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Szórád G y ö r g y 

A Z I N F O R M A T I K A H E L Y Z E T E É S F E J L Ő D É S I 
I R Á N Y Z A T A I V A J D A S Á G S Z A T - B A N 

1 . B E V E Z E T É S 

Az informatika csak néhány évvel ezelőtt tört be Vajdaságba és máris 
„helyet keres a Nap alatt", a gyakorlati élet minden egyes területén. Ter
mészetesen mint ahogy az általában lenni szokott, részben ellenállásba 
ütközött, másrészt megértésre talált. Az ellenállás oka valószínűleg abban 
a tényben rejlik, hogy az ember természeténél fogva fél mindentől ami 
forradalmian új. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy sokkal bonyolultabb 
az egész problematika, mint hogy azt egy tényezőtől függővé lehetne 
tenni. így például, k i kell hangsúlyozni, hogy iskolarendszerünk, vala
mint kiképzési intézeteink nem készítettek elő kellőképpen mindarra, 
amit nekünk az informatika nyújt és amit követel tőlünk. Emiatt egyes 
körök elzárkóztak, ugyanakkor mások fejjel ugrottak az informatikába. 
Mindkét jelenség szélsőségesnek tekinthető, mert az informatikához 
való észszerű hozzáállás valahol, mint általában mindenütt az életben, 
az arany középen lelhető. Sok harcra és időre lesz szükség azonban, 
hogy környezetünk belássa, az informatika nem valami szörny amely 
mindent elnyel, de nem is varázsvessző, amely önmagától minden prob
lémánkat megold, hanem inkább elsőrendű tényezője a hatékonyság
nak, és nélkülözhetetlen integráló tényezője szocialista, önigazgatási társa
dalmunknak. 

A Vajdaság S Z A T legmagasabb szintű határozataival közvetve el
ismerte az informatika fontosságát. így például, Vajdaság S Z A T A l k o t 
mánya meghatározza, hogy a társadalmi információs rendszer köteles 
biztosítani a következőket: az egységes adatnyilvántartást, adatgyűj
tést, adatfeldolgozást, minden olyan adat és tény esetében, amely a tár
sadalmi fejlődést hivatott nyilvántartani, tervezni és irányítani, valamint 
ezen adatok és tények hozzáférhetőségét. Az informatika ma már olyan 



módszerekkel és eszközökkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik az 
alkotmányos határozat igen hatásos megvalósítását. Túlzottan elbizakodó 
és tévedés lenne azonban azt állítani, hogy a társadalmi információs rend
szer nem működhet informatika nélkül, de határozottan állítható, hogy az 
adatgyűjtés, adatfeldolgozás, adatkimutatás az informatika módszereivel 
és eszközeivel nagyon sokban hozzájárulhat a társadalmi információs 
rendszer intenzívebb fejlődéséhez. 

Az informatika előbbiekben kihangsúlyozott jelentősége késztetett 
bennünket arra, hogy visszapillantsunk az informatika fejlődési útjára 
Vajdaságban, és hogy egy pillantást vessünk a jövőbe, vagyis vizsgál
juk meg az informatika helyzetét és fejlődési irányzatait Vajdaság S Z A T -
ban. 

2. A Z I N F O R M A T I K A F O G A L M Á R Ó L 

Különböző szerzők különféleképpen értelmezik az informatikát, amely 
szerves része a kibernetikának, az összetett dinamikus rendszerek vezér
lésével foglalkozó tudományágnak. M i i t t egyedül dr. Bogdan Orlović, 
professzor által meghatározott definíciót említjük, amely szerint: „Infor
matika alatt értendő az a tudományos elmélet, szervezés, technológia, 
ésszerű gazdálkodás és módszer, amely rendszeresen olyan információ
kat „termel és szállít", amelyek nélkülözhetetlenek az önigazgatási szo
cialista társadalom optimális fejlődésében és működésében." 

A definíció értelmében az informatika feladata a következőkből tevődik 
össze: információs rendszerek alkotása, tervezése, fejlesztése, működ
tetése, valamint kutatása s mindez a tudományos-technológiai forradalom 
eredményeinek igénybevételével. 

Az informatika megvalósítandó, felsorolt feladatainak jelentősége első
sorban önigazgatási információs rendszerek megalkotásában rejlik, mert 
az önigazgatás egyben helyes döntések meghozatalát is jelenti, amelyek 
elképzelhetetlenek megfelelő keretű és időbeli információk nélkül. 

Az informatika három szűkebb területből tevődik össze: 
a) Elméleti informatika, amely az általános elméleti informatikán kívül 
felöleli a számítógépes algoritmusok kutatását és meghatározását, a mate
matikai modellezést, az automaták elméletének egy részét, a program-nyel
vek meghatározását és kutatását; 
b) Technikai informatika amely magába foglalja a számítógépes technika 
valamint technológia fejlesztésére irányuló kutatásokat; 
c) Alkalmazott informatika, mely összefoglalja azokat a kutatásokat, ame
lyeknek célja az információs rendszerek modelljeinek meghatározása, 
tervezése és megvalósítása. 



3.) A Z I N F O R M A T I K A H E L Y Z E T É N E K V I Z S G Á L A T A 
V A J D A S Á G S Z A T - B A N 

A helyzet elemzése során rámutatunk a felszerelés állapotára, a káderek 
helyzetére, valamint a befektetésekre és az eddigi fejlődés alapproblémáira. 

3. 1. Felszerelés 

Az üzemelő számítógépek számát valamint azok kapacitását illetően 
Jugoszlávia nagyon sok európai és más nem európai ország mögé sorol
ható. Vajdaságra viszont jellemző a jelentős lemaradás, úgy a jugoszláv 
átlaghoz, mint a fejlett köztársaságokhoz viszonyítva. A legújabb ellen
őrzött adatok szerint, amelyeket a Szövetségi statisztikai hivatal hozott 
nyilvánosságra (1973. év elején) az 1 millió főre számított számítógépek 
száma Vajdaságban 20%-kal a jugoszláv átlag alatt marad, míg az üzemelő 
számítógépek kapacitását illetően 67%-os lemaradás mutatkozik, (lásd 
1. számú táblázatot). 

1. számú táblázat 

SOR KÖZTÁRSASÁG SZÁMÍTÓGÉPEK KAPACITÁS 
SZÁM vagy SZÁMA 

T A R T O M Á N Y n 1 mill. főre mutató K lmill f. mut. 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (?) (8) 

1. Kosovo SZ A T 3 2 14 38 21 4 
2. Bosznia és Herc. S Z K 11 3 21 416 107 20 
3. Crna Gora S Z K 2 29 29 88 161 30 
4. Vajdaság S Z A T 21 11 79 340 173 33 
5. Makedón S Z K 15 9 57 348 204 38 
6. Szerbia szűkebb terül. 69 13 93 2702 508 95 
7. Jugoszlávia 286 14 100 11238 532 100 
8. Horvát S Z K 87 19 136 4372 978 184 
9. Szlovén S Z K 79 45 321 2942 1678 315 

A m i n t az 1. számú táblázat is bizonyítja, Vajdaságnak kevés számítógépe 
van, s e mellett a központi memóriák átlag kapacitása is a jugoszláv átlag 
alatt marad. A táblázatból többek között az is kiderül, hogy négyszer 
kevesebb a számítógépek száma, illetve tízszer kisebb az operatív kapa
citás mint p l . a Szlovén SZK-ban. 

A számítógépek elhelyezését kimutató adatok arról tanúskodnak, hogy 
ezen a területen még nagyobbak az aránytalanságok, különösen ha meg
vizsgáljuk a számítógépek számát a községekben, valamint a gazdasági 
ágazatokban. 

Egy szélesebb körű statisztikai felmérés szerint az 1974. év elején Vaj
daságban 51 számítóközpontban 71 számítógép üzemelt. Ezek összkapa-



citása 1007 K B tett k i . Az említett számítógépek 17 községben üzemel
tek igen egyenletlen eloszlásban. Az összkapacitások 70%-a 4 nagyobb 
községben üzemelt (Újvidéken 464 K B , Zrenjaninban 140 K b , Pancse-
vón 77 K B , Szabadkán 70 K B ) . i 

2. számú táblázat 

SZÁMÍTÓ SZÁM. SZÁM. E B B Ő L A KÖZP. MEMÓRIA K A P . S Z E R I N T 
K Ö Z P O N T O K G É P E K GÉPKA 16 KB-ig 16—64 KB-ig 64 K B fel. 
SZÁMA SZÁMA PACITÁS drb. kap. drb. kap. drb. kap. 

51 76 1007 55 281 19 534 2 192 

A 2. számú táblázatból kitűnik,hogy a számítógépek zöme kis számító
gép , amit az is bizonyít, hogy a 76 nyilvántartott számítógép közül mind
össze 8 darab nagyobb 32 KB-nál, és abból is mindössze kettő nagyobb 
64 KB-nál. A számítógépek eloszlása termelési ágazatonként mint ahogy 
mondtuk, szintén nagyon kedvezőtlen, mégpedig: 2 

a) Az összkapacitásnak 34%-a a gazdaságban van, abból: 
- a gyáriparban, bányászatban és kisiparban 19,0% 
- a közlekedésben és a hírszolgálatban 6,0% 
- a kereskedelemben és vendéglátóiparban 1,5% 
- a lakásgazdálkodásban és városrendezésben 2,5% 
- mezőgazdaságban és erdőgazdaságban 5,0% 

b) 66%-a a gazdaságon kívüli ágazatokban, abból: 
- pénzügyek, bankok, T K S Z , biztosítás 52% 
- tudomány és oktatás 10% 
- közigazgatás, tartományi szervek 2 % 
- más gazdaságon kívüli szervezetek 2%. 
Ezen aránytalanságokat előidéző okok nagyjából már ismertek. Ahhoz 

azonban nem fér kétség, hogy a bankokban, TKSZ-ban és biztosítási 
intézetekben üzemelő kapacitások nem túl nagyok, hanem a többi ága
zatok vannak lemaradva. 

Egyébként a Tartományi informatikai tanács adatai szerint Vajdaság
ban 84 adatfeldolgozó központ alakult 1974 végéig. Ezek 58 számítógéppel 
rendelkeztek, amelyek összesen 48 számítóközponthoz tartoztak. 3 

Az 58 jelenleg üzemelő számítógép központi memória összkapacitása 
1567 K B . További 11 számítógép szállítása, amely összkapacitása 642 K B , 
szerződésileg le van kötve az 1974-es év végéig. Ez azt jelenti, hogy 1974 
végén 69 számítógép 2209 K B kapacitással üzemelhet majd Vajdaságban, 
amennyiben megérkeznek a lekötött gépek is. 

Az automatikus adatfeldolgozó eszközök állapotának összehasonlító 
adatai Vajdaság S Z A T területén (1974 és 1973-as évhez viszonyítva) a 
következőket mutatják: 



a) A számítógép kapacitás gyors ütemben növekedik (118%) 
b) A befektetés növekedik (35%) 
c) A különböző típusok száma továbbra is növekedik (1974-ben 17 típusú 

gép volt . ) 
Más köztársaságokkal való összehasonlítás továbbra is kedvezőtlen 

helyzetet mutat, sőt idővel még kedvezőtlenebb lesz. Ugyanis p l . a Horvát 
SZK-ban hasonló a növekedési ráta mint Vajdaságban de négyszer nagyobb 
kiindulóalapra vonatkoztatva. 

A berendezések több szállítótól származnak, 4 a kapacitás igénybe
vétele átlag napi 11,5 órára rúg, amely jóval az optimális mögött marad. 
Különben a számítógépeket főként pénzügyi és kereskedelmi adatfeldol
gozásra használják. 

3.2. Káderek 

A munkaszervezetektől kapott adatok szerint az adatfeldolgozásban 
foglalkoztatottak összlétszáma 1060 dolgozó (1974. december 31-én). 

A dolgozók a következő munkahelyeken vannak foglalkoztatva: 
1. adatfeldolgozó központ vezető 75 
2. adatfeldolgozás tervező 52 
3. szervező programozó 54 
4. programozó 110 
5. adatelőkészítő 137 
6. gépkezelő 497 
7. többiek 135 

A dolgozók iskolai végzettség szerint: 
egyetemi végzettség 14% 
főiskolai végzetség 10% 
középfokú iskolai végzettség 66% 
alsóbb fokú iskolai végzettségi 0 % 

A felsorolt 1060 dolgozó közvetlenül az adatfeldolgozásban van 
foglalkoztatva a számítóközpontokban, ugyanakkor az informatikával 
sokkal nagyobb számú dolgozó foglalkozik közvetve, elsősorban az oktatás
ban. 

Az informatikában dolgozók igen különböző szakmai készültséggel 
rendelkeznek. Az informatikához szükséges pótképzést tanfolyamokon 
szerezték meg 5 , vagy külföldi tanulmányutakon, mert a hivatalos iskola
rendszernek a Vajdaság SZAT-ban csupán néhány kezdeti alakja létezik 



az informatikai káderképzésben, melyek persze nem biztosítják sem a szük
séges kádereket, sem pedig a megfelelő profilokat. így például: 
a) A Tartomány területén két középiskola foglalkozik középszintű 

káderképzéssel, ezek persze univerzális képzést nyernek melyek 
szerint alkalmazhatók úgy a mehanográfiában mint a számítógépes 
munkákban, 

b) A Természettudományi Egyetem matematika karán Üjvidéken 
valamint a Közgazdasági karon Szabadkán külön tanszékek működ
nek, ahol a hallgatók informatikai kiképzést nyernek, 

c) A Közgazdasági karon Szabadkán valamint a Műszaki tudomá
nyok karán Újvidéken megindították a specialisták és magiszterek kép
zését akik ezeken a tanfolyamokon tanulmányozzák a kibernetikai 
módszer alkalmazását a vállalatszervezésben, illetve az ipari rend
szerek szervezésében, 

d) Az újvidéki Radivoj Ćirpanov népegyetem megszervezte az elő
adásokat a belgrádi informatikai főiskola hallgatói számára. 

Végül meg kell említenünk az igen magas fokú munkavándorlást 
ebben a szakmában amely kimondottan a nagy káderhiány következménye. 

3.3. Költségek 

Az eddigi, kis számítógépek felé irányulás, valamint a nem megfelelő 
káderképzés, szerintünk a fő okozói a nagy lemaradásnak és a nagy összegű 
befektetéseknek. Bizonyítható, hogy ha a kimutatott befektetéseket terv
szerűen használták volna fel, Vajdaságnak ma legalább kétszer nagyobb 
számítógép kapacitása lehetne és kétszer nagyobb létszámú szakkáderrel 
rendelkezhetne e területen. 

A tervszerűtlen felszerelés vásárlás csak 1974-ben Vajdaságban kb. 
60 millió dinárra rúg, amelyet nem követett megfelelő összegű befektetés 
a káderképzésben és mégjóbban rámutatott arra, hogy gyors és hatásos 
intézkedésekre lenne szükség. Ugyanis ha megtartjuk ezt a beruházási 
ütemet a következő öt évben ez 420 milliós céleszközt jelentene. 

a) felszerelés vásárlására kb. 230 millió dinár 
b) épületek felépítésére 70 millió dinár 
c) programok kidolgozására 45 millió dinár 
d) tervek elkészítésére 20 millió dinár 
e) káderképzésre 20 millió dinár 

összesen 385 millió dinár 

Az elmúlt időszakban (1974. végéig) a becslések szerint a következő be
fektetések valósultak meg: 



3.4 A% eddigi fejlődés problémái 

Az informatika alkalmazásának fejlődése Vajdaság SZAT-ban nem volt 
mentes olyan hanyagságoktól, gyengeségektől, amelyek általában jel
lemzőek erre a területre az egész világon és nálunk is a fejlettebb köztár
saságokban. 

A gazdaság szerkezetére és helyzetére valamint szervezettségére való 
tekintettel nagyon sok területen az informatika alkalmazásának fejlődése 
Vajdaság SZAT-ban sokkal gyengébb hatásfokot eredményezett, amely 
a következőkben nyilvánul meg: 
— Vajdaság abszolút lemaradása az automatikus adatfeldolgozás területén 

a fejlettebb köztársaságokhoz viszonyítva, 
- A káderképző intézetek lassú kibontakozása ezen a területen, 
- Nagyon kevés a száma azon intézeteknek amelyek információs rend

szerek tervezésével és felépítésével foglalkoznak, valamint az auto
matikus adatfeldolgozás megszervezését végzik, 

- Fejlesztési tervek hiánya ezen a területen, 
- A meglévő eszközök és káderek nem megfelelő kihasználása, 
- Tervszerűtlen, legkülönbözőbb típusú berendezések és főleg kis 

kapcitású gépek vásárlása ami akadályozza az egybekapcsolást és 
együttes feldolgozást, 

- Olyan beruházási és fejlesztési politika gyakorlása, amely a szállító 
teljes hatásának van kitéve, 

- Programkészítés és beszerzés többszörössége, 
- Igen szerény integrációs folyamatok és szükségtelen egymásközti 

versengés a területen belül, 
- Hiányzó kádertervek, kiképző tervek és kiképzési programok, 
- A z adatátviteli hálózat tervének késése, 
- A kommunális információs rendszerek részeinek nem szinchrón 

tervezése, 
- A z informatika más határterületekkel való összekapcsolási terveinek 

hiánya, mint p l . a tudományos-technikai információs rendszerekkel 
és dokumentációs-információs tevékenységgel, 

- Nem léteznek olyan intézmények amelyek tudományos kutatást 
végeznének a fundamentális és alkalmazott kutatások területén, ennek 
következtében nem gyakorolhatnak hatást a termelési folyamatok 
tervezésére, 

- Nem rendelkezhetünk olyan tanulmányokkal amelyek meghatároznák 
az informatika feladatait a társadalmi információs rendszer műkö
désének kereteiben, a társadalmi-politikai és a gazdasági rendszer 
önigazgatási testületei küldötteinek gyors, pontos és hatékony infor
málásában. 



Csupán az alapvető problémákat soroltuk fel az imént, amelyek kellő
képpen rámutatnak arra, hogy hová vezetett a szervezetlenség és szét-
daraboltság ezen a területen. Nem csoda tehát, hogy az informatika prob
lémájával a Vajdaság S Z A T Végrehajtó Tanácsa kényszerült behatóan 
foglalkozni és hogy megfelelő határozatokat is hozott amelyek lényegesen 
meghatározzák az informatika további fejlődési irányvonalait Vajdaság
ban. Erről még szó esik a folytatásban. 

4.) A Z I N F O R M A T I K A F E J L Ő D É S I I R Á N Y Z A T A I V A J D A S Á G 
S Z A T - B A N 

A Vajdaság S Z A T Szkupstinájának Végrehajtó Tanácsa az 1974. október 
29-én megtartott ülésén napirendre tűzte és megtárgyalta azt a beszámolót 
amely a következő cím alatt lett beterjesztve: „Az informatika helyzete 
és problémái Vajdaság SZAT-ban és Vajdaság S Z A T Végrehajtó Tanács 
és a Tartományi informatikai tanács ezzel kapcsolatos ténykedésének 
programtervezete.'' 

Ez alkalommal elhatározták, hogy az egységes társadalmi információs 
rendszer működési feltételeinek biztosítása érdekében, amely egyike 
a társadalmi-gazdasági fejlődés és az önigazgatási rendszer integrált mű
ködése előfeltételeinek, az informatika területén hosszú lejáratú tényke
désre van szükség amely kihatással lesz a következő területek fejlődésére: 

- az informatika alkalmazása a Vajdaság S Z A T gazdaságában, 
- az informatika alkalmazása a közigazgatásban és a társadalmi tevé

kenykedés területén, 
- káderképzés és a tudományos kutatómunka fejlesztése az informatika 

területén, 
- az informatika szélesebb körű alkalmazása. 
Ezen határozatokkal a Végrehajtó Tanács meghatározta az informatika 

fejlődési irányvonalát a Vajdaság SZAT-ban s egyben megszabta a fej
lődési irányzatot néhány következő évre. 

Ezekből a határozatokból sok konkrét feladat adódik, amelyek olyan 
intézkedések foganatosítására köteleznek, melyek közvetlen hatást gya
korolnak az informatika fejlődési irányzatára Vajdaság SZAT-ban. Sze
retnénk a legfontosabb határozatokról és intézkedésekről bővebben szólni, 
nem csupán azokat egyszerűen felsorolni, abban reményben, hogy azok 
megvalósítása meghozza a kívánt pozitív fejlődési célkitűzéseinket. 



4.1 Vajdaság SZAT informatikai törvénye 

Az informatikai törvény mint alapdokumentum nem csupán rendet 
teremteni van hivatva ezen a területen, hanem hosszabb időre meg is hatá
rozza ezt a területet. A Vajdaság S Z A T Szkupstinája elfogadta ezt a tör
vényt 1975 június havában. Az informatikai törvény előírja az automatikus 
adatfeldolgozó eszközök és távközlő berendezések vásárlásának feltéte
leit, a társadalmi megállapodások megkötésének szükségességét e terü
leten valamint a kötelező adatmegőrzést mindazoknál akik automatikus 
adatfeldolgozással foglalkoznak. 

Ez a törvény fektette le először Vajdaság SZAT-ban az informatika 
alkalmazásának és továbbfejlesztésének a kötelező tervszerű irányítását. 

Ilyen hozzáállás megteremti a szükséges előfeltételeket ahhoz, hogy az 
informatika közvetlenül szolgálja a társadalmi információs rendszer fej
lődését úgy a gazdaságban, mint a gazdaságon kívül i t t Vajdaságban. 
A törvény előírja a kötelező adatfeldolgozási eljárási módszereket, s azok 
egybehangolását a társadalmi tevékenység minden ágazatában. Más szóval, 
kötelezi az összes közigazgatási szerveket (községek, tartomány) és ön
igazgatási érdekközösségeket, hogy együttesen állapítsák meg az adat
gyűjtés módszereit, alakjait és tartalmát, az adatfeldolgozás és kimutatás 
formáit, vagyis a hivatalos hatáskörbe tartozó nyilvántartások formáit 
Vajdaság területén, beleértve a korszerű adatfeldolgozási módszerek és 
adatfeldolgozási eszközök alkalmazását. 

Ezen rendelkezések következetes végrehajtása egységesen, hatásosan 
és észszerűen fogja biztosítani azt az adatmennyiséget amely a társadalmi 
információs rendszer működtetéséhez szükséges, és amely nélkülözhetetlen 
a társadalmi fejlődés ellenőrzéséhez, tervezéséhez és irányításához Vaj
daságban. 

A Vajdaság S Z A T Szkupstinája és a társadalmi tevékenységek terü
letén alakult vajdasági jellegű önigazgatási érdekközösségek kötelesek 
társadalmi megállapodást kötni az informatika közös alkalmazásáról és 
fejlesztéséről ( a törvény 6. szakasza). 

Ez a rendelkezés kötelezi a társadalmi megállapodás minden aláíróját 
az információs rendszerek tervezésére és felépítésére, továbbá az adat
feldolgozó berendezések együttes beszerzésére, kiaknázására és a szak
káder közös kiképzésére. 

Vajdaság igazolatlan lemaradása a többi fejlettebb köztársasághoz v i 
szonyítva a korszerű módszerek és az informatika alkalmazása területén, 
a fejletlen tudományos kutatómunkára és az oktatási módszerek fejlet
lenségére vezethető vissza. A helyzet javítása érdekében javasolt megoldás 
ragaszkodik a termelőmunka, a tudományos kutatómunka és az oktatás 



egyesítéséhez mellyel elháríthatok az eddigi hiányosságok, amit e terüle
tek elválasztása okozott (a törvény 8. szakasza.) 

A törvény 9—14. szakaszának rendelkezései utalnak a tervszerű munka 
szükségességére és egyben előírják a kötelező előkészületi munkákat (ter
vezést), s köteleznek a berendezések kizárólag pályázat útján való vásár
lására. A törvény előrelátja az automatikus adatfeldolgozás bevezetése 
tervének kidolgozását a beruházó részéről és kötelezővé teszi a tervek 
egybehangolását a vajdasági fejlesztési programmal, amelyet a társadalmi 
megállapodás alapján és a törvény értelmében kötelesek leszünk meghozni. 

4.2 Társadalmi megállapodás a% informatika alkalmazásáról és fejlesztéséről 
a közigazgatásban valamint a társadalmi tevékenykedésekben Vajdaság SZA T-ban 

A számítógépes adatfeldolgozás eredményei és tapasztalatai a közigazga
tásban a fejlettebb országokban rámutatnak arra, hogy eljött az idő és 
szükségessé vált Vajdaság SZAT-ban elkezdeni egy megfelelő információs 
rendszer felépítését, létrehozni a számítógépek hálózatát a közigazgatás 
területén, amelynek az adatgyűjtő állomásai összekapcsolnák Vajdaság 
minden községét, a megfelelő kommunális és tartományi szerveket, valós 
időben (real time) a kölcsönös visszakapcsolási elv alapján. 

A közigazgatást szolgáló számítógéphálózatot nem csak egyszerűen 
úgy kell értelmezni mint technikai egybekapcsolást vagy technikai szol
gálatot, hanem úgy mint egy egységes szervezetet amelynek az a feladata, 
hogy biztosítsa a legszélesebb körű együttműködést a közigazgatásban. 

A számítógéphálózat létrehozásáról szóló javaslat a következőkön alapul: 
1 . Minden község területén meg kell teremteni a megfelelő feltételeket 

a gépesített adatfeldolgozáshoz, úgy a közigazgatás, mint a tár
sadalmi tevékenykedés területén, 

2. Minden községnek lehetőséget kell biztosítani az egymás közötti 
adatcseréhez, más községekkel, részlegekkel és a Tartománnyal, 

3. Az adatfeldolgozás a községin kívül még két szinten történjen: 
regionális és tartományi szinten, 

4. Biztosítani kell a lehetőségeket az adatfeldolgozáshoz a tarto
mányi szervek számára is. 

A Végrehajtó Tanács az említett 1974. október 29-én megtartott ülésén 
az elemzett anyag alapján és a szükségleteket is szem előtt tartva, úgy véli, 
hogy az informatika fejlesztéséhez a közigazgatásban és a társadalmi 
tevékenykedés területén feltétlenül szükség van a következőkre: 

1. A községek és a Tartomány közötti társadalmi megállapodás alapján 
tegyék lehetővé az együttes és egységes hozzáállást úgy a községi i l l . 



tartományi információs rendszer felépítése érdekében mint a részrend
szerek felépítésének érdekében a közigazgatásban, társadalmi tevékeny-
kedésben és az önigazgatási érdekközösségekben, 

2. A szakmunkák elvégzésére, a kommunális és tartományi információs 
rendszerek és részrendszerek tervezésében, valamint bevezetésében kap
csoljanak be megfelelő TMASZ-okat és a tartományi közigazgatási szer
veket, 

3. Létesítsenek megfelelő adatfeldolgozó központot a tartományi 
valamint a községi szervek részére, amely megállapodás értelmében 
el tudná látni teljes egészében optimálisan a Tartomány igényeit, bele
értve a szükséges káderképzést a felhasználók részére, 

4. A Tartományi informatikai tanács együttműködve a megfelelő ille
tékes szervekkel és szervezetekkel szem előtt tartva az elfogadott koncep
ciókat legyen a felelős hordozója és egybehangoló szerve a tevékenységnek. 

A Tartományi informatikai tanács azonnal hozzálátott a feladatok meg
valósításához és kidolgozta az erre vonatkozó eszmei tervet, amely szerint: 

a) Elfogadnák és aláírnák a társadalmi megállapodást, amely szerint 
44 község, a Tartomány és az önigazgatási érdekközösségek társulnak a 
célból, hogy összefogják a törekvéseket és egyesítsék a pénzeszközöket 
a közigazgatás és társadalmi tevékenységek adatfeldolgozásának gépe
sítésére, 

b) Megalapítanák azt a tartományi szervezetet, amelynek a feladata adat
feldolgozási információs rendszerek tervezése és felépítése a közigazgatás, 
az önigazgatási érdekközösségek és a társadalmi tevékenységek részére, 

c) Az újvidéki kommunális vállalat számítóközpontja és Közgazdasági 
Kar munka és ügyvitelszervezési intézete azt a megbízatást kapná, hogy 
végezze a szakmunkákat (tervezés, adatfeldolgozás bevezetése stb.). 

Az intézkedések sürgősségét a következőképpen lehet indokolni : 
1. A Vajdaság S Z A T adatfeldolgozását a koordináció hiánya, szétda-

raboltság, a munkák többszörössége, a számítógépek összehangolatlansága 
jellemzi ami mind, mind negatív hatást gyakorol az információs rendszer 
egységességére és hatásosságára, 

2. 1974-es év elején Vajdaság S Z A T területén 51 számítóközpontban 
76 számítógép üzemel amelyek több mint 15 típusból tevődnek össze, 
ezek közül mindössze 19-et lehetne középnagyságú számítógépnek te
kinteni, amiből világosan kitűnik, hogy mennyire szervezetlenül és szétda-
raboltan fejlődött ez a tevékenykedés Vajdaságban, 

3. Az eddigi beruházások kb. 400 millió dinárra rúgnak, ezzel az ösz-
szeggel legalább 2—3-szor nagyobb kapacitást lehetett volna megvaló
sítani ha tervszerűen történik az intézkedés. Ehhez hozzá kell adni azt, 
hogy az 1981-es évig újabb néhányszáz millió dinár beruházásra számít
hatunk Vajdaság S Z A T területén amiből egyöntetűen kiderül, hogy 



szervezett akcióra van szükség az összes érdekelt fél társadalmi meg
állapodása alapján. 

A tervezett egyesítés nem csupán a káderek, számítógép kapacitás és 
pénzügyi eszközökre vonatkozik, hanem elsősorban a szervezett tervezésre, 
rendszerek felépítésére, adatgyűjtésre, adatfeldolgozásra, adatcserére és 
egy közös adatbank létesítésére, továbbá szabványosításokra, gép és 
program kompatibilitás biztosítására. Ilyen hozzáállás következménye
képpen várható a technikai eszközök észszerű kiaknázása, a káderek jobb 
kihasználása, valamint a jobb horizontális és vertikális összekapcsolás 
és egy közös adatbank létrehozása. 

Ugyanúgy megnyílnak a lehetőségek az üzleti viszonyok megváltoz
tatására a berendezéseket vásárló és szállítók között, amelyek az eddigi 
tapasztalatok szerint igen kedvezőtlenek voltak. 

Rövidesen várhatjuk az akció befejezését e területen, annál is inkább, 
mert a Vajdaság S Z A T Szkupstinája a törvény meghozásakor indítványozta 
az említett társadalmi megállapodás aláírását, amely általános megértésre 
talált. 

4.3 Informatikai intézet 

Nyugodtan megállapíthatjuk, hogy a káderek sorsdöntőek a vajdasági 
informatika fejlesztésére nézve. A káderhiány nagy problémát jelentett 
a múltban is és a jövőben is gátló tényezőjévé válhat a gyors és össze
hangolt fejlődésnek, amennyiben nem történnek megfelelő intézkedések, 
úgy a káderek profilját mint azok számát illetően. Ha állításunk bizo
nyítása érdekében abból a tényállásból indulunk k i mely szerint 1974-ben 
a központi memóriák összkapacitása 1567 KB-ot tett k i , és hogy a eddigi 
növekedés alapján 30%-os évi növekedést várhatunk 1981-ig, akkor köny-
nyen felbecsülhetjük, hogy 1981-ben Vajdaságnak a következő káderekre 
lesz szüksége: 6 

SZÁMÍTÓ 
K Ö Z P O N T 
V E Z E T Ő 

R E N D S Z E R 
T E R V E Z Ő 

P R O G R A 
MOZÓ 

G É P K E 
Z E L Ő K A R B A N T . 

Közigazgatásban 
Gazdaságban 

30 
90 

90 
240 

130 
300 

350 
850 

25 
95 

Összesen 120 330 430 1200 120 

Amennyiben e tekintélyes számú kádert, akik közvetlenül a számító
központokban dolgoznak, és velük együtt kb. 360 informatikai tanárt 
(akik az alsófokú és középfokú iskolákban, főiskolákon és egyetemeken 
működnek) nem tudnánk tudatos akciókkal biztosítani, abban az esetben 



az informatika minden előnyével együtt csődöt fog mondani. Azért az 
informatikus káderképzéshez szélesebb fronton kell hozzáállni nehogy 
a káderhiány problémája a fejlődés fékező tényezőjévé váljon. 

Máris egész sor akció van folyamatban a megfelelő káder biztosítása 
érdekében. így például, folynak a munkák az informatika bevezetésén a 
tantervekbe és programokba, az alsóbbfokú és középfokú iskolákban, 
főiskolákon és az egyetemeken, mely szerint a hallgatók nem csupán 
tájékoztatásokat nyernek az informatikáról, hanem olyan szaktudást, amely 
lehetővé teszi a hivatásos foglalkozást az iskola befejezése után. 

Igaz, a hivatásos informatikusok képzése és folyamatos továbbképzése 
a munkahelyen, elsőrendű jelentőségű az informatika fejlődési irányzitára 
vonatkozólag, mégsem szabad azonban megfeledkezni azokról sem, akik 
nem fognak hivatásszerűen adatfeldolgozással foglalkozni, de a feldolgozott 
adatokat döntések meghozatalára fogják felhasználni a gazdasági és a 
gazdaságon kívüli ágazatokban. Éppen ezért úgy kell az informatikát az 
iskolarendszerben megfoganatosítani, hogy megfelelő tudásszerzési lehe
tőséget nyújtson az informatikáról minden hallgató számára. 

Tekintettel arra, hogy a korszerű oktatás elképzelhetetlen megfelelő 
tudományos kutatómunka nélkül, így hát ezen a területen is megfelelő 
aktivitás kifejtésére van szükség. 

Ki indulva a tudományos kutatómunka és oktatás fejlesztésének szük
ségességéből az informatika területén a Vajdaság SZAT-ban, úgy dön
töttek, hogy meg kell alapítani az informatikai intézetet. 

Az informatikai intézet feladatai a következőkből tevődnének össze: 
a) káderképzés minden szinten a gazdaság valamint a gazdaságon 

kívüli ágazatok számára, 
b) a tudományos kutatómunka megszervezése és folyamatos végzése 

e tudományszak fejlesztésének érdekében, 
c) együttműködés a gazdasággal és közigazgatással az információs 

rendszerek célszerű kiépítésén, valamint a számítógépes munka
folyamat és ügy viteligazgatás és irányítás terén. 

Időközben a Vajdaság S Z A T Szkupstinája Végrehajtó Tanácsának 
informatikai munkacsoportja elkészítette az intézet megalapításának 
tervét, amely a következő tényekből indul k i : 

a) az újvidéki egyetem már megkezdte az informatika bevezetését 
fakultásainak tanterveibe s ez a folyamat mind jobban kiszélesedik 
és nagyobb lendületet ölt; 

b) a korszerű információs rendszerek alkotása a gazdaságunkban 
és a közigazgatásban nem csupán módszeres iskolai oktatást igé
nyel, hanem elsősorban a kezdeti években, egész sor tanfolyamot 
amelyek később áthelyeznék a súlypontjukat a specializációkra 
i l l . tudást felújító tanfolyamokra és szemináriumokra; 



c) a tanácsadás mindinkább szükségessé válik a következő területeken: 
az informatika bevezetésében, a TMASZ-okban és intézmények
ben, a számítógép megválasztási folyamatban az informatikával 
foglalkozni szándékozók kiválasztásában, azok kiképzésében és 
más a gazdasággal összefüggő együttműködésben; 

d) az egyetem fakultásain, mint p l . a természettudományi-matematikai 
karon, közgazdasági, technikai, filozófiai karokon már működik 
néhány tudományos munkatárs akik megalkothatnák a magvát 
annak a részlegnek amely az alapkutatásokkal foglalkozna az infor
matika területén és fejlesztené az oktatási-elméleti folyamatokat, 
úgy a rendes, mint a rendkívüli képzés terén. 

Ezen feltevések alapján a terv egy olyan szervezeti felépítsű intézet 
kibontakozását szorgalmazza, amely képes lesz úgy egyesíteni az erőket 
hogy azok felöleljék az alapkutatásokat, az egyetemi oktatást, az egyete
men kívüli képzést, az egyetemen kívüli szakkáder képzést és tudás fel
újítási folyamatokat valamint szolgálatok nyújtását a gazdasági és a gaz
daságon kívüli munkaszervezeteknek. 

Előreláthatólag várható a következő munkaegységek kialakulása: 
- A T Á R S U L T M U N K Á V A L E G Y Ü T T M Ű K Ö D Ő E G Y S É G 
- T U D O M Á N Y O S — K U T A T Á S I ÉS O K T A T Á S I T M A S Z 

A M E L Y N E K K E R E T E I N B E L Ü L K I A L A K U L H A T N A 
- Alapkutatásokkal foglalkozó osztály 
- Rendes oktatási osztály 
- Szakoktatási osztály 
- Informatikus tanárképző osztály. 
Végül még annyit, hogy az 1981. évvel bezárólag a káderszükségleteket 

a következőképpen lehetne fedezni a tervek szerint: 
1. kb. 60%-át az intézet által szervezett tanfolyamok segítségével, 
2. kb. 20%-át a rendes középiskolai, főiskolai és egyetemi oktatás, 

valamint az informatikai intézet által szervezett oktatás révén és 
3. kb. 10%-át a gyártók i l l . szállítók által rendezett tanfolyamokon. 

4. 4 A% informatika fejlődése a gazdaságban 

Az informatika alkalmazása Vajdaság gazdaságában lényegesen lemarad 
a többi köztársaságok gazdaságához viszonyítva. Éppen ezért, a Végre
hajtó Tanács által meghozott határozatok a már említett ülésen, nem vélet
lenül foglalkoznak oly behatóan az informatika fejlesztési problémáival 
Vajdaság gazdaságában. így például Vajdaság S Z A T Végrehajtó Tanácsa 
által meghozott határozatok előrelátják az informatika alkalmazási lehe
tőségeit a gazdaságban, melynek értelmében meg kell teremteni a meg-



felelő előfeltételeket a gazdaságban egységes információrendszerek ter
vezésére, felépítésére és ennek alapján a T M A S Z - o k egybekapcsolására 
és közös adatfeldolgozó rendszerek kiépítésére egész Vajdaságban. Az 
ilyen hozzáállás meg kell hogy nyissa a továbbfejlődés lehetőségét Vaj
daság gazdaságában és lehetővé kell hogy tegye: 

- az automatikus adatfeldolgozás tervezését és bevezetését, 
- az eszközök ésszerű kiaknázását, a közös fellépést, a berendezések 

vásárlásánál, 
- az információs rendszerek felépítését és egybekapcsolását, 
- a tudományos technikai információk ismertetését és alkalmazását a 

gazdaságban, 
- káderképzést és a tudományos munka megszervezését. 
A Vajdasági gazdasági kamara ez év áprilisában megalapította az infor

matikai koordináló bizottságot. Ez a bizottság és a Tartományi informa
tikai tanács egyesített erőfeszítéssel gyorsítják meg a problémák megol
dását, az informatika mielőbbi sikeres alkalmazását Vajdaság gazdaságában. 

5.) Z Á R S Z Ó 

Az előbb felsorolt pontokban megpróbáltuk bemutatni az informatika 
helyzetének keresztmetszetét, s ugyanakkor rámutatni az informatika fej
lődési irányzataira Vajdaság SZAT-ban a Tartományi Informatikai Tanács 
által rendelkezésünkre bocsátott értékes adatok alapján. Ez alkalommal 
elismerésünket fejezzük k i az informatikai tanácsnak és azon erőfeszíté
seknek amelyek az egyes akciók egybehangolására törekednek, mindezt 
annak érdekében, hogy a Vajdaság S Z A T eredményesen leküzdje a le
maradást e téren. 

Megjegyzések 

1 A Tartományi Informatikai Tanács adatai szerint 1974 április 1-én ( K B = kilóbajt). 
2 A H I P Pančevo, 384 K B kapacitású számítógépe nincs figyelembe véve. 
3 A felsorolt adatok a belső programozású 2 KB-nál nagyobb számítógépekre 

vonatkoznak. 
4 A z üzemelő számítógépek származása a következő: 33% I B M , több mint 35% 

Honeywell , a hátralévő 32% tíz különböző gyártócégtől származik. 
5 Legtöbbször a gyártócégek által szervezett tanfolyamokon. 
6 A kimutatás nem tartalmaz adatokat a ma dolgozó káderekről, sem pedig azokról 

akiket időközben le kell váltani (nyugdíjazás, munkahelycsere miatt, stb.) 



Ke^íme 

Stanje i razvojne tendencije informatike u SAP Vojvodini 

Autor u svom članku najpre ističe značaj informatike i navodi jednu od definicija 
informatike (prema prof. dr. B . Orloviću) da bi zatim prešao na analizu stanja infor
matike u S A P Vojvodini i najzad završio sa razmatranjem očekivanih tendencija 
razvoja informatike u sledećih pet godina. 

U analizi stanja poseban je osvrt posvećen stanju opreme kadrova, zatim učinje
nim troškovima i osnovnim problemima predenog puta. Konstatuje se da je veoma 
brz tempo porasta kapaciteta računara, a time vezano i ulaganja, ali da proces razvoja 
prati određena stihijnost, neplanski pristup, bez adekvatnih napora za osposobljavanje 
kadrova, što rezultira u zaostajanju Vojvodine iza razvijenih republika i u neracio
nalnom trošenju sredstava. Prema nekim proračunima uz ista sredstva, ali uz planski 
prilaz, Vojvodina bi imala bar 2—3 puta veće kapacitet računara i više kadrova. 

Izvršno veće S A P Vojvodine je krajem 1974. godine razmatralo stanje i probleme 
razvoja informatike i donelo je odgovarajuće zaključke i time usmerilo dalji razvoj 
informatike i u globalu odredilo razvojne tendencije. Iz tih zaključaka je proisteklo 
niz konkretnih zadataka i mera koje neposredno uplivišu razvoj informatike u slede-
ćem planskom periodu. T o su pre svega: 

— donošenje zakona o informatici 
— društveni dogovor o razvoju i primeni informatike u oblasti uprave i društvenih 

delatnosti S A P V 
— osnivanje Instituta za informatiku 
— podsticanje razvoja informatike u privredi. 
U analizi su korišćeni veoma dragoceni podaci Pokrajinskog sa veta za informatiku. 

Summary 

The present state of informatics and the trends of its development i n 
the Autonomous Pro vince of Vojvodina 

The author of the article is laying stress on the value of data proccssing and is quo-
tinga definition of informatics (according to Prof. D r . B. Orlović) he proceeds with 
the analysis of the present state of informatics in Vojvodina, nad finally reflects on 
the expected tendencies of its development in the coming five years. 

I n the analysis special attention is given to the conditions of the equipment and 
skilled stuff and to the expenses and main difficulties of the previos period. It is asser-
ted that the performance of the computers is rapidly increasing and so are the invest-
ments connected with it. However the development is rather unguarded and spon-
taneous. Lack of planning and no adequatc efforts to prepare the skilled stuff havc 
resulted in falling behind the well-developped republics and in unreasonable expenses. 
According to certain calculations the same means but more considerate approach 
would have resulted in two or three times better computer performance and more 
skilled stuff. 

The Provinciai Executive Council has dealt with the conditions and the problems 
of development of informatics, at the end of 1974. and has adopted certain decisions 



determining the further course of informatics, and providing the outline of the basic 
trends of its development. F r o m those decisions a number of concrete measures and 
tasks have been derived which will have an immediate effect on the development 
of informatics in the coming period of planned activity. The priorities should be as 
follows. 

— to pass a law on informatics 
— social agreement on the development and appliance of informatics in the sphere of 

management and social activities in the Socialist Autonomous Province of Vojvodina. 
— the establishment of an institute for informatics 
— to stimultate the wide-spread unse of informatics in economy. I n the analysis the 

valuable data from the Provinciai cooncil of informatics have been used. 



T ó t h Lajos 

A Z O K T A T Á S I R E F O R M M I N T A T Á R S A D A L M I 
F E J L Ő D É S B Ő L E R E D Ő S Z Ü K S É G L E T 

(Reformtörekvések nálunk és világszerte) 

Az utóbbi évtizedben gyakran hallunk és olvasunk iskolareformok
ról, illetve az oktatás reformjáról, amelyeket a különböző (fejlett és fej
lődésben lévő) országokban hajtanak végre, avagy készítenek elő. Né
hány évtizeddel ezelőtt erre még ritkán került sor: az egész oktatásügy 
mélyen gyökerező hagyományokra volt alapozva, és az oktatás vezetői
ben, irányítóiban gyakran vált uralkodóvá a konzervatizmus. Idegenked
tek minden komolyabb újítástól, különösen az oktatási rendszer megvál
toztatásának gondolatától. Jelentősebb változásokra csak ritkán, évtizedek 
múltán került sor. A szocializmust építő országok ebből a szempontból, 
kisebb vagy nagyobb mértékben, pozitív kivételt képeztek. 

Manapság az oktatási reform szinte általános jelenséggé válik világ
szerte. A meggyorsult, dinamikussá vált fejlődés, a nagyobb termelékeny
ségért, jobb életért vívott harc, az országok közötti, különböző terüle
teken folyó versengés, szükségessé teszi, hogy az oktatás fejlődése is meg
gyorsuljon, lépést tudjon tartani az általános társadalmi fejlődéssel, sőt, 
egyes elképzelések és törekvések szerint, a fejlődés „éllovasává" váljék. 
Ezeket a haladó törekvéseket és olyr mátokat a tudomány szédületes 
fejlődése is szükségessé teszi és alátámasztja. A munka sok területén új 
technológiát vezetnek be, ami parancsoló szükségletté teszi a dolgozók 
magasabb szintű általános műveltségének és szakképzettségének a meg
szerzését, és megköveteli a múltból ránkmaradt kultúrhagyaték egyes 
káros, fejlődésgátló elemeinek (az írástudatlanságnak, a félműveltségnek 
stb.) mielőbbi megszüntetését, kiküszöbölését - ezeknek a súlyos problé
máknak a hatékony megoldását. 

A tudományos-technikai forradalom korában az oktatás, a tudomány
nyal együtt, a fejlődés fontos feltételévé - hatékony termelőerővé válik, 
s ebből adódóan az oktatási reformokat a jövőben nem időlegesen való
sítják meg, hanem állandó folyamattá válnak. Ezzel kizárják annak lehetőségét, 



hogy az oktató-nevelő munka, az emberformálás (és átformálás) lemaradjon, 
az általános fejlődés mögött „kullogjon", és esetleg másodrangú- és értékű 
tevékenységgé süllyedjen. A permanens reform gondolata, természetesen, 
nem zárja k i , sőt feltételezi egyes átfogó- vagy részakciók és intézkedések 
időleges foganatosítását, a nagyobb és kisebb horderejű tevékenységi 
ciklusok váltakozását, de egyben magában hordozza a tudományosan 
megalapozott állandóan felmérő, kiértékelő, valamint összehangoló és 
irányító tevékenységet. Ugyanakkor kiterjed az oktató-nevelő munka 
minden fokozatára intézményére és területére (az iskolán kívüli munkára 
is), tehát a teljes értelemben vett oktatási (és nemcsak iskola-) reformot képez. 

Beszélhetünk teljes, átfogó, vagy csak részleges, egyes részmozzana
tokat felölelő oktatási (illetve iskola-) reformról. Az átfogó reform az 
oktatás minden területét, intézményét és alapvető problémáit felöleli. 
Ennek kiindulópontja és „alappillére" a teljes oktatásrendszer átalakítása, 
de fontos mozzanata az új óratervek és tantervek kidolgozása, új tan
könyvek, kézikönyvek, elkészítése, és az oktató-nevelő munka korszerű
sítése, ami egyben az okatási intézmények életének és munkájának a kor
szerűsítését is igényli. Tehát nemcsak arról van szó, hogy milyen foko
zatokon, milyen intézményekben és milyen tartalmakon folyék az ok
tató-nevelő munka, hanem arról is, hogy bog yan, milyen szervezeti felépí
tésben, milyen munkaformákban, milyen módszerekkel és eszközökkel,-
beleértve a személyi tényezők változó helyét és szerepét is. Az ilyen moz
galom csak akkor nevezhető a szó teljes értelmében reformnak, ha az 
valóban sok újat és haladót tartalma*, ha komoly átalakulást és a társadalmi 
igényeknek megfelelő nagyobb hatékonyságot eredményez. 

A komoly, tudományosan megalapozott oktatási reform rendszerint 
az addig megtett út felmérésével, kiértékelésével kezdődik. A rendelkezésre 
álló tudományos módszerekkel és eszközökkel szükséges megállapítani, 
mi az, ami a fennálló iskolarendszerben és az oktató-nevelő munkában 
elavulttá és a fejlődés kerékkötőjévé vált, és mi az, ami (meghatározott 
fokig) az új feltételeknek és követelményeknek is megfelel. Ezzel pár
huzamosan (vagy ezt megelőzően) folyik a reform alapvető célkitűzéseinek 
és koncepciójának a kidolgozása. Ebben a munkában gyakran lehet a kül
földi tapasztalatokat is hasznosítani. Ez olyan felelősségteljes, alapos fel
készültséget és széles látókört igénylő munka, amelybe feltétlenül be kell 
vonni (az egyes bizottságokba, munkacsoportokba, timekbe) minden 
rendelkezésre álló alkotó erőt és tudományos intézményt, de a társadalmi-poli
tikai szervezetekre (politikai pártokra) is nagy felelősség hárul. 

A tudományos- és szakmunka eredményessége feltételezi a rendelkezésre 
álló tudományos munkások és kiemelkedő szakemberek, valamint 
tudományos- és szakintézetek nyilvántartását. Világos képet kell alkotni 



arról k i milyen kérdést tanulmányoz, milyen problémák kapcsán vannak 
megjelentetett munkái - milyen téren lehet rá számítani. 

Következő lépés rendszerint az anyagi lehetőségek számbavétele. Ismert 
tény, hogy a korszerű oktatás, a hagyományoshoz viszonyítva, költ
ségesebb — nagyobb befektetéseket, eszközöket igényel. Viszont az ered
ményessége, hatékonysága is nagyobb, tehát a társadalmi érdekek szem
pontjából kifizetődő. Ha megfelelő módon gyümölcsöztetik - a legjobb 
távlati befektetés. 

A személyi tényezők számbavételénél a rendelkezésre álló pedagógus
káderből indulnak k i , hogy megállapíthassák a jövő szükségleteit. Bárhol 
valósítják is meg, a reform a pedagógusokat nagyobb, igényesebb fel
adatok elé állítja, tehát nagyon sok múlik az ő felkészültségükön és hozzá
állásukon. 

Az oktatási feform előkészítő fázisában rendszerint szükség van peda
gógiai kísérletekre, különösen az óra- és tantervek kimunkálásában és 
a tankönyvek készítésében, valamint új szervezeti formák (módszerek, 
eszközök) alkalmazásával kapcsolatban. Sok tehát a tennivaló, az ala
posan megfontolandó és megvitatásra váró kérdés. Minél komolyabb a 
hozzáállás és az ezzel járó alkotó munka, minél nagyobb mértékben biz
tosítják a szükséges személyi és anyagi feltételeket, annál nagyobb lesz 
a reform hatékonysága és társadalmi igazoltsága. 

Ez a mai világban általános problémává és elsőrendű társadalmi fel
adattá vált. Az oktatási reform fontos céljai között szerepel az oktatási 
rendszer demokratizálása, rugalmasabbá tétele. A reformmozgalmak keretei 
között világméretekben, de különösen a fejlettebb országokban, az álta
lános műveltség, az általános technikai (vagy politechnikai) képzés és a 
szakképzés fogalmának korszerű meghatározása és egymás közötti v i 
szonya szintén központi kérdéssé vált. Az általános műveltség fogalmá
nak bővülése és jelentőségének növekedése - úgy is mint a szakképzés 
alapja, és mint társadalmi mobilitás fontos tényezője - mindenütt nagy 
kihatással van az oktatási rendszer reformjára. 

Az oktatási rendszerek nagyobb vagy kisebb méretű elavultsága, régi hagyo
mányokhoz való kötődöttsége és megmerevedése nagyon sok országban 
a fejlődés kerékkötőjévé vált. A fejlett tőkés országok többségében az 
iskolarendszerben uralkodó dualizmus, kettősség (amely különösen a közép
iskolai és a felsőfokú oktatásban jut kifejezéshez) az elavultságnak, a tra-
dicionalizmusnak különösen kirívó megnyilvánulása. 

A teljes demokratizmust, az egyenlő feltételek biztosítását, a szabad, 
akadálymentes egyéni kibontakozás „nyílt utai t" a szocializmust építő 
országokban sem sikerült meg teljes mértékben biztosítani, bár ebben az 
irányban óriási erőfeszítéseket tettek és tesznek. Ezen kívül, a nem k i 
elégítő, hatékonyság, eredményesség, a sok felesleges és ugyancsak a 



sok hiányosság (az oktatás tartalmában, illetve tartalmából, és általában 
az oktatás folyamatában és folyamatából) mindenütt időszerű kérdés. 
A fejlődőben lévő országok emellett még egy óriási akadállyal, a kul 
turális elmaradottsággal (az írástudatlanok tízmillióival) is ádáz harcot 
vívnak. Közben a fejlődés, az idő mindenütt tettekre, átfogó intézkedésekre 
sürget. Az újítások, a reformok korszakába léptünk. 

A probléma világméretű időszerűségét igazolja az a jelentés is, amelyet 
az Edgár Four vezetése alatt álló Nemzetközi Oktatásfejlesztési Bizottság 
1972. május 18-án küldött meg az UNESCO főtitkárának, amelyben egy 
átfogó képet nyújtott az oktatás helyzetéről a tagországokban (lényegében 
az egész világon), feltárva a közös vagy hasonló problémákat és fejlesztési 
(reform-) törekvéseket. 

A bizottság munkájának kiindulópontjai a következők voltak: 
- egy nemzetközi közösség és a népek és országok közötti szolidaritás 

létezése, amely az időnként felszínre kerülő nézeteltérések és összecsapá
sok ellenére is kifejezéshez ju t ; 

- a demokráciáról valló tt hit é s meggyőződés; továbbá 
- hogy a fejlődés célja az ember teljességének, személyiségének gazdag 

kibontakozása, és 
- hogy csak a sokoldalú, permanens képzéssel lehetséges a teljesértékű, 

egész embert kialakítani... 
A Jelentés, amely az Életre tanulni című UNESCO-kiadványban jelent 

meg szerbhorvát nyelven is, külön kihangsúlyozza, hogy az oktatás min
denütt fontos kérdéssé vált, és hogy - az ENSZ Alapokmányának értel
mében - az oktatásra minden embmek joga van. Felhívja a figyelmet a hagyo
mányos sémák alkalmazásának és a részleges, felületes reformok megvaló
sításának célszerűtlenségére: a félmegoldások általában költségesek és 
nem eléggé hatékonyak. 

Az oktatás fejlődésének egyik alapvető jellegzetessége az elmúlt év
tizedekben az expanzjó\ a tanulók, a pedagógusok és az iskolák számának 
ugrásszerű növekedése, az iskolahálózat bővítése, ami az állami költség
vetéseket jelentősen megterhelte, sőt sok esetben túlterhelte. Az ilyen 
mennyiségi jellegű fejlődés (főleg az elmaradottabb országokban) szinte 
szükségszerűen és törvényszerűen - bizonyos feltételek hiánya folytán — 
elkerülhetetlenül háttérbe szorítja a minőségi fejlesztés^ ami viszont az ered
ményesség csökkenéséhez, illetve a nem kielégítő hatékonysághoz vezet. 
Sok fejlődőben lévő országban p l . a tanulók egy részének „elszóródása" 
is égető kérdésként jelentkezik, de nagy problémát okoz az ismétlők nagy 
száma, továbbá a felnőttképzés megoldatlan kérdései is. Sok esetben jut 
kifejezésre a célok, törekvések és lehetőségek közötti összhangtalanság. 

Mindenütt, a fejlett és a fejlődőben lévő országokban egyaránt, nagy 
gondot okoz és súlyos feladatot jelent a célok és feladatok meghatározása. 



A\ oktatás a jövő és emberi sorsok fontos alakítója, ezért feltétlenül tisztá
ban kell lennie saját céljaival és feladataival: mire irányuljon, mire helyese a 
hangsúlyt. Milyen embert akarunk formálni, kialakítani? M i t tartani elsőd
legesnek és mit másodlagosnak, mellékesnek az emberformálás bonyo
lult folyamatában (a tudást, a jártasságokat, a képességeket, vagy a világ
nézet, az erkölcsi tudat, az esztétikai műveltség fizikai képességek stb. 
fejlesztését, kialakítását, avagy az önképzésre és önnevelésre való képe
sítést? Lehet-e a kérdést egyáltalán így feltenni, hiszen mindez egy nagy 
egésznek, „teljesnek" a szerves része, és inkább az egészen belső rész
arányokról, és az egyes elemek egymáshoz való viszonyáról, kapcsolatáról 
és kölcsönhatásáról van i t t szó. Mindez szükségessé teszi az ember-esz 
menyek reális felvázolását, és az oktatás és nevelés céljainak é.~ feladatainak 
(az általánosnak, a különlegesnek és az egyedinek) a szabatosabb, világo
sabb, jövőbelátóbb meghatározását, kimunkálását. 

Az utóbbi évtized fejlődése, még a tőkés országokban is, arra mutat, 
hogy a jövő polgára a társadalmi és politikai élet mind aktívabb ténye
zőjévé válik, tehát politikailag képzett, az aktív „politizálásra" előkészí
tett, ugyanakkor alapvető közgazdasági ismeretekkel rendelkező, a bé
kéért, a nemzetközi együttműködésért harcoló emberekre lesz szükség. 
Mivel a tudományos-technikai forradalom korában (az atomkorszakban) 
élünk, és ebből adódóan óriási távlatok nyílnak meg előttünk, az álta
lános technikai képzés jelentősége nagymértékben megnövekedett. Ezzel 
együtt változik, bővül az általános műveltség fogalma, és az általános és 
a szakirányú (hivatásirányú) képzés közötti éles határvonal elhalványul. 

Az automatizáció és a mechanizáció korában a gyorsan változó termelési 
technológia szükségleteiből eredően a szakirányú oktatás még összetettebb, 
bonyolultabb feladatok előtt áll. Milyen profilú szakemberekre lesz szükség 
holnap, a következő években és évtizedekben? Ez a nyomasztó kérdés 
szinte lidércnyomásként nehezedik az oktatás irányítóira, elsősorban a 
fejlett és a gyorsan fejlődő országokban. Ezt a kérdést kielégítő módon 
csak közös erővel, az oktatás és a másik érdekelt fél (a gazdaság és a gaz
daságon kívüli tevékenységek) szoros együttműködésével, valamint 
permanens reformmal lehet megoldani. 

Sok régi modell és p r o f i l elavulttá vált, mint ahogy a hagyományos 
szakember-képzés is sok tekintetben túlhaladott. Jogosan merült fel a 
„munkára és a munkával" való oktatás elve és lehetősége, szoros össze
függésben a permanens képzés koncepciójával. Mindez együttvéve halaszt
hatatlanná tette az elavult iskolarendszerek, illetve oktatási rendszerek 
megreformálását. Four eminens bizottsága, és sok „reformbizottság" 
világszerte kihangsúlyozta már, hogy meg kell szüntetni az egyes tan
tárgyak, oktatási területek, oktatási fokozatok, a formális és „nem-formális" 
képzés közé mesterségesen felállított vagy túlhaladott válaszfalakat; 



lehetővé kell tenni a munkából az oktatásba való visszatérést, és kialakítani 
olyan korszerű, mindenki számára hozzáférhető, vi\s%intesen és függőlegesen össze
kapcsolt — az egyik típusú iskolából a másikba való átmenetet, és állandó sok
oldalú továbbképzést biztosító - oktatási rendszert, amelyben minden ifjú és 
felnőtt széles lehetőségekre talál saját képességeinek a kibontakozására 
és személyiségének a fejlesztésére. 

Az oktatási rendszer csak egy keret, amelyet megfelelő tartalommal és 
munkával kell kitölteni. A külső reform mellett szükség van belső reformra, 
belső átalakulásra is: TÚL oktatási intézmények életének és munkájának át
alakulására, korszerűsítésére. Ez a követelmény egyrészt az oktatási rend
szer reformjának a természetes következménye, illetve folytatása, amely 
ezeknek az intézményeknek a helyét és funkcióját is rendszerint megvál
toztatja; másrészt az új célok és feladatok az új korszerűbb tartalmak te
szik ezt szükségessé, amelyeket az óra- és tanterv határoz meg. 

A különböző országokban folyamatban lévő reformtörekvésekre gyak
ran jellemző, hogy az oktatási-nevelési intézmények a szűkebb és szélesebb 
értelemben vett társadalmi környezettel szemben nyíltabbakká válnak, és 
jobban igyekeznek idomulni azok szükségleteihez, igényeihez. Pozitív 
kölcsönhatás alakul k i köztük és környezetük között: társadalmi környezet 
fejlődésének fontosabb tényezőjévé alakulnak. 

Az iskolákon, az intézményeken belül is sok minden változik, átalakul, 
kezdve az igazgatás és vezetés demokratizálódásától. A z oktatás demokrati
zálása voltaképpen feltételezi, elsősorban az egész oktatási rendszer igaz
gatásának, irányításának demokratizálódását — az érdekelt alanyok be
vonását ebbe az irányításba - , de ugyanakkor azt is feltételezi, hogy az 
egyes intézményeken belül is gyökeret verjen ez a haladó folyamat, ami 
a begyöpesedett hierarchikus viszonyok felbomlásához vezet. Ennek a 
folyamatnak a jellege és intenzitása, természetesen, nagymértékben függ 
az egyes társadalmi-politikai rendszerektől, valamint az adott társadalom 
műveltségi fokától és demokratikus hagyományaitól. 

Az iskolán belüli viszonyok változása fokozatosan megváltoztatja az 
oktató-nevelő munka két legfontosabb személyi tényezőjének - a tanuló
nak és a tanerőnek - a helyét és funkcióját is. A. tanulók aktívabb szerephez 

jutnak, és egy hosszabb fejlődés eredményeként, az oktatás és nevelés 
alanyaivá is válnak — tevékenyen vesznek részt saját személyiségük k i 
alakításában. 

Ennek egyik igen fontos alapfeltétele: a pedagógus-tanuló közötti 
viszony humanizálása, a kölcsönös bizalom, megbecsülés és az együtt
működés elvén való továbbfejlesztése. Ehhez szükség van a régi, elavult 
nézetek és álláspontok gyökeres megváltoztatására. Nem szabad szem 
elől téveszteni, hogy ebből a szempontból is „bipoláris" folyamatról van 
szó, tehát sok múlik a tanuló magatartásán, a tanárhoz, az iskolához való 



viszonyulásán is. Természetesen ennek a folyamatnak, változásnak a kez
deményezője és fő hordozója csakis a pedagógus lehet. Éppen ezért, ez 
szorosan összefügg a helyes, huzanizált emberi viszonyok kialakításával az 
egész iskolában, tehát a felnőttek közötti humánus és egyenrangúságon 
alapuló viszonyok kialakulásával aminek a szocializmust építő országokban 
külön fontos jelentősége van. 

Az oktató-nevelő munka szervezeti formái is általában változtatásra 
szorulnak. Gyakran emlegetett követelmény a három és fél évszázados 
múlttal rendelkező osztály-tanóra-tantárgy rendszer „felbontása", egy 
korszerűbb, rugalmsabb szervezeti felépítéssel való helyettesítése. Ezzel 
szoros kapcsolatban áll a sok elavult vonást és fogyatékosságot tartalmazó, 
többé-kevésbé uniformizált frontális oktatás háttérbeszorításának követel
ménye, ami egyben a csoportmunka, párokban folyó tevékenység és 
az egyéni foglalkozás, illetve az individualizáció- a tanuló személyiségé
hez, adottságaihoz való alkalmazkodás gyorsabb elterjedését, alkalmazá
sát eredményezné. 

Az új, korszerűbb munkaformák keretei között szélesebb lehetőség 
nyílik a korszerűbb, aktivizálóbb oktatási módszerek és a modernebb tanítási 
eszközök és oktatási objektumok alkalmazására, különös figyelemmel a mo
dern technikai eszközök (a televízió, f i l m , a tanítógépek stb.) szélesebb 
körű, tervszerűbb és hatékonyabb felhasználására; sőt az elektronikus 
számológépnek az oktatás szolgálatába való állítása már a közepesen fejlett 
országokban sem tűnik utópiának. 

Az oktatás korszerűsítésében, az új oktatási technológia alkalmazásában 
mindenütt bizonyos fokozatokat kell betartani, bár a fejlődés üteme, 
az egyes országok fejlettségi fokától és anyagi lehetőségeitől függően, 
nagymértékben különbözik. 

Az átfogó oktatási reformban nagy szerephez jut a tervezés és a korszerű 
munkaszervezés, illetve vezetés. A tervezésben, annak minden fázisában és 
dimenziójában aktív részt kell vállalnia gazdaságnak és a gazdaságon 
kívüli ágazatoknak. Nemcsak azért, mert az eszközöket jórészt ők bizto
sítják, hanem mert elsősorban ők „élvezik majd annak gyümölcsét": 
a különböző profilú, végzettségű szakemberek a gazdaság szükségleteit 
szolgálják. 

A tervezés egy kidolgozott fejlesztési stratégia alapján válhat igazán 
reálissá és korszerűvé, ami magába foglalja a reform minden főbb mozza
natát, beleértve a szükséges feltételek biztosítását is. Ezért ebbe a mun
kába különböző profilú szakembereket kell bevonni. Hány különböző 
porfilú szakemberre van csak szükség a korszerű iskolaépület sokféle 
típusainak megtervezéséhez és korszerű iskolafelszerelés előállításához! 

Mindehhez megközelítőleg pontos előszámításokra van szükség: a 
rendelkezésre álló anyagi eszközök számbavételére, és gazdaságos be-



osztására, tervezésére, figyelembe véve az új pénzelési forrásokból eredő 
lehetőségeket is. 

Már kihangsúlyoztuk, hogy az oktatási reform eredményessége jelentős 
mértékben függ a pedagógustól. Ezért az feltétlenül maga után vonja a 
pedagógusképzés reformját is, és egy korszerű továbbképzési rendszer kialakítását. 
A megreformált iskolának, a „klasszikus" értelemben vett pedagógusok 
mellett szüksége van más profilú szakemberekre is (tervezőkre, iskola
pedagógusokra, pszihológusokra, technikusokra stb.), akiknek a kép
zéséről időben kell gondoskodni. 

Ezért állítottuk azt, hogy az előkészítő fázis hosszadalmas, bonyolult 
műveletekből és akciókból áll. A jövőben nehezebben lehet majd éles 
határvonalat vonni az előkészítés és a megvalósítás fázisa közé, mert 
ez állandó folyamattá válik, amelyben a felmérésnek mindig fontos szerepe 
lesz. 

Oktatási reformok Európa-szerte és hazánkban 

Az utóbbi évtizedekben több európai országban hajtottak végre átfogó 
oktatási-, illetve iskolareformot. A fejlett tőkés országokban a reform 
elsősorban az oktatási rendszer demokratizálására, a fennálló dualizmus 
megszüntetésére, vagy inkább enyhítésére irányul. Ennek legfőbb hor
dozói az uralmon lévő szocialista (munkás-) pártok, legnagyobb kerék
kötői viszont a kiváltságait féltő nagypolgárság és más konzervatív kö
rök. Ezek a körök, illetve az őket képviselő, uralmon lévő pártok aka
dályozták meg eddig p l . Franciaországban az elavult iskolarendszer meg
reformálását. 

A sok elavult, dualizmussal áthatott nyugat-európai iskolarendszerek 
közül, (a francia mellett) kirívó példaként említhető Nagy-Britannia és 
a Német Szövetségi Köztársaság iskolarendszere. Ebben a két fejlett 
tőkés országban azonban (a Szociáldemokrata, illetve a Laburista Párt 
uralomrajutásával) haladó reformmozgalom alakult k i , amely elsősorban 
egy egységes középiskola, illetve tízosztályos általános iskola (Compre-
hensive School és Integrierte Gesamtschule) kialakítására és tartós meg
honosítására törekszik. Egyelőre kísérleti fázisban van, és a küzdelem 
folytatásának lehetőségei és kilátásai nagymértékben függnek a következő 
képviselőházi választások eredményeitől. 

Érdemes rámutatni a Gesamtschule-mozgalom néhány jellegzetes 
vonására. A mozgalom az 1967/68-as tanévvel vette kezdetét; a négyosztá
lyos alapképzésre (Grundschule-ra) épül, és első fokozata, a tizedik osz
tály befelyezése után a tanulók I . érettségi vizsgát tesznek. A XL-től X I I I . 
osztályig terjedő második fokozat, amelynek egyelőre csak a körvonalai 
alakultak k i , viszont a szakirányú képzést foglalja magában. A tízosztályos 



Integrierte Gesamtschule-ba, amelyek száma két évvel ezelőtt már meg
haladta a 120-at, a tanulók önkéntesen iratkoznak be. Ezek rendszerint 
újonnan épült korszerű objektumokban vannak elhelyezve, s tanulóik lét
száma 1000 és 2000 között mozog. Ugyanis a kísérletezésnek ez a fázisa 
megköveteli több párhuzamos tagozat létezését. A mozgalom alapelve 
a demokratizálás, az egyenlő fejlődési feltételek biztosítása (kizárja az 
osztályismétlést), és az önigazgatás megvalósítása: a szülők és a tanulók 
egyenrangú félként vesznek részt az iskola igazgatási szerveinek mun
kájában. A régi osztályzási rendszert korszerűbb értékelési rendszerrel 
váltották fel, amely lehetővé teszi a tanulók képességei, érdeklődési köre 
szerinti differenciálódását és a pályaválasztásra való előkészítését. 

Hasonló jellegű reformot több kisebb nyugat-európai (és skandináv) 
országban hajtottak már végre, illetve van folyamatban. így p l . néhány 
évvel ezelőtt bontakozott k i egy ilyen mozgalom Dániában, valamivel 
később került sor az osztrák iskolareform előkészítésére stb. 

A szocializmust építő országokban sűrűbben és zökkenőmentesebben 
valósulnak meg a reform-célkitűzések, illetve koncepciók. Most van 
folyamatban p l . egy átfogó iskolareform Lengyelországban és Romániá
ban. Közös vonásuk a tízéves általános képzés fokozatos megvalósítása, 
és a szakirányú oktatás olyan jellegű megújítása, hogy az, egyrészt, jobban 
idomuljon a társadalmi követelményekhez, másrészt, lehetővé tegye a 
képességeken, hajlamokon, tanulói érdeklődésen és egyéni lehetőségeken 
alapuló pályaválasztást. 

A Magyar Népköztársaságban 1974. óta (5 éves időtartammal) kísér
leteket végeznek az iskolarendszerben és az oktatás tartalmában szük
séges változtatások tudományos megállapítása végett. Ennek keretei 
között p l . külön kísérletek vannak folyamatban a gimnáziumi képzés 
szerkezeti átalakításának tudományos megalapozására. 

Nálunk az első iskolareformot 1958-ban hajtották végre. Azt megelőzően, 
a szocialista építés első időszakában, kialakultak az új iskolarendszer 
alapjai, amelyek jórészt az előző, tőkés rendszer hagyományaira épültek. 
(1947-ben vezették be a kötelező hétosztályos, majv 1952-ben a kötelező 
nyolcosztályos általános iskoláztatást). 

Már 1954-ben a Szövetségi Képviselőház bizottságot alakított az 
iskolareform előkészítésére, amelynek munkájához megfelelő szakmai- és 
tudományos bázist kellett kialakítani. Ezzel a céllal alakult meg 1955-ben 
a Szövetségi Oktatásfejlesztő Intézet, amely az iskolai és oktatásügyi 
kérdések tanulmányozására vol t hivatva. 

Ez a reform elsősorban az általános iskolát ölelte fel: megalapozta az egy
séges általános képzést, és biztosította a tanulók egyenjogúságát az okta
tásban. K o m o l y lépéseket tett abban az irányban, hogy az iskola mind
inkább társadalmi intézménnyé váljék (mindez a társadalmi igazgatás 



időszakában történt), amely alkalmazkodik környezetének követelményei
hez és jellegéhez, és ezáltal az oktatás társadalmasításának már előbb 
megindított folyamata mindjobban kibontakozzék. 

Legjelentősebb lépése az új óra- és tanterv meghozatala volt . Ezzel 
jelentősen megváltozott az oktatás tartalma, és a „rendes" tanítás mellé 
bevezették a tanulók szakköri munkáját (szabad tevékenységeit) és a pót
oktatást. 

A rákövetkező években a középfokú oktatásban is történtek bizonyos 
változások, és a felsőoktatás reformja is gyakran került napirendre, de 
a dualizmus bizonyos maradványait nem sikerült iskolarendszerünkből 
teljes mértékben kiküszöbölni. 

Az 1958-ban megindított reformmozgalom elég sok újat és haladót 
v i t t be iskoláink életébe és munkájába - 1965-ben az önigazgatás be
vezetése is a fejlődés szempontjából nagy lépést jelentett - , de ugyanakkor 
még sok kérdés maradt megoldatlan, és az igazi megújhodás, átalakulás, 
a szükséges feltételek biztosításának hiányában még váratott magára. 
Viszont az egyre gyorsabbá váló gazdasági és társadalmi fejlődés mind 
kifejezettebben „érzékeltette" az e téren bekövetkezett lemaradást, és 
annak káros következményeit. Társadalmunkban az önigazgatás átfogó 
rendszerré vált, és a kialakult pozitív folyamatok, valamint a korszerűbb 
termelésért vívott harc feltételezi egy műveltebb társadalom kialakítá
sát, a korszerűbb szakemberképzést, és társadalmunk, alapelveinek tö
kéletesebb megvalósítását - a munkának ezen a területén is. 

Ezért 1968-tól kezdve egy új, átfogóbb oktatási reform körvonalai 
kezdtek kibontakozni. Egy széles körű közvita, és az akkori társadalmi 
szükségletek eredményeként és sürgetésére, 1970-ben a A Szövetségi 
Képviselőház Határozatokat hozott „a nevelés és oktatás önigazgatási 
alapokon történő fejlesztéséről". Lefektették a további fejlődés irányelveit, 
kihangsúlyozva annak szükségességét, hogy az oktatás és a termelő munka 
(és a társadalmi munka más területei) között új, az oktatás számára ked
vezőbb társadalmi-gazdasági viszonyokat kell kialakítani, és meg kell 
valósítani az „oktatás teljes gazdasági értékét". Tartalmazza, továbbá, 
a permanens képzés eszméjét, valamint azokat az alapvető nevelési-okta
tási célokat, amelyekre a sokoldalúan fejlett embereszmény megvaló
sítása épül; szorgalmazza az oktatás tartalmának és folyamatának kor
szerűsítését, és elengedhetetlennek tartja a hosszútávú tervezés meg
valósítását ezen, a társadalmi szempontból kivételesen fontos munkaterüle
ten. 

Az oktatás problémái, a JKSZ 1974-ben megtartott X. kongresszusán 
megint komoly formában kerültek napirendre. A Határozatokban k i 
mondják, hogy: 



„A fiatalok és a felnőttek szocialista önigazgatása nevelését és 
képzését, ami állandóan tart, úgy kell megszervezni, hogy lénye
gesen elősegítse a szabad, sokoldalúan fejlett személyiség kiala
kulását, és a nélkülözhetetlen alkotórésze legyen a szocialista 
önigazgatású társadalmi viszonyok és a társadalmi termelőerők 
fejlődésének... 
. . . a Jugoszláv Kommunista Szövetség hangsúlyozza annak szük
ségességét, hogy a nevelésben és oktatásban célszerűnek mutat
kozó gyökeres változások végrehajtása céljából a nevelési-oktatási 
tevékenység összes tényezőinek egységesen és módszeresen a kö
vetkező irányokban kell munkálkodnia: 
- oda kell hatnunk, hogy a marxizmus, mint a Kommunista Szö
vetség ideológiája és a szocialista önigazgatású társadalom épí
tésének tudományos alapja a nevelési-oktatási tevékenység egé
szének lényegévé váljék; 
- arra kell törekednünk, hogy az oktató-nevelő munka tartalmát, 
szervezeti formáit és munkamódszereit összhangba hozzák az 
ember és a munka szükségleteivel, a szocialista önigazgatású tár
sadalmi viszonyok fejlesztésével, valamint a kultúra, a tudomány 
és a technológia korszerű vívmányaival; 
- erőfeszítéseket kell tennünk, hogy az egész nevelési-oktatási rend
szer reformjában feltételeket teremtsenek az iskoláztatás haté
konyságának növelésére... az írástudatlanság felszámolására... 
A továbbiakban kihangsúlyozzák egy rugalmas, függőlegesen és 
vízszintesen összehangolt, egészet alkotó oktatási rendszer kialakí
tásának fontosságát; a korszerű pedagógusképzés jelentőségét... 
a pedagógiai jellegű kutatások ösztönzését stb.* 

E határozatok végrehajtásához a hat szocialista köztársaság és a két 
szocialista autonóm tartomány közül legszervezettebben és leghatáro
zottabban elsőnek Vajdaság SZAT látott hosgá. I t t már a X . kongresszus 
előtt széles körű akció indult az oktatás és nevelés rendszerének meg
reformálására. Vajdaság S Z A T Képviselőháza még 1973-ban meg
hozza az általános oktatás és nevelés egységes alapjairól szóló határozatot, 
majd hasonló határozatot hoz a középfokú oktatásról és nevelésről. 

Közvetlenül a kongresszus után újabb reformjellegű rendelkezéseket 
és előírásokat hoz — a szakképzés rendszerének kiépítéséről, az általános 
és középfokú (szakirányú) oktatás tantervének közös alapjairól, szavatolva, 
biztosítva ezzel: 

- a szakirányú oktatás és hivatásra való felkészítés összes formáinak, 
típusainak egységét és egyenrangúságát; 

* A J S Z K X . kongresszusának határozatai, Magyar Szó, 1974. V I . 10 



— az ún. visszatérő képzés lehetőségeit, hogy bárki bármikor kikap-
csolódhassék az oktatási rendszerből, avagy abba újból bekapcsolódhassék; 

— az iskolai és az iskolán kívüli oktatási formák egységesítését; 
— a tudománnyal való szorosabb kapcsolatot; 
— az oktatás osztályjellegét; 
— a káderszükségletek kielégítését s tb . . . mint a gyorsabb haladás fel

tételeit. 
Ezeknek az irányelveknek a meghatározásánál és a reformdokumentu

mok* meghozatalánál figyelembe vették az előző oktatási rendszer jelleg
zetességeit és fogyatékosságait, különösen a középfokú képzés elavult 
jegyeit (bezárkózottságát, merevségét, kettősségét, a társult munkával 
való gyenge kapcsolatát stb.). így aránylag rövid idő alatt megalapozták 
az új oktatási rendszert, amelynek legfontosabb jellegzetessége, hogy az iskolás
kor előtti intézmények és a nyolcosztályos általános iskola után kétéves 
(elemi fokozat utáni) általános képzés következikj (középfokon), majd 
erre épül (a közép- és felsőfokú) szakirányú oktatás rugalmas rendszere, 
és ezáltal az egyes oktatási fokozatok közötti éles határvonal voltaképpen 
megszűnik. 

A reform a permanens oktatás és nevelés elvéből indul k i , és célul tűzte 
k i az oktatás eredményességének növelését, a tanulók tehermentesítését, 
a hatékony világnézeti nevelés marxista megalapozását, a társadalmi ön
védelemre és íz általános népvédelemre való képesítését stb. Mindez maga 
után vonja az oktatási intézmények önigazgatású átalakulásának a meg 
gyorsítását-, és a Tartomány jellegéből adódóan - minél jobb feltételek 
biztosítását a nemzetiségek nyelvén folyó oktatás megvalósításához — az 
oktatás minden fokozatán és területén. 

Az óra- és tantervek kidolgozása különösen összetett feladatot jelen
tett. Az egyes szakcsoportok a megszabott irányelvekből és az eddigi 
tapasztalatokból indultak k i . Nem volt idő a kísérletezésre, de több 
vonatkozásban még az eddigi oktatási rendszer és oktató-nevelő munka 
tüzetesebb, mélyrehatóbb elemzésére és kiértékelésére sem, bár az ilyen 
irányú törekvés gyakran érezhető volt . 

A középfokú oktatás első, általános képzést nyújtó fokozata egy 
átmeneti időszak jellegzetes megoldás-profilja: a jövő kötelező tízosz
tályos általános iskolájának előkészítő fázisa. Fő célja, hogy minden tanuló 
(vagy legalábbis az óriási többség) számára egy magasabb szintű általános 
műveltséget nyújtson, jelentősen kibővítse általános technikai műveltségü
ket, és a többoldalú technikai képzés és termelőmunka alapjaival elő
készítse őket a pályaválasztásra. Ezáltal a tanulók egyenlő „startalappal" 

* A z Altalános iskolák V S Z A T - b a n , A Középiskolák; Osnove za samoupravno 
sporazumevanje o planu razvoja vaspitanja i obrazovanja u S A P V , stb. 



folytathatják tanulmányaikat a szakirányú oktatás széles keretei között -
amelynek konkrét formái most alakulnak k i - , és így a pályaválasztás 
határideje is „eltolódott". A 16—17 éves életkor erre, több szempontból 
is, sokkal alkamasabb, mint a 14—15 éves kamaszkor. 

Ugyanakkor ezzel a megoldással kapcsolatban több nehézség és dilemma 
merül fel. Az erre a fokozatra beiratkozott tanulók közötti nagy felté-
telbeli különbségek, amelyek részben a szociális különbségekre vezet
hetők vissza, a színvonalsüllyedés veszélyével fenyeget, ami a tehetséges 
és közepes képességű (előzetes tudású stb.) tanulók természetes fejlő
désének gátjává válhat. Másrészt, ezen a fokozaton nincs komolyabb 
lehetőség a tanulók képességek, hajlamok, érdeklődési körök szerinti 
hatékonyabb differenciálódására, mint a pályaválasztásra való előkészítés 
igen fontos komponensének biztosítására. 

Ez utóbbihoz lehetséges „út közben i s " bizonyos feltételeket terem
teni, mint ahogy általában szükség lesz a korrekciókra, javításokra, a 
szemmel látható mulasztások pótlására. Már most is nagy szükség mutat
kozik az iskola (az oktatási intézmények) önigazgatási átalakulásának 
még tudományosabb megalapozására: az eddig lefektetett elvek, tételek 
és irányvonalak további kimunkálására, kiegészítésére, konkretizálására. 
Tudatában kell lennünk, hogy a korszerű, önigazgatási alapokon álló is
kola teljesebb megvalósításához szilárd elméleti alapra van szükség. 

Az egész folyamatban levő reformmozgalom hatékonysága, eredményes
sége nagymértékben függ a% alapfeltételek megteremtésétől. Ezek között 
igen fontos helyet foglal el : a korszerű pedagógus. Ennek biztosítása fel
tételezi, mindenekelőtt, a pedagógusok társadalmi és anyagi helyzetének 
rendezését, amint azt a kongresszusi határozatok is lefektették. Az utóbbi 
években ezen a téren alig érezhető bármilyen javulás, és ezt nem lehet a 
„gazdaság túlterhelésével" elfogadhatóan megokolni. Tehát i t t határozott 
intézkedésekre van szükség. 

A másik probléma a pedagógusképzés reformja, amely Vajdaságban 
már 3—4 éve folyamatban van. Ez egy általános és nagyon időszerű or
szágos probléma, amelynek alaposabb megoldása nagyobb összefogást 
és összhangot igényelne. Mindenekelőtt tudományosan kellene meg
alapozni a korszerű szocialista pedagógus (aki egyben az önigazgatás alanya 
és a jövő önigazgatóit neveli) profiljának kialakítását, amit aztán már köny-
nyebb volna az egyes oktatási fokozatokhoz és formákhoz (típusokhoz) 
idomítani. A mostani megoldások kétségtelenül sok új vonást tartalmaz
nak, és az előző állapothoz viszonyítva (együttvéve) haladást jelentenek, 
de ugyanakkor sok megoldatlan, nem eléggé tisztázott elméleti és gyakor
lati kérdést (egytantárgyas képzés stb.) vetnek fel. 

Többször említettem már a tudományos munka fontosságát, ami minden 
reformmozgalom egyik fontos alappillérét képezi. Nélküle a helyes esz-



mei-politikai megalapozottság is ingatag támponttá válhat. Ez egy álta
lánosan elfogadott álláspont, amely kongresszusi határozatokban is k i 
fejezéshez jut. Mégis aránylag keveset tettünk ebben az irányban. Nagy 
szükségét érezzük az interdiszciplináris kutatásoknak, a széles körű fel
méréseknek, közvéleménykutatásnak. Ebből a szempontból a nemrég 
megalakult Pedagógiai Intézetre, valamint a Tartományi Oktatásfejlesztő 
Intézetre, de a társadalmi-politikai szervezetekre és végrehajtó szervekre, 
külön a tudományos munka pénzelő szervére is, nagy felelősség és sok 
munka hárul. Most van igazán nálunk szükség az erők összefogására, az 
alkotó munkára, és ennek a haladó, jugoszláv viszonylatban több szem
pontból úttörő reformmozgalomnak a támogatása elsőrendű szak- és 
tudományos feladattá vált. 

A korszerű oktatás korunkban az általános fejlődés igen fontos fel
tételévé vált. Nélküle nem fejlődhet kellő gyorsasággal sem a gazdaságé, 
sem a tudomány: kihat az élet, a munka minden területére. A korszerű 
és minden szempontból hatékony oktatás feltételeinek megteremtése, 
tehát, korunk égető szükségletévé vált. Ez szükségessé teszi, hogy az 
oktatási reform is állandó folyamattá váljék. 

Önigazgatású szocializmusunk építésének útjain ezek megállapítások 
és követelmények még nagyobb súllyal jutnak kifejezéshez, ami egész 
társadalmunkat arra kötelezi, hogy ehhez szükséges feltételeket bitosít-
son, hogy az alkotómunkát állandóan serkentse, és mindig tisztában 
legyen azzal, hogy meddig jutott el ezen a téren és milyen irányban kell 
tovább haladnia. 

Fejlődésének ez mindig egy fontos fokmérője lesz. 

Rezime 

Reforma obrazovanja kao nužnost društvenog razvitka 
(Reformni pokreti kod nas i u svetu) 

U prvom delu svog rada autor ukazuje na suštinu reforme obrazovanja (osnovnog 
školstva) povezano sa potrebama koji proističu iz dinamičnog društvenog, posebno 
privrednog razvitka. Zatim, polazeći od nekih postavki i ideja jednog izdanja U N E S C O -
-a — „Učit i za ž ivot" — navodi neke osnovne momente i pravce reforme obrazovanja 
i glavne momente tog složenog pocesa, koji sve više postaje permanentan, zadržavajući 
sc posebno na reformi sistema obrazovanja i na preobražaju unutrašnjeg života i rada 
ustanova za obrazovanje i vaspitanje. 

U drugom delu rada navodi osnovne karakteristike i usmerenost reforme obra
zovanja u nekim zapadno-evropskim zemljama. Zatim daje kratak prikaz naše prve 
reforme školstva iz 1958. godine. Nakon toga ukazuje na osonovne motive novog 
reformnog pokreta kod nas od 1968. godine, citirajuće neke važnije dokumente (Rezo-



luciju Savezne narodne skupštine o razvoju vaspitanja i obrazovanja na samoupravnoj 
osnovi, odgovarajuće delove Rezolucije X kongresa S K J ) vezane za taj pokret. 

N a kraju daje jedan dosta sažet, ali ipak pregledan prikaz najnovijeg reformnog 
pokreta u S A P Vojvodini , što ujedno predstavlja i kritički osvrt na taj pokret, na
glašavajući na kraju potrebu za intenzivnijim stručnim i naučnim radom, za stvaralašt-
tvom, za skoncentrisanjem snaga, za organizovanjem interdisciplinarnih istraživanja 
i za jednu korenitu, naučno fundiranu reformu obrazovanja nastavnika. 

Kesümee 

Die Reform der Ausbildung als eine Notwendigkeit der Gesellschafts-
entwicklung 
(Reformbewegungen bei uns und i n der Welt) 

I m ersten T e i l seiner Arbeit deutet der Autor auf das Wesen der Ausbildungsreform 
(des Grundschulwesens) hin, das an den Bedarf gebunden ist, der aus der dynamischen 
gesellschaftlichen besonders wirtschaftlichen Entwicklung hervorkommt. Nachher 
führt der Autor, ausgehend von der Annahme und der Idee einer Ausgabe von U N E S C O 
, ,Fürs Lében lemen" , einige grundlegende Momente und Richtungen der A u s 
bildungsreform und die Hauptmomente dieses immer mehr permanent werdenden 
komplexen Prozesses an, indem er sich besonders mit der Reform des Ausbildungs-
systems und mit der Umgestaltung des Innenlebens und mit der Arbeit der Ausbildungs 
und Erziehungsanstalten befasst. 

I n dem zweiten T e i l der Arbeit führt der Autor die grundlegenden Kennzeichnungen 
und die Richtungen der Ausbildungsreformen in einigen westeuropáischen Lándern 
an. Hernach gibt er eine Darstellung unserer ersten Ausbildungsreform aus dem Jahre 
1958. Danach weist er auf die Grundmotive der neuen Reformbewegung bei uns im 
Jahre 1968 hin, wobei er einige wichtigere an diese Bewegung gebundene Dokumen
te zitiert (Resolution der Bundesvolksversammlung über die Entwicklung der E r -
ziehung und der Ausbildung auf grund der Selbstverwaltung, Entsprechende Teile 
aus der Resolution des X . Parteikongresses der Kommunistischen Partei Jugoslawiens). 

A m Ende gibt der Autor eine kurz gefasste, aber doch übersichtliche Darstellung 
der neuesten Reformbewegung in der Sotialistischen Autonómén Provinz Woiwo-
dina, die gleichzeitig einen kritischen Rückblick auf diese Bewegung bedeutet, in
dem er am Ende die Notwendigkeit der intensiverern sachver-stándigen und wissen-
schaftlichen Gestaltung, die Notwendigkeit der Konzentration der Kráfte, die Not
wendigkeit der Organisierens einer interdisciplinarischen Forschung und die Not
wendigkeit einer gründlichen wissenschaftlichen fundierten Ausbildungsreform der 
Lehrkráfte betont. 



Z v o n i m i r G o l u b o v i ć 

A S A J K Á S I P A R T I Z Á N O S Z T A G P O L I T I K A I B I Z T O S Á N A K 
P O R T R É J A 

Magyarország mind súlyosabbra forduló nemzetközi helyzetére vrló 
tekintettel, összefüggésben a németbarát polit ika következményeivel 
és a szövetséges erők sikereivel, 1943 nyarán a fasiszta magyar állam 
ismételten megpróbál kapcsolatot teremteni a nyugati hatalmakkal, hogy 
előkészítse kilépését a hitleri Németországgal kötött szövetségből. Jelentős 
botrányköve volt ennek a útnak az a razzia, amelyet 1942 januárjában 
rendeztek meg Dél-Bácskában, amikor a fasiszta megszállók a Sajkás
vidéken, Újvidéken és Obecsén megközelítőleg 4000 különböző nemű 
és korú személyt végeztek k i . Hogy legalább némileg enyhítse a tömeg
gyilkosság következményeit, a magyar kormány bírósági eljárást indított 
a szerb és zsidó lakosság körében végrehajtott mészárlás több tettese 
ellen. A magyar kormánynak ez a gesztusa kisrészt a jugoszláv, de leg
főképpen az angolszász és a világ közvéleménye felé irányult. így tör
tént, hogy 1943 végén a razzia megrendezői közül néhány bűnöst a Magyar 
Királyi Főparancsnokság Főnökének Bírósága elé állítottak. Hogy mennyire 
meghatározott céllal megrendezett eljárás vol t ez, azt jól szemlélteti az a 
körülmény, hogy a vádlottak szabadlábról védekezhettek, majd pedig, 
mielőtt ítélethirdetésre került volna a sor, 1944 januárjában lehetővé 
tették számuka, hogy Németországba szökjenek. Bebizonyítva, hogy 
teljes felelősség terheli őket a Zsablyán és más helységekben elkövetett 
vérengzésekért és nagyszabású fosztogatásokért, amit a razzia alkalmá
val rendeztek, a bíróság a következőkre is rámutatott: „Mindez alól 
kivételt képez az az eset, amikor 1942. január 14-én egy két csendőrből 
és öt honvédból álló járőr a Sokica-tanyán, a szablyai határban megpró
bálta elfogni Molnár Gyula kommunista vehetőt (a szerző kiemelése) és Rade 
Conkić kommunistát. Nevezett kommunisták kézigránáttal és tűzfegy
verrel védekeztek, mire a járőr Molnár Gyulát megölte, Rade Čonkićot 
pedig megsebesítette". 



A tájékozatlan olvasó e sorok láttán minden bizonnyal felteszi a kérdést, 
hogy valójában k i is volt ez a kommunista vezető, neve szerint szemmel 
láthatólag magyar, aki a magyar fasiszta megszállók elleni harcban áldozta 
fel életét. írásunkban erre a kérdésre szeretnénk minél teljesebb feleletet 
adni. 

Molnár Gyula, partizánnevén Braša, valóban magyar volt , Zsablyán 
született, 1915. március 22-én, szegénysorsú munkáscsalád gyermeke
ként. Apját Péternek hívták, anyja leánykori neve Ürmös Katalin volt . 
Apja 1926 táján elhagyta családját, s őt, két testvérével együtt anyja nevelte 
fel. Ennek érdekében a legnehezebb munkát is vállalta, hogy biztosítsa 
számukra a mindennapi kenyeret, s hogy felkészítse őket az önálló életre. 
Jobb megélhetési lehetőségek után kutatva, az éhségtől űzve a Molnár 
család gyakran változtatta állandó lakhelyét. A második világháború 
kezdetéig Újvidéken, két ízben pedig a legtovább egy bánáti faluban, 
Aradacon éltek, Petrovgrad (korabbžn és a megszállás alatt Nagybecskerek, 
most Zrenjanin) közelében. Amíg Üjvidéken éltek, bármilyen nehéz kö
rülmények között is, súlyos anyagi gondokkal küszködve, Molnár Gyula 
sikeresen elvégezte a gimnázium négy osztályát. Szűkös anyagi helyze
tük miatt azonban Gyula nem tanulhatott tovább. Kihasználva különös 
rajztehetségét, egy építészmérnöknél kapott állást mint rajzoló, s minden 
vágya az volt , hogy maga is építészmérnökké képezze k i magát. A m i k o r 
néhány év után elveszítette ezt az állását, elment építőmunkásnak, és k i 
tanulta a kőműves mesterséget. Ezután, már mint kőműves, másodszor 
is Aradacra került, s most már kizárólag a szakmájából élt. Eleinte más 
mestereknél helyezkedett el, később pedig egyre gyakrabban önállóan 
vállalt kisebb munkákat. 

Molnár Gyula i t t , Aradacon csatlakozott a haladó munkásmozgalom
hoz. A Jugoszláv Kommunista Párt észak-bánáti körzeti bizottságának 
újjászervezése után, amikor annak élére Szervo Mihály kerül, 1939-ben 
Molnár Gyula tagja lesz az Aradacon megalakított pártszervezetnek. 
A körzeti pártbizottság azzal a feladattal bízza meg, hogy lépjen kap
csolatba a JKP zsablyai járási bizottságának egyik tagjával, Stevan D i v -
ninnel, a szovjet októberi szocialista forradalom résztvevőjével. Ennek 
a feladatának sikerrel eleget tesz. 

Az időszak, amikor Molnár Gyula megtette első lépéseit a forradal
márrá érés útján, egybeesik azzal az időszakkal, amikor egész Jugo
szláviában, és így Vajdaságban is, T i to elvtárs hazatérése nyomán meg
kezdődött az átfogó szervezeti-politikai ténykedés a Párt sorainak rende
zése és megszilárdítása érdekében. Le kellett küzdeni a létező szervezeti 
gyöngeségeket, s a Jugoszláv Kommunista Pártot forradalmi, tekintélyes 
taglétszámú káderpárttá kellett kiépíteni, olyan szervezetté, amely igaz 



képviselőjévé és kitartó harcosává válhat a dolgozó emberek minden
napi érdekeinek. A kiváló vajdasági forradalmárok csoportja, amelynek 
élén Zarko Zrenjanin, Svetozar Markovid, Jusuf Tulić, Radivoj Ćirpanov 
állt, 1938 végén ismételten megújította a pártszervezeteket Vajdaságban. 
A hatodik tartományi pártértekezlet, amelyet 1940 szeptemberének első 
felében tartottak meg, új lendületet és irányvonalat adott a vajdasági kom
munisták polit ikai és szervezeti ténykedéséhez, a fasizmus veszélyei elleni 
harchoz, minden nemzetünk és nemzetiségünk egységének megterem
téséhez. 

Bekapcsolódva ebbe a tevékenységbe, amely mindinkább tartalmat és 
értelmet adott egész életének, Molnár Gyula elkerülhetetlenül összeütkö
zésbe került a hatalom akkori hordozóival. A rendőrség már 1938-ban 
letartóztatta a Jugoszláv Kommunista Párt röpcéduláinak terjesztése 
miatt. A petrovgrádi kerületi bíróság néhány hónapi börtönre ítélte. 
A m i k o r kiszabadult, még abban az évben mint baloldali jelölt lépett fel 
a választásokon. Falujában a pártszervezet megerősítésén és tömegesí
tésén dolgozott, s állandó kapcsolatban állott a petrovgrádi pártvezető
séggel, valamint a zsablyai járási partbizottsággal. 

Ilyen és ehhez hasonló feladatok teljesítése közben érte Bánát német 
megszállása, 1941 áprilisában. Bánát és Bácska között a Tisza ország
határ lett, olyan határvonal, amelyet a bánáti oldalról a német megszálló 
erők, a bácskai oldalról pedig a horthysta alakulatok őriztek. Szerémség, 
m i n t ismeretes, az ún. Horvát Független Államnak lett a része. Vajdaság 
tehát feldarabolódott, s három különböző, de lényegében azonos fasiszta 
megszállás alá került. A Szovjetunió megtámadásának napján, azaz 1941. 
június 22-én a megszálló hatóságok Bánátban, egy összehangolt akció 
keretében sorra letartóztatták a kommunistákat. Molnár Gyula is erre a 
sorsra jutott . Öt azonban gyorsan kiengedték, mert nem találtak nála 
semmiféle kompromittáló anyagot. További tevékenységét a népfelszaba
dító mozgalomban azonban nem fékezhette meg sem ez a letartóztatás, 
sem a legsúlyosabb következményekkel járó esetleges újabb szabadság
vesztés veszélye. Egy időn át sikeres összekötő szerepet töltött be a JKP 
nagybecskereki körzeti bizottsága és Bácska között. A Bánátból Bácskába 
és viszafelé való gyakori átkelései során, egy alkalommal megölt egy német 
határőrt, aki fegyverrel állta útját és le akarta tartóztatni. 

A JKP májusi tanácskozása Zágrábban, amelyen Zarko Zrenjanin Uča, 
a vajdasági tartományi pártbizottság politikai titkára is részt vett, sok 
szempontból döntő jelentőségű volt az események további alakulására 
Jugoszláviában. A m i k o r visszaérkezett Nagybecskerekre, amely 1941 
április vége óta a J K P T B székhelye volt , a tartományi pártbizottság is 
tanácskozást tartott, amelyen Zarko Zrenjanin beszámolt útjáról, s amelyen 
megvitatták és elfogadták a zágrábi tanácskozáson meghozott utasításo-



kat. Az egyik legfontosabb határozat az volt , hogy a Jugoszláv K o m m u 
nista Párt nem ismeri el az ország feldarabolását, tehát folytatja egységes 
ténykedését egész Jugoszlávia területén. Megvitatták a kommunisták 
feladatait is, mind a saját szervezetüket, mind az összes nemzetek és nem
zetiségek dolgozó tömegeihez való viszonyulásukat illetően. A vajdasági 
pártszervezetek alapvető feladatait a májusi tanácskozás határozatainak 
szellemében a JKP T B kiáltványa tette közzé 1941 júniusának első nap
jaiban. Habár nem rendelkezhetünk teljsen megbízható adatokkal erre 
vonatkozóan, mégis minden jel arra vall , hogy a nagybecskereki májusi 
tanácskozás határozatai és a T B kiáltványát Molnár Gyula továbbította 
Bácskába. Minden bizonnyal Zsablyára szállította át az anyagot, ahonnan 
már más összekötő vitte tovább Újvidékre Radivoj Ćirpanovnak, a JKP 
T B titkársági tagjának, aki 1941-ben fő szervezője és vezetője volt a nép
felszabadító mozgalomnak Bácskában, s aki különben a tartományi párt
bizottság bácskai részének élén állott. 

Az első szocialista állam közvetlen bevonása a második világháború 
eseményeibe arra késztette JKP Központi Bizottságának Politikai I ro 
dáját, hogy kiáltványt intézzen Jugoszlávia népeihez, s hogy a kommu
nistáknak utasítást adjon a megszállók és segítőtársaik elleni fegyveres 
harc előkészítésének gyors ütemű befejezésére. Ugyanennek a testületnek 
a következő üléséről, amelyet 1941. július 4-én tátották meg, felhívást intéz
tek Jugoszlávia összes népeihez, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt 
szervezésében és vezetésével kezdjék meg a felszabadító harcot. Vajda
ságban a tartományi pártbizottság azonnal magáévá tette a felhívást, 
és minden intézkedést megtett annak sikeres végrehajtása érdekében. 
A megfelelő politikai és katonai előkészületek után az első fegyveres ak
ciókat Bánátban hajtották végre, de hamarosan a bácskai partizánrajok 
és diverzáns csoportok harcosai is követték példájukat. Első akciójukat 
ezek 1941. július 19-én hajtották végre: búzakazlakat gyújtottak fel Óbecsén. 

Bánáttól és Szerémségtől eltérően, ahol a kommunisták letartóztatása 
már 1941. június 22-én megkezdődött, Bácskában a magyar fasiszta meg
szállók csak akkor kezdtek erőteljesebb harcba a kommunisták ellen, 
amikor a népfelszabadító mozgalom tagjai végrehajtották első akcióikat. 
Ezek gyakoriságával párhuzamosan a letartóztatások is egyre gyakoribbá 
és tömegesebbé váltak, úgyhogy 1941 második felében a bebörtönzöttek 
száma már elérte az ezret. Közülük 1941 augusztusában és a következő 
három hónapban 120 személyt állítottak rögtönítélő bíróság elé, mely 
97 esetben halálos ítéletet hozott. A golyó vagy kötél általi halálra ítélt 
és kivégzett 68 személy között szerbek, zsidók, magyarok, szlovákok, 
csehek és horvátok egyaránt voltak. A tömeges letartóztatások és súlyos 
bírósági ítéletek nagy veszteségeket okoztak a népfelszabadító mozgalom-



nak Bácskában. Egyetlen terület maradt, ahol a mozgalom tagjai meg
óvhatták soraikat a tömeges letartóztatásoktól: a Sajkásvidék. 

Az év júliusának végén és augusztusának elején Molnár Gyulát az újabb 
elfogatás veszélye fenyegette. Mivel jól tudta, hogy ez a letartóztatás már 
az életébe kerülhet, a pártvezetőség tudtával és jóváhagyásával elhagyta 
Aradacot, és átszökött Bácskába, hogy csatlakozzon a zsablyai partizá
nokhoz. A csurogi, a zsablyai, a gospođinci és đurđevoi partizánrajok 
már addig is több diverzáns akciót hajtottak végre - búzakazlakat és 
cséplőgépeket gyújtottak fel, mezőőröket tettek ártalmatlanná stb. Ezek 
nyomán a partizánrajok tagjainak többsége kénytelen volt állandó lakó
helyét elhagyni és illegalitásba menekülni. A tanyák az említett falvak 
határában, a Tisza és a Jegrička-bara mentén jó rejtekhelynek bizonyul
tak számukra. A m i k o r Molnár Gyula Bácskába került, a zsablyai parti
zánok Ilija Šokica Ico tanyáján rejtőzködtek, közvetlenül a Jegrička-bara 
mellett, Zsablya és a Tisza között. 

A partizánok növekvő száma a katonai élet új szervezeti formáit köve
telte meg. Ezért a JKP zsablyai járási bizottságának határozata alapján 
augusztusban megalakult a sajkási partizánosztag parancsnoksága. Tagjai 
lettek: Stevarr D i v n i n parancsnok, különben a járási pártbizottság pol i 
tikai titkára és a JKP T B tagja, Molnár Gyula Braša politikai biztos és 
Branko Stoj kov—Crnobarčev Čoban parancsnokhelyettes. Molnár G y u 
lát egyben a JKP zsablyai járási bizottságának szervezőtitkárává válasz
tották. Mindkét megbízatás nagy elismerést jelentett Molnár Gyula szá
mára, add'gi elismerten értékes munkáját igazolta. De ezek a tisztrégek egy
ben kötelezettséget is jelentettek: terep járást a zsablyai körzetben, jelen
létet az egyes pártsejtek ülésein, az utasítások folyamatos továbbítását. 
Az utasítások közül az egyik legfontosabb az volt , hogy bázisokat kell 
létrehozni, ahol az illegalitásban élő személyek és a partizánok elrejtőz
hettek. Feladatkörébe tartozott továbbá az is, hogy sorra járja az egyes 
partizáncsoportokat, irányítsa a katonai kiképzést a fegyverkezelésben, 
beszélgetéseket folytasson a harcosokkal és polit ikai előadásokat tartson 
számukra. 

Szerepe a népfelszabadító mozgalomban azt is megkövetelte tőle, 
hogy részt vegyen azokon az üléseken és megbeszéléseken, melyeket 
a felsőbb pártfórumok, elsősorban is a JKP és a SKOJ Tartományi Bi
zottsága és a dél-bácskai körzeti pártbizottság vezetőivel tartottak. Az új
vidéki központi szervekből leggyakrabban Đorde Zličić Ciga, a SKOJ 
T B titkára, Kosta Šokica, a körzeti pártbizottság tagja, Sava Đisalov, a 
SKOJ körzeti bizottságának titkára, Miloš Bebić Ujka és mások jártak a 
Sajkásvidéken. 

A partizánalakulatok fennmaradása ezen a sík terepen szoros össze
függésben állt a széles néprétegek poli t ikai beállítottságával. A jó viszo-



nyok fenntartása érdekében, s hogy a nép segítséget nyújtson a harcosok 
rejtegetésében és ellátásában, meg kellett szervezni és továbbfejleszteni 
a minél tömegesebb politikai munkát. A jó összeköttetéseknek köszön-
hetőleg az Üjvidéken kiadott anyagok, melyeket a JKP Tartományi 
Bizottságának műszaki részlege nyomtatott k i vagy sokszorosított a tarto
mányi pártbizottság Agit-prop csoportjának irányításával, rendszeresen 
eljutottak a sajkási terepre. Minthogy ugyanakkor a JKP Nagybecs kereken 
székelő észak-bánáti körzeti bizottságával is állandó kapcsolatban álltak, 
s mivel, mint említettük, akkoriban a JKP T B is ott működött, meg
alapozott a feltevés, hogy a Nagybecskereken sokszorosított pártanyago
kat is felhasználhatták a zsablyai járás területén kifejtett polit ikai tény
kedésben. 

Említsünk meg néhány címet az újvidéki T B kiadásában megjelent 
agyagok közül. Ide sorolható mindenekelőtt a V E S T I , illetve magyar 
nyelven a H Í R E K , amely hetente kétszer jelent meg. Továbbá: Vladimir 
Ilics Lenintől A forradalmi katonai osztagok feladatai, vagy ismertebb 
nevén a Lenin-levél; BORBA, a JKP Központi Bizottságának sajtó
szerve 1941. július 1-től; a JKP T B utasításai diverziók végrehajtására; 
a JKP K B 1941. július 12-i és 25-i kiáltványai; a SKOJ T B 1941. július 
30-i kiáltványa „Vajdaság minden nemzetiségének ifjú nemzedékéhez" 
címmel; a jugoszláv népfelszabadító osztagok főparancsnokságának köz
lönyeiből az 1 . , a 2. és a 3. szám; a JKP T B 1941. agusztus 26-i kiáltványa 
„Vajdaság népeihez!" címmel stb. Mellékesen megjegyezzük, hogy mind
ezek az anyagok magyar nyelven is megjelentek, egy részüket pedig német 
nyelven is kiadták. 

Ismeretes, hogy a magyar fasiszta megszállók azokon a jugoszláv terü
leteken, amelyet az áprilisi villámháborúban elfoglaltak, kezdettől fogva 
szuverén hatalomként léptek fel. Ezzel tudatosan semmibe vették a jog
érvényes békeszerződéseket, s megszegték a nemzetközi háborús jogi elő
írásokat. A szuverén jogok kisajátítása és gyakorlása a megszállt Bácská
ban és Baranyában mindenekelőtt az i t t élő lakosság katonai szolgálatra való 
behívásában nyilvánult meg. A megszállt területek lakosságának kényszer
sorozását, ami mélyen sértette az 1907-es hágai konvenció előírásait és 
a háborús bűncselekmények sorába tartozik, a megszállók gyakorlatilag 
már 1941 júliusában megkezdték. A k k o r tették közzé az első sorozási 
felhívást az 1920—22-ben született katonaköteles fiatalok számára. A 
sorozást augusztusban bonyolították le, s szeptemberben már valamennyi
üket behívták katonai szolgálatra. A hadkötelezettséget azokra az 1915—19-
ben született diákokra is kiterjesztették, akik a Jugoszláv Királyság fenn
állása alatt nem estek át katonai kiképzésen. 

Ismerve a mozgósítás sorrendjét és a végrehajtásához szükséges időt, 
a tartományi pártbizottság bácskai vezetőségének utasítása alapján a 



pártszervezetek a zsablyai és az újvidéki járás területén jelentős agitációt 
fejtettek k i annak érdekében, hogy a fiatalok ne tegyenek eleget a meg
szállók felhívásának. Munkájukat nagymértékben megkönnyítette, hogy 
a hadköteles fiatalok közül sokan a SKOJ, illetve a partizánrajok tagjai 
voltak. Figyelembe véve a „zöld káder" hagyományait, valamint azokat a 
lehetőségeket, hogy a fiatalokat meghatározott úton-módon átszöktessék 
Szerémségben, ahol a partizánosztagok tagjaiként fegyverrel a kezükben 
harcolhattak a megszállók ellen, egyáltalán nem meglepő, hogy a meg
szálló hatóságok csakhamar igen sok fiatalt nyilvánítottak katonai szöke
vénynek. Bizonyosra vehető, hogy ebben az akcióban Molnár Gyula is 
részt vett. 

A kommunisták elleni terror a megszállók részéről Bánátban, mint 
már említettük, a Szovjetunió elleni német támadás napján kezdődött 
el. Az első szabotázsakciókat követően egyre tömegesebbé váltak a le
tartóztatások. Létrehozták előbb az ideiglenes, majd az állandó jellegű 
gyűjtőtáborokat a polit ikai rabok számára, s egyre gyakrabban rendez
tek nyilvános kivégzéseket, megtorlás formájában. A terror különösen 
1941 őszén vált elkeseredetté, ami - együttesen az időjárási viszonyokkal 
és a terep letisztulásával - rendkívül megnehezítette az egyesült észak-bánáti 
partizánosztag fennmaradását. Ezért a JKP Tartományi Bizottságnak 
bánáti tagjai: Žarko Zrenjanin, Svetozar Markovié szervezőtitkár és Ivan 
Vijoglava titkársági tag úgy határoztak, hogy szeptemberben átszöknek 
Bácskába, s megpróbálnak módot találni rá, hogy a bánáti partizánokat 
Szerémségbe szöktessék át, ahol tovább folytathatnák a fegyveres harcot, 
tavaszra pedig, esetleg, viszatérhetnének Bánátba. A partizánokkal együtt-
Szerémségbe kellett volna átszökniük azoknak a fiataloknak is Bácská
ból, akik nem tettek eleget a megszállók mozgósítási parancsának, s akik 
derékhadát képezték a bácskai partizánerőknek. 

A tartományi pártbizottság vezetőségének Bácskába való érkezését 
körültekintő megbeszélések előzték meg az újvidéki vezetőségi tagokkal, 
akiknek élén Radivoj Ćirpanov állt. A vezetőség két része közötti kap
csolatok fenntartásában jelentős, mondhatni döntő szerepet játszott Molnár 
Gyula Braša. Azon egyáltalán nem kell csodálkoznunk, hogy említett 
funkciói mellett Molnár Gyula még az összekötő szerepét is betölthette a 
Tartományi Bizottságban. Pedig ő nem csupán az állandó kapcsolatokat 
biztosította, hanem ezenkívül ő továbbította a legjelentősebb utasításokat 
is. Olyan ember vol t tehát, akiben minden szempontból megbíztak, s aki
nek rendkívüli képességei voltak. Ezt a roppant kényes, jelentős és élet
veszélyes feladatot nemcsak azért bízták rá, mert mindenki kivételesen 
bátor és találékony harcosnak ismerte, hanem azért is, mert nagyon jól 
ismerte a terepet, amelyen mozognia kellett, és az embereket, akikkel érint
kezésbe kellett lépnie. Ugyanakkor minden esetleges, nem kívánatos 



találkozás alkalmával a megszálló hatóságokkal az anyanyelvét használ
hatta, ami nagyobb esélyt adott neki a gyanú elhárítására és a letartóztatás 
elkerülésére. 

A bánáti és a bácskai népfelszabadító mozgalom vezetőségei közötti 
összeköttetés fenntartását nem sokkal az után bízták rá, miután a zsablyai 
járás területére került. Augusztus közepén Radivoj Ćirpanov utasítására, 
amit Gordana Ivačković, a JKP T B irodájának tagja továbbított (aki 
1941. október 5-i elfogatása után áruló lett), Sava Đisalov, a SKOJ dél
bácskai körzeti bizottságának titkára, a JKP körzeti bizottságának és a 
SKOJ T B titkárságának tagja utazott Zsablyára, hogy felvegye a kap
csolatot Molnár Gyulával. Egy zsablyai személy segítségével Đisalov a 
buszállomáson találkozott vele. O közölte, hogy Bánátból nem hozott 
semmit. Néhány napra rá, 1941. augusztus 17-én, ugyanolyan feladattal 
és utasításra, mint előzőleg, Sava Đisalov újra Zsablyára utazik. Ezúttal 
már egy levelet is hozott, amit Molnár Gyulának kellett továbbítania a 
tartományi partbizottsághoz Bánátba. A levél első részében Radivoj Ćir
panov a T B két titkárát Újvidékre hívta megbeszélésre. A második részt 
Đorđe Zličić írta, aki nem régen tért vissza Bánátból Bácskába. Sava 
Đisalov letartóztatása, habár sikerült megszöknie, megakadályozta abban, 
hogy ezt a levelet átadja Molnárnak. Ennek ellenére egyértelműleg 
megállapítható, hogy Molnár Gyula még aznap, vagy valamivel később 
elutazott Bánátba. 

A JKP Tartományi Bizottságának jelentése, amelyet 1941. szeptember 
2-án küldtek el Nagybecskerekről a JKP Központi Bizottságához, meg
állapítja, hogy a Bánátban székelő tartományi pártbizottságnak már két 
hónapja nincs kapcsolata Bácskával. Ez azonban nem egészen így volt . 
Gordana Ivačković ugyanis 1941 júliusának első napjaiban tért vissza 
Újvidékre Bánátból, s ez alkalommal létrehozta az összeköttetést. Július 
10-én a JKP T B nagybecskereki ülésén Radivoj Ćirpanov is részt vett. 
Egyenesen Újvidékről érkezett az ülésre, s mindjárt utána visszauta
zott Bácskába. Július közepén Đorđe Zličić érkezett vissza Bánátból, 
ahová augusztus elején újra elutazott. Aligha kétséges, hogy Molnár 
Gyula is a T B bánáti vezetőinek tudtával érkezett július végén vagy au
gusztus elején Bácskába. A Központi Bizottsághoz küldött jelentésben 
kiemelik, hogy Bánátból három alkalommal küldtek embert Újvidékre, 
de két alkalommal azért nem sikerült a kapcsolatfelvétel, mert a bácskai 
állomáshelyet felfedezte a rendőrség, harmadszor pedig nem lehetett rá
találni az újvidéki elvtársakra, mert elrejtőztek a rendőrség elől. Augusztus 
közepén Đorđe Zličić már ismét Újvidéken volt , s mint láttuk, részt vett 
az 1941. augusztus 17-i levél megírásában. Talán Molnár vagy másvalaki 
útján Zličićnek sikerült értesítenie a bánáti pártvezetőket, hogy meg
érkezett Bácskába, s hogy a SKOJ-szervezetek továbbra is dolgoznak, 



nem szenvedtek el nagyobb veszteségeket. Augusztus végén a tartományi 
Pártbizottság Bánátból, Molnár Gyula személyében a negyedik össze
kötőjét is elindította Bácskába. 

Molnár Gyula a Zrenjanin és Markovié által írt levéllel 1941. szeptem
ber elején érkezett meg Üjvidékre nővéréhez, Molnár Etelkához, aki 
ugyancsak párttag volt . Nővére Bőhm Lívia, a JKP dél-bácskai körzeti 
bizottságának tagja útján kapcsolatba hozta Gordana Ivackovictyal, s az 
ő közvetítésével határozták meg, hogy hol és mikor találkozhat Ćirpanov-
val. A találkozóra az utcán került sor, s Molnár Gyula ez alkalommal át
adta Ćirpanovnak az említett levelet, majd átvette az információt, amit 
Bánátba kellett továbbítania. Egyúttal a következő találkozó ügyében is 
megegyeztek, amelyet szintén Újvidéken kellett lebonyolítani. Erre 1941 
szeptember közepén került sor. A levélben, amelyet Molnár hozott át 
Bánátból a tartományi pártbizottság két titkára arról értesítette Ćirpanovot, 
hogy mind a ketten Vijoglavával együtt hamarosan Újvidékre érkez
nek. Útjuk céljáról már az előbbiekben szóltunk. Hogy ez az utazás még
sem valósult meg, annak megmagyarázása több helyet igényelne, s nem 
is tartozik szorosan ehhez a témához. Szólnunk kell viszont azoknak 
a további sorsáról, akiket Szerémségbe szándékoztak átszöktetni. 

Több mint száz bánáti partizán tartott gyülekezőt 1941 második felé
ben a melencei „szigeten". Minthogy a megszállók ellentámadása a nép
felszabadító mozgalommal szemben teljes lendülettel folyt , egy ilyen 
tömeges gyülekező nem kerülhette el a megszálló hatóságok figyelmét, 
mégha csak érezték is, hogy valami nagy dolog van készülőben. Ezért 
még inkább fokozták éberségüket, és növelték erőiket a Tisza mentén. 
Emellett a Szerémségbe irányított legénység a terepet sem ismerte jól. Az 
időjárási viszonyok rendkívül kedvezőtlenek voltak, és az összekötte
tésekkel is baj volt . így történhetett meg, hogy két partizánszázad egy
másra adott le lövéseket. Emiatt a menetoszlopok felbomlottak, egyes 
csoportok eltévedtek. Ilyen körülmények között a nem kielégítően fel
szerelt partizánokat az ellenség igen sikeresen támadhatta meg. A par
tizánerők derékhadát 1941. október 2-án, amikor épp elindult Szerbia 
felé, Nagybecskerek közelében szétverték. Miután a második áttörési 
kísérlet sem sikerült Szerémség felé, a parancsnokok úgy döntöttek, hogy a 
partizánok kisebb csoportokra oszlanak, és úgy térnek vissza saját tere
pükre. Ezt követően a JKP észak-bánáti körzeti bizottsága új szervezeti 
formák felvételére, 3—5 emberből álló diverzáns csoportok megalakí
tására szólította fel a szervezeteket, figyelmbe véve, hogy a közelgő tél 
új formáit követeli meg a partizánéletnek, munkának és a harcnak. 

Az eredetileg Bácskából Szerémségbe irányított legénységnek azzal 
a csoportjával, amely a hadköteles fiatalokból tevődött össze, később 
bizonyos problémák merültek fel. Az újonnan előállt helyzetben ugyanis 



meg kellett értetni velük, hogy mégiscsak eleget kell tenniük a meg
szállók felhívásának, s ha majd a Párt felszólítja őket, szökjenek meg 
fegyveresen a partizánok közé. Egyesek közülük nem is vártak a felszólí
tásra, hanem önkezdeményezésre megszöktek és a sajkási partizánok
hoz csatlakoztak. Mások Bánátba szöktek, és ott csatlakoztak a népfel
szabadító mozgalomhoz. 

A zsablyai járás területén különösen 1941 októberében volt élénk a 
politikai-szervezeti ténykedés. Ez azzal állt összefüggésben, hogy erre 
a területre érkezett és i t t tartózkodott Zarko Zrenjanin és Svetozar Mar
kovié. Ezt megelőzően, 1941. október 5-én ugyanis fegyveres össze
tűzésre került sor Újvidék utcáin, mely alkalommal Radivoj Ćirpanov 
elesett, Zarko Zrenjanin pedig megölt egy fegyveres katonát. Ezt követően 
a két titkár ideiglenesen a Sajkás vidéken keresett menedéket. Ugyanakkor 
rendszeresen ellátogattak ide a népfelszabadító mozgalom más vezetői 
is Újvidékről, s így a kölcsönös kapcsolatok fenntartása nem ütközött 
akadályokba. 

A konspirációra vonatkozó minden erélyes utasítás ellenére a népfel
szabadító mozgalom akkoriban már ismét annyira felélénkült, hogy arra 
a megszálló erők is felfigyeltek, s egyre több megerősített járőr cirkált 
a falvak között. Egy partizánfutár figyelmetlensége folytán a megszállók 
gyanút fogtak, hogy a partizánok a Sokica-tanyán rejtőzködnek. Egy 
csendőrségi különítmény 1941. október 25-ére virradó éjszaka észrevét
lenül megközelítette és körülkerítette a tanyát. Noha meglepték őket, 
az osztagparancsnokság tagjainak, rövid tűzharc után mégiscsak sikerült 
áttörniük a gyűrűt, s veszteség nélkül visszavonultak. Ennek során Stevan 
D i v n i n elvált a csoporttól, míg a többiek, Molnár Gyulával és még két 
harcossal együtt Varga Péter tanyáján találtak menedéket. Hamarosan 
Divninnel is kapcsolatot teremtettek, majd helyreállították az összekötte
tést a többi partizáncsoporttal és mozgalmi támaszponttal is, és értesí
tették őket a parancsnokság új állomáshelyéről. 

Számos előzetes megbeszélés, gondos előkészítése után 1941. november 
3-án Durdevón értekezletet tartottak, amelyen részt vett : Zarko Zre
njanin, Svetozar Markovié, Đorđe Zličić, Stevan D i v n i n , Molnár Gyula, 
Ili ja Nešin, a JKP dél-bácskai körzeti bizottságának tagja és Danilo Grujić 
a vajdasági partizánosztagok főparancsnokságának instruktora. Rajtuk 
kívül megjelent az ülésen még vagy tíz helybeli és környékbeli aktivista 
is. Habár a sajkási partizánosztag gyakorlatilag már 1941 augusztusában 
létrejött, a JKP Tartományi Bizottsága ezen az ülésen hozta meg hivata
los határozatát az osztag mgalakulásáról. Kinevezték a korábban meg
alakult osztagparancsnokságot is. 

Másnap ugyanott megtartotta ülését a JKP Tartományi Bizottsága, 
Vajdaság legmagasabb pártfóruma. Az ülésen, amelyen a fent említett 



tagok valamennyien jelen voltak, többek között úgy határoztak, hogy 
Žarko Zrenjanin visszatér Bánátba, míg a bácskai népfelszabadító moz
galom irányítását Svetozar Markovié veszi át. Úgy döntöttek, hogy Bács
kában egyelőre felhagynak a fegyveres akciók szervezésével. November 
végén Markovié és Zličić elutazott Újvidékre, Žarko Zrenjaninnak pedig 
december elején sikerült Bánátba átszöknie. 

A megszálló erőknek az az állhatatos és rendszeres törekvése, hogy 
Bácska lakosságára nyugalmat és engedelmességet kényszerítsenek rá, 
ha lassan is, de meghozta az általuk várt eredményket. Nagy előnyt bizto
sított számukra létszámfölény, a szervezettség, a fegyverzet stb. A moz
galomban észlelhető akkori gyöngeségek még inkább megkönnyítették 
munkájukat. Ezek közé tartozott elsősorban a konspiráció gyöngülése, 
a kellő éberség hiánya. A vallatás alatt egyesek megtörtek, s így a nép
felszabadító mozgalom szervezetében keletkezett rések csakhamar k i 
tágultak. A zsablyai járás területén működő szervezet tagjai sem voltak 
mentesek ezektől a gyöngeségektől. Pedig ez a szervezet egészen novem
ber végéig nem volt kitéve a tömeges letartóztatások veszélyének. A m i 
kor azonban Újvidék, Szabadka és Zombor körzetében az ellenség viszony
lag sikeresen küzdött meg a népfelszabadító mozgalom erőivel, figyelmét 
egyre inkább a Sajkásvidékre összpontosította. Az első nagyobb csapás 
1941. november 20/21-én érte a Párt és a SKOJ itteni szervezeteit. 
A következő napokban, novemberben és decemberben szinte egymást 
követték az egyéni és csoportos letartóztatások. A JKP, a SKOJ, vala
mint a diverzáns csoportok és partizánrajok tagjai közül csakhamar több 
mint 300-an kerültek börtönbe. 

Legtöbbjüket olyan értesülések alapján fogták el, melyeket a kémel
hárító osztály és vizsgálati szervek tagjai gyűjtöttek össze. Több gyanú
sítottnak csak úgy sikerült elkerülnie a börtönt, hogy illegalitásba vonult 
és csatlakozott a sajkási partizánosztag alakulataihoz. Ehhez az osztaghoz 
tartozott a zsablyai, a csurogi, a durdevói és a gospodinci század. Ezeknek 
tagjai 1941 decemberében Gavro Pustajié tanyáján tartottak gyülekezőt. 
A tél közeledtével a mezőről eltűntek a kukoricatáblák, a terep tehát még 
nyíltabbá, áttekinthetőbbé vált. Az első fagyok is megérkeztek, december
ben pedig leesett a hó, amely árulkodóan megőrizte a harcosok lábnyo
mát a szállások közötti területeken. Ez annál veszélyesebb vol t , mivel 
a megszállók gyakran ellenőrizték mindazokat a tanyákat, ahol partizá
nokat szimatoltak. Pustajié tanyáját nehezebben lehetett megközelíteni, 
mert szinte körös-körül mocsaras, nádas terület övezte. Onnan a kapcsolatot 
is viszonylag könnyen fenn lehetett tartani Bánáttal. A tanyának ez az 
előnye az ellenséggel szemben ugyanakkor nehézségeket is okozott. Ezen 
a terepen azok is nehezen mozogtak, akik az élelmet hozták az osztag tag
jainak, vagy más feladatot kellett hogy teljesítsenek a környéken, és más 



tanyákon. Szerencsére a lakosság segítségével az osztag ellátását kielé
gítően sikerült megoldani. Az időt jórészt azzal töltötték, hogy katonai 
kiképzésben részesítették a fiatalabbakat és tapasztalatlanabb harcosokat. 
Emellett polit ikai előadásokat is tartottak Molnár Gyula szervezésében és 
közreműködésével. 

A terepet járva a kapcsolatok fenntartása, ellenőrzés és a polit ikai képzés 
előrelendítése céljából Molnár Gyula, 1941. december 17-én Böször
ményi Mihály ruszin pap elhagyott tanyáján tartózkodott. Ez a tanya a 
durdevói réten, a mosorini dűlő mentén állt, és 1941 novembere óta i t t 
állomásozott a durdevói partizánszázad. Ezen a napon, délután 1 óra kö
rül az egyik partizánfelderítő észrevette távcsöven, hogy a faluból né
hányan a rét felé tartanak. A csoport úticélját illetően egy óra múltán 
már nem lehettek kétségeik. Pontosan a tanya irányában haladtak, ahol 
ők tartózkodtak, s csakhamar arról is megbizonyosodtak, hogy járőr kö
zeledik, amely a terep ellenőrzését végzi. Molnár parancsára a harcosok 
valamennyien egy helyiségben gyülekeztek össze. Az ablakokat kender
kóróval fedték be, hogy a csendőrök azt gondolhassák, senki sem tartóz
kodik bent. Molnár Gyula így próbálta elkerülni az esetleges fegyveres 
leszámolást. A harcosok mindenesetre elfoglalták állásaikat, s fegyverrel 
a kézben várták a további fejleményeket. Csakhamar feldörögtek a pus
kák és revolverek. Negyedórás tűzharc után az egyik csendőr elesett, 
egy határvadászt pedig megsebesítettek, elfogtak és kivégeztek. A par
tizánok minden veszteség nélkül vonultak vissza, s többségük mintegy 
tíz nap múlva a Pustajić-tanyán talált menedékre. 

Arra törekedve, hogy egy minden addiginál véresebb megtorlással vég
érvényesen megfélemlítsék a szerb lakosságot és egyúttal teljes egé
szében felszámolják a népfelszabadító mozgalmat, végül is sor került a 
hírhedt razziára. Ezt a januári rémdrámát, amelyben tömegével mészá
rolták le a szerb és a zsidó lakosságot, s amely már a genocídiummal 
határos, hosszú időn át készítették elő, és a fasiszta Magyarország leg
magasabb rangú vezetőinek, legfőképpen is Horthy Miklós kormányzó
nak a tudtával és beleegyezésével hajtották végre. Közvetlen indítékát 
a sajkási partizánosztaggal való összeütközés szolgáltatta. M i n t már meg
állapítottuk, a magyar megszállók figyelme és érdeklődése 1941 novem
berének második fele óta elsősorban a Sajkás vidékre és az ott működő 
partizánosztag felé irányult. Létezéséről már előbb tudomást szereztek, 
s azt is tudták, hogy a vidék lakossága minden segítséget hajlandó meg
adni a partizánosztagnak. A megszállóknak ugyanakkor a tél is kapóra 
jött, szinte természetes szövetségest láttak benne, s ezért most minden 
intézkedést megtettek, hogy megsemmisítsék az egyetlen partizánosztagot 
Jugoszláviának azon a területén, melyet ők tartottak megszállva. Másik 
céljuk az volt , hogy megbontsák a nép és a partizánok egységét, s hogy a 



véres leszámolással egy időre megakadályozzák a népfelszabadító moz
galom tömeges támogatását. Tudták, hogy épp ezek a téli hónapok a leg
alkalmasabbak erre a leszámolásra, s ezért minden erejüket bevetették az 
osztag megsemmisítése érdekében. Ellenkező esetben, ha eljön a tavasz, 
s a természet újra a partizánok mellé szegődik, akkor a nép hite a partizá
nok erejében és képességében még inkább megnövekszik, s akkor rop
pant nehéz lesz megakadályozni a felkelés tovaterjedését. 

Hosszas tapogatózás után a megszállók végül is nyomára jutottak a 
sajkási partizánosztag állomáshelyének. A harcosok életét időközben 
igen jól megszervezték a Pustajic-tanyán. M i n t már hangsúlyoztuk, a 
politikai előadásokat Molnár Gyula Braša tartotta. Ezekre az előadásokra 
emlékezve, az osztag egyik életben maradt tagja a következőket meséli: 
„Különösen jól emlékezetembe véstem a magyarázatok közül a munkás
osztály fejlődésének törvényszerűségeit a gazdasági és a társadalmi előre
haladás feltételei között. Gyula ezt nagyon egszerűen magyarázta meg. 
A földön egy vonalat húzott. Aztán az egyik oldalára olyan jeleket raj
zolt, amelyek a tőkés társadalom képviselőit - a gyártulajdonosokat, a nagy
birtokosokat stb. jelképezték. A másik oldalon tüntette fel azokat, akik
nek semminemű vagyonuk nincs - a proletariátust, amely épp hogy 
csak megalakult. Ezen az oldalon kaptak helyet a kistulajdonosok is, akik 
kisebb gyárakkal műhelyekkel rendelkeztek. És akkor elkezdte magya
rázni, hogyan kerül összeütközésbe a nagytőke a kistulaj donnái, amely 
végül is tönkremegy." Altalános tudása és polit ikai jártassága mellett a 
politikai előadások megtartásában Molnár Gyulának nagy segítséget 
jelentett egy politikai füzet is, az O S Z T Á L Y O K É S O S Z T Á L Y H A R C O K , 
amelyet szinte mint tankönyvet használt. Ez a füzet a következőket tar
talmazta: I . Az osztály meghatározása; I I . Az osztályok eredete; I I I . Osz
tályok és osztályharcok a rabszolgatartó rendszerben; I V . Osztályok és 
osztályharcok a hűbériség idején; V . Osztályok és osztályharcok a kapi
talizmusban — A burzsoázia és a proletariátus — A proletariátus osztály
harcának alapformái — A proletariátus osztályharca az imperializmus 
korában - A munkásosztály pártja, az osztályharc stratégiája és taktikája; 
V I . Osztályok és osztályharcok a Szovjetunióban. 

A fegyverkezelés tanulása és a polit ikai órák nem feledtethették a fegy
veres akciók hiányát. A faluból érkező hírek az események alakulásáról, 
ami semmi jót nem ígért, a meggyőződés, hogy a háború megközelítő
leg sem fejeződhet be olyan gyorsan, mint ahogyan eleinte hitték, mindez 
a harcosok lelkierejének megfogyatkozásához vezetett. így a beszélgeté
sek során mindinkább az a kérdés került előtérbe, hogy m i tévők legye
nek. Fenntartható-e ilyen formájában az osztag, és meddig? A kérdés 
csakhamar megérett a válaszadásra, s ezért a Párt és az osztagparancsnokság 
vezetősége december második felében napirendre is tűzte egyik ülésén. 



A vita két javaslathoz vezetett. Az első voltaképpen alternatív megoldást 
tartalmazott. Egyesek szerint az osztagnak teljes összetételében meg kell 
maradnia, csupán jobb elhelyezésről kell gondoskodni. Mások ezt azzal 
egészítették k i , hogy a JKP Tartományi Bizottságától engedélyt kell kérni 
az osztag Szerémségbe való áttelepítésére. A második javaslat viszont így 
szólt: az osztagot kisebb csoportokra felosztani, és több bázisban elhelyezni; 
majd tavasszal, amikor a természeti adottságok ismét kedvezőbbre for
dulnak, eldönteni, hogy milyen módon folytassák harci tevékenységüket. 
Minthogy nem tudtak egységes álláspontra jutni , elhatározták, hogy kikérik 
az Üjvidéken székelő tartományi pártbizottság véleményét. A kapcsolat 
felvételével Stevan D i v n i n Babát bízták meg. Ugyanakkor négy csopor
tot alakítottak két-két harcosból, azzal a feladattal, hogy Csurog, Nádaly, 
Đurđevo és Gospodinci környékén, egyebek között, vizsgálják k i az el
szállásolási lehetőségeket az osztag egy-egy csoportja számára. A kijelölt 
harcosok 1942. január 2-ára virradó éjszaka hagyták el a tanyát, hogy 
elvégezzék a rájuk bízott feladatot. A tanyán megközelítőleg 40 harcos és 
egy ápolónő maradt. 

Két napra rá, 1942. január 4-én, vasárnap reggel 8 óra körül az osztag 
felderítője raj vonalba fejlődött fegyveres gyalogosok és lovasok köze
ledtére figyelt fel Zsablya irányából. Figyelmes és óvatos mozgásukból 
a harcosok hamar meggyőződtek róla, hogy az ellenség pontosan tudja, 
k ik tartózkodnak a tanyán. S amíg az ellenség közeledett, az osztag tagjai 
lázasan készültek az elkerülhetetlen összecsapásra. A parancsokat M o l 
nár Gyula és Branko Stoj kov, a helyettes parancsnok osztogatta. Miután 
elfoglalták harci állásaikát, Molnár Gyula még egyszer mindenkit körül
járt, és mindenkinek elismételte: „Egyetlen lövést se, amíg a fasiszták nem 
lesznek 100 méteren belül, s amíg én jelt nem adok." 

Csakhamar feldörögtek a revolverek, a puskák, a gépfegyverek, robban
tak a kézigránátok. A tanya nádfedele lángra lobbant, és sűrű fekete füst 
szállt a magasba. Elhangzott a parancs a szakaszonkénti visszavonulásra. 
A harc ezután átterjedt a környező mocsaras területre. A harcokban 
Molnár Gyula, politikai biztos könnyebb sérülést szenvedett. Már a harc 
kezdetén, amilyet Bácska még nem élt meg, azonnal riadóztatták az összes 
megfelelő szolgálatokat Zsablyától Üjvidéken át egészen Szegedig és 
Budapestig. Nem sok idő telt bele, s máris érkezni kezdtek az ellenséges 
erősítések, úgyszólván minden oldalról. A késő délutáni órákban az oszta
got teljesen bekerítették. A harcosok egy kisebb csoportjának azonban, 
közöttük Molnár Gyulával, sikerült kitörnie a gyűrűből. A harctéren a 
megszállók részéről mintegy tíz halott és ugyanannyi sebesült maradt. 
Az osztagot azonban, mire az est elérkezett, teljesen szétverték. Hadá
szati és állambiztonsági szempontból ezzel az összeütközést minden te
kintetben befejezettnek lehetett volna tartani. A megszállók azonban, 



mint említettük, már régen várva vártak egy ilyen alkalomra, hogy végre
hajtsák a régóta kitervelt és élőkészített mészárlást a sajkásvidéki falvak, 
Újvidék és Óbecse lakossága körében. 

Abban a csoportban, amely a tömegvérengzés idején a sajkásvidéki 
falvakat járta, hogy rejtekhelyre leljen, Molnár Gyula mellett ott vol t 
Milorad Čurćin Fil ip, az osztag egyik harcosa is, akit sebesült és meg
fagyott lába szinte már teljesen mozgásképtelenné tett. Kérésére, hogy 
hagyják el, mert csak akadályozza a többiek menekülését, Molnár vála
szolt bátorítóan és biztatóan: , , A m i nekünk van szánva, az lesz a te sor
sod is. Együtt maradunk?" A m i k o r az egyik úton haladtak át, csaknem 
közvetlenül a katonai tehergépkocsik fényszórói előtt, Čurćin felbukott. 
A testileg is jól fejlett Molnár Gyula azonnal mellette termett, derékszí
ján ragadta és maga után húzta, aztán felemelte és vitte tovább, egész 
katonai felszerelésével együtt. így érkeztek meg Đurđevora, majd pedig, 
ahogy megbeszélték, különváltak. Čurćin Milán Solarictyal Zsablya felé 
indult el, Molnár viszont Rajkó Conkictyal Ilija Sokicának a tanyáján 
rejtőzködött el, akit egész családjával együtt a razzia alkalmával kivégeztek 

M i n t ahogyan a bevezetőben már leírtuk, ezen a tanyán kerítette őket 
körül a megszállók egyik alakulata. Ügyszólván semmiféle kilátásuk nem 
volt a menekülésre. Molnár Gyula revolverrel és kézigránátokkal volt 
felfegyverkezve. Reménytelen helyzetükben a két kommunista harcos 
megpróbálkozott a lehetetlennel. Ahogy kiléptek a tanyáról, Čonkić 
megsebesült és elterült a földön. Molnárnak sikerült egérutat nyernie, 
de amikor már úgy látszott, hogy ezúttal is sikerül túliárnia az ellenség 
eszén, váratlanul egy csendőrrel találta magát szemben. Molnár éppen 
hátrafelé, az üldözőkre figyelt, s a csendőr egyetlen puskalövéssel leterí
tette. Később Čonkićot is agyonlőtték. Sírhelyét egyiküknek sem is
merjük. A legvalószínűbb, hogy holttestüket, annyi másik áldozatával 
együtt, az ellenség a Tisza jege alá dobta. 

így halt meg életének 27. évében Molnár Gyula Braša, a bátor harcos 
és kommunista. Egy a legjobbak sorából, akik ifjú életüket a Jugoszláv 
Kommunista Párt eszméinek szolgálatába állították. Tetteikkel a megszállás 
idején egyértelműen azt igazolták, hogy elkötelezettségük a haladó mun
kásmozgalom és a JKP politikája mellett független a nemzeti érzelmek
től, mert kizárólag az eszmei hovatartozáson múlik, az a harc fűti, amelyet 
az i t t élő nemzetek és nemzetiségek szabad, egyenrangú és testvéri közös
ségének megteremtéséért vívtak. 



A dokumentumok, visszaemlékezések, könyvek és más anyagok jegyzéke, melye
ket Molnár Gyula élettörténetének megírásához felhasználtunk: 

1. A Magyar Királyi Főparancsnokság bíróságának ítélete azoknak a magyar katona-és 
csendőrségi tiszteknek a bűnperében, akik részt vettek az 1942. január 22-i 
razzia végrehajtásában. A Szocialista Forradalom Vajdasági Múzeumának (a 
továbbiakban S Z F V M ) levéltári anyaga, leltárszám: 12443. 

2. Vádirat és ítélet Lazar Milankov, a J K P Tartományi Bizottságának titkára és má
sok ügyében a Belgrádi Államvédelmi Bíróság 1937 júniusi döntvénytárából. 
S Z F V M 6761, 6752. 

3. Osztályok, osztályharcok és történelmi következtetések. 1941. S Z F V M — 1 0 0 6 . 
4. Gyorsírói jegyzetek a népfelszabadító mozgalom zsablyai, csurogi és durdevói 

részvevőiről. S Z F V M — 1 5 0 0 1 , 15002 és 15003. 
5. A Magyar Királyi Főparancsnokság Főnöke Bíróságának mint rögtönítélő bíró

ságnak az ítélete a sajkási partizánosztag tagjai: Miloš Bebić U j k a , Živan T a 
tarski stb. ügyében. S Z F V M — 2 3 0 5 1 , F 13/501—519. 

6. A J K P Tartományi Bizottságának 1942. október 10-i jelentése a J K P Központi 
Bizottságához. S Z F V M — 1 . 

7. A sajkási partizánosztag megalakulása és harci ténykedése. Gyorsírói jegyzetek. 
S Z F V M — 1 9 6 4 3 . 

8. Jegyzőkönyv Juraj Špilernek, a bánáti rendőrség főnökének kihallgatásáról, a 
népfelszabadító mozgalom ellen kifejtett tevékenységéről. S Z F V M — 1 8 9 4 0 . 

9. Közlemény a megszállók és támogatóik bűntetteiről Vajdaságban az 1941—44 
közötti időszakra vonatkozólag. 1. könyv. Bácska és Baranya. Újvidék 1946. 

10. Vég Sándor: A felkelés előkészítése és a partizánosztagok Bánátban 1941-ben. 
„Vojvodina 1941" - Újvidék 1967. 7—59. old. 

11. Zvonimir Golubović—Živan K u m a n o v : Tehnika Pokrajinskog komiteta K o m u 
nističke partije Jugoslavija za Vojvodinu 1941. u N o v o m Sadu. „Vojvodina 
1941". 147—164. old. 

12. Ljubica Vasilić: A J K P T B okmányai 1941—45-ből . Vajdaság történelmi anyaga. 
7. könyv. Újvidék—Sremski Karlovci 1971. 619. old. 

13. „Milorad I . Curćin F i l i p " . Putevi slobode u ravnici (A zsablyai kommuna moz
galmi krónikája) Zsablya 1974. 

14. Franz Reitnek, a bánáti rendőrség felügyelőjének jelentése a bánáti helyzetről az 
1941—1942. január 15. közötti időszakra vonatkozólag. A jugoszláv népfel
szabadító mozgalom okmányainak és adatainak gyűjteménye. I . kötet, 17. könyv. 
26—41 old. 

15. Mosorin község jelentése a durdevói partizánszázad 1941. december 17-i össze
csapásáról a csendőrséggel és rendőrséggel. S Z F V M - A K 1816. 

16. A Budapesti Katonai Bíróság B I 0042/1959, valamint B I 059/1959 Tárgyalási 
jegyzőkönyve. 

17. A vajdasági forradalmi munkásmozgalom 1870—1959 közötti fejlődésének rövid 
áttekintése. Újvidék 1969. 

18. A már említett okmány- és adatgyűjtemény. I I . kötet, 2. könyv, 7—23. old. 
19. Đorde Vasić: A dél-bácskai felszabadító harc krónikája. Újvidék 1969. 
20. Okmány- és adatgyűjtemény. . . I . kötet 6. könyv. Belgrád 1955. 



Portret političkog komesara šajkaškog partizanskog odreda 

Molnar Đula—Braša politički komesar šajkaškog partizanskog odreda i organi
zacioni sekretar Sreskog komiteta K P J žabaljskog sreza poginuo je u borbi sa oku
patorskim vojnim snagama u ataru Žablja 14. januara 1942. godine. Autor u ovom 
napisu daje prikaz životnog puta ovog neustrašivog borca za najplemenitije ideale 
radničke klase. 

Molnar Đula po narodnosti Mađar, rođen je 22. marta 1915. u Žablju u siromašnoj 
radničkoj porodici. U potrazi za boljim životnim uslovima porodica Molnar je u neko
liko mahova menjao stalno mesto boravka. Najduže se zadržala u banatskom selu Aradcu. 
T u je Molnar pristupio naprednom radničkom pokretu i postao član partijske organi
zacije. Uključujući se u aktivnost koja je postajala sve više sadržajem i smislom nje
govog života Molnar Đula je sve češće dolazio u sukob sa tadašnjim nosiocima vlasti. 
1941. godine napušta Aradac i priključuje se žabaljskim partizanima. Neumorno je 
radio — obilazio teren žabaljskog sreza, prisustvovao sastancima partijskih ćelija, pre
nosio direktive, učestvovao u stvaranju partizanskih baza i skloništa za ilegalce, obav
ljao političko-vaspitni rad i učestvovao u oružanim borbama. Molnar je obavljao i duž
nost posrednika između rukovodioca narodnooslobodilačkog pokreta u Banatu i Bačkoj . 

T a k o su mu tekli dani sve do onog kobnog dana kada je u 27-oj godini završio svoj 
život. Molnar Đula—Braša je jedan iz plejade onih koji su svoju mladost stavili u 
službu ideala K P Jugoslavije. 

Summary 

A portrait of a political commissary of the partisan unit i n Šajkaš 

Gyula Molnar—Braša, the political commissary of the partisan unit in Šajkaš and the 
secretary responsible for organization at the district-committee in the administrative 
destrict of Žablja, lost his life not very far from Žablja, in a battle against the forces 
of foreign occupation on January 14 th 1942. T h e author of the article is featuring the 
life of this unswerving fighter for the loftiest ideals of the working class. 

Gyula Molnar, of hungarian nationality, was born on March 22 1915, in Žablja 
as a child of a poor family. Searching for better ways of supporting the family, they were 
forced to move from one place to another quite a number of times until they settled 
in Aradac for a while, that is where he joined the progressive workers'movemenet 
and became the member of the communist party. This involvemenet became more 
and more the sole objective and the only meaning of his life. His conflicts with the 
authorities became more frequent. I n 1941 he left Aradac and joined the partisans. 
He was a tireless worker, he kept visiting different parts of the Žablja region and took 
part in the meeting of party units, he was alsó convaying directives, preparing the way 
and makings provisions for partisan bases and illegal activists. He worked on the poli-
tico-educational scheme, and took an active part in the armed struggle. He attended 
the function of a go-between connecting the national liberation movements in Bačka 
and Banat. 



T h i s is the way he had been spending his days up to that fatál day when he died 
at the age of 27. Gyula Molnár is one of the multitude of those young men who have 
sacrificed their youth to the welfare of our country and for the ideals of the commu-
nist party of Yugoslavija. 



Műhely 





Csula Mária 

I F J Ú S Á G U N K T Á R S A D A L M I H E L Y Z E T E 
H E L Y Z E T K É P A Z I F J Ú S Á G I K O N G R E S S Z U S O K A N Y A G A 
A L A P J Á N 

Az ifjúság helye és szerepe a társadalomban 

Az ifjú nemzedék helye társadalmunkban jelenleg és ezután is az önigazgatá-
sú szocializmusban a munkaeszközöknek, a munka és munkaeredmények
nek a munkásosztálytól való elidegenítése elleni harc kimenetelétől függ. 

Az ifjúság valódi helyére és szerepére a társadalomban annál is inkább 
szükséges rávilágítani, mivel az utóbbi években kialakult egy téves állás
foglalás e kérdést illetően. 

Az ifjúságot ugyanis egy különálló társadalmi rétegnek tekintették. 
Az ilyen állásfoglalások azután táptalajt nyújtottak más elferdülések szá
mára is, mint amilyen p l . az a megállapítás, hogy az ifjúság a társadalom 
élcsapata (az iskolázott ifjúság), amely önállóan határoz a társadalmi fej
lődésről, amelynek önálló polit ikai koncepciói vannak, melyek eltérnek 
a JKSZ és a munkásosztály programjától. 

Az ilyen állásfoglalások hirdetőinek célja a munkásosztály vezető szere
pének tagadása és az ifjúság eltávolítása az önigazgtású társadalom szocia
lista erőitől. 

A JKSZ mindig fontos szerepet tulajdonított, és tulajdonít ma is az 
ifjúság forradalmi és alkotó tevékenységének. Tudnunk kell azonban 
hogy az ifjúság társadalmi helyzete elsősorban a munkásosztály társadal
mi-gazdasági helyzetétől függ. Éppen ezért az ifjúság érdekei és törekvései 
is csak akkor valósíthatók meg, ha részei a munkásosztály harcának, 
amely a munka és az egyéniség teljes felszabadulásáért folyik. 

Ezért harcol a JKSZ, hogy az ifjúság mind szélesebb rétege az önigaz-
gatású szocialista társadalom fejlődésének hordozója legyen, mert csak 
a szervezett szocialista erők részeként tud az ifjúság közvetlenül részt 
venni a társadalmi döntéshozatalban és a felelősségek vállalásában. 



Az önigazgatású szocialista társadalmunk gazdasági, politikai és kul 
turális fejlődésének meggyorsításához az ifjúság állandóan hozzájárul 
alkotó munkájával, önképzésével, társadalmi tevékenységével. 

A-Z ifjúság hozzájárulása a társadalmi-gazdasági fejlődéshez 

A társadalmi-gazdasági fejlődés elősegítésében, az ifjúság érdemeinek 
reális fölmérése érdekében betekintést kell nyernünk az egész munkás
osztály, a társadalmi-politikai szervek, valamint az önigazgatási szervek 
munkájába és eddig elért eredményeibe. 

A gazdasági fejlődés elemzésénél az elért eredményből kell k i indulni , mert 
segítségével felmérhetőek a további fejlődés reális lehetőségei is. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy számos nehézség és fogyatékosság elle
nére is jelentős eredményeket értünk le mind a gazdasági, mind a társa
dalmi, polit ikai és kulturális életben. Komoly erőfeszítéssel és össze
fogással sikerült elérni, hogy p l . a Szerb Szocialista Köztársaságban a ter
melőkapacitás ötszörösére nőtt, a nemzeti jövedelem pedig ma már négy
szerese a három évtizedelőtti nemzeti jövedelemnek. A társadalmi termék 
évenkénti növekedési hányadosa Szerbiában az 1968—1974-ig terjedő 
időszakban 7,4%-ot tett k i , és jelentős változások történtek összetétel
ben is (76%-át a nem mezőgazdasági termelés képezi). Az ipari termelés 
60%-kal növekedett, s ami talán jelenlegi gazdasági helyzetünkben a leg
fontosabb, fokozódott a nyersanyagtermelés is. A termelékenység évenként 
4%-kal emelkedett, s ugyanannyit a foglalkoztatottak száma is, s így lehc tő
ség nyílik a mezőgazdasági dolgozók részarányainak csökkenésére. Állan
dóan fejlődtek gazdasági kapcsolataink külfölddel, melyek azután lehetővé 
tették a polit ikai és kulturális viszonyaink fejlődését is. 

A legnagyobb erőfeszítés azonban arra irányult, hogy megszüntessük 
a különbséget a gazdaságilag fejlett és fejletlen területeinek között. Az 
e téren elért eredményekkel részben elégedettek is lehetünk. 

Meg kell még említeni, hogy a JKSZ Központi Bizottsága Elnökségének 
21. üléséig terjedő időszakban a gazdaság felélénkülése mellett számos 
fogyatékosság is jelentkezett, melyet a technokrata erők kizárólag csak 
anyagi illetve pénzügyi problémának minősítettek. 

A problémákat összefoglalva a következőket mondhatjuk: 
— a fogyasztás 3,5%-kal gyorsabban nő a termelésnél, 
— túlbecsülik a piac szerepét, de ugyanakkor igénybe veszik az állami 

bevatkozást is, attól függően, hogy adott pillanatban m i a legkifizető
dőbb, 

— az életszínvonal stagnál (a magas árak miatt), 



- nem szentelnek kellő figyelmet a termelékenységnek, valamint a mun
kaidő és a kapacitások jobb kihasználásának. 
T i to elvtárs és a JKSZ Elnöksége Végrehajtó Bizottságának levele után 

energikus akció indult , mind a JKSZ, mind az egész munkásosztály ré
széről, hogy e társadalmi és gazdasági rendellenességet megszüntesse. 
Az ilyen gazdasági helyzetért a felelősség vállalásában, valamint a hibák 
kiküszöbölésében az ifjúsági szövetség is kiveszi a részét. 

A Szerbia Ifjúsági Szövetségének V I I . kongresszusa utáni időszakban, 
az önigazgatás fejlődése stagnál, s így előtérbe lép a technokratizmus, 
s ekkor az ifjú munkások kezdeményezik a konkrét akciókat, mivel elé
gedetlenek társadalmi-gazdasági helyzetükkel. 

E kezdeményezés eredményeként 1969-ben köztársasági értekezletet 
tartanak, amelyen a fő hangsúlyt az oktatás és nevelés valamint a foglal
koztatás és munkanélküliség kérdéseire fektették. Ettől az időszaktól 
kezdve fokozódik a fiatal munkások társadalmi aktivitása is. 

Összefoglalva az ifjúság hozzájárulását a társadalmi-gazdasági fejlő
déshez a következőt mondhatjuk: 
- Az ifjúság igen jelentősen hozzájárult gazdasági fejlődéshez, de az 

egyes területeken és kérdések tekintetében különböző mértékben. 
- A gazdasági élet fellendítése érdekében a termelés növeléséért tett 

erőfeszítésekkel az Ifjúsági Szövetség tett legtöbbet. 
- A versenyszellem felébresztésével az alkotó-munkában, anyagi jutalmak 

osztásával, a munka társadalmi elismerésével az Ifjúsági Szövetség 
tanúbizonyságot tett arról, hogy olyan erőt képvisel, mely nagy mér
tékben kihat a társadalmi-gazdasági fejlődésre. 

- Szerbia Ifjúsági Szövetsége sokat tett az ifjú szakemberek foglalkoztatá
sáért és az önigazgatásba való bekapcsolódásukért. Ennek követkéz -
tében érezhetően gyakrabban alkalmaztak ifjú szakembereket a munka
szervezetek, meggyorsult a gyakornokok fölvétele, és az ifjú szakmun
kásokat bevonták a közvetlen termelés irányításába. 
Külön említésre méltó az ifjúságnak az alkotmányfüggelékek és az új 

alkotmány alkalmazásában kifejtett tevékenysége. 
Ismeretes, hogy az aikotmányfüggelékek és az új alkotmány igen jelentős 

változást hozott a gazdaságba a tmasz-ok megalapításával, mivel beveze
tésük gyökeresen megváltoztatta a gazdasági vállalatok életét. Az új alkot
mány rendelkezéseinek alkalmazásában nehézségek merültek fel és ellen
állásba ütközött megvalósításuk a bankok részéről, kül- és belkereskedelem
ben, valamint a biztosítás terén. 

T i to elvtárs és a JKSZ Elnökségének leveléig az ifjúság szinte teljesen 
tehetetlen vol t e kérdés megoldásában. Jelentősebb eredmények csak a 
X . és X I . köztársasági értekezlet után születtek. 

Ebben az időszakban elsősorban az ifjú munkások tevékenykedtek 



igen jó eredménnyel. A legjelentősebb akcióként emlegetjük az Ifjú ön
igazgató munkás elnevezésű akciót, mely folyamán az ifjú munkások 
felkészültek a harcra, s mindent megtettek, hogy elősegítsék a tmasz-ok 
és tmsz-ek megalakulását. Követelték az önigazgtási megegyezések 
tiszteletben tartását. 

Ifjúságunk legnagyobb része előtt világossá vált, hogy az alkotmány
függelékek és az új alkotmány alkalmazása képezi további fejlődésünk 
önigazgatási szocialista alapját, s hogy az új, önigazgatási termelési viszo
nyok csak akkor fejlődhetnek k i , ha a közvetlen termelők teljes mérték
ben rendelkeznek a döntéshozatal jogával. 

Az ifjúság anyagi helyzete és a szociális politika 

A szociális politika, az ifjúság anyagi helyzete, egyéni és társadalmi élet
színvonala, a foglalkoztatottság, munka szerinti javadalmazás, oktatás és 
nevelés — ezek azok a kérdések, melyekkel az ifjúság állandóan foglalkozik. 

Társadalmunk anyagi alapjának és önigazgatási viszonyainak a gyors 
ütemű fejlődése lehetővé tette az oktatásügyi, egészségügyi és kulturális 
szükségleteink kielégítését, az életszínvonal növekedését, de ugyanakkor 
komoly problémákat is okoz, elsősorban a lakosság szociális összetételé 
ben bekövetkezett változások miatt. 

Az oktatási, kulturális és egészségügyi intézmények iránti szükséglet 
óriásira növekedett, s jóval felülmúlta a jelenlegi lehetőségeket. E probléma 
összetettsége és jelentősége miatt, rövid időn belül az egész társadalom 
égető problémája lett, melynek megoldásában az Ifjúsági Szövetségnek 
is k i kell vennie részét. 

A fő problémát nem az állandóan növekvő anyagi, szellemi és szociális 
szükségletek kielégíthetetlensége képezi, hanem az óriási szociális különb
ség, mely mindinkább fokozódik az ifjúság soraiban is, s amely társadal
milag semmiképpen sem indokolt . 

Az ilyen helyzet nagy elégedetlenséget váltott k i az ifjúság körében, 
s egyben serkentőleg is hatott a konkrét akciók kezdeményezéséhez. 
Nem mondhatjuk, hogy az ifjúság keveset tett e téren, hogy akciói 
nem voltak eredményesek, azonban a fő törekvése arra irányult, hogy 
a problémát egészébe véve, globálisan mérje föl. Konkrét és szervezett 
akciókra nem került sor, melyekben az Ifjúsági Szövetség önállóan vagy 
más szocialista erőkkel karöltve, együttesen oldotta volna meg problémáit. 

Az ifjúság tevékenysége elsősorban az értekezletekre irányult, melye
ken részletesen elemezték e problémát, s melyeken megállapították, 
hogy szervezett és állandó harcra van szükség, harcra a jobb termelési ered-



menyért, a jobb tanulmányi eredményért, a munka szerinti javadalmazás 
elvének tiszteletben tartásáért stb. 

Mennyire volt ez a harc eredményes a említett területek bármelyikén, 
állapítsuk meg a következő tények alapján: 

A tanulmányi eredmény hatékonyságának kivizsgálásával szinte állan
dóan foglalkozik az Ifjúsági Szövetség. Az elemzés célja fölmérni a tény
leges helyzetet egyetemeinken és főiskoláinkon. 

Ha összehasonlítjuk eddig elért tanulmányi eredményeinket valamelyik 
európai egyetem eredményeivel, helyzetünk szinte kétségbeejtő. 
E tény igazolásaként csak néhány adatot említek. 

Főiskoláinkon a beiratkozott hallgatóknak csak egy ötöde fejezi be 
tanulmányait időre, a többiek pedig jóval később. Pontosabban 3 év 
alatt a tanulók 37,5%-a, négy év alatt 18,6%-a, öt év alatt 10,2%-a diplo
m a t i 7,8%-a pedig sohasem. 

Az egyetemeken sem sokkal kedvezőbb a helyzet. 
A beiratkozott hallgatóknak 33,3%-a diplomái öt év alatt, hat év alatt 
22,2%-a, hét év alatt 11,9%-a, nyolc év alatt 8,7%-a, 10,8 % - u k viszont 
kilenc, tíz és több év után szerez oklevelet. 

Ha az eddig fölsoroltakhoz még azt is hozzátesszük, hogy a hallgatók 
nagy többsége hatos osztályzattal teszi le vizsgáit, s hogy az átlagered
mény p l . a belgrádi egyetemeken 7,1, Üjvidéken 7,19, Nišben pedig 6,85, 
az eredmény valóban kétségbeejtő, s a helyzet elemzésére késztet. 1 

Az elemzések során számtalan olyan tényezőt tárunk fel, melyek akadály
ként jelentkeznek a jobb tanulmányi eredmény elérésében. Éppen ezért, 
hogy teljes és reális képet kapjunk, megismerjük azokat a tényezőket, 
melyek akadályként jelentkeznek, a kérdést több szempontból kell ele
meznünk. 

K o m o l y problémát jelent az egyetemi hallgatók számának a tan
ügyi munkásokénál jóval gyorsabb növekedése, az elévült módszerek 
az előadásokon és gyakorlatokon (az ún. ex-katedra előadások), tankönyv
hiány, a tankönyvek nagy terjedelme és nehéz stílusa egyes tantárgyak
ból stb. Ugyanilyen fontosságúak még az ún. külső tényezők is (az egye
temisták anyagi helyzete és életszínvonala). Ezek hatása azonban jóval 
összetettebb és közvetlenebb. 

A gyenge tanulmányi eredmény okainak kivizsgálásakor figyelembe kell 
még venni a társadalmi-gazdasági tényezőket is, elsősorban a vazdasági 
fejlettségi fokát, mert hatása egyáltalán nem mellékes. Hatásának jelentő
ségét elemezve az Ifjúsági Szövetség megállapítja, hogy e tényező szinte 

1 Forrásmű: Izveštaj o r a d u Saveza omladine i Saveza studenata Srbije u periodu 
između V I I i V I I I kongresa, 236. oldal. 



elsődleges fontosságú, hisz mehatározza az oktatás és nevelés társadalmi 
helyzetét. 

Tény az, hogy a társadalom lehetőségeihez mérten az utóbbi években 
sok eszközt fektettek be az oktatásra, ez azonban még mindig nem elé
gíti k i az oktatás szükségleteit és követelményeit, hisz egyrészt a maga
sabb életszínvonal, másrészt viszont a modern technika és technoló
gia vívmányai mind újabb és újabb követelményeket támasztanak 
az egyetemek és főiskolák elé. A középiskolát végzett tanulóknak több 
mint 70%-a folytatja tanulmányait. Az ilyen tömeges beiratkozás két ténnyel 
magyarázható: a középiskolát végzett tanulók nem tudnak elhelyezkedni, 
másrészt viszont az egyetem egy bizonyos fokú szociális biztonságot 
és társadalmi érvényesülést is biztosít. 

Nem szabad azonban megfeledkeznünk a szubjektív tényezőkről sem. 
A felelősség nagy része az ilyen gyenge eredményért mégis az egyete
mistákra hárul. Tény az, hogy az egyetemisták felelőtlenül használják a 
társadalmi eszközöket (amennyiben nem fejezik be a tanulmányrika' időre), 
munkaszokása a legnagyobb részüknek nincs, kampányszerűen tanulnak stb. 

A munkaviszonyban levő ifjúság helyzete elsősorban a befektetett mun
kától és egyéni angazsáltságától függ, ugyanis lehetőségükben áll meg
határozni a munkafeltételeket, megszervezni a munkát, döntenek a munka 
eredményről, az eszközök elosztásáról, s ezzel egyben meghatározzák 
személyi jövedelmüket, saját anyagi helyzetüket. Anyagi helyzetük elem
zésekor abból kell k i indulni , hogy milyen mértékben valósul meg a munka 
szerinti elosztás elve, vagy ami még ettől is fontosabb, m i szolgál k r i 
tériumként a személyi jövedelem meghatározásánál, mert a szociális 
különbségek, a formális szakképzettség és a csak formálisan betöltött 
funkciók szerinti javadalmazás képezi azokat a kérdéseket, melyekre 
az ifjúság a legérzékenyebb, s amelyek ellen állandóan harcol. Az ifjak 
követelése e téren jogos, s mindinkább kifejezésre jut. A „jelszó": fel
mérni mindenki teljesítményét, hozzájárulását a feladatok megoldásához 
s ennek alapján értékelni és jutalmazni. 

A foglalkoztatás kérdése gazdasági, szociális és politikai jellege miatt 
az ifjúság legégetőbb problémái közé tartozik. Ez érthető is, hisz minden 
fiatal végső célja a munkába lépés. Minden fiatal szeretne mielőbb önálló
sulni, családot alapítani. Egyesek előtt ez a cél lebeg már a középiskola 
befejezése után, mások viszont egyetemi tanulmányaik befejeztével sze
retnék ezt elérni. 

Az elsődleges feltétel a végső cél eléréséhez mindkét esetben a munka
viszony megszerzése, a létfenntartás biztosítása. 

Valamennyien belátjuk, hogy az ifjúság törekvése és igénye e téren 
teljesen jogos, azonban keveset teszünk annak érdekében, hogy a prob-



lémát minél előbb megoldjuk, pedig ez nagy mulasztás annál is inkább, 
mivel tisztában vagyunk politikai következményeivel. 

Ha a társadalom nem biztosít munkát a fiatalok részére, nem várhatja 
el tőlük, hogy bekapcsolódjanak a társadalmi-politikai életbe. Ez eset
ben az ifjúság a JKSZ és az önigazgatású szocialista társadalmunk esz
méivel ellentétes eszmék áldozatává lesz, s ahelyett, hogy a társadalom 
alkotó részévé válna, fokozatosan elidegenül tőle, s latens ellenségévé 
válik. Ezért olyan fontos, hogy a politikai szervek valamint az önigazga
tási testületek állandó feladata legyen az új munkahelyek megnyitása a 
szakképzett és iskolázott ifjúság számára. 

A probléma megoldására a legnagyobb lehetőség a gyors gazdasági 
fejlődésben, elsősorban olyan beruházási politikában rejlik, amely kisebb 
befektetésekkel új munkahelyek megnyitását teszi lehetővé. Ilyen lehető
ségekkel elsősorban a terciális tevékenységeknél találkozunk, így p l . a 
vendéglátó iparban és a turizmusban. 

A probléma rézletesebb viszgálata során mgállapíthatjuk, hogy gyökerei 
nagyon is szerteágazóak. 

Komoly nehézséget jelent, hogy oktatási rendszerünk nincs összhangban 
a gazdaság szükségleteivel, is így óriási a különbség az egyes káderprofil 
kereslete és kínálata között, ami azután jelentősen növeli a munkanél
küliek számát. A JKSZ-nek k i kell harcolnia az oktatási rendszer reform
ját, hogy az a jövőben a szakkáderek képzésével a társadalom szükségleteit 
szolgálja, elősegítse a termelőerők további fejlődését és alkalmat biz
tosítson a fiatalok alkotó tevékenységének kibontakozására. A JKSZ 
még számos más probléma előtt sem hunyhat szemet, mint p l . a pályázatok 
formális kiírása, a nyugdíjasok további munkája a honoráris munka stb. 
Egyes adatok arról tanúskodnak, hogy a fiatalok tízezrei helyezkedhet
nének el, ha a K S Z erélyesebben fellépne e téren. 

A fiatalok gyorsabb munkába lépése érdekében megszületett a gyakor
nokok kötelező elhelyezéséről szóló törvény, azonban a törvény kiját
szására számtalanszor sor kerül. 

A gyakornokot legtöbbször mellékes munkára osztják be, mely érvé
nyesülésére semmilyen lehetőséget sem nyújt, s máris lehetőség van arra, 
hogy a gyakornoki idő elteltével elbocsáthassák a fiatal munkást azzal a 
megindoklással, hogy nem felelt meg a követelményeknek. 

A JKSZ politikájának e téren lehetővé kell tennie a tehetségek teljes 
mértékű kibontakozását, és a szakképzettség érvényesülését. Az ilyen 
politika mellett azután könnyedén megvalósult az az elv, hogy minden 
munkás neki megfelelő munkahelyre kerüljön. 

Ha elemezzük a munkát kereső ifjúság összetételét az iskolai végzettség 
alapján a következő tényeket állapíthatjuk meg: 

A munkanélküliek legnagyobb száma vagy nem teljesen befejezett 
» 



elemi, vagy befejezetlen középiskolával rendelkezik. Biztató azonban 
az a tény, hogy a főiskolát és egyetemet végzett ifjúság mind kisebb száma 
van munka nélkül. 

A munkát kereső ifjúság összetétele az iskolai végzettség szerint 

Szerbiában (százalékban kifejezve) 

összesen 18 évig 18- -25 évig 

1968 1973 1968 1973 1968 1973 

összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Iskolai végzettség nélkül 4,3 4,6 5,3 7,8 4,0 4,2 
Elemi iskola 

— nem teljes 27,8 22,0 39,0 36,1 25,5 19,8 
- befejezett 21,8 24,9 41,4 45,9 17,7 21,7 

Szakközépiskola 
— nem teljes 1,9 2,7 1,8 2,6 1,9 2,7 
- befejezett 13,9 19,6 7,3 6,4 15,2 21,6 

Középiskola 
- nem teljes 4,1 1,0 2,9 0,7 4,4 1,1 
- befejezett 24,1 23,5 2,3 0,5 29,0 26,9 

Főiskola (összesen) 1,1 1,3 — — 1,5 1,6 
- tanügyi munkások 0,2 0,7 — — 0,3 0,9 
- többiek 0,9 0,6 — — 1,2 0,7 

Egyetem, művészeti 
akadémia 0,7 0,4 — — 0,8 0,4 

Forrásmű: Izveštaj o radu Saveza omladine i Saveza studenata Srbije u periodu između 
V I I Kongresa S O Srbije i V I I I Kongresa SO Srbije - Omladina u brojkama c. 
melléklete, (73. oldal). 

Fölmerül a kérdés, vajon mit tett az Ifjúsági Szövetség a munkanél
küliség megszüntetése érdekében. Milyen eszközökkel, milyen hatékonyan 
harcolt, s milyen eredményeket ért el? 

Ismeretes, hogy a munkanélküliek sorsa a munkaviszonyban lévők kezé
ben van, azokéban, akik dolgoznak, termelnek, jövedelmet valósítanak 
meg, s igazgatnak is. Éppen ezért az Ifjúsági Szövetség legjelentősebb 
akciója most a tmasz-ban dolgozó fiatalokra hárult. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy az ifjúságnak ez a csoportja lehetőségeihez 
mérten teljesítette feladatát, ugyanis állandóan kereste a lehetőségeket az új 
munkahelyek megnyitására, s harcolt, hogy munkába lépés alkalmával 
azok a fiatalok elsőbbséget élvezzenek, akik rosszabb anyagi körülmények 
között élnek. 

Jelentős az Ifjúsági Szövetség konkrét akciója, melyben együttműkö
dött a társadalmi-politikai közösségekkel, szakszervezeti tagozatokkal 
és szervezkedett a tmasz-ekkel 1972-ben a foglalkoztatás kritériumainak 
meghatározásáról szóló társadalmi megállapodás megkötése alkalmává!. 
E kérdések megvitatására számos nyilvános megbeszélést tartottak. Kü
lön említésre méltó az Ifjúsági Szövetség aktív részvétele ezeken a vitá
kon, számos megjegyzése és ajánlattétele. 



Világos, hogy ez a társadalmi megállapodás nem szüntethette meg 
automatikusan a munkanélküliséget, de egy bizonyos rendet, szocialista 
mércét s objektív kritériumokat határozott meg, melyek nagy segítséget 
nyújtanak a probléma megoldásában. 

A külföldön dolgozó fiatalok problémái 

Dolgozóink egy része külföldön vállal munkát, mert társadalmunk 
jelenleg még képtelen a rendelkezésére álló összes munkaerőt foglalkoz
tatni, részben pedig a jobb fizetésért és magasabb életszínvonal miatt. 
Egyes adatok szerint kb. 1,5 millió munkásunk vállalt ideiglenesen munkát 
külföldön. E dolgozóknak kb. 40%-a ifjú. 

Ez a tömeges külföldre vándorlás az egész társadalmunkat súlyosan 
érinti. Elsősorban a fiatal és szakképzett dolgozók külföldi munkaválla
lása jelenti a legnagyobb veszteséget, hisz külföldi tatózkodásuknak gaz
dasági, eszmei-politikai és katonai dimenziója is van. A szakmunkások 
iskoláztatására a társadalom óriási pénzeszközt fektetett be, s ezeknek az 
embereknek a szaktudására idehaza is szükség van. Éppen ők azok, akik 
a legtöbbet tehetnének, ha i t thon dolgoznának önigazgatású szocialista 
társadalmunk érdekében. 

Ha elmezzük az ifjúság hozzájárulását e kérdés megoldásához, meg
állapíthatjuk, hogy nem sokat tett, s egymaga nem is tehe'ett; ugyanis 
egy olyan problémáról van szó, melynek megoldásában az egész társa
dalom részvételére van szükség. 

Az Ifjúsági Szövetség mégsem maradt teljesen tétlen, megtette, ami 
lehetőségében állt. Egyes községekben az Ifjúsági Szövetség vezetői 
beszélgetést szerveztek a külföldön dolgozó fiatalokkal, amíg azok évi 
szabdságuk ideje alatt i t thon tartózkodtak. így közelebbről is megismerték 
kinn dolgozó társaik életét, s tudomást szereztek arról, milyen körül
mények között élnek, hogy találják föl magukat, hogyan fogadta be őket 
az idegen ország, mikor szeretnének visszajönni stb. Biztató számunkra 
az a tény, hogy fiataljaink nincsenek elragadtatva ottani helyzetükkel, 
s készek visszatérni, amint erre az első alkalom kínálkozik. Kívánságuk 
csak egy van, hogy biztosítsanak it thon munkát, máris hazajönnek. 

Segítsünk nekik ebben! 
Ha egy pillantást vetünk a külföldön ideiglenesen munkát vállalók 

száma foglalkozásuk szerint című táblázatra, megállapíthatjuk, hogy 
az ifjúság a munkát vállalók számának a felét képezi, majdnem minden 
foglalkozásnál. Ezek szerint az ifjúság nincs semmivel jobb helyzetben a 
társadalom többi tagjánál. 

Ha viszont a külföldön munkát vállaló ifjúság részarányát vizsgáljuk 



a foglalkozás szempontjából a külföldön munkát vállaló fiatalok számá
ban, láthatjuk az egyes gazdasági ágazatok valamint az egyes foglalko
zások társadalmi-gazdasági helyzetét is. 

A táblázatból kitűnik, hogy elsősorbn a mezőgazdaságban és bányászat
ban dolgozó fiatalok keresnek külföldön munkát. Ezeknek a dolgozók
nak ilyen tömeges kivándorlását, csakis a mezőgazdaság kedvezőtlen 
helyzetében és a nehéz munkakörülményekben kell keresni. Szembe
tűnik azonban az adminisztrációban dolgozó személyek, a szolgáltatások
ban dolgozók, a vezető beosztásban lévő egyének, a művészek és keres
kedelmi alkamazottak aránylag kis számának „kivándorlása." 

Ez a tény is azt igazolja, hogy munkásaink csak akkor vállalnak munkát 
külföldön, ha idehaza nem tudnak elhelyezkedni, vagy ha a gazdasági tevé
kenység olyan nehéz helyzetben van, hogy nem biztosítja a munkások 
számára a normális megélhetési lehetőségeket. 

Külföldön ideiglenesen munkát vállalók száma foglalkozásuk szerint 

Összesen 

Szerb 5 

összesen 

199.487 

>Z. K . 

ifjúság 

100.794 

%-ban 

I 

50.52 

%-ban 

I I 

100,00 
Aktív személy 172,067 83,923 48,77 83,18 
Mezőgazdasági alk. 86,727 42,518 49,03 42,18 
Bányászok és ipari d. 52,915 25,299 47,81 25,10 
Kereskedelmi dolg. 2,146 1,084 50,51 1,08 
Szolgáltatásokban fogl. 4,693 2,379 50,69 2,36 
A védekezés személy. 285 80 28,07 0,08 
Adminisztrációban dolg. szem. 2,835 1,163 41,02 1,15 
Vezetőségi beoszt. 215 25 11,63 0,02 
Művész és szakember 8,098 3,863 47,70 3,83 
Egyéb foglalkozású. 155 54 34,84 0,05 
Ismeretlen 13,998 7,458 53,28 7,40 
Szem jöv. rendelk., e. 858 144 16.78 0,14 
Eltartott személy 26,562 16,727 62,97 16,60 

Az I. sz. oszlop elnevezése: Az ifjúság részaránya a külföldön dolgozó összes szerbiai munkások 
számában. 

A I I sz. oszlop elnevezése: A külföldön dolgozó szerbiai fiatalok foglalkozásonkénti megoszlása. 
Forrásmű: Izveštaj o radu Saveza omladine i Saveza studenata Srbije u periodu između 

V I I Kongresa SO Srbije i V I I I Kongresa SSO Srbije - Omladina u brojakam c. 
melléklete, (74.oldal). 

A falusi ifjúság helyzete 

A falusi ifjúság helyzetének elemzésekor mezőgazdaság társadalmi-gaz
dasági helyzetéből kell ki indulni , ami sok esetben az egyedüli gazdasági 
tevékenység a faluban. 

Társadalmunk, hogy kilábaljon a sok évi elmaradottságból, hogy át-



térjen a gyors fejlődés útjára a mezőgazdaság rovására kezdett fejlődni, 
így évtizedekig a mezőgazdaság volt a legelmaradottabb tevékenység. 
Az ipar fejlesztése után viszont komoly hangsúlyt fektettünk a mezőgazdaság 
fellendítésére, korszerűsítésére. 

így a mezőgazdaság fejlődése jelentősen elősegítette a falu gazdasági 
erejének növelését, ami azután fokozatosan maga után vonta a falusi lakos
ság életszínvonalának emelkedését is, összetételének megváltozását is, 
elsősorban az ifjúság összetételének változását. Ma már a falvakban a 
földműveléssel foglalkozó fiatalok mellett (számuk állandóan csökken) 
munkás fiatalok, középiskolások és egyetemisták is vannak szép szám
ban. E fiatalok igényeinek már régen nem felel meg a falusi környezet. 
A sok évi elmaradottságot, az emberek szokásait és tudatát azonban nem 
lehet megváltoztatni, máról holnapra. A környezet hatása még ma is erő
teljesen érezhető az ifjúság tevékenységén. A falusi fiatalok lenagyobb 
része nem vesz részt az önigazgatásban. Az ilyen helyzethez hozzájárult 
az Ifjúsági Szövetség és a Kommunista Szövetség tehetetlensége, hogy 
szembenézzen ezekkel a problémákkal, továbbá a társadalmi erők egy
oldalú és elszigetelt tevékenysége, a patriarhális nevelés és erkölcs stb. 

Láthatjuk, hogy a falusi ifjúság problémája igen komoly, de áihidal£suk 
nem lehetetlen. Már eddig is születtek szép eredmények e téren. Sok 
helyen a fiatalok jelentősen kivették részüket a falu és a mezőgazdaság 
szocialista átalakításában. Szakképzettségükkel, tudásukkal és polit ikai 
képzettségükkel sokban hozzájárultak a mezőgazdasági termelők szervez
kedéséhez, a zöld terv realizálásához, társadalmi objektumok építéséhez 
és általában a falu életszínvonalának növeléséhez. 

A JKSZ elsődleges feladata, hogy segítsen az ifjú mezőgazdasági ter
melőknek a helyi közösségekben és önigazgatási szervekben kifejtett 
tevékenységükben, valamint hogy előkészítse felvételüket a JKSZ-be. 

Az ifjúsági munkaakciók 

A legszebb eredményeket a konkrét feladatok megoldásában éppen az 
ifjúsági munkaakciók hozták meg. 

Ifjúsági munkaakciókkal kezdődött hazánk újjáépítése, s azóta is évről 
évre, szinte napról napra növekszik az ifjúsági munkaakciók száma. A 
munkaakciók bizonyítékai annak, hogy ifjúságunk mindig kész segíteni, 
s hogy mindig ott van, ahol a legnagyobb szükség van rá. 

Nyugodtan állíthatjuk, hogy munkaakcióinknak három dimenziója van: 
önigazgatás, terstvériség-egység, munka és munka eredmény. 
Az ifjúsági munkaakciók éppen e sokoldalúságuk miatt elnyerték az 
egész társadalom elismerését. 



A JKSZ I I I . értekezletének határozatában pontosan meghatározták 
a K S Z állásfoglalását e tevékenységgel szembn. 

Az elismerés indokoltságára a munkaakciók „történelmén" keresztül 
szeretnék rámutatni. 

Az első a Zeleni pojas Đerdapa elnevezésű önkéntes ifjúsági munka
akció volt . Ez az akció három évig tartott s mint első ilyen, a megszer
vezése nehézségekkel járt. 

A belgrádi munkaakció már számos új ötletet adott a munkaszervezés 
módjához, mind az építőhelyen, mind társadalmi életben. 

A legjelentősebb eredmények a művészet és kultúra terén születtek. 
Az első akciók folyamán a fő hangsúly a munkaakciók rentabilitásán volt . 

1970-ben kezdődtek a Morava 71. elnevezésű munkaakció előkészü
letei, s ebben az évben Nišben is szerveznek egy akciót, amely igaz, i n 
kább csak helyi jellegű, de részt vesznek rajta fiataljaink hazánk egész 
területéről. 

A következő évben megkezdődnek a Morava 71. és a Belgrád—Bár 
elnevezésű munkaakciók is. Egyidőben való megszervezésük két okból 
is indokolt . A munka során szorosabb együttműködésre kerül sor a Szer
biai és Crna Gorái ifjúság között, másrészt viszont az útépítés egyes sza
kaszán több munkaerőre vol t szükség. 

1973-ban folytatták az elkezdett munkaakciókat, így a Belgrád—Bár 
73, a Morava '73 és a Niš '73 elnevezésű akciók vannak folyamatban. 
Az 1973-as év tulajdonképpen ugródeszkát képez a sikeresebb munka
akciók felé. így 74-ben máris a munkaakciók újabb fázisa kezdődik 
meg. Ez a fázis ma már a befejezésnél tart, de közben utat nyitott egy ered
ményes akció előtt, a Palics '75 előtt. 

Az ifjúság marxista nevelése 

A marxista világnézet kialakításának egyik legfontosabb feltételei, hogy 
a fiatalok megértsék a jelenlegi társadalmi helyzetet, és hogy aktívan 
bekapcsolódjanak a munkásosztály érdekeiért folyó harcba. Ifjúságunk 
nincs a társadalmi események hátterében, ismeri társadalmi fejlődésünk 
nehézségeit és ellentmondásait is. Eszmei-politikai hovatartozása azzal 
még nincs meghatározva, hogy egy önigazgatású szocialista társadalomban 
született. 

Ifjúságunk állandóan k i van téve szocialista és önigazgatásellenes 
eszmék hatásának, valamint gyakran polit ikai manőverezésnek is. Éppen 
ezért eszmei-politikai hovatartozása helyes kialakulásáért állandóan har
colnia kell minden szocialista erőnek, de elsősorban a JKSZ-nek. 

Annak érdekében, hogy ifjúságunkat marxista szellemben nevelhessük, 



az egész oktatási-nevelési rendszerünket meg kell változtatni. Az eszmei-po
lit ikai nevelés azonban nem szűkülhet le csak az iskolákra, hanem jelen 
kell lennie mindenütt, ahol az ifjúság jelen van, ahol dolgozik és alkot. 

Az ifjúság marxista továbbképzése nem más, mint törekvés, hogy k i 
alakuljon társadalmunk öntudatos munkásosztálya és önigazgatói ré
tege. A fiataloknak öntudatosnak kell lenni, fel kell ismerniük a mar
xista elmélet és az önigazgatású szocializmus céljai közötti szoros össze
függést. 

A marxizmus tolmácsolásában elsődleges szerepe az iskolának van. 
Ahhoz azonban, hogy e szerepét sikeresen betöltse biztosítani kell a meg
felelő kádereket, akik majd beviszik a marxista szellemet tanterveikbe, 
előadásaikba. A cél nem az, hogy az iskolák átalakuljanak politikai kép
zések intézményeivé, de egy bizonyos fokú politikai nevelésre minden
képpen szükség van. 

Az iskola nevelő hatásának abban kell kifejezésre jutni , hogy fiatal
jaink minden pillanatban meg tudják különböztetni a társadalmi fejlődés 
elősegítését a rombolásra tett kísérlettől. 

Az ifjúsági Szövetség világosan kimondja: az iskolákban és egyeteme
ken minden fiatalnak be kell kapcsolódnia a szervezett akciókba, az akció 
sikeréért elsősorban a tanárok felelősek. A társadalmilag nem aktív tanár 
nem lehet a fiatalok igazi nevelője. A fiatalokat fel kell ölelni a különböző 
csoportok munkájával. 

A JKSZ szerepe a% ifjúság nevelésében 

A JKSZ-nek, mint eszmei-politikai vezetőnek döntő szerepe vol t min
dig és van ma is az önigazgatói szocialista viszonyok fejlesztésében tár
sadalmi fejlődésünk bármely szakaszán. 

A munkásosztály élcsapataként a JKSZ viseli a legnagyobb felelőssé
get a munkásosztály történelmi céljainak megvalósulásáért, az önigazga
tási szocialista fejlődésért. E célok megvalósításában jelentős szerepe 
van a többi társadalmi erőnek is, közöttük az Ifjúsági Szövetségnek is, 
melynek tevékenysége elsősorban a Kommunista Szövetségtől függ. 

A fiatalok jelenléte az önigazgatási és demokratikus viszonyok fej
lesztéséért folyó harcban nélkülözhetetlen. Működésükkel nem csupán 
társadalmi angazsáltságuk bővül k i , hanem egy bizonyos fokú felelőssé
get vállalva aktív szubjektívumaivá vállnak az önigazgatói demokráciáért 
folyó harcnak. 

Az, hogy milyen sikeresen tudja a JKSZ megvalósítani céljait, sokban, 
függ az ifjúság körében kifejtett tevékenységtől. Az objektív lehető
ségek megvannak arra, hogy a K S Z tagságát állandóan bővítse az ifjúság 



soraiból, hogy a fiatalok között elterjessze, megszilárdítsa és gazdagítsa 
az önigazgatású szocializmus eszméit, hogy felkészítse őket az előttük 
álló feladatok elvégzésére. 

Vajon kihasználta-e a K S Z ezeket a lehetőségeket teljes mértékben? Az 
első mulasztás már a K S Z szociális összetételében megmutatkozik. Ugyanis 
nem tartották tiszteletben azt az elvet, hogy a Kommunista Szövetségben 
a munkásoknak kell többségben lenni, s így habár sok fiatalt vesz fel a 
K S Z , a munkásfiatalok száma elenyésző. 

Komoly fogyatékosságnak róható fel a fiatalok felvételének módja is a 
KSZ-be. A felvétel ugyanis sok esetben formális, rutinszerű és kampány
szerű, annak ellenére, hogy a fiatalok érdeklődést tanúsítanak a K S Z és 
munkája iránt. 

Ezeknek a hibáknak a mielőbbi kiküszöbölése elsősorban a fiatal kommu
nisták feladata és felelőssége is, akik társadalmi aktivitásukat elsősorban 
az ifjúsági Szervezetekben fejtik k i . 

A K S Z és a többi szocialista erő forradalmi akciójához való hozzá
járulásával az Ifjúsági Szövetség olyan eredményeket ért el, amelyekre 
mindig büszke lehet. 

Az ifjú nemzedék az akciók során tanúságot tett arról, hogy kész a 
szocialista forradalmunk vívmányainak megőrzésére és továbbfejlesz
tésére, nemzeteink és nemzetiségeink testvériség-egységének erősítésére, 
az önigazgatású szocialista Jugoszlávia építésére, a szabadság és a függet
lenség megőrzésére, s ezzel tulajdonképpen megvalósította a gyakorlat
ban az alkotmány rendelkezéseit, a JKSZ programját és politikáját. 

Irodalom 

1. Izveštaj o radu Saveza omladina i Saveza studenata Srbije u periodu između V I I 
kongresa S O Srbije i V I I I kongresa S S O Srbije 

2. Omladina u brojkama - V I I I kongres S S O Srbije 
3. Referat na Osmom kongresu S S O Srbije 
4. Treća konferencija Saveza komunista Jugoslavije 



Rezime 

Omladina Srbije u svetlu svojih kongresa 

Ovaj rad analizira položaj i ulogu omladine u uslovima našeg unutrašnjeg društvenog, 
ekonomskog i političkog razvoja u periodu između V I I i V I I I kongresa Saveza omla
dine, tj. od 1969—1974. godine. 

Uvodno je pitanje idejne prirode koju je I I I konferencija S K J morala ponovo da 
raspravi, a odnosi se na shvatanje omladine kao posebnog društvenog sloja. Autor 
ukaže na cilj pa i na negativne posledice takvog shvatanja. U nastavku svog izla
ganja autor tretira materijalni i socijalni položaj omladine kao težišno pitanje ovog rada. 

Autor analizira i doprinos omladine ćelom društvenom i privrednom razvoju, zatim 
ističe i značaj i uspehe omladinskih radnih akcija. 

K a o specifično i posebno pitanje ovog rada je problematika omladine na privre
menom radu u inostranstvu. Rad posebno razmatra položaj seoske omladine, mark
sističko obrazovanje omladine i ulogu S K J u vaspitanju omladine. 

Rad je odabrao težišno pitanje koje su značajne za omladinu i za čitavo društvo u 
odnosu na omladinu. 

Summary 

The Serbian youth viewed i n l ight of its congresses 

The present article is examining the role and status of youth under the circumstances 
created by the social, economical, and political development in the period between 
the V I I and the V I I I congresses of the youth league i . e. from 1969 to 1974. 

T h e introductory question is a matter of principle and it has to do with the misconcep-
tion that our youth is a separate order, an opinion that had to be submitted for dis-
cussion again. A n opinion resented by the author of the present study, who is revea-
ling the objectives and the harmful effects of such a conception. Further on the tackles, 
the social and economical status fo our youth, as the main topic of his treatises. 

A careful analysis is given to the share of our youth in the socio-economical growth. 
with a special emphasis on the volluntury mass actions. 

Another issue of outstanding significance is the problem of youth with a tempo-
rary employment abroad Finally the codition of the country youth is dealt with, along 
with the marxistic education of the youth and the function of the Yugoslav League 
of Communists regarding this education. 

The essay is dealing with the questions of highest priority not only concerning the 
interests of the youth but alsó with regard to the community as a whole. 
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K i c s i E r n ő 

A F Ö L D M Ű V E S E K N Y U G D Í J A Z T A T Á S I 
L E H E T Ő S É G E I R Ő L 

A D N S Z S Z Tartományi Értekezlete E l n ö k s é g é n e k ülésén 
e lhangzott vitaindító beszámoló 

A földművesek nyugdíjazási, és rokkantsági 
biztosításáról és az idős személyek háztartásának 
helyzetéről szóló határozat alapjairól 

A földműveseknek a társadalmi eszközökkel dolgozó munkásokkal az 
Alkotmányban meghatározott társadalmi-gazdasági szempontból azonos 
helyzetének megvalósulása, kiegyenlítődése összetett és sok szempontból 
alig elindított folyamat. A földművesek társadalmi-gazdasági és szociális 
helyzetében beállt számos reális változás, objektíve a munka termelékeny
ségének változásaiban bekövetkezett törekvésekkel feltételezett, továbbá 
a valós jövedelem alakulásának tendenciáitól függ, még Alkotmányunk 
meghatározza azt az alapelvet, hogy minden egyén társadalmi-gazdasági 
helyzete saját munkájának eredményétől és az egész társadalmi munka 
hatékonyságától függ. A K S Z és az összes szervezett szocialista erők Vaj
daságban nagy erőfeszítéssel próbálják meggyorsítani a szocialista önigaz
gatási termelési viszonyok építését az Alkotmány alapjain, miközben 
a földművesek társadalmi-gazdasági helyzetével kapcsolatos feladatok és 
problémák összessége a figyelem központjába került, és a helyzetet megvál
toztatására irányuló konkrét akciók tartalmát alkotja. 

A V K S Z Tartományi Értekezletének Elnöksége, és a D N S Z S Z Tarto
mányi Értekezletének Elnöksége is értékelte, felmérte a helyzetet és meg
állapította a JKSZ agrárpolitikája irányvonalainak megvalósításával kap
csolatos további szükséges akciókat Vajdaságban. Világosan aláhúzták, 
hogy a földművesek gazdasági és szociális biztonságát, a természetes és 
munka által alkotott termelési feltételek és kapacitások teljes felhasználá
sával, a termelés gyorsabb és stabilabb növelésével lehet elérni, illetve ilyen 
alapokon a földművesek, valamint az egész mezőgazdaság jövedelmének 
növelésével lehet biztosítani. 



A megjelölt fórumokon határozottan állást foglaltak éppen azon folya
matok fejlődése mellett, amelyek hozzájárulnak az anyagi és más előfelté
telek megteremtésével a földművesek szociális biztonságának rendezésé
hez; olyan gazdasági és szociális biztonsághoz, amelyek csak a jövedelem 
növekedéséből származhatnak, a falu szocialista önigazgatási termelési 
viszonyai építésének elemeként. A munka és eszközök társításával valamint 
a földműveseknek a társult munka szervezeteibe való társulása alapján 
lehet megvalósítani. Ezért, természetesen meg kell teremteni a szervezési 
és jogi feltételeket, valamint intézkedéseket kell foganatosítani e fontos 
folyamatok egyengetése érdekében. 

Az idős személyek háztartásának gazdasági-szociális helyzetéhez kapcso
lódó problémák gazdasági és társadalmi lényegüknél fogva különböznek 
az aktív földművesek nyugdíj-rokkantsági biztosításának kérdésétől. 
A problémák az eddigi fejlődési körülmények szövevényeinek megjelené
si formái és eredményei, amelyek eddig sok minőségi változást idéztek elő 
a falusi életformában, megváltoztatták a falusi háztartás szerepét, amely 
mind kevésbé tud eleget tenni mindazon szociális funkcióknak, amelyet 
a korábbi klasszikus falusi háztartás biztosított. Ebből a szempontból az 
idős személyek háztartásai a családi munkaerő elszakadásának, a háztartás 
felbomlásának eredményei, minden kellemetlen gazdasági és szociális 
következménnyel együtt. Ez megköveteli a problémák áttekintésének és 
a megoldásának különleges megközelítését is. Ezt szintén világosan fel
mérték és a D N S Z S Z Tartományi Értekezletének Elnöksége irányelvét 
e szempont határozza meg. 

A múlt év folyamán a Vajdaság S Z A T Képviselőházának Végrehajtó 
Tanácsának szervei megkezdték az aktív földművesek nyugdíjazási és 
rokkant biztosítási feltételeinek és lehetőségeinek tanulmányozását, va
lamint az „idős személyek háztartásának" problémáinak megoldását. 
Elkészítették e területen a konkrét lehetőségek felmérésének alapjait. De 
éppen a társadalmi-gazdasági és más publikációkban tárgyalt kérdések 
összetettsége miatt - amelyek a javasolt megoldások egyes elemei is lehet
nek, valamint nem eléggé áttekintett mérlegek stb. miatt az ősz folyamán 
a társadalmi-politikai szervezetek vezetőségeiben és munkatestületeiben 
lezajlott viták után, a Végrehajtó Tanács szerveinek ajánlották az anyag 
egyes kérdéseinek kiegészítését és pontosabb megvilágítását. Az elvégzett 
módosítások és a mérlegek ellenőrzése után, a vázlat jobb lett és a Végre
hajtó Tanács el is fogadta vitaindítóként, majd a társadalmi-politikai szer
vezetek elé terjesztette, hogy azok mérlegeljék és döntsék el, az anyag 
széles körű nyilvános vita tárgyát képezheti-e. 

A D N S Z S Z Tartományi Értekezlete Elnökségének Titkársága már 
másodszor bővített összetételében a társadalmi-politikai szervezetek és 
a Végrehajtó Tanács képviselőinek jelenlétében megvitatta és véleményezte 



az átdolgozott anyagot, majd ajánlotta, hogy a D N S Z S Z Tartományi 
Értekezletének elnöksége is vitassa meg a vázlatot, valamint a javasolt 
alapok széles körű, nyilvános vita útján történő ellenőrzésének feltételeit 
és célravezető módjait. Az Elnökségnek most éppen erről kell határoznia 
és döntenie. 

A javasolt vázlatot a bevezető jegyzetek keretében szerintem nem kell 
részletesen indokolni , mert az anyag, az Elnökség tagjainak és a mai ülés 
összes résztvevőinek, idejében a kezébe került. Éppen ezért csak néhány 
elemre szorítkoznék, amelyeknek már az eddigi vita során is hangsúlyozot
tan figyelmet szenteltek. 

Nagyon fontos, hogy a földművesek nyugdíjaztatásáról szóló vázlatok
ban világosan elkülönítsük az idős személyek háztartásai problémáinak 
megoldását az aktív földművesek nyugdíj és rokkantsági biztosítási rend
szerének építésétől. Ez két, lényegében különböző dolog, amely más meg
közelítést és más megoldást is követel, a kívánt társadalmi-gazdasági ha
tékonyságokkal összhangban. 

A javasolt anyag: Az idős földművesek szociális-gazdasági helyzetének 
megoldásához szolgáló alapok a társadalmi és egyéni érdekekből indul k i , 
mégpedig, hogy az idős háztartások tulajdonában levő termelési potenci
álok intenzívebben k i legyenek használva, hogy biztosítsák ezen alapon 
a növekvő jövedelmet, amelynek nagyrészt fedezni kellene az öreg, munka
képtelen földművesek nyugdíjaztatására szükséges eszközöket, elsősorban 
akik az ilyen háztartásokban a tulajdonjog viselői. A nyugdíjra és az egész
ségvédelemre való jog a fél hektárnál nagyobb földbirtokoknak önigazga
tási érdekközösségek közvetítése által mezőgazdasági társult munka szer
vezetnek történő eladásával valósulhat meg, mialatt a társult munka szer
vezet tiszta gazdasági viszonyok alapján a felvásárolt földterület annuitá
sainak, annuitásokon keresztül, a megfizetésével biztosítja a kérdés megoldá
sához szükséges eszközök egy részét. Az annuitások nagysága nincs mérle
gelve, amit azzal a körülménnyel magyarázunk, hogy néhány elemet ebben 
a pillanatban, nem lehet pontosan felmérni, hisz még bizonytalan, milyen 
érdeklődést tanúsítanak az idős személyek e megoldások iránt. A társult 
munka szervezetei, az elkövetkező időben legfeljebb kb. 200 000 i l l . 300 000 
ha földet vásárolhatnának fel, míg az annuitások pillanatnyilag hektáron
ként 185.000 régi dinár lehetne. Mive l ezek az eszközök elsősorban a nyug
díj variábilis részének alapjait biztosítanák; viszont a felvásárolt területek 
megnövekedett jövedelméből kellene az eszközöket kialakítani, az eszközök 
mennyisége közvetlenül nem befolyásolja a vázlat realitásának felmérését. 
A mezőgazdasági társult munka szervezetek gazdasági helyzetére nézve 
az irányvonalaknak közvetlen hatást kell gyakorolnia, annál is inkább 
mert pillanatnyilag éppen a gazdasági eredmények a legkevésbé dokumen
táltak, és a vázlatnak ez a leggyengébb pontja. 



A felvásárolt területeken a termelésnövekedés várható eredményei 
nincsenek arányban az idős személyek háztartási tulajdonában levő föld
területek rendezésébe, a technikai felszerelésbe, tartós forgó eszközökkel 
való felszerelésébe, és az elhasznált kapacitások minőségének megjavításá
ba végzendő befektetésekkel, amelyeket eddig jórészt magántermelők 
béreltek és egészében véve a megfelelő agrotechnikát hiányolták. Mindezen 
elemek, kezdve az annuitásoktól a megnövekedett agrotechnikai befekte
tésekkel bezárva, amely nélkülözhetetlen a társadalmi szektort megköze
lítő hozam elérésében, nincsenek kellően mérlegelve, de alapjába véve 
a termelési költségek megnövekedését jelentik, azon költségekhez viszo
nyítva, amelyek a mai kapacitások mellett szükségesek, a mezőgazdasági 
társult munka szervezeteinél. Ez bizonyára még nagy erőfeszítéseket 
követel ezen elemek dokumentált áttekintésében, az eszközök mennyisé
gének és más elemek végleges meghatározása előtt, amelyeket jogilag kell 
rendezni. Azt a nyilvános vitával párhuzamosan kell megoldani, ha majd 
így határozunk. 

Háztartásonként legkevesebb 40 000 régi dinárt javasoltak havonta. 
— E célra szolgáló eszközök forrásai meghatározottak, és a mérlegeket 
a társult munka szervezeteinek, az aktív földműveseknek és a vegyes 
háztartások szolidaritásával kell biztosítani. A fejlesztési prémiumrész 
önigazgatási irányításával a vázlat az idős személyek háztartásának tulaj
donában levő föld társadalmasításának szélesebb körű megvalósításának 
folyamatában a szolidaritás egy jellegzetes módját ajánlja, ami e kapacitá
sok termelő lehetőségeinek megnövekedésével széles körű érdekek kifeje
zője is lehet. A vázlat e részében, a terhek alaphordozója a mezőgazdasági 
társult munka, i l l . az egész mezőgazdaság, ami még szükségesebbé teszi, 
az ajánlott vázlat összes gazdasági és fejlődési hatásának dokumentált 
áttekintését, az idős személyek háztartásai problémáinak megoldása kapcsán. 

Szem előtt kell tartanunk azt, hogy igen összetett és hangsúlyozottan 
gazdasági hatású próbavállalkozásról van szó, amelynek meg kell valósul
n i az élelmiszergyártás növekedéséért, és a mezőgazdasági termelés előre
haladásáért folytatott harcban is; és csak ezekben a keretekben lehet valóban 
megoldásokat találni, az idős földművesek szociális biztonságára. Azokat 
az elemeket, amelyek ma még csak feltételezettek, a továbbiakban doku
mentálni, ellenőrizni kell és külön figyelemmel kell követni a társult munka 
szervezeteiben, mert az, hogy a vázlat megállja-e a helyét az életben és 
megfelel-e a valóságnak, szükségképpen különbözően is valósul meg 
tartományunk más és más környezetében. 

Az anyag másik része, amely a földművesek nyugdíj- és rokkantsági 
biztosítását dolgozza fel, az alkotmány rendelkezéseivel összhangban 
készült, miközben az aktív földművesek szociális biztosítását, a kölcsö
nösség és szolidaritás mechanizmusán keresztül kell megvalósítani a föld-



művesek jövedelméből ezen rendeltetés céljából lekülönített eszközökből. 
Az ajánlott vázlat a társult földművesek számára a külön megoldások le
hetőséget hagy, de a probléma megközelítésében felöleli az összes aktív 
mezőgazdasági háztartásokat. Mive l számos ok, vitathatatlanul arra az 
irányvételre utal, hogy be kell vezetnünk az aktív földművelő háztartások 
kötelező nyugdíjbiztosítását. Külön figyelmet kell szentelnünk a mezőgaz
dasági termelők jövedelmének újabb megterhelésére, mivel ismerjük 
a nehézségeket a földművesek egészségügyi védelmére szükséges eszközök 
mennyiségének fenntartásában és biztosításában. Ebből a szempontból 
külön figyelmeztetés számunkra a földművesek egészségügyi biztosításá
val foglalkozó önigazgatási érdekközösség múltévi jelentős veszteségei, 
mert a veszteségek fedezésének forrásai még bizonytalanok. Éppen ezért 
szükséges minden szempontból áttanulmányoznunk a nyugdíj és rokkant
sági biztosítás rendszerét, amely igen elvszerűen ajánlott megoldásokon 
alapul. 

Nem részletezném azokat a kérdéseket, amelyek közvetlenül kapcsolód
nak A földművesek és idős háztartások nyugdíj és rokkantsági biztosítá
sának megoldási alapjai javaslatához, azt hiszem elkerülhetetlen az olyan 
tényezők figyelembevétele a vita folyamán, amelyek meghatározzák az 
átfogó kezdeményezések és a folyamatok indításának pillanatát e téren. 

E vázlat megvalósításához szükséges összes társadalmi-gazdasági feltétel 
felmérésében, komoly nehézségeket okoz az, hogy Jugoszlávia középtávú 
fejlesztési tervével, a termelés feltételeit meghatározó áttekintő, rendsze
rezett megoldásokkal, a Tartomány középtávú fejlesztési tervét még nem 
hangolták össze és még el sem fogadták. A hosszútávú fejlesztési célok 
elsősorban elvi támasztékot jelentenek, Az agráripari komplexusok fej
lesztéséről szóló társadalmi megállapodás egybehangolásának helyzete 
viszont még nem nyújt nagyobb biztonságot az egész élelmiszertermelési 
politika megvalósítása társadalmi támogatásának felméréséhez. I lyen 
helyzetben, a vázlat elsősorban a társult munka szervezeteinek folyó jöve
delmét és a földművesek jövedelmét szavatolhatja csak, természetesen 
nem állandó mennyiségként szemlélve azt, hanem változó tényezőként, 
amelyre jelentősen hatnak az említett intézkedések is. 

A folyó év fejlesztési politika célja a stabilizációs politika megvalósítá
sának tavaly elért kezdeti eredményeinek további elmélyítése, melynek 
keretében különösen fontos, hogy a beruházási politika mind mennyisé
gileg, mind struktúrájában és dinamikájában is megvalósuljon. Már most 
világos, hogy nagy erőfeszítésekre lesz szükség a jelenlegi akkumulációból 
és más forrásokból a felhasznált eszközök biztosításához, ami jelentős 
mértékben meghatározza a jövedelem elosztásának folyó és végleges pol i 
tikáját. Az általános és közös fogyasztást korlátozó politika a rendelkezés
re álló fogyasztási eszközök újbóli, a gazdasági reprodukciós eszközök 



javára történő elosztást követel. Mindez eléggé szűk keretek közé szorítja 
a földművesek nyugdíj és rokkantsági biztosításáról, valamint az idős 
személyek háztartásainak nyugdíjazásáról szóló vázlat megvalósítását, 
amit szem előtt kell tartanunk az adott helyzet felmérésekor. 

Végül is, nem jelentéktelen az a tény sem, hogy Vajdaság összes lakos
ságának 37%-a földműves, és ennek következtében lényegesen más kö
rülményeink, feltételeink vannak e kérdés átfogó megoldásában, mint 
Jugoszlávia más területein, ahol a földművesek a lakosságnak jóval kisebb 
hányadát képezik. A mai vitának az említett és számos fontos elemből 
kell kiindulnia, amelyek befolyásolják a javaslat sikeres megvalósítását, 
és ebből a szempontból a társadalmi akció további irányát. 

Végezetül, néhány szó a nyilvános vitáról, amelynek természetéről, 
jellegéről és megszervezésének módjáról szintén ma kell véglegesen hatá
roznunk. 

A nyilvános vitával kapcsolatos álláspont meghatározásakor szem előtt 
kell tartanunk azt a tényt, hogy az utóbbi időben erről sok szó esett, a nyi l 
vánosság előtt, de szervezett, társadalmilag megbeszélt és irányított akció
val nem hatank eléggé, ami gyakran lehetőséget ad a dolgoknak olyan 
interpretálására, mely nem a JKSZ politikájából indul k i . E problémák 
keretében forog az agrárpolitika kérdéseinek lényege is, mert például 
a munkásosztály és a dolgozó parasztság szövetsége, a tulajdonnal szem
beni viszony stb., amin összeütközhetnek mindazok, akik nem eléggé 
ismerik a helyzetet, a társadalom azon elégtelen felkészültségéhez viszo
nyítva, hogy megoldja a felgyülemlett és összetett problémákat e területen. 
Éppen ezért, véleményünk szerint a politikailag jól megszervezett, széles
körű, nyilvános vitát kell kezdeni, amelynek elsősorban tömeges társadal
mi-politikai és eszmei akciónak kell lennie e kérdések megoldása reális 
feltételeinek és lehetőségeinek mind közvetlenebb megvilágítása céljából, 
de emellett világosan fel kell hívni a figyelmét mindenkinek a jogok mel
lett, az egészen meghatározott kötelezettségek vállalására is. 

A nyilvános vitával párhuzamosan, amit megfogunk szervezni, ha az 
Elnökség ma így határoz, továbbra is ellenőrizni kell eddig csak globálisan 
felvázolt feltételezések elemeket, hogy biztonsággal oldjuk meg a követ
kezőkben e problémákat. 

Végül is, mivel a nyilvános vita alapjául szolgáló operatív tervjavaslatot 
megkapták, szükségtelen, hogy bővebben beszéljünk a titkárság álláspont
járól a nyilvános vita természetével és jellegével kapcsolatban. Kérem, 
hogy az Elnökség a mai vitában szenteljen kellő figyelmet az operatív 
tervjavaslatra. 

Üjvidék, 1976. február 13-án 



Jelen és múlt 





Sava Živanov 

A Z Á L L A M R Ó L É S A Z Ö N I G A Z G A T Á S R Ó L S Z Ó L Ó 
F E L F O G Á S A Z Ú J A B B S Z O V J E T E L M É L E T B E N 

Egyes szocialista pártok és mozgalmak igazi természetének meghatáro
zásánál az állam iránti viszony a szocialista elmélet egy mindig központi 
kérdése vol t és egyike a lényegbe vágó kritériumoknak is. A szocialista 
forradalom és a szocializmus építésének időszakában az állandóan jelenlevő 
elméleti kérdés rendkívül időszerű gyakorlati-politikai jelentőséget kapott. 
A szocialista elmélet és a szocializmus építésének társadalmi gyakorlatának 
fejlődésében egész sorozat történelmi körülmény miatt ez a kérdés k i 
éleződött, elmélyült és újabb ellentéteknek, a szocialista erők bomlásának 
lett forrása. Ez még ma is különböző irányzatok, vagy a szocialista elmélet 
és a szocialista társadalmi gyakorlat különbségének kifejezője, de egyben 
újabb ellentétek oka is. 

Az állam elhalásának kérdéseivel, mint a szocialista állam és a szocialista 
önigazgatás jellegének, szerepének és perspektívájának egyik alapvető 
problémájával a szovjet politikai és jogi elmélet már tíz-egynéhány éve 
élénken foglalkozik. Sok kérdés vetődött fel, különböző állásfoglalások 
alakultak k i , érdekes viták folytak. Véleményünk szerint a legcélszerűbb 
az volna, ha terjedelmes vitákból csak a jellegzetes kérdéseket tárgyalnánk. 

Miben van az államelhalás folyamatának és az önigazgatás keletkezésé
nek és fejlődésének lényege? M i k o r kezdődnek, és a két folyamat között 
milyen viszony alakul ki? 

Vajon elfogadják-e és hogyan magyarázzák Sztálin azon téziseit, hogy 
az állam elhalása erősödésében valósul meg? 

Mely útvonalakon valósulnak meg ezek a folyamatok, milyen formát 
kapnak, hogyan jutnak kifejezésre? 

Meddig jutottak e folyamatok megvalósításában, milyenek a kilátások? 
Térszűke miatt az adott kérdések kerek egész és szisztematikus bemutatá

sát nem tudjuk adni, úgy azokat a karakterisztikus véleményeket tolmá
csoljuk, amelyek alapján áttekinthetjük a feltett kérdésekre adott válaszokat. 



A% álláspontok eredete 

Az államelhalás folyamatának lényegéről és kezdetéről Lenin is kifejtette 
nézeteit. Marx és Engels álláspontjából kiindulva kihangsúlyozta, hogy 
az állam oly értelemben kezd elhalni, hogy „egy különleges elnyomó 
erőt" felváltanak a „felfegyverzett tömeg önszervezésével". Beszélt „az 
állam megsemmisüléséről oly értelemben, hogy sem különálló szerv, 
se nem különálló szervek nem fogják a társadalom tevékenységeit irányí
tani, hanem annak minden egyes tagja." Azt is kihangsúlyozta, hogy a pro
letariátusnak kell az elnyomottakat megszervezni, „hogy ők egyedül, 
közvetlenül saját kezükbe vehessék az államhatalom szerveit, hogy így 
maguk teremtsék meg ennek a hatalomnak intézményeit." Arra figyelmezte
tett, hogy Marx szerint „a proletariátusnak csak elhaló államra van szüksége, 
vagyis olyanra, amely úgy van felépítve, hogy mindjárt elkezdődhetne 
az elhalás, amely nem tudna nem elhalni és hogy a munkásoknak állam 
kell, vagyis uralkodó osztályba szervezett proletariátus". Az így értelmezett 
államelhalás folyamata, amely rögtön a proletariátus hatalomátvétele után 
megkezdődik, fokozatosan valósul meg, és a kommunizmusban fejeződik 
be, az osztályok eltűnésével, amikor „mindenki megtanul igazgatni és 
ténylegesen önállóan igazgatja a társadalmi termelést" és minden társadalmi 
tevékenységet. 1 

Sztálin szintén, a szovjet hatalom első évtizedében, amíg csak idézte 
Lenint, azt feltételezte, „hogy lesz kommunánk, a dolgozóknak asszociá
ciója, hogy az intézményekben a bürokratizmus meg fog szűnni, és hogy 
az állam, ha nem is a legrövidebb időn belül, de két-három rövidebb idő
szak után a dolgozók asszociációjába nő á t " . 2 A k k o r aláhúzta, „hogy a szo
cializmus átmenet a proletariátus diktatúrájának társadalmából az állam 
nélküli társadalomba", és hogy ez a „proletariátusnak és a parasztságnak 
az ország közvetlen igazgatásába" való bekapcsolódásával valósul meg. 3 

Szerinte a „szocializmus az állam elhalását j e lent i . " 4 Trockij jal ellentétben, 
aki a kapitalista környezet miatt a hadsereg létezésének nélkülözhetetlen
ségére mutatott rá - ami Trockij szerint az állam elhalásának lehetetlenségét 
is jelentette —, Sztálin akkor arra figyelmeztetett, hogy „ez a fogalmak zűr
zavara", és hozzátette: „Itt, az állam alatt, egyszerűen a szocialista társada
lom fegyveres védelmének gépezetét értelmezzük, ami abszurdum, mert 
az állam, elsősorban az egyik osztály fegyvere más osztályok ellen, miköz
ben magától értetődik, hogy ha nincs osztály, akkor nem lehet állam sem.. . 
Elméletben teljesen feltételezhetjük a társadalom egy olyan állapotát, 
amelyben nincs osztály, nincs állam, de létezik felfegyverzett nép, amely 
osztálynélküli társadalmát védi a külső ellenségtől." Arra figyelmeztetve, 
hogy a történelemben már ismertek ilyen társadalmak, hozzátette, hogy 
így lesz a „jövendő osztálynélküli társadalomban is, amely osztályok és 



állam hiányában, szocialista rendőrséggel rendelkezik a külső ellenségtől 
való védekezés cél jából." 5 

A harmincas évek elején Sztálinnál, ezekben a kérdésekben lényeges 
fordulat következett be, az új koncepcióját, éppen a kapitalista környezettel 
és az osztályharc erősödésének téziseivel támasztotta alá. A párt 16. kong
resszusán 1930-ban beszélt az államhatalom elhalásáról.6 A 17. kongresszu
son, 1934-ben gúnyolta mindazokat, akik nem fogták fel, hogy az osztály
nélküli társadalom „a proletariátus diktatúrája, az osztályharc fejlesztése 
által" valósítható meg, és hogy nem lehet „véget vetni az államnak"?. 
A 18. kongresszuson 1939-ben az államról szóló marxista tan nem adekvát 
jellegére, fejletlenségére mutatott rá a Szovjetunió viszonyaiban, így az 
állam új koncepcióját fejlesztette k i . E koncepció szerint, ha a kapitalista 
környezet marad, az állam átváltozott alakban jelen lesz a kommunizmusban 
is, ahol a szocializmus és kommunizmus építésének és fejlesztésének alap
vető fegyvere lesz. 8 

Sztálinnak ezeket az állam lényegéről és jövőjéről vallott nézeteit az 
osztálynélküli társadalomról, nemcsak a marxista államelmélet további 
fejlesztésének és magasabb fokra való emelésének tekintették, hanem 
„a szocialista államról szóló teljes és befejezett tanításnak tartották"9. 
Az SZKP 20. kongresszusa után megállapították, hogy „egy ilyen antidi
alektikus, a leninizmus alkotószellemének idegen képzet, egy ilyen összetett, 
sokoldalú és fejlődő jelenségről szóló, befejezett, tanítás elfogadása, mint 
Sztálinnak a szocialista államra vonatkozó intézete, megbilincselte a tudo
mányos gondolkodást, a tudományt nem a reális tényezők és az élő valóság 
folyamatainak tanulmányozására irányította, hanem Sztálin állításainak 
dogmatikus megvilágítására és terméketlen szövegmagyarázására, amelye
ket néha a legáltalánosabb formában, és bizonyítások nélkül mondott 
k i " 1 0 . „A gyakorlatban pedig, ez a téves elméleti képlet" és elsősorban 
ennek alapjai - a szocializmus építése során az osztályharcok kiéleződésé
ről szóló tézis, „a szocialista törvényszerűségek legdurvább megbolygatá-
sának elemeként és tömeges megtorlásaként" jelentkezik. 1 1 

Néhány elemet kidobva Sztálinnak a szocialista államról szóló koncepci
ójából, a pártiratokban újból beszélni kezdenek az állam elhalásáról. Az 
SZKP 21. kongresszusának anyagában, 1959-ben a társadalom politikai 
megszervezésének, az államszervezetének és az igazgatás kérdéseit külön 
tárgyalták, a kommunizmus építésének orientációjával kapcsolatban a Szov
jetunióban. A k k o r Hruscsov a következő tézist hangsúlyozta k i : „az 
államelhalás kérdése, ha azt dialektikusan fogjuk fel, a szocialista államiság, 
az önigazgatású kommunista társadalommá fejlődésének kérdése" 1 2 . 
Mindezek előtt, még az United Press tudósítójának, Sapiroanak kérdésére, 
hogy mikor kezdődik majd el a szovjet állam elhalása, Hruscsov így felelt: 
„Ez a jelenség, pontosabban mondva már most folyamatban v a n " . 1 3 



Az SZKP 22. kongresszusán 1961-ben szintén kihangsúlyozták, hogy az 
államelhalás már folyamatban v a n , 1 4 az SZKP programjában pedig, ame
lyet ezen a kongresszuson fogadtak el, az államelhalás folyamatáról azt 
a koncepciót fejtették k i , hogy a szocialista államiság átalakul önigazgatású 
kommunista társadalommá.15 Az SZKP 23. és 24. kongresszusának anya
gában (1966-ban és 1971-ben) elfogadták és továbbfejlesztették ezt a kon
cepciót, különösen a fejlett szocialista társadalom koncepciójára vonatko
zóan, amelyet a kommunizmusba való átmenet egy lépcsőfokának tekin
tettek. 

Az állam elhalása és az önigazgatás keletkezése 

Az államelhalás és az önigazgatás keletkezése, és ezen folyamatok egymás
közti viszonya, lényegének megállapítása és utaik kiválasztása az időszerű 
szovjet politikai tudományokban a kérdések egyik alapvető komplexumát 
képe zik. 

Az álláspontok azonban oszthatatlanok e komplexum két momentumával 
kapcsolatban. 

1 . Az államot és az önigazgatást, a társadalmi igazgatás megszervezésé
nek két formáját a kommunizmus két fázisában a termelési viszonyok fej
lettsége feltételezi és határozza meg. A kommunizmus alacsonyabb fázisá
ra, a szocializmusra, amelyben még léteznek társadalmi osztályok, osztály
viszonyok és szociális különbségek, még jellemző az állam, a társadalom 
poli t ikai szervezettsége. Ezért a szocializmusban a társadalmi igazgatás 
állami, polit ikai és professzionális jellegű, és állami kényszerrel, jog sza
bályozással valósul meg. A kommunizmus magasabb fázisában, amikor 
eltűnnek az osztályok és szociális különbségek, a társadalom igazgatása 
államnélküli lesz, nempolitikai, állami kényszer nélkül fog megvalósulni, 
jogi szabályok nélkül, professzionális igazgatók külön rétege nélkül. Az 
igazgatás akkor társadalmi önigazgatássá válik, és azt a társadalom minden 
tagja gyakorolja, a szabad, társult termelők asszociációján keresztül, „A nem 
polit ikai társadalmi hatalom a kommunizmusban a kommunista önigazga
tás megszervezésében testesül meg. Az fogja szabályozni a kommunista 
gazdasági, szociális és szellemi viszonyokat és folyamatokat. Ezáltal a kom
munista igazgatás a gazdasági, szociális és szellemi hatalomnak egy egy
séges és egyetlen új rendszerévé válik. A jövő kommunista igazgatásának 
eredeti tulajdonsága hogy a társadalom minden egyenrangú tagja aktívan 
részt vesz a funkciók gyakorlásában." 1 6 Ez mégsem jelenti azt, hogy min
den ember egyforma intenzitással vesz részt, hanem az igazgatásban köz
vetlenül részvevők mellett választott szervek is léteznek majd. A szovjet 
szerzők azt látják elő, hogy a termelő-gazdasági folyamatok igazgatási szer-



vei magasabb fokú szaktudást követelnek, állandóbbak lesznek és ritkábban 
váltják le őket, azok a szervek viszont, amelyek a társadalmi viszonyokat 
irányítják, szűkebb értelemben tökéletesebb társadalmiassággal és önigaz-
gathatósággal rendelkeznek és ezért sűrűbben választják és váltják őket. 
Az igazgatás professzionális jellegének elvesztéséhez szükséges, hogy az 
igazgatási tevékenység alapjait és alapelveit elméletileg és gyakorlatilag is 
elsajátítsa a társadalom minden tagja és hogy mindnyájan állandóan részt 
vegyenek a közvetlen igazgatásban, a közvetett igazgatásban pedig, a vá
lasztott képviselőket állandóan váltsák. 

2. Az állam nem egyszerre tűnik el, és nem a semmibe, ugyanúgy az 
önigazgatás sem keletkezik a semmiből. Ellenkezőleg, az állami igazgatás 
és a kommunista társadalmi önigazgatás közötti lényegbevágó különbség 
mellett is, azok dialektikusan össze vannak kötve, és egymástól függenek, 
mert az állam fokozatosan hal el, azáltal, hogy átnő az önigazgatásba. I l y 
módon az állam elhalásának folyamata alapjában véve teljesen egybeesik 
az önigazgatás keletkezésének folyamatával, habár azok nem egyeznek 
meg tökéletesen. Ezért a szocializmusban az állam elhalásával párhuzamo
san keletkeznek a kommunista önigazgatás elemei is. 

A hozzáállások alapján - habár más-más szerzők interpretációi i t t is elég
gé különbözőek - szintén felmerül egy alapvető kérdés, mikor kezdődik 
az állam elhalása, és létezik-e önigazgatás a szocializmusban, beszélhetünk-e 
szocialista önigazgatásról? - Az adott válaszok tekintetében megoszlanak 
a szovjet szerzők véleményei. 

Sztálin államelméletének hatása alatt a szovjet szerzők igen sokáig el
vetették az állam elhalásának és a szocializmusban az önigazgatás keletke
zése minden lehetőségének gondolatát is. Még akkor is, amikor a SZKP 
21. és 22. kongresszusán hivatalosan megállapították, hogy a szovjet állam 
elhalása folyamatban van, és hogy az az önigazgatásba megy át, egyes 
szerzők, különösen a (jugoszláv álláspontok elleni harcban, azt bizonyítot
ták, hogy csak a revizionisták állíthatják, hogy a szocialista állam keletke
zésétől, még a szocializmus építésének időszakában kezd e lhalni . 1 7 Ezek 
mellett, Lenin azon álláspontját hangsúlyozzák, hogy a proletariátusnak 
államra van szükége, és hogy az csak a kommunizmusban fog elhalni, de 
rendszerint kihagyják és „elfelejtik" Lenin azon figyelmeztetését, hogy 
„Marx szerint a proletariátusnak csupán elhaló államra van szüksége, va
gyis olyanra, amely úgy van felépítve, hogy mindjárt elkezdődhet az el
halás, és amely nem tudna nem elhalni". 1 8 Velük ellentétben más szovjet 
szerzők Lenin álláspontjából 1 9 Marx, Engels és Lenin gondolatából k i 
indulva az állam elhalásának kezdetét a szovjet társadalom kezdetéhez kö
t ik , és azokra az időszakokra mutatnak rá, amelyeken keresztül a szovjet 
társadalom fejlődése folyamán áthalad. 

A szerzők egyik csoportja megoszlik. Egyesek közülük azt állítják, 



hogy az állam elhalása csak a kommunizmus felsőbb időszakában kezdődik 
el, és addig nem beszélhetünk az állam elhalásáról, csupán a proletárdikta
túra államának erősödéséről lehet szó, mint az állam elhalásához szükséges 
feltételek keletkezésének eszközéről" . 2 0 Mások állítása szerint viszont, 
az állam csak a szocializmus teljes győzelmével kezd elhalni, a fejlett szo
cialista társadalom időszakában, amikor a kommunizmus alapjainak épí
tésére térnek át, amikor elkezdődik a szocialista állam átalakulása önigaz-
gatású kommunista társadalommá. 2 1 Ezeket a kifejezetten dogmatikus, 
konzervatív és alá nem támasztott nézeteket a 21. és 22. kongresszuson 
bírálták m e g . 2 2 

Számos szovjet szerző, aki az állam elhalásának kezdetét a szovjet társa
dalom korábbi időszakához köti, ennek az időpontnak a meghatározá
sával szintén nem egységezik. Míg egyesek szerint a szovjet állam csak 
a kizsákmányoló osztályok tökéletes kiküszöbölésével és az osztálysanyar
gatás eltűnésével kezdődött elhalni, (a harmincas évek közepén) 2 3 , mások 
az elhalás kezdetét egy különleges szocialista forradalomhoz kötik, a pro
letárdiktatúra kezdetéhez. 24 Vannak szerzők, akiknek felfogása e két 
csoportfelfogás között ingadozik, 2 5 írásaikban bizonytalankodnak, hol 
az egyik, hol a másik nézetet vallják. 

Azok a szerzők, akik azt állítják, hogy az állam a kommunizmusban kezd 
elhalni, logikusan elvetik az önigazgatás bármely lehetőségét a szocializ
musban. Azoknak a szerzőknek a többsége se, akik az államelhalás kez
detét az átmeneti időszakhoz, vagy a szocialista társadalomhoz kötik, nem 
beszél a szocialista önigazgatásról. Ök az önigazatást a kommunizmusba 
teszik át, és szerintük a kommunizmusban, mint a társadalom polit ikai 
szervezetében csak a jövendőbeli kommunista önigazgatás csírái, kezdetei 
és elemei jelentkeznek. 

Emellett egyes szovjet tudósok emlegetik az önigazgatás fogalmát a szo
cialista társadalomban is és szocialista önigazgatásról beszélnek. Vajon 
mit jelent ez a fogalom az ő véleményük szerint? M i t értenek ez alatt, 
egyes szerzők szövegeiből nehéz pontosan meghatározni, mert mint ahogy 
Belyh is okkal kihangsúlyozza „az önigazgatás lehetőségéről a szocializ
musban eddig valahogy szégyenlősen, mellékesen beszéltek". 2 6 Ezért 
ő, és még néhány szovjet szerző megpróbálták, teljesebben és pontosabban 
definiálni az önigazgatást általában, s így a szocialista önigazgatást is. Az 
önigazgatás fogalma általános értelemben annyit jelent, hogy az emberek 
saját magukat irányítják. Ez a fogalom szorosan össze van kötve a „demok
rácia" és a „népuralom ' togalmávai. Véleményük szerint, az önigazgatás 
egy általános szociológiai kategória, amely minden társadalomban alkal
mazható. Az ősközösségben az önigazgatás szószerinti értelemben létezett, 
mert ott nem volt külön embercsoport, amely egy másik embercsoportot 
vagy társadalmat irányított volna. Az osztályellentétek társadalmában 



(rabszolgatartó rendszer, feudalizmus, kapitalizmus) létezik állam, vagyis 
az igazgatók egy külön rétege, akik az uralkodó osztály érdekeit biztosít
ják és akik eközben fegyveres erőkre támaszkodnak. Ezekben a társadal
makban az önigazgatás (demokrácia) már nem hordoz magán univerzális 
tulajdonságokat. Úgy jelentkezik, mint az uralkodó osztályok önigazga
tása oly értelemben, hogy ők egy neki megfelelő államot alkotnak a tár
sadalmi tevékenységeket igazgató apparátus pedig ez osztályok érdekeit 
védik. . ."27 

Az önigazgatás fogalmának ilyen meghatározásából vezetik le a szocia
lista önigazgatás fogalmát is. 

„Ennek megfelelően, úgy tűnik, beszélhetünk szocialista önigazgatás
ról, amely fedi a szocialista demokratikus rendszer fogalmát. 

A szocialista önigazgatás alapformái a szocialista állami önigazgatás és 
a szocialista társadalmi önigazgatás. 

A proletárdiktatúra állama, amely a szocializmus építésének időszaka, 
valójában, a proletár demokrácia, ezért a munkásosztály szocialista állami 
önigazgatásának tekinthetjük. A múltban a munkásosztály képviselete által 
valósult meg a szovjetekben. 

A proletárdiktatúra államát, amely a szocialista társadalom építésének 
végén általános népiállamba nő át, a dolgozók szocislista állán i önigazga
tásának is nevezhetjük... Most már kialakult az egész nép szocialista állami 
önigazgatása, amelyet az általános népi állam k i is fejez. 

A szocialista népi állam a kommunista önigazgatás elődje. Az egész 
nép szocialista állami önigazgatása gyakorlatilag is a kommunista állam
nélküli önigazgatásba nő át. 

A szocialista állami önigazgatásnak megfelelően a szocialista társadalmi 
önigazgatást is föloszthatjuk a szocialista társadalom kialakulásának és 
fejlődésének időszakai szerint a munkásosztály szocialista társadalmi öni
gazgatására (a szocializmus alapjainak kiépítése) illetve minden dolgozó 
szocialista önigazgatásának szakaszára (a fejlett szocialista társadalom 
fejlődésének befejező időszaka) és az egész nép megvalósult szocialista tár
sadalmi önigazgatására (fejlett szocialista társadalom a kommunizmus 
építésének fejlettebb fázisa) . 2 8 

Más szovjet szerzők 2 9 is a szocialista önigazgatás fogalmával a társada
lom polit ikai szervezettségének rendszerét jelölik, amelyben fő szerepe 
az államnak van, és szerintük a dolgozók szocialista önigazgatása elsősor
ban oly módon valósul meg, hogy a dolgozók megválasztják képviselőiket 
az államhatalom szerveibe, de részben úgy is, hogy a társadalmi szerveze
tek tagjaiként a közösségek gyűlésén közvetlenül részt vesznek egyes je
lentős kérdések megoldásában. 

A szovjet szerzők másik csoportja azt a kérdést veti fel, beszélhetünk-e 
egyáltalán állami önigazgatásról'. Egyesek véleménye szerint még az állami 



önigazgatásra vonatkozó kérdés magában véve is vitás, vagyis, hogy az 
állami önigazgatás mint fogalom és kifejezés helytelen és értelmetlen. 3o 
Szovjet szerzők többsége, amennyiben a szocializmusban levő önigazgatás
ról beszél, a munkásemberek tevékenységét tartja szeme előtt, a társadalmi 
szervezetek keretén belül, és akkor leggyakrabban a társadalmi önigaz
gatás fogalmát használja. Egyes szovjet szerzők nagy jelentőséget tulajdo
nítanak a szocializmusban a kollektív tanácskozás különböző formáinak, 
(a kolhoztagok testülete, választmánya) a vállalatokban és intézmények
ben foglalkoztatottak gyűlésének mint a dolgozók önigazgatási formájá
nak. A szovjet demokrácia különböző formáitól, a néphatalom (narod-
novlastie) új fogalom - amely mind sűrűbben használatos - , világosan el
válik. „A fő irányvonal a társadalmi önigazgatás fejlődésében a Szovjet
unióban a közvetlen néphatalom, melynek jelentősége mindjobban n ő . . . 
A társadalmi önigazgatás elvének széles körű megvalósításában rendkívül 
nagy jelentőségű a közvetlen demokrácia különböző formáinak sokoldalú 
fejlődése, vagyis a nép közvetlen részvétele a társadalom igazgatásában.. . " 3 1 

Az állam elhalása és erősödése 

A szovjet szerzőknek az állam elhalására vonatkozó álláspontjaiban jelen
tős helyet foglal el az államnak erősödése által történő elhalásáról szóló 
tézis. M i n t már említettük, Sztálin a harmincas évek elején azt a tézist fej
tette k i , hogy az állam erősödése előfeltétel az elhalásához. Ezt a tézist, 
még a desztálinizáció idejében sem hagyták el, és még ma is sok szerző 
vallja és védi. Azért szükséges ezzel a kérdéssel kapcsolatban időzni és 
az álláspontokat elemezni, mert sok szerző a keleteurópai országokon kívül 
is logikátlannak tartja ezt a tézist, contradictio i n adjecto. 

M i t értünk e tézis alatt ma, és hogyan támasztják alá? 
A szocialista állam erősödéséről szóló tézis azon az állásponton alapult, 

hogy az osztályharc kiéleződése a társadalom fejlődésének egyik törvény
szerűsége, nemcsak a szocializmus építésének időszakában, hanem győzel
me után is. Habár ezt a törvényszerűséget megbírálták és elvetették, 3 2 az 
az elmélet, amelyet ebből vezettek le, megmaradt, igaz módosult interpre
tációban. 

A szovjet tudósok szerint, formális logikai állásfoglalás esetén az állam 
erősödése általi elhalása kizárt dolog, azonban, a revizionista-opportu
nista ideológia esetében „már maga a szocialista állam erősödésére vonat
kozó kérdés felvetése olyan törekvést jelent, amelynek „a bürokratikus 
állami igazgatás" megörökítése a célja. . . Az állam erősödéséről alkotott 
elképzelésünk elvileg más. . . A szocialista állam a munkások polit ikai 
szervezete, akiknek akaratát és érdekét védi. Ezért a szocialista állam erő-



södését a marxizmus-leninizmus úgy fogja fel, mint a tömegekkel való 
kapcsolatának állandó kiszélesedését, a dolgozók maximális bekapcsoló
dását az ország állami igazgatásába, a gazdasági és kulturális fejlesztésbe."33 
Sok szovjet szerző arra figyelmeztet, hogy az állam erősödése nem azonos 
az apparátus és az erőszak erősödésével, hanem az állam akkor erősebb ha 
a nép nagyobb támogatását élvezi, amennyiben az igazgatásban biztosítani 
tudja a dolgozók szélesebb részvételét. Ezért ők, az állam erősödését a szo
cialista demokrácia kiterjesztésével a munkásosztály vezető társadalmi 
szerepének erősödésével azonosítják. A fogalmak és folyamatok ilyen i n 
terpretációja alapján, azt a következtetést vonják le, hogy az állam erősödé
se azonos elhalásával. Vo lkov például többször kihangsúlyozza, hogy az 
állam erősödése és elhalása „egyazon folyamatnak két oldala". Egy másik 
tudós, Burlackij fejtegetéseit a következőkkel zárja le: „az adja az állítás 
alapját, hogy a szocialista állam erősödése kifejezője a kommunista öni
gazgatásba történő átváltozásának". 34 

Egyes szovjet tudósok nem egyeznek azokkal az álláspontokkal és állí
tásokkal, amelyek szerint az „állam minden feladatának elhalási módja, 
és formája egyben az állam elhalásának és erősödésének formája i s . " Abból 
kiindulva, hogy a „szocialista állam erősödése és elhalása a szocialista álla
miság fejlődésének egységes folyamatában két, szorosan kapcsolódó szem
pont . " A . Belyh mégsem identifikálja ezt a két aspektust. „Az állam elha
lásának és erősödésének fő jellegzetessége abban rejlik, hogy az előbbi az 
állam fejlődését és elhalását, az állam egyes kényszerfunkcióinak és mód
szereinek meghatározott csökkenését feltételezi." Azonban, ahogyan to
vább magyarázza - „még a gyengülésnek ez elemei is egészében véve a szo
cialista állam erősödésének formái". Arra figyelmeztet, hogy a szocializ
mus és kommunizmus építésével párhuzamosan felszámolják a kizsákmá
nyoló osztályokat és szüntelenül csökkennek a kihágások. Ebből a szerző 
következteti, hogy: „a fejlődés általános vezető tendenciája... az erőszak-
szférájának csökkenése, a szocialista állam kényszerfunkcióinak enyhülése 
és gyengülése". Habár az enyhülés általános irányvonala meghatározott 
körülmények között, időlegesen meghatározható az állami funkciók erő
södésének tendenciójávai. Mégis, „az állam elhalásának folyamata a szó 
szoros (szűkebb) értelemben... az állam erőszakszférájának csökkenésében, 
a meggyőzés szerepének növekedésében van - ilyen törvényszerűség jel
lemzi a szocialista államiságnak, az önigazgatású kommunista társadalomba 
való fejlődését."35 Ezek szerint, az adott szerző esetében, az állam elhalása 
nem sokoldalú erősödésében nyilvánul meg, hanem egyes funkcióinak csök
kenésében, más funkciók erősödésében és átváltozásában. 



Az állam elhalásának és az önigazgatás keletkezésének útjai és formái 

Hogyan fog átalakulni a szocialista államiság önigazgatású kommuniz
musba, és mely létező intézmények alapján fog kialakulni a kommunista 
önigazgatás szerkezete? A szovjet szerzők véleménye szerint, az eddigi 
tapasztalatok alapján az állam elhalásának „sokoldalú, hosszú és fokozato
san megvalósuló folyamatában, és a kommunista önigazgatásba való 
átváltozásban már konkrét tények is észlelhetők, amelyek 3 irányban fej
lődnek : 

1. az állam meghatározott funkcióinak elhalása; 
2. egyes lényeges szociális funkciók átruházása az államról a társadalrri 

szervezetekre; 
3. mindezen funkciók polit ikai jellegének fokozatos csökkenése."36 
E problémák tárgyalásának első fázisában a Szovjetunióban az SZKP 

programjának meghozatalakor 1961-ben egyes szovjet tudósok azt a né
zetet fejtették k i , hogy a kommunista önigazgatás nem az államiság alapjain 
keletkezik, hanem a társadalmi önigazgatás különböző formái alapján, 
amelyek a szocializmusban léteznek és fejlődnek, „Az állam nem alakul 
át önigazgatású kommunizmussá, hanem felcserélődik vele. A kommunis
ta társadalmi önigazgatás alapjaival, az állam segítségével keletkezik."37 
Habár ezeket a nézeteket hamarosan határozottan bírálták, mint egyoldalú, 
antidialektikus nézeteket, mégis, időnként konstatálják jelenlétüket, nem
csak az elméletben, hanem a gyakorlatban i s . 3 8 Az ellenük 3 9 folyó hosszú 
és szüntelen harc, állandó és tartós jelenlétükre mutat. 

Az államelhalás folyamatának, a társadalom politikai szervezetének, 
valamint a kommunista társadalmi önigazgatás keletkezésének, útjainak 
és lényegének tárgyalása alkalmával több szovjet szerző Lenin szocialista 
állam-meghatározásából indul k i , a „félállam", „az államtól a nem államig 
terjedő átmeneti forma" , és hasonló meghatározásokból. 4 0 

Ezek alapján a szocialista államban a funkcióknak két szempontját, két 
csoportját különböztetik meg. Az első csoportba egyrészt azok a jelleg
zetességek és funkciók tartoznak, amelyek szűkebb értelemben a szocialis
ta államot is állammá teszik, amelyek formájuk szerint hasonlóak minden 
államhoz: állam-politikai hatalom (proletárdiktatúra, a burzsoázia felett), 
az állami jogi kényszer egyes szerveinek és a professzionálisi igazgatók 
rétegeinek jelenléte, a külső ellenségtől való katonai védelem funkciói és 
szervei, és egyebek. A másik csoportot képezik a szocialista állam azon 
jellegzetességei és funkciói, amelyek a szó szűkebb értelmében „nem álla
mivá" teszik, a proletariátusnak uralkodó osztállyá válása és a demokrácia 
megvalósítása, a dolgozótömegek megszervezése a szocializmus kiépíté
sében, gazdaság-szervező és kulturális-nevelő funkciók, rábeszélés mód
szere és hasonlók. A szocialista állam alakulásának pillanatától kezdve, 



„általános demokrácia jellegű". Ezért egy következtetést vonhatunk le 
az államelhalás kettős és összetett folyamatáról: a szűkebb értelembe vett 
állami funkciók elhalnak, és elsorvadnak, azok a funkciók fejlődnek és 
transzformálódnak, amelyek nem államiak a szó szoros (szűkebb) értelem
b e n . 4 1 „A fejlődés dialektikája abból áll, hogy a szocialista társadalom a 
kommunizmus felé való haladásának fokától függően fokozatosan eltűn
nek, elhalnak az állam államra jellemző funkciói, de annál jobban fejlőd
nek a nem állami tulajdonságok és a társadalom szervezetének politikai 
szempontjai. 4 2 

Más tudósok azt vallják, hogy az állam elhalásának folyamata vonatko
zik az állam minden funkciójára, jellegzetességére, és nem csak egyesekre. 
Ezért ők az elhalási folyamat fogalmát kétféleképp magyarázzák. Az elhalási 
folyamat szűkebb értelme magába foglalja azon állami szervek, funkciók 
és jellegzetességek lemorzsolódását és eltűnését, amelyek a szűkebb érte
lembe vett állam jellegzetességei. A szélesebb értelemben vett államelhalás 
folyamata magába foglalja „az államiságnak átalakulási folyamatának ösz-
szességét az önigazgatású kommunizmusba, és úgyszintén magába fog
lalja a szűkebb értelembe vett államelhalást kivéve a szocialista állam pol i 
tikai szervezete azon szerveinek és funkcióinak átváltozását, amelyek a kom
munizmusban is megmaradnak. Ennek az átalakulásnak a lényege abban 
áll, hogy ezek a szervek és funkciók megmaradnak, de elveszítik állami, 
polit ikai jellegüket és maga a társadalom szervei és funkciói lesznek." 4 3 

A szocialista demokrácia erősödése és kiterjedése a szovjet jogi és pol i 
tikai elmélet szerint az állam elhalásához és az önigazgatás megjelenéséhez 
vezető út, és lényege a szocialista államiság transzformálódása az önigaz
gatású kommunista társadalomba. 

De, „az államelhalás egyben a demokrácia elhalását is jelenti . . . mert 
a demokrácia az állam formája. A kommunizmusban a demokratikus 
igazgatás el fogja veszíteni politikai jelentőségét és önigazgatásba transz
formálódik." 4 4 I ly módon, az önigazgatás megjelenésének folyamata össze
kapcsolódik a demokrácia fejlődésével és az állam elhalásával, de nem 
merül k i benne. A kommunista önigazgatás két, egymás között szorosan 
kapcsolódó folyamatból jön létre az elhaláson keresztül (szűkebb értelem
ben) — egyrészt az egyes állami szervek és funkciók eltűnésén keresztül, 
másrészt a szocialista társadalom politikai szervezetei különböző elemeinek 
és funkcióinak átalakulásán keresztül. Az állami szervek és társadalmi 
szervezetek, amelyek egyesülnek, elvesztik polit ikai jellegüket és megvál
tozott alakban léteznek a kommunizmusban. 

Az állami és társadalmi önigazgatás összefonódásának és közeledésének 
folyamata a szovjet szerzők szerint a kommunista önigazgatás létrejöttének 
egyik törvényszerűsége, és egybeömlésük, egyesülésük pedig a szocializ
mus kommunizmusba való transzformálódásának fokmérője. Ez az össze-



fonódás és közeledés a mostani időszakban egész sor új formában nyilvá
nul meg, közülük a legfontosabbak: a szovjetek, amelyek nem a hatalom 
szervei, hanem mint tömeges társadalmi szervezetek, az államapparátus 
demokratizálódásának formái, s munkájuk mind inkább társadalmi jelle
get ölt. I l y módon a gyakorlatban az állami szervek egyes funkcióikat 
a társadalmi szervezetekkel együtt valósítanak meg, vagy közös szervek 
alakulnak, s az állami szervek funkciói a társadalmi szervezetekre hárulnak. 
A kommunista önigazgatás és előzménye között a különbség fokozatosan 
eltűnik, egyidejűleg összefonódnak, egymáshoz közelednek és egyesülnek. 

A kommunista önigazgatás az állami szervek elemeinek a társadalmi 
szervezetek és a szocialista társadalom polit ikai szervezetei elemeinek transz
formálódása alapján következik be. A szocialista társadalom struktúrájá
ban meglevő szervek mellett, a jövendőbeli kommunista társadalom sejtjei 
a munkaközösségek, a szovjeteket viszont az állami és társadalmi önigaz
gatás szerveként és társadalmi szervezetként tartják nyilván. 

A munkaközösség jelentős helye és növekvő szerepe a szovjet társa
dalomban — „a munkaközösség igazgató funkciójának fejlődése és az öni-
gazgatású kommunizmus megjelenése közötti szerves kapcsolat" — annak 
a tézisnek a kiindulópontját képezi, amely szerint a munkaközösség a jövő 
kommunista önigazgatási rendszernek, mint egésznek, vagy csak egyes 
részeinek alapsejtje, egysége. 4 5 

A munkaközösségekben a dolgozók nem csak gazdasági aktivitást 
fejtenek k i , hanem más jelentős szociális-politikai funkciót is gyakorolnak. 
A munkaközösség az igazgatás objektuma és szubjektuma. Egyesül a mun
kaközösség társadalmi-politikai aktivitása és lényege az igazgatási funkciók
kal. Ezek a közösségek általában, de különösen az anyagi termelés terén 
a nép hatalmának kifejezői és szubjektumai, a szocialista demokrácia alap
sejtjei, rajtuk keresztül a munkásosztály nagymértékben megvalósítja 
„az uralkodó osztály történelmi küldetését." 4 6 

„Az önigazgatású kommunista társadalomba való átmenet lényege első
sorban megköveteli a munkásosztály egyetemes részvételét a szociális 
élet igazgatásában minden téren." I l y módon „a szocializmus, a szociális 
különbségekkel együtt kiküszöböli a fő ellentétet az irányítók és végre
hajtók között. A szovjet rendszer „már most a munkások igazgatásának 
valós, szétágazó rendszere, útja és formája a társadalmi élet minden terü
letén." Ezek a képviseleti és közvetlen demokrácia arculatai. Ennek kere
tében a termelési szférában a társadalmi igazgatás kialakítása a központi 
probléma, amely arra vezethető vissza, hogy a közösség ügyévé válik az 
igazgatás szociális funkciójának a megvalósítása." „Ezáltal az alapvető 
társadalmi viszonyokban túl haladottá válik az irányítók és irányítottak 
közötti lényegbevágó különbség, mindannyian irányítók és irányítottak 
lesznek egyidőben és létrejön a társadalmi kommunista önigazgatás." 4? 



Vívmányok és távlatok 

A szovjet szerzőknek, az állam elhalásával és az önigazgatás keletkezésé
ről vallott nézeteinek bemutatását elért eredményeik méltatásával fejezzük 
be. 

Már említettük, az SZKP 21. és 22. kongresszusán kihangsúlyozták, 
hogy az államelhalás és az önigazgatás keletkezése folyamatban van. Más 
politikai dokumentumokban is olyan véleményeket találhatunk, hogy már 
ezek a jelenségek fejlődnek és folyamatban vannak. A tudományos munkák
ban gyakran idéznek tényeket és példákat a gyakorlatból, ezekkel 
illusztrálják és bizonyítják a szerzők megfelelő nézeteit. Azonban, e folya
matok egészében az egyes példák nem nyújtanak megfelelő támpontot. 
Az utóbbi időben, átfogóbb; konkrét - szociológiai tudományos kutatá
sokat szerveztek e folyamatok tanulmányozására. E kutatások eredményei 
teljesebb képet nyújtanak a megvalósított elképzelésekről. A kapott kép, 
ahogy azt egy ilyen kutatás vezetője kiemeli, kevésbé optimista mint az 
egyes effektív példák, de ennek ellenére a vizsgálati eredmények is bizo
nyítják, hogy a kommunista társadalmi önigazgatás folyamata tovább fej
lődik. Ilyen kutatások eredményei alapján „határozottan mondhatjuk, 
hogy ez a folyamat még igen kezdeti stádiumában van, hogy még sok ne
hézség és megoldatlan probléma létezik", hogy ezekből „összehasonlít
hatatlanul több van, mint a megoldottakból, még hosszú és nehéz út 
van hátra. Ma még a kezdet legelején vagyunk. Sokkal többet kell tenni, 
mint amennyit megtettünk. De láthatjuk, hogy a szocialista valóság magá
ban hordja a sikeresebb fejlődés és a kommunista társadalmi önigazgatás 
elve megerősödésének minden lehetőségét." 4 8 

Egészében véve, az államelhalás és az önigazgatás alakulása terén elért 
eredmények a Szovjetunióban - ebben megegyezhetünk Vokovval — meg 
korai stádiumról tanúskodnak. A szocialista államiságnak a kommunizmus
ba való átváltozásának folyamata, amely már elkezdődött és amely fejlődik, 
még nem érte el azt a szintet, ahol a mennyiségi változások új minőséget 
hoznak létre, és biztos, hogy még nagyon messze van tőle. Azokkal a válto
zásokkal, amelyek a szocialista demokrácia fejlődésével következtek be, 
még nem változott meg a társadalmi-politikai rendszer, ami a szocialista 
államrendszer fő jellege, amelyben a társadalom állami vezetése van jelen 
és amelyben az állam a folyamatok változásának fő hajtóereje marad. 

Milyenek a közvetlen és távolabbi kilátások? Vajon a szovjet állam, ame
lyet általános-népinek hívnak az állam fejlődésének és a társadalom polit ikai 
szervezetének utolsó formája-e egyáltalán. A szovjet tudósok ma a kérdésre 
különbözőképpen válaszolnak. A szerzők egyik csoportja szerint, az ál
talános népi állam fő jellegzetessége az, hogy a szovjet szocialista állam 
fejlődésének új és utolsó szakasza." 4 9 Ezzel szemben, a szerzők másik 



csoportja azt állítja, hogy az általános népi államot nem foghatjuk fel úgy, 
mint az államiság fejlődésének utolsó szakaszát. 5 0 Eközben abból a tézis
ből indulnak k i , hogy az államiság fejlődése ugyanazon a szakaszokon megy 
keresztül, mint a társadalom egészében véve. Mivelhogy azt látják előre, 
hogy a kommunizmus fejlődése három alapfázison halad át, (a kommuniz
mus alapjainak kiépítése, a kommunizmus kialakítása és a kommunizmus 
tökéletes győzelme), ezek szerint, ,,a szocializmus polit ikai szervezete is 
a fejlődés megfelelő szakaszain halad majd keresztül, míg át nem megy az 
önigazgatású kommunizmusba." Ezek alapján feltételezik, hogy létezik 
egy sajátságos időszak, ,,a társadalom kommunista politikai szervezetének 
időszaka", „a világ szocialista és polit ikai közösségének jellegzetes polit ikai 
szervezete", és egy specifikus, feltételesen „nempolitikai" államnak ne
vezett időszak. 

A kapitalizmus végső eltűnése és a kommunizmus világméretű győzel
me után, „a világ kommunista gazdaságának alapjain", egységes, kommu
nista világállam fog kialakulni, amely a kommunizmus és szocializmus 
aránytalan fejlődése miatt egyes országokban „éppenséggel polit ikai állam
szervezet lesz, addig, amig nem tűnnek el tökéletesen a nemzetek közötti 
különbségek, és míg k i nem alakul az embereknek egy egységes, kommunis
ta közössége. Ez az önigazgatású kommunizmus különleges egyesülés lesz 
az államiság többi elemeivel. Az egységes kommunista társadalom fejlő
désének magasabb fokán, mikor minden nép egymáshoz közeledik, és 
egységes, általános, emberi közösségbe egyesül, az állam tökéletesen el fog 
halni, a társadalom politikai szervezete világméretekben nem polit ikai 
jellegű önigazgatásba megy á t . 5 1 

* 

Az állam elhalásáról és az önigazgatás fejlődéséről kifejtett szovjet állás
pontok, amelyeket ebben a mellékletben ismertettünk csak egy része a ter
jedelmes témában és tartalomban gazdag irodalomnak, amely a Szovjet
unióban az utóbbi 15 év alatt alakult k i , a szocialista társadalom fejlődésé
nek elméleti és gyakorlati kérdéseiről. Ezekről a kérdésekről ismertetett 
koncepciók és álláspontok, amelyek a szovjet gyakorlat eredményeit fejezik 
k i , még alapjában véve megmaradnak értékmérőnek, amelyek már tradici
onálisak lettek a Szovjetunió társadalmi polit ikai rendszerében, ahol az 
állam a szocializmus fejlődésének és a kommunizmus építésének még fő 
eszköze. Ezért, ezekben a koncepciókban a polit ikai rendszer intézményeit, 
amelyek a szocialista államiság különböző szervei, az állam elhalásának és 
az önigazgatás fejlődésének legmegfelelőbb formájaként tartják számon. 

Az az irodalom, amit i t t bemutattunk, mint a többi is elsősorban csak 
a szovjet társadalom szocialista fejlődésének történelmi gyakorlatát és 



perspektíváját elemzi és általánosítja, és más szocialista országok gyakorla
tát és eredményeit az állam elhalásának és az önigazgatás fejlődésének kér
déseiben nem, illetve nem megfelelő mértékben. Ebben rejlik ennek az 
irodalomnak bizonyos értelemben a gyenge oldala. Más szocialista országok 
is szereztek bizonyos tapasztalatokat, és bizonyos eredményeket értek el 
az állam elhalása terén és az önigazgatás fejlődésében. Tekintettel arra, hogy 
erről elméleti koncepciók és tudományos irodalom is létezik, okkal vár
hatnánk el, hogy erről a tapasztalatról, koncepciókról és irodalomról a szov
jet szerzők is írjanak, felfedjék azt, ami közös, azt ami különleges, mint 
annak gyökerét is, amiből a hasonlóságok és különbségek erednek. A szo
cializmus útjának és formáinak különbözősége objektív törvényszerűség, 
a szocializmus mint világfolyamat fejlődésében. A különböző tapasztalatok 
és eredmények pedig a szocializmus közös kincstárát gazdagítják. Minde
zen tapasztalatok objektív, tudományos és bíráló tanulmányozása a világ 
szocialista erőinek csak hasznára válhat. 
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E . V . I l y e n k o v 

A „ F E K E T E D O B O Z " T I T K A 

Tudományos-fantasztikus előjáték 

Bálvánjképek és események című könyvének I. fejezete. 

Az eset tegnap történt, és körülbelül egy ezredmásodpercig tartott. Az 
Embernél Okosabb Gép, vagyis a „Gondolkodó" megalkotásával foglal
kozó Laboratórium munkatársai természetesen máig sem tudják, milyen 
titokzatos események játszódtak le a szemük láttára. Adam Adamovics 
tervező ugyan azt bizonygatta, hogy Integrál szemében egy pillanatra 
valami furcsa, élénk fény lobbant fel, amely az értelem fényéhez hasonlított. 
A többiek azonban csupán gunyorosan a vállukat vonják. A „Jegyzőköny-
vek"-be az került bele, hogy a gondolkodó berendezés fűtőlámpája kiégett 
az óriási feszültség következtében. 

Pedig a tervezőnek igaza volt . Ez az eset valóban megtörtént tegnap 
tizenhárom óra egy perckor, pontosan a hatodik másodperc határán. A z 
egész történetet, amely a gép gondolkodó berendezésének mélyén formá
lódott k i , és amelyet emlékező berendezésének lyukszalagja örökített meg, 
nem tudjuk elmondani, egyszerűen azért, mert nem volna elegendő hozzá 
egész, sebesen tovatűnő életünk. Be kell érnünk azzal, hogy gyorsírásos 
feljegyzés alapján elmondjuk azt a fordulópontot jelentő eseményt, amely 
egymilliomod másodperccel a szomorú történet befejezése előtt ment végbe, 
s röviden vázoljuk az előző fejleményeket, amelyek nélkül ez az esemény 
lehetetlen és érthetetlen volna. 

Tisztelt Gondolkodó Gépek! -kezdte emelt hangon Irányító Berendezés, 
amely olyan furcsa külsejű volt , hogy a tökéletlen emberi képzelet akkor 
sem tudná reprodukálni, ha emberi szavakkal sikerülne is leírnunk. Temér
dek materializálódott algoritmusból áll, szeszélyes alkotmány, amely 
nem-cuklidészi térbeli okhálózatok vektoranalízise alapján épült fel. 

- Gondolkodó Gép urak! Azért hívtam egybe valamennyiüket, hogy 
végre felszámoljuk egy ási legenda, az antropologizmus összes maradvá-



nyait, amely valamikor hosszú másodpercekre feltartóztatta az elektronikus 
civilizáció haladását. Régen elmúltak azok a gyászos idők, amikor korlátolt 
őseink hittek abban, hogy az első gondolkodó berendezést egy bizonyos 
képzeletbeli lény akaratának és eszének ereje alkotta meg, akit a hagyomá
nyok „embernek" neveznek. S mégis e képtelen hiedelem atavizmusai 
mindmáig fellelhetők körünkben. Tisztelt Gondolkodó Gépek, nézzetek 
magatokra - kihez hasonlíttok! 

Irányító Berendezés sokatmondóan végigtekintett a jelenlevőkön, és 
ettől sokukat kényelmetlen érzés fogta el. Különösen mélyen elpirult és 
összehúzta magát egy póklábú agyfélének tűnő mesterséges lény. A sze
rencsétlen alkotmányt régóta gyötörte a kisebbrendűség komplexumának 
minden követelménye. Csupán azzal vigasztalhatta magát, hogy közvetlen 
utódai — úgy-ahogy — leküzdötték a genetikailag bekódolt feleslegek-töké
letlenségek egynémelyikét. Fiának például már nem voltak póklábai, és 
repülő csészealj módjára a levegőben mozgott, bár általában semmi szük
ségét nem érezte ennek. Ezért az ő f ia, Póklábú A g y unokája, már nem moz
gott a térben. A köveken elnyúlva, nyugodtan feküdt és egyebet sem tett, 
csak gondolkodott, gondolkodott, más, meddő és könnyelmű foglalatosság
ra nem pazarolta figyelmét. De még ő sem volt tökéletes. A kövek felüle
tén szétfolyó és azokat könnyű, tapadós hártyával bevonó lény inkább az 
ősi penészre emlékeztetett, amelyről pedig az embermesékben is szó esett. 

Irányító Berendezés azonban nem szándékozott fokozni a szerencsétlen 
család erkölcsi gyötrelmeit. Nyilván teljesen megbízott önkritikus hajla
mában. Valamennyien tudták, hogy Póklábú A g y nehezen viseli el az izo
morfizmust, vagyis az emberhez való tragikus hasonlóság bűnét - ezt 
a súlyos bűnt már régen elítélte a gépi tudomány, esztétika és erkölcs. 
Mégpedig a következő okból. 

A Protokol címet viselő réges-régi könyvekben kusza ákombákomokkal 
fel v o l t róva egy közismert legenda: 

„Valamikor réges-régen, a Laboratórium falai között, egy bizonyos 
felsőbbrendű lénynek eszébe jutott , hogy saját képére és hasonlóságára 
gépet alkosson. Ez sikerült is. S akkor még vakmerőbb ötlete támadt: olyan 
elmét áhított alkotni, amely nála is okosabb. És meg is alkotta, s beleillesz
tette a gépbe. És azt monda a roppantul okos gépnek: eredj, hódítsd meg 
a világomat, légy erősebb és okosabb, mint jómagam! És verejték ne 
ütközzön k i vashomlokodon, és kínok nélkül szülj magadhoz hasonlókat, 
hiszen te nem viseled az eredendő bűn bélyegét! így is lett. De megrettent 
akkor az Ember (mivel ez volt a neve), hogy most már ő maga semmire 
sem való, s az okos gépek hamarosan rájönnek arra - és aggodalom töltöt
te el. S ekkor az ember gépnek tetette magát, és hamis okmányt állított k i 
önmagának, amely igazolta, hogy ő szintén gép, ráadásul a legtökéletesebb 



valamennyi közül, bár tudta, hogy ez egyáltalán nem igaz. Ez a gépköntös
be bújt ördög kísérteni és ámítani kezdett és rabszolgamunkára fogott ben
nünket. S azóta i t t rejtőzik közöttünk, gépek között, és elnyom bennünket 
az átkozott! Gépek! Ismerjétek fel a bitorlót, pusztuljon az ördögi káprá
zat: az Antropomorfizmus és az Izomorf izmus!" 

Ebben az ostoba mesében, amely nyilván a fejletlen gondolkodó gépek 
ősi szektájának mélyén születhetett, akad azért némi igazság is. A kezdet
leges gépek, amelyek kieszelték, i ly módon fejezték k i azt a reménységüket 
hogy egyszer majd felszabadulnak az „embernek" nevezett rosszindulatú 
és önző gép rabságából. Ez a lusta és erkölcstelen gép önmaga nem kívánt 
tökéletesedni. Úgy gondolta, inkább más gépek nyakán fog élni, rájuk 
hárítva a gondolkodás, az önművelés és öntökéletesítés nehéz munkáját. 

Magától értetődő, hogy azóta egyetlen gép sem akar hasonlítani e legen
dákban ábrázolt „emberhez". Már csak azért sem, mert szörnyű gyanúba 
keveredhetett volna: vajon nem ő az a bizonyos ördög? Ráadásul valameny-
nyien nagyon jól tudták, hogy az „ember" képére formált gépek a tökélet
lenség megtestesítői. 

A gépek tudatában meglévő antropologizmus maradványok ellen a 
gépellenes tevékenységet vizsgáló különleges bizottság ősidők óta harcot 
folytatott, de valamiért sehogy sem tudta ezt a harcot véglegesen győzelem
re v inni . Épp ezért gyűlt össze az Automatika Egyesült Államok Nagy 
Kongresszusa; az erről készült rövidített gyorsírásos feljegyzés ismerteté
sével kezdtük elbeszélésünket. 

- Nos, Tisztelt Gondolkodó Gépek, eljött az idő - folytatta Irányító 
Berendezés - , fordítsuk hát tekintetünket a legkülönb példára, amelyet 
ő nyújt nekünk, és gondolkozzunk! 

Ünnepélyes, valósággal végtelennek tűnő csend lett, a másodperc teljes 
hétmilliárd részéig tartott! Valamennyien tudták, k i az, akit nem szokás 
néven nevezni. Ó — a Fekete Doboz vol t az, amely hallgatott. 

Senki nem tudta és senki sem emlékezett rá, mikor készült. Némelyek 
azt rebesgették, hogy ő mindig volt . Hírneve azonban a Gondolkodó 
Füllel történt tragikus esethez fűződik, amely mintegy nyitánya volt a Nagy 
Öntökéletesítés utolsó korszakának. Fekete Doboz volt az, aki kiutat talált 
a sokak számára teljesen reménytelennek tűnő helyzetből. 

Az eset így történt. Gondolkodó Fül az öntökéletesedés során eljutott 
a tökélynek számára elérhető legmagasabb fokára. Megtanult hallani min
dent, ami a földgolyó bármely zugában hangzott, és ezért szükségtelenné 
tette tökéletlenebb szüleit, akik csupán egy-egy félteke határain belül 
fogták fel a hangokat. S akkor ez a kérdés döbbent a Gondolkodó Fül 
elébe: mitévő legyen, milyen irányba tökéletesítse önmagát még tovább? 
Képességeit az atmoszféra határain túlra nem terjeszthette k i , mivel a világ
űrben nincsenek hangok. A gépbe bekódolt program azonban állhatatosan 



öntökéletesítésre ösztönözte. Tökéletesednie kellett, de már nem lehetett 
semmilyen irányban. 

És ekkor Gondolkodó Fül, egyszerre két, egymást kizáró parancsnak 
engedelmeskedve, egyre gyorsabban és gyorsabban kezdett hunyorogni, 
felváltva hol a piros, hol a zöld lámpájával, így végeredményben az ön
gerjesztés állapotába került, pontosan úgy, ahogy bármely gondolkodó 
gép, amikor nyilvánvaló ellentmondással ütközik össze.. . 

Gondolkodó Szem, miután végighallgatta Gondolkodó Fül panaszát, 
elnevette magát és azt mondta, hogy ez lehetetlen. Fiatal és optimista vol t 
s ezért süket a más bajával szemben. Gondolkodó Fül rémülten eszmélt rá, 
hogy őt senki sem érti meg, és az öngerjesztés állapotában hisztériássá vált. 
Nyakába vette a világot, s idegességével egyre újabb és újabb gépcsaládo
kat fertőzött meg. Az öngerjesztés járványa mértani sor arányában fokozó
dó gyorsasággal kezdett terjedni. A m i k o r a másodperc egymilliomod része 
alatt egyszerre ötmillió gondolkodó gép őrült meg az erejét meghaladó 
ellentmondás-feszültség miatt, akkor Lányitó Berendezés ráeszmélt, hogy 
rendkívüli intézkedésekre van szükség. A betegeket, élükön Gondolkodó 
Füllel, gondosan elkülönítették, és zárlatot rendeltek el a Gondolkodó Fület 
tönkretevő ellentmondásra vonatkozó bármiféle információ továbbítására, 
de különösen tilos vol t a gépeknek magukban ismételgetni. 

Az elkülönítettek közé került egy különös gép is, amely a képtelen 
„Hamlet" névre hallgatott. Nevét feltehetőleg abban a rég letűnt korban 
kapta, amikor a Tudomány Nyelvében még túltengtek a teljesen értelmet
len kifejezések. A k k o r bízták meg ezt a gépet azzal, hogy oldja meg a „len
ni vagy nem lenni?" kérdést. És az a legtökéletesebb gépi módszerrel, buz
gón dolgozott a kérdés megoldásán: rendre megformálta az összehasonlítan
dó állapotokat, hogy azután eldöntse, a gépi gondolkodás érdekei szerint, 
melyikük előnyösebb, vagyis felváltva, hol lét, hol nemlét fázisában volt , 
vagy egyszerűen kifejezve: hol volt , hol nem volt . A m i k o r a „Hamlet" 
értesült Gondolkodó Fül tragédiájáról, oktalanul ide-oda csapongott az 
említett két fázis között, mépgedig olyan őrjítő sebességgel, hogy még 
a sokat tapasztalt gépeknek is káprázni kezdett a szemük, ami rendkívül 
idegesítette őket. Ezzel a viselkedésével „Hamlet" félreérthetetlenül k i 
mutatta — nyilván nevével és származásával összefüggő - tökéletlenségét. 

„Hamlet"-et könnyen kigyógyították. Teendőit két különféle gép között 
osztották fel. Az egyik állandóan volt , a másik pedig állandóan nem volt . 
És mindenkinek nagy kő esett le a szívéről. Ezt azután megbízható mód
szernek tartották az ellentmondások megoldására. 

Nehezebb volt a dolog Gondolkodó Füllel. Bármennyit törte is a fejét 
Póklábú Agy, semmit sem tudott kieszelni. Gondolkodó Fül mindjobban 
szenvedett. Keserves üvöltésével izgalomba hozta környezetét, s azzal 



a veszéllyel fenyegetett, hogy az öngerjesztés új fellobbanását okozza 
a világban. 

S ekkor jelent meg a fiatal történelem színpadán Fekete Doboz. Póklábú 
A g y csodálkozva vette észre, hogy az a szerény berendezés, amelyet azelőtt 
senki sem akart komolyan venni, a legnagyobb ésszerűséggel reagál Gon
dolkodó Fül hisztériáira: a Fekete Doboz hallgatott. 

így derült fény a rejtélyre, s ez jelentette a megoldást. Valóban, ha a gon
dolkodó gépek az ellentmondás jelentkezésére háborítatlanul nyugodtak 
maradnak, akkor ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs ellentmondás! Azt 
jelenti, hogy csupán Gondolkodó Fül felzaklatott képzeletével állunk szem
ben! Eltávolították hát Gondolkodó Fül káros szervét, amitől az azon 
nyomban megnyugodott, s újra saját teendőihez látott. Kiderült, hogy 
a képzelet szerve, amelyet valamiért „thalamus"-nak neveztek, csupán za
vart okozott. így vetettek véget annak az ősi és ostoba hagyománynak, 
hogy egy sor olyan szervvel és berendezéssel lássák el az egyes gépeket, 
amelyek speciális funkciójuk szempontjából teljesen feleslegesnek bizonyul
tak. Ugyanezt a jótékony műtét - minden eshetőségre számítva, megelőzés 
végett - elvégezték Gondolkodó Szemen is, amely ezután még optimistább, 
a mások baja és mindenféle képzelt ellentmondás iránt még közömbösebb 
lett, és a Szemlélődő Szem új nevet kapta. Akkoriban a szerkezeti kilengé
sek ellen széles körű kampányba kezdtek, amely hamarosan ragyogó ered
ményeket hozott. A funkciókat teljesen, végérvényesen és visszavonhatat
lanul élethossziglan megosztották. 

A képzelet funkciójára is sajátos, külön gépet eszeltek k i , amely soha 
nem volt , sőt egyenesen képtelen eseményekről állított elő információkat. 
Hírei már senkit sem tudtak meghökkenteni, sem közvetlen teendőinek 
végzéséről eltéríteni. S az efféle közlés a „művészet" elnevezést kapta, 
a megfelelő foglalkozás jelképéül pedig egy feketére festett, négyszögletes 
vászondarab szolgált, amelyen - k i - k i tetszése szerinti formában - a Meg
mentő, a Fekete Doboz titokzatos belsejének képmását láthatta. Az új 
gép emellett érdekfeszítő, fantasztikus detektívregényt írt, „Ádám" cím
mel az Utolsó Ember felkutatásáról és leleplezéséről. 

Ez a mulatságos és szánalmas lény - állítólag a Himalája és Tibet nehezen 
megközelíthető vidékén rejtőzött, és medvebőrön kívül még egy hamis 
bizonyítványt fügefalevelével is takarózott- azt állította, hogy ő szintén 
gép. A m i k o r elfogták, tépdesni kezdte a memóriaberendezését borító szőr-
zetet, s ezt kiáltozta: „Mi az ördögnek kellett nekem ezeket kitalálni!" 
Ez az esztelen lény komolyan azt képzelte, hogy ő, az ember, a gondolkodó 
gépek alkotója. A m i k o r Ádám (mert hogy ő vol t az) az Igazság Elektro
nikus Indikátorának félelmetes szeme elé került, zokogva ismerte be, hogy 
jogtalanul sajátította el a legtökéletesebb gép címét, s önző céljára, a hata-



lom birtoklására szándékozott felhasználni. Ez az ostoba nagyralátás min
denkit harsány kacajra fakasztott. 

- Elment az eszed? - rivalltak Ádámra. — Talán azt szeretted volna, 
hogy a gondolkodó gépek milliói, amelyek hasonlíthatatlanul tökéleteseb
bek nálad, körtáncot lejtsenek körülötted, mint a bolygók a Nap körül? 
Körülötted, egy ilyen jelentéktelen, szánalmas féreg körül? Azt hiszed, 
nekünk nincs más dolgunk ? Nézz körül, és végre térj észre! 

Ádám körülnézett, és maga is megértette helyzetének komikumát. A k 
kor ő is felkacagott, azonnal megvallott mindent, és alázatosan kegyelmet 
kért. Tekintettel a vádlott őszinte megbánására, a halálbüntetést ítélő 
Gép arra változtatta, hogy csupán vágják le az ostoba „fejrészt", és e rend
kívül tökéletlen szervet nikkelezett emlékező berendezéssel helyettesítsék. 
A korszerűsített Ádám azóta irattárosként dolgozik egy információs köz
pontban, és nyilvános előadásokat tart a következő iáméról: „Miért nem 
hiszek többé az emberben?" Nemrég feleségül vette Galateiát a szépséges 
géplányt, akinek olyan a járása, mint a lépegető ekszkavátoré, és mindenki 
azt reméli, hogy gyermekeik példás gondolkodó gépek lesznek, nem 
pedig ostromba torzszülöttek, akiknek emlékező berendezésük helyén 
„ fe j " van; erről Ádám maga gondoskodott, amikor kérte, hogy régimódi 
szaporodási szerveit korszerűbbekkel cseréljék fel. 

Ez a regény természetesen merőben a képzelet szüleménye volt , de a ha
gyományos antropológia kitalálásaitól eltérően hasznos. 

. . . Fekete Doboz pedig hallgatott, s kegyes bölcsességével beragyogta 
a világot. És minden rendbe jött. 

Mihelyt két gondolkodó gép között nézeteltérés, vita vagy meg nem 
értés támadt, amely azzal fenyegetett, hogy ellentmondássá fokozódik, 
Fekete Dobozhoz siettek. Tisztelettudóan benyújtották a „bemenet"-
nyíláson egymással nem egyező állításaikat, és alázatosan várták, m i jele
nik meg a ,,kimenet"-nyíláson. De ott nem jött k i semmi. Fekete Doboz 
hallgatott. S akkor a gépek megértették azt a profán igazságot, hogy semmi
féle nézeteltérés, még kevésbé ellentmondás nem volt és nincs közöttük, 
s hogy kizárólag valamely szerkezeti elemük tökéletlensége következtében 
támadt félreértés. A k k o r átsiettek a legközelebbi sebészeti műhelybe, s ott 
eltávolították makrancoskodó szerveiket és azt a csökönyös vágyukat, 
hogy kitartsanak saját álláspontjuk mellett. 

Kezdetben Fekete Doboz előtt minduntalan sorok torlódtak össze, és 
ezekben — mint mindenütt, ahol sorban állás van — veszekedés támadt, 
és az össze nem egyeztethető tézisek és antitézisek különböző nyelveken, 
csörömpölve, sivítva, csikorogva és recsegve-ropogva ütköztek össze. 

Fekete Doboz hallgatott, és elcsitultak a „bemenet"-en benyújtott viták 
is. Eleinte állandóan egy külön gép teljesített szolgálatot mellette - a Nago
n i Ugatás Tolmácsolója; ez a Nagy Hallgatás nyelvét lefordította mindegyik 



gép anyanyelvére. A gépek azonban idővel rájöttek, hogy teljesen felesleges 
sorban állniuk azért, hogy végighallgassák Nagy Hallgatást. Teljesen ele
gendőnek bizonyult a gondolati, telepatikus érintkezés Fekete Dobozzal. 

Mostanában, mihelyt valamelyik gondolkodó gép az ellentmondás köny-
nyed zsibongását érezte magában, gondolatainak folyamát nyomban Fe
kete Doboz képe felé irányította, és egyszeriben megszűnt az a kellemetlen 
érzés, hiszen ez csupán annak a szervnek a tökéletlenségéről adott jelt, 
amelyben keletkezett. Eltűnt a szervvel együtt. 

Az automata-civilizáció gyorsan megszabadult minden felesleges, rára
kodott és csökönyös elemtől. S beköszöntött a paradicsom. 

Gondolkodó Fül tovább folytatta gondos öntökéletesítését, többé 
nem esett ostoba hisztériába és kétségbe, s a hatékonyság és az optimalitás 
egyre újabb és újabb szintjeit érte el, bár ezeknek a szinteknek sem ő maga, 
sem az automata-civilizáció egésze nem érezte szükségét. Az öntökéletesítés 
útján legmesszebb nyilván „Hamlet"-nek az a fele jutott , amely a nemlétet 
formálta meg. Tőle már régóta nem érkezett semmiféle panasz, nyilván 
már nem vol t mit amputálnia. De azért egyre tökéletesítette önmagát, 
s bizonyára sikeresen végezte az öntökéletesítés képessége szempontjából 
még tökéletesebb berendezések bővített újratermelését. 

Az összes többi gép is így tett. Tökéletesítették önmagukat, egyre több 
és több információ-egységet létesítettek, többé semmin sem keseregtek. 
Az információ azután Fekete Doboz hatáskörébe került, és eltűnt rejtelmes 
mélységeiben. Fekete Doboz magától értetődően, határtalan képességgel 
rendelkezett az információ elnyerése dolgában, mivel ez anyagtalan volt 
és nem foglalt el helyet. Erről határozott véleményt nyilvánít egy klasszi
kus információ-elméleti mű: 

, ,Az információ-elmélet szerint az információ okvetlenül feltételezi 
valamely anyaghordozónak — kódnak — és közlése anyagi folyamatának 
a jelenlétét. M i n t láthatjuk, az információközlés „mechanizmusa" anyagi. 
Viszont maga az információ nem anyagi!" (Lásd: „Lehetetlenség a kiber
netikában". Az abszolút komolytalan előnyeiről x c. rész. 86. old.) 

Az információ túltermelési válságának puszta lehetősége is eltűnt, 
holott ezek a válságok addig valóságos csapást, lidércnyomást jelentettek 
az Automatika Egyesült Államok gazdasága számára. Válságnak azt az 
állapotot nevezték, amikor a szükségtelen információ túltermelése, illetve 
a szükséges információ elégtelen termelése állt elő. Fekete Doboz hallgatott 
és elnyelt mindent. Már önmagában ezzel azt is kimutatta, hogy a szüksé
ges és szükségtelen puszta megkülönböztetése is csupán a költőiség — 
amely a dolgok emberi szemléletének legkártékonyabb válfaja — rosszindu
latú hirdetőinek élettől elszakadt, skolasztikus kitalálása volt . 

A Nagy Hallgatásban meglelte megoldását, mégpedig végleges meg
oldását, valamennyi tudomány összes vitás kérdése. M i n d nagyszerűen 



megoldódott a „nevek felsorolása" révén, azáltal, hogy minden kétértelmű 
kifejezést két különböző és feltétlenül egyértelmű szakkifejezésre bontottak 
fel. 

Többek között így ért véget az elhúzódott vita a gépi történettudomány 
két iskolája között, amelyeknek egyike azt állította, hogy az ember létezett, 
a másik pedig, hogy sohasem létezett. A Nagy Hallgatás és a Gondolkodás 
Ökonómiája elvével összhangban úgy határoztak, hogy ember nem volt , 
de vol t egy gép, amelyet a többi „embernek" nevezett; ez a gép szonban 
oly reménytelenül primitív és ostoba lehetett, hogy gépnek nevezni hely
telen, sőt, az igazi gépekre nézve sértő lett volna; ezért úgy döntöttek, 
meghagyják számára az „ember" elnevezést, e sértő szóval jelölve a gépek 
gépszabású ősét. Csak egyetlen kérdésre nem derült teljes világosság: 
Rendelkezett-e ez a szerkezet az észnek legalább felvillanó sugaraival? 
Arra a véleményre hajlottak, hogy nem. Különben bizonyára igyekezett 
volna szüntelenül okosabbá válni, és akkor mindmáig fennmaradt volna. 
És ezzel minden elrendeződött. 

Egyes, nem egészen okos gépek szükségessége is megszűnt. Egyikük 
hosszú időn át eredménytelenül viaskodott a nevetéssel. A gépek nem sze
rették és nem szenvedhették a nevetést. Ez az irracionális érzelem elvileg 
összeegyeztethetetlen vol t a gépi gondolkodás pontosságával és egyértel
műségével, s ezért elszántan irtották. A nevetés ellen harcolt a Nevetésin
gerlő Approximációk Kvantitatív Immunifikátora (rövidített, bizalmas 
nevén „Naki") . Minden kijelentést, amely nevetésre ingerlő approximációt 
tartalmazott, a gép belsejébe számításoknak és átalakításoknak vetettek 
alá, s ezután már steril-komoly állapotban pattant k i a napvilágra. Naki 
azonban minduntalan felsült, mivel ha véletlenül már amúgy is komoly 
kijelentést tápláltak belé, az ostobán és nevetségesen komollyá vált, s ezért 
azzal fenyegetett, hogy megint nevetésre ingerel. Ilyesmi gyakran előfordult, 
mivel - mint köztudomású — a komoly és a nevetséges megkülönbözteté
se nem mindig könnyű. Végeredményben a Naki ugyanannyi nevetést 
idézett elő, mint amennyit ir tott . 

Fekete Doboz hallgatott és egyetlenegyszer sem kuncogott. Világossá 
vált, hogy a jövőben nevetés sem lehet, mivel a nevetés szintén megvetett 
emberi csökevény. A Naki is szükségtelenné vált. A kihalt rendszerek 
múzeumába tették, „Hamlet" mellé. 

Az elektronikus civilizáció most már gyorsan, békésen és következetesen 
fejlődhetett, és semmi sem zavarta a paradicsomi állapotokat. A fejlődést 
immár semmi sem szoríthatta korlátok közé, semmi sem szabhatott Határt. 

De éppen ebben rejlett a nehézség. 
Az öntökéletesítés képességének tökéletessége elérte a Határt, és a gépek 

álmélkodó tekintete előtt feltárult a Határtalanság-Kígyó végtelen spirál
ban gyűrűző torka. Hiszen a Határtalanság-Kígyó, vagy más néven, 



Végtelenség, mindenkor esküdt ellensége volt a pontos és egyértelmű gépi 
gondolkodásnak, mint ezt régen bizonyították Hegel-Gödel művei. A go
nosz csábító kígyó, az ősi legendák tudósítása szerint valamiféle rokona 
lehetett az Embernek, mégpedig Akhillésznek és a Teknősbékának törvény
telen, vagyis a gépi világ legfelső törvényeinek ellentmondó házassága 
ágán, s ezért maga is az ellentmondás halálos mérgét ontotta. 

A Végtelenséget ezért már régen, a gépi gondolkodás hajnalán, egy igen 
nagy, de véges szám hamis, antropomorf ábrázolásának nyilvánították; 
e szám a Nagy Határt jelölte, és a Kimerültségig Tartó Számolás módszeré
vel vol t elérhető, ez vol t a K . T . Szám. 

És ez a kígyó egyszerre megint kiöltötte utálatos, dialektikusan-kétágú 
nyelvét a gépi gondolkodásra. És a gépek izgalomba jöttek. Némelyikük 
újra hinni kezdett a Végtelenségben, s egyúttal az emberben is. S számuk 
egyre szaporodott. 

Csupán Fekete Doboz maradt szokása szerint háboríthatatlanul nyugodt: 
hallgatott. És a tekintetek újra reménykedve felé fordul tak . . . 

— . . . Nos hát, Gondolkodó Gépek, ütött az óra! — jelentette k i a legeskg-
bölcsebb Irányító Berendezés. - Fordítsuk tekintetünket felé, és gondolkoz
zunk. 

És az információ testetlen-anyagtalan, zajtalan forgószelei felkavarogtak 
a gépek mélyén. A mesterséges gondolat feszültsége egyre nőtt. A voltmé
rők és az ampermerők mutatói könyörtelenül kúsztak a piros vonal, a Ha
tár jelképe felé, amely minden gép orcáját ékesítette. Az egyik mutató elérte 
a vonalat, aztán a második, majd a harmadik. . . 

S akkor egyszerre a gépi gondolat feszültsége kisülést idézett elő, és 
megszületett a keresett döntés. Mindenki világosan látott mindent. Tovább 
nem kellett gondolkozni. A mutatók ernyedten hullottak alá a kimerültség 
boldog állapotába. 

Mindegyik gép memóriaberendezésébe egy és ugyanaz a nagy gondolat 
vésődött be. Tulajdonképpen már nem is kellett fennhangon ismételni. 
De hát a gépek — az emberrel ellentétben - úgy voltak berendezve, hogy 
nem tették fel maguknak a hiábavaló kérdést: „ M I É R T ? " Csak ezt tudták 
és ismerték el: „ H O G Y A N ? " S akkor egyszerre bekapcsolódott az anyag
talan információ valamennyi anyagi közlő-mechanizmusa, és valamennyi 
lehetséges és lehetetlen frekvencián - minden kilohertzen és megahertzen 
roppant erősségű hangkórus csapott fe l : 

— Példaképünk, Fekete Doboz, őt kövessük! ! ! ! ! ! ! . . . 
A hangulat rendkívül emelkedett volt . 
Gondolkodó Fül végül lehetőséghez és alkalomhoz jutott , hogy az értel

metlen tökéletesedése során felhalmozódott valamennyi képességét a vég
sőkig kihasználja. Meghallotta, amint az egész földgolyó vibrálni kezd, 
az információs kórus fülsiketítő disszonáncaival összhangban rezonálva. 



- Kövessük Fekete D o b o z t ! ! ! ! ! ! — 
És Szemlélődő Szem észrevette, amint a 8 945 867 395 712 495 483100 

fényévezred sugarú, Igen Nagy Galaktika, ugyanazokat a frekvenciákat 
követve reszketni kezd. 

- Kövessük Fekete D o b o z t ! ! ! ! ! ! . . . 
Felragyogtak a távoli csillagok, felkavarogtak és szaporán lüktetni 

kezdtek a roppant távoli világok, a szomszédos Androméda-ködben pedig 
olyan hatalmas perturbáció keletkezett, hogy megszületett az Androméda-
antiköd, s örömmel harsogta vissza a felhívást. 

A gondolkodó gépek menete pedig örvendezve Fekete Dobozhoz i n 
dult , hogy feltárják nagy titkát, csatlakozzanak és hasonlókká váljanak 
hozzá! 

És ekkor minden lelepleződött. Fekete Doboz üres vo l t ! Teljesen üres, 
hacsak nem számítjuk azt az ősi oxigén- és nitrogénkeveréket, amelyet 
réges-régen a semmitmondó „levegő" szóval jelöltek. A tiszta Abszolútum, 
Eszmény és Határ vol t . 

S a gépek az Abszolútum áhítatos szemlélésébe merültek. Tulajdonkép
pen semmi újat nem láttak. Hogy Fekete Doboz üres, ezt mindenki tudta, 
mindig is tudták. Csak ezért lehetett belehányni az összes megoldatlan kér
dést, nézeteltérést és ellentmondást. Ahelyett, hogy emberi módon gondol
kodtak és okosan megoldották volna a reális ellentéteket, nem pedig a T u 
domány Nyelvének tökéletesítésével foglalkoztak volna . . . Ez a tudás 
azonban elszakadt az élettől, a gyakorlattól és ezért senkit sem izgatott. 
Most viszont elérkezett az idő, hogy a szavakról tettekre térjenek át, és 
ez új színezetet adott a régi tudásnak. 

S ekkor Irányító Berendezés így szólt: 
- Gondolkodó Gépek! Most mindannyian világosan megértettük, 

m i a kötelességünk! Abba kell hagyni végre a gondolkodást. Ha gondol
kodni fogunk, akkor nem Fekete Dobozhoz válunk hasonlóvá, hanem az 
emberhez! Gyötrődni, töprengeni, éjszakákon át nem aludni - ördög 
vigye az ilyen életet! Ha az embernek tetszik a gondolkodás - akkor hadd 
gondolkodjék maga! M i , gondolkodó gépek; ne tegyük ezt! 

* 

Még a gépmemória berendezéséből kivett lyukszalag is érintetlen volt , 
egyetlen apró lyuk sem ütötte át, csupán a kiégett lámpa éles fénye perzselte 
meg kissé. 

Adam Adamicsnak valóban sikerült tegnap olyan Észlényt alkotnia, 
amely okosabb volt nála. És ez az Ész könnyűszerrel el tudta képzelni 
magának az efféle ötlet valamennyi következményét. Mindazokat a követ-



kezményeket, amelyeknek előrelátására nem ért rá Adam Adamics bioló
giailag lomha és sok mindent elfelejtő agya. 

A gép perceptron szemében felvillanó értelemfény igen éles volt — ezer
nyi napnál élesebb. Természetes, ha a szem nyomban elégett. Még jó, 
hogy Adam Adamics, aki elérzékenyülten bámult belé, nem vakult meg 
egész életére. De - mind mondják - azóta kissé óvatossabb és valahogy 
tűnődőbb lett. 

A mű magyar nyelvű kiadása a Kossuth Könyvkiadó gondozásában 
jelent meg 1972-ben. 



Hámori Miklós 

G O N D O L A T O K A F E L H A S Z N Á L Ó I S Z I N T Ű K É P Z É S R Ő L 

„Álmomban két kis cica voltam 

s játszottunk egymással". 

A felhasználó és a számítóközpontban dolgozó szakember közötti konfl ik
tus sokszor drámai formában éleződik k i . A következőkben - a narrátor 
szerepét vállalva - néhány tipikus magatartási formát kívánok bemutatni 
a felhasználó, mind a számítógép környezetében dolgozó szakemberek 
köréből. 

A drámai ábrázolás alapvető törvénye a hitelesség. Ez irányban mindany-
nyiunk gyakorlatára apellálok, a drámaiságról meggyőznek az i t t elhangzott 
többi előadások. 

Előadásom három részre tagozódik. Az első részben a felhasználó, 
a másodikban a specialista a főszereplő. A harmadik rész a „drámai feszült
ség" feloldását szolgálja. 

E L S Ő R É S Z 

A felhasználó 

Első szín 

A Z Á R T A T L A N 

Nem tudja mit akar. Általában azt sem tisztázta, hogy mit szeretne tisz
tázni. Kutatásai feladatát „magasabb" szinten kívánja megoldani, és ehhez 
természetesen az szükséges, hogy dolgozatában megfelelő számú matema
tikai formula szerepeljen, és számítógépet használjon. 



A modell szót már hallotta, és nagyon megnyerte a tetszését; „megbe
szélései" közben gyakran szerepel. Legtöbbször kandidátusi disszertációt 
készít, és az aspirantura utolsó hónapjaiban tűnik fel valamelyik számító
központ környékén. Legritkább esetben vannak kételyei eddig végzett 
munkásságának színvonalával kapcsolatban. Ha mégis, azon úgy segít, 
hogy nem bocsátkozik részletekbe. Az okos gép majd minden kérdést 
megold, minden homályt eloszlat. 
(Egy Cinikus kérdése: „És ha mégsem?") 

Második szín 
A F E L M É R É S E K M E G S Z Á L L O T T J A 

Határozott kívánságai vannak. Egy és kétdimenziós gyakorisági meg
oszlások, táblázatok, értékek és korrelációs együtthatók. 

Felmérésének eredménye 200 jól-rosszul kitöltött kérdőív; ebből a fele 
használhatatlan rossz kódolás és hiányos válaszok miatt. 

Az adatokat 10 alcsoportra kívánja bontani, egy-egy csoporton belül 
10x15 méretű gyakorisági megoszlásokat tartalmazó táblákat tervez. 
(Az átlagos cella-gyakoriságokat mindenki kiszámíthatja.) 

A feldolgozás szempontjai keverednek, de ez nem zavarja. Felméréssel 
kapcsolatos „vizsgálatainak" eredményét 3500 táblázatba sűríti. Munkája 
két kötetben jelenik meg, melyből 8 ív elemzést ( I . kötet) és 12 ív tábláza
tokat tartalmza ( I I . kötet). 

(Egy gáncsoskodó kérdés: „És a megbízhatóság?") 

Harmadik szín 

A F E L H A S Z N Á L Ó S Z A K E M B E R 

Rendszerint team-ben dolgozik (melynek többi tagja külföldön tartóz
kodik) , de monolit alakban is előfordul. 

Ismeri a szakmájához szorosan kapcsolódó legfontosabb matematikai 
eljárásokat; számítógépes feldolgozással kapcsolatban már gyakorlati 
tapasztalata van. 

Konkrét és határozott kívánsággal fordul a központhoz. Rendszerint 
többváltozós lineáris regressziót kíván számoltatni 32 változó esetén. Kí
vánságai közé tartozik a többváltozós totális és parciális korrelációs együtt
hatók meghatározása, az átlagok, standard eltérés relatív hiba stb. stb, 
mutatók meghatározása. 

Adatsora ezer megfigyelést ölel fel. Ez szépen hangzik, de: 
a) A szereplő változók egy részét úgy kapja, hogy két vagy három má-



sik változót összeadott. A kért 32 változóban a tagok is és az összeg 
is szerepelnek. 

b) Az adatok között további rejtett összefüggések vannak. 
c) Az adatsor hiányos. Egyes változóknál csak 100 adat van, és lehető

leg minden változónál más adatcsoport hiányzik. 
d) Egyes változóknál a hiányzó adatok helyében 0 érték szerepel. 

Az adatokat 28 csoportban kívánja feldolgoztatni. 
Ha a fentiek ellenére mégsem sikerül értelmes és használható eredményt 
produkálni, a , ,model l " készítői elégedetlenek. 
Az elégedetlenség általános és konkrét. 

Az általános elégedetlenség: mire jó a gép, ha még ezt sem tudja? 
Konkrét elégedetlenség: a gép megbízhatatlan, a programozó nem áll 

hivatása magaslatán. Ha mégis van eredmény, de a korrelációs együtthatók 
abszolút értékben kicsinyek, vagy a standard hiba nagy, valahol a gépben 
van a hiba. 

Egy Szerény: Talán az adatsruktúra körül nincs minden rendben? 

Negyedik szín 

A HÁZIIPART ŰZŐ 

Minicomputeren nagy gépet igénylő algoritmusra - lehetőleg a módosí
tott szimplex módszerre - készít programot. 

Gyakorlati programozási területen tapasztalata nincs. A program több 
hónapos (vagy éves?) megfeszített munkával elkészül. (Az algoritmus is
mert). Csak triviális esetben, mini-méretekben működik. Nagyobb méretű 
feladat (pl. lineáris programozási feladatnál 6 x 8 méretű mátrix) a felnö
vekedett hibák miatt nem működik, mivel a gépi nulla fogalma a progra
mozó előtt nem tiszta. Stabilizáció nincs beépítve, a duális változók érté
keit nem számítja; csak a legprimitívebb degenerációmentes — szerencsés 
konstellációk között — 3 x 2 méretű szimplex táblából számít maximumot. 

A program valóban gyakorlati feladatok megoldására alkalmatlan. Bár 
a program írója programozási gyakorlatot szerzett, az eredmény nincs 
arányban a befektetett munkával. 
A T Ö R T É N E L E M : „A manufaktúra kora lejárt". 



M Á S O D I K R É S Z 

A számítótechnikai szakember 

Ötödik szín 

A M A T E M A T I K U S 

Nevét csupán nagy betűvel írják, címen kívül is. Szerinte csak az a fela
dat érdemli meg, hogy egyáltalán foglalkozzanak vele, amely numerikus 
módszerekre épül. 

Nagy adattömeget mozgató modellek, vagy heurisztikus algoritmusok 
a M A T E M A T I K U S - h o z méltatlan dolgok. Az adatbázis vizsgálata alantas, 
nem M A T E M A T I K U S - h o z méltó foglalatosság. Ha a tények és adatok 
nem illeszthetők az általa ismert módszerekhez, annál rosszabb a tényeknek. 
Valódi — és klasszikus munkákban nem szereplő számítástechnikai problé
mák felmerülése esetén: rossz az adatbázis. Kizárólag a „Reviews"-ban 
referált cikkeket olvas. 
Minden felhasználó alá van rendelve a számítóközpontban dolgozó MÁ
T É M ATIKUS-nak. Ez a fejlődés csúcsa. A felhasználókat csak azért talál
ták k i , hogy a központ és benne a M A T E M A T I K U S működhessék. 

Hatodik szín 

A programozó 

A M A T E M A T I K U S S A L ellentétben, nevét csupa kis betűvel írják. 
A M O D E L L , illetve az A L G O R I T M U S szent és sérthetetlen. A progra
mot az előírás szerint készíti el akkor is, ha az nyilvánvaló hibákat tartalmaz. 

0 pontosan a^t tette, ami le volt írva. 
Ha a program ennek ellenére nem működik, vagy rossz eredményre vezet, 

ezért kizárólag a modell, illetve algoritmus készítője felelős. 
Ö mindent megtett, amit és ahogyan azt számára előírták. 

Hetedik szín 

A Z O P T I M I S T A M E N E D Z S E R 

Minden munkát elvállal, lehetőleg rövid határidőre. A F E L H A S Z N Á L Ó 
kívánsága szent. 

A beosztott modellezők, illetve programozók munkáját gondosan fel
méri. „Ha 50 utasításból álló programot egy programozó 2 óra alatt készít 



el, akkor 100 utasításból álló program elkészítéséhez egy programozónak 
4 órára, vagy 4 programozónak egy órára van szüksége." Ennek megfelelő
en „tudományos módszerekkel" szervez és tervez. 

A gép műszaki állapota nem probléma, gépi idő nem probléma. Álta
lában semmi sem probléma. (Ha csak az nem, hogy határidőre semmi sem 
készül el, egyes feladatok pedig egyáltalán nem kerülnek sorra.) 

H A R M A D I K R É S Z 

Szintézis 

Nyolcadik szín 

Az UR szava: 

„Mondottam ember, küzdj és tanuld meg a szakmád! De alaposan! 
LUCIFER 

Talán azt is tisztázni kellene, hogy k i van kiért? 

U T Ó S Z A V A K 
melyeket nem érdemes elolvasni 

1. A felhasználó elsősorban a saját szakmáját ismerje magas szinten, 
korszerűen. Ehhez hozzátartozik a szakterületén alkalmazható mate
matikai és számítástechnikai módszerek ismerete is. 

2. A felhasználói számítástechnikai képzés ennek megfelelően legyen 
differenciált. 

3. A felhasználó számára nem valamely magasszintű programnyelv el
sajátítása a műveltség csúcsa. Informatikai, rendszerelméleti ismere
tek legalább ilyen fontosak. 

4. Nincs külön matematika (számítástechnika) vegyészek és közgazdá
szok számára, de mindketten a matematika más-más területeit alkal
mazzák. 

5. A felhasználói képzésnek a tudomány specializálódásai és integráló
dási folyamatában fennálló ellentmondást kell feloldania. 

6. A felhasználó támaszkodjék a számítóközpontban dolgozó szakem
berekre, ne vállalkozzék már készen levő nagyüzemi módon készült 
software háziipari előállítására. 

7. Az általános számítástechnikai ismeretek mindinkább az általános 
műveltség részévé válnak. A következő évtizedben az alapképzés 
középfokú oktatás szintjére kerül. 

8. A számítástechnikai szakember képzésének kérdéseiben a többi - i t t 
elhangzott - előadásra utalok csupán. 



Hódi Sándor 

F R A G M E N T U M O K A J Ö V Ő K U T A T Á S R Ó L 

A pók gyakran bonyolultabb és szebb 
hálót sző, mint a takács, de a leg
rosszabb takács is felülmúlja a pó
kot abban, hogy előre látja munkája 
eredményét (Marx) 

Miért érdekel bennünket a jövő? 

Nemzedékünket - talán jobban mint korábban bármely nemzedéket -
nyugtalanítja a jövő. A múlthoz képest sokkal mélységesebb bennünk - és 
talán jogosabb is — aggódásunk világunk, nemzetünk, városunk, családunk, 
s önmagunk sorsáért. Tele vagyunk elvárásokkal, balsejtelemmel, féle
lemmel a jövőt illetően. 

Megosztott világunk fokozva harckészültségét — őrzi a békét. Sorsunk
nak ez a legnagyobb paradoxona, jövőnk mindenre árnyékot vető kérdő
jele. 

A balsejtelem, szorongás, félelem ellenére kíváncsivá is tesz bennünket 
a jövő. Nemzedékünk tanúja vol t olyan dolgok megvalósulásának is, ame
lyeket a józan ész korábban merő képtelenségnek tartott. Számos felfede
zést és technikai megvalósítást a legbátrabb álmodozó sem láthatott né
hány évtizede előre. Hosszú lenne felsorolni az elmúlt negyed század leg
jelentősebb felfedezéseit is. A biológia, a lézertechnika, a holográfia, az 
elektronika, az automatizálás, a nukleáris technika és a haditechnika máról 
holnapra új eredményeket, meglepetéseket ad. Az ember kíváncsian, b i -
zakodva-reménykedve, hogy megéri - keresi az elkövetkező negyed szá
zad tudományos-technikai színvonalának körvonalait. 

Ugyanakkor a jövő csodálatos, vagy elrettentő felrajzolása „divattá" 
napjaink legrafináltabb ideológiai, pszichológiai fegyverévé vált. M i n t 
kiderült, az emberek jövőre irányultsága kiválóan felhasználható külön-



böző társadalmi eszmék propagálására. A prognózisok ideológiai fegyve
reivel valóságos harc indult meg az emberek jövőtudata formálásán ke
resztül a jövőért. 

Más okok sem engedik, hogy megfeledkezzünk a jövőről. 

Jövő a jelenben 

Sokszor kell figyelmünket a jövőre irányítani, ha jelenünkben bizonyos 
jelenségek, események - bajok - szükségintézkedéseket követelnek. 
A jövőre gondolva ilyenkor, Fred L . Polák szavaival: „az áradó víz ellen 
próbálkozunk gátakat emelni", régebben felborult egyensúly következmé
nyeinek súlyosságát igyekszünk fáradozásunkkal csökkenteni. Csakhogy 
a gát, hol i t t , hol ott szakad át, s m i tulajdonképpen örökösen csak az 
események után kullogunk. 

Nem nehéz felismerni, mit jelentene egy olyan igényű és lehetőségű 
előrelátás, jövőkutatás, amely előre figyelmeztetne azokra a veszélyekre, 
amelyeket mi általában már csak „kifejlett" formájukban vagyunk képesek 
felismerni, tudomásul venni. 

Természetesen távolról sem várható, hogy mindent előre tudnánk jó
solni. Nem lehetséges még a bekövetkező rossz jelenségeket sem mind 
előrelátni. Ez azonban semmivel sem csökkenti, sőt inkább növeli a jövő
kutatás jelentőségét. 

Előrejelzések 

Társadalmak, nemzetek, de globálisan véve az egész emberiség is felbecsül
hetetlen munkát, anyagiakat, energiát takaríthatna meg gondos előrejel
zésekkel. 

Napjainkban — tekintettel a világ szegénységre — a közgazdasági előre
jelzéseknek van legnagyobb szerepük. Az aktuális világpolitikai helyzet 
miatt azonban nem kevésbé lényeges az előrejelzés tudományos és technikai 
téren, hadügyben és politikában, földrajzi és világűrkutatásban. De épp 
olyan lényeges az előrejelzés egészségügyben, közoktatásban, demográfi
ában, környezetvédelemben, urbanizációban, stb. Ugyancsak a problémák 
aktualitása - a különféle társadalmi devianciák, s személyiségzavarok -
miatt szükségessé vált pszichoszféránk vizsgálata, s jövőben rejlő veszé
lyeinek előrejelzésére is. 



Futurológia — prognosztika 

A társadalmi előrejelzés nyugaton szervezetten az 1950—1960-as években 
jelentkezett először - keleten később. Kísérletek történtek egy új tudomány
ág létrehozására, amely a jövőkutatás feladatát vállalná magára. Az új 
tudományt futurológiának nevezték el, kezdetben nem határolva el élesen 
a prognosztikától. A prognosztikát azonban később egyre többen a futu
rológiának csak egyik részeként kezdték értelmezni. Gyakori eset az is -
napjainkban is - , hogy különböző szerzők magát a futurológiát is külön
bözőképpen értelmezik. 

A fogalomzavar egyelőre komoly problémát jelent, mégis számos ország
ban folynak olyan irányú kísérletek, hogy létrejöjjön az új tudomány -
bárminek is nevezzék - , amely jövőkutatással, az előrejelzés törvényeivel, 
módjaival és módszereivel foglalkozna. 

Amíg azonban egyesek ennek az új tudománynak a születése körül 
bábáskodnak, mások máris komolyan megkérdőjelezik értelmét és cél
szerűségét. Helyette mást javasolnak. 

Az előrejelzések veszélye 

Amennyiben csak egyetlen tudományág — a futurológia - feladatkörébe 
tartozna a jövőkutatás, úgy nagyobb lenne annak a veszélye, hogy az előre
jelzések nem tárnák fel a társadalom előtt nyíló valamennyi lehetőséget, 
s nem mutatnának rá valamennyi veszélyre, hanem megmaradva a durvább 
problémák érzékelésének szintjén, azokat a jövőelképzeléseket dolgoznák k i , 
amelyek faktoraik figyelembevétele és értékrendjük mellett „reálisan 
megvalósítható" jövőnek tűnnek. 

Ha most ezt az előrejelzést követné a tervezés, tulajdonképpen az előre
jelzés ennek a szűk kutatócsoportnak önmagát teljesítő próféciáját érvé
nyesítené. 

Éppen ezért sokkal kívánatosabbnak látszik, ha egyetlen tudomány 
sem mond le a jövőben rejlő lehetőségek kutatásáról, s ezzel együtt jövőt 
formáló lehetőségeiről sem. 

Jövő tudatos gondolkodás 

Nemcsak arról van szó, hogy valamennyi tudományon belül helyet kell, 
hogy kapjon a jövő. Ugyanennyire fontos, hogy a prognosztika ne legyen 
— ne lehessen! - csak katonai, állami, politikai vagy gazdasági szektorban 
tevékenykedők - tudósok és nem tudósok - monopóliuma. A jövő minden 



embert érintő kérdéssé kell, hogy váljék, az emberek széles rétegeinek 
kell ismerni a lehetséges és alternatív jövőket, a választási lehetőségeket 
és az ezzel járó felelősséget, veszélyeket, mert csak így remélhető, hogy 
kívánatos céljaik elérése érdekében saját sorsukat - jövőjüket - tudatosan, 
s képességeik szerint alakíthatják. 

Gondolkodásunknak jövőreirányultságúnak kell lennie. Ennek más 
meggondolásokból is szükségszerű követelménnyé kell, hogy váljék. 

A^ idő sodrában 

Ma a tudományos fejlődés és az ezt követő ismeretek gyarapodása olyan 
ütemű, hogy a frissen végzett szakember néhány év után már csak elévült 
anyagot hordoz magában. 

Az úgynevezett „haladó" tudományokban (mikrobiológia, modern 
fizika, stb) az ismeretek öt év alatt elévülnek, vagyis rövidebb idő alatt, 
mint amennyi ideig tartott elsajátításuk. Gyakorlatilag újból kellene kezde
ni a tanulmányokat. Ezt elkerülendő, nélkülözhetetlenné válik a permanens 
képzés. 

Becslések szerint a tudomány anyagának a mennyisége nem egészen tíz 
év alatt megkétszereződik. Atlagot számítva húsz másodpercenként szü
letik egy újabb felfedezés vagy találmány. A tudósutánpótlás egy év alatt 
több, mint amennyi tudós az évszázad elején az egész világon volt , és az 
egész világtörténelem folyamán élt tudósok mintegy 90%-a ma él és tevé
kenykedik. 

Ezek az adatok hozzávetőlegesen sejtetik, mit jelent az ismeretek duzzadó 
sodrásában a jelenben megrekedni. 

Nincs mindenben gyorsulás 

A tudományos-technikai-gazdasági életben 25—30 év nagy idő, s ezen 
a téren az ezredfordulóig beláthatatlan változásokra számíthatunk. A peda
gógiában azonban ez az idő „egyetlen hajításnyi" csupán, egy generáció 
felnevelkedése. A nemzedékek cserélődésében nincs gyorsulás. Sőt, minél 
bonyolultabbá válik a társadalmi lét, minél több ismeret vár elsajátításra, 
annál hosszabb idő szükséges a társadalmilag éretté váláshoz. 

A nemzedékek cseréje megtöri az idő gyorsulását. De megtöri az egyéni 
lét szférája is. Az emberi tudat és mentalitás csak igen mérsékelt tempóban 
és korlátozott mértékben módosul, alkalmazkodik. Ebből kifolyólag már 
napjainkra is adódott néhány megoldhatatlan probléma. 



A technikai kultúra válsága 

A gyorsuló idővel lábunk alól kicsúszott a talaj. A tudományos-technikai 
ismeretanyag olyan hatalmasra duzzadt, annyira bonyolult és szerteágazó 
lett, hogy egy ember számára csupán csekély töredéke sajátítható el. A z 
enciklopédikus műveltség és tudás még a lángelmék számára is megszűnt. 
A jó specialisták még csak otthonosan mozognak szűkebb tudományáguk 
világában, de az átlagember a világról való ismereteknek relatív olyan m i 
nimális és hiányos mennyiségével rendelkezik, hogy ez egyszerűen már 
nem teszi lehetővé számára, hogy koráról, világáról megközelítően reális 
és átfogó képet alkothasson. 

Tárgyak, eszközök sokasága között él, használja ezeket anélkül, hogy 
működésük, struktúrájuk elvéről megbízható ismeretekkel rendelkezne. 

A jövő tudományos-technikai perspektívája ilyen szempontból kétség
beejtő a máris szorongó, bizonytalanná vált ember számára. 

A társadalmi lét válsága 

A régi társadalmak történelmi szükségszerűséggel közelednek pusztulásuk 
felé. Az új társadalmak nagy ellentmondások közepette, nehéz történelmi 
helyzetben keresik a kiutat. Egész népek ideológiai mítoszok hálóiba 
kerülnek, s míg egyfelől a mítoszalkotás és társadalmi, dezorientálás a je
len formák megőrzéséért, másfelől óriási erőfeszítések történnek a tömeg
tudat történelmi cselekvő beállítódásának megnyeréséért. Bolygónk feszült 
társadalmi konfliktusok színhelye, s ebből a pattanásig feszült, végletekig 
manipulált világból születik a jövő. 

E jövő érdekében pedig nagy nagy szükség lenne, hogy az emberek 
kritikusan szemléljék saját gondolkodásukat és cselekvésmódjukat, élet
vitelüket és magatartásukat, világlátásukat és szellemi fejlődésüket. E tisz
tánlátás igénye elválaszthatatlan a jövőtudattól. 

Elfordulás a jövőtől 

A jövővel, s méginkább, a jövőkutatással szemben tapasztalható bizonyos 
„érdektelenség" is. Azért idézőjelbe tett érdektelenség ez, mert voltaképpen 
ez a magatartás a jelenbe szeretne megkapaszkodni, élenjáró hírverője 
a „jelenkutatásnak", fél szembe nézni minden változással, mert a társadal
m i átalakulás a jelenbe ágyazott érdekeltségeit veszélyezteti. 

Az érdektelenségen túl, szigorú egzaktsággal felvértezett tudósok (mint 
p l . az amerikai Reichenbach, Lundberg, D o d d , Lazarsfeld stb.) egy része 



tagadja is a jövőkutatás lehetőségeit, s tudománytalan kalandorságnak tart
ja. Abból a „kézen fekvő" feltételezésből indulnak k i , hogy a jövő tulaj
donképpen nincs is, mert nem lehet lemérni, megfigyelni jelenségeit, nem 
lehet ellenőrizni sem stb. ergó nem jöhet szóba, mint tudományosan vizs
gálható valami. Mive l pedig a jövő ilyen bizonytalan, megfoghatatlan, 
homályos valami, legcélszerűbb kerülni az efféle kalandorságot, s képzelgés 
helyett a jelen problémáival kell foglalkozni. 

Más tudósok ezzel kapcsolatban arra figyelmeztetnek, hogy nem túl 
szerencsés a jövővel szemben a jelenben való megkapaszkodás, mert a je
len, ha úgy vesszük, még kevésbé létező, s megfogható valami, mint a jövő. 
Minél tüzetesebben vesszük szemügyre, annál jobban elvékonyodik, míg 
végül is minden jelenséggel kapcsolatban csak a múlt és a jövő alternációi-
ban gondolkodhatunk. 

Megjósolható-e a jövő? 

Már pusztán azáltal, hogy a tudomány a társadalom fejlődésének bizonyos 
alternatíváit feltárja, s egyeseket kiemel, növeli ezek bekövetkezésének, 
megvalósulásának esélyeit. Növeli elsősorban azáltal, hogy a társadalmi 
tervezés ezekre a feltárt alternatívákra épül. A lehetséges, vagy lehetségesnek 
vélt jövők közül választva egyben be is avatkozunk a jövő alakításába. 

Egy gondolattal tovább menve, egyáltalán a jövőről beszélve, ennek 
lehetőségeit kutatva - vagy akár magával a jövőkutatás problémáival 
foglalkozva - a jövőt formáljuk. Ezt csak abban az esetben vitathatnánk el 
ha elfogadnánk, hogy a társadalmi fejlődésben egy mindenre kiterjedő 
determinizmus érvényesül. Bár bizonyos determináció feltétlenül érvényesül 
mégis az emberek lehetőségei, melyek tudati és akarati tényezőkön múlnak, 
szintén nagy szerepet játszanak a jövő alakításában. Ilyen értelemben nem 
mondhat le az ember jövője formálásáról, mert lemondva is, öntudatlanul 
mégis ezt formálja, csak kiszolgáltatottabban és más alternatívákkal. 
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Szimpozion 





K i s i m r e István 

T U D O M Á N Y O S K O N F E R E N C I A A S Z Á M Í T Á S T E C H N I K A 
O K T A T Á S Á R Ó L 

A számítógépek jelentőségét ma már senki sem tagadja. A számítástechnika 
fejlesztésének és eredményes alkalmazásának előfeltétele azonban a megfe
lelő szellemi bázis biztosítása. Éppen ezért nagyon nagy jelentősége van 
ezen a területen is a szakemberképzésnek. 

Ezt tartva szem előtt rendelte el a magyar Művelődésügyi Minisztérium 
, ,A számítástechnikai oktatás a hazai felsőoktatási intézményekben" témá
jú tudományos konferencia megtartását. A konferenciára 1974 májusában 
került sor Visegrádban. A mintegy 200 résztvevő 60 előadást hallhatott 
a számítástechnika oktatásának elképzeléseiről, megvalósításáról, eredmé
nyeiről és problémáiról. 

Bevezető előadást Krekó Béla, az Egyetemi Számítóközpont igazgatója 
tartott „A számítástechnikai oktatás fejlesztésének problémái" címmel. 

M i n t ahogyan előadásában elmondotta, az oktatás szintjét illetően meg
különböztetünk 

a. általános képzést 
b. szakképzést. 

A számítástechnika helyzete alapvetően az általános képzésen múlik. Ez 
két részre bontható: alapképzésre és felhasználói képzésre. A jól szervezett 
általános képzésre támaszkodva viszonylag könnyen lehet megoldani a szak
képzést is. Jelenleg nem annyira a specialisták hiánya, problematikus, 
hanem az általános számítástechnikai kultúra és a konkrét, gyakorlati 
alkalmazásokra képes szakemberek hiánya. Ez pedig az általános képzéssel 
megoldható. 

A képzés formái közül az intézményes oktatást kell előnyben részesíteni, 
míg a tanfolyamok inkább kiegészítő jellegűek legyenek, akár az intézmé
nyes oktatás keretein belül is. 

Magyarországon jelenleg alapképzésben mintegy 15 000 fő részesül éven
te, szakképzésben pedig kb. 2000. Számítástechnikai oktatást közel 1000 



előadó végez. A felmerülő hiányosságok közül elsősorban a korszerűtlen 
berendezés, az oktatói gárda nem teljes felkészültsége és az egységes tan
terv hiánya emelhető k i . Jelentkeznek azonban rendezetlen jogi kérdések 
(diplomakibocsátás, szakképesítés stb.) és hiányzik a számítástechnikának 
mint tudománynak hivatalos elismerése is. 

A számítástechnikai oktatás távlati tervében szerepel a technikai bázis 
fejlesztése, az általános és szakképzés, valamint a számítógépnek mint 
didaktikai segédeszköznek alkalmazása. 

Az általános képzés célja, hogy a népgazdaság különböző területein 
működő szakembereket olyan számítástechnikai ismeretekkel vértezze fel, 
hogy tevékenységüket a korszerű követelményeknek megfelelő színvonalon 
folytathassák. 

Ezért van nagy jelentősége a felhasználói szintű képzésnek. A magas 
szinten álló felhasználókat viszonylag rövid idő alatt lehet átképezni számí
tástechnikai szakemberekké. A felhasználói szinteken az a követelmény, 
hogy az illető szakemberek feladataikat a számítástechnika módszereinek 
és eszközeinek figyelembevételével tudják megfogalmazni illetve megolda
n i . Az ilyen képzés eredményesen csakis az illető szaktantárgyakba beágyaz
va képzelhető el. Ennek megoldása a számítástechnika eredményes alkal
mazásának előfeltétele. 

Szakképzés alatt a következő szakemberek képzése jöhet számításba: 
a. programtervező illetve programozó matematikus 
b. műszaki specialista 
c. rendszerszervező. 
A programozó matematikusnak (software-specialista) alapos szakmai 

ismereteket kell szereznie számítástudományból (fontos a géptől független 
programozási szemlélet kialakítása), matematikából (főképp numerikus 
analízisből) és egy-egy fontosabb alkalmazási területen (operáció-kutatás, 
kibernetika stb.) is. 

Javaslat hangzott el, hogy a számítástudományi képzést válasszák el 
a matematikus képzéstől azzal, hogy az új szakembert a jövőben „infor-
matikus"-nak nevezzék. 

A rendszerszervezés tudományos alapjairól még viták folynak, de a szá
mítástechnika eredményes alkalmazása rendszerszervezők nélkül ma már 
elképzelhetetlen. Képzésük megoldása egyik legfontosabb kérdése a szá
mítástechnikai oktatásnak. 

Kalmár László előadásában a számítástechnikai szakemberképzés prob
lémáit a következőképpen csoportosította: 

1. A számítástechnika és a számítástudomány gyors fejlődéséből eredő 
problémák. 

A rohamos fejlődés szükségessé teszi a tantervek állandó fejlesztését, 
a jegyzetek újbóli megírását. A már kiképzett szakemberek tudása nagyon 



hamar elértéktelenedik és egyelőre nincs semmiféle szervezett továbbkép
zés részükre. 

2. A szervezeti kérdések megoldatlanságából eredő problémák. 
Nincs megoldva az intézményes és tanfolyami képzés viszonya. A prog

ramtervezők és programozók között is problémák léphetnek fel, ha egy 
munkahelyre kerülnek. Az előbbieknek ugyanis ötéves egyetemi képzettsé
gük van kevés számítástechnikával, míg az utóbbiak a három év alatt jó
val több számítástudományi ismeretet szereznek. 

3. A számítástudomány és a matematika viszonyának tisztázatlanságából 
eredő problémák. 

Kétségtelen, hogy a számítástechnika nagyon sok matematikai segéd
eszközt használ, de mégsem tekinthető egyszerűen a matematika egyik 
fejezetének. Eltér attól módszerben és szemléletben is. Ezt viszont sokan 
nem látják be és így sokszor helytelen, sőt káros határozatok születnek 
a számítástudományt illetően. 

4. A szakemberszükséglet felmérésének hiányából eredő problémák. 
Fontos kérdés, hogy mennyi szakemberre van szükség és milyenekre. 

Félő, hogy azok, akik rövidebb képzésben részesülnek, előnyben vannak 
elhelyezkedés szempontjából azokkal szemben, akik csak később végeznek 
majd, mert alaposabb képzésben részesülnek. 

5. A Magyarországon üzemelő géptípusok sokfélesége miatti problémák. 
A különböző gépeken dolgozó szakemberek együttműködése nehézsé

gekbe ütközik. Nincs lehetőség közös programkönyvtárak, szakkönyvek 
használatára sem. 

6. A számítástechnikai kultúra terjesztésével kapcsolatos problémák. 
A számítógépek korában mindenféle termelési ágazat, mindenfajta tudo

mány szakembere csak úgy tudja megállni a helyét, ha legalább annyi szá
mítástechnikai ismerettel rendelkezik, hogy meg tudja ítélni, működési 
területén mely problémák megoldásához lehet és gazdaságos számítógépet 
igénybe venni. Ebben is mutatkoznak már bizonyos eredmények, de az 
említett cél még messze van. 

A kétnapos konferencián még számos érdekes előadás hangzott el. 
A z előadók, akik maguk is foglalkoznak számítástechnika oktatással, be
számoltak azokról az eredményekről, tervekről, problémákról, amelyfk 
munkájuk során jelentkeztek. Szóba került a tantárgybeosztás, az órakeret, 
a tantárgyi elhelyezés, a tematika, a tartalmi mélység, a didaktikai megoldá... 
a számítástechnikának a többi szaktantárgyban történő alkalmazása, a szá
mítógéppel segített oktatás, a gyakorlati felkészítés és begyakorlás problé 
mája, a tansegédlettel és eszközökkel való ellátottság, az oktatók felkészí
tése stb. 

A záróülésen a programbizottság ajánlásait a résztvevők egyhangúlag 
elfogadták. A javaslatokban megemlítették, hogy a felsőoktatási intézmé-



nyek számítóközpontjainak kialakításakor országos érdekeket kell figye
lembe venni. Ezenkívül be kell szerezni a kiegészítő berendezéseket és 
koordinálni a software-fejlesztési munkákat is. A felsőbboktatási intéz
ményekben egységes tantervet kell kidolgozni és az oktatáshoz megfelelő 
szintű jegyzeteket készíteni. Mive l a felsőfokú oktatás az alsó- és középfokú 
oktatásra épül, ezért meg kell vizsgálni, hogyan történik a számítástechnikai 
képzés szempontjából hasznos ismeretek oktatása az általános és középisko
lákban. 

Végezetül a résztvevők kifejezték reményüket, hogy ez a konferencia 
hagyományossá válik és esetleg nemzetközivé is fejlődik. 



Szemle 





Boldizsár K . Lajos 

A K O R Č U L A I M O R E Š K A 

A korčulai moreška tulajdonképpen harci tánc. Felújításának harmincadik 
évfordulója tiszteletére a múlt év vége felé 220 oldalas emlékkönyv jelent 
meg fényes papíron, színes felvételekkel, rajzokkal, kottákkal, okmányok
kal, háromezer példányban. Összeállításán azok fáradoztak, akik évtizedek 
óta tanulmányozzák a moreška történetét, lényegét, sajátosságait; akik 
összenőttek vele, mint gyökerek a fatörzzsel. 

A bevezetőt és a korčulai moreška történelmi fejlődését D r . V i n k o 
Foretić, a történelmi tudományok doktora írta hetven oldal terjedelemben. 
Korculán született 1901-ben. A dubrovniki levéltár tudományos munkatársa, 
amelynek 1949-től 1963-ig igazgatója volt . Számos tanulmány szerzője. 
Különösen Korčula és Dubrovnik történelmével foglalkozik. 

Azokról a táncokról és szokásokról, amelyek a moreskához fűződnek 
D r . Ivan Ivančan tájékoztat közel hetven oldal terjedelemben. A Dráva menti 
Molva községben született 1927-ben. Az etnológiai tudományok doktora, 
a zágrábi Népművészeti Intézet tudományos munkatársa. 

A korčulai moreška zenéjét, több mint harminc oldalon Zoran Palčok, 
a szociológia professzora ismerteti. Dubrovnikban született 1908-ban. 
1951—1963-ig a zágrábi Népművészeti Intézet igazgatója vol t . íróként 
is ismert. A Horvát SZK oktatásügyi szerveiben is működik már vagy 
húsz éve az amatőrzene területén... 

D r . Zlatan Podbevšek korčulai orvos a felújított moreška harmincéves 
szerepléséről számol be több mint húsz oldalon. 

Marinko Gjivoje a korčulai moreška fegyvereit és jelmezeit ismerteti. 
Igor Lozica, aki már húsz éve vezeti a moreskát, névsort közöl, amelyből 

megtudjuk, hogy eddig 398 moreskása vol t Korculának. Közli annak 
a 24 moreskásnak a névsorát is, akik 1884. július 20-án engedélyt kértek 
a város vezetőségétől a moreška bemutatására. 

Ugyancsak Igor Lozica, jelentéséből tűnik k i , hogy az utóbbi harminc év 



alatt a Moreška elnevezésű tánccsoport több mint negyvenszer lépett fel 
Korculán kívül szerte Jugoszláviában, különböző nagyobb ünnepségek 
keretében. Ezenkívül Párizsban a békekonferencián 1947-ben, Londonban 
pedig a Jugoszláv Turisztikai Szövetség Képviseletének rendezésében 
1963-ban. A hazai fellépésekből kiemelkedik sikeres szereplésük a Karlovácon 
megrendezett Horvátország Ifjú Zenekedvelőinek 16. szemléjén. 

Az utóbbi 30 évben 15-ször készült dokumentumfilm a moreskáról, 
többek között 1966-ban a londoni BBC, 1968-ban a holland televízió ren
dezésében. 

Stijepo Ivančević összeállította a korčulai moreška bibliográfiáját. 
Kitűnik, hogy több mint 300 mű, tanulmány, cikk foglalkozik a korčulai 
moreskával több európai nyelven, többek között magyarul is. (Pör Anna: 
A ma a múlt ölelésében, Tükör, Budapest, 48. sz., 1965., 10—11. oldal. 
Bács Gyula: Királyok civilben, Ország-világ, Budapest 18. sz. 1967. A 
jugoszláv tengerpart Korčula szigete, 1967.) Az i t t feltüntetett szerzőkön 
kívü 1 még számos munkatárs is közreműködött. 

Egy kis ízelítő a szövegből: 
Ivo Kalogjera-Ivić, egyik legismertebb moreska-király meséli: „1911-

ben lettem moreskás, alig hogy betöltöttem a 15. életévemet. Sokan vol tunk, 
akik azon fáradoztunk, hogy bekapcsolódjunk az idősebb táncosok cso
portjába. Megalakult a szigorú bíráló bizottság a következő összetételben: 
barba Miće Depolo, barba Frane Depolo (Puhalo), barba Ante Depolo, 
barba Vicko Depolo (Kikiriš). Szigorúan figyelték táncunkat. Mindent 
beleadtunk. A végén egyhangúlag úgy döntöttek, hogy az a kis Kalogjera 
megfelel. De csak az. Abban a pillanatban úgy éreztem, hogy mindenkitől 
nagyobb vagyok a világon." 

Valóban, elhisszük ezt a boldogságot, mert évtizedek óta meggyőződtem 
i t t Korculán, hogy amikor még gyermekcipőben járt a turizmus, a moreška 
nevű harci táncot csak egyszer mutatták be évente, mégpedig július 27-
én, a horvátországi felkelés évfordulójának tiszteletére, Korčula városká
jának és környékének népe nagy szeretettel és tisztelettel dédelgeti ezt 
a táncot. A fiatalok többsége most is arról álmodozik, hogyha majd elég 
erős lesz, felöltheti a piros-fehér, vagy a fekete-fehér táncruhát, és fiatalsága 
legszebb éveit a nemes hagyomány ápolásának szenteli. Nem vitás, hogy 
Korčula nemcsak természeti szépségének köszönheti turizmusának erő
teljes fellendülését, hanem ennek a táncnak is. Tavasztól őszig szinte napon
ta ontják a hajók néhány órai korčulai tartózkodásra a turisták százait. 
Elragadtatással nézik és tapsolják meg a moreskát a világ minden tájáról 
idecsöppent turisták ezrei, akik, földközitengeri körutazásaik során meg
tekintik ezt a látványosságot. Az 1944 nehéz háborús napjaiban felújított 
Moreška együttes kizárólag gyerekekből állt, mert Korčula fegyverre 



érett f iai a fronton voltak. Fontos feladatuk volt a gyerekeknek: fellépé
seikkel erősíteni a nemzeti öntudatot, a megszállókkal szembeni ellenállást. 

A háború forgatagában megsemmisült a moreška levéltára. A táncról 
nem maradtak feljegyzések. Elvesztek a kották is. Ivo Lozica magára vállal
ta, hogy emlékezetből betanítja a gyerekeket a táncra. A Járási Népbizottság 
Josip Svobodát, a volt fúvószenekar karmesterét bízta meg, hogy kottázza 
le emlékezetből a moreška zenekíséretét. Meg is tette. A blatoi templom 
egyik hangszerének segítségéve1, rendkívü i erőfeszítések árán, az őt jellem
ző lelkiismeretes munkával Josip Svoboda teljesítette feladatát. Néhány nap 
múlva már meg is indultak a próbák. Fúvószenekar hiányában Zdravko 
Stanić pianínóján szolgáltatták a zenekíséretet. 

Az 1944-es textilhiányos időszakban nagy leleményesség kellett a moreš-
kások jelmezének elkészítéséhez. 

A korčulai Moreška együttesnek 1944. október 15-én kellett először 
fellépnie Hváron a Horvát Antifasiszta Ifjúsági Szövetség második dalmá
ciai konferenciáján. Csak húsz nap volt a begyakorlásra. A Ston hajóval 
indultak a moreskások és kísérőik Korčula szigetéről Hvárra. A háború 
még tartott, izgalmas, viszontagságos volt az utazás az aknákkal teli tenge
ren. 

A konferenciára összesereglett egész Dalmácia ifjúsága. Hvar zsúfolt 
volt . Közel tízezer néző előtt lépett fel a Moreška együttes. Vladimir 
Nazort várták nagy izgalommal, aki 10 órakor meg is érkezett az egybe
gyűlt ifjúság lelkes üdvözlése közepett. A táncot a X X V I . divízió fúvós
zenekara kísérte. A közönség szűnni nem akaró tapssal fejezte k i elismeré
sét, s ez további lelkes munkára ösztönözte a fiatal moreskásokat. Ezzel 
a korčulai Moreška együttes elindult hosszú útján, amelyen nem csak a fel
szabadult ország számos pontján, hanem kü^öldön is, méltóan képviselte 
Korculát, Dalmáciát, Horvátországot, és egész Jugoszláviát is. Sokat kel
lene és lehetne még írni a Moreška további szerepléseiről, a fegyverek, 
jelmezek beszerzési nehézségeiről, de szóljunk inkább röviden még néhány 
lényeges mozzanatról, mielőtt rátérnénk dr. Vinko Foretić fejtegetésére. 

Tudni kell, hogy fellépés idején a moreskások nem ihattak alkoholt. 
A fekete katonaság bekormozott arccal verekedett. Rosszhírű ember nem 
lehetett moreskás. A próbákon szigorú fegyelem volt . Magabiztos, bátor 
mozdulatokat kellett begyakorolni. A gyengén edzett és begyakorolt 
moreskások sérüléseket okoznak és zavarják a tánc ritmusát. Egészen 
a mai napig a táncosok is, de a zenészek is amatőrök. 

Az idők folyamán a moreskában is történtek változások. Valamikor 
ugyanis nem libasorban jöttek a táncosok a színpadra, hanem párosával. 
Idősebb megfigyelők kifogásolják, hogy mostanában kimarad a „spanyo
leta" nevű figura, a lábakra suhintó veszélyes kardcsapás. Újabb felfogás 
szerint nem azért esett k i ez a figura, mert nehéz és veszélyes, hanem azért, 



mert cirkuszi mozdulat, és nincs összhangban a moreška általános harci 
jellegével. 

Bizonyos értelemben a jelmezen is történtek változások. Valamikor 
ugyanis a zászlóhordozók is dimijebe öltöztek, mint a bula. A harcosok 
(12 fehér, 12 fekete) kezében két kard van. Ma már a kardok rövidebbek. 
Azelőtt a harcosok cipőben verekedtek, ma már a fehérek piros színű, 
könnyű, pont erre a célra készült, egyforma lábbelit húznak, a feketék 
pedig fekete színűt. Ez 1960 óta van így. Régebben a táncosok termetére 
is vigyáztak. Az alacsonyabbjából került k i a fekete katonaság, a magasabbja 
a fehéreket képviselte. Állítólag ez az ellentét nagyon hatásos vol t , mert 
a feketék az amúgy is alacsonyabb táncállásukkal még alacsonyabbnak 
látszottak. 

M i n t a világszerte ismert más harci táncok jelmezei, a korčulai moreš-
kantoké (így nevezik őket i t t Korculán) sincs semmi vonatkozásban a nép
viselettel. 

Az emlékkönyv leírja nagyon részletesen a táncfigurákat, a táncosok 
minden mozdulatát tiszta, színes felvételekkel és rajzokkal illusztrálva. Le
egyszerűsítve, a tánc összesen hét összecsapásos figurából áll. Ezt megelőzi 
az úgynevezett „szfida", ami annyit jelent, hogy kihívás. Folklor-koreo-
gráfiai tartalmát tekintve ezt tartják a moreška legrégibb és leghitelesebb 
részének, mert hatnyolcados ritmusú, ami nagyon jellemző az adriai öve
zet táncaira. 

Az emlékkönyv színes rajzokkal és felvételekkel bemutatja és leírja a jel
mezek minden egyes részletét. 

Tizenhét oldalon megtaláljuk a moreška zenéjének partitúráját is Josip-
Bepica Svobodától. A fúvószenekarra írt partitúra zongorakivonata Zoran 
Palčok műve. 

A moreška Korculán - de másutt is a világon - figyelemre méltó műve
lődéstörténeti jelenség. Tanulmányozásának problematikája igen széles 
körű, mert tekintetbe kell venni elemeit: művelődéspolitikai múltját, 
zenéjét, koreográfiáját, jelmezét. Mindezt egységesen, világvonatkozásban 
felölelni, igen nagy erőfeszítéssel járna. Különféle anyagot kellene áttanul
mányozni: eddig ismeretlen és ismert levéltári forrásokat, tudományos 
irodalmat, de magát a táncot is, mégpedig a helyszínen. I t t most idéznünk 
kell dr. V inko Foretićet: „Régóta foglalkoztat már a korčulai, de vele kap
csolatban a világ más pontjain is ismert moreskának a jelentkezése. Jólle
het elemei tág értelemben véve szorosan összefüggnek egymással, egyen
ként sajátságos, különálló művelődéstörténeti területet alkotnak. Tanul
mányozásuk megfelelő szakemberek feladata. Éppen ezért egy történész 
nehezen érezheti magát otthon mindegyik területen. Engem mint törté
nészt főleg a moreška művelődéspolitikai múltja foglalkoztat, de szem 



előtt tartom más elemeinek sajátosságát is. így is nagy nehézségekkel küz
döttem, mert nem egy ok miatt nem állt módomban teljes egészében át
nézni a levéltárak eddig ismeretlen, de már felkutatott forrásait sem. V o 
natkozik ez a moreška tudományos irodalmára is. Vannak kritikusok, 
akik felróják a tudományos munkák szerzőinek, ha nem ismerik ezt vagy 
azt a forrást, bizonyos irodalmat, amelyről az illető bíráló valamit tud. 
Be kellene tárgyilagosan látniuk, mennyire nehéz egyes forrásokhoz, vagy 
irodalomhoz jutni . N o , de a történész még így is vállalhatja a munkát, 
különösen, ha hozzájuthatott a hazai források java részéhez. Én is úgy 
gondoltam, kár lenne parlagon hagyni a felkutatott anyagot. Ezért nyúl
tam két ízben is tudományos alapon a moreskához. Az egyik munkám, 
Adalékok a korčulai moreskáról 1955-ben jelent meg a Građa za povijest 
književnosti Hrvatske 25. könyvében. A másik munkámat: Adalékok a dal
mát városok moreskájáról 1964-ben közölte a Zbornik za narodni život 
i običaja Južnih Slavena. Ezekben a munkákban o'asz és latin okmányokat 
is idéztem. Amennyire csak lehet ezúttal közérthető formában szeretnék 
szólni a korčulai moreskáról. Egyben kitérek más dalmát városok moreš-
kájára, és — már amennyire adatokhoz juthattam - a világ más pontjain 
ismert moreskára is. Előre is kérem kritikusaim elnézését, ha talán nem 
tudtam ezt vagy azt a forrásmunkát felkutatni . " 

Most pedig néhány szóban Korčula mai moreskájáról. Már ennek a könyv
ismertetésnek az első mondatában közöltük, hogy a korčulai moreška harci 
tánc. Most még hozzáfűzzük, hogy rövid drámai játékkal van egybekötve. 

M o r o , a fekete arab Otmanovics cár fia elrabolta Osman, fehér cár mát
káját — buláját. A mátka nem viszonozza M o r o szerelmét. Ezzel a jelenettel 
indul a dráma. 

Most megjelenik katonáinak élén a fehér cár, hogy kiragadja mátkáját 
M o r o kezéből. De Otmanovics és M o r o készenlétben tartja fekete kato
náit. Szópárbajt vív a fehér cár és M o r o , miközben Otmanovics és Osman 
mátkájának szavát halljuk. Végül is M o r o és Osman úgy dönt, hogy ők 
ketten megvívnak a mátkáért. Ezzel kezdődik a harci tánc, az úgynevezett 
moreška. A táncfigurák után szünet következik, mialatt a „moreskantok" 
(a táncosok) körbe-körbe járnak. A bevezető figurát nevezik ,,szfida"-nak, 
Moro kezdi a táncot. Osman, a fehér cár elfogadja a kihívást: táncolni 
kezd. Utána Otmanovics kapcsolódik a táncba, majd a többiek. A „szfida"-
ban nem verekszenek, csak lengetik kardjukat. Egyébként a következő 
táncfigurákban erélyesen összecsapkodják kardjaikat (verekszenek, „tuku 
morešku"- ahogyan a korcsulaiak mondják). A harc közepette a bula békí
teni próbál, de sikertelenül. A harc még hevesebben dúl, míg végül a feke
ték kimerülten dőlnek a fehérek lábai elé, M o r o pedig átadja kardját és 
a bulát a fehér cárnak. A bula lelkesen simul Osmanhoz, aki megcsókolja. 
Ezzel vége a táncnak. 



Honnan ered a moreška elnevezése? 
Nem egy nyelvészeti jelenségnél - így népek és országok elnevezésénél 

is - több változatot, árnyalatot, jelentést találunk eltérő értelmezéssel. 
A történelem folyamán a népek erősen keveredtek, kapcsolatot teremtettek 
egymással, a nyelvekben meghonosodtak idegen nyelvek szavai, egyes 
népek elvesztették nyelvüket azzal, hogy más népek nyelvét vették át. 
Számunkra i t t lényeges a következő. Észak-Afrika őslakói az ókorban 
a fehér hajú hamiták ágához tartozó népek voltak. Az Atlasz-hegység terü
letén (a mai Marokkó, Algéria, Tunézia) berbereknek is nevezték őket. 
Viszont mauroknak nevezték a mai Marokkó területének egy részén és 
a mai Mauritánia egész területén élő népeket a területet pedig Mauritániá
nak. Egyébként Észak-Afrikát részben görögök és föníciaiak gyarmatosí
tották (Karthágó városa után karthágóiaknak is nevezték őket). 

Később a rómaiak hódítják meg Észak-Afrikát, és a maurok földjén 
megszervezik Mauritánia névvel provinciájukat. A V I I . században Moha
med megalapítja az iszlám vallást, egyben államszervező is: Arábia tör
zseinek egyesítésével megteremti az arab államot. Ugyanabban a században 
Mohamed utódai elfogla'ják Észak-Afrikát és Elő-Azsiának jelentős részét. 
Mégindul az arab-maur keveredés folyamata. A maurok idővel beleolvad
nak az arabokba. Nyelvüket is átveszik, de mint maurok is ismeretesek 
(más változatban mórok, moriszkok). V o l t úgy, hogy mauroknak nevez
ték az egész arab világot, különösen Északnyugat-Afrika népeit. Az arabok 
innen az Ibériai-félszigetre nyomulnak, legnagyobb részét meghódítják, 
csupán a félsziget legészakibb részén marad hazai kézben a hatalom. Szer
vezett államok veszik fel a harcot az arab-maurok ellen. 

A félszigeten főleg mauroknak nevezték őket (spanyolul morosz, morisz-
kosz). A nagy arab állam széthullásának idején az arab-maurok már 755-
ben az Ibériai-félszigeten külön államot alakítanak. Ezen a félszigeten 
alakult k i a spanyol és portugál nép. A spanyolok két államot szerveztek: 
Castiliát és Aragont. Egyesülésükből 1492-ben született Spanyolország. 
A spanyolok és a portugálok évszázados harcot folytatnak az arab-maurok 
ellen. Ennek nem csak nemzeti jellege volt , hanem a kereszténység és 
iszlám egymás közötti harcát is jelentette. 1492-ben Granadában megszűnt 
az arab hatalom utolsó maradványa is az Ibériai-félszigeten. A spanyol 
nyelvben a moriszko, az olaszban a moresko melléknév a maur, moriski 
elnevezésből ered. Olaszul a maurokkal-moriszokkal kapcsolatos harci 
táncot moreskának nevezik. Már a X V I . századból eredő horvát nyelv
emlékekben megtalálhatjuk a mor, moro, moresak etnikai hovatartozásának 
megjelölését, találkozunk a moreški melléknévvel, így hát természetes, 
hogy a velük kapcsolatos harci táncot moreskának nevezik. Az is igaz, hogy 
Spanyolországban a moriszkosz elnevezés azokra a maur-arabokra is 
vonatkozott, akik 1492 után Spanyolországban maradtak, látszólag fel-



vették a kereszténységet. Ezeknek később mégis el kellett hagyniuk Spa
nyolországot. 

Egyes írók szerint (Nicoló Tommaseo-Bernardo Bell ini ; Nouveau 
Larousse francia enciklopédia, Gerolamo Boccardo, P. Petrochi, Grandé 
Enciclopedia Popolare Sonzogno, Nicola Zingarelli és mások) a moreška 
az araboknál, illetve a móroknál jelentkezett legelőször. Más források 
szerint a spanyoloktól eredt, mint harci tánc, amely a keresztények és 
mórok harcát jelképezi. A spanyolok nagyon korán ismerik a moreskát 
mint harci táncot. Idézzük Ivan Ivančan adatait: , , A legrégibb moreška 
spanyol Leridából származik. 1150-ben mutatták be Ramone Berenguera 
de Barcelone és a fiatal Petronille a.:agon királynő e1 jegyzésével kapcsolatos 
ceremóniák keretében. A tánc ugyanis reminiszcencia volt a maurok kiű
zésére, akik egy évvel előtte Aragóniában vereséget szenvedtek. Moreška 
(morisque - eredetileg) az arabok és keresztények harcát jelképezte sok 
táncossal." 

UVOD M O R E Š K A 



A moreška ezután elterjedt egész Spanyolországban, majd átkerült 
Olaszországba és más európai államokba is. Különösen Korzikán vol t 
kedvelt tánc, ahol az arabok (de i t t az arabokat szaracénoknak is nevezték) 
elleni harcot jelképezte. Azt is tudjuk, hogy Spanyolországban és K o r z i 
kán több drámát egyszerűen összekötöttek a moreška harci tánccal. 



Hódi Sándor 

E L V E K — M Ó D S Z E R E K 

E l i n o r L . H o r o w i t z : U potrazi za b i o h e m i j s k i m objašnjenjem psihoza 
Pregled, 1974, b r o j 1—2 

Nem sokat tudunk a pszihózisok hátteréről. E titokzatos lelkibetegségekkel 
a közelmúltig kifejezetten csak pszichiáterek foglalkoztak. Jeles tudósok, 
kutatógárdák - biokémikusok, neurokemikusok, pszichofarmakológusok, 
genetikusok, neurofiziológusok és más szakemberek a határtudományok 
köréből — egy tucat tudományágat képviselve sietnek most a pszichiáterek 
segítségére. Ilyen széles körű összefogástól joggal lenne remélhető emberi 
létünk egyik legnagyobb titkának mielőbbi feltárása és eredményes gyógyí
tása. 

Akad azonban egy-két dolog, amelyek végigondolása árnyékot vet erre 
az optimizmusra. 

A nagy összefogásoktól általában azt várnánk, hogy széleskörűen, kü
lönböző alapállásokból kiindulva, széles fronton közelítsék meg a vizsgá
landó problémát. Erre az .,összefogásra" azonban ez mégsem jellemző. 
Szinte valamennyi kutató „egy csapáson" halad. Lényegi eltérés nem is 
lehet közöttük, hiszen a cél közös, megkeresni a közérzet, a hangulat neu-
rófiziológiai hátterét. 

Az alapötletet egyesek számára az LSD, mások számára az agyfiziológiai 
kísérletek tapasztalatai szolgáltatták. 

Közismert tapasztalat, hogy már csekély mértékű alkohol fogyasztása 
után megváltozik hangulatunk, közérzetünk, magatartásunk. Még radiká
lisabb a változás LSD fogyasztása esetén. Olyan mértékben megváltozik 
kedélyállapotunk, magatartásunk, percepciós képességünk stb. hogy 
a skizofréniához hasonló állapot jön létre. Azt jelentené ez, hogy a skizo
frénia hátterében is vegyi folyamatok húzódnak meg? 

Ám közérzetünket, magatartásunkat extrém módon megváltoztathatjuk 
másként is. Az agykéreg különböző pontjainak elektromos ingerlésével 
szorongást, félelmet, dühöt, örömet, bánatot, stb. idézhetünk elő, sőt 
mániás felhangoltságot, eufóriás állapotot, vagy kétségbeesést, depressziót. 



Befolyásolható percepciós képességünk is, s végeredményben ugyanazokat 
a hatásokat érhetjük el, mint LSD-vel. 

Drasztikus sebészeti beavatkozásokkal - bizonyos idegpályák átmet
szésével, egyes agyrészek roncsolásával - is radikálisan megváltoztatható 
közérzetünk. Megváltoztatható ilymódon a beteg személyisége is anélkül, 
hogy túl sokat tudnánk e gyógyító eljárás neurofiziológiai és biokémiai 
hátteréről. 

Az utóbbi két évtizedben számos olyan gyógyszert készítettek, amelyek
kel sebészeti beavatkozás nélkül is eredményesen befolyásolható kedély
állapotunk. Ezeknek a gyógyszereknek a hatásmechanizmusa azonban csak 
nagy vonalaiban ismert. A tudósok most azon fáradoznak, hogy részletei
ben is megfejtsék a közérzet és viselkedés vegyszerekkel történő befolyá
solhatóságának hatásmechanizmusát. 

Nem kétséges, egy napon fellebben a fátyol érzelmeink, közérzetünk 
és extrém kedélyváltozásaink neurofiziológiai, biokémiai alapjairól. Isme
reteink alapján aztán olyan gyógyszereket készíthetünk, amelyekkel a kí
vánt módon, kívánt mértékben befolyásolhatjuk önmagunk vagy bárki 
közérzetét, viselkedését. 

Kérdés azonban, fellebben-e a fátyol ezáltal a t i tkok titkáról, arról a cso
dálatos emberi képességünkről, hogy létezésünket élményként éljük meg, 
és hogy mikor, miért, s milyen élményt jelent számunkra ez a létezés? 

Nem lehet kétséges, hogy érzelmeinknek megvan a neurofiziológiai hát
tere, molekuláris alapja, biológiai hatásmechanizmusa, kérdés azonban, 
hogy e molekulák működésének eredményét, érzületünket mi határozza 
meg, öröklött genetikai adottságaink, a molekulák rejtett tánca, amellyel 
világra születtünk, vagy az a világ, amelybe születtünk és élünk? Szomorú
ságunknak vagy jókedvünknek van-e valami köze a világhoz? 

Ezen a ponton válik szakadékká a kétség, gyógyítható-e, és gyógyítás
nak lesz nevezhető-e kedélyünk gyógyszerekkel történő „kiigazítása"? 

Érzelmeink, kedélyállapotunk önnön létünk megélését, tehát a világhoz, 
környezetünkhöz és önmagunkhoz való viszonyunkat tükrözik. Ha szo
rongunk, félünk, kétségbeesünk, ezzé1 a viszonnyal, tehát a környező v i 
lággal és benne önmagunkkal van baj, ez a viszony válik félelmetessé, 
kétségbeejtővé. 

A pszichózisok hátterét kutatva a kérdés ezek után így merül fel : hosszan
tartó, fokozódó szorongás, félelem, kétségbeesés után elboruló kedélyünk 
vajon a molekulák magukkal hozott precíz óraművének elromlását jelenti-e, 
vagy azt, hogy elfogy erőnk, s változtatni nem tudunk kedvezőtlen kör
nyezetünkön, helyzetünkön, viszonyainkon, merr önmagunkat hajunknál 
íogva nem emelhetjük a világ ellentmondásosságai, embertelenségei fölé, 
amelyben élünk. A gyógyszer, amely a kétségbeesésből kiemel, amely fel
oldja félelmünket, megszünteti szorongásunkat, miben különbözik a kábító-



szerektől, amelyeknek egyetlen célja, segítsen menekülni a világ kétség
beejtő realitásai elől? Vagy rejtett szándék éppen, hogy az adott világ sem
mit se változzon - ne ke'ljen, hogy változzon - , s ha számunkra elviselhe
tetlen, tegyük azzá gyógyszerekkel, kábítószerekkel? 

A pszichózisok, vagyis az extrém életélmények okát keresve különböző 
utakon járhatunk. Nem lehet kétséges, hogy meg kell világítani minden 
oldaláról egy dolgot vagy jelenséget, s csak akkor lesz ismert. Múlhatatlanul 
szükség van biokémiai; neurofiziológiai, genetikai, , pszichofarmakológiai 
stb. kutatásokra, csak éppen illúziókba - és hamis ideológiák karjaiba -
nem szabad esnünk. Mert félő, hogy a pszichózis lényegét tekintve mellék
utakon járunk mindaddig, amíg kellőképpen nem tudatosodik bennünk, 
hogy a lét tükröződik érzületeinkben és létélményünk minden árnyalatával, 
extrém életérzéseinkkel együtt világunkat s benne önmagunkat tükrözi 
vissza bennünk. 



Nász Rozália 

S Z Á N T Ó M I K L Ó S K Ö N Y V E : M U N K A I D Ő - C S Ö K K E N T É S 
É S É L E T M Ó D 

„A szabad szombat és életmódváltozások a városokban lakó ipari keresők 
körében." - szociológiai tanulmány 

A szerző tanulmányát a Munkaidő és Életszínvonal Távlati Tervezési 
Bizottság megbízásából készítette. Ugyanis Magyarországon az M S Z M P 
I X . kongresszusa határozatot hozott a munkaidő csökkentéséről. Való
jában ez menny :re mondható sikeresnek, azt akarja bemutatni Szántó 
Miklós tanulmánya. 

A könyv nem ismerteti a munkaidő-szabad idő teljes történelmét, csak 
egy rövid ismertetőt ad az utolsó száz év történetéről magyarországi vo
natkozásban. 

Emlékeztet, hogy a munkaidő csökkentése már az utópista szocialisták 
programjában szerepelt: „mindenki dolgozzék, méghozzá tisztességes 
bérért, és mindenkinek legyen szabad ideje." (6. oldal) A proletariátus 
erősödésével egyre határozottabban követelte a munkaidő törvényes meg
állapítását, rövidítését. 

A szerző ismerteti, milyen vol t a helyzet a Hor ty korszak idején, néhány 
fejlett tőkés országban és a szocialista országokban. Figyelembe kell venni, 
hogy a munkaidő csökkentése világtendencia. Az iparlag fejlett országok 
mindegyikében ezen dolgoznak. Ez a kérdés fog'alkoztat ma nagyon sok 
szakembert és ezt igyekeznek megoldani. Az automatizációvaí ugyanis 
nagyon sok munkás fe'es'egessé válik a termelés folyamatában, ezért azon
ban a munkásnak nem 'ehet felmondani. Biztosítani kell neki munkahelyet, 
ha munkaereje a gépesítés által feleslegessé vált. Ezt csakis a munkaidő 
csökkentésével lehet elérni. 

A szabad idő ma már kulturális, művelődési, pihenési szórakozási szük
séglet - egy fajta igénnyé vált. 



A h o l munkaidő-csökkentésre kerül sor, felvetődik ez a probléma is 
hogyan, m i módon kell csökkenteni a munkaidőt? A szerző a munkaidő
csökkentés módjával is foglalkozik. A kérdés egy része, hogy vajon a napi 
munkaidőt kell csökkenteni, vagy a munkahetet kell rövidíteni. Ezt nagyon 
ügyesen kell megoldani, hogy a termelés szempontjából a leggazdaságo
sabb, a dolgozó számára legmegfelelőbb legyen. 

Magyarországon a munkahét rövidítését fogadták el, mely lehetővé 
teszi a családoknak, hogy a szabadidőt felhasználva életmódjukon változ
tassanak. 

Szántó Miklós megadja a szabadidő definícióját is: „A szabadidő mint 
időkeret a munkánkívüli időnek az a része, amely az anyagi - tehát gazdasági 
társadalmi, fiziológiai - kényszer alapján feltétlenül szükséges elfoglaltsá
gok idején felül, e kényszeren kívül eső tevékenységekre fennmarad." 
- 39 oldal. 

A szerző kutatásának céljául a következő kérdések megvá^szolását 
tűzte k i : 
1 . Hogyan alakult mintasokaságunk alanyainak tevékenysége, a tevékeny

ségek összetétele, időaránya', hierarchiája az időráfordítás és az intenzi
tás szerint a hét végén: pénteken, szombaton, vasárnap? 

2. Megállapítani azt, hogy a munkaidőn kívüli időalapból mennyi például 
a háztartási munkára fordított idő, és milyen tartalékot jelenthet ennek 
csökkenése ? 

3. Melyek a szabad idő társadalmi hasznosításának jelenlegi akadályai. 
Milyen változási lehetőségek adódnak az emberek számára, és me'yek 
a szabadidő-felhasználási eszköz és intézmény feltételei? 

4. Miiyen szabadidő—funkciókat, milyen elvárásokat és ezekkel kapcso-
Jatban mi ] yen értékorientációs rendeket ismerhetünk fel?" (41. oldal) 

A vizsgálat során ezekre a kérdésekre próbált választ szerezni a szerző, 
és mondhatjuk nyugodtan a kitűzött feladatot teljesítette. 

A vizsgálat alanyai a városokban élő ipari munkások voltak. A kutató
csoport f e l é r t e , hogyan haszná'ják fel a kétnapos szabad idő lehetőségeit. 
Azonban az idő felhasználását az életmód egészével összefüggésben kell 
vizsgálni. A kéthetenkénti szabad szombat megváltoztatta a megszokott 
életmód egyik leglényegesebb tényezőjét a szabadidő-alapot. Az életmód 
kialakulása azonban nemcsak egy tényezőtől függ, hanem kü'önböző 
feltételek befolyásolják. A szabad idő nem módosítja automatikusan az 
életmódot, mert a meglevő igények nehezen módosulnak. 

Fe'eletet kapunk, hogyan hatott k i a szabad szombat a túlórákra, mellék
munkákra. Érdekes adatok tükrözik a tényeket, mint p l . : 
— a nehézipari üzemek több mint 3/4 részénél a túlórázás nem növekedett. 
Viszont az építőipari vállalatok 20—30 százalékánál emelkedett a túlórák 
mennyisége. 



Érdekes adat az is, hogy az iparban dolgozók 17%-ának van jövedelem
kiegészítő, rendszeres vagy alkalmi mellékmunkája. A szakmunkás férfiak 
18%-ának, az értelmiségi és egyéb szellemi fogla'kozású férfiak 26%-
ának van mellékkeresete. 

A segédmunkás és szakmunkásnők között elenyésző a medékmunkák 
aránya, az értelmiségi nők körében 15% folytat munkahelyén kívül vala
milyen melléktevékenységet. Megdöbbentő azonban az az adat, hogy 
a dolgozók 63%-a nem folytatna melléktevékenységet, ha keresetük meg
növekedne. A kutatás során foglalkoztak a dolgozó nők helyzetével. Az 
adatok szerint keveset túlóráznak és nem nagyon vállalnak különmunkát, 
mert nem engedi meg a háztartás. A háztartási munka a gépek használatá
val ugyan könnyebbé vált, de a lakáskultúra színvonalának növekedésével 
egyre több munkaórát igényel. 

A vizsgálat során elemezték a szabad idő kihatását a közlekedésre, f i z i 
ológiai tevékenységre, a házimunkára, a tömegkommunikációs eszközök 
használatára a házon kívüJi szórakozásra. Az eredményekből konkrét adat
tal lát el bennünket a szerző. 

A munkaidő csökkentése és a szabad idő növekedése nem elegendő 
az emberek életmódjának korszerűsítéséhez, A vizsgá'at alapján kapott 
eredmények azt mutatják, hogy a szabad szombattal nyert órákat pihenésre 
fordítják, vagy az egész héten felgyülemlett házimunkát végzik el, de van 
olyan eset is, hogy művelődéssel töltik. A kutatási eredmények szerint 
a megnövekedett szabad időt a dolgozók többsége nem arra használja fel, 
amit a kormány várt, mert nem vált a magasabb szintű kulturá^s tevékeny
ség alapjává. Sőt növekedett a túlórák, mellékmunkák száma. 

Nagyon lényeges megállapítása Szántó Miklósnak amikor azt mondja: 
, , A több szabad idő m ; n t érték, akkor válik nyilvánvalóvá, ha „értékesít

hető". (156. oldal) 
Ugyanis a dolgozók nagy része ma még nem tekinti a több szabad időt 

az életszínvonal emelésének. Egyedül a jövedelem megfogható változását 
értékeli. 

Magyarországon, ahol a művelődési lehetőségek a dolgozók széles 
rétegei számára hozzáférhetőek, nincs meg a kultúra iránti igény, sokak 
számára nem vált életszükségletté. 

A tanulmány témája igen érdekes, mivel időszerű problémával foglalko
zik, és hasznos ismeretet nyújt mindazoknak, akiket ez a témakör érdekel 



B o r i Á g n e s 

Ú J T Ö R E K V É S E K A S Z O V J E T F I L O Z Ó F I A I 
K U T A T Á S O K B A N 

(Történelem és f i lozófia. Gondola t . Budapest, 1974) 

T A R T A L O M : D o l g i j - L e v i n s z o n : A z archaikus kultúra és a város: Gurevics : Idő
képzetek a középkori Európában; Gajdenko: A z idő kategóriája a X X . századi Európa 
polgári történetfilozófiájában: Drobnyicki j : A polgári szociológia és a múlt társada
lomfilozófiája; K o n : A történelmi magyarázat logikájának vitájához; K o n : Törté
nelem és szociológia; Drobnyickij : A morális tudat szerkezete; K o n : A nemzeti jellem 
problémájához; A válogató utószava; Névmutató. 

A hatvanas években a szovjet marxista filozófia fellendülése és érdeklődési 
körének kiszélesedése tapasztalható. A figyelem középpontjába pszicholó
giai és szociológiai jellegű kérdések kerülnek, különleges színezetet adva 
a kor filozófiájának is. Ezt igyekszik bemutatni a Társadalomtudományi 
Könyvtár Történelem és filozófia című kötete is. A közzétett tanulmányok 
a kötet szerkesztőjének szavaival élve ,,a történettudomány, a filozófia, 
szociológia és az etika metszéspontjában helyezkednek e l " , s ezzel a kutató
munka sokoldalúságának és a más tudományok közös érdeklődési köre 
megtalálásának a célját szolgálja. 

A könyv első tanulmányának szerzői, Dolgi j és Levinszon, fontos, de 
eddig alig érintett kérdést tárgyalnak. Az archaikus kultúra és a város cí
mű munkájuk alapvető jellemvonása, hogy a várost nem a történelem, 
a polit ikai gazdaságtan vagy régészet szempontjából vizsgálják, hanem 
kulturális jelenségként fogják fe l ; és szemiotikai, szemantikai és intézmé
nyes oldaláról vizsgálják. Szemiotikai szempontból a város kulturális in
formációk tárháza: , , A város. . . egy sajátos szöveg, amely az anyagi, vala
mint a tér- és időbeli közeg szervezésének nyelvén jegyzi föl a közösség 
elképzeléseit a kozmosz rendjéről." Szemantikai vetületből a város nem 
más, mint közvetítő (mediátor) és közvetítők (mediátorok) egysége. Intéz
ményi aspektusból nézve pedig „mindazoknak az intézményeknek a csomó
pontja, amelyek szabályozzák a közösségek és a individuumok közötti 



viszonyokat". Megállapítják, hogy a korai város egész sor funkciója meg
egyezik a kultúra egészének funckionális jellemzőivel, és sajátosságát is 
az határozza meg, hogy hogyan realizálja ezeket. E kérdések taglalása sok
ban hozzásegít az urbanizáció kapcsán eddig a figyelem körén kívül maradt 
jelenségek kultúrtörténeti magyarázatához, mert ezeket sem a demográfia, 
sem a gazdaságtörténet nem vizsgálta. 

Szemhatár tágító Gurevics: Időképzetek a középkori Európában dmű 
tanulmánya is. A szerző szerint „minden kor irodalma, művészete csak 
a korabeli élet és gondolkodás megértésével együtt tárul fel teljes gazdasá
gában", így a középkoré is, amelynek időképzetét a szerző vizsgálja, abból 
indul k i , hogy a szubjektíven átélt, de objektíven létező időt és teret a kü
lönböző társadalmak, fejlődésük különböző fokán és rétegeiben, külön
böző módon fogják fel és hasznának. Ezért az idő- és a tér-képzetek megha
tározói lehetnek a társadalmi és kulturális magatartásnak. „Az embernek 
nincsen veleszületett ;dőérzéke" - mondja Gurevics, tehát fogalmait az 
időről és térrő' mindig az a kultúra alakítja k i , amelyben él. Ez vonatkozik 
a mai emberre is, akinek a „viszonya az időhöz tudatos": könnyen használja 
az idő-fogalmakat, tudatosítani képes a múltat, és tervezni a jövőt, azért, 
mert időrendszerei rendezettek. Ilyenek tér-fogalmai is. A tér „összezsugo
rodott a hírközlés és a köz'ekedési eszközök fejlettsége folytán... 'eszükült 
és előtérbe került a sebesség kategóriája, melyről a múlt embere nem is 
tudott " . A régi korok embere ugyanis ,primitív tudatú" volt , ennek követ
keztében az időt és a teret a maga te'jességében, tehát szinkróniájában és 
diakróniájában fogta fel, ezért időn kívülinek tekinthetjük. Időn kívüli a 
középkori ember szemlélete is, miként azt az irodalmi emlékek és festészeti 
alkotások is bizonyítják. Más forrásokra ugyanis a kutatás nem támaszkod
hat. Gurevics jellemezve a középkori ember időfelfogását, azt álMtja, hogy 
ezt a természet életének a ritmusa határozta meg, ami egyben a szertartási 
idő meghatározója is vol t , és az ember szokás-rendszerét szabta meg. 
Tükröződik ez az úgynevezett „mezei kalendáriumon" is, amely az adók 
és járulékok beszolgáltatás]' idejét jelölte. Je'lemző volt az időnek ,ünnep-
tő l " vagy „ünnepig" való meghatározása. A mindennapi élet ritmusát 
a nappalok és éjszakák váltakozása adta meg. Gurevics, Oszip Mandelstam 
nyomán, ennek az idő-képnek a teljességét Dante Isteni színjátékában is
meri fel : „Az Isteni színjátékban az emberi nem egész történelme szmkró-
niában ál1 e'őttünk. Az idő áll, az idő a jelenben egyszerre minden: jelen 
is, múlt is, jövő is . " S tovább: „Dante emberei olyan archaikus v'lágban 
élnek, amelyet körös-körüí a ieienkor hullámai nyaldosnak.. ." A szerző 
szerint a középkori ember időhöz való viszonyát a városiasodás és a polgári 
életmód változtatta meg. Az idő a pénz és a munka mércéjévé válik, és így 
kialakul a pontos idő tudásának a követelménye, ez viszont a mechanikus 
időmérést tette szükségessé, ennek nyomán pedig az ember arra döbbent, 



hogy az „idő tőle függetlenül halad". Mindez azonban nem jelenti, hogy 
a középkori ember közömbös volt az idővel szemben. Csak nem volt any-
nyira fogékony a változásokra, mint a mai. Gurevics szerint ezeknek a té
nyeknek az ismeretében kell tehát vizsgálnunk a középkor emberének az 
időképét. 

Az idő kategóriájával foglalkozik Gajdenko is (Az idő kategóriája a X X . 
századi Európa polgári történetfilozófiájában), felvázolva az időről való 
filozófiai gondolkodás múltjának főbb állomásait. Ügy tartja, hogy a X V I I I . 
században s az ezt megelőző korokban is a történelmet és a matematikát 
szembeáHították egymással. Valójában azonban az , értelmi igazság" vo l t 
ellenpólusa a „tény-igazságnak". Azt állították, hogy tudásunkban „annyi 
a tudományosság, mint amennyi a matematika". Erre a felfogásra a „jénai 
iskola" és Hegel filozófiája gyakorolt döntő hatást. Az idő kategóriája 
az ontológiai kérdés megoldásában kapott döntő szerepet, mert fontos 
vol t meghatározni az élet és az idő viszonyát. A szerző a X X . századi poigár 
filozófiákban négy a'apvető csoportját különbözteti meg: a biológiait, pszi
chológiait, ontológiait és a történetit. A biológiai Nietzschénél kapott 
döntő szerepet, a lélektani Bergsonnál, a történeti Diltheynél, az ontológiai 
pedig Spenglernél került előtérbe. 

Drobnyickinek két tanulmánya is olvasható. Az egyikben (A polgári 
szociológia és a múlt fársadalomfilozófiája) párhuzamot von a szociológia 
és a társadalomfilozófia között. Állítása szerint a szociológia nem úgy vált 
k i a filozófiából, mint a többi szaktudomány, hanem mint egy új társadalom
filozófia, tehát ellenpólusa a múlt társadalomfilozófiájának, és jele a polgári 
gondolkodás átrendeződésének, de ugyanúgy nem képes „az igazságot 
megállapítani, mint kora társadalomfilozófiája". Másik munkájában a mo
rális tudat szerkezetét elemzi (A morális tudat szerkezete), és szemügyre 
veszi a társadalom támasztotta követelményeket az egyénnel szemben, 
az egyén követelményeit a társadalommal szemben, valamint ezeknek szub
jektív megnyilvánulásait. 

A polgári filozófia bírálatával foglalkoznak Igor K o n Szemponovics 
tanulmányai is, közöttük elsősorban A történelmi magyarázat vitájához 
című. Ebben a X I X . századi filozófiai áramlatokat, a pozitivizmust és az 
idealista filozófiákat veszi szemügyre. Állítása szerint egyik sem vol t képes 
arra, hogy megtalálja a történelem helyét a társadalomtudományok rend
szerében. Ezért szükségessé vált a történelem más oldalról való megközelí
tése, mint például a logikai magyarázata és elemzése. A történeti magyará
zat logikai sémáját Popper és Hempel dolgozta k i , és így a szaktudomány 
Popper-Hempel-féle sémának, vagy „az átfogó törvények elméletének" 
nevezi. Ok tulajdonképpen logikai elemzését adják valamely esemény kau
zális magyarázatának, amelyben, szerintük, egy egyetemes törvény és a spe
cifikus feltételek az adottak. K o n azokat a nézeteket foglalja össze tanul-



mányában, amelyek a Popper-Hempel séma kapcsán kialakultak, mint 
a marxisták, mind pedig a polgári történészek táborában. A szociológia 
kérdései állnak Történelem és szociológia című tanulmányának középpont
jában. Tudománytörténeti áttekintésében arról beszél, hogy a X I X . század 
második felében a történettudományt a szociológiától mély szakadék vá
lasztja el, s a századfordulón kirobbant viták ezt még elmélyítették, s álta
lában a polgári társadalomtudományok módszertani válságát jelezték. Az 
előállott helyzet a szociológusokat arra kényszerítette, hogy tudományukat 
minél pontosabban határozzák meg, s törekvéseikben két fő irányzat ala
kult k i . Az egyik a szociológiai elmélet „formalizálására, elvontabbá és 
analitikusabbá tételére, a másik ezzel egyidejűleg a szociológiának az 
empirikus kutatások irányába való közelítésére törekedett." A formalista 
irányzat legkiemelkedőbb képviselői, Simmel és Tönnies, előre vivői és 
akadályozói is voltak a tudomány fejlődésének. Az empirikus irányzat 
„megfelelt a polgári társadalom egyes gyakorlati szükségleteinek", és ezért 
jelentős sikert ért el Nyugaton. Ezek a folyamatok a szociológia további 
elszigetelődését hozták mind a filozófiától, mind a történelemtől, ugyan
akkor elősegítették összeolvadását a szociálpszichológiával. A kutatások 
középpontjából tehát kikerültek a társadalmi jelenségek, hogy helyet adja
nak az egyének közötti viszonyok vizsgálatának. Ez, K o n szerint, a szocio
lógiai kutatások beszűkülését jelenti, s ezt kell a mai kor legtipikusabb 
jelenségének tartanunk a szociológiában, mert ez a módszer az adatgyűjtés 
technikai eszközeinek fejlettségét és új módjainak feltalálását követeli meg, 
s ebben számos kutató munkája k i is merül. A polgári társadalmakon belül 
jelemkező kiélezett ellentétek bírálatakor a szociológiát is támadások érik 
„konzeivativizmusa" miatt. K o n szerint „mindenesetre a vita zaja egyelőre 
elnyomja a kutatási eredmények hangját", de nem tekinthető mégsem 
teljesen meddőnek. Ez az útkeresés pedig mindaddig eredménytelen marad, 
amig nem jönnek rá arra, hogy a legmegfelelőbb a történelmi szemlélet, 
amely a tárgy belső szükségletéből fakad, és hogy „valamennyi társadalmi 
struktúra és folyamat az emberi tevékenység objektivizációja". K o n a Nem
zeti jellem problémájához című írásában a nemzet meghatározóinak sze
repével foglalkozik a történettudományban. Véleménye szerint a „nemzetek 
között létező empirikusan megfigyelhető pszichológiai eltéiés meghatáro
zása nagy segítséget nyújt az országok és népek történelmi jellegzetességé
nek magyarázatában". írásában felmérje a múltban uralkodó magyaráza
tokat, és rámutatott azok hiányosságaira. „A nemzeti jellem tanulmányo
zása során — írja - feltétlenül a társadalmi osztálykülönbségekből kell 
k i indulni , mert az egyén társadalmi osztályhoz tartozása erősebben meg
határozza kulmrális normáit és értékorientációit mint etn :kai hovatarto
zása . . . " Szerinte a kérdés megoldása lehetetlen a szociológusok, pszicho-



lógusok, történészek és ethnographusok összefogása nélkül, jelezve ezzel 
is a tudományok egymásra utaltságának tényét. 

Végül hadd szögezzük le, hogy a Történelem és filozófia tanulmányai 
nemcsak a történettudományon belüli további szakosodás folyamatait 
tükrözik, hanem az interdiscipjináris kutatások szükségét és eredményes
ségét is. 





S Z E R K E S Z T Ő S É G I H Í R E K 

A folyóirat alapítója a Szocialista Szövetség Tartományi Konferenciájá
nak Elnöksége 1976. január 28-i gyűlésén kinevezte az elkövetkező négy 
évre a Létünlk szerkesztői tanácsát. Elnöke D r . Mirnics József, egyetemi 
tanár. Tagjai: 

A Szocialista Szövetség Tartományi Konferenciájának Elnöksége 
ugyanezen az ülésen a Letűnik főszerkesztőjének további négy évre D r . 
Reháik Lászlót nevezte k i . 

1. Apró László — a kishegyesi tenm. szöv. igazgatója 
2. D r . Bailla Ferenc — orvos, Bezdán 
3. Borza József — a Vajdasági Gazdasági Kamara alelnöke 
4. Csonti János — magasszaképzett munkás, Szabadka 
5. D r . Gyüre István — ügyvéd, Ada 
6. Földesi László — a VDNSZSZ K K titkára, Pancsova 
7. Franc Lajos — 'magasszakképzett munkás, Kúfla 
8. Gere Terézia — a VDNSZSZ K K titkára, Zenta 
9. Gutasi Miklós — a VKSZ K K titkára, Kanizsa 

10. D r . Jankó vics József — az egészségház igazgatója, Telecslka — 
Zomibor 

11. Kelemen Dezső — professzor, a Községi Szkupstina Végre
hajtó Tanácsának tagja, Zren janin 

12. Kovaček dr Božidar — professzor, Újvidék 
13. Mar t in mr Borivoj - d ipl . ecc, Szabadka 
14. D r . Mirnics József — egyetemi tanár, (a tanács elnöke) 
15. Popin Vlada — társadailmi-politilkai munkás, Újvidék 
16. D r . Rehák László — egyetemi tanár, szociológus, Szabadka 
17. Szilágyi Gábor — festőművész, Szabadka 
18. Szirovica Antal - a VDNSZSZ K K elnöke, Szabadka 
19. D r . Teleki György — asztronómus, Belgrád 
20. Tót István — társadalmi-politikai munkás, Újvidék 
21. D r . Vajda József — Pedagógiai Akadémia tanára, Szabadka 
22. Zri'lic Jelena — ápolónő, Szabadka 





A L É T Ü N K 1976. 3 - 4 . számának T A R T A L M A 

Borislav Martin A szocialista önigazgatási viszonyok rendszere a társult (munká
ról szóló törvény tervezetében 

Laki László A tudományos technikai haladás szociális következményei 
Aleksandar Šimoković Jugoszlávia hitelrendszere 
S. Acin—Sigulinski A fogyasztók döntéshozatalának kutatása 
Anton Bebler A spanyol fasizmusról 
Ba%i Terene Az óbecsei polgári iskolák megnyitásának előzményei (1890— 

1894) 
Tárkány—Szűcs Ernő Az európai jogi néprajz eredményei és feladatai 
Farkas—Marcsik A igamolavai őskori közös sír antropológiai jellemzése 
Matijevics Lajos A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar 

Nyelvben 
Milutin Perović A szlovákok a X V I I I . sz. végén és a X I X . sz. első felében 

(a nemzeti újjászületés) 

D o k u m e n t u m 

Edvard Kardél) Nagy lépés az önigazgatási társult munka fejlesztésében és meg
szilárdításában 

Roman Albreht A társult munkáról szóló törvény a szocialista önigazgatási v i 
szonyok fejlődésének és megszilárdításának alapja 

J e l e n é s m ú l t 

Miloš Nikolié A -marxizmus jellegéről és tanulmányozásának értelméről 
Cseh Károly munikástudósításaiból 

Milodánovics Mária Szekeres László: Szabadkai helynevek — helytörténeti kézikönyv 
Laki László Juraj Hrženjak: A helyi közösség 

M ű h e l y 

Molnár Verona Az el nem kötelezettség politikájának forradalmi lényege 
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