteriori (empirikus) ismeret közötti alapvető különb
ség igen lényeges kérdés a filozófiában. A racionalisták szerint az a priori 
(tapasztalatot megelőző) ismeret a lényegbevágó, az empirikusok szerint 
viszont az a posteriori (tapasztalaton alapuló). Hogyan kell tulajdon
képpen értelmezni ezeket az ismereteket? Mi is az az empirikus ismeret? 
Ahhoz, hogy tudjam, hogy a varjú fekete, nem elég értenem, hogy mit 
jelent a szó, hanem a varjakat látnom is kellett. Igaz, ezt egyszerűen el is 
hihetem. „De ha nincs semmilyen megfigyelésen alapuló bizonyítékom 
a varjakról, akkor biztosan hazugság, ha azt mondom, tudom, hogy azok 
feketék." (19.) 

Tehát az empirikus ismeretet úgy is definiálhatjuk, mint azt az ismeretet, 
amelyet a tapasztalat igazol. Azonban léteznek az ismereteknek más pél
dái is, amelyek nem ilyen módon függnek a tapasztalattól. Ezekben az 
esetekben csak a szavak megértése szükséges, amelyekkel az ismereteket 



kifejezzük. Semmilyen érzéki tapasztalatra nincs szükség, hogy igazol
juk állításunkat. Röviden tehát, az a priori ismereteket úgy definiálhatjuk, 
mint olyan ismereteket, amelyeknél nem szükséges a gyakorlat bizonyí
téka. Nem szükséges közvetlen, vagy közvetett módon szemlélni a varja
kat ahhoz, hogy valakinek joga lenne mondani: tudja, hogy minden varjú 
fekete. Ismerünk tipikus apriori és empirikus tudományokat, mint pél
dául a logika és a fizika. Feltehetjük a kérdést, hogy hol a matematika 
helye ebből a szempontból? Hogyan szerezzük az a priori ismereteket? 
Vajon a valóságba való belátással? Tudatunkba való belátással? Vagy 
egyszerűen a nyelv megértésével? Ha a matematika a priori ismeret, olyan, 
amelyet a valóság nem igazolt, akkor valójában mire alapszik? 

Az a priori és empirikus ismeret közötti különbség a dedukció és induk
ció mint megítélési módok között levő különbségekkel van összefüggés
ben. A dedukció olyan megítélés, amelybn a priori (tehát a tapasztalatot 
megelőzően) tudhatjuk, hogy a következtetés igaz lesz, ha nem vétet
tünk valamilyen logikai hibát és ha a premisszák valódiak, igazak. íme 
egy példa: minden páros szám kettővel osztható; egy egyszerű szám 
sem osztható 2-vel; tehát, egyetlenegy egyszerű szám se páros. Ebben 
a példában nincs logikai hiba és mi a priori tudhatjuk, hogy a következ
tetésnek igaznak kell lennie. Mégis, nem mondhatjuk, hogy jelen van 
egy filozófiai magyarázat, ami igazolná, a megítélés helyességét. Ezzel 
nem mondtuk meg, hogy honnan kaptuk azt az a priori tudást, amely 
szerint, ha a premisszák igazak, akkor a következtetés is igaz lesz. 

Az indukció, a dedukcióval szemben olyan megítélés, amellyel az ítél
kezés egy olyan empirikus állítást fejez ki, amely már a tények keretén 
kívül van. Emiatt nem tudhatjuk előre, hogy ha az adatok igazak, akkor 
a következtetés is igaz lesz-e. Például, ha sok varjút szemlélek, és ha azok 
mind feketék, akkor induktív megítéléssel következtethetek arra, hogy 
valószínűleg minden varjú fekete. Az adatok igaz volta még nem biztosít 
a priori kezességet, hogy a következtetés amely szerint minden varjú 
fekete mindenképpen igaz. Ha egy a priori kijelentést bizonyítunk, akkor 
nincs semmi akadálya annak, hogy deduktív bizonyítást alkalmazzunk. 
Ha viszont egy empirikus következtetést állapítunk meg, megítélésünk 
legalább egy lépésének szükségszerűen induktívnak kell lennie. 

Az a priori és az empirikus ismeret közötti különbséghez nagyon ha
sonló az analitikus és szintetikus tudás közötti különbség is. Ezt a különb
séget Imanuel Kant vezette be, ő az ítélet fogalmát használta. Kant magya
rázata szerint, az ítélet akkor analitikus, ha az ítéletekkel mint fogalmakkal 
való gondolkodáson kívül és azok kapcsolatának módja mellett semmi 
más nem szükséges ahhoz, hogy valaki tud az ítéletről, hogy igaz vagy 
sem. Másrészt, az ítélet szintetikus, amikor csupán a fogalmak és az ítélet 
kapcsolatának módja nem elég, még másra is támaszkodnunk kell. Kant 



szerint az analitikus tudás megszerzésére a lélek képes, ez a tudás termé
szetesen a priori. A szintetikus ismereteknél viszont nem elegendő a 
fogalmak összekötése egy szintetikus ítéletbe. Itt szükséges egy „harma
dik dolog", amely lehetővé teszi a különválasztott fogalmak összekötését 
egy szintetikus ítéletbe. Ez az elkülönített harmadik dolog, Kant szerint 
az empíria, az érzéki tapasztalat. Kant szerint létezik szintetikus (nemcsak 
fogalmak belső kapcsolataival igazolt) és egyben a priori (érzéki tapasz
talattal nem bizonyított) ismeret. „Kant úgy gondolta, hogy a matematika 
a legtisztább példája az ilyen szintetikus a priori tudásnak." (29. old.) 

A második fejezet tárgya az euklideszi geometria. Minden a Nílusnál 
kezdődött a földméréssel, amely bizonyos tapasztalatokat adott és igazságo
kat fedeztetett fel az egyenesekkel, szögekkel és alakzatokkal kapcsolat
ban. Ezekhez az alapelvekhez az egyiptomiak szemlélés és kísérlet útján 
jutottak, induktív megítéléssel. A görögök átvették ezeket az ismerete
ket és a geometriát nemcsak azért értékelték, mert gyakorlati hasznuk 
volt belőle, hanem elméleti érdekességéért is. „Ők a geometriát maga a 
geometria miatt akarták megérteni." (38. old.) Szigorú deduktív bizo
nyításokat igyekeztek találni a tér általános törvényeire, amelyek a geo
metria mindenfajta gyakorlati alkalmazásának alapja. Egyes görög filo
zófusok, különösen Pitagorasz és Platón véleménye az volt, hogy a geo
metriának igen nagy intellektuális jelentősége van, mert elvontsága és 
tisztasága révén hasonlított a metafizikához és a valláshoz. 

I. e. 300 évvel írta meg Euklidesz Elemek c. művét, amelyben sziszte
matikusan mutatta be az elődök összes geometriai felfedezését. Ez a könyv 
az ókor, a középkor majd egész a XIX. század idejéig nemcsak a geo
metria tankönyvét jelentette, hanem azt is, milyennek kell lennie a helyes 
tudományos gondolkodásnak. 

Mi jellemezte Euklidesz eljárását? Elsősorban az, hogy az egyenesnek, 
alakzatnak mindig olyan tulajdonságaival foglalkozott, amellyel minden 
egyenes és alakzat rendelkezik. Ezek a törvények mindig szigorúak és 
abszolút törvények, sohasem approximativek (megközelítőek). Másik 
jellemző tulajdonsága Euklidesz eljárásainak, hogy a törvényeket bizo
nyítja is. Ezek a bizonyítások deduktívak, szigorú logikai szükségszerűsé
gek, semmiképpen sem induktívak. Éppen ezért, ha egyes törvényeket 
be akarunk bizonyítani, akkor azoknak, amelyekkel bizonyítunk, bizonyít
hatatlanoknak kell maradniuk. í g y a törvényeknek egy kis csoportját 
nem bizonyítja, csupán azért, hogy lehetővé tegye a deduktív megíté
lést. Ezeket a törvényeket posztulátumoknak nevezte, azokat, amelyeket 
szigorúan bizonyított, teorémáknak. Az axiómák Euklidesz szerint nem 
mondanak semmi meghatározottat a geometriáról, mint a posztulátu-
mok, hanem általánosabbak, a nagyságok egyenlőségéről szólnak, olyan 
fogalmakról, amelyeket számtalan vitában használhatunk a geometrián 



kívül. Euklidesz arra törekedett, hogy minden egyes geometriai teoré-
mája szigorú és logikus konkluzív módszerrel legyen bizonyított. Ugyan
akkor szisztematizálta a kifejezéseket, jelentésüket meghatározta, defi
niálta őket, mindezt azért, hogy megelőzze az esetleges logikai hibákat 
a következtetésekkor. Bizonyításainak kiindulópontja: a posztulátumok, 
az axiómák és a definíciók. 

Modern felfogás alapján létezik egy alternatív szabadság a fogalmak, 
definíciók és axiómák szempontjából, amelyek ugyanannak a tárgynak 
a megmagyarázására szolgálnak. Újabb felfogások szerint a fogalmak 
és axiómák helyes kiválasztása elegánsabb kompozíciót ad, ahol kevesebb 
alapvető fogalom és axióma szerepel, alapjában véve azonban egy és ugyan
azt az euklideszi teorémát bizonyítják. 

Mi az axiomatizáció motívuma!? A szigorúbb és biztosabb bizonyítás 
mellett, az axiomatizáció elegánsan és könnyen rámutat az érdekes logikus 
kapcsolatokra a geometriai törvények között. Az axiómák összessége 
akkor előnyös, ha minél kevesebb van belőlük, tehát alkalamazásukkor 
egyszerűbb alapvető fogalmakkal van dolgunk. Másrészt, ezeknek az 
axiómáknak a száma nem lehet tetszés szerint kevés, mert ezáltal nem 
tudunk annyi teorémát levezetni, amennyi érdekessé tenné a rendszert. 
Modern felfogás szerint egy definíció egyedüli állandó követelménye, 
hogy megőrizze az igazságot a geometriai igazságot tartalmazó mondatok
ban, s megőrizze a hazugságot a hamis mondatokban. 

Arra a kérdésre, hogy vajon a posztulátumok olyan igazságok-e ame
lyekről tudjuk, hogy igazságok, vagy hogy Euklidesz nem adott rá vá
laszt. Ha ez így van, vajon ezek az igazságok empirikusak-e vagy a priori 
igazságok? A XX. századig vagy igazságot, vagy hazugságot lehetett 
mondani Euklidesz axiómáit használva, harmadik választás nem létezett. 
A gondolkodók többsége egyetértett azzal, hogy a geometria a priori 
és nem empirikus ismeret. Platón is így gondolkodott. Az ő megítélése 
mellőzi azt a lehetőséget, hogy a pontokról, egyenesekről, alakzatokról 
léteznek empirikus kimutatások. Kant szerint Euklidesz posztulátumai és 
teorémái univerzálisak és egyben szükségesek, m?rt ehhez egyetlenegy 
empirikus generalizáció sem juthat el. Kant szerint a geometriai ismeret 
és minden alapvető geometriai törvény is szintetikus. Ha ez így van, 
akkor felvetődik a kérdés, hogyan képes tudatunk ilyen geometriaia isme
retekkel rendelkezni? A szintetikus ismeret egy harmadik, külső dologtól 
függ, nem a szavak puszta értelmezésétől. Logikus akkor, ha ismere
tünk szintetikus és a priori, akkor szükséges egy különös, mentális be
látás. Platón szerint a lélek geometriai ismerete mellett egy nagyon fontos 
racionális belátás jut kifejezésre. Az ő teóriáját úgy is jellemezhetjük, mint 
realisztikus teóriát, mert állítása szerint a geometriai tárygaknak létezik 
egy reális képe tudatunkon kívül, noha érzékszerveinknek elérhetetle-



nek. Kant teóriája viszont konceptualisztikus, mert a geometriai isme
ret szerinte valódi, de csak a tudat keretén belül. 

A harmadik fejezet a nem euklideszi geometriával foglalkozik. Azokkal 
a teóriákkal, amelyek az euklideszi geometria után keletkeztek, s bizo
nyításaik az euklideszi geometria eredményeivel ellentétesek. Sok helyen, 
Euklidesz bizonyításai és következtetései a kimondott premisszákból 
nem a formális logika alapján következnek és mégis az olvasó úgy találja, 
hogy a következtetés igen meggyőző. Mindez azért van, mert Euklidesz 
könyve olyan geometriai helyzetet ír le, amelyről éppen szó van, olyan 
képet, amely lehetővé teszi az olvasónak, hogy megérezze, belássa azt, 
hogy Euklidesz következtetései helyesek. Ezért, modern felfogás szerint 
egy deduktív rendszert úgy kell felállítani, hogy azt teljesen objektív 
és absztrakt szempontból lehessen szemlélni, s így elkerülhetővé váljon 
Euklidesz hibája. Nem az az elsődleges, hogy az axiómák és teorémák 
igazak-e, hanem a köztük levő deduktív és kölcsönös kapcsolat. 

A negyedik fejezet a számokról és azok szó szerinti filozófiájáról szól. 
Euklidesz axiomatikus rendszere megmaradt a modern matematikusok 
másfajta hozzállása mellett is. Viszont a számok matematikájában, az 
aritmetika, algebra, a differenciál- és integrálszámítás rendszerint úgy 
jelentkezik, mint a számolás törvényeinek összessége, és nem mint a 
törvények axiomatikus rendszere. A XX. század matematikájának fő 
jellegzetessége viszont az, hogy mind sűrűbben találkozunk axiomatikus 
hozzáállással a matematika tanulmányozásában. A legfontosabb „fel
fedezés" az a kapcsolat kimutatása volt, amely szerint az alapvető szám
csoportokból fel lehet építeni a többi levezetett, felsőbb típusú szám
csoportokat. Tehát a matematikának az a része, amely az „analízishez" 
tartozik, egyes fogalmakkal való kibővítés esetén az elementáris mate
matikára vezethető vissza. Az alaptörvényekből dedukció által eljutunk 
a felsőbb típusú számok törvényéig. Ennek a redukciónak filozófiai 
jelentősége van, nemcsak azért, mert ez egy példája a matematikai gon
dolkodásnak, hanem azért, mert minden filozófiai rejtély a természetes 
számok köré csoportosulhat. 

A természetes számok rendszere nem interpretált rendszer és absztrakt 
logikus módszerekkel tanulmányozható. Ez az állítás azonban, nem 
tilthatja meg azt a gondolkodást, amely a számok természetére és létezé
sére vonatkozik. A négyszögletes forma, a piros szín vagy másmilyen 
univerzális tulajdonságok, absztrakt jellegzetességek összessége, valójá
ban olyan dolgok, amelyek sem időben, sem térben nem helyezhetőek 
el. Háromféle filozófiai felelet létezik erre a kérdésre. A nominalisták 
szerint nem létezik absztrakt tulajdonságok összessége, amit a számokkal 
identifikálhatnánk. Arra a kérdésre, hogy mik a számok, így feleltek: 
azok ideák szellemünkben, ideák, amelyeket úgy értelmezünk, mint men-



tális képeket az egyes gondolkodó szellemében, amely egy meghatározott 
pillanatban jelentkezik, létezik egy ideig, majd megszűnik. Fő hiányos
sága ennek a filozófiai magyarázatnak az, hogy ha a számok valóban 
ideák lennének szellemünkben, akkor annyi különféle szám létezne, ahány 
ember. Ez az interpretáció nem hozott megfelelő eredményt, mert ilyen 
magyarázattal nem tudott minden axiómát és teorémát igaznak kimutatni. 
A nominalisták másik csoportja a számok fizikai jellegzetességeire tá
maszkodik. Szerintük a számok nem mások, mint numerák. í g y számtalan 
numera létezik az aránylag kis számoknál, és egyáltalán nincs a végtelen 
nagy számoknál. A konceptualisták szerint a szellem olyan tulajdonságok
kal rendelkezik, amellyel bármilyen számot alkothat saját akarata szerint, 
teljesen szabadon. Kant volt az egyik legkiemelkedőbb konceptualista a 
számok matematikájában. Szerinte számok csakis akkor léteznek, ha szám
lálással el tudjuk őket érni, a számlálás pedig a szellem intuitív adottsága. 
A realizmus mint harmadik filozófiai hozzáállás a számok megmagyará
zásában, azt állítja, hogy a szám absztrakt jellegének összessége szelle
münktől függetlenül létezik és azokat nem szellemünk alkotta. 

A matematikusnak nem kell kigondolnia az ogjektumokat, amelyekről 
beszél, mert azok már léteznek, és arra várnak, hogy felfedezzék őket. 
Ennek alapján a mi tudomásunk racionális belátásunktól függ, a logikai 
törvények szigorú alkalmazásától. 

Az ötödik fejezet a nem konkrét számfelfogásról beszél, a különböző 
módszerekről, próbálkozásokról az ellentmondások kiküszöbölésére, 
újabb filozófiai problémákról a matematika keretén belül, újabb sikeres 
és sikertelen magyarázatokról. 

A fordító és az utószó írója Alexandar Kron. A könyvről adott általá
nos véleményét kibővíti saját felfogásával és véleményével az egyes témák
kal kapcsolatban. 

Stefan Barker könyve igen érdekes és egyedülálló kérdéssel foglalko
zik. A téma érdekessége mellett a matematika filozófiája igen összekuszált 
és bonyolult kérdéseire egyszerűen és kimerítően ad választ. Logikus 
magyarázatai a matematikusokon és filozófusokon kívül mások számára 
is érdekesek lehetnek. 
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