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Kanyó László, Bozsó István, Losonc Ernő 

A TÁRSULT MUNKÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY T E R V E Z E T E 
NYILVÁNOS VITÁJÁNAK MEGSZERVEZÉSE KANIZSA 
KÖZSÉG TERÜLETÉN 

A társult munkáról szóló törvény tervezetének jelentősége nagy mértékben 
meghatározza a vele kapcsolatos nyilvános vita méreteit, szervezését és 
levezetési módját. A JSZSZK Alkotmánya után ez a törvénytervezet a leg
jelentősebb dokumentumunk. Társadalmi-gazdasági fejlődésünk fokának 
hű kifejezője és önigazgatási gyakorlatunk sajátságos összefoglalója - t u 
lajdonképpen a JKSZ X . kongresszusán elfogadott alapelvek logikus 
következménye. A törvénytervezet elfogadásával még inkább megerősöd
nek az önigazgatású társadalmi rendszerünk kiegyensúlyozottabb fejlődé
sének alapfeltételei, erősödik a munkásosztály vezető szerepe a szocialista, 
el nem kötelezett Jugoszláviában. A JSZSZK új Alkotmánya megteremtet
te, lefektette az alapokat, a törvénytervezet pedig ezeken az alapokon rész
leteiben is kidolgozta és egységesítette a társult munka elemeit. Így válik 
lehetővé, hogy az önigazgatás és társadalmi újratermelés még hatékonyabb 
társadalmi-gazdasági rendszerré váljék. A törvénytervezetnek történelmi 
jelentősége van, újabb lépést jelent a munka és az ember felszabadításában. 
Szavatolja a társult munka önigazgatási, szilárd helyzetét társadalmunk 
alapsejtjeiben, elsősorban a társult munka alapszervezeteiben. 

A Vajdasági Kommunista Szövetség Tartományi Bizottságának V I I . 
értekezletét követően, amelyen a JKSZ Központi Bizottsága I I I . ülésének 
szellemében meghatározták a közvita eszmei-politikai tartalmát - tartomá
nyunk területén is széles körű és intenzív polit ikai aktivitás vette kezdetét, 
amely Vajdaság munkásosztályának és a dolgozók, a polgárok, nemzeteink 
és nemzetiségeink minden tagja számára lehetővé tette, hogy alkotó módon 
járuljon hozzá a törvénytervezet rendelkezéseinek megvitatásához. 

A fentieket szem előtt tartva kellett megszervezni Kanizsa község terü
letén a törvénytervezet nyilvános vitáját. Elsődleges feladatként jelentkezett, 
hogy a polgárok és dolgozók minél szélesebb köre ismerkedjen meg a tör
vénytervezet rendelkezéseivel. Kétségtelen, hogy a nyilvános vita megszer
vezésére kedvező polit ikai légkörben került sor, amikor a szervezett szoci
alista erők újra bebizonyíthatták, hogy megfontolt és tudatos akcióval fel 
lehet oldani a mindennapi élet által támasztott ellentmondásokat. Már 



az előzetes szakmai és polit ikai tanácskozásokon, ahol neves szakemberek 
és kiemelkedő közéleti munkások szóltak a törvénytervezet jelentőségéről 
és a közvita lényegéről - nyilvánvalóvá vált, hogy a társult munka egyetlen 
alapszervezetében és egyetlen dolgozói közösségben sem szorítkozhatunk 
a javasolt új megoldások magyarázására anélkül, hogy ne számolnánk 
a rendelkezések gyakorlati alkalmazásával és az egyes megoldások indo
koltságával. A község társadalmi-politikai szervezetei akcióprogramokban 
határozták meg a feladatokat és azok elvégzésének határidejét, amelyek 
betartása a nyilvános vita minőségi lefolyásának érdekét szolgálja. Külön 
hangsúlyt kapott a feladatok egységes értelmezése minden tényező által és 
az, hogy a törvénytervezet megvitatása maga is alkotó része azoknak az 
átfogó társadalmi-politikai változásoknak, amelyek közepette minden szin
ten erősödik a társult munka befolyása a társadalmi újratermelés egész 
folyamatára. A vita lefolyásának külön jelentőséget adott az a tény, hogy 
egybeesett az 1976-tól 1980-ig terjedő községi társadalmi fejlesztési terv 
véleményezésével, amely jó alkalom vol t arra, hogy a társult munka alap
szervezetei már most az új rendelkezésekkel számolva hozzák meg terveiket. 
Kanizsa munkásosztálya és dolgozói számára nyilvánvalóvá vált, hogy 
a község relatív fejletlensége még e dokumentum által kínált lehetőségek 
mellett is fokozott erőfeszítéseket igényel a gyorsabb és szilárdabb tár
sadalmi-gazdasági fejlődés érdekében. 

I . 

Április végére, május elejére esett az a szerteágazó társadalmi-politikai akti
vitás, melyben a JKSZ kanizsai Községi Bizottsága a többi társadalmi
polit ikai szervezet végrehajtó szerveinek határozatával összhangban első
ként egyeztető bizottságot alakított a nyilvános vita megszervezésére és 
figyelemmel kísérésére. A bizottság és a község polit ikai aktívájának elő
készítő munkáját a pártalapszervezetekben, a szakszervezet alapszervezetei
ben és a Szocialista Szövetség helyi szervezeteiben jelentős mértékben 
segítették a napilapok, közlönyök, a rádió és televízió, amely minden b i 
zonnyal hozzájárult ahhoz, hogy a vita minőségi megszervezéséhez szük
séges alapvető információk eljussanak a legszélesebb tömegekhez. A köz
ség kommunistái és dolgozói egyaránt magukévá tették azt az álláspontot, 
hogy a vitával párhuzamosan mindenütt választ kell adni arra, hogy terüle
tünkön hol tartunk a társult munka alkotmányos szerepének valóra váltá
sával. 

A Községi Szakszervezetek Szövetsége a vita megszervezéséből eredő 
feladatok következetes megvalósítása érdekében még április végén meg
tartotta Községi Tanácsának ülését, melyen határozatot hozott, hogy a tör
vénytervezetet 58 munkaszervezetben 68 csoportban dolgozzák fel. A hatá
rozat értelmében a kitűzött célok maradéktalan megvalósítása céljából 
a munkaszervezetek vezetőit, a K S Z alapszervezetek titkárait és a többi 
társadalmi-politikai szervezet vezetőit külön feladattal is megbízták. A Szak-



szervezetek Tartományi Szövetségének álláspontjaival összhangban a szak
szervezetek alapszervezeteinek elnökei külön tanácskozásokon ismerkedtek 
meg a szakszervezetek szerepével e jelentős akció lebonyolításában. Hason
ló felelősséggel nyúlt a kérdéshez a többi társadalmi-politikai szervezet 
is. A V D N S Z S Z Községi Választmányának Elnöksége úgy határozott, 
hogy a helyi közösségek területén 18 helyen szervezik meg a nyilvános 
vitát, míg az önigazgatási érdekközösségek 11 közgyűlésének értekezletein 
elemzik, meddig jutottak az érdekközösségek a törvénytervezet már eddig 
is hatályban levő rendelkezéseinek megvalósításában. Május hónap folyamán 
a munka hatékonyságának érdekében a Szocialista Szövetség helyi szer
vezeteinek elnökei és titkárai, az önigazgatási érdekközösségek közgyűlése
inek elnökei és titkárai valamint a helyi közösségek tisztségviselői együttes 
értekezleten beszélték meg a Szocialista Szövetség közvetlen feladatait, 
valamint meghatározták a polgárok üléseinek és a közgyűlések összehívá
sának naptárát. A VSZISZ Községi Választmánya szintén külön határozatá
val kötelezte tagjait, hogy a társultmunka alapszervezeteiben, helyi közös
ségekben és magukban az alapszervezetekben is tegyék lehetővé a fiatalok 
bekapcsolódását. 

A tevékenységet irányító egyeztető bizottság mintegy 36 tagú szakmai
polit ikai aktívát alakított, melynek feladata a már fent említett szervezetek 
és közösségek által kijelölt előadók megfelelő előkészítése volt . Az aktíva 
tagjai elsősorban társadalmi-politikai munkások és a Jogászok Egyesületé
nek soraiból, a Községi Végrehajtó Tanács tagjai és a Munkásegyetem 
előadói közül kerültek k i . A törvénytervezetet három részre felosztva dol
gozták fel azokkal az előadókkal, akiket a társultmunka alapszervezetei, 
érdekközösségek és a helyi közösségek jelöltek k i saját tagjaik soraiból. 
Bár más megoldásra is kínálkozott lehetőség, mégis ez bizonyult a legmeg 
felelőbbnek, mert csakis az illető szervezetet jól ismerő előadók képesek 
gyakorlatiasan magyarázatot adni a mindennapi életben felmerült problé
mákra. 

A társadalmi-politikai szervezetek végrehajtó szervei és az egyeztető 
bizottság által elfogadott program szerint a törvénytervezetről szóló vitát 
minden szinten június 5-től, július 15-ig kellett megtartani három részben, 
ugyanis e dokumentum terjedelméből kifolyólag ez a megoldás kínálkozott 
legcélszerűbbnek. Ezeken az összejöveteleken a társult munka lényegi 
kérdéseit szabályozó szakaszok mellett csaknem minden esetben kitértek 
saját szervezetük önigazgatási viszonyainak értékelésére, az önigazgatási 
normatív akták összehangolására, a törvénytervezetből eredő új viszonyok 
feldolgozására és szabályozására, a társulási folyamatok meggyorsításának 
lehetőségére, az eszköztársítás hatékonyságának növelésére és a társult 
munka fejlesztési terveiben megnyilvánuló érdekek községi és területi 
összehangolására. Az egyeztető bizottság egyik alapvető feladataként 
határozta meg a folyamatosan beérkező észrevételek és konkrét ajánlatok 
folyamatos feldolgozását és azok időbeni továbbítását az illetékes tartomá
nyi szervek felé. 

Fontos szervezési feladatként kell megemlíteni, hogy a törvénytervezetet 



minden dolgozó számára kétnyelven biztosították, csak ilyen feltétel 
mellett tudott valamennyi dolgozó a dokumentum ismeretében részt ven
n i a vitában. Utólag is megállapítható, hogy a törvénytervezetet csaknem 
mindenki és anyanyelvén megkapta, míg az indoklás biztosításában voltak 
apróbb hiányosságok, elsősorban idő tekintetében. Az említett dokumen
tumok és a napi sajtóban folyamatosan megjelenő magyarázatok segítsé
gével megvoltak a kedvező feltételek a vita lebonyolításához. 

I I . 

A szervezésben részt vevő összes tényezők által közösen kialakított állás
pontok egységes értelmezése jó alapot jelentett ahhoz, hogy minden szer
vezetben és közösségben csaknem zavartalanul kezdetét vehesse a nyilvá
nos vita. Kétségtelen és a jegyzőkönyvek áttekintésével megállapítható, 
hogy legjobban előkészített és legtömegesebbek voltak a társultmunka 
alapszervezeteiben megtartott összejövetelek, míg a polgárok és az érdek
közösségek küldötteinek megjelenése már gyengébb volt . M i n t számottevő 
hátráltató tényezőt kell megjelölni a nem társult magántermelők részvéte
lét és hozzájárulásának hiányát a vitában, amit az értékelésekben több ízben 
is kiemeltek. Az összejövetelekre beosztott aktivisták jelentéseiből kitű
n ik , hogy viszonylag jelentős azon doígozók száma, akik nem olvasták 
át a törvénytervezet szövegét és indoklását, amely mindenképpen zavarólag 
hatott az ülések munkájára. Annak következménye az, hogy sokan a vita 
közben ismerkedtek a dokumentummal. Ez elsősorban abban nyilvánult 
meg, hogy a vita esetenként mellékes kérdésekre terelődött, hátráltatta 
a törvénytervezet lényegének értelmezését. 

A vitaösszejövetelek minőségének, valamint az üléseken felvetett prob
lémák átfogó magyarázata érdekében az egyeztető bizottság szükségesnek 
látta, hogy az előadók mellett a poli t ikai aktíva tagjai is kivegyék részüket 
az ülések munkájából — tájékozottságukkal, felkészültségükkel segítsék 
az alkotójellegű vita kibontakozását. Ez az intézkedés érezhetően élénkeb
bé és hatékonyabbá tette a vitákat. 

A nyilvános vita eredményességének érdekében a V K S Z Községi Bi 
zottsága indokoltnak látta, hogy a kommunista munkások aktívája is 
állást foglaljon néhány fontos kérdésben. A munkásaktíva határozatai arra 
kötelezték a kommunistákat, hogy a társultmunka alapszervezeteiben meg
különböztetett figyelmet fordítsanak az alábbiakra: 

— a jövedelem megvalósításának és elosztásának módjára, 
— milyen mértékben valósul meg az elosztásnál a „mindenkinek befek

tetett munkája és munkaeredményei alapján" elv, illetve milyen mértékben 
van jelen az egyenlősdire való törekvés, 

- tiszteletben tartják-e a társadalmi megállapodásokat és az önigazgatási 
megegyezéseket, 

- önigazgatási alapokon hozták-e meg középlejáratú fejlesztési terveiket, 
megtörtént-e azok összehangolása a községi és területi fejlesztési tervekkel, 



- hogyan van megszervezve a dolgozók tájékoztatása, 
- az információk eljutnak-e időben a dolgozókhoz, az informáltság 

hiánya milyen mértékben befolyásolja az önigazgatási funkciók gyakorlását, 
- a társultmunka alapszervezeteinek dolgozói időben elemzik-e a ter

melési és gazdálkodási eredményeket, 
- tapasztalható-e a bezárkózottság, megvalósul-e az egyes szervezetek 

közötti jövedelmi rendszer, kifejezett-e a társadalmi tulajdon csoporttu
lajdonként való értelmezése. 

A z egyeztető bizottság a már felsoroltak mellett programjába beiktatta 
a vita megszervezését azokban a gazdálkodási egységekben is, melyeknek 
székhelye Kanizsa község határain kívül van, de a nyilvános vita folyamán 
az akciót átvették és továbbfolytatták az anyavállalatok („Naftagas", 
„Sarán", „Vocar") . Bár a viták lebonyolításában adódtak objektív és szub
jektív nehézségek, leginkább a határidők betartásában és az összejövetelek 
tömegességében, az egyeztető bizottság időben támogatást, segítséget 
nyújtott mindenütt, ahol esetleg a már említett okok miatt akadozott a vita 
lebonyolítása. 

III. 

Téves lenne az a következtetés, ha a javaslatok számával mérnénk a közvita 
eredményességét, bár meg kell jegyeznünk, hogy i t t -ott adódtak ilyen kö
vetkeztetések. A beérkezett javaslatok alapján leszögezhetjük, hogy azok 
nem maradtak meg a formai — jogi kérdéseknél, hanem elsősorban a társult 
munka lényeges viszonyainak szabályozására, mindenekelőtt a jövedelem
szerzésre és az elosztásra, a munka szabad cseréjére, az önigazgatási döntés
hozatalra vonatkoztak. Az egyeztető bizottsághoz beérkező javaslatokat 
az alábbiakban foglalhatnánk össze: 

a) A törvénytervezet 76. szakaszának 1 . bekezdésében világosabban, 
érthetőbben kell megfogalmazni a szabad munkacserével történő jövedelem
szerzés módját, mert a jelenlegi szöveg túl általános. 

b) A 101. szakasz 2. bekezdésének rendelkezései nem célravezetőek, 
törvényesítésükkel értelmét vesztené a közfogyasztási alapba történő esz
közkiválasztás, mivel a törvénytervezet jelenlegi szövege szerint ezek az 
eszközök ugyanúgy kezelendők mint a személyi jövedelmek. Mive l a köz
fogyasztási alap eszközeiből történik a szolidáris jellegű kiadások pénzelése 
(rekreáció, évi szabadságok, gyógyfürdői - klimatikus kezelés, meleg étel 
biztosítása stb.) indokolt lenne, ha a járulék is kisebb volna ezekre az esz
közökre, mint a személyi jövedelmekre. 

c) 110. szakasz első bekezdésében túl általánosak a személyi jövedelem 
elosztásának és kifejezésének kritériumai, akár élő, akár holt munkával 
megvalósított személyi jövedelemről van szó. Az élő munka nem válhat 
egyesek munkára és munkahelyre irányuló monopóliumává, s a holt munka 
sem maradhat egyszerű járadék szinten. Ezt a bekezdést úgy kellene kiegé-



szíteni, hogy a már megszövegezett irányelveken kívül a foglalkoztatott
ság növelésének tendenciója is kifejezésre jusson. 

Olyan vélemény is elhangzott, hogy a társadalmi életszínvonal növelé
sében ne csak az élő munka játsszon szerepet, hanem a holt munka eszkö
zeinek egy részét is fordítsuk ilyen célokra. Ezzel biztosíthatnánk a társa
dalmi életszínvonal gyorsabb fejlesztését. 

d) A 170. szakasz a munkahelyi kötelezettségek megsértéséért kiírható 
büntetések között a pénzbüntetést is előirányozza. A dolgozók nem ellen
zik a pénzbüntetés bevezetését, de kérik, hogy maga a törvény szabja meg, 
milyen célokra használhatók fel az így befolyó eszközök. 

e) Több társultmunka alapszervezetben tettek észrevételt a törvényter
vezet 173. szakaszának 3. bekezdésére. Mindenütt úgy vélik, hogy a tmasz-
on kívüli személy bevonása a fegyelmi bizottságba nincs összhangban 
az alkotmányos elvekkel, amely szerint az egymás közti viszonyok, jogok és 
kötelezettségek meghatározása az illető szervezet dolgozóinak elidegenít
hetetlen joga. Ennek megfelelően, a fegyelmi eljárás lebonyolításában 
társultmunka alapszervezeten kívüli bizottsági tag nem vehet részt. Egyes 
vélemények szerint, ennek a rendelkezésnek a törvényesitésével a kívánt
tal merőben ellentétes hatást érnénk el, mert ritkábban kerülne sor fegyelmi 
eljárás megindítására, csak hogy a T M A S Z - o n belüli hibák, ferdeségek 
ne kerüljenek napvilágra a munkaközösségeken kívüli körökben. 

A törvénytervezet konkrét szakaszaira yaló hivatkozás nélkül az alábbi 
észrevételek érkeztek a bizottsághoz: 

- teljesen konkretizálni kell a törvénytervezetben a közös jövedelem 
elosztási módját; 

— konkrétan kell megszabni, melyik szakszervezeti szerv illetékes azok
nak a kérdéseknek a véleményezésére, amelyekben a tervezet kötelezővé 
teszi a Szakszervezet véleményének kikérését. 

Azokban a társultmunka alapszervezetekben, amelyekben helyesen fog
ták fel a nyilvános vita lényegét, felmérték a szervezet helyzetét, áttekin
tették az eddigi gyakorlatot és összevetették a gyakorlatot a törvényterve
zetben javasolt megoldásokkal. Ezekben a szervezetekben azt is megvitat
ták, milyen feladatok várnak rájuk, saját gyakorlatuknak a törvényterve
zetben javasolt megoldásokkal való összehangolása során. 

IV. 

Az egyeztető bizottság programjának megfelelően a társadalmi-politikai 
szervezetek és a Községi Képviselő-Testület illetékes szervei augusztus 
végén és szeptember elején feldolgozták az ülésekről beérkezett összes 
anyagot és a lényegbevágó, konkrét észrevételeket továbbították az illeté
kes tartományi szerveknek. A z akció azonban tovább tart, hátra van az 
a hosszantartó és további komoly erőfeszítéseket igénylő munka, amikor 
a társult munka gyakorlatát véglegesen is összhangba kell hozni a törvény
tervezet rendelkezéseivel. Erre hívják fel a figyelmet az egyeztető bizottság 



október elején megtartott értekezleteinek álláspontjai is. Egyebek mellett 
megállapítást nyert, hogy a dokumentummal a dolgozók és a polgárok 
minden szinten megismerkedtek, ellenben jelentős azoknak a szervezeteknek 
a száma, melyek nem végezték el következetesen saját gyakorlatuk krit ikai 
felmérését. Kanizsa község kommunistái, dolgozói a nyilvános vitában 
való részvételükkel hozzájárultak ehhez az egész jugoszláv társadalmat 
átfogó akcióhoz. Végérvényesen az akciót a munkásaktíva és a V K S Z 
Községi Választmánya értékelik októberben megtartandó üléseiken. Vár
hatóan még ugyanezeken az összejöveteleken meghatározzák azoknak 
a közvetlen teendőknek a programját, melyek elengedhetetlenek ahhoz, 
hogy a község gazdasága a társult munkáról szóló törvény értelmében 
átlényegüljön. 

Organizovanje javne diskusije O Nacrtu zakona o udruzenom radu na 
podrucju Opstine Kanjiza 

Autori u svom radu izlazu obrazlozenje za konkretne oblike organizovanja javne disku
sije o Nacrtu zakona o udruzenom radu, polazeci od znacaja i sadrzaja odnosa i prcdlo-
zenih normi za njihovo regulisanje. U radu se detaljnije izlaze kako su se pojedine drust-
veno-politicke organizacije u organizacionom smislu pripremile sa ciljem da se javna 
diskusija sto sadrzajnije i st<> masovnije obavi. 

Autori zatim detaljnije prikazuju i delimicno analiziraju vaznija i karakteristicnija 
pitanja vezana za sadrzaje i predlozene nacine njihovog regulisanja u Nacrtu zakona, 
koja su iskrsla tokom javne diskusije u organizacijama udruzenog rada i na skupovima 
druStveno-politickih organizacija na podrucju opstine Kanj iza . 

Summary 

Arrangements for the public discussion of the draft b i l i dealing w i t h 
associated work i n the municipality of Kanjiza 

T h e authors of this artiele are presenting arguments advocating the specific measures 
that wil l preceed the public discussion of the draft bili on associated work. They set 
out from the essential items and relations and their significance as well as from the mea
sures put forward for their regulation. 

They give full details about the arrangements made by socio-political organizations 
in order to make the public discussion as meaningful and thoroughgoing as possible. 

Further on the artiele deals with the essential and intrinsic features regarding the items 
and the suggested manner of their regulation according to the draft bi l i , with constant 
view of the public discussion that has been going on in the organizations of associated 
work and gatherings of socio-political organizations in the municipality of Kanjiza . 



Bajagic Veronika 

A SZABAD IDŐ ÉS A MUNKA HUMANIZÁCIÓJÁNAK 
KÉRDÉSE MARX ALLIENÁCIÓS ELMÉLETÉNEK 
MEGVILÁGÍTÁSÁBAN 

Ez az írás azoknak a következtetéseimnek az átfogó képe, melyekhez a 
marxista allienációs és derallienációs elméletet elemezve, a mai társadal
mi-gazdasági események megvilágításában jutottam a magiszteri munkám 
kidolgozásánál, melynek témája „A szabad idő és a termelési folyamat hu-
manizációja a mai technikai-technológiai fejlődés feltételei között" volt . 

Következtetéseim (melyek nem átfogóak és nem törekednek általáno
sításokra) ez alkalommal kibővíteném mindazokkal a magyarázatokkal, 
melyek szükségesek azoknak a problémáknak a "megértéséhez, amelyeket 
a magiszteri munkámban dolgoztam fel. 

A mai amerikai és nyugat-európai teoretikusok nagy hányada szerint 
a fejlett ipari államok legnagyobb része eljutott ,,a szabad idő civilizációjá
h o z " és a szabad időt, az ipari fejlődés végső eredményének tekintik. Az 
ilyen gondolatmenetből alakul k i kutatásaik két alápiránya: az egyik (főleg 
gazdasági és szociológiai tartalommal) a szabad idő optimális struktúrájával 
foglalkozik, a másik (pszihológiai és szociopszichológiai) az iparosítás és 
urbanizáció egyéni — pszichológiai következményeiből indul k i . 

Annak ellenére, hogy ezek a kutatások töredékesek, hogy a társadalmi 
berendezés állandóságán és a társadalom funkcionális elemzésén alapsza
nak, eredményeik mégis jelentősek, mert rámutatnak a személyiség dez-
integrációs és deperszonalizációs folyamatára a korszerű életmód feltételei 
között. 

Másrészt a szabad idő részleges, de nagyon értékes kutatásai a szocia
lista államokban egyértelműen megmutatták, hogy a szabad idő megnöve
kedése komoly társadalmi következményeket is vonhat maga után. 

M i t értünk tulajdonképpen a szabad idő fogalma alatt? 
A „szabad idő" kifejezés nagyon sokszor elhangzik a mindennapi beszéd

ben. Mindenki mindenek előtt arra az időre gondol, amely az egyénnek 
megmarad azoknak a feladatoknak elvégzése után, melyek kötelezik őt 
mint termelőt, mint családtagot, mint a társadalom tagját stb. A szabad 
idő tehát egy része az általános időalapnak, mely az egyén rendelkezésére 
áll. 



Ezt az időrészt nem szemlélhetjük elszigetelten az időalap többi részé
től, mert ha dialektikusan tenkintünk az ember lényegére, akkor meg
állapíthatjuk, hogy aktivitásának bármely szempontja jelentősen kihat 
egész aktivitására. Ilyen értelemben, a „szabad idő" kifejezés sokkal mé
lyebb és tágabb jelentést nyer. 

1 . A Marx antropológiájában az ember természeti lény. M i n t f izikai 
lény a természetből él, de viszonya a világgal nem csak fizikai viszony, 
hanem generikus - az alkotás viszonya. Az alkotó viszony pedig a terme
lést jelenti. Egyrészt megalkotja szükségleteinek tárgyát, másrészt, mint 
saját képét, megalkotja az anyagi világot maga körül. 

Ez a viszony gyakorlati tevékenység formájában az ember alapvető 
viszonyulása a világhoz, hisz ez feltételezi létét. Marx szerint az élet nem 
más mint cselekvés. 

Az ember természeti és társadalmi lény, ezért mindig szüksége lesz 
különböző tárgyakra, melyeket csak gyakorlati ténykedéssel, termeléssel 
szerezhet meg, melyek természetes állandó feltételei létezésének. 

A termelés az ember generikus lényének közvetlen kifejezése, öniga
zolásának tárgya és az ember közvetlen egységét jelenti a tárggyal. Ilyen 
megtárgyiasulással a természeti dolgok elvesztik közvetlen természeti 
meghatározottságukat, és átalakulnak emberi tárgyakká, a természet az 
ember természeti lényévé válik. A termelés tehát a termék humanizációja, 
megtárgyiasulással a természeti világ átalakul kulturális világgá. 

Marx emberről alkotott koncepciójának, tehát az önalkotás a legjelen
tősebb eleme. De ha meg akarjuk magyarázni az emberi lényt, szükség
leteit és teljességét (figyelembe véve az élet összetettségét és teljességét), 
ehhez hozzá kell még adnunk azt is, hogy az ember generikus jelleme a 
szabad, tudatos tevékenységben rejlik, ahogy ezt Marx a Gazdaság-filozófiai 
kézirataiban megfogalmazta. 

Valójában, a tudat és a szabadság azok az emberi tulajdonságok, melyek 
legjobban megkülönböztetik az embert az állattól. Az emberi tevékenység 
szabadsága azért lehetséges, mert a tudaton alapszik, másrészt csak az 
ember képes arra, hogy termeljen és „amikor f iz ikai szükségleteitől fel
szabadult és csak azoktól felszabadulva tud igazán termelni . " ! 

Ezért Marx az emberi létezés alapvető értelmét a szabadság kiszélesítése 
minden külső kényszertől mentes emberi tevékenységben látja. 

Az ember, mint természeti és társadalmi lény minden kötelességének 
és aktivitásának megnyilvánulása időben játszódik le. Az idő az emberi 
munka és a társadalmi élet minden folyamatának természetes mércéje, 
ezek szerint, mindig az emberek meghatározott kategóriájának vagy szo
ciális közegének az ideje, k i k egy meghatározott történelmi időszakban 
élnek, konkrét társadalmi-gazdasági feltételek között. Természetes tehát, 
hogy az egyén általános időalapjának tartalma és összetétele sok tényezőtől 
f ü g g -

A termelőerők állandó fejlődése lehetővé tette az ember számára, hogy 
olyan feltételek között éljen, amelyek között nem kell harcot folytatnia 
minimális egzisztenciája biztosításáért, hanem mind nagyobb időalappal 



rendelkezik, melyet szabad választása szerint nagyszámú és különböző 
tevékenységekkel tölt k i . Szem előtt tartva Marx felfogását az emberről, 
nyilvánvaló, hogy a szabad idő mindenekelőtt nem a munkán kívüli idő, 
és nem az az idő, melyben az egyén teljesen szabad minden kötelességétől 
a társadalom, a család iránt, nem is szabad idő, hanem mindenekelőtt az 
az idő, amelyben az ember szabadon megnyilvánulhat és alkothat, szaba
don hatást gyakorolhat a környezetére, a természetre és a másik emberre. 
Számunkra a szabad idő csak azt az időt jelentheti amelyben az egyén tény
legesen meghatározza saját viszonyát a világgal, amelyben megítélése sze
rint önállóan dönt, melyik lehetőséget fogadja el, természetesen mindig 
annak tudatában, hogy az a lehetőség mit jelent számára, de tudatában 
annak az igazságnak is, hogy meghatározott anyagi lehetőségek konkrét 
világában él, körülvéve más egyénekkel, kiknek szintén vannak vágyaik 
és ambícióik. 

2. Vizsgáljuk meg most a szabad időt, mint az általános időalap egy 
részét. Ez a szabad idő a szó szűkebb értelmében szem előtt tartva Marx
nak az emberről fent kifejtett nézetét megpróbáljuk megmagyarázni, hogy 
az időnek egy része — méghozzá relative kisebb része - miért számít sza
badnak és, hogy miben áll ennek az időrésznek a jelentősége mind az egyén, 
mind pedig az egész társadalom szempontjából. 

A kapitalizmus és az iparosodás a termelékenység megnövelése céljából 
először választották szét a munkát élesen és kizárólagosan mindattól, ami 
nem munka. Az ipari forradalom korai időszakában a 14—16 órás munka
nap az életerőt maximálisan kimerítette. A munkaidő, ilyen feltételek 
között, a munkaerő reprodukálásához szükséges idővel együtt a munkás 
egész idejét felemésztette. 

Részben a technikai fejlődés, részben pedig a munkásosztály szervezett 
mozgalma hatására, a X I X . sz. folyamán fokozatosan választódik k i a 
többlet munka, amely már nem nélkülözhetetlen az anyagi termelés és az 
értéktöbblet megvalósításához. Ezzel párhuzamosan a munkanap hosszát 
is korlátozzák. 

A szabad idő a 8 órás munkanapért folytatott harccal vált sajátságos 
jelenséggé, vagyis éppen e harc egyik követelése a szabad idő vol t , amely 
többé nem a munkaerő újratermelésére szánt idő, hanem az önfejlesztés 
ideje. A szabad idő lényegét és fogalmát, amelyet a különböző nyelvek 
különböző kifejezésekkel jelölnek, néha két kifejezéssel is, különböző
képpen határozzák meg. Néha nagyon leegyszerűsítve, néha pedig túlzottan 
tág értelemben. Marx szabad idő koncepciója megtalálható a Tőkében. 
Szavait idézve eredeti formában kívánom bemutatni, de a további elem
zéseknél is még szükségünk lesz rá. „A szabadság birodalma valójában 
csupán ott kezdődik, ahol megszűnik a nyomor és a külső célszerűség 
diktálta munka, vagyis ez a birodalom a dolog természeténél fogva kívül 
esik a tulajdonképpeni anyagi termelés szféráján. Miként a vadembernek 
küzdenie kell a természettel, hogy szükségleteit kielégítse, hogy életét 
fenntartsa és újratermelje, ugyanígy kell küzdenie a civilizált embernek 
is, ezt kell tennie minden társadalmi formában és minden lehetséges ter-



melési módban. A z ember fejlődésével együtt bővül a természeti szükség
szerűség e birodalma, mert bővülnek a szükségletek; de ugyanakkor gyara
podnak a termelőerők is, melyek e szükségleteket kielégítik. Ezen a téren 
a szabadság csak azt jelentheti hogy a társadalmasult ember, a társult ter
melők ésszerűen szabályozzák, közös ellenőrzésük alá vetik a természettel 
való anyagcseréjüket, ahelyett hogy az mint vak hatalom uralkodna raj
t u k ; ezt az anyagcserét a legkisebb erő felhasználásával, az emberi ter
mészethez legméltóbb és ennek legmegfelelőbb feltételek mellett hajtják 
végre. De ez még mindig a szükségszerűség birodalma. Ezen túl kezdődik 
az emberi erőkifejtés, amely öncél, a szabadság igazi birodalma, amely azon
ban csak a szükségszerűség birodalmán mint alapján virágozhat k i . Az 
alapfeltétel a munkanap megrövidítése." 2 

Az „Értéktöbblet elméletek"-ben hasonlóan nyilatkozik. 
„A munkaidő mindig az a szubsztanció marad még a csereérték meg

szűnése után is, amely a gazdagságot teremti meg, vagyis az előállításhoz 
szükséges kiadások mércéje lesz. A szabadidő viszont az az idő, amivel 
rendelkezünk, tényleges gazdagság, részben a termékek élvezetére, rész
ben szabad tevékenységre szolgál, ami nem valami külső célszerűséggel 
meghatározott, kényszerű munka, melynek eleget kell tenni, melynek 
kielégítése természetes kényszer, vagy társadalmi kötelezettség, hanem 
tetszés szerinti. Magától értetődik, azáltal, hogy a munkaidő normális kere
tek közé lesz szorítva, valamint, hogy többé nem valaki számára, hanem 
a saját szükségletekre kell dolgozni, az urak és szolgák közötti szociális 
ellentétek stb. megszüntetésével együtt a tényleges szociális munka vége
zetül a szabad idő alapjaként teljesen új, szabad jelleget nyer, továbbá egy 
ember munkaidejének, aki egyben szabad idővel rendelkező ember, egé
szen más kvalitásúnak kell lenni, mint egy dolgozó állat munkaidejének a 
kvalitásai. " 3 

Ezekben az idézetekben világosan megfogalmazza a szükségszerűség 
és szabadság fogalmát. A szükségszerűséget egyedül, mint természeti szük
ségszerűséget ismeri el, mely megtalálható a termelés minden lehetséges 
formájában. A szabadság birodalma pedig ott kezdődik, ahol ez a ter
mészeti s%ükségs%erűség megszűnik, de a szabadság igazi birodalma a terme
lésbe gyökerezik. 

Az 1857—58-ban íródott „Politikai gazdaságtan bírálatának alapvona
lai "-ban (Grundrisse) Marx kifejt i előrelátását, hogy az iparosodás hogyan 
hat k i a termelőerők fejlődésére. Megállapítja, hogy a gazdaság megterem
tése mind kevésbé függ a munkaidőtől és mindinkább a tudomány állásá
tól, a technológia fejlődésétől, valamint ennek a termelésben való alkalma
zásától. Ezzel a folyamattal párhuzamosan változik meg a munka jellege 
és az ember helyzete a termelésben. Ugyanis, a munkás a termelés őre és 
irányítója lesz; „A munkás a termelési folyamat mellé lép, ahelyett, hogy 
fő ágense lenne." 4 

Ezekből a gondolatokból alakul k i Marx tézise, hogy „akkor már 
semmiképpen sem a munkaidő, hanem a rendelkezésre álló idő a gazdagság 
mértéke" ' mert „ebben az átváltozásban nem a közvetlen munka, amelyet 



az ember maga végez, nem is az idő, amelyet dolgozik, hanem a saját álta
lános termelőerejének elsajátítása az, hogy megérti a természetet, és ural
kodik felette társadalomtestként való létezése révén, egyszóval a társa
dalmi egyén kifejlődése az, ami a termelés és a gazdagság alappilléreként 
jelenik m e g . " 6 

A szabad időnek t i . az egyén teljes fejlődését kell szolgálnia. Ez a tézis 
első pillantásra ellentétben áll Marxnak azzal a tézisével, melyet a Gothai 
Program kritikájában fejtett k i , mely szerint a munka az „első életszük
séglet". A munka- és szabad idő marxi felfogását is próbálom megvilá
gítani ebben a kéziratban. 

Marx az emberi tevékenység e két területének dialektikus kapcsolatáról 
és függőségéről beszél, amikor azt mondja, hogy ,,a munkaidő megtaka
rítása egyenlő a szabad időnek, azaz az egyén teljes fejlődésére szolgáló 
időnek a gyarapításával, amely maga mint a legnagyobb termelőerő megint 
visszahat a munka termelőerejére." 7 és ezért magától érthetődik „hogy 
egyébként maga a közvetlen munkaidő nem maradhat meg az elvont 
ellentétben a szabad idővel — ahogy a polgári gazdaságtan álláspontjáról 
megjelenik... A munka nem válhatik játékká, ahogy Fanrier akarja, akinek 
nagy érdeme marad, hogy nem az elosztásnak, hanem magának a termelési 
módnak magasabb formában való megszüntetését, mint végső célt, k i 
mondta. A szabad idő - amely éppúgy pihenőidő, mint magasabb tevé
kenységre való idő - a birtokosát természetesen más szubjektummá vál
toztatta, és e más szubjektumként lép ez be azután a közvetlen termelési 

folyamatba is. Ez az utóbbi egyszersmind diszciplína, a létrejövő emberre 
való vonatkozásban tekintve, mint ahogy gyakorlás, kísérleti tudomány, 
anyagilag teremtő és tárgyiasuló tudomány a létrejött emberre való vonat
kozásban, akinek fejében a társadalom felhalmozott tudása létezik. M i n d 
kettő számára, amennyibe a munka gyakorlati kézbevételt követel és sza
bad mozgást, mint a mezőgazdaságban, ez egyszersmind testgyakorlás." 8 

Ezekből az álláspontokból világosan kitűnik a munka- és a szabad idő 
közötti kapcsolat. Mitöbb, a szabad idő, mint „idő a magasabbrendű tevé
kenységekre" i t t úgy is megjelenik, mint a munkatermeíés radikális meg
változtatásának feltétele. Ha a szabad idő „tér teremtése az egyes ember, 
ezért egyben a társadalom teljes termelőerőinek kifejlődése számára," 9 

akkor érthető, hogy éppen a szabad idő biztosítja azokat az erőket, amelyek 
alapfeltételei a korszerű termelésnek. 

3. A korszerű társadalom, mely az utóbbi 150—200 év alatt alakult k i , 
a munkafolyamat i l l . a munkafolyamat összetétele alapján radikálisan kü
lönbözik a társadalom többi típusától. A munka, ebben az elmúlt időszak
ban, a forradalmi változások egész során ment át köszönve a termelőesz
közök i l l . munkaeszközök állandó változásának. 

A munkaeszközök első ilyen forradalmasítása a gépek termelésbe való 
bevezetése volt . Ez fordulópontot jelentett az iparos vagy manufaktúrában 
dolgozók munkamódszerében. Ugyanis a gépek alkalmazásával a terme
lésben az összetett iparos termelést felbontották egyszerű elemeire. Ez
által a gépek átveszik a munkaműveletek jelentős részét és ez jelenti a gépi 



rendszerek fejlődésének kezdetét. A gépi rendszerek fejlődésének egyes 
fázisai abban különböznek, hogy milyen mértékben helyettesitik az em
beri munkát gépi munkával, tehát az ember helyzetének jellegétől is, vala
mint a munkaviszonyokban uralkodó társadalmi viszonyoktól. 

A kapitalizmus fejlődése a termelési alap épp ilyen fejlődését feltéte
lezte. A korai kapitalizmus időszakában jelentkező gép általános felhasz
nálású. A második fázisban a gép specializálódik, míg a harmadik fázis 
átmenetet jelent a folyamatos gépesített termelési módra, amely az auto
mata gépek rendszerével a munkaműveletek legnagyobb részéből kizárják 
az embert, mint közvetlen termelőt, és áthelyezik a tervezés és ellenőrzés 
területére. 

Tehát, a termelőeszközök fejlődése olyan változásokhoz vezet, ame
lyek mély nyomot hagynak nemcsak a munkafolyamat megszervezésére 
és az ember helyzetére a munkafolyamatban, hanem az emberi' közösség 
fejlődésére, mint egészre is. Mivel a termelőerők mindig egy meghatá
rozott társadalom termelőerejét képezik, minden változás a termelőerők 
területén társadalmi jelentőségű. így nincs az a termelőviszony, amely 
valami módon ne gyakorolna visszahatást a termelőerőkre. 

Mive l az automatizáció még a legfejlettebb kapitalista országokban is 
a fejlődés kezdetén áll, a technikai fejlődés társadalmi-pszichológiai hatása 
elemzésének alapjául a gépi munka fejlődésének második fázisát vesszük. 
A marxista irodalomban nagy teret szenteltek ennek a problémának, mert 
„az ipari termelés nagy érdeme képezi a legveszélyesebb jellegét: a mun
kának az embertől való teljes elválasztását." 1 0 

A nagyipari termelés elve olyan munkamegosztáson alapszik, amely 
„minden folymatot függetlenül az emberi kéztől, elemeire bont . " I ly 
módon alapjaiban forradalmasodik a munka módszere - megnő a társa
dalmi termelőerő, de egyben elszegényedik a munkás egyéni termelőereje. 
Ez már érvényes a manufakturális munkamegosztásra is, de a gépi rend
szerek fejlődésének második fázisában jut a legjobban kifejezésre. 

A gépi módszerek fejlődésének második fázisában a részleges munka 
mindenekelőtt az, amely állandóan ismétlődik, az a munka, mely a mun
kást a globálisnak csak egy szigorúan meghatározott részében köti. A 
munka, melynek üteme mechanikusan meghatározott, és amely minimális 
szaktudást követel, nem nyújt betekintést a termékbe előállításának folya
matába, mint egészbe, elegendő a felületes, mentális figyelem. így a ter
mék teljesen elidegenedik a termelőtől, mert lehetetlenné teszi munka
folyamata jelentőségének, mint a teljes folyamat részének felmérését. Emel
lett, a specializáció, mely az egyes munkaműveletek felosztásában jelent
kezik, két irányban folyhat le: horizontálisan és vertikálisan. Ez azt jelenti, 
hogy a munkafolyamat nem csak összetevő, hanem a munka elválik szel
lemi komponensétől is, amely átmegy az intelektuális munka hordozóira. 
Ez a kettéhasadás, a bérviszony feltételei között, a munka és az igazgatás 
kettéosztódását is jelenti, mert az igazgatás a termelőeszközök tulajdono
sának vagy fizetett képviselőinek kezébe összpontosul. 

Az eddigi kutatások kimutatták, hogy az ismétlődő, monoton és rész-



leges munka fizikailag és pszichikailag is káros, mert az izmoknak csak 
egy része van egyhangú, tartós mozgásban. A monoton és kimerítő munka 
következményei a pszichikai eltompultság és általános korai öregedés. 
A személytelen munka következtében csökken az ember kezdeményezése 
és alkotó viszonya a munkához. A munka a neurózisok és a szerencsétlen
ségek okozója, a kényszerített munkaütem, amely nagyon gyakran túl
haladja az ember normális, veleszületett munkaütemét. 

Ilyen következményekkel jár nem csak a láncrendszerű munka, hanem 
általában minden munkamegosztás, amelynél a munka értelme és tervezése 
el van választva a feladat végrehajtásától. Ilyen munkamegosztás pedig a 
kapitalista termelési módra jellemző. A munkás szerepe a kapitalista gyár
ban megbélyegezte egész életét. A munkaerő ilyen feltételek között „úgy 
viszonyul az eleven munkához, mint idegenhez, és ha a tőke meg akarná 
fizetni anélkül, hogy dolgoztatná, a munkaképesség örömmel belemenne 
ebbe az alkuba. A saját munkája tehát éppoly idegen n e k i . . . " 12 A munka 
az egzisztencia szükséges eszközzé válik— , értéke már csak annyiban van, 
hogy biztosítja a legszükségesebb létfenntartási eszközöket. Az értékmérő 
és a munka legjelentősebb tartalma is a pénz lett. 

4. A nyugati szociológia legismertebb tézise abban a felfogásban áll, 
hogy a technikai fejlődés szükségszerűen a munka dehumanizációjához 
és elrutinosodásához vezet, és ezért szükséges megoldást keresni a munkán 
kívül e káros következmények semlegesítésére. E felfogás szerint a szabad 
idő képezi azt az egyedüli teret, amely lehetőséget nyújt az egyén szemé
lyiségének fejlesztésére és a munka negatív hatásainak kompenzálására. 
Ez a tézis a munka- és a szabad idő szétválasztottságából indul k i , melyekre 
úgy tekint, mint az emberi élet két, elvileg ellentétes területére. 

Ezzel ellentétes következtetést hozhatunk Marx Tőkéje I I I . kötetének 
fent idézett szavai alapján, melyben a szabad idő fogalma mellett szó van 
a munkaidő és szabad idő viszonyáról is. Marx elemzéseiben az időnek 
e két kategóriája egy egységes egészet képez, és ezért okozati kölcsön
hatás szempontjából elemzi őket. „A szabadság birodalma.. . csak a szük
ségszerűség birodalmán, annak alapján virágozhat k i . " Rámutat arra a 
viszonyra, amelyben a munkaidő képezi a tartalmat és okot, a szabad idő 
pedig a formát és okozatot, amely visszahat a munkaidőre. Ennek alapján 
megállapíthatjuk, hogy a polgári teoretikusok elmélete ellentétben áll a 
marxista elmélet munka- és szabadidőre vonatkozó e fontos tézisével. 
Téziseik igazoltságának kivizsgálásakor nélkülözhetetlen a munka jellege 
mellett párhuzamosan figyelni az ember viselkedését is a szabad időben. 

Az USA-ban minden ötödik munkás nagyipari termelésben dolgozik. 
Ez az arány sokkal nagyobb a fejlett nyugateurópai országokban. A nagy
ipari termelésben egy átlagos munkahely jellemzői a következők: mecha
nikus munkaütem, ismétlődés, minimális szakképesítést igényel,, előre 
meghatározott az eszközök és a technika használata, felületes figyelem, 
a termékelőállítás nagyon aprólékos felbontása. 

A nagyszámú kutatás*, amit a szabad idővel kapcsolatban folytattak le 



ezekben az országokban, megmutatták, hogy a munkások nagy hányada 
tölti szabad idejét melléktevékenységekkel, ami nem csak az elégtelen 
alapkereset következménye, hanem a „modern" fogyasztási cikkek fel
halmozási törekvésének is, hisz ezekben a társadalmakban ezek a javak 
képezik a társadalmi helyzet és az élet sikermércéit, nem pedig a munka 
eredménye. 

Ezenkívül ugyanezek a kutatások megmutatták, hogy az elégedetlenség 
a munkahelyen nagy mértékben kihat a munkán kívüli életre, és a mellék
tevékenységekbe való menekülésben jut kifejezésre. Az ilyen személytelen, 
elidegenített munka lehetetlenné teszi az egyén számára, hogy kifejezésre 
juttassa személyiségét, ezért szabadságát abban keresi, ami „abszolút ellen
tétét" képezi a kötelező munkának. Ez magyarázza az üres és primitív 
„szórakozások" elterjedését a nagyipari termelés feltételei között, ahol a 
gondűzés van az első helyen. 

Tehát, újból leszögezhetjük, hogy: „az ember egységes gondolkodása, 
érzelmei és élettevékenysége elválaszthatatlanul össze van fonódva. Nem 
lehet szabad gondolataiban, ha nem szabad érzelmileg és nem lehet szabad 
érzelmileg, ha függő viszonyban van és ha nem szabad élettevékenységé
ben, gazdasági és társadalmi viszonyaiban." 

5. A technikai fejlődés szociológiai-pszichológiai hatásának elemzésekor 
alapul szolgált a gépi rendszerek fejlődésének második fázisa, a mai modern 
ipari termelési uralkodó formája. 

Annak ellenére, hogy a már bevezetett automatizáció többnyire még 
csak részleges automatizáció, az ipari kapacitás kis hányadát képezi, ahhoz, 
hogy felmérjük a technikai fejlődésnek a munka humanizációjára való lehet
séges hatását, szükséges az automatizáció fejlődésének további lehetőségeit 
felmérni, melyek technikai alapját a tudományos-technikai forradalom 
vívmányai képezik. 

A termelőerők korszerű fejlődését figyelve megállapíthatjuk, hogy 
ellentétben az ipari mechanizációval, mely az összetett munkát mind egy
szerűbb és egyszerűbb elemeire bontja, az emberi tevékenységet csak a 
gép kiszolgálására redukálja, az automatikus rendszerek fejlődése és el
terjedése fokozatosan semmisíti meg a munkaerő egyszerű tevékenységét, 
és áthelyezi az embert a közvetlen termelésből a tudomány alkalmazásának 
és a kultúra fejlesztésének összetett funkciójába. Ez a jelenség szembetűnő 
a részleges és teljes automatizáció feltételei között. 

A marxista-leninista elméletben a technika képezi a kiindulópontot a 
szociális változások elemzésénél, ezért a munka humanizálására a technika 
hatásának megítélésekor a korszerű technika fejlődésével párhuzamosan 
figyelembe kell venni a korszerű változásokat, az emberi tevékenység jelle
gében, összetételében, felosztásában és szakképesítésében is, mindezt előre
látva az elkövetkező pár évtizedre. 

A munka jellegében bekövetkezett változások megmutatják, hogy már 
az automatizáció kezdetén az ipari munkások nagy hadseregét a munká
sok kis csoportja váltja fel , k i k az ellenőrzést, karbantartást és javítást vég
zik. Az automatizáció további fejlődése, áthelyezve az emberi tevékenysé-



get az előkészítés mozzanatába, nagyszámú mérnöki-technikai és techni
kai-gazdasági személyzetet igényel. 

A szerkezeti változások a lakosságnak a társadalmi munka három alap
tevékenységében (elsődleges, másodlagos és harmadlagos) való részese
désében nyilvánulnak meg. A tudományos-technikai forradalom, már 
kezdettől fogva felöleli mind a három területet, így fokozatosan csökkenti 
az elsődleges és másodlagos szektor részesedését a harmadlagos szektor 
javára. Az előrelátások szerint, a fejlett, ún. ipar utáni társadalomban az 
aktív lakosság maximum 10%-a fog dolgozni az elsődleges, 10%-a a másod
lagos és 80%-a a harmadlagos tevékenységben. De a tudományos-techni
kai forradalom minőségi változásokhoz vezet az egyes szektorokon belül 
is. Az iparban szembetűnő a hagyományos munkahelyekről a progresz-
szívakba való átáramlás. A harmadlagos szektor különböző összetevő 
részei is mind jobban differenciálódnak. A klasszikus szolgálatok (keres
kedelem, pénzügy és adminisztráció) és fejlődésük a tudományos-technikai 
forradalom első szakaszához kötődik. Azok az adatok viszont, melyek a 
kibernetikai technika bevezetését tükrözik, a tudományban és kutató-mun 
kában alkalmazottak hányadának jelentős növekedésére mutatnak rá. A z 
oktatás, kultúra, egészségvédelem, szociális gondozás is hasonló irány
zatot mutat. 

A munkamegosztás igazi jelentését csak az ipari forradalommal kapta 
meg, és a termelési folyamat elemeire való bontását jelenti, a végrehajtó 
és irányító tevékenységek, a f izikai és szellemi munka fokozatos szétválasz
tását vonta maga után. A tudományos-technikai forradalom perspektívái 
viszont sokkal óvatosabbak a munka megváltoztatásában. Mindenek
előtt biztosítania kell a feltételeket a f izikai és szellemi munka közötti szaka
dék, valamint a végrehajtó és irányító tevékenység közötti ellentétek meg
szüntetésére. Az ilyen irányzatok, különösen az automatizáció magasabb 
fokán, szembetűnőek, amikor is a termelésben az intelektuális elemek 
dominálnak, a szellemi munka kereteiben pedig az automatizáció elve 
egyetemes tudást — az elméleti és gyakorlati tudás mind szélesebb körének 
elsajátítását — követeli az embertől. 

A tudományos-technikai forradalom már kezdettől fogva változásokat 
hozott a szakképesítési modellben. A termelési folyamat minden területén 
növekszik a magasabb szakképesítéssel rendelkező munkások hányada. 

Marx alaposan elemezte a technikai fejlődés és a munkamegosztás irány
zatait. Szocialista programjának központi része a termelési folyamat meg
reformálására vonatkozik. „A régi termelési módot tehát alapjából forra
dalmasítani kell, és nevezetesen el kell tűnnie a munka régi megosztásá
nak . . . a termelő munka a leigázás eszköze helyett az emberek felszabadí
tásának eszközévé válik, mivel minden egyes embernek alkalmat ad arra, 
hogy valamennyi - testi és szellemi - képességét minden irányban kiké
pezze és működtesse, s amelyben így a termelőmunka ürömből örömmé 
vá l ik . " ! 4 _ í r ja Engels az Anti-Dühringben. De Marx nézetét a munkáról, 
amelyben szervesen összekapcsolódik a f izikai és szellemi munka, a végre
hajtó és az alkotó tényezők, a technikai fejlődés maga nem elégíti k i , mert 



nem biztosítja a hagyományos munkamegosztás meghaladását. Ellenkező
leg, technikai alapokban történő radikális változások radikális változáso
kat követelnek a társadalom és az ember részéről is. 

A fejlett kapitalista országokban jelen van az a tőkére jellemző irányzat, 
hogy a technikai fejlődést, ha csak lehet a részleges automatizáció szintjén 
tartsák. A megfigyelések megmutatták, hogy az automatizált üzemek 
legnagyobb részében megindult a munkások két csoportba való osztódása: 
az egyik oldalon állnak az operatőrök, akik kiszolgálják a termelési folya
matot; a másik oldalon pedig a technikusok csoportja áll; k ik a szerelési 
és javítási munkálatokat végzik. Az operatőrök betanított szakképzetlen 
munkások, k ik az irányító asztalnál az ellenőrzés egyszerű tevékenységét 
végzik. A másik csoport - mely számbelileg sokkal kisebb, szakképesítés
sel rendelkezik. A termelőeszközök tulajdonosa számára az ilyen össze
tétel megfelel, mert a szakképzetlen munkások tömege felett korlátlan 
hatalma van, minden pillanatban elbocsáthatja, és másokkal válthatja fel 
őket. Ez által azt a benyomást kelti , hogy a munka a szabad egziszten
ciának, sőt még magának az életnek is egyetlen biztosítéka. 

Az USA-ban jelentkező „humán relations" mozgalom és az ún. „ job 
enhargment" munkaszervezési módszer meghatározott modifikációkat 
jelentenek a munka jellegében, de nem haladták túl a régi munkamegosz
tást. Ezek a változások tisztán gyakorlati okokból jelentkeztek és olyan 
racionalizációt jelentenek, amelyek biztosítják a kapitalista vállalat célját — 
maximális prof i tot a munkaerőre való minimális kiadások mellett, amely 
egyben minél alacsonyabb képesítést követel a munkástól. 

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a kapitalista gyár vagyis a társada
lom céljai határozzák meg a munkaszervezés módszereit, és azoknak a 
lehetőségeknek az alkalmazását, amelyeket a technikai fejlődés nyújt. 
A célok változásai elkerülhetetlenül változásokhoz vezetnek a munka 
humanizációjának és racionalizációjának módszereiben. A cél meg
változtatása csakis az egész társadalmi rendszer megváltoztatásával való
sítható meg. 

6. Kétségtelen, tehát, hogy olyan társadalmi feltételeket kell létrehozni, 
amelyek lehetővé teszik és megkövetelik a „teljes embert" és amelyben 
meglelhető a munka új értelme, amely az élet új értelmének feltétele. A 
termelési eszközök társadalmasítása alapot képez a termelőerők fejlődésé
hez és kihasználásához. De ez már nem szétválasztott társadalmi munka, 
mint a kapitalizmusban, hanem az egész társadalom társult, egyesített 
munkája. A termelőerők egyetemes fejlődése, a szocialista termelési viszo
nyokon alapulva, nagy számú ember egyszerű munkáját a közvetlen ter
melésben a tudomány technikai alkalmazásával kell hogy felcserélje, amely 
viszont visszahat az ember alkotó erejére és tovább fejleszti azt. 

Az egyéni tulajdon megszüntetése viszont nem jelenti a „tulajdon vas 
törvényeinek" automatikus megoldását. A szocializmusról, mint a kommu
nizmus alcsonyabb fokáról beszélve mindig szem előtt kell tartani Marx 
szavait a Gothai program kritikájából. A szocializmusra úgy kell tekinteni, 
mint egy olyan társadalomra, amely minden szempontból (gazdasági, er-



kölcsi, szellemi) magában hordja a régi kapitalista társadalom nyomait, 
és Így a hagyományos munkaformából indul k i , ellentétben a kommu
nizmussal, amely az emberi tevékenység új, alkotó formáján alapszik. Épp 
ezért a szellemi és a f izikai munka közötti ellentét megszüntetését, a munka 
első életszükségletté való változását, a termelő erők megnövekedését, az 
egyén sokoldalú fejlődését, egyszóval a közös gazdagság minden forrá
sának megnövekedését csak a kommunista társadalom magasabb fejlettségi 
fokán várhatjuk. 

A gyors iparosodás megvalósítása elmaradott anyagi alapokon és olyan 
lakossági összetételre támaszkodva, ahol a mezőgazdaság dominál (mint 
amilyen helyzet vol t azokban az államokban, ahol a szocialista forradalom 
győzedelmeskedett) hosszú időre elhalasztja a szocialista társadalomra jel
lemző új szervezési megoldások bevezetését. Mindenekelőtt szó van i t t 
a felhalmozás megnövekedéséről - amely közvetlenül csökkenti a jobb 
munkafeltételek biztosítására irányuló kiadásokat, valamint mindazokról 
a problémákról, melyek az alacsony technikai kultúrával rendelkező falusi 
lakosság átáramlásához és átalakulásához kötődik. Ilyen feltételek között 
a termelési folyamat legapróbb részleteire való bongása és az ilyen egy
szerű műveletek betanítása képezi a leggyorsabb és leghatékonyabb mód
szert, a faluról beáramlott munkások alkalmazására. I ly módon hasonló 
vagy ugyanolyan következményekhez vezet az iparosítás a szocializmusban 
is: a munkafelaprózása, az irányítás és a végrekajtás funkcióinak szétválasz
tása, szociális különbségek, a fogyasztásnak a munkaerő egyszerű újra
termelés kereteibe való korlátozása stb. 

A szocializmus tehát új ellentmondások hordozója, amelyeket egyrészt 
az újonnan létrejött feltételek között kell megoldani, másrészt amelyeket 
új módon kell elfogadni és felmérni. „A szocialista forradalommal meg
indult a derallienációs h a r c , " 1 5 amelyben külön helyet foglal el az önigaz
gatás, mint az alaptársadalmi viszony bevezetése Jugoszláviában. 

Intézményesen, az önigazgatás a közvetlen termelő azon jogán alapszik, 
hogy szabadon dönthet munkájáról és életfeltételeiről. Az önigazgatás 
fejlettségi fokát mindenekelőtt az mutatja meg, hogy a munkásosztály 
milyen mértékben uralja az egész társadalmi újratermelést. A szocialista 
társadalomban a munka és az ember allienációjánál és derallienációjának 
a lényege a társadalmi tulajdonban levő termelési eszközök és a többlet 
munka feletti rendelkezésben és ellenőrzésben áll. 

Ahhoz, hogy a munkafolyamatban az elidegenedés megszüntetéséről 
beszélhessünk a társadalmi tulajdon viszonyai között, szükséges, hogy 
az önigazgatás megoldja a tényleges döntéshozatalnak, a társadalmi esz
közök feletti rendelkezésnek és ellenőrzésnek, a tényleges többlet mun
kának és a társadalmi felhalmozásnak, mint egésznek a kérdését. A jugo
szláv önigazgatók második kongresszusa külön rámutatott annak szük
ségére, hogy a társult munka minden alakjában feltétlenül kifejlesszék a 
munkaszervezet tájékoztatását, ami a munkások döntéshozatalban való 
eredményesebb részvételének feltétele. Kötelezővé tette a munkaszervezet
tel való megbeszélést minden olyan döntéssel kapcsolatban, amely a mun-



kasok vitális érdekeit érintik. A kongresszus kiemelte annak szükségessé
gét is, hogy a munkások véleményt nyilvánítsanak mindazokról a tervek
ről és programokról, amelyek megvalósításával jelentősebben megvál
tozna a munkaszervezet helyzete és státusa, különösen akkor, hogyha ezek 
a tervek és programok hosszabb lejáratúak, mint amilyen annak az ön
igazgatási szervnek a mandátuma, amely ezeket meghozza. A kongresszus 
határozataiban külön kiemelte annak a jelentőségét, hogy a meghozott 
döntések végrehajtását ellenőrizzék, hogy jelentéseket állítsanak össze a 
megvalósított határozatokról, tervekről, önigazgatási megegyezésekről 
és zárszámadásokról. Kilátásba helyez szankciókat is azok számára, k i k 
felelőtlenül végzik a rájuk bízott feladatot. 

Az önigazgatási jogok megvalósítása bizonyos nehézségekbe ütközik. 
Ennek oka az egyes munkaszervezetekben jelentkező kedvezőtlen szak
képesítési struktúra. A kedvezőtlen kvalifikációs struktúra kihat nemcsak 
a munkások társadalmi tudatára, hanem az önigazgatási szervek kval i f i 
kációs összetételére és tevékenységére is. Az ilyen állapot, a meglevő tár
sadalmi és technikai munkamegosztás viszonyaiban, bizonyos problémák
hoz vezet az önigazgatási szervek és a szakszolgálat között. Ezek a prob
lémák gátolják és késleltetik a munkásosztályt abban, hogy valóban ők 
döntsenek a munkaszervezet legjelentősebb ügyviteli kérdéseiről. Az 
önigazgatási gyakorlatban a társadalmi tudat alacsony szintje szintén sok 
probléma szülője. Nagyon gyakran például olyan döntések születnek, 
amelyek a munkaszervezet javát szolgálják, de a társadalmi közösség szá
mára károsak, vagy a belső viszonyok rendezésénél figyelmen kívül hagy
ják azt a körülményt, hogy ezzel biztosítani kell a munkaszervezet ügy
viteléhez a lehető legjobb feltételeket. 

Az önigazgatási termelési viszonyoknak meg kell oldani az ember és 
munka közötti összetett viszony problémáját is, mert a munka helye az 
ember életében és az ember viszonya a munkához egyike azoknak a tények
nek, melyek rámutatnak az allienáció és derallienáció fokára. Az a tény, 
hogy a munka az ember számára még mindig egzisztenciája biztosításának 
eszköze, hogy a társadalom legtöbb tagjának a termelő munka lefoglalja 
teljes munkaidejét, rámutat egy olyan viszonyra, amelyben a munka lénye
gében eszköz a munkafolyamaton kívüli szükségletek kielégítésére. A 
kutatások rámutattak arra is, hogy a motiváció és a munkában való anga-
zsáltság függ a jövedelemtől, különösen a termelő munkásoknál, míg az 
önigazgatásban való részvétel, mint motívum rendszerint az utolsó helyen 
helyezkedik el. A munka szerinti elosztás annak ellenére, hogy a munka 
eredményein alapszik, a termelési feltételek meglevő elosztásának keretei
ben a társadalom egyes tagjainak egész más munkához való viszonyt te
remt, mert személyi jövedelmük meghaladja az egzisztencia biztosításának 
szintjét és lehetővé teszi a kulturális és más szükségleteik kielégítését is, 
míg mások személyi jövedelme csak f izikai egzisztenciájuk biztosításának 
szintjén marad. 

K i kell még emelni a munkamegosztás szerepét is, amely a társadalmi 
tulajdonban levő termelő eszközök feltétele mellett is létezik. De ez már 



mennyiségileg és minőségileg is másmilyen munkamegosztást jelent, mint 
az emberi munka leszegényesítése, és kész ember képzése, mert az ember 
tökéletesítve egyes tevékenységeit feláldozza másik fizikai és intelektuális 
lehetőségeit. Az automatizált termelés a munkásnak egy új szabadságfor
mát és nagyobb felelősséget nyújt a munkafolyamatban, amelyet ellenőriz, 
és ezzel technikai és anyagi alapot képez a munkamegosztás megszünte
téséhez, azonban csak az önigazgatás, a termelőerők fejlődésével képes 
túlhaladni a munkamegosztás kulcsproblémáit, egyesítve a végrehajtást 
az igazgatással, valamint a munka eredményei felett való rendelkezéssel. 

7. Még egyszer k i kell emelni, hogy az egész embert nem lehet kizárólag 
a termelési folyamathoz kötni és abban kimeríteni. A technikai fejlődés 
hihetetlen lehetőségeknek lehet a hordozója, amely fejleszti a humánus 
értékeket, mert egyrészt tökéletesíti a termelést, másrészt megnöveli a 
szabad időt és lehetőséget nyújt az egyénnek, hogy részt vegyen a társa
dalmi életben, hogy kifejtse egyéniségét. De mivel a technikai fejlődést 
sem lehet a társadalmi viszonyoktól függetlenül elemezni, így a szabad 
idő problémája sem független a konkrét társadalmi rendszertől. 

Már előzőleg rámutattunk arra, hogy a szocializmus megfelelő technikai 
és társadalmi feltételeket nyújt a munka humanizációjához, de nem szabad 
figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy csak egy hosszú időszakot ölel fel 
az átmenet az elidegenedés társadalmából egy olyan társadalomba, amely 
lehetővé teszi az egyén széles körű fejlődését. 

Ugyanis, mindaddig míg a szocializmus az ipari rendszerre fog támasz
kodni (és még sokáig fog) szükségszerűen fenn fog állni a munkafolyamat 
ésszerű ellenőrzésének, a mozzanatok takarékosságának, a munka 
rendszereinek és elrendezésének a kérdése. Természetesen, ezeknek a 
kérdéseknek a megoldásakor a szocialista társadalom egy új elvből indul 
k i : olyan munkafeltételeket kell teremtenie, amelyek a munkások tömegét 
a legnagyobb mértékben saját erejük kultiválásához közelíti. 

Ugyanezek a kérdések jutnak kifejezésre a szabad idő szempontjából 
is. Legkifejezőbb az ipari munkások munkája a szabad időben, amely túl
nyomórészt a munkaerő egyszerű újratermelését szolgálja, és kárpótlást 
nyújt a fáradságos munkáért, amely nem ad elég élvezetet. De kifejezett 
a szaktudás és a képesség intenzív tökéletesítésének irányzata is. Ez egy
részt folyamatos képzést igényel lefoglalva a szabad idő nagy hányadát, 
másrészt pedig megnöveli a követelést az ember f izikai és szellemi erőn
létének regenerációjára. Ez az „optimista irányzat" gyakran rámutatott 
arra, hogy a tanulás és oktatás a pihenés és alvás kárára megy, amely utal 
arra a tényre, hogy az egyén nem rendelkezik elegendő idővel, és így válasz
út elé kerül: alvás vagy szórakozás, tanulás vagy pihenés, színház, könyvek 
vagy társadalmi aktivitás. Annak tudatában, hogy a munkaidő majdnem 
minden országban az össz rendelkezésre álló időalapnak csak 1/3-át képezi, 
a termelő erők ilyen fejlettségi foka mellett a szabad idő megnövelésére 
szolgáló tartalékot a rendkívüli időrészben kell keresni. 

A már kifejtettek alapján megállapíthatjuk, hogy a szabad idő megnövelé
se javítja a munkafeltételeket, az emberek teljes f izikai és intelektuális 



képességeinek fejlődéséhez vezet, lehetőséget nyújt a szellemi és fizikai 
munka közötti ellentét csökkentésére, sőt a polgárok önigazgatási jogaik 
megvalósítását is ez idő alatt várhatjuk. 

Meg kell találni a szabad idő alatt végzendő legmegfelelőbb tevékenysé
geket, feltételt kell teremteni ezek végzésére, melyek lehetővé tennék 
a munkás személyiségének sokoldalú fejlődését, amit a szocialista önigaz-
gatású társadalom megkövetel. Mindezt a munka és társadalmi-politikai 
közösségeknek, elsősorban községnek, közös erővel kell megoldani. 
Ilyan széles alapokon ez az akció a problematika teljes tudományos vizsgá
latát igényli, mert a szabad idő eddigi kutatási eredményei nálunk nagyon 
szerények, és csak a mennyiségi oldalát vizsgálva mindezt nagyon egyszerű
nek tüntették fel. 
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Rezime 

Slobodno vreme i humanizacija rada u svetlosti Marksove 
teorije otudenja 

Pri definisanju pojma otudenja, Marks je posao od sustine éoveka kao prirodnog bica 
kője sebe potvrduje i razvija kao ljudsko bice, napredovanjem i razvojem rada. 

Otudenje kao stanje éoveka u njegovom istorijskom razvoju kao ljudskog bica sa-
drzi niz karakteristika, ali uvek mu je sustina otudenja rada kője nastaje onog momenta 
kada , .drustveni karakter delatnosti, kao i drustvcna forma proizvoda i ucestvovanje 
individue u proizvodnji is tupa. . . kao neSto strano individuu, kao ncsto postvareno, ne 



kao odnos individua drug drugu, vec kao njihovo podcinjavanje odnosima nezavis-
nim od njih i izraslih iz sukobljavanja najrazlicitijih individua jednih s drugim. Sve 
ukupna razmena delatnosti i proizvoda postavsi zivotnim uslovom za svakog individua 
posebno, njihove uzajamne veze predstavljaju im se kao ncsto tude, od n j i h nezavisno, 
kao nekakva stvarn.l 

S obzirom da je rad uslov za razvoj coveka kao slobodne, kreativne licnosti, uki -
danje otudenja je istorijska nuznost, kője ce se realizovati kroz razvoj proizvodnih 
snaga i razvoj drustva u buducnosti. 

Prvi koraci u ukidanju otudenja, shodno Marksovoj definiciji otudenja, treba da 
se ostvare upravo u procesu rada. 

U nasoj analizi smo pre svega usmerili paznju na procese, koji se u savremeno doba 
odvijaju na tlu rada, jer smo poSli od pretpostavke, da promene u procesu rada pred
stavljaju odlucujuci kljuc za shvatanje i prognoze u svim drugim sferama ljudskog 
zivota. N a osnovu iznetih cinjenica, doSli smo do nekoliko konstatacija: 

Prvo: U savremenim uslovima se ostvaruju kao materijalni (tehnicki) - tako i dru-
Stveni uslovi koji treba da omogucuju realizaciju Marksove vizije rada, koji je dostojan 
coveku, jer organski povezuje fizicku i intelektualnu, izvrsnu i stvaralacku funkciju i 
koji je ujedno slobodan kreatívan rad. 

a) Materijalni uslovi se nalaze u savremenom razvoju proizvodnih snaga i karak-
terisu se prodiranjem i sirenjcm automatskog principa koji nasuprot industrijskoj meha-
nizaciji, pomera coveka u slozene funkcije primene nauke i razvijanja kulture. T e n -
dencija dalnje tehnoloéke podele rada karakteristicne za tradicionalnu industrijsku me-
hanizaciju ovim se sada zaustavlja i zapocinje kretanje u suprotnom smeru ponovne 
integracije prethodno podeljenih radnih postupaka. 

b) DruStveni uslovi se obezbeduju kroz akciju organizovanih socijalistickih snaga 
kője su prisutne i deluju svesno ili spontano gotovo u svim zemljama stvarajuci jezgra 
svesnog socijalistickog usmeravanja kője vodi razvijanju socijalistickih druStvenih od-
nosa. Najnovij i drustveni razvoj karakterise postojanje socijalistickog sistema koji 
ugrozava kapitalizam, ne samo kao faktor koji raspolaze trecinom svetske industrijske 
proizvodnje i znacajnom istrazivackom bazom, vec mnogo visc kao samostalni dru
stvcni faktor koji ni jedan monopol na svetu ne moze trajno da sprefci ili da joj se su-
protstavi. Naime, burni tast proizvodnih snaga sve vise dolazi u raskorak s postojecim 
monopolisticko-kapitalistickim nacinom prisvajanja i raspodele viska rada, i to namece 
neminovnost socijalizma kao progresivnog i revolucionarnog druStvenog sistema. 

c) Navedeni materijalni i druStveni uslovi se moraju zajednicki posmatrati, jer samo 
udruzeni mogu pretvoriti parcijalizovani industrijski rad u delatnost koja stimulise co
veka u praveu jacanja univerzalnosti, osvajanja siroke teoretske i metodske osnove. 

Posmatranja pokazuju da tehnicki revolucionisana materijalna sredstva za proiz-
vodnju koja funkcioniSu kao kapital, omogucuju proizvodenje viska vrednosti samo 
pod uslovom, da sposobnosti proizvodaca ostaju u granicama bezlicnih, parcijalizova-
nih radnih snaga. O v a k v a razdvojena struktúra proizvodnih snaga znaci takvu unut-
rasnju protivreenost i dijalekticku podvojenost celokupne proizvodnje druStvenog zi
vota l judi , koja ne dovodi samo do unutrasnje krize kapitalistickog sistema, vec dobija 
Siri istorijski vid u pokretu za socijalizam koji izrazava povezanost svih cinioca revo-
lucionisane proizvodnje nasuprot kapitalistickoj strukturi. 

Iako ideologija socijalizma polazi od ljudskih vrednosti i njihovog moguceg pot-
punijeg ostvarenja i svestranijeg razvitka, prodor socijalizma kao svetskog procesa 
znaci i' nove protivreenosti kője izrastaju iz cinjenice, da je pocetak socijalistickog pre-
obrazaja najpre tekao u manje razvijenim zemljama kője nisu dostigle odredeni nivo 

1 K . M a r k s ; — F . Engels : Soc. T . 46 I , str. 100 na ruskom 



razvitka materijalnih proizvodnih snaga. Zbog toga su one bile prinudene, da prihvate 
mnoga résen ja industrijske civilizacije sa istim ili slicnim posledicama kao u kapita-
l izmu: rasparcavanje rada, razdvajanje upravne i izvrine delatnosti, socijalne razlike, 
ogranicavanje potroánje u okviru proste reprodukcije radne snage i slicno. 

Drugo: Savremeni razvoj proizvodnih snaga ne obezbeduje samo uslove za kvali-
tativnu izmenu rada, vec i smanjivanje drustveno-potrebnog rada, pa prema tome skra-
cenje radnog vremena u kőrist slobodnog vremena. Nesumnjivo je, da se na ovaj nácin 
povecava onaj prostor koji je namenjen punom razvoju fizickih i intelektulanih spo-
sobnosti, ali to je samo potencijal, koji se moze na razlicite nacine ispuniti. D a bismo 
razumeli nácin kako se ove mogucnosti realizuju, moramo uvek űzeti u obzironu po-
zadinu koju za svakog coveka pruza rad koji obavlja odnosno onaj dru$tveno-eko-
nomski kontekst u kojoj obavlja rad, u kojoj zivi . 

a) Dijalekticko jedinstvo radnog i slobodnog vremena reljefno se izrazava u cinje-
nici , da u nemogucnosti da izraze svoju licnost u bezliénoj aktivnosti otudenja rada, 
koja im je strana, l judi traze svoju slobodu u svemu st<> im izgleda kao ,,apsolutna su-
protnost" obaveznom radu. Pojava bega prema sporednim delatnostima realizuje se u 
proSirenju primitivnih i praznih , ,zabava" masovne industrijske razonode u kojoj raz-
bibriga zauzima prvo mesto, a visok procenat kojim se dopunski rad pojavljuje u bu-
dzetu vremena, nije samo posledica nedovoljne osnovne zarade, vec i izraz teznje za 
gomilanjem masovnih potroínih dobara, poáto u drustvu otudenih pojedinaca posebnu 
ulogu igraju potrebe coveka kője imaju prestizni karakter; posedovanje bogatstva i 
mase potrosnih dobara je merilo druStvenog prestiza i zivotnog uspeha, a ne licni rezul-
tati u radu. 

Koristeci recnik J . Dumazediera, mozemo prema tome konstatovati da , ,radu koji 
osiromasuje najcesce odgovara i slobodno vreme iste prirode." 

b) Dijalekticka povezanost izmedu radnog i slobodnog vremena se moze konsta
tovati i iz raspolozivih podataka nekih socijalistickih zemalja. Posmatranja potvrduju 
da samo jedan dug prelazni period obezbeduje prelaz iz drustva otudenih pojedinaca 
u drustvu svestrano razvijenih individua. 

Socijalizam koji se oslanja na industrijski sistem, nuzno se izrazava u takvom slo
bodnom vremenu koji pretezno sluzi , .prostoj reprodukciji" radne snage i kompenza-
ciji za zamoran rad koj i ne pruza dovoljno zadovoljstva. 

D a slobodno vreme jo§ nije aktivirano u pravcu kulturnog i stvaralackog razvitka 
licnosti, pokazuje i opsti nedostatak slobodnog vremena i pored skracenog radnog 
dana. 

Naime vreme u vanradnom vremenu apsorbovano je drugim aktivnostima kao Sto 
su rázni dodatni poslovi kojima ljudi zele povecati svoj licni i porodicni materijalni 
standard, ili kucni poslovi kao direktna posledica nerazvijenosti tercijarnog sektora. 

Medutim, socijalizam je istovremeno i druátvo kője neprestano radi na preobrazaju 
starih odnosa, na razvijanju svih humanistickih vrednosti, polazeci od principa: da stvori 
takvu radnu sredinu koja u maksimalnoj meri priblizava masu radnih ljudi kultivaciji 
sopstvenih snaga. 

Tendencija ka intenzivnom usavrsavanju sposobnosti i struénosti Sto zahteva per-
manentno obrazovanje oduzimajuci tako znatan deo slobodnog vremena pokazuje 
koliko slobodno vreme zavisi od tehnickog i ekonomksog progresa, ali s druge strane 
ni modernizacija privrede i drustva se ne moze zamislitit bez upoznavanja nauke i sió-
zene savremene tehnologije, upoznavanje sa razlicitim vidovima praktiénog rada i vez-
banja u raznim disciplinama. 

Trtce: Iz prednjih konstatacija proizilazi, da je u daljem drustvenom razvitku nuzna 
potpuna afirmacija covekovog stvaralaStva i njegovo prerastanje u osnovni faktor 
razvoja proizvodnih snaga. 



a) D a bi cövek mogao postati integralno slobodna i kreativna licnost i kao takav 
razvijati proizvodne snage, potrebni su takvi druStveni odnosi koji omogucuju i pod-
sticu takav razvoj individua. T a k v i odnosi mogu biti samo odnosi ravnopravnih stva-
ralaca koji se sporazumevaju i dogovaraju o svim problemima svoga zajednickog zivota, 
a po sustini to je samoupravno drustvo. Izgradnja samoupravnih drustvenih odnosa, 
je prema tome istorijska nuznost. 

b) Samoupravni produkcioni odnosi u Jugoslaviji predstavljaju svojevrstan oblik 
uspostavljanja sklada izmedu stepena razvoja proizvodnih snaga ostvarenog savreme-
nom nauéno-tehnickom revolucijom i proizvodnih odnosa. Stepen razvoja proizvod
nih snaga predstavlja materijalni preduslov za razotudenje rada, pa prema tome i samo-
upravljanje. 

c) Samoupravni produkcioni odnosi pociváju na principu, da se neposrednim pro-
izvodacima mora omoguciti da upravljaju svojim radom i uslovima svog zivota, pa je 
zato njihovo uspostavljanje i razvoj otpoceo u procesu rada, da bi se kasnije usposta-
vila sve stvarnija demokratija ne samo u sferi odlucivanja u procesu materijalne proiz-
vodnje, vec i u sferama odlucivanja u druStvu uopSte, kao i u sferi politickih procesa i 
odnosa. 

Imajuci u vidu, da sistem samoupravnih socijalistickih odnosa u Jugoslaviji pred
stavlja jednu prelaznu etapu od kapitalizma ka komunizmu, i proces konstituisanja 
udruzenog rada u osnovnim organizacijama udruzenog rada koji je tek zapoceo, treba 
da se shvati kao moguci oblik oslobodenja rada u datim uslovima drustvenog razvoja. 

Ostvarivanje cilja samoupravljanja - stvarno ovladavanje celokupnim procesom 
dru§tvene reprodukcije i odredivanje bitnih tokova i alternatíva razvoja udruzenog 
rada i druétva u celini, kao prvi , neposredni, ali i permanentni kiásni zadatak radnika 
i svih organizovanih socijalistickih snaga u ovoj etapi naSeg socijalistickog razvoja, 
predstavlja resenje spleta slozenih probléma kako objektivne, tako i subjektivne prirode-
koje se kriju iza postojece drustvene i tehnicke podele rada, raspodela prema radu, ne-
povoljne kvalifikacione strukture, niskog stepena druStvene svesti i tome slicno, i kője 
u poslednjoj instanci pokazuju nedovoljni nivo razvijenosti proizvodnih snaga. 

d) Paralelno sa reSavanjem probléma medusobne uslovljenosti stepena razvoja 
proizvodnih snaga i samoupravnih produkcionih odnosa, natnece se pored ostalog 
i potreba za siroko postavljenom dru§tvenom akcijom u pravcu povecanja slobodnog 
vremena i iznalazenja Sto adekvatnijih aktivnosti u slobodnom vremenu. Savremeni 
razvoj proizvodnih snaga i produkcionih odnosa, sjedinjavanje procesa proizvodnje i 
procesa upravljanja postavljaju takve zahteve pred pojedinca, cije ostvarenje moze da 
realizuje pretezno u slobodnom vremenu. Razvijajuci fizickih i intelektualnih sposob-
nosti kroz aktivne oblike telesne i duhovne zabave, usvajanje kulturnih tekovina i nj i 
hovo dalje stvaralacko dogradivanje, ucestvovanje u radu druStveno politickih orga-
nizacija i tome slicno, svaki élan druStva neposredno doprinosi daljem razvoju proiz
vodnih snaga i produkcionih odnosa. 



Summary 

Leisuré and the humanization of labour in l ight o f Marx's alienation 
theory 

Defining the notion of alienation, Marx sets out from man as a foremost natural being, 
who is making progress and confirming himself as a humán being by the advancement 
and improvement of his labour. 

Alienation as a state of man in his historic development as a humán being, has several 
characteristics, but the essential thing is the alienation of labour which takes rise from 
the moment when „the social nature of activity, as well as the social appearance of his 
product and the the individuals share in the production turns o u t . . . as Something de-
tached from the individual, as something realized not in a relation of fellowship with 
other individuals, but as it in a subordination to relations out of their power, relations 
arisen from the mutual conflicts of most varied individuals. Once the entire exchange of 
labour and products became prior determiners of each and every individual, their mutual 
relations are presenting themselves as something alien, out of their power, as a kind 
of object." 

Since labour is essential for free and creative development of personality, the abolis-
hon of alienation ia a historical necessity that will be brought about by the development 
of the forces of production and generál social progress. 

The first steps towards the abolishon of alienation, according to the definition of 
alienation by Marx, are supposed to be made exactly in the process of labour. 

I n the analysis primary concern is given to trends and processes in the f ield of labour, 
since we have set out on the presumption that the changes in the process of labour offer 
the only possible key to the problem of understanding and prediction in all the realms 
of humán life. I n keeping with the facts presented, we have come to several assumptions: 

Firstly: Under the present circumstances the matériái (technical) as well as social 
conditions are being shaped, which should eventually bring about Marx's vision of 
labour, labour preserving the dignity of man, connecting manuál and intelectual, exe-
cutive and creative functions, labour which is at the same time creative and free. 

a) The matériái conditions are the result of the contemporary development of pro-
ductional forces, and are distinguished by the penetration and wide-spread use of auto-
mation, which unlike the industrial mechanization, forces man into the complicated 
procedures of applied science and cultural development, Here stops the trend of further 
technological differentiation of labour that has been brought about by the traditional 
industrial mechanization, and begins the reintegration of the previously split working 
procedures. 

T h e social conditions are provided by the action of organized social forces, that are 
present and are acting guardedly or spontaniously in almost every sountry, building 
up the basic units called for to make concienciously guarded efforts in line of socialist 
development. 

T h e latest social progress is characterived by the existance of socialist system which 
threatens capitalism, not only as an agent in possession of one third of the world's in
dustrial production and significant research potentials, but much sooner as a self-reliant 
social agent unrivalled by any monopolistic power in the world. Obviously, the existing 
monopolistic and capitalistic way of exploitation and distribution of accumulated work 
cannot catch up with the increasing growth of productional forces, therefore socialism 
as a progressive and revolutionary social system is inevitable. 



c) The quoted matériái and social conditions must be considered together, because 
only thus can they convert the split industrial labour into an activity that would stimula-
te us towards unision, creating theoretical and methodical basis on a large scale. 

T h e observations have shown that the technically revolutionized matériái means 
of production functioning as funds, provide production of extra profit only if the capa-
bilities of producers remain limited and reduced to shapeless, sporadic working forces. 
Such a gap in the structure of productional forces shows such an inner contradiction 
and dialectical split of the totál production of social life, which not only leads up to 
inner crisis of the capitalistic system, but alsó aquires wider historic aspect in the socia
list movement, expressing the connection of all the features of revolutionized production 
in contrast with the capitalistic structures. 

Although the socialist ideology starts out from humán values and the possibility 
of their development and full realization, the world wide advancement of socialism 
brings new contradictions emerging from the fact that the first social changes occured 
in developing coutries, with no significant matériái resources. Therefore they were 
compelled to accept numerous solutions of industrial civilization, with very much the 
same side effects as they have in capitalism üke: the fracture of work, disjunction of 
management and executive functions, social differences, reducement of consumption 
to the simple reproduction of work-power and others. 

Secondly: The contemporary development of productional forces not only provides 
conditions for better exchange of labour, but alsó reduces the amount of socially requi-
red labour, thus shortening the working hours and bringing more leisure. N o doubt 
it opens the way to free development of physical and intelectual powers. However we 
can regard it only as an opportunity. T o understand how we can get old and make a good 
use of the chance we must examine the background provided by the worker's labour, 
the social environment surrounding his labour and life. 

T h e dialectical unity of working hours and leisure wil l become apparent if we relize 
that people unable to express their personality in the impersonal act of alienated labour, 
turn to seek their freedom in everything that appears to be „completely opposite" to 
compulsory labour. The escapism towards activities of minor importance is carried 
out by primitive, empty and most wide-spread entertainment of type, where the primary 
aim is to get rid of troubles. The high proportion of extra work is not only the result 
of low regular income but alsó an expression of a desire for higher living standards, 
because in a society of alienated individuals special significance is attached to demands 
of vanity and pride, the possession of wealth and various merchandise is in a way a mea-
sure of prestige and reputation, the personal merits of labour do not count. 

According to the words of J . Dumazeider we can state that the „impoverishing labo
ur is more often than not matched by corresponding leisure." 

The dialectical ties of labour and leisure can be traced out from data available in 
somé socialist countries. T h e observations confirm that only a long transitory period 
can provide the transformation of a society of alienated individuals into a society of 
universally accomplished individuals. 

Socialism relying on industrial system is necessarily reflected in a leasure serving 
the „simplé reproduction" of labour, and making up for the hard work devoid of satis-
faction. 

That leisure feli short of serving the cultural and creative development of personality 
is proved by the lack of leisure despite the considerably shorter working hours. Namely 
the time of leisure is being absorbed by other activities, like various extra works aiming 



to improve personal and family welfaie, or housework as a direct result of inadequate 
services. 

However socialism is at the same time a society constantly working on the transfor-
mation of old relations, on the development of all the humanistic values according to 
the principle: to create such an ambient that would supremely enable the messes of 
working people to cultivate their own faculties. The tendency of intensive improvement 
of faculties and know-how requires permanant education consuming significant amount 
of spare time. We can see to what extant leisure is dependant on technical and economic 
development, on the other hand the modernization of economy and society cannot 
be imagined without a sound scientific knowledge, aquintance with modern complicated 
technology, fairly good handling of actual working procedures and exercises in many 
practical skills. 

T h i r d l y : I n view of the previous statements we can conlude that the further social 
progress presupposes the full affirmation of man's creativity and his transformation 
into the basic agent of the development of productional forces. 

a) T o achieve the complete integrity of a free and creative personality, and and advan-
ce the forces of production, we need social relations enabling and stimulating every 
individual's development. T h e only possible relations are those of equality of producere, 
who are making their own decisions in all spheres of collective life, these, at the same 
time, are the essentials of selfmanagement. Therefore the development of selfmanaging 
social relations is a historical neccessity. 

T h e relations of selfmanagement in Yugoslavia represent a certain reestablishment 
of unision between the degree of development of productional forces, brought about 
by the progress of science and technology, and the relations of production. T h e deve
lopment of productional forces is a matériái pre-condition of desalienation and self
management. 

c) Selfmanaging relations of production are founded on the principle asserting that 
the immediate producere should be given the right to run the job and shape their life-
conditions, that is why their establishment and progress is rooted in the process of 
labour, so that it could spread and penetrate not only in the sphere of decisions concer-
ning matériái production but alsó into decisions in all the other sheres of society as 
well as in political processes and decisions. 

Having in view that selfmanaging socialism in Yugoslavia is a transitory period from 
capitalism to communism, the constitution of associated work in the basic organizations 
of associated work has only just began and should be regarded as means of the libera-
tion of labour at the given moment of social progress. 

The fulfilment of the objectives of selfmanagement- the actual controll over the 
whole process of social reproduction, and the determination of prior trends and alter-
natives of associated work and the sociaty as a whole, as the first, immediate, but alsó 
permanent class task of workers and other organized social forces in the present phase 
of social development. T h i s is the key to a cluster of problems, objective and subjective 
hidden behind the existing social and technical devision of labour, the wages depending 
on merits, inadequate skilled stuff, low degree of social concienciousness, and the like, 
eventually indicating the inefficiency of productional forces. 

A l o n g with the solution of the problem resulting from the interdependence of pro
ductional forces and productional relations, there is a ned for nation wide action in 
order to increase leisure and discover more suitable activities to spend it. T h e contem-
porary growth of productional forces and productional relations, the unification of 
production and management are making demands on the individual, clamouring for 
his time and attention. 



The development of physical and intelektual skills by means of active physical and 
intelectual entertainment, the aquirement of cultural inheritence and their further enrich-
ment, larger share in the activities of socio-political organizations and similiar activities 
are representing a contribution to the further development of productional forces and 
productional relations. 



Aleksandar Durdev 

A SZOCIALISTA AUTONÓM TARTOMÁNYOK 
ALKOTMÁNYOS H E L Y Z E T E ÉS ANNAK G Y A K O R L A T I 
MEGVALÓSULÁSA 

I . A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T (AUTONÓMIA) F O G A L M A 

1.) Altalános fogalom 

Az önkormányzat (autonómia) a szó legszorosabb értelmében egy terület, 
illetve szociális - vagy más jellegű - csoport önállóságát jelenti, amelyet 
az állam szavatol. Az önkormányzat mint államberendezési forma külön
leges státus- és jogi helyzet szerint valósul meg, vagy más módon meg
határozza azt. Az alkotmányos jog álláspontjáról az önkormányzat viszony
lag új jelenség, amely behatóbb tanulmányozást igényel különösen a szo
cialista önigazgatás építésének feltételei között. Az önkormányzat alapja 
a közös történelmi, gazdasági, kulturális, etnikai és nemzeti sajátosságok 
létezésében - , és nem csak létezésében, hanem azok elismerésében is meg
nyilvánul egy egységes állam területén, amely fennállhat mind az egyesült, 
mind az összetett államok keretein belül is. 

2.) Autonóm tartomány 

Országunkban az önkormányzati egységek szélesebb társadalmi-politikai 
közösségek, amelyek létrehozását a JSZSZK Alkotmánya írja elő. Az 
autonóm egységek típusát jelenleg két tartomány képviseli: a Vajdasági 
S Z A T és a Koszovó S Z A T . Mindkét tartomány egy szélesebb társadalmi
polit ikai közösség - a Szerb SZK tartozéka. 

3.) Az autonóm tartományok létrehozása és fejlődése Jugoszláviában 

Tekintettel arra a tényre, hogy autonóm tartományok csak egy szocialista 
köztársaságban Szerbiában — léteznek, megállapíthatjuk, hogy nem általá
nos jellemzői Jugoszlávia alkotmányos rendszerének. 



K i kell hangsúlyoznunk, hogy Jugoszláviában az önkormányzat az új 
szocialista szövetségi államberendezés lefektetésével párhuzamosan jött 
létre. Tehát, az autonómia alapjait már a népfelszabadító háború és a szo
cialista forradalom idején megvetették. Ennek, valamint az A V N O J I . 
és I I . ülésszakának határozatai nyomán fogamzott meg és fejlődött az auto
nómia eszméje, az önigazgatású szocialista Jugoszlávia államszervezetének 
összetevője és alkotóelemeként. 

Az önkormányzati egységek eddigi fejlődését figyelemmel kísérhetjük 
Jugoszlávia alkotmányos fejlődése szakaszainak elemzésével. Ezekben az 
időszakokban mindkét önkormányzati egység elvileg egyforma jogi hely
zettel, feladatkörrel és megfelelő szervezettséggel rendelkezett. Szemmel 
láthatólag léteztek bizonyos különbségek, de azok nem változtattak a dol
gok lényegén. így például különbségek merültek fel az elnevezésekben, 
(tartomány - vidék), az igazságszolgáltatás megszervezésében, az eddigi 
fejlődés egy részében és a helyi önigazgatás szervezetében, valamint a Népek 
Tanácsába kiküldött képviselők számában is. 

Nem mélyedve bele az önkormányzati egységek fejlődési irányának 
és tartalmának szélesebb történelmi elemzésébe, még egy fontos tényt 
kell kiemelnünk: az autonómia tervezete létrejöttének és fejlődésének 
folyamata a szocialista Jugoszlávia társadalmi-politikai rendszerének és 
szövetségi felépítményének mindig is alkotóelemét képezte; méghozzá 
mind a megfelelő alkotmányos dokumentumok, mind a JKP illetve a JKSZ 
politikájának szempontjából. 

K i kell még hangsúlyoznunk azt a tényt is, hogy az önkormányzati egysé
gek, az egész társadalom önigazgatású fejlődésével összhangban mind
inkább megszűntek tisztán állami fogalomkör lenni, és egyre inkább az 
ott élő nemzetek és nemzetiségek munkásosztályának önigazgatású tár
sadalmi-gazdasági közösségeivé váltak, amelyekben azok önigazgatási 
alapokon megvalósíthatják személyes, közös és általános társadalmi szük
ségleteiket és érdekeiket. 

4.) autonóm tartományok helyzete a% 1963-as alkotmány szerint 

A z 1963-as alkotmány rendeletei értelmében az autonóm tartomány el
gondolása nagy mértékben megegyezett az előző alkotmányos döntésekkel, 
ám az ilyen jellegű döntések által mégis új időszak jutott kifejezésre a ju 
goszláv közösség fejlődésében. A tartományok alkotmánytervezetét inkább 
az elvszerű alkotmányos döntések, mint a közvetlen alkotmányos rendel
kezése juttatták kifejezésre. Az önkormányzati egységek társadalmi-politikai 
közösségekké váltak, amelyek egy köztársaság területén egységes alakban, 
„autonóm tartomány" néven alakulnak meg. 

Az autonóm tartományokról szóló alapvető alkotmányos rendelkezések 
a következő módon jutottak kifejezésre: 
1.) a köztársaságoknak jogában áll autonóm tartományokat létrehozni, 
más nemzetiségű összetételű illetve egyéb jellegzetességekkel rendelkező 
területein; 



2.) a felsorolt területek lakosságának hozzájárulása szükséges az autonóm 
tartomány létrehozásához; 
3.) az autonóm tartományok társadalmi-politikai közösségekként mindig 
egy bizonyos köztársaság keretein belül léteznek; és 
4.) az autonóm tartományok megszervezésének alapelveit a köztársasági 
alkotmányban fektetik le. 

Eszerint az 1963-as évi alkotmányos rendszerben az autonóm tartomá
nyok a köztársasági alkotmány valóságos alkotásai (remekművei?) voltak^ 
de a föderáció meghatározott viszonyulásával e jellegzetes közösségek 
létrehozása illetve megszüntetése iránt. A JSZSZK Alkotmánya határozot
tan kimondta, hogy az autonóm tartományok létesitése i l l . megszüntetése 
egyedül akkor lép érvénybe, ha azt Jugoszlávia Alkotmánya megállapítja. 
Tehát az autonóm tartományokról szóló elvszerű rendelkezések mellett 
a szövetségi alkotmányban megállapították a föderáció intézkedéseit is 
a tartományok létrehozása illetve megszüntetése terén. 

Az így megállapított alkotmányos helyzet alapján az autonóm tartomá
nyok jogait és kötelezettségeit eléggé széles keretek között határozták meg: 
kezdve az alapszabályzat önálló meghozatalában megnyilvánuló önmeg-
szervezés jogától a társadalmi terv és költségvetés meghozatalán, a tarto
mány eszközeiről történő döntésen keresztül egészen a munka- és más 
szervezetek megalapításáig, a községeknek és járásoknak nyújtandó segít
ségig és más kérdésekig. 

A köztársaságok és autonóm tartományok egymás közti viszonyai az 
alkotmányon és a törvény által meghatározott kölcsönös jogokon és 
kötelezettségeken alapulnak; maga az irányítás szervezete ugyanolyan 
elvekre épült, mint a köztársaságban és az államszövetségben. 

Külön k i kell emelni azt a tényt, hogy habár alakilag és jogilag kiegyen
lítettek, Vajdaság valamint Kosovo autonóm tartományok a társadalmi 
valóságban nem azonos közösségek. Különbségek állnak fenn 
közöttük, amelyeket nemcsak a nemzeti összetétel, hanem e területek 
társadalmi-politikai, kulturális, gazdasági és más jellegzetességei eredmé
nyeznek. 

5.) A szocialista autonóm tartományok alkotmányos helyzete megvalósításának 
egyes nehézségei, eredményei és jelenségei az 1963-tól 1974-ig tartó időszakban 

A korábbi alkotmányos rendszerben az önkormányzati egységek nem 
voltak megfelelően körvonalazva. A tartomány helyzete és jogai szabá
lyozásának módja nem volt ezek valódi társadalmi értékének és szerepének 
tükröződése az önigazgatású társadalom azon objektív történelmi és álta
lános polit ikai feltételeinek gyorsabb fejlődésében, amelyek az önkormány
zati egységek keletkezését feltételezték. Ezért a tartományok alkotmányos 
helyzetének polit ikai felmérésében tekintetbe kellett venni, milyen mérték
ben biztosítja a tartomány éppen ilyen helyzete azon haladó társadalmi 



változások gyorsabb megvalósítását, amelyekre önigazgatású közösségünk 
törekszik. 

A z új alkotmányos elvek elfogadása 1963-ban világosan megmutatta, 
hogy a tartományok helyzetében beállt alkotmányos változásokat nem az 
adott pillanat politikai viszonyai és erői eredményezték, hanem mindenek
előtt a polit ikai hatalom deetatizálási folyamatának, az önigazgatás fej
lesztésének, a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága elvének követke
zetes megvalósítása. 

A tartományok éppen ilyen helyzete biztosította a társadalom gyorsabb 
önigazgatási egyesülését, erősítette a Szerb SZK társadalmi-gazdasági és 
polit ikai rendszerének belső kohézióját, Jugoszláviának az egyenjogú 
nemzetek és nemzetiségek önigazgatású szocialista közösségének egységét. 
A tartományok ilyen alkotmányos helyzete nem a köztársaság egységének 
gyengülését képviselte, hanem ellenkezőleg, egységességének magasabb 
fokát, de új önigazgatású alapokon. 

A tartományok alkotmányos helyzete megvalósításának folyamatában 
egyes határozatok hiányosaknak és összehangolatlanoknak bizonyultak, 
pontosabb megfogalmazást követeltek a tartományok és a köztársaság 
viszonyaiban különösen a törvényhozás, a tartományok területéről szár
mazó köztársasági képviselők anyagi kérdései, helyzete és tevékenysége, 
amikor a Köztársasági Képviselőház hozta meg a Szerb Szocialis
ta Köztársaságban a tartományokon kívüli szűkebb területet érintő törvé
nyeket és más előírásokat. 

I I . A Z A U T O N Ó M T A R T O M Á N Y O K M I N T A Z 
Á L L A M S Z Ö V E T S É G A L K O T Ó E L E M E I 

1.) A JSZSZK új Alkotmánya és a% autonóm tartományok helyzete 

Az önigazgatás fejlődésének további folyamata nemcsak megváltoztatta 
az állam helyzetét és szerepét, hanem a föderációban uralkodó viszonyokon 
is változtatott. A társadalmi viszonyok demokratizálása és az önigazgatás 
további szilárdítása az autonómia tartalmának minőségi megváltozásához 
vezet. Az önigazgatás fejlődése mindinkább lehetővé tette, hogy az auto
nóm tartományok önálló hatást gyakoroljanak saját haladásuk ütemére és 
irányvonalára. Az 1967/1968-as alkotmányfüggelékek már a tartományt 
mint az államszövetség (föderáció) és a társadalmi-politikai közösség önál
ló jogokkal és kötelezettségekkel felruházott alkotóelemét határozták 
meg. A függelékek ilyen irányú módosításai alapján az 1969-es évben elő
ször hozták meg a tartományok alkotmánytörvényeit, amelyek eddigi 
alapszabályzataikhoz viszonyítva új, minőségi változásokat jelentettek. 

Á föderáció, a Szerb SZK és mindkét tartomány alkotmányos doku
mentumai „szerint az autonóm tartomány önálló, szocialista önigazgatású 



demokratikus társadalmi-politikai közösség, mely a munkásosztály illetve 
a dolgozók önigazgatásán alapszik, amelyben a munkások, polgárok, 
nemzetek és nemzetiségek megvalósítják saját szuverén jogaikat - , ha ez 
a köztársaság dolgozóinak, polgárainak, nemzeteinek és nemzetiségeinek 
a Szerb SZK Alkotmányában megállapított közös érdékeit szolgálja. 
Az i ly módon megfogalmazott általános meghatározás egyben annak jogi 
alapját is képviseli, hogy a Szerb SZK Alkotmányában megállapítják az 
egész Köztársaság dolgozóinak illetve polgárainak, népeinek és nemzeti
ségeinek közös érdekeit, amelyek majd a Köztársaságban találnak megvaló
sulásra. A szocialista autonóm tartományok alkotmányos helyzetének 
ilyen jellege arra utal, hogy a Köztársaságnak mint egésznek valóban lé
teznek közös érdekei, amelyeket nem lehet a fennálló köztársasági kerete
ken kívül megvalósítani. 

Az új alkotmányok körvonalazzák az autonómia új tervezetét. Levezetve 
a föderalizmus elemeinek szintjére, ám megtartva a köztársaság keretein 
belül, a JSZSZK Alkotmánya egy eredeti formát képez, amelyben kevered
nek a föderális és autonóm elgondolások. 

A tartományok alkotmányos szerepe és helyzete, amelynek alapjait 
tulajdonképpen még az 1971-es alkotmányfüggelékekkel vetették meg, 
még inkább kifejezésre jut az alkotmányos döntések által. A tartományok 
ugyanis a föderalizmus szerves alkotóelemei. Ez gyakorlatilag azt jelenti, 
hogy a föderációhoz való viszonyulás tekintetében legtöbb esetben k i 
egyenlítődnek a tartományok és a köztársaságok. 

A tartományok alkotmányos helyzete jelenleg a JSZSZK alkotmányá
nak 4. és 5 szakaszában és a Szerb SZK Alkotmányának 91. és 292. szaka
szában lefektetett következő alapelveken nyugszik: 

1.) A szocialista autonóm tartományok nemzetiségi összetételű, a mun
kásosztály és a dolgozók önigazgatásán alapuló, valamint egyéb objektív 
jellegzetességekkel rendelkező társadalmi és polit ikai közösségek. 

2.) A Szerb SZK kereteibe tartoznak, s ezáltal a Szerb SZK és Jugoszlávia 
alkotmányos rendszerének különálló és autonóm, de ugyanakkor szerves 
részei is. 

3.) A föderalizmus alkotó elemei, ami azt jelenti, hogy a JSZSZK-nak, 
mint szövetségi köztársaságnak és globális közösségnek közvetlen alanyai. 

4.) A tartományoknak alapjában véve ugyanolyan funkcióik vannak 
mint a köztársaságoknak, azon jogok és kötelezettségek kivételével, ame
lyeket a köztársaság egészének érdekében a köztársasági alkotmány ha
tároz meg. 

5.) A tartományok saját területeik felett rendelkeznek, amelyek nem 
változtathatók meg a képviselőházak hozzájárulása nélkül. 

6.) A tartományoknak saját alkotmányuk van, amelyek nem lehetnek 
ellentétben a köztársasági alkotmánnyal, és összhangban kell lenniük 
a JSZSZK alkotmányának alapelveivel, 

7.) A föderáció védi az autonóm tartományoknak az alkotmányban 
lefektetett jogait és kötelezettségeit, 

8.) A tartofnányok új, alkotmányos szerepe fejlődésük forradalmi foly-



tonosságát tükrözi. Lehetőséget nyújt a polit ikai és gazdasági továbbhala
dásra, az önigazgatási viszonyok további fejlődésére, és biztosítja a népek 
és nemzetiségek jogainak minél hatékonyabb megvalósítását. 

A tartományok új, alkotmányos szerepének megvalósítása igen összetett 
feladat, amely a szervezett társadalmi erők irányított és eszmei-politikai 
beállítottságú tevékenységét igényli a Kommunista Szövetséggel, a Szo
cialista Szövetséggel, a Szakszervezettel és más szervezetekkel az élen. 
Ugyanúgy szükséges azoknak a megfelelő társadalmi és önigazgatási szer
veknek a maximális angazsáltsága is, amelyek pontosan meghatározott 
jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. 

2. A% autonóm tartományok jogai és kötelezettségei 

Az autonóm tartományoknak jelenleg sokkal több a kötelezettségük és 
sokkal szélesebb jogkörrel rendelkeznek, mint az 1963-as alkotmány alap
ján. Ezek a jogok és kötelezettségek a megfelelő tartományi közigazgatási 
szervek és az önigazgatás más intézményei révén valósulnak meg. Ezek 
a jogok originálisak, ami azt jelenti, hogy nem a Szerb SZK hatásköréből 
erednek. 

Habár a tartományoknak a köztársasággal azonosak a jogaik, nem köz
társaságok. Bizonyos tények rámutatnak a közöttük levő különbségekre. 
Először is a tartományok funkciói kizárják a más társadalmi-politikai 
közösség jogaiba és kötelezettségeibe való beavatkozás lehetőségét; má
sodszor a tartományok önálló döntéshozatalának határát a polgároknak 
az alkotmány által szavatolt szabadsága és jogai képezik; harmadszor 
a köztársaság egészét érintő munkálatok a köztársasági szervek hatáskörébe 
tartoznak, és ezeket az egész köztársaság területén egységesen szabályoz
zák. E társadalmi-politikai közösségek egymás közti viszonyaiban még egy 
kapcsolat áll fenn, amely rámutat a közöttük levő különbségekre. A tar
tományok és köztársaságok, illetve ezek szervei határozatokat hozhatnak 
arról, hogy kizárólag a tartomány hatáskörébe tartozó bizonyos kérdéseket 
egységesen szabályozzanak az egész köztársaság területén. Ot t nem a tar
tományi önkormányzat szűkítéséről van szó, hanem az egyes jogok meg
valósításánál történő önkorlátozásról, és csak azokban az esetekben, amikor 
a tartományoknak érdekében áll, hogy egyes kérdéseket a köztársaság terü
letén egységes módon szabályozzanak. (A Szerb SZK Alkotmányának 
301. szakasza.) E lényegbevágó tények mellett, amelyek a köztársaság és 
tartomány közötti különbségekre utalnak, létezik néhány pontosan meg
fogalmazott kérdés, amelyekről az egész köztársaságban egységesen dön
tenek. E tényeken kívül mindazon jogok és kötelezettségek, amelyeket 
a föderáció és a köztársaság alkotmánya a köztársaságnak tulajdonít, a tar
tományokra tartoznak. 



3. Az autonóm tartományok helyzete és viszonyai a Szerb SZK-ban 

A Szerb SZK és a szocialista autonóm tartományok alkotmányos doku
mentumokkal megállapított egymás közti viszonyaik további gyakorlati 
kidolgozást és pontos megjelölést igényelnek. Az autonóm tartomány 
alkotmányos jogi helyzetének a Szerb SZK fejlesztését illetve a dolgozók, 
nemzetek és nemzetiségek valódi érdekeit szolgáló egység alkotmányos 
felelősségén kell nyugodnia, hogy bizonyos kérdéseket a Szerb SZK szintjén 
közösen dolgozhassanak k i . Bizonyos kérdések egységes kidolgozásánál 
a köztársaságban gondoskodni kell mind a köztársaság egységéről, mind 
a tartományok alkotmányos felelősségéről. Az önigazgatási megállapodá
sok és megegyezések módszerének polit ikai alapul kell szolgálnia a meg
felelő köztársasági törvények meghozatalánál, különösen a közös érdekek 
területén, amelyeket a köztársaságban kell megvalósítani. 

4. A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának megvalósítása 

A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága önigazgatású társadalmi
gazdasági polit ikai viszonyaink alkotóelemeinek legjelentősebbike. A szo
cialista forradalom alapelvei közé tartozik, amely különösen az autonóm 
egységek területén fejlődött. Az autonóm területek olyan területek, ame
lyeken nagyobb részt nemzetiségek élnek. Ezért érthető, hogy az autonóm 
tartományok alkotmányai különös figyelmet szenteltek a nemzetek és 
nemzetiségek egyenjogúságának. Ezek megállapították, hogy a nemzetek 
és nemzetiségek egyenjogúak az élet, a munka és alkotás minden területén. 
Ezzel összhangban, minden nemzetnek és nemzetiségnek szavatolják 
a szabad fejlődést, a nemzeti jelleg, nyelvhasználat, kultúra, történelem 
és más sajátosságok kifejezésének jogát. Ezen alkotmányos döntések által 
a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának elve új dimenziót kapott, 
forradalmi tartalma elmélyült. 

A nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságának megvalósítása terén 
a tartományban jelentős eredményeket értek el. Ezek: az egyenjogú nyelv
használat az állami szervek és szervezetek munkájában, az oktatásban és 
nevelésben, a kultúra fejlesztésében, káderpolitikában és társadalmi tevé
kenység terén. 

A fent említett alkotmányos elvek maximális megvalósítása a gyakorlat
ban egyrészt a szervezett szubjektív erők következetességét és kitartását 
igényli, ám egyidejűleg az anyagi eszközök jelentős igénybevételét, türelmét, 
elnézést és az elengedhetetlen polit ikai éberséget is megköveteli. 

A polit ikai éberség azért szükséges, mert a nacionalizmust még nem si
került minden téren teljesen háttérbe szorítani. Éppen ezért a nacionalizmus 
elleni harcnak ezekben az időkben meg nem alkuvónak és ébernek kell len
nie, mivel a szocialista autonóm tartományok területén a nemzetek és 
nemzetiségek egyenjogúsága előfeltétele a jövő szocialista önigazgatású 
közösségének megteremtéséhez. 



5. A tartományok viszonya 

A tartományok, mint a föderáció alkotóelemei, nemcsak saját fejlődésükért, 
hanem a társadalmi közösség egészének haladásáért is felelősek. A föderáció 
viszonyai a tartományok és köztársaságok megegyezésének elvein, a saját 
és az egész szocialista közösség fejlődésében megnyilvánuló összetartásán 
és kölcsönösségén alapszanak. 

Tehát az új szövetségi viszonyok az egész tartományi önigazgatási 
viszonyok és a társult munka megfelelő szervezettségét, valamint a szö
vetségi szintű közigazgatásba való bekapcsolódását teszik szükségessé. 
A tartományok felelőssége a közös szövetségi érdekek megvalósításában 
nem alapulhat csupán a tartományok küldötteinek részvételén a megfelelő 
köztársaságközi testületekben és szervekben. A föderáció egész politiká
jának a munkásosztály és a dolgozók maximális erőbevetésén kell nyugod
nia. A döntéshozatal a társadalmi-politikai közösségekben, így sem a fö
derációban, sem a tartományokban, nem tartozhat csupán az illetékes 
szervekre, illetve egyénekre. E döntéshozatalban kell megnyilvánulni az 
önigazgatású struktúrájú társult munkában kialakult nézeteknek a megfele
lő állami szervek és társadalmi-politikai szervezetek teljes közreműködése 
mellett. Egyedül i ly módon lehet azonosítani, összehangolni és megálla
pítani a tartományok valódi érdekeit, amelyeknek be kell illeszkedniük 
a föderációba. Ez egyidejűleg a tartományok együttműködésének és rész
vételének egyedüli módja a föderáció feladatainak megoldásában. Emiatt 
a megegyezés rendszerének kiépítése a köztársaságok és tartományok kö
zött a kölcsönösség és összetartás alapján, minden köztársaság és tartomány 
érdekeinek figyelembevételével, a föderáció feladatai megvalósításának 
alapvető feltétele. 

6. A tartományok törvényhozó funkciója 

A tartományok új, alkotmányos szerepében jelentős mértékben kibővült 
a törvényhozás funkciója. A határozatok, a korábbi általános tartományi 
előírások törvényekké váltak. Ez a változás a tartományok alkotmányos 
státuszának és az ebből következő jogainak és kötelezettségeinek ered
ménye. 

Minden széles körűbb társadalmi-politikai közösség törvényhozó fela
datának megvalósítása nemcsak felelősségteljes, hanem igen összetett és 
hosszadalmas társadalmi feladat is. Az autonóm tartományok e feladatra 
folyamatosan és gyorsított ütemben készülnek fel. Természetesen a törvény
hozó funkció megvalósításában különböző nehézségek és felfogások 
jutnak kifejezésre, amelyeket eszmei-politikai akció útján lehet csak gyor
san áthidalni. E funkció megvalósításának kezdetén a törvényhozásnak 
azon szerepéből kell k i indulni , amelyet a tartományok alkotmányos hely
zetének megvalósításában tölt be: harcolni kell a tartományi törvényho-



zásnak az önigazgatású jogrendszer kiépítésében betöltött szerepéről al
kotott megengedhetetlen felfogások ellen. 

A tartományok törvényhozó funkciójának megvalósításánál különös 
figyelmet kell szentelni a törvények meghozatalára, tartalmára és életbe
léptetésére. A törvényhozó tevékenységnek mindinkább a társadalmi 
viszonyok kritikus elemzésén, a társadalmi változások ütemének és céljai
nak helyes felfogásán kell alapulnia, miközben külön gondot kell fordítani 
arra a tényre, hogy ne csökkenjen a társult munka és a községek önigazga
tási jogának hatásköre. 

Fordította S%abó Anikó 

Remimé 

Ustavni polozaj socijalistickih autonomnih pokrajina i nácin njihove 
realizacije u praksi 

Prilikom odredivanja pojma autonomije autor polazi od definicije opSteg pojma i nalazi 
da je autonomija sa stanoviSta ustavnog prava relativno nov fenomén, koja zahteva 
d ublja proucavanja, narocito u uslovima samoupravnog socijalizma. Autor vidi zajed-
nicki osnov autonomije u postojanju i priznavanju znacajnih istorijskih, kulturnih, etnic-
kih i nacionalnih specifiénosti na prostoru jedne jedinstvene drzave. 

Dalje se tretira stvaranje i razvoj autonomnih pokrajina u Jugoslaviji. Dosadasnji 
razvoj autonomnih jedinica jasno mozemo prati.i analizirajuci etapé predenog ustav
nog razvitka Jugoslavije. U svim tim etapama obe autonomne jedinice su imale isti 
status. U skladu sa ukupnim drustvenim razvitkom one gube svojstva drzavne katego-
rije i sve viSe postaju samoupravne druítveno-ekonomske zajednice. 

U drugom delu rada razmatraju se autonomne pokrajine kao elemenat federalizma. 
N o v i ustav i amandmanske promene daju jasniju definiciju pokrajina. Na osnovu ovih 
promena 1968. godine donose se prvi put ustavni zakoni pokrajina. 

N o v i ustavi Federacije, republike i obe pokrajine utvrduju novi koncept autonomije. 
Pokrajine su postavljene kao konstitutivni elemenat federalizma, Sto znaci da se u najve-
cem broju slucajeva u pogledu odnosa prema federaciji izjednacavaju pokrajine i re
publike. Citirajuci Ustav S F R J autor nabraja principe kője utvrduju ustavni polozaj 
autonomnih pokrajina. N o v i ustavni polozaj pokrajina izrazava revolucionarni konti-
nuitet u njenom razvoju i pruza daljnje mogucnosti za njihov politicki i ekonomski 
razvitak. Z a razvijanje samoupravnih odnosa i obezbeduje sadrzajno bogatije ostvari-
vanje prava naroda i narodnosti. D a bi se to postiglo potrebna je koordinirana i idejno-
-politicki usmerena aktivnost svih organizovanih druStvenih snaga, na celu sa Savezom 
komunista, Socijalistickim savezom, Sindikatom i drugim organizacijama, kao i anga-
zovanost odgovarajucih drzavnih i samoupravnih organa. 

Pokrajine nisu odgovorne samo za sopstveni razvoj, nego i za ukupni razvoj druStve-
ne zajednice kao celine, Sto pretpostavlja veci stepen ukljucenosti u proces odluéivanja 
u Federaciji. Zbog toga je izgradivanje sistema dogovaranja izmedu republika i pokraji
na, uz uvazavanja interesa svaké republike i pokrajine, pretpostavka je efikasnog ostva-
rivanja funkcija Federacije. 



Summary 

The constitutional role of the autonomous provinces and the actual tasks 
connected w i t h i t 

When defining the notton of autonomy, the author sets out with the definition generally 
agreed upon. H e regards autonomy a rather new phenomenon, when viewed from the 
angle of the constitutional law, and thinks it should be given a detailed study, especially 
in our selfmanaging society. T h e common basis of autonomy is the existance of signifi-
cant historic, cultural, ethnic and national peculiarities, and their aknowledgement. 

Further on he tackles the problem of the creation and development of the autonomous 
provinces in Yugoslavia. The development is to be seen clearly if we take a close study 
of the different phases of the constitutional progress. T h e autonomous provinces have 
lost somé administrative characteristics and have become more and more selfmanaging 
socioeconomic units. 

The second part of the present study is dealing with the autonomous provinces as 
elements of federalism. T h e new constitution and the amendments have given a more 
exact definition of the provinces. Following those changes the first constitutional law 
of the autonomous provinces has been passed. 

T h e new constitutions have determined the new concept of autonomy. The provin
ces are regarded as constituants of the federation i . e. in most instances they are given 
the same treatmant as the republics, as far as their relation to the federal state is concer-
ned. Quoting the Constitution of Yugoslavia the author is giving a complete list of 
the principles determining the position of the autonomous provinces. T h e new constitu
tional provisions express the continuity of the revolutionary changes, and provide fur
ther possibilities of their political and economical development, development of relati
ons based on equality. T h e new constitution is alsó safeguarding the full realization 
of the rights of nations and nationalities. T o make all this possible the united and conci-
ous efforts of the whole organized society ave required, including the Yugoslav League 
of Communists, the Socialist Alliance, the Workers* Union and other organized forces, 
as well as the efforts of the corresponding federal and selfmanaging organs. 

The responsibilities of the provinces go even further Not only are they in charge 
of their o w n wellfare but alsó responsiole for the development of the community as 
a whole This involves a higher degree of share in the decision making of the federal 
state. Therefore the exchange of views between the republic and the provinces is indes-
pensible. They shoul alsó take note of the interests of other republics and provinces, 
so that the functions of the federation may be safely carried out. 



Vékony László 

FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek jegyzéke a 
Századokban (1867—1973.) 

F O L Y Ó I R A T O K R E P E R T Ó R I U M A 

Ez év (1975) március elején került kezembe a Létünk című folyóirat 1974/4. 
száma. Belelapozva egy cikk vonta magára figyelmemet. Matijevics Lajos: 
A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek a Magyar Nyelvőrben 
1872—1972-ig vol t a címe. Már tavaly foglalkoztam olyan gondolatok
kal, hogy szükség lenne ilyen repertóriumra a Századokat illetően. Hogy 
készen láttam egy hasonló munkát, újra felmerült bennem ez a téma. 

Átnéztem minden kötetet, kijegyzetelve belőlük mindazon címet, ame
lyek tudásom szerint a mai Jugoszlávia területére vonatkoznak. A cikkek 
között találhatunk hosszabb-rövidebb tanulmányokat, tárcákat, nekroló
gokat, felolvasásokat, vitabeszámolókat, ismertetőket. Nem megvetendő 
a bibliográfiai cikkek jegyzéke, amelyek új területekre, még ismeretlen 
témák felfedezéséhez vezethetnek. Ezeket nem tartottam szükségesnek 
külön összefoglalni, a megfelelő évnél jegyzékük megtalálható. Néhány 
közismert témát kihagytam, ezekkel aki részletesen kíván foglalkozni, 
mindenféleképpen találkozni fog. Jegyzékem másik hiányosságának ró
ható fel, hogy csak azokat az ismertetőket vettem be, amelyek rész-egész 
viszonylatban elengedhetetlenek múltunk megismeréséhez. 

Minden folyóiratnak története van, éppúgy, mint az embereknek, népek
nek vagy országoknak. Nagyvonalakban ezeket is közlöm, mindegyik 
folyóiratjegyzék előtt egyúttal megadva azok jellegét, hangvételét is. 

Ezeket az időrendi tartalommutató követi, megjelölve írót címet, év
számot, oldalszámot, és végül nem mindenütt, de ahol tudtam, a műfajt. 
Ez utóbbi egyrészt azért nem sikerült, mivel szerintem nem mindig lehet 
pontosan elhatárolni, másrészt ha valaki egy témán dolgozik, a legapróbb 
cikket is el kell olvasnia. 

Végül a szerzői betűrendes mutató következik, azonban i t t is inkább 
az időrendi beosztáshoz ragaszkodtam, mint a szoros betűrendhez. 

Ha egy-egy cikk akár egy-két embert is ragad csak meg, munkám nem 
v o l t hiábavaló, hiszen véleményem szerint hasonló témák még tucatszámra 
kínálkoznak feldolgozásra Vajdaság múltjából. 



S Z Á Z A D O K 

1841. tavaszán létrehozták a Magyar Természettudományi Társulatot és 
a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Egyesületét. Ez utóbbi vándor
gyűlésein a természeti és statisztikai előadásokon kívül mindig tartottak 
történelmi és régészeti tárgyú beszámolókat is. így szinte akaratlanul kap
csolódott a régészet a geológiával, növénytannal, orvostudománnyal. Ez 
ellen azonban a többi tudományág képviselői tiltakoztak. Szükségessé 
vált egy történelmi társulat megalapítása. 

Ugyanekkor szándékozták megalapítani az Erdélyi Nemzeti Múzeumot 
is. A polit ikai helyzet azonban a társulat liberális volta miatt nem engedte 
meg a terv kivitelezését. 

A szabadságharc bukása után, az 1850-es évek végén gyors egymásután
ban megalakuló lapok mutatják, hogy a társadalom legkülönbözőbb réte
gei igyekeztek szócsövet találni programjaiknak, célkitűzéseiknek. Ebben 
főleg a nemzeti hagyományok, történettudomány ápolása vol t segítségükre. 

Történeti témájú cikkeket a Tudományos Értekező (szerk. 1862-ben 
Nagy Iván), a Delejtű (Pesty Frigyes, 1858—1862.) a Győri Történelmi 
és Régészeti Füzetek (Ráth Károly és Rómer Flóris) jelentetett meg. A z 
anyag és a kútfők fokozatos felhalmozódása csak sürgette a társulat meg
alapítását illetve egy folyóirat kibocsátását, mivel mindez csak a szakemberek 
számára vol t hozzáférhető. 

Végül is Pesty Frigyes kapott engedélyt egy ilyen folyóirat megalapítá
sára, ő azonban egybekapcsolta ezt a Történelmi Társulat megalapításával, 
így indulhatott útjára 1867 júliusában a Századok, mint a társulat közlö
nye. 1944-ig folyamatosan jelent meg hűen tükrözve a magyar polgári 
társadalom történelemszemléletét. Ez idő alatt a megjelent tanulmányok 
közül kb. 80 foglalkozott régebbi korokkal és csak 20 a X I X . és X X . szá
zad történetével. Hasonló az arány a Tudományos Akadémia kiadásában 
megjelenő Értekezések a Történet tudományi Osztályok köréből (1867— 
1946.) című kiadványnál is. 300 tanulmányból 20 foglalkozott a legújabb 
kor magyar történetével. A Társulat megalapítói még a haladás gondolatát 
tűzték k i célul. Ez a politika reakcióssabbá válásával mindinkább ellapo
sodott. 

Rövid szünetelés után 1948 tavaszán indult útjára az új sorozat, meg
változott jelleggel. A modern marxista szemléletű történettudomány szel
lemében jelenik meg azóta is. 

A mai Jugoszlávia területére vonatkozó cikkek között találhatunk rö
v i d tárcákat, hosszabb értekezéseket, pár soros könyvismertetőket, nekro
lógokat. 

Nem tartottam fontosnak, hogy helységek illetve korok szerint rend
szerezzem a cikkeket, így az, akit komolyabban érdekel mindenféleképpen 
megtalálja az őt érdeklő cikket, aki pedig csak kezébe veszi, legalább arra 
kényszerül, hogy elmélyedjen benne. 



Pesty Frigyes: Magyarország vízhálózata a régi korban, 
1867. (68—78.) 

1868. 

Botka Tivadar: Tájékoztatás az eltűnt magyar Valkóvármegyéről. 
1868. (453—474. old.) 

Hornyik János: A rácok ellenforradalma 1703—1711. 
1868. (530—552.) 

(608—632.) 
(693—719.) 

Zsilinszki Mihály: Szláv történelmi szemle, 
1868. (47—54.) 

1869. 

Kenézy Csatár: A bánságok eredete és a bánok hatásköre, 
1869. (243—251.) 

(311—317.) 
Pesty Frigyes: A kun-mongol-magyar rokonság, 

1869. (61—69.) 

1870. 

Bálinth Gábor: A magyarországi török hódoltságról, 
1870. (233—244.) 

(297—308.) 
Harmath Károly: Pótlékul a helyi monográfiákhoz, 

1870. (565—566.) 
Nagy István: Helyi monográphiák, 

1870. (88—96.) 
Ipoly i A r n o l d : Pótlékul a monographiákhoz, 

1870. (191—194.) 
Pesty Frigyes: Baranyai főispánok, 

1870. (483-485.) 
(566—567.) 

1871. 

Dudás Ödön: Három eltűnt Bodrog v m . - i hely, 
1871. (216—218.) 



Dudás Ödön: Bács és Bodrog v m . - i főispánok, 
1871. (439—443.) 

Nagy Imre : Adalék a Bács és Bodrog v m . - i főispánokhoz, 
1871. (510—513.) 

Pesty Frigyes: Bőhm Lénárt Fehértemplom monographiajának ismertetése. 
1871. (702-708.) 

1872. 

Dudás Ödön: A mélykúti községi pecsétről. 
1872. (205—206.) 

Dudás Ödön: Péter kalocsai érsek. 
1872. (716—718.) 

Edelspacher A n t a l : A bán szó eredete. 
1872. (467—473.) 

Géresi Kálmán: „Szabács viadaljáról". 
1872. (119—121.) 

Ivánfi Ede: Keve vármegye emléke, 
1872. (149—174.) 

Pesty Frigyes: Emlékirat Keve és Szörény vármegye fölélesztése tárgyában, 
1872. (193—196.) 

Thaly Kálmán: X V . sz. magyar tört. ének (Szabács viadalja) Mátyás k i 
rályról, 
1872. (8—22.) 

1873. 

Balácsy Ferenc: Visszhang Botka Tivadar „Tájékozásá"-ra a vármegyék 
alakulása kérdésében, 
1873. (81—100.) 

Supala Ferenc: Zsigmond királynak a tiszmenai és vodicai kolostorok 
részére adott négy oklevele, 
1873. (115—121.) 

1874. 

Pesty Frigyes: Torontál, Gömör, Veszprém és Bodrog v m . alispánjai, 
1874. (117—219.) 

Pesty Frigyes: Nándorfehérvári püspökök, 
1874. (503—506.) 



1876. 

Drakulics Pál: Konsztantin Mihály török krónikája a X V . sz.-ból, 
1876. ( 4 1 6 ^ 2 5 . ) 

Hampel József: Vidéki mozgalom a régészet és történelem terén, 
1876. (49— 55.) 

Hunfalvy Pál: Magyarország ethnographiai képe a frank-német uralkodás 
korában, 
1876. (357—383.) 

Hunfalvy Pál: „Magyar Ethnographiája" ismertetése, 
1876. (734—739.) 

Monumenta Slavonum Meridionalum ismertetése, 
1876. (570—573.) 

Vanicsek Ferenc: Határvidéki tört. ismertetése, 
1876. (144—159.) 

1877. 

Botka Tivadar: A horvát jogtörténelem megírása egy jeles nőtül, 
1877. (453^154.) 

Csontosi János: Adalékok a Magyarországi cigányok történetéhez, 
1877. (454-^56.) 

Hunfalvy Pál: Jung „Roemer und Románén" c. művének ismertetése, 
1877. (344—346.) 

( 4 2 5 ^ 3 8 . ) 
Pauler Gyula: Dimitri jevics E m i l : „GyurgyeBrankovics" c. mű ismerteté

se, 
1877. (70—74.) 

Pauler Gyula: A Magyarok megtelepedéséről, 
1877. (373—396.) 

( 4 8 1 ^ 9 9 . ) 

Bujdosó Valentinus: Régi magyar helynevek, 
1875. (343—351.) 

Knauz Nándor: A zágrábi krónika, 
1875. (684—699.) 

Ortvay Tivadar: Feliratos új adat a régi Tibiscum helyfekvésére nézve, 
1875. (194—197.) 

Pesty Frigyes: Nándorfehérvári, szreberniki, jajcai bánok, 
1875. (132—133.) 

Pesty Frigyes: Az itebői prépostság, 
1875. (678—683.) 



Ortvay Tivadar: Pesty A szörényi bánság tört., I . I I . I I I . 
1878. (648—656.) 

(733_740.) 
(841—846.) 

1879. 

Ortvay Tivadar: A szörényi bánság tört., I I . 
1879. I I . füz. (163—169.) 

Szerémi: Trakostyán vára a X V I . sz. végén és egy adat Zrínyi, a költő 
életéhez, 

1880. 

Barabás Samu: Magyarországi várak és városoknak rézmetszetei Bubics 
Zsigmondtól, 
1880. (686—687.) 

Deák Farkas: Magyarország címmertára, írta: Tagányi K . ism. 
1880. (765—767.) 

Marczali Henr ik : Türkéi und Serbien Ranketől, 
1880. (515—520.) 

Pauler Gyula: Lebedia, Etelköz, Millenárium, 
1880. (1—21.) 

(97_117.) 
Pesty Frigyes: Schwicker: Politische Gesch. der Serben, ismertetés, 

1880. (168—174.) 
(233—237.) 

Pesty Frigyes: Szentkláray Jenő: Száz év Délmagyarország tört., I — I I . 
(331—335.) 
(426-^133.) 

Repertórium Dácia régiség és felirattani irodalmához, (Torma Károly) -
ismert, 
1880. (343—344.) 

Iványi István: Felhívás egy Bács-Bodrog vármegyei tört. társ érdekében, 
(778—780.) 

1881. 

Fejérpataky László: Kutatások Dalmácia levéltáraiban, 
1881. (214—233.) 



Ferenczy József: Weisskirchen i n seiner Vergangenheit und Gegenwart. 
Böhm L.-ismert. 
1881. (366—367.) 

Iványi István: Bodrog városa és váráról, 
1881. (582—587.) 

Ortvay Tivadar: Az eltűnt régi vármegyék. Pesty Frigyes bir. 
1881. (344—356.) 

Pauler Gyula: Adatok a megyei levéltáraink ismeretéhez, 
1881. (402-410.) 

Riedl Frigyes: A Tisza régi neve, 
1881. (511—516.) 

Salamon Ferenc: H o l vol t Att i la főhadiszállása? 
1881. (1—39.) 

Salamon Ferenc: A rómaiság elenyészte Pannóniában, 
1881. (643—676.) 

1882. 

Deák Farkas: Ballagi Aladár: Wallenstein Horvát karabélyosai, 
Ismert. 
1882. (243—245.) 

Iványi István: Szabadka város nevéről, 
1882. (493-497.) 

Mayr Aurél: Poviest Hrvatske (Tade Smicillas) - ismert. 
1882. (506—509.) 

Mayr Aurél: Poviest Bosne, - bírálat, 
1882. (587—591.) 

Ortvay Tivadar: Pesty Frigyes: A várispánságok tört. - ismert. 
1882. (861—865.) 

Pesty Frigyes: Staré József: Die Kroaten i m königreiche Kroatien und 
Slavonien - ismert. 
1882. (499—506.) 

Radich Ákos: Fiume közjogi helyzete, 
1882. (662—671.) 

Salamon Ferenc: Alsó-Pannónia a góth és longobárd megszállás alatt, 
1882. (1—17.) 

Szentkláray Jenő : L . Hecht: Les colonies Lorraines et Alsaciennes en 
Hongarie, - ismert. 
1882. (332—338.) 

1883. 

Smolka Szaniszló: „Fekete" Iván, 
1883. 1—31.) 



Szentkláray Jenő : A karlócai patriarchális és a fruskagorai szerb, levéltárak, 
1883. (144—154.) 

(369—380.) 
Tagányi Károly: Ortvay Tivadar: Magyarország régi vízrajza a X I I I . 

sz. végéig, - ismert. 
1883. (169—174.) 

Ortvay Tivadar: Magyarország vizei múltjának és vízépítkezésének tört. 
(Fekete Zsigmond) - ismert. 
1883. (156—169.) 

1884. 

Ballagi Aladár: Határőrvidék és legújabb monographusa, 
1884. (52—65.) 

Iványi István: Bácsbodrogvármegye helységei névtárához, 
1884. (518—523.) 

Schwicker J. H . : Felelet Ballagi A . bírálatára, 
1884. (275—277.) 

Ballagi Aladár: Válasz a föntebbiekre, 
1884. (277—279.) 

Thallóczy Lajos: Bosnyák föld és népe, írta Strausz Adolf , - ismert. 
1884. (79.— 80.) 

1885. 

Acsády Ignác: Magyarország belállapota, 1680. 
1885. (549—562.) 

(631—654.) 
(703—724.) 

Borovszky Samu: A longobárdok vándorlása, 
1885. (500—518.) 

(590—602.) 
(662—676.) 
(725—736.) 

Szentkláray Jenő : Száz polit ikai és történeti levél Horvátországról, írta 
Pesty Frigyes-. - Ismert. 
1885. (739—750.) 

1886. 

Dudás Gyula: Szerémi György élete, 
1886 (242—252.) 

Iványi István: Báncza vagy Bancsa, egy bácsmegyei régi helység, 
1886. (908—911.) 



Acsády Ignác: Salamon: Magyarország a török hódítás korában. - Ismert. 
1886. (820—823.) 

Ortvay Tivadar: Szentkláray Jenő : A dunai hajóhadak tört. Ismert. 
1886. (349—355.) 

Ys : Iványi: Szabadka sz. kir . város tört. ismert. 
1886. (728—729.) 

1887. 

Dudás Gyula: Szerb volt-e Szerémi? 
1887. ( 4 6 2 ^ 6 4 . ) 

Deák Farkas: Bosznia és Hercegovina. Útirajzok és tanulmányok, - írta 
Asbóth János. - Ismert. 
1887. (450^*56.) 

Márki Sándor: Gróf Hofmansegg utazása Magyarországon 1793.—94.-ben, 
írta Berkeszi István. - Ismert. 
1887. (845—847.) 

1888. 

Király Pál: Marcus Ulpius Trajanus dák háborúi., 
1888. (812—827.) 

(897—910.) 
Pauler Gyula: Horvát—Dalmátország elfoglalásáról, 

1888. (197—215.) 
(320—333.) 

Thallóczy Lajos: Az Ál-Brankovicsok, 
1888. (689—713.) 

Thallóczy Lajos: Pray György s a magyar korona melléktartományai, 
1888. (523—532.) 

Dudás Gyula: Történelmi tanulmányok, írta Grosszhmid Gábor, 
1888. (758—759.) 

1889. 

Iványi István: Bács v m . - i régi helységek, 
1889. (325—331.) 

Dudás Gyula: Iványi: Bácsbodrog vármegye helynevei. 
1889. (659—661.) 

Hodinka Anta l : Glasnik zem. muzeja Bosne i Hercegovine, (A magy. 
kir . naszádosok múltja, szervezete és emlékeik 1000—1872.-ig) 
1889. (349—351). 

Hodinka A n t a l : Glasnik zem. muzeja Bosne i Hercegovine 
1889. (795—797.) 



Márki Sándor: A középkor kezdete Magyarországon, 
1890. (311—327.) 

(396—413.) 
Hodinka A n t a l : Lázár szerb fejedelemről, írta Ruvarac Hilar ion Ismert. 

1890. (66—77.) 
Hodinka A n t a l : Svetostefanski Mrisovulj Stefana Urosa Melutina. Ismert 

1890. (507—511) 
Pauler Gyula: Monumenta Históriám Slavorum etc. 

1890. (347—353.) 

1891. 

Fest Aladát: Az uszkokok és velencések Fiume történetében, 
1891. ( 4 3 5 ^ 4 6 . ) 

(523—544.) 
(613—626.) (697—717.) (785—796.) 

Király Gál : A markomann háborúk, 
1891. (23—39.) 

(112—123.) 
(208—226.) 
(297—313.) 
(378—391.) 

Decsényi Gyula: Zsigmond király és Velence összeköttetéseinek történe
téhez, - Ismert. 
1891. (751—763.) 

T . G . : Ulpia Trajana (írta Király Pál) - Ismert. 
1891. (147—154.) 

Wertner Mór : A délszláv uralkodók genealógiája, 
1891. (337—) 

1892. 

Szamota István: Orosz szerb és bolgár kútfők néhány magyar vonatkozású 
adata, 
1892. (371—374.) 

Szentkláray Jenő : Közállapotok Csanádvármegyében a török uralom után, 
1892. (107—130.) 

A . -a.: A bánsági legrégibb német település története, (írta Baróti Lajos) 
— Ismert. 
1892. (598—600.) 

- I .—R. : Szerémi György élete és emlékiratai, Szerémi emlékirata kiadásának 
hiányai. (írta Szádecaky Lajos.) - Ismert. 
1892. (693—694.) 



K . S. Szabadka sz. k i r . város tört. I I . - Ismert. 
1892. (849—851.) 

Sz. S.: Szerémi György és emlékiratai, (írta Erdélyi László) — Ismert. 
1892. (432-433.) 

T h i m József: Sztari Slankamen. 
1892. (757—761.) 

Milleker Bódog: Délmagyarország őskori régiségleletei. 
1892. (167—) 

1893. 

Király Pál: A rómaiak aranybányászata Dáciában, 
1893. (227—236.) 

(328—338.) 
Fermendáin: Acta Bosnae, - Ismert. 

1893. (609—622.) 
Milleker Bódog: Délmagyarország a rómaiak alatt, - Ismert. 

1893. (634.) 
T h i m József: ismertetése az újabb szerb irodalomról, 

1893. (154., 159., 160., 261., 263., 355., 814., 815.) 
T h i m József: A szerbek története a legrégibb kortól, 1858.-ig. Ismert. 

1893. (57—63.) 
Vasilich Giuseppe: A quarnerai szigetek elszakadása, Magyarországtól. 

- Ismert. Feszt Aladár. 
1893. (893—902.) 

Erdély László: Szerémi emlékiratának függeléke az „epistola f lebis" még 
sem szerémi munkája, 
1893. (544—546.) 

(731—732.) 

1894. 

Érdújhelyi Menyhért: A karlócai patriárkátus és a boszniai gör. kel. egyház, 
1894. (224—236.) 

Pór Anta l : Déli szláv történeti tanulmányok, 
1894. (21—39.) 

(135—145.) 
(807—825.) 

Erber T u l l i o : Storia della Dalmazia dal 1797 al 1815 - Ismert. Feszt Aladár. 
1894. (538—550.) 

Kobler János: Memória per la storia d i Fiume, - Ismert. Feszt Aladár. 
1894. (643—646.) 

Milleker Bódog: Délmagyarország az őskorban. 
1894. (477.) 



Fontcs Rerum Byzantinarum - Ismert. K u u n Géza. 
1894. (237—242.) 

Ruvarac H i l a r i o n : A cetinjei nyomdáról 400 év előtt, 
1894. (165.) 

Ruvarac Hi lar ion : Két Bosnyák királyné, 
1894. (935.) 

T h i m József: Az újabb szerb irodalom termékeiről, 
1894. (154—559.) 

Erdélyi László: Még egyszer szerémiek kesergő leveléről, 
1894. (62—69.) 

1895. 

Wilczek Ede: Magyar tengerészet az Anjou-korban, 
1895. (205—217.) 

(302—317.) 
(422^140.) 

Cinviott i Steinberg Lajos—József: Fiume története, - Ismert. Feszt Aladár. 
1895. (258—259.) 

Érdújhelyi Menyhért: Üjvidék története. Ismert. T h i m József. 
1895. (566—569.) 

Hoernes Mori tz dr : Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und 
Hercegovina I I . B. Ismert T . G . 
1895. (269—274.) 

Iványi István: Szabadka sz. k ir . város története. 
Ismert. Érdújhelyi M . 
1895. (75—77.) 

Kovácsevics Ly.—Jovánevics L y : A szerb nemzet története, I . - Ismert. 
Jakab Elek. 
1895. (859.) 

Érdújhelyi Menyhért: A szláv Maticák, 
1895. (183—186.) 

(282—285.) 

1896. 

Téglás Gábor: Az Al-Duna felső zuhatagjainak szerepe a rómaiak történe
tében Trajanus felléptéig, 
1896. (505—518.) 

Wilczek Ede: A Horváthy család lázadása, 
1896. (617—633.) 

(705—715.) 
(804—822.) 



Bács—Bodrogh vármegye egyetemes monográfiája I . köt. — Ismert. 
1896. (927—) 

Bojnicic Kninski János: Series nobi l ium. Croatiae, Slavoniae, Dalmatiae, 
1896. (571—) 

Coquelle P.: Historie de Montenegró et de la Bosniae depuis les origines, 
- Ismert. X . J. 
1896. (465.) 

Dudás Gyula: A bácskai és bánsági szerbek története, 
1896. (764—) 

Jankó János: Adatok a Bács-Bodrogh v m - i sokáczok néprajzához, - Is
mert. Dudás Gyula. 
1896. (658.) 

Muhoray A l f o n z : A Horváti és Palisznai családok, 
1896. (941.) 

1897. 

Érdújhelyi Menyhért: Tvrtkó bán és János kanonok cselszövénye, 
1897. (508—513.) 

Wertner Mór: A Horvátiak elei. 
1897. (514—518.) 

Téglás Gábor: Kiktől tanulták Dácia őslakói az aranybányászatot? 
1897. (514—518.) 

Dudás Gyula: Bács-Bodrogh vármegye monográfiájáról, 
1897. (79.) 

Horvát Tört. Repertóriumok 
1897. (468., 560., 656., 756., 850., 961.) 

1898. 

Szeremlei Samu: At t i la székkelye Hódmező Vásárhely határában volt , 
1898. (884—908.) 

Az újabb szerb irodalom hazánkra vonatkozó termékeiről - Ismert. T i m 
József. 
1898. (62—149.) 

Hodinka A n t a l : Tanulmányok a bosnyák-dakovári püspökség történetéből, 
Ismert. Srs. 
1898. (446.) 

Palszky Ferenc: Magyarország archeológiája, - Ismert. Téglás Gábor. 
1898. ( 4 3 9 ^ 4 6 . ) 

Gomgor Ferenc A l b i n : A longobárdok történetéhez. 
1898. (361—363.) 

Sasinak: A longobárdok története, 
1898. (168.) 



Sebestyén Gyula: Adorján Nótárius. 
1898. (468—471.) 

Horvát Tört . Repertóriumok 
1898. (82., 171., 370., 557.) 

1899. 

Kobler Giovanni : Memorie per la storia della kiburnica citta d i Fiume 
V o l . 1 . 2 . 3 . - Ismert. Óváry Lipót. 
1899. (913.) 

Acsády Ignác: A karlovici béke, (felolvasás) 
1899. (284.) 

Acsády Ignác: A karlovici béke története, 
1899. (662.) 

Finánczy Ernő: A magyarországi közoktatás története Mária Terézia 
korában, 
1899. (757.) 

Márki Sándor: A longobárdok hazánkban, 
1899. (664.) 

Surmin György: Acta Croatica, 
1899. (480.) 

Horvát Tört . Repertóriumok. 
1899. (86, 763, 859.) 

1900. 

Jankovics: Pabirci po povjesti zupanije Varaádinske, - Ismert. Margalits 
Ede. 
1900. (532.) 

Krsnjavi Iz idor : Zur História Salonitana des Thomas Archidiaconus von 
Spalato, Studie I . v . Ismert. P. Gy. 
1900. (924). 

Borovszky Samu: Szegedi Barátin Lukács, zágrábi püspök. 
1900. (831—834.) 

A délmagyarországi történelmi és régészeti múzeum társulat, 
1900. (259.) 

Baróti Lajos: Adattár Délmagyarország X V I I I . századi történetéhez. Ism. 
1900. (970.) 

Érdújhelyi Menyhért: A kalocsai érsekség a renaissanceban, 
1900. (82.) 

Dudás Gyula: A Latinovits család története, 
1900. (367.) 

Szláv tört. szemle: 86., 187., 265., 375., 471., 558. 



Hodinka Anta l : Van e nyoma Szent István királynak a szláv forrásokban? 
1901. (1059—1062.) 

Tyuics A : Ustrojstvo c. kr. Titelskog krajiskog sajkaskog bataljona za 
doba narodnog pokreta 1848—49. - Ismert. Margalits Ede. 
1901. (242.) 

Dudás Gyula: A „Fe jér" Lovag, 
1901. (360.) 

Délmagyarországi történelmi és régészeti társulat, 
1901. (468.) 

Szláv. tört. szemle. 88., 375., 472., 666., 762., 855. 

1902. 

Y — T : La Zedde e la dinastia dei Balsidi, (Giuseppe Gelcich) - Ismert. 
1902. (86—87.) 

Margalits Ede: Horvát Történelmi Repertórium, — Ismert. Naményi 
Lajos. 
1902. (850.) 

Paulus Diaconus: A longobárdok története, - Ismert. Márki Sándor. 
1902. (163—168.) 

Tkalcic Johannes: Monumenta historica bib. reg. civitatis Zagrabiae V o l . 
V I . - Ismert. Margalits Ede. 
1902. (475.) 

Ibrahims—Ibn—Jakubs Reisebericht über die slawenlande aus dem 
965. V o n Friedrich Westberg, - Ismert. 
1902. (478.) 

Érdújhelyi Menyhért: A „Fejér " lovag, 
1902. (181.) 

Asbóth János felolvasása Bosznia őslakóinak a bosnyák faj megalakulására 
való hatásáról, 
1902. (95.) 

Szláv történeti szemle: 98., 190., 288., 497., 591., 688., 779., 957—960. 

1903. 

Margalits Ede: Karnarutic éneke és a magyar Zrinyiász, 
1903. (537—544.) 

Dudás Gyula: Az oktatásügy története Bács—Bodrog vármegyében. —Is
mert. Fináczy Ernő. 
1903. (468.) 

Vojnovic : BratovStine i obrtne korporacije u republicic Dubrovackoj, 
- Ismert. Margalits Ede. 
1903. (345.) 



Dudás Gyula: Kinizs i Pál származása helye, 
1903. (471^*73.) 

Asbóth János felolvasása a Balkán félszigetről, 
1903. (776.) 

Szláv történelmi szemle: 91. , 185., 274., 337., 482., 581., 680., 780., 873. 

1904. 

Márkis Sándor: Szent Paulinus és az avarok, 
1904. (917—934.) 

Thallóczy Lajos: A rómaiak Boszniában, 
1904. (729—758.) 

(837—854.) 
(950—976.) 

Tomanovic L . : O Ivanu Crnojevicu nekoliko pitanja po najnovijim iz-
vorima, — Ismert. Margalits Ede. 
1904. (560.) 

Vi l iar i L u i g i : The Republic o f Ragusa - Ismert. K r o p f Lajos. 
1904. (793.) 

Hegedűs István értekezése: Cervinus ragusai költő emlékbeszéde Mátyás 
királyról, 
1904. (903.) 

Téglás Gábor értekezése az alföldi sáncok maros-dunaközi csoportozatáról 
1904. 

Szláv történeti szemle: 186., 230., 384., 480., 581., 1002. 

1905. 

Végh Kálmán Mátyás: H o l van a Nedao folyó? 
1905. (941—945.) 

WertnerMór: Magyar hadjáratok a X I V . században, 
1905. (420—451.) 

Jordanes: A gótok eredete és tettei — Ismert. Márki Sándor. 
1905. (347—355.) 

Laszowski Emilius: Mommenta historica nobilis commitatis Turopolje 
V o l . I . - Ismert. Wertner Mór. 
1905. (554—559.) 

A magyar honfoglalás kútfői (V.) szláv források, - Ismert. Melich János. 
1905. (355.) 

Wertner Mór: Szerem vár, 
1905. (778—779.) 

Havass Rezső felolvasása a dalmát irodalomról, 
1905. (974.) 



Téglás Gábor értekezése Decebal végső menedékvárairól, 
1905. (181.) 

Szláv történeti szemle: 1906. 384., 579., 877. 

1906. 

Kempelen Béla: Adalék a délvidéki német telepítések történetéhez, 
1906. (911—915.) 

Sufflay Milán: Az idéző pecsét a szláv források világánál, 
1906. (293—312.) 

Sufflay Milán: Raguza statútuma, 
1906. (813—824.) 

Hodinka A n t a l : Magyarország mellék tartományainak oklevéltára. - I s 
mert. Sufflay Milán. 
1906 (356.) 

Könyöki József: A középkori várak - Ismert. Szendrei János. 
1906. (563—568.) 

Melich János: Szláv jövevényszavaink I . köt. - Ismert. Karácsonyi János. 
1906. (451.) 

Dudás Gyula: Petur bán és Peturváradja, 
1906. (89—86.) 

Szláv történeti szemle, 
1906. (180—577.) 

1907. 

Margalits Ede: Kercselich Ádám Boldizsár, 
1907. (36—51.) 

Smiőiklas T . : Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 
V o l . I I I . I V . - Ismert. Sufflay Milán 
1907. (838.) 

Spaho Mehmed: Gazi Husrevbeg. - Ismert. Jurgerth Mihály. 
1907. (448—453.) 

Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der Hercegovina, V I I I . 
I X . Bd. , - Ismert. Téglás Gábor. 
1907. (250.) 

Dudás Gyula: Kozák telep Magyarországon, 
1907. (364—366.) 

Asbóth Oszkár értekezése szláv jövevényszavainkról. 
1907. (465.) 

Téglás Gábor értekezése a Limes Dacicusról. 
1907. (570.) 

Szláv Történelmi szemle. 276., 472., 571., 676., 769. 



1909. 

Wertner Mór: Az Árpádkori bánok, 
1909. (378—415.) 

(472-494.) 
(555—570.) 
(656—668.) 

(747_757.) 
Gábor Gyula: A Belgrádi Tudományos Akadémia magyar oklevelei. 

1909. (773.) 
Karácsonyi János: A dakovári egyesség éve, 

1909. (578.) 
Sufflay Milán: Szláv párhuzamok a ,,Rex j r . " címéhez, 

1909. (499.) 
Codex. d i p l . regni. Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, - Ismert. Sufflay M . 

1909 (69.) 
Thallóczy Lajos: Bosnyák és szerb tanulmányok, - Ismert. Fraknói Vilmos. 

I , I I . 1909 (505., 589.) 
Szentkláray Jenő értekezése Mercy Claudius kormányzatáról, 

1909. (79.) 

1910. 

Karácsonyi János: Tomasic könyve a horvát királyság államjogáról, 
1910. (641—652.) 

Szentkláray Jenő : Bakics Pál, I I . Brankovics György és Csernovics Arzén 
1910. (725—737.) 

(802—816.) 

Havass Rezső: Mitis Silvio dalmát történetíró műve Nagy Lajos királyról, 
1908. (582—603.) 

Sörös Pongrácz: Jerosini Brodarics István, 
1908. (347—352.) 

Wissenschaftliche Mitteilungen aus Bosnien und der Hercegovina, X . 
Bd. - Ismert. Téglás G . 
1908. (837.) 

Szentkláray Jenő felolvasása a szerb monostoregyházak tört. emlékeiről 
Délmagyarországon. 
1908. (179.) 

Téglás Gábor előadása Pannónia limeséről Vespasianusig. 
1908. (568.) 

Szláv tört. szemle: 90., 181., 279., 657. 



Angyal Dávid: Brankovics György szereplése I . Ulászló uralkodásának 
kezdetén, 
1910. (660.) 

Germanus Gyula: A törökök első föllépése az Aldunánál és az első tö
rök-magyar összeütközés, 
1910. (41—49.) 

Hoernes Móritz: Wissenschaftliche Mittheilungen aus Bosnien und der 
Hercegovién, - Ismert. Téglás Gábor, 
1910. (838.) 

Ivic Aleksa: Ansiedlungen der Bulgaren i n Ungarn. - Ismert. Holub József, 
1910. (413.) 

Smiciklas T . : Codex d i p l . regni Croatiae, Dalmatiae et Slavonie. 
1910. (333.) 

Zagorsky Vladimír: Francois Raőki et la renaissance scientifique et politique 
de la Croatiae. - Ismert. K o n t Ignác, 
1910. (852.) 

Belgrádi Tudományos Akadémia magyar oklevelei, 
1910. (153.) 

1911. 

Angyal Dávid: Bosznia követei a budai országgyűlésen 1440. júniusában. 
1911. (49—) 

Horvát Károly: V I I I . Kelemen magyar és horvátországi hadi vállalatai. 
- Ismert. Krajuják Edvárd, 
1911. (129.) 

Thallóczy Lajos, Barabás Samu: A Frangepán család oklevéltára I . köt. 
- Ismert. Iványi Béla, 
1911. (737.) 

1912. 

Fest Aladár: Fiume a X V . században, 
1912. (170—191.) 

(249—264.) 
(328—344.) 
(409—424.) 
(489—505.) 
(569—584.) 
(649—661.) 

Karácsonyi János: A horvát történetírás zátonyai, 
1912. (1—31.) 



Szegedy Rezső: Az illyrizmus és Gaj Lajos levelezése, 
1912. (265—278.) 

(345—360.) 
(424-440.) 
(505—516.) 
(535—597.) 
(662—679.) 
(748—757.) 

Téglás Gábor: Egy téves adat kiküszöbölése Dácia történetéből. 
1912. (128—132.) 

Kuzelya Jenő : K o r v i n Mátyás, magyar király a szláv népköltészetben. 
- Ismert. Szémán István, 
1912. (138.) 

Schematismus cleri archidioecesis colocensis Bacsiensis ad ann. 1912. 
1912. (558.) 

Szekulics Géza: Dóczi Péter a délszláv költészetben, 
1912. (717.) 

1913. 

Karácsonyi János: Világbolondító T o m k o János, 
1913. (1—11.) 

Kujáni Gábor: A Brodaricsok, 
1913. (753—763.) 

Szentkláray Jenő: Dzsáfer temesvári pasa, 
1913. (12—25.) 

Závodszky Levente: Székely Miklós jajczai bánsága, 
1913. (339—354.) 

Sisic Ferdo: Acta comitalia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavonie vo l . I . 
- Ismert. Karácsony János, 
1913. (290.) 

Thallóczy Lajos: Horváth Sándor: Alsó Szlavóniai okmánytár (Magyar
ország melléktartományainak oklevéltára I I I . köt.) - Ismert. Szent-
pétery Imre. 
1913. (379.) 

1914. 

Fest Aladár: Halászat és állattenyésztés a középkori Fiúméban. 
1914. (657—673.) 

Kujáni Gábor: Brodarics István szereplése János király oldalán, 
1914. (34—51.) 

(107—125.) 



Folyóiratszemle: 
137., 138., 139., 434., 748., 145., 341., 242., 345. 

Smiciklas Tade nekrológja, 
1914. (653.) 

1915. 

Karácsonyi János: Kálmán király rokonsága a horvát királyi családdal, 
1915. (133—141.) 

Siáic Nándor: A Nándorfejérvár név jelentéséről, 
1915. (615—641.) 

Tarczay Erzsébet: A boszorkányüldözés Horvátországban, 
1915. (162—174.) 

Ivic Aleksa: Istorija srba u Ugarskoj od pada Smedereva do seobe Car-
nojevicem. - Ismert. Sufflay Milán, 
1915. (1459—1690.) 

(544.) 
M o h i A d o l f : Horvátok bevándorlása 1533-ban. I . k. - Ismert. 

1915. (663.) 
Smiciklas Tade: Codex Diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavo-

niae V I I . , - Ismert. Tarczay Erzsébet. 
1915. (412.) 

Folyóiratszemle: 
557., 331., 557., 207., 443., 332., 674., 340. 

Oszvald F. Ar isz t id : Hunyadi a „fehér lovag , " 
1915. (676.) 

1916. 

Fest Aladár: Fiume Magyarországhoz való kapcsolásainak előzményeiről 
és hatásairól, 
1916. (239—266.) 

Melich János: Nándorfehérvár, 
1916. (160—166.) 

Codex Diplomaticus regni Croatiae Dalmatiae Slavoniae V I I I . — X I I . 
— Ismert. Baranyai Béla, 
1916. (384.) 

Karácsonyi János: Szent László meghódítja a régi Szlavóniát, - Ismert. 
Patek Ferenc. 
1916. (389.) 

Thallóczy Lajos és Horváth Sándor: Jajca (bánság, vár és város) története 
1450.—1527. - Ismert. Szentpétery Imre, 
1916. (630.) 

Folyóiratszemle: 538., 415., 314., 415., 201. 



Karácsonyi János: A magyar nemzet történeti joga hazánk területéhez a 
Kárpátoktól az Adriáig - Ismert. Lukinich Imre. 
1917. (61.) 

Thallóczy, L judevi t : Povijest Jajca 1450.—1527. - Ismert. 
1917. (507.) 

Folyóiratszemle: 389., 197., 395. 

1918. 

Karácsonyi János: Horvát vakoskodás, 
1918. (337—355.) 

Horváth Jenő: Balkántörténeti tanulmányok, 
— Ismert. Patek Ferenc. 
1918. (94.) 

Ivic Aleksa: Izmedu prvog i drugog srpskog ustanka. - Ismert. Sufflay 
Milán, 
1918. (302.) 

Ivic Aleksa: Austrija prema ustanku srba pod Milosem Obrenovicem. 
— Ismert. Sufflay Milán, 
1918. (302.) 

Juhász Kálmán: A verseci esperesség betöltése, 1743.-ban. - Ismert. Márki 
Sándor, 
1918. (528.) 

Temperley H a r o l d : História o f serbia. - Ismert. Marczali Henrik, 
1918. (182.) 

Folyóiratszemle: 538., 539. 

1919—20. 

Balanyi György: A Balkán probléma fejlődése 1856.—1914. - Ismert. 
Patek Ferenc, 
1919.—20. (501.) 

Hanotaux: guerre des Balkans. - Ismert. Fridericzky József., 
1919—20. (407.) 

1921—22. 

Fejér Géza: Magyarország területe a X . sz. közepén Konstantinos Por-
phyrogenetos De administrando imperiója alapján, 
1921—22. (351—380.) 

Surmin Gyuro : Knez Milos" u Zagrebu 1848. - Ismert. T h i m József, 
1921—22 (678.) 



Jánosi Dénes: Adatok a f iumei kikötő történetéhez, 
1923—24. (495—518.) 

Miskolczy Gyula: A horvát kérdés, (1790—1847.) 
1923—24. (567 584.) 

Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon. 1711.-
i g . - Ismert. Patek Ferenc. 
1923—24. (765.) 

1925—26. 

Redlich Oswald: Savoyai Jenő Herceg, 
1925—26. (225—234.) 

T h i m József: A délmagyarországi szerb küldöttség Ferdinánd királynál 
Innsbruckban 1848-ban. 
1925—26. (15—24.) 

Karácsonyi János: Szt. Ferenc rendjének története Magyarországon 1711.-
i g ( I I . köt.) - Ismert. Patek Ferenc, 
1925—26. (739.) 

Lukinich Imre: Szentkláray Jenő nekrológja, 
1925—26. (439.) 

1927—28. 

Fehér Géza: A bolgár egyház kísérletei és sikerei hazánkban, 
1927—28. (1—20.) 

Juhász Kálmán: Hajdani monostorok a csanádi egyházmegyében, — Ismert. 
Karácsonyi János, 
1927—28. (300.) 

Juhász Kálmán: A csanádi püspökség, - Ismert. Patek Ferenc, 
1927—28. (669.) 

Joannes Simrak: De relationibus Slavorum Meridionalium cum Sancta 
Romána sede Apostolica saeculis X V I I . et X V I I I . , 
1927—28. (921—932.) 

Starohrvatska Prosvjeta, - Ismert. Miskolczy Gyula, 
1927—28. 

Szálai Béla: A fiumei vasút keletkezése. - Ismert. Varga Endre, 
1927—28. (824.) 

Deér József: Észrevételek Fehér Géza: A bolgár egyház kísérletei és sikerei 
hazánkban című cikkére, 
1927—28. (333.) 

Horváth Tibor Anta l : Melyik rendhez tartozott a szentkereszti apátság 
Szerémmegyében ? 
1927—28. (460.) 



1932. 

Balogh A l b i n : Pannónia őskereszténysége, - Ismert. Gronovszky Iván, 
1932. (114.) 

Bassi M . : La crisi politica i n Jugoslavia, - Ismert. Miskolczy Gyula, 
1932. (485.) 

Hofer Johann: Der Sieger v o n Belgrád 1456, - Ismert. Balanyi György, 
1932. (97.) 

Kresevljakovic Hamdija: Husein kapetan Gradascevic. - Ismert. Bajza 
József, 
1932. (118.) 

Mandic M i h a i l : Vezirski grad Travnik, - Ismert. Bajza József, 
1932. (484.) 

Milleker Félix: Banater Bücherei, - Ismert. Eperjessy Kálmán, 
1932. (234.) 

1933. 

Hepp Nikolaus: 150 jahre Backa Palanka, - Ismert. Eperjessy Kálmán, 
1933. (227.) 

Pleidell Ambrus : A magyar kincstár apatini telepei Mária Terézia korában, 
1929—30. (384-^20.) 

(486—517.) 
Bjelovucic Z v o n i m i r : Cervenka, Hrvatska i Dubrovnik . — Ismert. Bajza 

József, 
1929—30. (678.) 

Tarczay Erzsébet: A reformáció Horvát-Szlavónországban, — Ismert. 
Bajza József, 
1929—30. (772.) 

1931. 

Andric , N i k o l a : Sveslavenski Zbornik . - Ismert. Bajza József 
1931. (281.) 

Kresevljakovic Hamdija: Gazi Husrev beg, - Ismert. Bajza József, 
1931. (82.) 

Bajza József: Sufflay Milán nekrológja, 
1931. (211—216.) 



Koch Nikolaus: Monographie der Gemeinde L o v r i n , - Ismert. Eperjessy 
Kálmán, 
1933. (104.) 

Perojevic Marko : Petar Kruáic, - Ismert. Bajza József, 
1933. (350.) 

1934. 

Fehér Géza: A bolgár-török műveltség emlékei és magyar őstörténeti 
vonatkozásaik. - Ismert. Darkó Jenő, 
1934. (79—84.) 

1935. 

Haumant, Emilé: La Formation de la Yougoslavie X V — X V I . siecle 
- Ismert. Lathó István, 
1935. (352.) 

Jori , I l i o : Eugenio d i Savoia, - Ismert. Szőke Mihály, 
1935. (490.) 

1936. 

Alföldi András: Pannónia rómaiságának kialakulása és történeti kerete, 
1936. (1—37.) 

(129—162.) 
Tamás Lajos: Rómaiak, románok és oláhok Dácia Traianában, — Ismert. 

Nagy Tibor , Kniezsa István, 
1936. (304.) 

Vanino, Miroslav: Vrela i Prinosi, - Ismert. Vanyó Tihamér, 
1936. (322.) 

Reisitz, Johann Albrecht: Belgrád—Berlin, Berlin—Belgrad,l866—1871., 
1936. (462.) 

1937. 

Lotz, Friedrich: N o v i Vrbas. Aus der Vergangenheit eines Batschkaer 
deutschen Sprachin Seldorfes 1785—1935., - Ismert. Réz Henrik, 
1937. (469.) 

Wach, Péter: Torzsa 1784—1934. Eine 150 jahrige deutsche Gemeinde i n 
Yugoslavien, 
1937. (469.) 



Wüscht, Johann: Über Vergangenheit und Gegenwart der Gemeinde 
Sprski Miletics, - Ismert. Réz Henrik, 
1937. (470.) 

Elicher, K a r i : Festschrift der 150 jahringen Gemeinde Buljkes 1786—1936. 
— Ismert. Réz Henrik, 
1937. (470.) 

Alföldi András: Bibliographia Pannonica I I . — Ismert. Iványi Dóra Mária, 
1937. (249.) 

Fodor Ferenc: Adatok a magyar gyepűk földrajzához, — Ismert. K r i n g 
Miklós, 
1937. (107.) 

Harris Dávid: A diplomatic history of the Balcan crisis of 1875—1878., 
Ismert. Henry Mil ler Madlen, 
1937. (382.) , 

Miklósy Zoltán: A magyar király tengeri hajóhada a középkorban, -
— Ismert. Csapodi Csaba, 
1937. (108.) 

1938. 

Hadrovics László: A magyarországi szerb települések újabb szerb irodalma, 
1938. (335—340.) 

1939. 

Mályusz Elemér: A középkori magyar nemzetiségi polit ika, 
1939. (257—294.) 

(385—448.) 
Meznerich Jenő : A bunyevácok. - Ismert. T h i m József. 

1939. (234.) 
Popovic, D . J.: O cincarima. — Ismert. T h i m József, 

1939. (380.) 
Turkovich Milán: Die Ehemalige kroatisch-slavonische Militargrenze, 

— Ismert. Hadrovics László, 
1939. (115.) 

1940. 

Alföldi András: Dákok és rómaiak Erdélyben, 
1940. (129—180.) 

Macartney, Carlile Aylmer : Pascua Romanorum, 
1940. (1—11.) 



Simonyi Dezső: A szlávok földvárairól, 
1940. (262—277.) 

Belic, Vlad. J. : Ratovi srpskog naroda u X I X . i X X . veku (1788—1918), 
— Ismert. Hadrovics László, 
1940. (118.) 

K i r i l o v i c Dimi t r i j e : Srpski narodni sabori, I — I I . kötet, - Ismert. T h i m 
József, 
1940. (243.) 

1941. 

Jakabbfy Elemér: A bánság magyar társadalmának kialakulása a X I X . 
század folyamán, — Ismert. Jakó Zsigmond, 
1941. (88—82.) 

T h i m József: A magyarországi 1848—49,-iki szerb fölkelés története, 
I — I I . kötet. - Ismert. Hadrovics László, 
1941. (446). 

Galla Ferenc: Marnavics Tomko János boszniai püspök magyar vonatko
zásai, - Ismert. Tóth László, 
1941. (97.) 

Jurg, Hans: Apat in , - Ismert. Bakács István János, 
1941. (222.) 

Stanojevic, Stanoje: Istorija srpskoga naroda u srednjem veku, - Ismert. 
Hadrovics László, 
1941. (210.) 

1942. 

Tóth László: A horvát kérdés, - Ismert. Hadrovics László 
1942. (355.) 

1943. 

Hadrovics László: Dél-Magyarország két évtized szerb irodalmában, 
1943. ( 4 1 9 ^ 2 6 . ) 

Alföldi András: Bibliographia Pannonica, - ismert. Gronovszki Iván, 
1943. (461.) 

Illyés József: Magyar jog a Balkánon, - ismert. Eckhardt Ferenc, 
1943. (492.) 

Kniezsa István: Erdély víznevei, - ismert. Szabó Dénes, 
1943. (522.) 

Laurent, V . : La Serbie entre Byzance et la Hongrie, - Ismert. Gyóni 
Mátyás, 
1943. (478.) 



Hadrovics László: A magyarországi szerb kérdés balkáni gyökerei, -
Ismert. Thim József, 
1944. (105.) 

Kring Miklós: A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történe
tében, - Ismert. Juhász Lajos, 
1944. (111.) 

1948. 

1949. 

1950. 

Elekes Lajos: Hunyadi hadserege, 
1950. (85.) 

1951. 

1952. 

Elekes Lajos: A délkelet-európai népek összefogása a török hódítók elleni 
Hunyadi háborúban, 
1952. (93—117.) 

Klugmann J.: Trockijtól Titóig, - Ismert. Csépányi Dezső, 
1952. (831.) 

1953. 

Elekes Lajos: Hunyadi, - Ismert. Karácsonyi Béla, 
1953. (142—147.) 

Moravcsik Gyula: Bizánc és a magyarság, - Ismert. Györffy György, 
1953. (682.) 



Tretyakov P. N . : A szlávok eredete, 
1954. (317.) 

1955. 

Molnár E r i k : A magyar történetírás tíz esztendeje 
1955. (169.) 

Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar tört. forrásaiba és irodalmába, I I . 
— Ismert. Sashegyi Oszkár, 
1955. (503.) 

1956. 

Banner János-Jakabbfy Imre : A Közép-Duna medence régészeti bibl io
gráfiája a legrégibb időktől a X I . századig, 
— Ismert. Györffy György, 
1956. (497.) 

Elekes Lajos: Hunyadi János, 
1956. (509.) 

Belényesy Márta: A földművelés Magyaro szagon a X I V . században, 
1956. (517.) 

1957. 

Kővágó László: Magyar és szerb munkások és szegényparasztok harcai 
1905—1907-ben, 
1957. (654.) 

Fodor Ferenc: A magyarországi kéziratos térképek katalógusa 1867-ig, 
I — I I I . füzet. - Ismert. Dávid Zoltán, 
1957. (875.) 

Györffy György: A magyar nemzetségtől a vármegyéig, a törzstől az 
országig, 
1958. (12, 565.) 

Katus László: A Tisza kormány horvát politikája és az 1883. évi horvát
országi népmozgalmak, I . rész 
1958. (644.) 

1959. 

Katus László: A Tisza kormány horvát politikája és az 1883. évi horvát
országi népmozgalmak, I I . rész 
1959. (303.) 



K . Obermayer Erzsébet-Horváth István Károly: Macedóniai László. 
Egy humanista élete és működése a Mohács körüli évtizedekben, 
1959. (773.) 

Ferenzcy Endre: A magyar föld népeinek története a honfoglalásig. — 
Ismert. Hahn István. 
1959. (663.) 

Löbl Árpád: A vajdasági történetírás tíz éve. - Ismertető. 
1959. (616.) 

1960. 

Kovács Endre: Magyar-délszláv megbékélési kísérletek 1848/49.-ben, 
— Ismert. Katus László, 
1960. (370.) 

Perényi József: T h i m József nekrológja, 
1960. (454.) 

1961. 

Horváth Zoltán: A nacionalizmus kifejlődése és a nemzetiségi kérdés ala
kulása a dualista Magyarország utolsó évtizedeiben, 
1961. (300.) 

Kemény G. Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek, 
I . rész, 
1961. (562.) 

1962. 

Kemény G . Gábor: Mocsáry Lajos nemzetiségi politikája és a szerbek, 
I I . rész, 
1962. (46.) 

Arató Endre: A nemzetiségi kérdés története Magyarországon 1790 — 
—1848. - Ismert. Csatáry Dániel, 
1962. (877.) 

Walter Markov : Akteure der Balkandiplomatiae 1878—1912. - Ismert. 
Niederhauser E m i l , 
1962. (321.) 

1963. 

A makedón-magyar kapcsolatok kérdéséhez. - Ismert. Füves Ödön 
1963. (1134.) 



Jelavich, Charles: Tsarist Russia and Balkan nationalism. - Ismert. Nieder
hauser E m i l , 
1963. (891.) 

1964. 

Buzási János: Az újvidéki „razzia". - Ismert. Tilkovszky Lóránt, 
1964. (86.) 

Fehér Géza, Éry Kinga, Kralovánszky Alán: A Közép-Duna medence 
magyar honfoglaláskori és Árpád-kori sírleletei, - Ismert. Bartha 
Antal , 
1964. (232.) 

Györffy György: Az Árpádkori Magyarország történeti földrajza, - Ismert. 
Szabó I . , 
1964. (542.) 

1965. 

Stulli, Bemard: Ustanak mornara u Boki Kotorskoj 1—3. februara 1918. 
— Ismert. Kővágó László, 
1965. (954.) 

Perényi József: Emlékezés Hodinka Antalról, 
1965. (1403.) 

1966. 

Molnár Er ik (1894—1966) 
1966. (711.) 

Tömöry Márta: B. i H . annektálásának történetéből (Részletek Thallóczy 
Lajos naplóiból). 
1966. (878.) 

1967. 

Molnár Er ik emlékezete, 
1967. (1117—1119.) 

Nikola Petrovic felszólalása a tudományos ülésszakon, 
1967. (1257.) 

Arató Endre: A külpolitika hatása a balkáni népek nemzeti-felszabadító 
mozgalmára a X I X . sz.-ban, 
1967. (505.) 



Kemény G . Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyar
országon a Dualizmus korában, 
1967. (714.) 

Löbl Árpád három tanulmányáról. - Ismert. Kővágó László, 
1967. (718.) 

1968. 

Gavrilovic Slavko: Srem u revoluciji 1848—49. - Ismert. Nikola Gacesa, 
1967. (694.) 

Arató Endre: Az Egyesült Szerb Ifjúság (Omladina) tevékenységével 
foglalkozó tudományos konferenciáról, 
1967. (798.) 

Katus László: Vaso Bogdanov nekrológja, 
1967. (784.) 

1969. 

1970. 

Löbl Árpád: Az igazi Vasa Stajic, 
1970. (78.) 

Rehák László: A kisebbségek Jugoszláviában. — Ismert. Lazo Kristov, 
1970. (426.) 

1971. 

Szántó Imre: A Temesvidék és Maros-völgy várainak török uralom alá 
jutása 1552-ben, 
1971. (16.) 

V u k Vinaver: Jugoszlávia és Magyarország a Tanácsköztársaság idején, 
1971. (1217.) 

Niki fer Gornenskij : A balkáni népek akcióegységének feltételei a I I . világ
háború előestéjén és kezdeti szakaszában, 
1971. (1306.) 

Naumov: A szerb falu társadalmi struktúrájának kérdéséhez az 1830-—50. 
-es években, 
1971. (1072.) 



Rezime 

Repertorij casopisa 

U svom predgovoru autor pise najpre o povodima koji su ga naveli da sastavi reperto
rij casopisa. Repertorij clanaka iz casopisa , .Századok" (Századok - Vekovi) odnosi se 
na teritoriju danasnje Jugoslavije. 

Na pocetku svog rada autor u glavnim crtama prikazuje nastanak casopisa i ukazuje 
na njegove glavne karakteristike i koncepciju. Potreba za osnivanjem casopisa koj i bi 
omogucio publikaciju tekovina nacionalnog istorijskog istrazivanja javila se joS pre 
revolucije 1848 godine, ali tek godine 1867 casopis je mogao da se pojavi kao bilten 
Istorijskog drustva. Nastaje prekid u izlazenju izmedu 1944 i 1948 godine, kada se ca
sopis ponovo pojavljuje sa novom sadrzinom i u duhu marksistickog istrazivanja istorije. 

Iza prikaza istorije nastanka casopisa autor daje spisak clanaka u hronoloSkom sledu. 
U tom spisku naznaceno je ime autóra clanka, njegov puni naslov, godina izlazenja 
i strana u casopisu. 

Resümee 

Repertórium der Zeitschriften 

I n seiner Einleitung schreibt der Autor zuerst von seinen Beweggründen, die ihn zu 
dem Zusammenstellen eines Repertoriums der Zeitschriften führte. So hat er ein Reper
tórium der Artikel aus der Zeitschrift , , Századok" (Századok - Jahrhunderte) zusammen-
gestellt, die sich auf das Teritorium der heutigen Jugoslawien beziehen. 

Gaál György: A magyar történelem tanítása Jugoszláviában, 
1972. (146.) 

Kovacevic Desanka: Trgovina u srednjevekovnoj Bosni, — Ismert. Vas 
Előd, 
1972. (197.). 

V u k Vinaver: Jugoslavija i Madarska. — Ismert. Ormos Mária, 
1972. (1137.) 

1973. 

Nikola Petrovic: Svetozar Miletic i Narodna Stanka. - Ismert. Arató Endre, 
1972. (146.) 

Z . Micseva: A balkáni paktum és a bolgár-jugoszláv kapcsolatok, (Folyó
iratszemle) 

Radoslav Popov: Ausztria-Magyarország katonai-politikai tervei a Bal
kánon 1903—1908., 
1972. (506.) 



A m Anfang seiner Arbeit schildert der Autor in Hauptzügen das Entstehen der 
Zeitschrift und weist auf den Charakter und auf den Inhalt dieser Zeitschrift hin. D i e 
Notwendigkeit für das Grundén einer Zeitschrift, die die Publikation der nationalen 
Geschichtsforschung ermöglichen würde, meldete sich schon vor der Revolution von 
1848, aber erst im Jahre 1867 konnte sie als Bilten der Gesellschaft für Geschichtsfor
schung herausgegeben werden. E i n e Unterbrechung ist zwischen 1944 und 1948 ent-
standen. Dann erscheint wieder die Zeitschrift mit neuem Inhalt auf Grundén der marxis-
tischen Geschitsforschung. 

Danach stehen im Arbeit, in chronologischer Folge, die Artikel , wobei der Autor 
und der Titel des Artikels, die Seite und das Jahr vermerkt sind. 



Dietrich Gyula 

A NYOMDAIPAR FEJLŐDÉSE ÉS JÖVŐJE SZABADKÁN 

Bittermann Károly 1844-ben kapott nyomdaalapítási engedélyt. 1 Ezzel 
kezdetét vette a Bittermann család nyomdájának 63 éven át tartó eredmé
nyes tevékenysége. A nyomda jól bevált, nemcsak a szabadkai anyagok, 
hanem az egész megye nyomtatványai i t t készültek. Szabadka első nyom
dája 1907-ig működött. 2 

Bittermann Károly halála után a nyomda irányítását özvegye vette át 
(1869—1871).3 Bittermann József pedig huszonkét éves korától vezette 
a nyomdát. 4 A nyomda kezdetben jól üzemelt, és az első jelek arra utaltak, 
hogy József apja nyomdokain halad. 1880-ig minden számítása bevált, 
minden elvállalt munka hasznot hozott neki. A k k o r már nem ő volt az 
egyedüli nyomdatulajdonos Szabadkán. A városban és környékén mind 
több nyomda kezdett el dolgozni. 

Hogy lépést tudjon tartani az újonnan felállított, korszerűen felszerelt 
nyomdákkal, elhatározta, hogy új gépeket vasáról. A papírt, a festéket 
és a szükséges kellékeket Budapestről szerezte be. Az új befektetéshez 
nemcsak saját eszközeivel járult hozzá, kölcsönt vett fel, zálogosított, 
csak hogy pénzhez juthasson. Ezek az intézkedései az 1880—1890 közötti 
magyarországi gazdasági válság idejére estek. Az új gépek és a behozatali 
nyersanyag nem tudta megakadályozni nyomdájában a pangást, a válság 
általános jelleget öltött ebben az iparágban is. Bittermann nem volt képes 
idejében kifizetni a felvett kölcsönt, a kamat napról-napra növekedett, 
a kölcsönzők viszont sürgették a pénzt. Lehangoló, hogy mind kevesebb 
a munka, a nagy versengésben kevés nyomda állhatta meg a helyét. 5 

A nyomda továbbra is a régi házban működött, azonban többé nem 
töltött be vezető szerepet a városban, csak a régi hírneve maradt meg. 
Bittermann József nem tudott versenyre kelni vetélytársaival. A nyolcva
nas években már annyira elnyomja a többi nyomda, hogy a város számára 
is megszűnik dolgozni. 1890-ben és később i s 6 , mikor a városi nyomtatvá
nyok készítési jogát meg lehetett pályázni, Bittermann már nem is jelent
kezett. Nyomdája ekkor élte legnehezebb napjait. 



Bittermann József 1907-ben, 55 éves korában halt meg három fiúgyer
meket hagyva maga után, akik nem voltak hajlandók átvenni a tönkrement 
nyomdát. Az özvegy a felszerelést Heitmann Istvánnak adta el, aki Bács-
topolyán létesített újabb nyomdát 1908-ban.7 

Bittermannék után... 

A császári-királyi szabadalmak intézménye (nyomtatásra és terjesztésre 
okiratokat adott ki) az 1848-as időkkel megszűnt. Továbbá az 1867. esz
tendő is fordulópont vol t a szabadkai nyomdászat történetében; keveseb
bet kellett várni a nyomdaalapítási engedélyre, így egyre több nyomda 
nyílt. Ez azt jelentette, hogy a szabadkai nyomdaipar nemcsak hozzájárult 
a körlet általános ipari fejlődésében a legrégibb időktől kezdve, hanem ké
sőbb is, sőt még ma is az ipar fejlesztésének egyik alappillére. 

Városunkban a második nyomda az 1870-es évek elején nyílt meg. Dobai 
János alapította, később Schlesinger—Szabados Sándor vette á t . 8 Szabadostól 
1920-ban a helyi vasúti igazgatóság vásárolta meg. Szabadkán később, 
1880-ban Sime Vertic alapít nyomdát (utána Székely Simon tulajdona) 9 

továbbá Fischer-Kraus^ nyomdája (1890-ben Kardos Ferenc alapította), 
Braun A d o l f nyomdája 1897-ben, Fischer ,Ernő (korábban Nikola Tomic, 
részvénytársaság tulajdona, Kladek-Hamburger és Hungária néven sze
repel) nyomdája 1897-ben működik. Később 1900. után Horváth István és 
András 1906-ban nyitottak nyomdát 1", majd megnyílt a S%ent Antal nyomda 
1907-ben 1 1 és utolsóként a Minerva ( H i r t h Aladár-Duchon állította fel 
1909-ben). Az említett nyomdaműhelyek az első világháborúig létesültek. 
Kivéve azokat a kisebb nyomdákat, amelyek rövid időn belül tönkremen
tek (Dr Dusán Petrovic12 az első szerb nyomda alapítójának nyomdája, 
mely később Vinkó Blesic tulajdona, továbbá Szántó Lajos, Gros% Samu, 
D r Bossán Samu, Lipsitz—Lampel tulajdonosok nyomdái). A fönt említett 
nyomdák jól üzemeltek az első világháború utáni években is. Az 1890-es 
adatokból kitűnik, hogy Szabadkán négy nyomda működik, és csak öt 
tanult nyomdász van alkalmazásban, a többi személyzet segédmunkaerő 
vagy a tulajdonos r o k o n a . 1 3 

Az 1918—1944. közötti időszakban tizenkilenc különböző nyomda dol
gozott városunkban. Jovan Krnjac Nép Nyomdája, a Városi Nyomda elődje 
1919-ben alakult, Moderna tiskara később Glóbus nyomda lett 1921-ben, 
Horváth József nyomdája 1921-ben, Cservik András és László nyomdája 
1926-ban, Express 1928-ban, I . L . Raftopuloy Zve%da nyomdája 1928-ban, 
Unió papíráru előállító műhely 1928-ban, Lukatits Ernő pecsétkészítő 
1929-ben, Barna testvérek nyomdái (Ferenc Szabadkán 1929-ben, Antal 
pedig ugyanebben az évben állította fel nyomdáját Csantavéren), Jugoslo-
venski Dnevnik — 1930-ban, Cservik-Mihalec% — 1933-ban, C>'afika - 1939-ben 
alakult, és egy kisebb nyomdát, amely Gjetvai Nándor tulajdona a háborút 
megelőző években alapították B a j m o k o n . 1 4 

A szabadkai nyomdák nem csak a város igényeit fedezték, hanem a helyi 



és a vidéki rendeléseknek is eleget tettek. A két háború közötti időszakban 
az i t t levő nyomdákban több újságot, folyóiratot, könyvet és nyomtatványt 
készítettek. A versengés nem szűnt, és a kisebb-nagyobb nyomdák közötti 
viszony is a régi maradt. Ebben az időszakban a nyomdák száma városunk
ban nem változott, egy sem ment tönkre, esetleg tulajdonost cserélt. A ma
gántulajdonban levő nyomdák a felszabadulásig, illetve az államosításig 
fennálltak. 

Ma a szabadkai nyomdaipart három nyomda képviseli: a B I R O G R A F I K A 
a Jugoszláv Vasutak Kiadó- és Nyomdavállalata, M I N E R V A Könyvkiadó-
és Nyomdavállalat, valamint PANNÓNIA Műanyag-, Gönygyöleggyártó-
és Grafikai Intézet. Ezekben a munkaszervezetekben több mint ezeröt
száz alkalmazott van, akik szakképzett és magasszakképzett munkások. 
A nyomdaipar fellendülése a háború utáni években és a reform időszaká
ban vol t igen erőteljes. 

B I R O G R A F I K A 

A Jugoszláv Vasutak Kiadó- és Njomdavállalata 

— Dobay János nyomdája 
— Schlesinger — Szabados Sándor könyvnyomdája 
— A Vasutak Igazgatóságának Nyomdája (Vasúti Nyomda) 
— Szabadkai Államvasutak Nyomdája 
— A Jugoszláv Vasutak Kiadó- és Nyomdavállalata 
— Birografika, a Jugoszláv Vasutak Kiadó- és Nyomdavállalata 

A második szabadkai nyomda 1867 körül jött létre. Iványi István ismert 
szabadkai történész feljegyzése szerint a hetvenes évek elején alapították. 
Ebből a forrásból eredő és a bibliográfiai adatok szerint, Schlesinger Sán
dor vette át a nyomdát Dobay Jánostól. Az „ellenzék" nyomdáját a gyulai 
származású Dobay János könyvnyomtató nyitotta meg. A jól felszerelt 
tipográfia alapítása bevált, sikeres üzleti tevékenységet fejtett k i , amit a Bit-
termann nyomda hanyatlása is igazolt. 

1886-tól kezdve a nyomda nyolc-tíz éven át a város számára készített 
nyomtatványokat. Az akkori statisztikai adatok szerint a tulajdonos főleg 
egyedül, egy-két segéddel vagy inassal dolgozott, „2—3 elemi iskolát 
végzett fiúkat vesz fel tanoncnak". A munkaerőt a rokonságból toboroz
ta, mely akkoriban szokásos vol t a nyomdatulajdonosok körében. 1888-tól 
„ . . . a Schlesinger-féle nyomdában az első szedő 7, a többi pedig 4 forintot 
kap hetenként. Fizetésük majdnem kevés az ellátásra. Az említett főnök 
— ámbár tanult nyomdász — éppen olyan, mint személyzete. Nem kíván 
tiszta, jó, ízléses munkát, csak hogy minél több és minél előbb készüljön, 
nem törődve azzal, ha visszadobják a munkáit, melyeket potom áron vál
lal e l . " 



A nyomda működésének egyik hosszabb szakaszára vonatkozólag 
jegyezték fel 1914-ben, hogy „egészségtelen körülmények között folyik 
benne a termelés, három nyomtatógéppel rendelkezik. A munkaidő nyolc 
és fél óra, és a tulajdonos maga mellett ekkor már csak egy női munka
erőt foglalkoztat (valószínű, hogy a tulajdonos feleségéről van szó). 

A nyomdát a tulajdonos fiától 1920. november 13-án vette át az Állami 
Vasutak Igazgatósága. Később a Közlekedésügyi Minisztérium tulajdo
nává válik. Ettől kezdve a vasút számára készít nyomtatványokat. 

1929-ben egy Linotyp-Linobar nevű három betű táros sorszedőgépet 
vásárolnak. A nyomda 1930-ban már kb. 120 munkást foglalkoztat. Eleinte 
csak a szabadkai Igazgatóságnak dolgozik, a harmincas évekből származó 
adatok azonban elárulják, hogy a Közlekedésügyi Minisztérium igényeinek 
is eleget tett. 

A nyomdaépület hosszabb időn át a Manojlovic házban, a Kidr ic és 
Nazor utcák sarkán helyezkedett el, de amikor Schlesinger-Szabadostól 
az Állami Vasúti Igazgatóság megvásárolta a nyomdát, az Állami Vasutak 
Igazgatósága épületének pincehelyiségébe került. 

Dobay Jánosnál és Schlesinger-Szabadosnál nyomták a Bácska15, Bácskai 
Ellenőr16, Bácskai Híradó11, Bácskai Napló1 &, Bácsmegyei Napló (Napló)19 

Bohó Miska 2 0 Havi Krónika — Misecna krónika2^, Közvélemény'1'1, Szabadkai 
Friss Újság2i, Szabadkai Közlöny14 című újságokat is. 

A Birografika munkaközösségéről ma csakis elismerőleg lehet szólni. 
Az eredmények a legkiválóbb grafikai szakemberek és nyomdaipari mér
nökök munkáját dicsérik. Birografika, a valamikori Vasúti Nyomdából 
fejlődött k i , mely a régi épület, a néhai vasúti gócpont igazgatóságának 
pincehelyiségeiben helyezkedett el. Az ötvenes évek végéig a termelés 
a vasúti-közlekedési nyomtatványok gyártásában merültek k i , melynél 
magasnyomásos technikai eljárást alkalmaztak. 1961-ben ofszet felszerelés
sel és síknyomással tökéletesítik a technológiai eljárást; ekkor már a nyomda 
termelése túlnőtte a vasúti piac igényeit. Kiadói és export-import tevé
kenysége révén a nyomda betör a hazai- után a külföldi piacra is. 

A mechanográfia a bővített újratermelés korszerű ipari-gazdasági folya
matainak új dimenziója. Korszerű technológiai felkészültségével a munka
közösség több mint tíz éve foglalkozik a gépi könyveléshez és elektronikai 
számológéprendszerekhez szükséges különböző szabványszerű nyomtatvá
nyok előállításával. Az 1969-es évben újabb nagy sikert könyvelhet el a 
munkaközösség, megkapja Szabadka város Októberi Díját. Ebben az 
évben a Vasúti Nyomda elnevezést felváltja a Birografika, a Jugoszláv Vas
utak Kiadó- és Nyomdavállalata elnevezés. 

A Birografika jelenleg az ország egyik legkorszerűbb nyomdaipari válla
lata. 1974-ben új épületébe költözik, ahol új felszereléssel és a legkorszerűbb 
technológiával indul meg a termelés. Tudatos lemondással és bízva a dol
gozói közösség fejlődési képességeiben a Birografika munkaközösségének 
tagjai új korszakot és biztos távlatot teremtettek a munkaközösség előtt. 
Miután elfogadták a községi képviselő-testület irányelveit, megindult 
a sajtóipari tevékenység, mely a termelési folyamatban újítólag hatott. 



1976. január 1-től a 7 N A P című hetilapot 50.000 példányig a legkorszerűbb, 
négyszínnyomásos ofszet rotációs eljárással nyomják. Mive l a kapacitások 
nincsenek kimerítve, hamarosan a Suboticke novine című hetilap és más 
tartományi jellegű lapok és folyóiratok nyomását is elkezdik. A község 
hosszú távú fejlesztési terve szerbhorvát és magyar napilapok kiadását 
látja elő, amelyeket szintén négyszínnyomásos körforgógépen nyomnak. 

M I N E R V A 

Könyvkiadó- és Nyomda Vállalat 

- H i r t h Aladár könyvnyomdája 
- H i r t h és Duchon Könyvnyomdai Műintézet 
- H i r t h Aladár könyvnyomdája 
- Bácsmegyei Nyomdavállalat - Fenyves és Társa 
- Bácsmegyei Napló Nyomda és Lapkiadó Részvénytársaság 
- Minerva nyomda R. T. 
- Minerva Könyvkiadó és Nyomda Vállalat 

Az utolsó nyomdát, mely az első világháború kitöréséig jött létre, H i r t h 
Aladár alapította 1909-ben (néhány hónap után már H i r t h Aladár—Duchon 
János közös nyomdája). Nem sokkal az alapítás után egy szedő és szedő
tanonc, egy gépész dolgozik hat (!) gépésztanulóval, valamint két munkás-
nő van náluk alkalmazásban. A munkatermek kielégítették a munkafeltéte
leket, és i t t három nagyméretű gépen folyt a nyomás. A Bácsmegyei N a p l ó 2 5 

című napilap, melyet előbb még Kladek-Hamburgernál nyomtak, a későb
biek folyamán H i r t h nyomdájából került k i . 

Bár az első világháború idején a nyomdát a Fenyves családnak eladta, 
H i r t h Aladár továbbra sem hagyta el, hanem munkavezetőként dolgozott 
i t t . A háború befejeztével ismét megindult a Bácsmegyei Napló. Fenyves 
Ferenc igazgató pedig 1918-ban Wörner gyártmányú körforgó (rotációs) 
gépet vett, és a napilapot nyolc oldal terjedelemre bővítette. A nyomda 
1919-ben a Minerva nevet vette fel, és a részvénytársaság - elsősorban a Feny
ves-család — vette át irányítását, rr.ely folytatta a Bácsmegyei Napló kia
dását. 

1920-ban és 1922-ben egy-egy, 1927-ben pedig két sorszedőgépet vá
sároltak. A négy Ideál típusú gépnek egy-egy betűtára, a Linober típusú 
gépnek viszont három betűtára volt . Ez idő tájt Vajdaságban a Minerva 
rendelkezett legtöbb szedőgéppel, és a legkorszerűbb nyomdák egyike 
volt . Már a később vásárolt Frankentál rotógépet 1926-ban az új munka
csarnokban szerelték fel. 

H i r t h Aladár (később már Hir th -Duchon) az Októberi forradalom tere 
14 alatt, az úgynevezett Krausz-féle házban alapította a nyomdát, mely 
egy év múlva a Dimitr i je Tucovic utca 8 alá költözött. H i r t h Aladár 1914-



ben eladja a munkacsarnokot, és a nyomdát a Kidr ic 1 alá, a volt Fischer-
Krausz nyomda helyére viszi át. 

Miután a részvénytársaság házat vásárolt a November 29. téren, 1919-ben 
ide költözik át a Minerva nyomda. Az első világháború előtt ez a nyomda 
a Bácsmegyei Napló nyomdája vol t . Ebből is kitűnik, hogy a részvénytár
saság tevékenysége a hagyományok szellemében napilap és más újságok 
kiadására irányult. I t t nyomták még (1909—1918. időszakban) az Éjféli 
Újság26, Forgalmi Értesítő21, Hétfői Hírek2*, Munkásbiztosító29, Kendkívüli 
Üjság a Pannónia Kabarébóli0, Rendkívüli Kiadás, Szabadkai Friss Újsága, 
Szabadkai Hétfői Hírlap*2, Szabadkai Katonai Lap, Tisztviselő Üjság, Szabad
kai Sport Üjság és Vasárnap című újságokat. Továbbá a Mai Színlap, később 
Színházi Élet és Színházi Újság - színházi és filmlapokat. 

1918 után a Bácsmegyei Napló (a későbbi Napló) napilapként továbbra 
is megjelent, s mellette rövid időközökben a következő kiadványok láttak 
napvilágot: Hírlap (1921), A Demokrata (1927), Az Újság (1928), a Nevén 
(1935), a Subotiíki glasnik Subotitkog nogometnog podsaveza (1928) és Foto 
Amateur (1936) című folyóiratok és lapok. A Vajdaságban megjelent ma
gyar nyelvű könyvek nagy részét ebben a nyomdában nyomtatták. 

Szabadkán 1932-ben történt egy esemény, amely felhívta az egész köz
vélemény figyelmét. A Minerva nyomdában a Fenyves család részvénytár
saságnak tulajdonosai augusztus 29-én kizártak 44 szervezett munkást 
a tarifaszabályzat miatt : 34 nyomdászt, 6 kirakólányt, és 4 segédmunkást. 
A szabadkai kizárást a többi nyomdatulajdonos szolidaritása, néhány mun
kás sztrájktörése és a környékbeli szervezetlen munkások elhelyezkedési 
törekvése segítette elő. A szakszervezet természetesen sztrájksegélyt nyúj
tott a munka nélkül maradottaknak, és szövetségi szinten harcos alappal 
rendelkezett. 

* 

A M I N E R V A hagyományai szerint, a legjelentősebb jugoszláviai kiadó
házak egyike, könyvnyomda, de még sok más tevékenységet folytat. Alap
tevékenységének másik ága a könyvkiadás és a papíráruval való kereske
delem. Kiadói tevékenységét tulajdonképpen a második világháború 
befejezésétől folytatja. I t t készül el az első lap a felszabadult városban 
Slobodna Bac~ka, Radio Vijesti, később Hrvatska Rijec, a Subotiéke novine 
elődjei. Két évtizeden át a 7 Nap hetilapot a Minerva nyomda készítette, 
és az újvidéki Fórum körforgógépén nyomták. Könyvtári sorozatokban: 
Minerva, Nasa knjiga, Izbor és a hatvanas évektől a Buktinjában kiemelke
dő alkotások és művek jelentek meg. A szakirodalmi és a klasszikus kiad
ványokkal a Minerva vállalat a könyvkiállításokon sok elismerést szerzett. 

A Minerva Könyvkiadó- és Nyomda Vállalat sajátságos körülményeihez 
viszonyítva fejlesztette és korszerűsítette kapacitásait. A nyomdarészleg
ben a könyvgyártás mellett, nyomdai szolgáltatást nyújt, és papírárut 
készít. A magasnyomás technikával képes minden igénynek eleget tenni. 



PANNÓNIA 

Műanyag-, Gö/igyó/eggyártó és Grafikai Intézet 

— Serbska stamparija — Szerb Nyomda, Óbuda 
— Jovan Krnjac nyomdája, a Népnyomda 
— Városi Nyomda 
— Pannónia Nyomdaipari Intézet 
— Pannónia Műanyag-, Göngyöleggyártó és Grafikai Intézet 

1919-ben, közvetlenül az első világháború befejezése után Jovan Krnjac 
Budapestről Szabadkára költöztette saját nyomdáját. Budán, ahol különben 
a Szerbia konzulja vol t , Serbska stamparija — S^erb Nyomda^ elnevezés alatt 
vezette vállalatát. Érdekes megemlíteni, hogy Krnjac Bajáig hajón, Bajától 
Szabadkáig viszont szekéren szállította a nyomda felszerelését. Városunkba 
hozatta a Frankental egész-, Rennania félíves nagy gépeket, egy amerikai 
tégelysajtót, továbbá 8—10 regál betűanyagát és könyvkötészeti felszerelést. 
Jovan Krnjac a nyomdát a Branislav Nusic (Színház) utca 2 alatti pince
helyiségben nyitotta meg, és 1926-ig ő maga vezette Narodna stamparija -
Népnyomda néven. 3 4 

Szerbhorvát nyelvű újságok és folyóiratok 3 5 nyomtatásával foglalkozott, 
de a város irodáinak nyomtatványszükségletét is kielégítette. Minőségi 
és túl drága munkát végzett. Szakmai versengés következtében 1926-ban 
Jovan Krnjac kénytelen a nyomdát a Városi Takarékpénztárnak eladni. 
Ettől kezdve a Városi Nyomda (Gradska stamparija) nevét veszi f e l . 3 6 

A megszállás, valamint a második világháború alatt állami keretekben 
marad a nyomda és irodai nyomtatványokat állít elő a város részére. 

A felszabadulás utáni időszakban a Városi Nyomda 25—30 főnyi munka
erőt foglalkoztat. A m i k o r 1948-ban a magánvállalatokat államosították, 
majdnem mindegyik magánkézben levő nyomda a Városi Nyomda kere
teibe került. A nyomda 1950—1957 között magasnyomással rendelkezik 
és kezdetlegesen foglalkoznak litográfia, továbbá dombornyomás techni
kájával is. 1957-ben a litográfia korszerűsítésével fordulat áll be a vállalat 
munkájában. Új gépeket és felszerelést vásárolnak a síknyomás (ofszet) 
beindításához. 1959 októberéig a nyomda neve Gradska stamparija — 
Városi nyomda vol t , október 17-től viszont felvette a Pannónia Nyomda
ipari Intézet nevét. 

A Polietilén nevű munkaegység 1960 végén jött létre, és három hónapig 
vol t próbaüzemeltetésen. A Kidr ic utca 1 . alatti épületben helyezték el. 
1960-ban a Preradovic utca 18. alatt a Kartondoboz üzemrészleg kezdte 
meg üzemeltetését. Már a következő évek folyamán ebben a részlegben 
a Dobmornyomás munkaegység is működött. Építészeti munkálatokat 
végeztek, új és korszerű gépeket vásároltak, minek következtében mindkét 
részlegben fellendült a termelés. 

A Polietilén M E 1965-ben az Ivan Mi lut inovic utca 117 alá költözött, 
ahol jó feltételek voltak a kibővítésre, úgyhogy ma körülbelül kétszáz 



munkást foglalkoztat. A Branislav Nusic 2 alatt eltöltött negyvennyolc 
év után 1967 végén a Magasnyomás M E és az irodák a kerületi bíróság 
vol t épületébe, a Lenin park 8 alá költözött. Városunk felszabadulásának 
napján, 1969. október 10-én a Kartondoboz előállító részleg is új helységek
be került az Ivan Milut inovic utcában. A Preradovic utcai épületből a D o m 
bornyomás M E pedig a vol t bírósági épületbe került. 

1969 májusáig az ofszet (síknyomás) M E a Senoa utcából szintén a köz
ponti épületbe került. Ma a Nyomdarészleg található i t t a Lenin parkban, 
a közkórháznál levő épületben üzemel a csomagolóanyagot előállító üzem
részleg. A fent leírt költözködések után a vállalat végül is két épületben 
foglal helyet, munkacsarnokai korszerűbbek és a munkafeltételek is job
bak. 

1970-ben a .munkaközösség megkapta Szabadka város Októberi Díját. 
Az 1973. január 1-én aláírt önigazgatási megállapodás értelmében a vál

lalat felvette a PANNÓNIA Műanyag-, Göngyöleggyártó és Grafikai 
Intézet elnevezést. A munkaszervezeten belül működik a Nyomda T M A S Z 
és a Gönygyöleggyártó T M A S Z . 

A PANNÓNIA egyike az erősebb közepes nyomdaipari vállalatoknak, 
tevékenysége főleg minőségi és korszerű göngyöleganyag előállítására 
irányul. A vállalat magas-, ofszet- s dombornyomású nyomdatechnikája 
egy és többszínű nyomtatványok előállítására van berendezve. A fejlődés 
az évek folyamán a gazdasági mércék jelentős emelkedéséhez vezetett. 
A munkaszervezetben eszközölt jelentős befektetéseknek köszönve 1960 — 
1970 közötti időszakban a fejlődés jelentős mértékben növekedett. 

A termelés rohamos növekedése főleg 1969 végén adott jelentős eredmé
nyeket, amikor több mint kétmilliárd régi dinár volt az összjövedelem. 

A hetvenes években a munkaközösségben nem eszközöltek jelentősebb 
befektetést. A gépállomány szakosítása sem valósult meg, mivel a vásárolt 
Perle 127 Color Metál, Combi és Viktória 1040, valamint a később beszerelt 
két Roland típusú gép más-más nyomástechnikájú. A termelés összértéke 
1970-ben 33 600 000, 1971-ben 37 680 000, 1972-ben pedig 43 910 000 
dinár vol t . A munkaközösség tervének megvalósítása 1975-ig jelentős 
mintegy 55 000 000 (5,5 milliárd régi dinár) értékű befektetést igényelt. 
Épp ezek a kiváló eredmények határozták meg a fejlesztési tervet, és nyi 
tottak új távlatokat. Fejlesztési szolgálatunk tervei előirányozzák a Gön
gyöleggyártó T M A S Z Polietilén M E üzemrészlegének bővítését, korszerű
sítését. Az új munkacsarnokok pedig már épülnek Szabadka iparnegyedé
ben, Sándorban. 

Nem utolsó sorban a vállalat négyszáz munkásának igyekezete az utób
b i években jelentős eredményeket hozott — a G Z P jelzéssel ellátott termékek 
a hazai piacon kívül külföldön is mindinkább teret hódítanak. 

* 

A három szabadkai nyomdaipari vállalat munkaközössége számára 
a társulási folyamat jelentős kötelezettséget és feladatot jelent. A cél egy 



olyan egységes grafikai komplekszus — kombinátus létrehozása, mely a köz
ség határain túl is jelentkező igényeknek is maradéktalanul eleget tenne. 
A piacon való egységes fellépés egyben a minőséget is szavatolja, és ez 
ennek az önigazgatási megmozdulásnak a mottója is egyben. Az integráció 
olyan téma most, mely Szabadka város nyomdaipari dolgozóit napról
napra foglalkoztatja. 

Jegyzetek 

1 Dietrich G y u l a : Bittermann Károly és az első szabadkai nyomda 1844—1907. Üzenet, 
Szabadka, 1975. V/10. 

2 A z utolsó Bittermann nyomda Zomborban működött 1920-ig, mikor Ferdinánd uno
kája eladta egy részvénytársaságnak. 

3 1870. december 31-én Radits György gimnáziumi tanár kérvénnyel fordult Szabadka 
polgármesteréhez azzal a céllal, hogy Bácska néven vegyes tartalmú hetilapot 
indítson. 1873. július 29-én hasonló kérvényt nyújt be Kalor Milodanovic, aki 
Suboticki Glasnik név alatt akart vegyes tartalmú hetilapot indítani. Kérvényükben 
mindketten feltüntették, hegy a lapot özv. Bittermann Károlyné nyomdájában 
kívánják nyomtatni. 

4 Amikor Bittermann Károly 1869-ben meghalt, József még csak tizenhét éves volt, 
s így özveggyé lett anyja vette át a nyomda irányítását, de amikor 1871-ben az 
asszony is meghalt, akkor már maga Bittermann József lépett helyébe — egész 
fiatalon. A z örökölt nyomda mellett aztán hamarosan könyv- és papírkereskedést 
is nyitott, mely a Bem utca, azaz a mai Senoa utca 130. számú házban volt. — 
Kolozsi T i b o r : Szabadkai sajtó (1848—1919.) Szabadka, 1973., 130. 

5 A szabadkai Takarékpénztár és Népbank sürgeti Bittermann adósságainak kifizeté
sét. A szabadkai Városi Kórház, a budapesti Hermeneczi papírgyár, az I . G . 
Schelter-Gietke cég, a királyi kincstár, a szabadkai Takarékpénztár és Vébel 
József szerepel a kölcsönadók között. A z 1897. május 15-én feljegyzett utolsó 
adóssági felirat összesen 14 445 korona adósságot tüntet fel. 
Még az év szeptember 24-én árverésre került Bittermann József és felesége, 
Schwerer E m m a háza (,,... árverezési vétel jogcímen a szabadkai takarék pénz 
és népbank javára bekebeleztetik.. .") . A vételár 5050 forint volt. 

6 E g y érdekes, akkori versengésből megismerhetjük a nyomdák között uralkodó vi
szonyokat. Ebben az évben a Városi Tanács a nyomtatványok készítési jogát 
pályázat nélkül Nikola Tomié nyomdásznak adta át. A vállalkozót a Bácskai 
Hírlap és a többi nyomdatulajdonos megtámadta. Tomié „ o l c s ó n " dolgozott 
és összejátszással jutott munkához. (1898—ban.) 

7 ö z v . Bittermann Józsefné családjának a zentai úti temetőben emeltetett síremléket. 
Utolsó éveit lányánál, Emmánál töltötte, 1934-ben halt meg. 

8 Schlesinger Sándornak egyébként papír, író- és rajzszer-, valamint könyvkereskedése 
is volt a városban a törvényszék, azaz a mai zeneiskola épülete mellett. . . . Később, 
1890-ben ugyan papír- és könyvkereskedését eladta, könyvnyomdája azonban 
még a világháború alatt is létezett. 
- Kolozs i T i b o r : I . m. 49 oldal 

9 Székly Simon a nagyérdemű közönség figyelmébe ajánlja az oskolatéren, a Geiger 



Adolf-féle házban, az üzletben megrendelhető bárki által hirdetett s bárhol meg
jelent mű, bármely könyv- és kőnyomdai szakba vágó nyomtatvány. 
- Szabadkai Közlönv, 1876. január 3-i, hirdetés alapján. 

10 Horváth István nyomdája később Horváth és Blank nyomdára változtatta nevét. 
11 Közben a nyomda, ahol a lap készült, nevet változtatott. A továbbiakban, 1908. szep

tember 15-étől Szent Antal Nyomda- és Irodalmi Vállalat néven mint szövetkezet 
működött , és vált a szabadkai, sőt bizonyos mértékben az országos katolikus 
politikai mozgalom egyik nyomdaipari központjává. 
- Kolozs i T i b o r : I . m. 332—333. oldal. 

12 D r . Dusán Petrovic gőznyomdáját (1892—1895.) Vinkó Blesic, később pedig Nikola 
Tomié vett át. 
Lásd! Fischer E r n ő nyomdája. 

13 Dietrich G y u l a : 125 godina Hamparstva u Subotici — A szabadkai nyomdaipar 125. éve. 
Szabadka, 1969. 

1 4 - Dietrich G y u l a : I . m. 
15 Bácska. Vegyes tartalmú heti közlöny. (1871—1873) Bittermannék és a szegedi Bába 

István után 1971. december 2-től előállítja Dobay János, Schlesinger elődje. 
16 Bácskai Ellenőr. (1881—-1904.) A Szabadka i Ellenőr utódja lett. A nyolcvanas években 

Bittermann Józsefnél, majd rövid ideig a Schlesinger nyomdában készítették. 
17 Bácskai Híradó, (1871—1875.) E z t a közlönyt Bittermann-né után 1874-től Schlesin-

gernél nyomták. 
18 Bácskai Napló, az első politikai napilap Szabadkán. Megjelent 1896-ban. A z első szá

mok Nikola Tomié nyomdájából kerültek k i . Készítette Schlesinger Sándor, 
és csak 24 szám jelent meg. 

19 Bácsmegyei Napló, a Napló elődje. Indult 1903-ban, Szabados Sándor és más nyomdák 
n y o m t á k . t o v á b b á ezen lap Szabados Sándor szabadkai lakos itteni nyomdá
jában fog előállíttatni, szerkesztősége nevezett nyomda épületében (I . k. Kossuth 
Lajos u. 1 2 . ) . . . " - részlet a lapindításra vonatkozó határozat szövegéből. 

20 Bohó Miska. Schlesinger Sándor kiadásában 1889-ben indult és nála is készült. 
21 Havi Krónika és Miseina krónika. Közös kiadásban megjelenő havilapok. (1872—-1873.) 

1872-ben nyomtatta Dobay János és Bittermannék. 
22 Közvélemény. Bittermann Józsefnél indult, később pedig a Schlesinger nyomdájában 

készült. (1886—1889.) 
23 Szabadkai Friss Újság. Napilap; Megszűnt, majd megjelent mint Szabadkai Kis Újság, 

később Szabadkai Újság, majd újra Szabadkai Friss Újság. 1910-től megint Szabadkai 
Újság, a háború után Bácsmegyei Újság és Suboticai Újság néven jelent meg. Utoljára 
Szabados Sándor nyomdájában készítették. 

24 Szabadkai Közlöny. Hetilap (1876—1879.) E g y ideig hetenként háromszor jelent meg 
ilyen néven. Majd Bácskai Hírlap néven nyomták és szerkesztették a Sschlesinger 
nyomdában. Megszűnt 1906-ban, mint Hétfői Újság. 
A Szabadkai Közlöny helyett megjelent ugyan egy újabb lap, azonban Schlesin
ger Sándor továbbra is kiadta az eredeti Szabadkai Közlönyt. E z t a furcsa helyzetet 
az hozta létre, hogy Szalay a magáénak tekintette az újságot, viszont - mint 
a Szabadság bevezető cikkében mondta - nem sajátíthatta ki a lap „hirdetési 
rovatát" , amely Schlesinger Sándor nyomdatulajdonos tulajdonát képezte. ( K o 
lozsi szerint). 

25 Lásd a 19. jegyzetet! 
Bácsmegyei Napló, a Napló elődje. Előállította Szabados Sándor, Kladek-Hambur-
ger, Hungária, Hir th-Duchon nyomdája és végül a Minerva nyomda. 



2 6 Éjféli Újság. Szépirodalmi és szatirikus alkalmi lap, 1919. február 22-én. Kiadja a 
Nyomdász-bál vigalmi-bizottsága. 10 oldal. 
1919. november 22. - Kiadja a Katalin-bál vigalmi-bizottsága. 16 oldal. 
Nyomatott a Bácsmegyei Napló Nyomda- és Lapkiadó Részvénytársaság könyv
nyomdájában Szabadkán, Kossuth-utca. Két példány a nyomdaipari gyűjtemény
ből. 

27 Forgalmi Értesítő. Közgazdasági, ipar- és kereskedelmi havi később heti szaklap. 
(1908—1915.) N y o m t á k : Braun Adolf, Hir th Aladár, Hungária, Lipsitz-Lampel 
nyomdák. 

2 8 Hétfői Hírek. (1910—1911.) E g y évig nyomták és jelent meg a Hirth-Duchon nyomdá
ban. 

2 9 Munkásbizlositó. (1909—1916.) E z t a szakközlönyt Máramarossziget és a Hungária 
nyomda után Hirth Aladár nyomta. 

30 Kendkívüli újság a Pannónia Kabaréból (1911) Rendszertelen reklám napilap, Hirth Aladár 
nyomdájában készült. 

31 Lásd a 23. jegyzetet! 
Szabadkai Friss Újság. A napilapot előállította Braun A d o l f és Pallacsek (Buda
pest), később csak Braun Adolf, Lipsitz, Horváth István, Hir th-Duchon, Hungá
ria, Hirt Aladár és utoljára a Szabados Sándor nyomdában készítették. 

32 Szabadkai Hétfői Hírlap. (1911—1918.) E z t a hetilapot Hir th-Duchon, Hungária, 

Krausz-Fischer és a Szabadkai Nyomda és Kiadó R. T . nyomdák állították elő, 

33Cep6cKa iirraMnapnja - S Z E R B N Y O M D A ( I I . Várkert - rakpart 11.) 
34 Krnjac 3—4 szedőt alkalmazott, 2—3 gépmestert és könyvkötőt. A szakembereken 

kívül itt dolgoztak segédek és inasok is. A személyzet létszáma 10—15 munkás 
volt. 

35 Bacvanin, később K n j i z e v n i Sever, Sport és egyéb. 
36 A húszas és harmincas években itt állítják elő: Suboticke novine (1927), Sokolske 

vesti (1928), Bunjevacke novine (1937), Híd - haladó szellemű folyóirat egyes 
számait (1936), Klasje naSih ravni (1935), Jugoslovenski zivot (1936) folyóirato
kat és újságokat. 

Forrásmunkák : 

- Iványi István: S Z A B A D K A S Z A B A D K I R Á L Y I V Á R O S T Ö R T É N E T E I — I I . 
1886. és 1892. 

- Bittermann Károly könyvnyomda-tulajdonos és a szabadkai első könyvnyomda felállítása (Bács-
Bodrog vármegye történelmi és régészeti társulatának évkönyve. Zombor, 
1893. I X . - I . 

- Nóvák László : A N Y O M D Á S Z A T T Ö R T É N E T E V . Budapest. 1928. 

- N Y O M D Á S Z A T I L E X I K O N . Bíró Miklós kiadása. Budapest, 1936. 

- Joso Sokcic : S T O G O D I N A S T A M P E U S U B O T I C I 1848—1948. Subotica. (Kéz

irat) 

- Blasko V o j n i c Hajdúk: S U B O T I C A J U C E I D A N A S . Subotica, 1950. 

- Dietrich G y u l a : 125 G O D I N A S T A M P A R S T V A U S U B O T I C I . - A S Z A B A D K A I 
N Y O M D A I P A R 125. É V E . - Szabadka, 1969. 

- Kolozs i T i b o r : S Z A B A D K A I S A J T Ó (1848—1919.) Szabadka, 1973. 



- D I T S U B O T I C A 1945—1975. - M T E S Z A B A D K A 1945—1975. Szabadka, 1975. 
Ezenkívül a nyomdaipari gyűjteményemből, szaklapokból és folyóiratokból merítettem 
adatokat. Továbbá a Szabadkai Városi Múzeum, Történelmi Levéltár, Városi Könyvtár 
és az Ügyészség, Bíróság anyagát kutattam. 

Remimé 

Razvoj i buducnost stamparstva u Subotici 

Autor natpisa na osnovu bogatog materijala Gradskog muzeja, Istorijskog arhiva 
i Gradske biblioteke prikazuje istorijat stamparstva u Subotici od njenih pocetka, od 
1844. godine - do danasnjih dana. 

Posle prikaza Bitermanove stamparije (1844—1907), on zahvata period poslednjih 
decenija X I X veka kada na teritoriji Subotice deluje nekoliko stamparija. O d 1918— 
1944 godine radi cak 19 Stamparija. 

Poslednji deo studije predstavlja interesantno prikazivanje istorijata i savremenog 
rada tri velike suboticke stamparije , ,Biográfike" , „ M i n e r v e " i „Panonije" . Autor pred-
vida i mogucnosti njihove integracije u jedan kompleksni graficki kombinát. 

Resümee 

Entwicklung und Zukunft der Typographie 

Der Autor dieser Schrift stellt auf G r u n d des reichen Materials der Stádtischen Museums, 
Historischen Archivs und der Stádtischen Bibliothek die Geschichte der Typographie 
der Stadt Subotica dar, von ihren Anfángen, von 1844. - bis zur Gegenwart. 

Nach der Darstellung der Druckerei von Bittermann (1844—1907) befasst sich der 
Autor mit den letzten Dezenien des X I X Jahrhunderst, als auf der Teritorium von 
Subotica mehrere Druckereien arbeiteten. Zwischen 1918. und 1944. arbeiteten sogar 
19 Druckereien. 

Der letzte Tei l der Studie umfasst eine interessante Darstellung dreier Druckereien 
von Subotica; es sind „Birograf ika" , „ M i n e r v a " und „Panoni ja" . E s weren die Ent -
stehungsgeschichten und die moderné Arbeit dieser Druckereinen geschildert. Der 
Autor sieht auch die Möglichkeit einer künftigen Integration der drei Druckereien 
zu einem komplexen Typographiekombinat voraus. 



F o r r ó G y ö r g y 

E G Y K U L T Ú R A H A G Y A T É K Á R Ó L 

A „fekete A f r i k a " - művészetéről, a nyugat-európai vélemények 
és tévhitek tükrében — I . rész 

S Ö T É T A F R I K A - F É N Y E S M Ú L T J A 

Tragikomikus, hogy Afr ika , az Európával szinte összefüggő és legköze
lebb eső kontinens feltárása, megismerése később következett be, mint 
a távol eső Amerika vagy Ázsia tudományos, kulturális felmérése. Afr ika 
meghódítása az európai hatalmak és civilizáció által szinte kizárólag a fe
kete kontinens anyagi javaira, kincseire irányult. A hatvanas évek során, 
a megváltozott világpolitikai viszonyok keretében Afr ika népei, önálló
ságukat sorban elnyerő országai világszerte általános érdeklődést váltottak 
k i . Meglepetésszerűen, az afrikai néger történelem és kultúra hagyományai, 
értékei, törekvései alapos, az előzőtől lényegesen eltérő megvilágítást 
nyertek. Az Afrikáról, népeiről alkotott elképzelés ugyan az idők folyamán 
ezt megelőzően is változott - valamennyire fejlődött —, de nehezen szaba
dult meg az olyan jelzőktől, mint „barbár", „primitív", „fejlődésképtelen", 
„állam és társadalmi rend alkotására képtelen lények". Az antropológusok, 
biológusok sokáig „tudományosan" hirdették (Darwin után is!) a fekete 
faj alsóbbrendűségét, valahol az „állati barom" és az „ember" közötti 
lépcsőfokra helyezve Afr ika néger világát. Szellemi életre képtelenek, 
múltjuk és jelenük tudata érdeklődésükön kívül esik — hirdették. A négerek
ben hiányzik a munkára, művészetre, fejlődésre szükséges alkotó erő — 
mondották. Szellemi termésük — egy konzervatív - természeti erők és az 
ősök iránt érzett félelemmel vegyes hódolat megnyilvánulásai — bizony
gatták a fehér ember felsőbbségét hirdető rasszisták, tudatosan vagy pedig, 
mert nem voltak képesek megismerni, megérteni egy saját civilizációnk
tól eltérő jelenséget, végezetül ez nem is lényeges, mert álláspontjaik egy
azon következményhez vezetnek. 

Kötetnyi terjedelemben folytathatnánk az Afrikáról szóló, a lenéző, 
lekicsinylő idézeteket. Philip D . Curtin 1965-ben, habár maga sem teljesen 
mentes az európai elfogultságtól, nem kevesebb, mint 500 oldalon ismer
teti az afrikáról vallott br i t t felfogások és tévhitek fejlődését 1850-ig, tehát 
az európai gyarmatbirodalmak kibontakozásának előestjéig. 1 Az Afriká
ról alkotott vélemények ugyan idővel fejlődtek, fokozatosan reálisabbak 
lettek, igyekezett alaposabb kutatásokkal, elfogadhatóbb magyarázatok-



kai szolgálni. A legmesszebbmenő elismerés az afrikai képzőművészetet 
illette meg. Ez századunk első éveiben történt, amikor a Párizsban ténykedő 
festők, szobrászok csoportja új művészeti irányzata, elsősorban Picasoé — 
az afrikai és polinéziai „barbár" — „primitív" absztrakt kifejezés hatásai 
alá kerültek. így jutott be, úgymond a kiskapun keresztül a művészettör
ténetbe az afrikai civilizációk egyik (szinte egyetlen) megnyilvánulása. 
(Meg kell jegyezni, hogy még most is világszerte (sajnos jórészt nálunk is), 
a megjelenő művészettörténetek, csak úgy mellékesen foglalkoznak az 
afrikai hagyományos /képző/művészettel, rendszerint csak azért, hogy 
megmagyarázzák a modern művészeti irányok egyik forrását.) Ilyen mél
tatás szinte egyenlő a lenézéssel, az afrikai hagyományos képzőművészetet 
azért tartja becsben, mert „primitív", „egzotikus", a perspektíva nélküli 
gyerekrajzokra emlékeztet stb. A „primitív" jelzőt (esetleg zárójelben 
vagy kötőjellel még „tradicionális" névvel helyettesítve), néhány kivétellel, 
általánosan alkalmazzák. Világos, hogy a nyugati világszemlélet és eszté
tika meghatározásairól van szó. Igaz, korszerű használatban a „primitív" 
jelzőt mintha kissé szégyenkezve és vonakodva írnák le szerzőik. Leginkább 
felületes félmagyarázatokkal igyekszenek menekülni a nyugati civilizációk
ra olyannyira jellemző önimádó elfogultságukból és a változott körülmé
nyekből adódó kri t ikai elitélő haladó szellemű véleményektől. A magyará
zatok jó része azonban rendszerint zsákutcába vezet — vagy méginkább 
lerántja a leplet szerzőiknek - az afrikai művészi gyökerekről —, a társa
dalmi és történelmi fejlődésről vallott korlátolt, egyoldalú véleményéről. 

H . W. Janson, a New Y o r k - i egyetem tanára, így szól a kérdésről 2 : 
A „primitív", szerencsétlen kifejezés ugyan; arra a gondolatra utal, telje
sen hibásan - mintha a szóban forgó társadalmak az emberi ősközösség 
állapotát képviselné — , és így a kifejezés a tartalmával ellentétes emocioná
lis mellékhangokat nyer. Mive l semmilyen más kifejezés nem lenne alkal
masabb — továbbra is a „primitív" kifejezést fogjuk használni, mint megfe
lelő jelzőt, amivel azt az életmódot jellemezzük, amely átélte a neolit forradal
mát, de nem vehetett a „történelmi" civilizációk fejlődésének irányában. Ez azt 
jelenti, hogy a primitív társadalmak lényegében földművelő, autarchikus, 
T Á R S A D A L M I ÉS P O L I T I K A I E G Y S É G E I A F A L U É S A T Ö R Z S , 
N E M P E D I G A V Á R O S É S A Z ÁLLAM, (kiemelés, i t t és a továbbiak
ban: F. G y . ) ; az élet folyamatosságát szokásokkal és hagyományokkal 
biztosítja, írásos hagyományok nélkül, és ezért S A J Á T T Ö R T É N E L M I 
T U D A T U K A L A C S O N Y . A primitív élet teljes mintaképe, sztatikus a vál
tozások és el panzió belső erői hiányoznak, amit lényegesnek tartunk életvázlatunk
ban. A primitív társadalmak szigorú izolációja a betolakodókkal szembeni 
védelemre törekszik; meghonosult, de B I Z O N Y T A L A N E G Y E N S Ú L Y T 
J E L E N T A Z E M B E R ÉS K Ö R N Y E Z E T V I S Z O N Y Á B A N - nem ké
pes elviselni a kapcsolatokat a városi civilizációval... „ Az ősök istenítése 
minden primitív vallás "legtartósabb jellemzője és a primitív társadalom 
legnagyobb ereje." 

A „Jugoslovenski Leksikografski Z a v o d " képzőművészeti enciklopédiá
j a 3 komoly igyekezettel próbálkozik megszabadulni a „primitív művészet" 



elfogult és egyoldalú magyarázataitól. I t t a „primitiv" jelző mellett a ha
gyományos („tradicionális") név is meglelhető, olvassuk:. . . , , A primitív 
elnevezést ebben az esetben a kategorizációs, és nem az értékelés értelmé
ben alkalmazzuk." „A primitív művészet általános jellemzői a fejlett c iv i 
lizációk és a primitív kultúra közötti alapvető különbségekből erednek. 
Az egyik ilyen különbség - abban rejlik, hogy rendszerint — minden fel
nőtt nemcsak élvezője, hanem kisebb-nagyobb mértékben aktív résztvevő
je is (rendszerint névtelenül) a művészi alkotásnak. A primitív művészet 
jellegzetessége, hogy alkalmazást nyer a mindennapi életben. . . " 

Nem folytatjuk az idézetek, vélemények további példázását. A felsorol
takból is leszűrhetjük, hogy Afr ika múltjáról ma is, i t t -ot t még lenéző, 
lekicsinylő vélemények hangzanak el. 

Szembetűnő, annak ellenére, hogy verbálisan ( p l : Jansen) elzárkózik 
attól, hogy az afrikai művészetet az emberi ősközösség állapota képviselő
jének tartja, de végül is csak annyit ismer el, hogy ezek a társadalmak át
élték a neolit kor forradalmát — eljutottak tehát a csiszolt kőkorszakig, de 
„életmódjuk... nem vezetett a „történelemi" civilizációk fejlődése irányába. 
Tehát még csak a helyes irányt sem sikerült felvenniük — ha volt is fejlődés, 
az nem volt a helyes irányban. A történelmi civilizációk utoléréséről pedig 
szó sem lehet! Nem is csoda, mert ebben a „sztatikus" és „a változtatások
ra való . . . igyekezete" nélküli, csiszolt kőkorszakban első néger társadal
makban hiányzik minden, amit életfelfogásunkban lényegesnek tartunk! 

B e n i n ( H o l l a n d rézkarc X V I I . század) 



Jansen, pár sorra odébb további ellentmondásokba esik. A Bakota törzs 
fafiguráiról szólva: ,,Ez a törzs, akár csak sok más törzs a Közép-Afrika 
nyugati partjain, ismert néhány színes fémet - de nem ismerték a vas haszná
latát... (aláhúzás: F. Gy.) így művészeik a fából készült örképeiket — csi
szolt meszing lapocskákkal vonhatták b e . . . " Tehát a bakoták ismerték 
a meszinget, mondja maga Jansen, mégis a csiszolt kőkorszak életmódját 
őrizték meg. A m i a vas ismeretét, használatát i l le t i , ne feledjük el, hogy 
Jansen a XIX. századbeli Bakota törzsről szól! Ez a vélemény rendkívül 
jellemző, általánosít, nem vesz tekintetbe sem geografikai helyzetet, sem 
időszakot — egyformán ítélkezik az afrikai ókorról, északon vagy délen, 
vagy Kelet-Afrikában, vagy éppenséggel a X I X . század körülményei 
között! 

Jansen-féle és hasonló vélemények megvilágításában a kőkorszakbeli 
fekete emberek társadalma megkövesedett (csiszolatlan ugyan), és az afri
kaiak, alacsonyabbrendű, megfélemlített, tehetetlen barbárok maradtak, 
ahogyan a nyugati világ tekintette őket a múltban! 

Ez lenne a legáltalánosabb és legszembetűnőbb. Gondolatmenetére 
pedig jellemző: 

1 . A négerek Afrikában nem létesítettek szervezett - tartós civilizá
ciót, legalábbis nem „történelmi" jelentőségűt. 

2. Afrikában nem volt jelentősebb városi és állami alakulat. 
3. A fekete emberek közösségeik és népeik történelmi tudata fejletlen, 

mert nincs írott történelmük. 
4. A primitív afrikai közösségek habár állandósultak, de bizonytalan 

ökológiai egyensúlyt tudtak csak teremteni természeti környeze
tükkel. (Ez az állítás nemcsak a féligazságok, hanem a legabszur-
dabbak közé tartozik.) 

5. A primitív társadalmak „legtartósabb" és „legerősebb" kohéziós 
ereje az „ősök istenítése". (Fejére állított logika ez, hiszen az 
emberi összetartozás, a zord, barátságtalan természettel vívott 
harcban mindig az adott termelőviszonyok megfelelő ideológiával, 
vallással párosult. A fejlődésért vívott harcban az ember az ősöket 
is segítségül hívja. Manapság sem lehet lebecsülni a nemzeti, 
forradalmi hagyományokat, elődjeink kulturális alkotásait...) 
(Vitába szállva, felötlene a kérdés; az un. „civilizált" és elismert 
monoteista vallásoknak főleg a múltban vitathatatlan a kohéziós 
ereje, s az miért „nemesebb", mint az afrikai animizmus hasonló 
szerepe, mely vallásnak szinte nem is nevezhető. 
Ilyen vitába azonban szükségtelen bocsátkozni.) 

Ez a gondolkodásmód arra utal, hogy Afr ika kultúráját, képzőművé
szetét és civilizációit, a polgári világszemlélet felületesen és tévesen tárgyalja. 
A kulturális és művészeti eredményeket, az adott társadalmi keretből k i 
szakítva, a történelmi fejlődés gyökereitől elvágva, az afrikai népvándor
lások körülményeiből és következményeiből kiragadva - szemléli. A feke
ték hagyományos művészetéről szólva, leginkább és szinte kizárólagosan 



az érdekli a polgári és a hozzá hasonló esztétikát - miben, és hogyan ha
tott a nyugati művészetekre (s ezt is leginkább csak a művészet területén). 
Hogyan és miért, milyen körülmények között alapozódott, fejlődött ez az 
ismeretlen, egzotikusnak nevezett művészet, már nem érdekli a nyugati 
művészettörténészeket. Az afrikai művészet pedig érthetetlen, ismeretlen 
és megközelíthetetlen ha elvágjuk sajátos gyökereitől, az afrikai civilizá
ciók jellegzetességeitől és ennek alapjait képező társadalmi viszonyoktól. 

A féligazságokat, lekicsinylő véleményeket — csak Afr ika történelmi 
és társadalmi fejlődésének keretében lehet tárgyilagosan tárgyalni, megvilá
gítani. Szükségszerű ezért, legalább dióhéjban kitérni Afr ika történetére, 
civilizációjának múltjára a társadalmi viszonyok lehető legmesszemenőbb 
figyelembevételével. 

I I . „ S Ö T É T A F R I K A " - F É N Y E S M Ú L T J A 

Az északi arab országok és attól délre a Szahara sivatag által élesen elhatá
rolt területet a trópusok területét: „Fekete" vagy „Néger" Afrikának ne
vezik. Az arabok és Afr ika fekete népeinek történelmi és kulturális fejlő
dése között, a számos kölcsönhatás ellenére, a határvonal világosan kiraj
zolódik. Néger-Afrikáról szólva k i kell hagyni a sok döntő szempontból 
rendhagyó Etiópiát (kultúrája egészen különböző hatások érvényesülésén 
keresztül fejlődött: a korán átvett arab írás, a kopt egyházon keresztül 
pedig a Földközi tengermedence keresztény befolyása, a szomszédos arab 
népek révén pedig az iszlám keveredésének eredménye). 

Az afrikai történelem, még mindig hiányos, néha ellentmondó adattára, 
a primitívnek tűnő felszín alatt jelentős kulturális életről, történelmi és 
társadalmi fejlődés színhelyéről tanúskodik. Ez elsősorban szociális és 
kulturális vívmányaikra vonatkozik. 

A. távoli múlt 

Kelet-Afrika fennsíkján már kétmillió évvel ezelőtt is éltek a mai emberek 
ősei. Ezt bizonyítják az Olduvai szakadékban, Észak-Tanganyikában ta
lált kövületek: kőből készült szerszámok, fegyverek. Az akkor még nem is 
teljesen emberalakú lények fejlődése a legújabb ásatások leletei szerint 
követhetők. Egyesek szerint Afr ika az egyedüli földrész, ahol a még min
dig elégtelen ásatások bizonyítéka alapján „teljes egészében következtethe-
tők az ember és őseinek fejlődési fokozatai", (c. Aramdourg 4 ) Az éghajlati 
viszonyok fejlődéstörténetét ma már hozzávetőlegesen, de nagy bizonyos
sággal állapítja meg a tudomány. Időszámításunk előtt kb. 5500-—2500-ig, 
az északafrikai terület, vízbő, prériszerű terület vol t . Az óegyiptomi civi
lizáció kialakulása előtt feltehetően i t t ringott Afr ika kultúrájának a böl-



csője. A vadász-, később pásztorkodó embercsoportok, az első földművelő 
generációk éltek i t t , s erről számos bizonyítékot hagytak maguk után. 

A mai „Fekete A f r i k a " őseinek egy része, tehát körülbelül hatezer év
vel ezelőtt az akkor még nedves, legelőkben gazdag, termékeny Szahara 
vidékein vadásztak, őrizték nyájaikat, a földművelés kezdetleges fortélyai
val buzgólkodtak. Erről tanúskodnak az 1956-ban a Taszilin' A j jer fennsí
kon a mai Alger városától vagy 1500 k m távolságra, délre végzett ásatások. 
A kövekbe karcolt, barlangfalakra festett rajzok és freskók hatalmas kincs
tárát fedezték fel. Több mint 800 ilyen képet sikerült lemásolni. Egy, a kö
zelmúltig teljesen ismeretlen világ képe tekint ránk ezekről a mesterművek
ről. — Vadász-, pásztor-, harci és földművelési jeleneteket örökítenek meg, 
olyan állatfajtákkal, amelyek már régen nincsenek ezen a vidéken, némelyik 
időközben teljesen kihalt. Foltos marha csordák, muzsikusok és táncoló 
alakok. A hárfaszerű húros hangszeren kívül fúvósokat is láthatunk a ké
peken. Ezek egyikén a modern naivok ecsetvonásaira emlékeztetően, két 
pásztor a nyájból áldozati bárányt választ k i (lásd képünket). A rajzok 
stílusa, vonalvezetése emlékeztet a korban hozzávetőlegesen megegyező 
Spanyol- és Franciaországban talált, jégkorszakot követő időben készült 
rajzokra. 

Miért említettük a szaharai paleolit kőkorszaki barlangrajzokat és festé
szetet? Eltekintve a kézenfekvő összefüggésektől, amely az európai föld
közi tengeri medence egykorú művészetére utal, szembetűnő, hogy ezek 
a szaharai rajzok igen fejlett rajztechnikával készültek, és rajzolójuk biztos 
kezét bizonyítják. A Tassili hegyvidék Aounrhetből származó stílus hason
lít az Elefántcsontparton talált sokkal fiatalabb eredetű maszkokra! Meg
állapítható, hogy Szahara kőkorszakbeli lakóinak késői utódai, mélyen dél
re vonultak, megőrizve őseik „művészi orientációját". 

Érdekes, Afr ika legdélibb részein, ahol az őslakó Bushmann népfaj 
a későbbi évezredek és századok folyamán az északról és északkeletről ide 
vándorolt népekkel keveredett, — hasonló rajzok találhatók. Frobenius 5 

szerint már a kőkorszakban népvándorlási összeköttetés létezett az északi 
Szahara és Nilus-menti civilizációk között. 

Az Óegyiptomi civilizáció és birodalom alapítása idejében, különösen 
fénykora előtti időszakban, tehát i . e. 4000 évvel kezdődött meg az európai 
jégtakaró északra húzódása következményeként, az északafrikai partvi
déki éghajlat változása. Az északról ideáramló légáramlatok mind kevesebb 
nedvességet hoztak magukkal. A Szahara folyói, vizei kiszáradásnak i n 
dultak, a legelők és a termőföld eróziója a vegetáció változását idézte elő. 
Már i . e. 3000—2000 évvel kialakult a megélhetési lehetőséget alig nyújtó 
mai Szahara homoksivatag. Az éghajlat változásával előrenyomuló száraz
ság folytán a közvetlen tengermellékről a vizet kereső nomádok mindinkább 
délre szorultak. A nehezen járható sivatag a hosszú évszázadok során, az 
iszlám afrikai térhódításáig, a tevekaravánok meghonosodásáig á mind 
délebbre vonuló afrikai törzseket elzárta a Mediterrán medencétől, s annak 
népeitől. Ez a folyamat valószínűleg i . e. kb. 2000 évvel zajlott le. Északon 
a homoktenger, nyugaton, keleten és délen az óceánok vizeitől határolva, 



a már kialakult és a maihoz hasonló trópusi, zord éghajlat: a váltakozóan 
száraz-nedves szavanna, a nedvességben gazdag őserdők, a cserjés „bush" 
világa nyújtotta Fekete Afr ika népeinek természetes környezetét. Ez idő
től fogva Afr ika történelme, civilizációja úgymond két részre szakadt. 
A Földközi-tenger melléke a mediterrán civilizációkkal, kultúrákkal ter
mékenyült, s Európa összekötő hídjává vált Afr ika , Ázsia irányában. 
A sivatag déli szegélyén kezdődő hatalmas területek — a maguk jobbára 
elzárt, elkülönült életet, történelmet alakítottak, sajátos jellegzetességeik
kel, értékeikkel és hiányosságaikkal egyaránt. 

Említenünk kell azonban Óegyiptomot is, habár civilizációja érdeklődé
sünkön kívül esik. Ugyanis az Óegyiptomi birodalom már i . e. harmadik 
évezredben kereskedett az afrikai népcsoportokkal. Hadjáratokat vezetett 
Kushba (1000 - 0 i . e.) illetve az ősi Méroe(i.e. 700—200) birodalmakkal. 
A Nilóták — a Nilus folyó alsó és főleg felső vidékén sorakozó és váltakozó 
birodalmak, hadjáratok (Nubia, föníciaiak, szemita asszírek stb.) az 
afrikai népvándorlási mozgalmakat idézték elő. A Szinai félszigetről (a Báb 
el Mándeb tengerszoros akkor még száraz földnyelv volt) benyomuló 
ázsiai népek nyomására indultak meg i t t , Afr ika északkeleti csücskén a nép
tömegek századokon keresztül tartó; dél-délnyugati irányban vonuló 
vándorlásai. Sokak által és sokat vitatott tény — milyen mértékben vitték 
magukkal az itteni civilizációk befolyását. 

Homérosz, Herodothosz, tehát az ógörögök szintén ismerték az afrika
iakat. Tőlük ered az , ,a i thop" — Ethiop elnevezés — sötétbőrűek (ez az 
utóbbi név helytelen és generációkon keresztül csak félrevezetéshez veze
tett, mert semmi összefüggésben nincs Etiópiával - hanem a Kushba-
Mlroe, sötétbőrű lakosaira vonatkozik.) Ismert az is, hogy föníciai és 
karthágói hajósok sokszor látogatták Kelet-Afrika partvidékét. Az sem t i tok 
többé, hogy az ógörögök Nyugat-Afrikából fedezték aranyszükségleteik 
jórészét. 

Óskori és ókori afrikai történelmi összefoglalásunkat fejezzük be egy 
idézettel: „Valószínű, hogy az emberiség korai szociális és testi fejlődésé
ben — különösen a csiszolt kőkorszaki forradalmi változások idején, Afr ika 
fontos szerepet töltött be " . 6 Ugyanitt ezt is olvassuk: „ G . P. Murdock, 
vitathatatlan tekintély a téren. — „Afrika népei és kultúrtörténelme" című 
művében azt állítja, hogy ezen a földrészen nemcsak Óegyiptomban, 5— 
4000 évvel i . e. kialakult a telepített földművelés. Szerinte a nyugat-afrikaiak 
voltak az első emberek, akik gyapottermeléssel foglalkoztak. Elméletét 
botanikai vizsgálatokra alapozza, habár a botanikusok közül kevesen tá
mogatják hipotézisét." 

A „nok kultúra" 

Zária (Észak-Nigéria) tartományban levő ónbányában 1936-ban, nem messze 
Jos városától — N o k nevű falucskában egy kis terrakottából készült majom
fej került felszínre, a bányászok kotorták k i . Nyolc év múlva, 1942-ben 



a szintén közeli Jemaa városka mellett gyönyörűszép, ugyancsak égetett 
agyagból készült emberfejet találtak. Szembetűnő vol t a két lelet hasonla
tossága (anyag, stílusa, égetése). A további kutatások eredményei alapján 
lehetségessé vált egy gazdag, ma már a tudomány által ,,Nok-kultúrának" 
nevezett időszakról szólni. Gazdagságára vall a feltárt művészi tárgyak 
mennyisége, sokfélesége, minősége: cserépedények s más közhasználati 
tárgyak; állatfigurák: zsiráfok, majmok, elefántok, azután emberi alako
kat — növényeket ábrázoló figurák. Egyes ember-szobrocskák nyakláncot, 
füzért vagy karperecet hordanak. Más figurákat deréklánc díszít. A szob
rocskák ékességeinek egy része ónból illetve kvarc szemecskékből készült. 
A kivizsgált fennsík (kb. 500 k m hosszú és 170 k m széles!) északi lejtőjén 
Bakkos-nal, egy érdekes kőtöltés — útfélé, aránylag jól megőrzött marad
ványaira bukkantak. Feltételezik, hogy ez is a N o k kultúra idejéből ( i . e. 
500 — időszámításunk harmadik százada) ered. A leletek bizonyítják, mé
lyen Afr ika belsejében élt népek civilizációját. A Nok-kultúrát alkotó 
emberek halottaikat urnában földelték el (Ropp melletti ásatások), ismerték 
a gabonát, égetett agyag magtárakat építettek. Bizonyos, hogy időszámí
tásunk első éveiben, az ónolvasztáson kívül ismerték már a vasat is! Egyen
lőre végleges ismeret nincs arról, milyen olvasztási technológiát alkalmaz
tak. N e m bizonyos az sem, miért bomlott fel a Nok-kultúra. Valószínűleg 
a I I . század folyamán történt, amikor a népvándorlás újabb hullámai -
keletről, a Bantu törzsek behatolásával, ideérkeztek. Ezek a vadász- és 
vándor állattenyésztők terjesztették és átmentették a Nok-kultúra befolyá
sát a későbbi időszakokra. Némely szerző (Bemard Fagg 7 ) szerint a N o k 
szobrocskák nagy hatása felismerhető a Joruba nép sokkal később kiala
kul t művészi hagyományaiban. Egyes vélemények szerint a N o k emberek 
ismerték a természetben fellelhető anyagok szövéstechnikáját is. 

Bizonyos, hogy a Nok-kultúra termékei aránylag magas műszaki szín
vonalról tanúskodnak és tekintélyes, elismert művészi értéket képviselnek. 

Habár sokáig kétségbe vonták, hogy ismerték és használták a vasat A f r i 
kában, a vas ismeretével és használatával már i t t találkozunk. Számos más 
forrás is szól erről. Ezekről még majd lesz szó. Elöljáróban meg kell azon
ban jegyezni, hogy a csiszolt kőkorszak Afrikában a Szaharától délre eső 
területeken i . e. 500-ig tar tot t . 8 Alapjaiban, ismeretes az afrikai vasmegmun
kálás tömeges meghonosulásának terjedése, útvonalainak hozzávetőleges 
időpontja (nem számítva a Nok-kultúrát). Az ősi Méroe ( i . e. V I I — I I . ) 
— Kushba birodalomban a betörő nomád pásztortörzsek nyomására ván
dorbotot fogtak életben maradt lakosai és utódaik, vitték magukkal a vas
kovácsolás fortélyát a Szahara déli szegélye mentén Nyugat Afrikába. 
A kereszténységet közvetlen megelőző évszázadban a nyugatszudán 
szavannákon már ismeretes vol t a vas használata. Fokozatosan délre vo
nulva elterjedt az őserdő övezetben és azoktól délre fekvő területeken. 
Ez különben a nagy afrikai népvándorlások ideje és kisebb nagyobb meg
szakításokkal az észak-nyugat és észak-dél irányban folyik egészen a X I X . 
századig. A népek vándorlásait hűen követ a vasolvasztás, kovácsolás is. 



W . E. F. W a r d 9 , szerint az afrikaiak felhagytak a hagyományos vaskohá
szattal, amikor az európai gyarmatosítók - iparilag készített vastermékeit 
csereáruként kezdték megismerni. 

Termelőerők — társadalmi viszonyok 

Az elmodottakból úgy tűnhet, mintha az afrikai társadalmak, kultúrák, 
civilizációk jórészt külső, északról, észak-keletről „importált" népvándor
lások befolyásainak eredménye lenne. Már maga az említett „Nok-kultúra" 
is cáfolja ezeket a feltevéseket, habár a kölcsönös befolyásokat nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. A négerek civilizációinak forrását és minden 
megnyilvánulását nem magyarázhatjuk az araboktól, föníciaiaktól, karthá-
góiaktól átvett szokásokkal. Az eredeti néger civilizációk „külső" erede
tére vonatkozó magyarázatokat, a valótlan, rosszindulatú és lenéző gondo
latmenetet támadja és dönti meg Jean Suret Canale 1 0 . Marxista módszerek
kel bizonyítja, hogy az afrikai fekete ember társadalma, a termelőerők és 
viszonyok már Engels által kimutatott, fokozatos fejlődés útján alakultak 
a maguk sajátos formáikban, a külső világ befolyásától századokon keresz
tül alig bolygatva. Az afrikai civilizációk originális jellegűek és külső 
befolyásokkal magyarázni, azokat kutatni — már eleve feltételezi az afrikai 
feketék alsóbbrendűségi kimutatását. Ez egyaránt vonatkozik az etnológiai, 
nyelvi és társadalmi viszonyok, művészet vagy az anyagi és szellemi kultúra 
megvalósulásaira. Hatványozottan vonatkozik ez az afrikai vallások ma
gyarázatára. A polgári szociológia a vallási jelenségekben kereste az afrikai 
társadalmi viszonyok magyarázatát. Idealista felfogás szerint a vallás a kol 
lektív öntudat kifejezője. Ilyen módszernek az a következménye, hogy a val
lási jelenségre, azok nagyszámú változatait fürkészve az afrikai népeknél, 
egymástól sokszor térben és időben eltérő — távol eső területeken, sikerült 
ugyan az adatok halmazát, példáit felsorakoztatni - , azonban az adott, 
változó és különböző társadalmi viszonyok való magyarázata nélkül. 
A termelési módok vizsgálata, viszont ritkán és akkor is csak szinte kizá
rólag a termelő erők műszaki eszközeire korlátozódik, alig érintve a ter
melő erőkön alapuló viszonyokat. Ilyen módszer alkalmazása, p l : a szór
ványosan az őserdők elszigetelt mélyén fennmaradt pygmeus vagy busman 
társadalmak szellemi élete, általánosításával magyarázzák, támasztják alá 
az afrikai feketék „fejlődésképtelenségét", emberáldozatait, barbarizmu
sát stb. Minden fejlettebb megnyilvánulást, viszont - külső befolyás javára 
írnak. Másrészt, a „jóakaratú" magyarázatok, pszeudo determinista mód
szerei szerint a lemaradás, fejlődésképtelenség stb. a földrajzi és éghajlati 
körülmények elkerülhetetlen törvényszerű következménye! A társadalom
fejlődés meghatározói, végső fokon azonban nem vezethetők és szűkít
hetők le geográfiai és éghajlati körülményekre, hanem a termelőerők álla
potából a termelési viszonyokból adódnak. Ezt bizonyítja sajátos változa
tában, az afrikai társadalmak múltja, történelmük változatos feilődése. 
Ez utal bennünket is a történelmi áttekintés útjára. 



A munkamenet felosztása 

A népvándorlások első nagyobb hullámait követő huzamosabb letelepe
dések idejére, a kőkorszakot és vándorlást maga mögött hagyó afrikai 
embercsoportok, az eredeti klánok — családi és inkább vérkapcsolatokon 
mint munkamegosztáson alapuló gazdasági egységek - nagyobb méretű 
közösségekbe fejlődtek. Megjelenik a törzs. Ezt természetesen a termelő
erők magasabb színvonala tette lehetővé - a nagyobb termelékenységgel 
járó munkamegosztás. Nem volt többé szükség arra, hogy a törzs minden 
felnőtt tagja kizárólag az élelmiszer beszerzés és hasonló alapvető szükség
letek fedezésén fáradozzon. A társadalmi munkamegosztás a pásztorkodás-
tól elkülönült földművelésen kívül (s az ideiglenes harci feladatokkal meg
bízott, kiválasztott törzsfő mellett), új foglalkozások sora jelentkezik: 
a fazekasok, kovácsok - sokszor egyszemélyben még a kuruzsló orvos. 
Kialakulóban van a törzsi hierarchia, az állandósított törzsfő, tanácstagok, 
a kézműiparosok egész sora: fa- elefántcsont-faragók, bőr megmunkálók 
stb. Megjelennek a , ,gr iot " -ok előfutárai a törzs hagyományait őrző és 
fejlesztő mesemondók, énekesek, poéták, muzsikusok. Ez a mesterség 
apáról-fiúra szállt és zárt kasztot kezdett alakítani, a legtöbbször már osz
tályokra bomló afrikai társadalomban. Kiemelkdő és jelentős szerepük 
vol t . Ők voltak a törvények ismerői és tolmácsolói, a kortörténelmi múlt, 
hagyományok és tapasztalatok tudathordozói. 

A földművelés - sokszor leginkább csak asszonyi munka - , képezte a gaz
dasági ténykedés gerincét. Fő szerszáma a talajlazító kapa. Inkább feltúrja 
mint kapálja a földet. Az ekét, a hagyományos afrikai mezőgazdaság nem 
ismeri, később sem, egészen az európaiak jöveteléig nem használja. Ez az 
afrikai munkamód: vájkálás, túrás - a trópusi éghajlat és talaj követelmé
nyeinek felel meg, mert nem teszi k i a vékony termőréteget az erózió és 
terméketlenség veszélyeinek. A szüzföldeken a cserjék kiirtása leginkább 
tűz segítségével történt (ez a férfiak feladata). Külterjes gazdálkodás volt ez. 
Évekig egyes földek parlagon hevertek, az ugart nem egyszer újra elfog
lalta a bozót, a falu ekkor nem ritkán új termőföldek után kutatva - tovább 
vándorolt. 

Ez, az első pillanatra elmaradottnak tűnő termelés az adott műszaki szín
vonalon egyensúlyt biztosított a termelés és a lakosság szükségletei között 
a természeti körülmények kölcsönhatásában. Ismert volt még, a hagyomá
nyos afrikai mezőgazdaságban az ültetvényes gazdálkodás is: banán, olaj 
pálma, gumós növények stb. Az ültetvény a mag- illetve a raktár szerepet 
töltötte be - , kizárta a holtszezont. Az akkori felkészültséggel a trópusi 
éghajlati viszonyok között más módon lehetetlen volt a termények, és 
a vetőmag megőrzése. A gabonafélék közül a köles, s a cirok több fajtáját 
termelték. Ez a termelés már bizonyos felesleget tudott biztosítani, az el
sajátítás elsődleges primitív alakjai már jelentkeztek, akár csak a kialakuló 
osztályok. A tartalékok azonban nem voltak elegendőek jelentősebb belső 
piac kialakulásához. A túlsúlyban már mezőgazdasági közösségek tarta
lékai nem túl nagyok, a kisajátítás lehetősége ezért még csak ritka, a tár-



sadalom osztályszerkezete nagy mértékben szintén az egyenlőséget kon
zerválja és megfelel a törzsi életmód erkölcsi és anyagi kereteinek. A z 
afrikai közösségek egymás közti csereforgalma még fejletlen és északra, 
a Szaharán keresztül a Földközi tenger partjaira és azon túl, alig néhány 
afrikai termék, az is csak kis mennyiségben jut el : a kola mogyoró, guineai 
bors, az elefántcsont, mézga-gumi stb. A fejletlen csereforgalom (az ókori 
rabszolgákat is beleszámítra) visszahatásaként az afrikai közösségekben 
a halmozás szerény méretekben és annak nem produktív illetve alig pro
duktív alakjai jelentkezhettek (kultusz tárgyak, ékszerek, nyáj stb.). 

A hatodik-hetedik században azonban a cserekereskedelem, a sivatagból 
vezető utak mentén és hatásterületein gyorsuló iramúan változásokat 
eredményezett. Bizonyos, hogy a megtelepült mezőgazdaság időszámítá
sunk első évszázadaiban Afrika belsejében az élelmiszer feleslegek jelentke
zésével L E H E T Ő S É G nyílt a társadalom rétegeződésére, a halmozás 
kisajátítására, osztályok képződésére. Ez a L E H E T Ő S É G ott és akkor 
valósult meg, amikor olyan termékek jelentkeztek, amelyek bizonyos 
mértékben az áru használati étrékének általános értékhordozóivá tudtak 
válni. Ezzel párhuzamosan rendszerint kialakultak a belső és külső piacok is, 
amelyek a termelést és társadalmi fejlődést serkentették, gyorsították. 

Birodalmak alakulása — Ghána 

E folyamatok kora az afrikai középkor V I — V I I . százada. Nyugat-Afriká
ban az arany és sótermelés, Közép-Afrikában szintén a sótermelés, (rész
ben a vas és rézlelőhelyhez kötött feldolgozása, és innen „kivitele") 
nyújt alapot a fokozottabb árucserére. Már az antik korban létező transz-
szaharai cserekereskedelmi útvonal a málhás tevék elterjedésével (kb. a I I I . 
században), olyan „forradalmi eszközhöz" jut , amit a sivatagi körülmények
ben csak a X X . században gépjárművek tudnak teljes mértékben felválta
ni . A karavánutak s a cserekereskedelem révén — bővült Afr ika őskori 
és hagyományos termékeinek listája (gumi, pálmaolaj, kókuszdió, rizsfé
lék, guineai boss stb.) a főleg Ázsiából ide kerülő és gyorsan honosodó: 
gyapot, henno gyökér, indigó, banán, egyes gumós növényekkel stb. 

I t t a forró „szudáni", „guinea i " 1 1 , szavannák nyugati részein alakultak 
ki az első afrikai birodalmak. Pásztorkodáson kívül, földműveléssel, de 
bányászattal és kereskedelemmel is foglalkoztak. Megindult a városiasodás 
folyamata is. Ghána az első e birodalmak sorában. A legkorábbi írott arab 
források 1 2 , a V I I I . században már az „arany országának" nevezik. K o u m b i 
(Kumbi) fővárosa a X I . században 30 000 lakost számlál! Ghánát úgy lát
szik már a I V . században berber törzsek alakították, első uralkodói tehát 
szintén berberek voltak. Bizonyos azonban, hogy a I X — X . században 
a hatalmat már a néger uralkodók vették át. Az eredeti Aoudaghost - fő
városról elnevezett berber birodalom így a fekete királyok vazallusa lett. 
El Bakri arab származású spanyol geográfus (Cordoba) földrajzi lexikonja 
(„Utak és királyságok könyve") a X I . században a következőképpen írja 



le Ghána fővárosát és udvarát: „ . . . igen nagy város, sok piaccal... Sok 
a szép ház és tömör épület.. . a király fogadásain hallgatja meg a nép pana
szait, igazságot oszt. . . Tíz apród őrzi pajzzsal, aranykarddal. Jobbján a b i 
rodalom hercegei ragyogó öltözékben, hajukat aranylapok ékesítik. A város 
kormányzója a földön ül, szemben a királlyal. A teret arany és ezüst nyak-
örvvel ellátott kutyák ő r z i k . . . " 1 3 A leírás szerint a főváros két részből 
áll. Az egyikben van a királyi palota és az udvarnokok hajléka. A kereske
delmi városrész kissé távolabb fekszik. I t t a muzulmán kereskedők laknak 
12 imaházzal, édesvizű kutakkal. A királyi udvart magas fal veszi körül. 
E l Bakri földrajzi adataiból kitűnik a ghánai városok és piaci központok 
távolsága. Az arheológusok ásatásai igazat adnak E l Bakri állításainak: 
K o u m b i Saleh ( K u m b i Száleh) 330 k m északra a mai Bamakótól (Mali 
állam fővárosa) a Bakri által leírt város romjaira bukkantak (1914-ben elő
ször Bonnel de Méziéres). 

Ghána neve, valószínűleg az afrikai hagyományos szófűzésből („Kaya 
Maghan"-ból / ,,az aranykirály") ered. Érdekes, hogy az arany eredete 
a közvetítő muzulmán kereskedők előtt mindvégig a feketék titka maradt. 
Ghána fekete királyai a környező, alacsonyabb szinten törzsekben élő 
lakosságtól szerezték be az aranyat. Tulajdonképpen két jelentősebb arany
termő vidékről van szó: az idősebb a ma Guinea északi részében, a másik 
a mai Ghána erdőfedte területein (innen ered a későbbi a portugál „Arany
part " elnevezés). Az aranybányászat tehát" titokban őrzött, kizárólagosan 
afrikai mesterség volt , külső segítség és befolyás nélkül egészen a X I X . 
századig. Az arany és aranypor eredete alluvialis, felszínen elfekvő — illetve 
sekély vízfolyásokban található. 1 4 A gazdagabb lelőhelyek azonban a föld 
alatt rétegekben húzódtak meg, leginkább 30 m mély aknákat kellett 
ásni, ezeket futóárkok kötötték össze. Ez már valamelyest fejlettebb techni
kát igényelt, de a még mindig egyszerű eljárás során kézzel, illetve kézi 
szerszámokkal ásták, zúzták és válogatták az ércet. A primitív módszer 
ellenére, az így kibányászott aranymennyiséget az antik időktől kezdve 
a X V I . századi európai betörésig teljes 3500 tonnára becsülik! 1 5 

Ghána fekete alattvalói kötelesek voltak minden talált aranyrögöt az 
udvarnak átadni, a kimosott aranypor viszont az aranymosót illette. Az 
animista valláshiedelem szerint az aranyrög tálalója, rontó-babonás erők 
áldozata lesz, ha azt ünnepélyes keretek közt nem adja át a királynak (egy 
szép, rendkívül nagy termésarany díszítette a királyi trónszéket!). 

Él Bakri szerint, Ghána királya 200 000 harcost (!?) vol t képes csatasor
ba hívni, s ebből több mint 40 000 íjjal és nyíllal vol t felfegyverkezve (!?). 
Ghána tulajdonképpen a hűbéri országokra jellemző laza szervezet vol t . 
A hűbéres országok (Aoudaghost, Oualata, Tekrair — , a Szenegál folyó 
partján: fontos aranytermő vidék, Sila, Berissa, Honehin s tb . 1 6 ) arany
sarcot voltak kötelesek fizetni. Ghána fénykora a X I I . században a vége felé 
járt. Állandó harcban állt a benyomuló — agresszív iszlám hatásokkal. 
A fekete törzsek egy része nem volt hajlandó áttérni az iszlámra, és délebb
re vonult . A délre fekvő Szahara időnként katasztrofális szárazsága elsősor
ban a nomád pásztor törzseket indította újabb vándorlásra. Délre vonultak 



a később államalkotó nagy Peuls (francia nevük Fuláni, angol pedig Fülbe), 
Bambára, Mossi stb. törzsek. Ghána a X I I I . században újabb rövid fel
lendülés színhelye. Az iszlám térhódítása sorban elérte Ghána hűbéreseit, 
Gao város Szonghai (Szonrhai) királyát, M a l i királya is áttért a muzulmán 
hitre. Az iszlám elsősorban a városokban terjedt és a hagyományhű afrikai 
népesség a szavannák és erdők délebbre fekvő mélységeibe vonultak. 

Mali birodalma 

A X I V . század első éveiben Mal i vette át a felbomló Ghána birodalom he
lyét. ( Ibn Batuta 1 7 ) , berber tudós, teológus, Tangerből indulva 1352-ben 
átkelt a Szaharán és egy évet töltött Maliban. Beszámol Tagasszáról — a só 
városáról, ahol hatalmas tömbökben bányászták a sivatagi homokból. 
Mal i só kincse már Ghána fénykorában ismert vol t , I b n H o u k a l 1 8 arab 
geográfus már előzőleg, a X . században Sijilmasa városában egy kereske
dőre bukkant, aki számítása szerint, hitelre 40 000 aranydenár forgalmat 
bonyolított le (dennar-dinar = régi arab pénznem, súlya 72 árpaszemnek 
felel meg) aranyban, sóban. I b n Batuta beszámolója ugyanolyan elragdta-
tással szól Mal i királyi pompájáról a X I V . században, mint azt E l Bakri 
tette a X I . században, Ghánáról írva. „A királyi audencia napján", írja 
Batuta, „a király muzsikusai kíséretében jelenik meg, akik arany és ezüst 
güimbris-en (kethuru gitárszerű hangszer) játszanak. Kísérete 300 fel
fegyverzett rabszolga.. ." Na, de ne folytassuk a királyi pompára vonatko
zó leírást. Hiszen I b n Batuta a Maliban uralkodó általános viszonyokról 
is ír: „Az egész ország területén a teljes biztonság uralkodik. Félelem nélkül 
tartózkodhatunk vagy utazhatunk, nem kell lopástól, vagy rablástól, fosz
togatástól tartani . " A birodalom gazdaságáról, fényéről hírek, regék ter
jedtek világszerte. Ez elsősorban Gongo Mussa (Kankan Moussa) mekkai 
zarándoklására vonatkozik. Moussa 1307—1332 között uralkodott. Mekkai 
zarándoklására 1324-ben indult 60 000 főnyi kísérettel, 500 rabszolgával 
és 500 „miskál" (1 miskál = majd 2 kg) aranyrúddal. Útközben Kairóban 
pihent meg és az ottani dénnár értéktelenedését idézte elő, a nagy mennyi
ségű arannyal, amit fizetett. Ügy látszik uralkodása idején kebelezte be 
Mal i a Tuarégek által alapított Tombouctou (Timbuktu) városát a Téghaz-
zai sóbányákat és a szaharai (Agadesh?) rézbányákat. Ezekért a termékekért 
délről szerezte be az aranyat 1 9 . Egy időben Gao a Szonghai (Szonrhai) 
állam fővárosa is hűbéri viszonyban vol t Malival. Fénykorát M a l i a X I V . 
században éri el, később hanyatlik, felbomlik, de formálisan a X I X . szá
zadig fennált csonka maradványaiban. 

T imbuktu városáról külön kell szólni. Leo Afr i canus 2 0 a X V I . század 
elején látogatta meg, akkor már a város a Mal i szerepét átvevő Szonghai 
birodalom kultúrközpontja volt . Leo beszámolójából: „Timbuktuban 
sok bíró, orvos, pap él, s mind jó fizetést húz a királytól. Az uralkodó mé
lyen tiszteli a tanult embereket. Nagy a kereslet a Berberiából behozott 
kéziratos könyvek iránt. (Sajnos ennek a fejlett írásos, tudós műveltségű 



bizonyítékoknak szinte teljesen nyoma veszett - F. Gy.) Leo Africanus 
szerint T imbuktu 6000 lakóházzal, sok imaházzal, korán iskolával rendelke
ző, virágzó központ. íme, Gao (városka a mai Mal i államban) Africanus 
Leo jegyzeteiben: „Falakkal védett város, délkeletre Timbuktutól, házai 
csúnyák, kivéve a király és udvara épületeit. Virágzik a kereskedelem. 
A feketék által felajánlott aranyért elégtelen az európai és berber áruk kíná
lata. . a város jól el van látva; kenyér és húsféle kapható, gyümölcs és bor 
azonban nem található. Dinnye, uborka, tök, rizs viszont nagy mennyi
ségben vásárolható... Számos kút van a városban... Piaci napokon 
nagy a rabszolgakínálat... 15 éves lány vagy siheder 6 dukátért kapható... 
a király lovas és gyalogos katonái nyilakkal vannak felfegyverkezve... 
habár a király maga személyében szolgáltatja az igazságot — számos 
titkár, tanácsos, tiszt segíti munkájában." 

Az utód állam: Szpnghai 

A Szonghai birodalom eleinte Mal i hűbérese vol t . M i k o r a X V . század 
folyamán Mal i hatalma a belső villongások végett hanyatlásnak indult , 
a Szonghai birodalom kiharcolta önállóságát s a Niger folyó Gao kikötő
városából kiindulva, a század derekán Szonni A l i (1464—92) hódításaival 
mind jelentősebb szerephez jut a Szaharától délre eső területeken. T i m 
buktu és Djenné tudós városait, már 1468-ban bekebelezte a Szonrhai 
birodalom. Fénykorát, hatalma csúcspontját Aszhia Mohammad Touré 
a „Nagy" (1493—1529) idejében érte el. Szonghai, ekkor ideiglenesen 
ugyan elfoglalta a mélyen Afr ika belsejében levő, Csád tó környéki Ka-
nem-Bornu birodalmat is. Nyugati határait az Atlant i óceán partjai alkot
ták, északon pedig az Atlasz hegységig terjedt hatalma. Gao városa már 
a X I . században kedvező földrajzi fekvése végett a só kereskedelemben 
vezető szerepet nyert. Leo Africanus látogatása során (1520) T imbuktun 
kívül bejárta a Szonrhai birodalom más jelentősebb központjait is, sőt 
eljutott a mélyen délen fekvő Kano, Katsina, Zária városokba is. 

Szonghai birodalmát a fekete szonrhai nép alapította, királyuk szintén 
az iszlámra éttrát — a lakosság javarésze azonban a hagyományos vallások 
híve maradt. A birodalom terjedésével, határai keretében a tuarégek, bam
barák, Dagon-Hausza népek és törzsek keveredtek. Bizonyos, hogy a Szong
hai birodalom két és fél évszázadnyi fennállása alatt lényeges etnikai keve
redések és kultúrhatások színhelye volt . Aszhia Szarakollé Mohammad 
Touré sikeresen szervezte soknemzetű országa gazdagságát, kultúráját. 
Elsőízben alakult meg uralkodása alatt az állandó, professzionális hadsereg, 
főleg a rabszolgák és hadifoglyok soraiból verbuválta katonáit. A Niger 
folyón kenu flottilája őrködött. A folyó mentén pedig csatorna építést 
végzett. Egységesítette a súlyokat és mértékeket. Az északi arab kereskedők 
hallgatólagos jóváhagyásával hiteles pénzrendszert alapított. Kifejlesz
tette a Teghajzai sóbányákat. Timbuktuba, Gaoba tripoliszi muzulmán 
kereskedőket telepítstt, ugyanakkor zsidó származású kertészek (!) hozzá-



j árulásával igyekezett fellendíteni a földművelést. 2 1 T imbuktu egyete
mén ismert arab és néger tudósok működtek, az iszlamikus jog, orvostu
domány, theológiai művek terjesztésén. A város, orvos-sebészete az akkori 
világban nagy hírnévre tett szer . 

A Szonghai birodalmat — fénykorában sújtotta végzetes tragédiája. Az 
algériai partokon, ugyanis, V . Káioly hadserege 1555-ben a Marokkói 
szultán birodalmát elvágta a Földközi tengertől. A szultán veszteségét, 
dél irányban igyekezett kárpótolni, így aztán 1590-ben Judar Pasha parancs
noksága alatt, 4000 főnyi — lőfegyverekkel felszerelt hadserege váratlanul 
a gazdagságáról ismert birodalomba tört. Pusztítása teljes: felkoncolták 
Gao lakosságát, a királyi házat, és habár a benyomuló hadsereget megtize
delték a járványok — a romboló fosztogató seregek nem kímélték meg sem 
Timbuktut , sem Djenné városát. 

Mélyen Afrika szívében 

A Kanem, majd azután a Bornu birodalom, a Csad tó környékén alakult 
a V I I I — I X . század folyamán. Minden valószínűség szerint Afr ika leg-
hosszantartóbb, legnagyobb történelmi múlttal rendelkező, hagyományos 
birodalma. Virágkorát feltehetően szintén a X I I I . században érte el, azon
ban egész 1807-ig fennállt. Teljes ezer éven keresztül uralta Közép-Afrika 
politikai szervezetét! Az iszlám a Kanem birodalom városlakóit a X I . 
században érte el. Különben, mozgalmas — hosszú története a különböző 
népek vándorlásai, összeütközései, kölcsönhatása jegyében folyt . Közpon
t i fekvése — messze a tengerparttól a mezőgazdasági és pásztorkodó (kecske 
és juh) foglalkozást nyújtott, adottságai mellett a kereskedelmet is szorgal
mazta. Só - Bilma környékéről, réz valószínűleg Agadeshből, ezen az 
úton jutott délre, délnyugatra a Joruba nép bronzkedvelő szükségleteit 
fedezve. Északról, keletről ide jutott és cserélt gazdát még a tengeri kagyló 
(a pénz szerepét játszotta), lovak, gyöngyszem stb. Ezeket Afr ika hagyomá
nyos termékeiért cserélték fel. Az ezeréves birodalomról csak hiányos 
adataink vannak. Uralkodói a Beni-Szer törzsből származnak és Dougou 
(a millenneumi hosszú életű dinasztia) „a történelemben egyik leghosszabb 
ideig uralkodó d i n a s z t i a " ^ alapította, egyaránt a mondabeli és történelmi 
hitelességű alak. A birodalom keleti határai Núbiát érintették, nyugatra 
hatalma „húsznapi járótávolságra" terjedt. 

Bizonyos, hogy társadalmi rendszere osztályokra oszlott. Alapjaiban 
a rabszolgaság is lényeges szerepet játszott. Érdekes, hogy polit ikai felépí
tésében keveredtek a muzulmán és hagyományos néger elemek (például 
az asszonyok kiemelkedő szerepe). A hatalmas birodalmat kormányzók 
segítségével irányították, míg a királynak héttagú tanács segédkezett. 
Kanem-Bornu történelmének részletesebb tárgyalásával, elképzelésünktől 
messze távolodnánk. Szorítkozzunk ezért arra a megállapításra, hogy 
a Kanem-Bornu birodalommal - részben párhuzamosan (a X I V . , X V I . 
századtól), alakultak a Hausza — Fulani (Peuls) birodalmak és a X I X . szá-



zad első éveiben, amikor Kanem-Bornu birodalom végleg felbomlott, 
a Haussza és Fulani népek városállamai (Szokoto, Zária, Kano stb.) vették 
át az uralmat az angol gyarmati uralom végleges megalapozásáig (1897— 
1900). 

Ghána, Mal i , Szonghai, Kanem-Bornu országokat rendszerint az afrikai 
kereskedelem birodalmainak nevezik, mivel a középkori árucsere útjai 
mentén, azok gócpontjai körül létesültek, és azok adottságai segítették 
elő megalakulásukat, meghatározták fejlődésüket. Elnevezésük, azonban 
nem tűnik túl szerencsésnek. A felsoroltakon kívül ugyanis, Afr ika távol
eső keleti partjain is alakultak, eltérő körülmények között országok, azon
ban szerepük szintén hasonló, „kereskedelmi birodalmak". Közvetítő 
szerepük azonban nem északi irányban, hanem kelet felé orientálódott. 

Az őserdő államai 

Az afrikai középkori államszervezetek másik csoportját az un. „hagyo
mányos" vagy „erdei" birodalmak csoportja alakítja. Elsőnek meg kell 
említenünk a mai Angola, Zaire (Kongó), Kongó — Brazzaville államokat 
— lényegében a Zair (Kongó) folyó környékén a X I I I . század folyamán 
alakult államokat. Ezek Loango, Kakongo, Luba, Makoko, Kuba, Bagu-
i r m i stb. birodalmak. Laza „konföderációs", időnként egymástól függő 
hűbéri viszonyokra emlékeztető birodalmat, a hagyományos Kongó biro
dalmat alkották. Formálisan csak 1888-ban szűnt meg. 

Diogo Gao portugál hajóskapitány 1483 nyarán vetett horgonyt a Zaire 
(Kongó) folyó torkolatában. A portugálok úgy találták, hogy barátságos 
kapcsolatokkal, árucserével, keresztény térítési buzgósággal nagyobb és 
könnyebb eredményeket érnek el, mint a nyílt ellenséges fellépéssel. 
Bizonyos tapasztalatokkal már rendelkeztek (1482-ben építették Elmina 
erődítményüket az „Aranyparton" — Ghána), az aranykivitel biztosítása 
érdekében. Az elkövetkező években tehát Nzinga Mbemba Kongó kirá
lya és Emánuel, Portugál uralkodója „szívélyes diplomáciai kapcsolatokat" 
létesítenek. A portugál levéltárakban megőrzött 22 levél tanúskodik erről. 
Basil D a v i d s o n 2 3 idéz a levelek némelyikéből. Az 1512-ben írt levelek 
a kornak és diplomáciai viszonyoknak megfelelő fellengzős hangon — a két 
fél közeledéséről szól (Mbemba király f ia évekig Portugáliában tartózko
dott , felvette a kereszténységet — Alfonzo névre keresztelték), a későbbi 
(1526) levelek egyikében már Mbemba panaszkodik a portugál uralkodó
nak: ügynökei, hivatalnokai, kereskedői túlzott szabad viselkedésé
rő l . . . Fosztogatják alattvalóinkat, házunk f iait — rokonait, áruba bocsát
ják hűbéreseinket!... Felség! Fosztogatják és elnéptelenítik hazánkat!" 

Érdekes pár szót szólni arról, milyen körülmények uralkodtak az európai 
gyarmatosítók jövetele s közvetlenül az azt követő időben, a X V . és a X V I 
— X V I I I . században, ebben a nagy bantu, baluba és más népekkel lakott 
birodalomban, mely Afr ika szívében, bel éjében húzódott. 



A termelőerők műszaki színvonala, a hűbéri és fél feudális viszonyok 

Théophile Obenga 2 4 , a brazzavillei főiskola tanára, számos korabeli írott 
okmányt, jelentést kutatott fel, Közép-Afrika, gyarmatidők előtti korára 
vonatkozó adatokkal. Ezeket külön könyvben jelentette meg, tanulmá
nyozás céljából. Válogatott okmánytárából idézünk. Cavazzi 2 5 , 1687. 
évben írt jelentéséből: , , A kovácsok a legtekintélyesebbek, mert a leg
szükségesebbek. Nagy becsben tartják őket, de nemcsak azért, mert mun
kájukra, ügyességükre állandóan szükség van (késeket készítenek — azokat 
köszörülik stb.), hanem a nemességet és az ősi tudást testesítik meg, a ha
gyományok szerint — körükből választották az első királyokat Kongóban . . . " 
„Kalapácsul egy szinte alaktalan vasdarab szolgál, az üllő szerepét kődarab 
helyettesíti, a fújtató két keresztberakott fából készül s vékony bőrrel 
van bevonta - nyélszerű hosszabbítással a közepén. Ez az egyszerű szerkezet 
meglepően nagy erővel szítja a tüzet, kéznyomás által végzett — levegő 
k i - és beszívásával... a hajítódárdák és nyílvesszők hegye, a fejszék, 
kések éle — hosszadalmas, kínos és türelmet igénylő munka árán nyeri el 
végleges alakját, használható, f i n o m kidolgozását..." 

„A takácsok s szövők nem rendelkeznek az Európában ismert szerszá
mokkal vagy felszereléssel, amit m i használunk a kelme készítésében. 
Egyszerűen két farudat szúrnak a földbe bizonyos távolságra, egy harma
dikkal összekötik vízszintesen. A fák közé feszített növényszál képezi 
a felvető szálat és erre keresztezve, nagy türelemmel fűzik egymás után 
a fonál szálait. Ezek a fahéj (kéreg) belső szálai, vagy egy kenderszerű nö
vény leveleiből készülnek, ezeket használják csavarva - fűzve. Meglepő, 
hogy az ilyen nehéz és hosszadalmas munka milyen szép és tartós kelme 
darabokat eredményez." Francesco R o m a n o , 2 6 1648-ban a pálmalevelek
ből készült szövet előállításáról számol be. A pálmaleveleket vízben áz
tatják (akárcsak a lent vagy kendert Európában). Az így készült kelmék 
rendkívül tetszetősek, változatos szövésűek és színes díszítéssel készülnek. 

A már idézett Cavazzi szól még az ácsok, asztalosok, fazekasok, kosár
fonók, halászok munkájáról. Szerinte Kongó népei, nyelvük kifejezéseiből 
ítélve, öt illetve hat évszakot különböztetnek meg a mezőgazdasági idény
munkák, illetve az éghajlati változások (esős, száraz évszak) alapján. 

D a p p e r 2 7 , 1686-ban írt könyvében részletesen beszámol, többek között 
a kongói királyok bevételeiről. „Bamba, Batta, Szunda, Pembo, Pangó és 
más hűbéresek rendszeres járandóságot — adót fizetnek. Egyesek „szim-
bosz"-ban (kagylóhéj, Luanda tengerpartjáról származik, pénzegységként 
szolgált, p l : a X V I . sz. elején 50 szimbosz = egy tyúk, 300 szimbosz pedig 
egy kecske értékének felelt meg), mások pedig kölessel vagy pedig jószág
gal egyenlítik k i hűbéri tartozásukat." 

F. Pigafetta és D . Loper, 1591-ben írt jelentéseikben a Kongóban ismert 
betegségekről és orvosságokról számolnak b e 2 8 : „A királyság lakosai ter
mészetes orvosságokat használnak, ezeket a fák leveleiből, héjjából vagy 
olajából készítik. Használnak még vízforrásokat, köveket, amelyekre az 
anyatefmészet és tapasztalat utalt. A láz (mocsárláz — malária F. Gy.) a leg-



elterjedtebb betegség... a lázat leginkább szantálfából készült piros vagy 
szürke szinű porral gyógyítják. A port pálmaolajjal keverik. Fejfájáskor 
a halántékon érvágást végeznek. A felhasított érből, kis kifúrt szarvon 
keresztül vért szívnak - egy, már Egyiptomban is ismert módszer... Testi, 
külső sérüléseket falevelek nedvével kenik, vagy pedig levelekkel f e d i k . . . " 

Kongóban fejlett vol t a bányászat is. A mai Angola területén sókiter-
meléssel is foglalkoztak. Erről szintén Dapper számol b e 2 9 1686-ban: 
, , A Zuina, Gungo és Catacahajó — hűbérségekben a lakosság szabadon 
foglalkozik sótermeléssel. A ,,szova" (hűbér úr) ezért bizonyos járulékban 
részesül. A hegyekben egy r ő f 3 0 hosszú és két tenyér 3 1 széles köveket 
szabadítanak k i a sziklákból, kb. 18—20 f o n t 3 2 súlyban. A sótömbök át
látszó tiszták, mintha üvegből vagy kristályból lennének. Vízben forralva 
olvasztják és a víz kipárolgása után a szárított só tiszta fehér — , akárcsak 
az, amelyet Hollandiában finomítanak... A hegyekben található még né
hány vasérc bánya, termelésük csekély, de elegendő a szükséges fegyverek 
és szerszámok kovácsolására." 

Dopper ellátogatott Loango hűbéri királyságba is: „Fővárosuk Rouen 
város nagyságának felel meg — de az épületek alacsonyabbak. Nagy utcák 
szelik a várost és a lakosok tisztán tartják. A házak előtt pálma és banánso
rok vonulnak. A nagy téren van a királyi palota. Pálmából készült cölöpsor 
övezi, négyzetet alkotva vagy másfél mérföld hosszan és szélességben..." 
A lakosok szokásairól: , , A házasságkötés egyedüli előfeltétele a szülők 
beleegyezése... Ez azonban addig nem kapható, míg a leány el nem éri 
első vérzésének korát. Ekkor sajátos hajviselettel jelzi, hogy házasságra 
képes." Obenga, forrásai részletesen szemléltetik a gyarmati idők előtti 
Kongó államok mezőgazdasági termelését, a halászatot, a baluba nép 
értékegységeit. A Luba királyság vaskohászatát: a barna színű l imonit 
ásványból a Lukula völgyében és a környező dombvidéken - olvasztják 
az ércet. Sajnos, ezekre az érdekes, szemléltető részletre nem térhetünk k i . 
A sommásan válogatott tények — adatok is bizonyítják, hogy i t t a nagy 
Kongó folyó völgyében, Afr ika szívében a külső befolyásoktól mentesen 
a gyarmati éra előtt, és abban az időben, amikor a fehér emberek a tenger
part keskeny övezetén túl nem hatoltak mélyebbre a földrész belsejébe 
— az őserdők és szavannák szívében — az afrikai társadalmak sajátos c iv i l i 
zációi rejtőztek. Vitathatatlan a civilizációk fejlődése. Talán a gyalog lé
pésben és nem az ipari társadalmak gyors ütemében haladtak. Ne feledjük, 
ekkor még Európában is a hűbéri rendszer rozoga szekerén járta a törté
nelmi fejlődés, hepe-hupás útjait. 

Joruba városállamok 

Az afrikai civilizációkról szólva nem hagyható k i a Joruba városállamok 
története. Kultúrájuk, mint azt Ifé város régészeti leletei bizonyítják sok 
szempontból maga mögött hagyták a szudáni szavannák birodalmainak 
civilizációit — főleg azok művészeti eredményeit. Ezek erődítményekkel, 



falakkal védett, az idők folyamán városból — városba vándorló állami 
szervezetek, a falusi és törzsi életmódon alapuló környezetből nőttek k i , 
és erősen összpontosított - monarchikus, etnikai szolidaritásra támaszkodó 
hatalmak. Jellemző rájuk a sűrűn lakott, fejlett és urbanizált területeken — 
magas színvonalú rendezett életmód. A Joruba közösségekbe, városálla
mokba egészen a legújabb időkig nem hatolt be a külföldi befolyás, mentes 
volt az iszlám betörésétől, és ezért jellegzetességei valószínűleg Afrikában 
egyedülálló mértékben őrizték meg az eredeti hagyományos tartalmat és 
formákat. 

Magától értetődően a Joruba birodalmak elnevezései a városi közpon
toktól származnak: Hé - Ifé, Bénin, Oyo, I l o r i n , Abeokuta. A városok 
történelmi fejlődésük során laza „konföderációs" (a „Joruba Commonwe-
a l t h " - így nevezi Wale Ademoyega 3 3 ) , vagy sajátos hűbéri viszonyban 
álltak. A városállamok nagysága változó (Bénin városállam hosszú ideig 
több mint kétszáz helységre, egészen az óceáni telepítésekig terjedt ki . ) 

A szájhagyomány szerint a jorubák északkeletről - az iszlám nyomására 
telepedtek le a Bénus folyó völgyében, valószínűleg a V I I I . században. 
„Oduduma — a hagyomány szerint Joruba vezére — alakította az első 
telepítéseket. Ifé városa a I X — X . század során létesült. Királyaik az „Oni 
címet viselték, Bénin királyai az „Oba" , Oyo uralkodói az „Alafin" tisztség 
hordozói. 

Az Ifé civilizáció nyomaira először Frobenius bukkant 1910-ben. Egy 
látogatása alkalmával az akkori „ O n i " palotájában gyönyörű szép bronz 
fejre figyelt f e l . 3 4 Ez v o k az utólag világhírűvé vált „Ifé bronzok" elő
futára. Házépítési munkálatok közben, 1938-ban nem kevesebb, mint 
17 db. különböző bronzfigurát találtak. Később, 1957-ben talajegyenge-
téskor — szövetkezeti raktár építése alkalmával — újabb hét gyönyörűszép 
figurára akadtak. Egyikük, kb. 23 cm magas, az „ O n i " (királyt) ábrázoló 
szobrocska. Mindezek a bronzfigurák ma Ifé város múzeumának kincstá
rához tartoznak. A régészek egyhangú megállapítása szerint a X I I I . század 
elejéről származnak. Ifé bronz és égetett agyag figurái a „klasszikus" -
szépség mintaképei - a művészettörténészek értékelései szerint. 

A bronz-művészet 

A bronzfigurák az un. ,,á cire perdue" technológiával készültek. M i n t azt 
francia elnevezése is mutatja, az „elveszett viasz" öntési módszernél a for
ma-minta viaszból készül, s egyszeri öntésnél kiolvad. Az agyagmagra 
megfelelő vastagságú viaszt húznak (a Joruba Ifé-Bénin művészei méhvi
aszt használtak). A viaszt alakítják — mintázzák a szobrász tetszése szerint. 
A két viasz mintára (szoborra) kerül az agyag burkolat. Ebben a burkolat
ban két nyilas van. A fentin keresztül öntik be a forró fémoldatot az alsón 
keresztül pedig távozik a felolvadt viasz. A fén lehűlése után leszedik 
a külső agyagpalástot, kiveszik az öntvényből az agyagmagot. Ezután 
tisztítják, fényesítik - gravírozzák a kész öntvényt. A Joruba szobrász 



öntőmesterek ötvözete 70—90% rezet, 3—20% ónt, 2—13% ólmot tar
talmaz. 

Ez a munkamódszer ismert vol t már Óegyiptomban is, Európában is 
alkalmazták egészen a X I X . századig, ismerték Amerika őslakói is - de az 
Ifé és főleg a Bénini - két századdal később keletkezett bronzművek -
műszaki kivitele, minősége, tisztasága — a világon egyedülálló és abból az 
időből sehol sem lelhető tökéletességet bizonyítanak. 

Ez a meglepő tökéletesség az európaiak hitetlen csodálkozására, és 
egész sor fantasztikus feltevésre nyújtott alkalmat. Egyesek szerint a Jo-
rub ősök Óegyiptomból hozott tapasztalataikat fejlesztették tovább. Fro-
benius az eltűnt „Atlantisz" földrész művészetének a befolyását kereste 
Ifé — Béninben (!?), mások szerint a portugál hajósok telepítették át I n d i 
ából vagy Európából a bronzöntés technológiáját (jóval a portugálok 
jövetele előtt Ifé-Béninben ismert vol t már ez a munkamódszer, fejlett vol t 
a bronzművészet! Sőt technikája nívósabb, stílusa pedig eltérő a korabeli 
európai, portugál vagy indiai bronzöntvényektől). Nincs kizárva, hogy az 
afrikai népvándorlások során került valóban Óegyiptomból a Joruba 
államokba a bronzöntés kezdetleges tapasztalata. Talán ezt fejlesztették, 
tökéletesítették a Joruba mesterek? Bizonyossággal azonban ez sem állít
ható. Ezzel szemben, viszont — világos, hogy a kő- (bronz — ?) és vaskor 
határválasztó korban virágzó „Nok-kultúra" terrakotta figurái emlékez
tetnek a későbbi Joruba művészetre. Davidson a Nok-Ifé-Bénin művészet
ről számol be. „Az Ifé szobrászat a N o k művészet rokon leszármazottja, 
habár hiányzik az időrendből egy összekötő láncszem" 3 5 . A két művészet 
összefüggése szembetűnő, habár lényeges stíluskülönbségek figyelhetők 
meg. A N o k - és Ifé szobrok egy része teljes testalkatot ábrázol, és mindkét 
művészet hasonló testrészarányokat ápolt. A fej a test egy harmadát vagy 
negyedét teszi k i . Ez az ismert hagyományos animista hitből ered — a fej 
az életerő székhelye, ezt hangsúlyozza a művész. A törzs és a végtagok 
ezért sokkal kisebb figyelmet érdemelnek. (Ebből fejlődött k i valószínű
leg a „primitív" művészet — absztrakt — fantasztikus stílusa — elhagyagolva, 
elhagyva a művészi kifejezésben a lényegtelent és csak a művész szempont
jából lényegesnek tartottakra összpontosítva a figyelmet.) A Nok-Ifé-
Bénin szobrászat azonban még nem fantasztikus, absztrakt művészet. Sőt 
a realista portréábrázolást figyelhetjük meg. Az Ifé-Bénin szobrászat a N o k 
művészettől erősen kihangsúlyozott reprezentatív stílusával is különbözik. 
Ez érthető, a N o k művészet egy osztálymentes kultúra terméke. A sok
szor, kimondottan arcképszerű Ifé-Bénin művek egy sokrétű, fejlett osz
tálytársadalom uralkodóit örökítik meg. Udvar-művész jellege kétségtelen 
a királyi szertartás jegyeit viseli magán. A bronzöntés egyébként királyi 
kiváltság vol t Béninben. Érdekes a Joruba művészet változatos stílusa, 
kifejező modora. Abir iben 1959-ben feltárt sírban nagyszámú terrakotta 
szobrocskát leltek. Némelyik reális - némelyik azonban teljesen eltérő 
stílusú! A figurák többsége emberi alakokat, az egyik egy kost, másik 
egy gyűrűző kígyót ábrázol. Találtak i t t még kúp alakú tárgyakat, gorom-



bán alakított emberi vonalakkal. Nem valószínű, hogy egyes művészek 
magasabb, illetve alacsonyabb képzettségű műveivel találkozunk. Való
színűbbnek tűnik, hogy különböző művészi „irányokról" van szó, illetve 
különböző vallási elgondolások vagy célok számára készültek. A reális, 
élethű figurák az uralkodó személyek egyéni művészi másai, az absztrakci
ókra emlékeztető szobrocskák az ősök kultuszát vagy a mágikus erőket 
kifejező hi t jegyeit viselik. 

Ifé történelme hiányos, írott források nem léteznek. Kizárólag a szóbeli 
hagyományokon és régészeten alapul. Fénykorát a X I I . században érte el. 
Ifé hatalma centrifugálisan ható hullámok kiindulópontja, és a Joruba 
államok és uralkodók sorát hívta életre. Hatalma és civilizációja a X I I I — 
X I V . század során Bénin városállamba folytatódott. A X V . században 
a város nagy terület felett uralkodott. Egy időben köztársaságnak megfe
lelő rendszerű, később fejlett monarchikus az államszervezete. Kereske
delme, művészete csodálatba ejtette az első portugál látogatóját (1486-ban 
J. Alfonso D ' A v e i r o ) 3 6 . Béninben ekkor „ O b a " Ewuare, a „Nagy" uralko
dott. 

Bénin továbbfejlesztette és a tökéletességig vitte Ifé örökségét. Ez nem
csak a bronz szobrászatra vonatkozik, hanem az elefántcsont-faragásra is. 
Termékeik változatosabbak, magasabb stílusról és szépérzékről tanúskod
nak. Bénin királyai az Obak, hatékony, központilag irányított államappa
rátussal rendelkeztek, az elfoglalt területeket alkirályok irányították, ezek 
megszabott évi adót fizettek. A bénini hatalom messze keletre (kb. 200 km) 
a Niger folyón túl terjedt, nyugaton elérte az Atlanti-óceán vizeit. Szépen 
díszített, négyszögletes bronz edényeket, az ismert „Bin i " (benini/ stílusban 
Kelet-Nigériában, A w k a környékén is találtak. Eko (ma Lagos városa) 
vol t Bénin déli, külső orvára. Bénin városát magas fal övezte, melyen k i 
lenc nagy kapu vol t . Jól szervezett katonaság ellenőrizte területét. 3 8 Fejlett 
viszonyaira utal, hogy az úttörés és útvágás meg vol t szervezve, és ezáltal 
jól járható utakkal rendelkezett. Az első európai látogatók ((portugálok, 
hollandok, angolok) gyorsan felvették a kapcsolatokat Bénin uralkodóival. 
A portugálok Gwato helységben, kereskedelmi kirendeltséget nyitottak 
(cca 1490—1520.). Főleg a guineai/„Malaguetta"-t/nagyszemű b o r s ) 3 9 szál
lítottak. Ezenkívül a külföldieket főleg még az arany és az elefántcsont 
érdekelte. 

J. Alfonso D 'Avei ro második benini látogatása alkalmával (1504) rábe
szélte Észigiet, az akkori „ O b á t " (királyt), hogy vegye fel a keresztény
séget. Nyomában portugál hittérítők érkeztek Béninbe, ugyanakkor pedig 
„Ohenokun" az „Olokun" (Joruba főistenség — az életerő jelképezője) 
főpapja, Portugáliába utazott. Katolikus templom is épült Béninben, és 
a Portugál befolyás évtizedekig érezhető volt . A két fél viszonyára jellem
ző, hogy Észigie, 1540-ben tisztelete jeléül bronzból készült feszületet 
küldött Emánuel portugál uralkodónak. A portugál befolyás azonban 
lassanként csökkent, helyt adva a holland, majd angol kereskedők mind 
sűrűbb látogatásainak. Az angolok nagy becsben tartották Bénint, ezt 
jegyzi az „Encyclopaedia Britannica" is : „Az európaiak a X V I I . században 



csak, mint Nagy Bénin ismerik" 40. Az angolok elismerése és lelkesedése 
nem vol t alaptalan. 

Bénin, egyik korai látogatója és üzletfele, James Welsh, angol hajóskapi
tány, 1589-ben bőséges és nagyon értékes áruval kötött k i Londonban: 
aranyon és mézgagumin kívül, 589 zsák guineai bors, 150 elefántcsont 
agyar, 32 hordó pálmaolajat rakott k i a Themze parti kikötőben. 4 1 Cserébe 
az angolok vas-, rézrudat és bénini hagyományos mesterségek nyersanya
gát, alkoholt, lőfegyvereket, muníciót, gyapjú- és pamutszövetet hoztak 
a városba. Eleinte az üzlet árucsere kereskedelem vol t , később sajnos az 
összes áruk közös értéknevezője - a rabszolga lett. 

Bénin önállóságát 1892. március 26-án az angolokkal kötött egyezmény 
értelmében veszíti el. Pár év múlva, 1897. február 19-én megszállja az angol 
katonaság. D a v i d s o n 4 2 , hivatkozva Dierich — Ruyters Pieter Marees (1602) 
és az i t t is már említett Olfert Dopper (1668) útijegyzeteire, plasztikusan 
mutatja be a bénini körülményeket a X V I — X V I I . században. Az európai 
befolyás — akkor még alig vol t érezhető. Ezek szerint Bénin városa: ha
talmas, a kövezetlen nyílegyenes főutca hat vagy nyolcszor olyan széles, 
mint a Warnestraat Amszterdamban, és közvetlen a központba vezet. A vá
roskaputól negyedórai gyaloglás után sem tudtam az utca végét megpillan
tani . . . a házak egymás mellett sorakoznak — akárcsak nálunk Hollandiában. 
A tekintélyes királyi épülettömb udvara, oszlopos folyosói sok férőhelyet 
rejtenek, ezeket mindenhol őrök védik. Az udvarból — további udvarok 
nyílnak, minden kapu mögött újabb kapu tűnik f e l . . . a királyi palotatömb 
olyan nagy, mint Haarlem és magas fal övezi. Az oszlopos folyosók pom
pásak, akárcsak az amszterdami börze épületében, fa és bronzlapok ékesítik. 
Ezeken bénini motívumok és győzelmek vannak illusztrálva, gondosan 
ápolják őket ." 

A benini udvari „Ihama-Ihagbe" a hivatalos hódolók, a történelmi ha
gyományokat őrző mesemondás „történészei" a múltról szóló — valóság 
lényege köré szőtt regéikhez ezekről a fa-, bronzlapokra faragott díszíté
sekről merítették, „levéltári forrásaikat". — Erre a szájhagyományra alapozta 
különben Jacog Egharevba, Bénin történetéről írt, elismert munkáját. 
A történészek ma sem hanyagolhatják művét. Egharevba adatainak javát 
a későbbi holland írott források is igazolják. Hihetetlennek tűnik, de előt
tünk fekszik Egharevba munkája — szinte kizárólag szájhagyományon alap
szik. Függelékében az 1170 évektől a bini uralkodók, események teljes 
kronológiáját nyújtja! 

A bénini állam társadalmi és történelmi fejlődésével nem foglalkozhatunk 
i t t részletesebben. A bénini kultúra hatása túl terjed térben és időben a b ini 
birodalom határain. Szobrászati stílusát, öntési módszereit követve számos 
más Joruba államba jutunk: Oyo, vagy a pár évszázaddal később alakult 
Ékiti-Parapo konföderációban alkalmazott vasöntést - kovácsolt vasat 
(jellegzetes madárdíszítések). A Joruba népen kívül másutt később is érez
hető a bini.civilizáció hatása, p l . : a Baszongák és a dahomeyi vasfiguráknál. 
Legnagyobb hatását azonban valószínűleg az Ashanti államban az arany-



öntés - aranyszobrászat és ékszerészetben érte el. A későbbi ashanti mű
vészet, a bini kultúra igazi műszaki és művészi renaissance-a. 

Béninben készült műremekek fellelhetők számos ismert szépművészeti 
múzeumban világszerte. Javarészük azonban a berlini „Museum für Völ-
kerkunde" kincstárát ékesítik. Kultúrtörténeti értéket jelent az i t t levő, 
X V . sz.-ból származó bronzdombormű, a lándzsát hajító harcossal. Finom
szövésű kabátöltözéke, fémsisakja, bambusz pajzsa — érthetően beszél 
a binik életmódjáról. A „Britich Museum" Londonban őrzi a X V I . vagy 
a X V I I . sz. elejéről származó dobos szobrát. A bini ünnepségeket örökíti 
meg: bambusz és pálmabort fogyasztottak, a muzsikusok harang-kolompon, 
(lopó) tök csörgetéssel, elefántcsont trombitával, dobbal kísérték a tánco
sokat. Tök edényben tartották a kola mogyorót, ezt a binik előszeretettel 
fogyasztották, ismert serkentő hatása végett. Szintén a londoni múzeumban 
van egy X V I . sz.-ban készült dombormű, selyemkötélen hintázó akrobatát 
ábrázol. Az íjjal lesben álló vadászfigura, szintén a X V I . századból szár
mazik, és ez is Londonban gyönyörködteti a múzeum látogatóit. A bénini 
bronz szobrászat megrendítően komoly benyomást keltő fejszobra (az 
anyakirálynő) a Filadelfiai egyetem múzeumába került. 

Három képünk: a N o k kultúra terrakottából készült fej I I — I . század, i . e. 
(Jos múzeum Nigéria), a X I I I . században készült Ilé-Ifé bronzöntvény 
fej (Ifé múzeum, Nigéria) és a X V I . századbeli Bénin bronzfej (Museum 
of Primitive Arts, New York) alkotásokat mutatja be. Feltűnő a középső 
(Ilé-Ifé) nagyszerű naturalizmusa. A harmadikat nagy gonddal megmunkált 
fejdísz és nyaklánc ékesíti. A bénini művészet remekei közé sorolható. 
A különbségek ellenére, látható a Nok-Ifé-Bénin stílus fejlődése. Nem bú
csúzhatunk el az Ifé-Bénin művészettől anélkül, hogy még néhány jelleg
zetességre ne utaljunk. Szobrászatuk részét, feltételesen „realisztikusnak" 
nevezzük, az arcokat egyéni vonalaiban fejezi k i — ugyanakkor a harmonikus 
nemes kifejezés az uralkodó. Jansen elismerését így fejezi k i : „ . . . a klasszi
kus görög és római művészetre emlékeztet! Biztos realizmusa ki f inomult 
ízlésre mutat. „Alkotása idején a X I I . században Európában semmi ha
sonló jellegű nem található!" 4 3 Ez a művészet bizonyára eltér a „primitív
nek" nevezett földöntúli szellemek absztrakt művészetétől, s mégis az 
európai értelmezés szerint feltételesen „realistának" nevezett műveken is 
felismerhető a sajátos, hagyományos animista felfogás hatása. Nem csoda: 
mindkettő egy gyökérből fakadt. 

A keleti partok 

Afrika keleti partjain, a gyarmati idők előtt viruló civilizációkról eddig 
nem volt szó. Kelet és délkelet-Afrika partvidéke, bizonyos mértékben 
rendhagyó fejlődést mutat. Századok során i t t a népvándorlások és a k u l 
turális kölcsönhatások hatékonyabbak, mélyebben érvényesültek, mir.t 
Nyugat-Szudán szavannáin, vagy pedig Afr ika központi fekvésű részein, 
ahol az idegen befolyások kevésbé voltak észlelhetők. I t t a keleti partokon 



és a közvetlen hátvidéken szintén kialakultak az állami és városi élet számos 
központjai, az afrikai kultúrák és civilizációk bölcsőivé váltak. A vaskor 
ide is korán eljutott. Zimbabve (Rhodezia), Mobasza, K i l w a sziget — város
államban és több más központban egy sajátos afrikai-arab („afrikanizált 
arab" mások szerint pedig „arabizált afrikai") civilizáció bontakozott k i . 
Ez a kultúra afrikai bantu-szwahili (szuahéli) — arab elemekből tevődött 
össze. Kultúrák átnövésének, átalakulásának, átfedésének és keveredésének 
vol t színtere és aktív tényezője ez a terület. 

Afr ika elzárkózottságát, magára utaltságát a múltban — sokat hangsú
lyozták. E meggyőződés szerint Afrikával a gyarmatosító európai „felderí
tés" és „felvilágosítás" előtt szinte kizárólag csak az arabok kerestek és 
találtak érintkezést. I t t a keleti partokon érintkeztek a fekete emberek más 
népekkel, civilizációkkal, melyen kívül a középkorban, jóval a portugálok 
(az első európaiak) érkezése előtt Afrikának valószínűleg más érintkezési 
pontja nem vol t a tengerentúli világgal. A perzsákon kívül az indiaiak egy 
időben még a kínaiakkal is aránylag fejlett kereskedelmi kapcsolat volt . 
J. Duffy44 így számol be arról, mi t találtak a portugál hajósok Kelet-Afrika 
partjain: „Vasco da Gama parancsnoksága alatt 1497 júliusában négy 
hajóból álló raj hagyta el Liszabon kikötőjét. A következő év március 
első napjaiban értek Mozambik kikötőjébe, valamivel később Mombaszába 
. . . nem találtak barátságos fogadtatásra, egyedül Mal indiben. . . rendeztek 
fennséges fogadtatást. I t t Gamának tengeri kalauzt biztosítottak, s ezután 
áthajózva az Indiai óceánt, Kalkuttába ért ." — Tehát ez időben a szuahéli
arab lakosság Malindiben segítette és lehetővé tette Gama további hajó
zását, így ért el Indiába! Ez azt bizonyítja, hogy A f r i k a keleti partjai, le
galább is Mal indi , többé kevésbé rutinszerű összeköttetésben állt Indiával. 
Gama, különben útjáról készített jelentésében, többek között így írt: „ . . . 
a szép és elegáns kőházak a piactéren magas kultúráról tanúskodnak, ez 
összehasonlítható — ha éppenséggel nem kiválóbb a portugál körülmények
től" . Ez a Gama beszámoló Pate, Mal indi , Mombasza, K i l w a , Zanzibar, 
Pemba stb. helyekre vonatkozik. „Minden helyi fejedelem féltékenyen 
őrizte városa poli t ikai és kereskedelmi önállóságát. Ez időben egységes 
keletafrikai nemzetről nem lehet szó, habár időnként az erősebb uralkodott 
a gyengébb szomszéd felett. „Portugália igyekezett a kezdettől fogva 
kihasználni a városok egymás közti torzsalkodását, hiszen érdekelve vol t 
i t t erős hídfőállást alapozni — , nemcsak indiai utazásai biztosítása végett, 
hanem maga a kelet-afrikai partvidék mind nagyobb jelentősége végett is. 
A szuahéli városok torzsalkodásai azonban a portugálok jelenlétével szem
ben— , mélyen gyökerező egységet takart. E városok társadalmait, D u f f y 4 5 

így jellemzi: „ A keleti partok civilizációja több mint ezer éves múltra 
tekintett vissza. A városállamok lakói arab, perzsa és indiai elemek ke
veréke, de Bantu túlsúllyal. A z egész közösség szigorúan afrikanizált, 
habár úgy tűnik, hogy a pol i t ikai hatalmat javarészt az arab arisztokrácia 
tartotta kezeiben. Kelet-Afrika, az Indiai-óceán kereskedelmi világának 
a része vol t , és a Szuahéli kereskedők - közvetítőként, virágzó üzleteket 
bonyolítottak az India és Középkelet - A f r i k a áruforgalmában. Ázsiából 



gyöngy, gyapot, kelme, fémszerszámok cseréltek gazdát az afrikai aranyért, 
elefántcsontért, viaszért, rabszolgákért." 

A keletafrikai városállamok története hiányos. Davidson azonban egy 
ismeretlen szerző I I . vagy I I I . századból e r e d ő 4 6 görög nyelvű szövegéből 
megállapítja, hogy már akkor a keletafrikai kikötőkben: sok elefánt
csont, orrszarvú — szarvat, teknősbékapáncélt stb. rakodnak." Davidson 
szerint bizonyos az is, hogy a középkorban, legalább kétízben nagy kínai 
hajóraj horgonyzott Kelet-Afrika partjain. Ez, az aránylag mozgalmas 
kereskedelmi életet segítette elő, a város-, (kikötő) államok kultúrájának 
magas színvonalát eredményezte. „Kilwa szigeti városállam, az akkori idők 
legszebb és legjobban épített városai közé tartozik" (írja Ibn Batuta, ugyan
az, aki később Mal i államról is beszámolt 4 7 ) . Neville Chittick angol régész 
1961-ben feltárt leletei igazolják ezt. A régészek a kísérteties szépségű 
királyi palota romjaira bukkantak. Több mint kétszáz helyiséget, oszlopos 
folyosókat, díszített udvarokat, fürdőszobákat és édesvizű medencéket 
takart az évszázadokon keresztül kiszáradt fák porrá vált maradéka. 

K i l w a uralkodói Afrikában elsőnek verettek pénzt, két különböző érték
ben. Pedro Alvares Cabral 1500-ban, és utána számos más portugál hajós 
látogatta Ki lwat . Szerintük: a házak korallkőből három-négy emelet
nyi magasságban épülnek. Sok arany, ezüst, korall , borostyán, gyöngy, 
ékszer található i t t . . . a fekete lakosok f i n o m gyapot és selyem öltözéket 
viselnek." 

A partvidéki városállamok kereskedelme és gazdaságilag serkentő hatá
sa már korán elérte a háttérben fekvő területeket is. A mai Rhodezia terü
letén alakult a Zimbabvé állam a X . században. Kiemelkedő uralkodója, 
1440 körül Mutota király. Tiszteletből nevéről a birodalmat még a „Mono-
motapa" néven is ismerik. Zimbabvé a X V I I I . századig jelentős kereske
delmi és vallási központ volt . Több vazallus állam felett uralkodott, gaz
dagságának, hatalmának forrása a partvidék felé irányuló aranykivitel. 
Fővárosának központjában nagy templom és palotatömb emelkedett, 10 
méter magas és 240 m hosszú kör alakú fallal. A titokzatos, részleteiben 
még fel nem kutatott Zimbabvé főváros romjaira először W i l l i Posselt 
bukkant, 1868-ban. Véleménye szerint a romok nem voltak egy századnál 
régebbiek. Eredetüket nem tudta megmagyarázni. Kar i Mauch, 1871-ben 
részletesebben vizsgálta a romokat, és eleinte azt hitte, hogy Sába királynő 
palotájának, vagy Salamon templomának utánzatára talált! Hihetetlennek 
tartotta, hogy a feketék, idegen befolyás nélkül ilyen hatalmas építményeket 
hagytak maguk után. Európai vélemény szerint a kőszegény Afrikában 
az építészet mindvégig csenevész maradt. Ügy tűnik, hogy az afrikai val
lásfilozófia és életfelfogás nem ösztökélt örökbecsű szentélyek, sírok, királyi 
paloták építésére, Zimbabvé, az i t t ott másutt is előforduló romok tanú
ságaival együtt, úgy látszik kivétel. Ez óvatosságra int . Az Afrikáról szóló 
általánosító megállapítások sokszor elégtelen dokumentáción alapszanak. 
Akárhogy is állnak a dolgok Afr ika más területein, tény, hogy Zimbabvé 
építészetére jellemző a kötőanyag nélküli építkezés. Türelmes munkával, 
pontosan összeillő faragott kődarabokból emelték az épületeket. Zimbabvé 



a kőfűzés több módját alkalmazta: a cikk-cakk alakú, egymást feszítő 
boltozat-kiképzésre emlékeztető építési módot, a sakktábla kockái elhe
lyezéséhez hasonló —, vagy e kettő kombinációjából álló kőrakási mintát. 
Érdekes, hogy a főváros romjai között egy aránylag jól megőrzött, A f r i 
kában ritka, köralakú tornyot is találtak. Eredeti rendeltetése mindmáig 
ismeretlen maradt. 
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Milutin Perovic 

A SZLOVÁK N E M Z E T I MOZGALOM A X I X . SZÁZAD 
MÁSODIK FELÉBEN ÉS A X X . SZÁZAD ELEJÉN 

1. S Z L O V Á K O K A HABSBURG-MONARCHIÁBAN A Z 
A B S Z O L U T I Z M U S ÉS C E N T R A L I Z M U S I D Ő S Z A K Á B A N 
1849—1867 

Ellenforradalmi rendszer a% 1848/49-es forradalom elfojtása után 

Az 1848/49-es forradalom elfojtása után kezdődött „Bach abszolutizmusa" 
a Habsburg-monarchiában. Ez biztosította a német nemesség és burzsoázia 
hatalmi fölényét a központosított országban, amely felett a bécsi udvar, 
annak rendőrsége, hadserege, hivatalnoki apparátusa és a katolikus egyház 
odaadó támogatása mellett, önkényesen uralkodott. A bécsi Udvar ellen
forradalmi politikája elnyerte a monarchia minden népe reakciós és konzer
vatív körének támogatását. A reakció megtorlásainak színtere elsősorban 
Magyarország volt , ahol a forradalmat az udvar orosz segítséggel fojtotta 
el. Magyarországon a rend helyreállítását Haynau tábornagy, osztrák had
vezér, majd az ötvenes évektől Bach végezte rendőrségével és „huszár"-
jaival. Magyarország formálisan külön királyság maradt, de elvesztette 
autonómiáját. Elválasztották tőle Erdélyt, a Szerb Vajdaságot, Horvát
országot Szlavóniával egyetemben és az országot öt katonai körzetre osz
tották, s ezeket katonai hatóságok kormányozták. A negyvennyolcas 
vívmányokból egyedül, falun, a feudális viszonyok nem eléggé következe
tes megszüntetése maradt. Habár 1851-ben Albrecht főherceggel az élén, 
visszaállították a magyar „helytartó tanácsot", a katonai körzetek közvet
lenül Bécs alá tartoztak. 

A szlovák területek, ugyanúgy mint 1848 előtt, megmaradtak Magyar
ország alkotó részének, azzal a különbséggel, hogy a pacifikáció alatt két 
katonai körzetre (pozsonyi és kassai) osztották. A szlovákok nemzetiségi 
helyzete csak annyiból változott, hogy az államaparátusban valamivel több 
szlovák nemzetiségű hivatalnok működött. Ebben az időszakban, a szlo
vákok szempontjából, jelentős eseménynek számít a katolikus egyház püs-



pökeinek, az 1855-ös konkordátum utáni újraválasztása, mert ez az esemény 
helyzetük lényeges megszilárdításához vezetett a monarchiában. Az érintett 
területekre három szlovák nemzetiségű püspököt neveztek k i , éspedig 
Stefan Mojsezt Banjska Bistricára (Besztercebánya), Ladislav Zabojskit 
Spisre és Stefan Kolaricot Roáovára (Rozsnyó). Közülük Mojsez, kiváló 
szlovák hazafi hírében járt, jelentős szerepet játszott a későbbi nemzeti 
mozgalomban. A szlovákok sokat nyertek azzal, hogy a pozsonyi és kassai 
katonai körzetben megtűrték a szlovák nyelv hivatalos használatát. T u n 
középiskolai reformja után, Szlovákia középiskoláiban, a magyar és a német 
nyelv mellett, a csehet is bevezették mint tanítási nyelvet. Na de a magyar 
nemesség és burzsoázia ellenállása miatt ezt az intézkedést igen lassan és 
nem következetesen hajtották végre, így 1858-ban a 25 szlovákiai gimná
zium közül csak 8-ban szerepelt a cseh a két, illetve három tanítási nyelv 
egyikeként. Valódi szlovák gimnázium egyedül Besztercebányán vol t , ez 
Stefan Mojsez patronátusa alatt tekintélyes közoktatási intézetté fejlődött. 
Ebben az időben elég sokat tettek az elemi iskolák elszlovákosítása érdeké
ben, de ugyanakkor egyetlen szlovák tannyelvű felsőfokú iskola sem mű
ködött. 

A szlovák területeken uralkodó gazdasági viszonyok a XIX. s%á%ad 50-es és 
60-as éveiben 

M i n d Szlovákia, mind az egész Magyarország szempontjából jelentős vol t 
a feudális viszonyok felszámolása az 1848/1849-es forradalom idején. 
A földreform gyakorlati végrehajtása mégis csak az 1853. évi császári 
pátens alapján kezdődött. A földesurakat kármentesítették a parasztoknak 
odaítélt úrbéri földekért. A zselléreket és kommenciós cselédeket felmen
tették ugyan személyi kötelezettségeik alól, de földet nem kaptak, és tovább
ra is viselték a nemesi földek megmunkálásáért kirótt terheket. A puszták 
és erdők túlnyomó része továbbra is a nemesek tulajdona maradt. Szlováki
ában a 166.000 úrbéresre 220.000 zsellér és szegődményes cseléd jutott . 
A parasztság zöme, tehát továbbra is függő viszonyban maradt a földes
urakkal szemben, mert a nemesi földeket kénytelen vol t a régi feltételek 
mellett művelni. A parasztságot a reform után aszályos évek, valamint 
a mezőgazdasági termékek világpiaci árának zuhanása is sújtotta. Az utób
bit az olcsó amerikai és orosz gabona konkurrenciája váltotta k i . A mezőgaz
daság korszerűsítése és stabilizálódása lassan haladt. 

A többi gazdasági ág sem virágzott, mert az országot kimerítette a for
radalom és az elfojtása utáni katonai intézkedések. A Magyarország és az 
örökös országok közötti vámok megszüntetése, gúzsba kötötte Magyar
ország és a szlovák területek gyengén fejlett iparát. Lassan fejlődött a közle
kedés és Szlovákia nagyobb részének, mind belső területeken, mind 
pedig a monarchia központjai felé rossz vol t az összeköttetése. Egyedül 
a szlovák vaskohászat fejlődött, a könnyűiparban pedig a cukorgyárak. 
Ilyen feltételek mellett, a munkásság, a régi bányavidékek (Kremnica, 



Stjavnica) kivételével kisszámú volt és nem képezett önálló, szervezett 
társadalmi osztályt. Legszámottevőbb réteg Szlovákiában a parasztok v o l 
tak, de az ő tetterejük a nemesekkel folytatott tulajdonjogi és szolgalmak
kal kapcsolatos perekre összpontosult. Az egykor igen fejlett háziipar, 
az örökös tartományok ipari termelésének konkurrenciája miatt hanyat
lott . A paraszti munkaerő-felesleg Dél-Magyarország nagybirtokain talált 
idénymunkát, és csak kis része az iparban vagy más gazdasági ágban. 

A X I X . század hatvanas éveiben indult meg az ipari termelés bizonyos 
fokú fellendülése, de még most is leginkább a kohászatban. Fejlődést mu
tat a könnyűipar is — a cukor — és sörgyárak mellett, a szesz- és dohány
gyárak. Némi fellendülés érezhető az üveg- és papírgyártásban is, de a tex
tilipar egy helyben topog. Szlovákia ipara, lassú előrehaladásának ellenére 
is, fejlettebb volt Magyarország más vidékeitől. Az iparra mégis a felapró
zottság a jellemző, minek folytán a szlovákiai városok kisipari és kispolgári 
jellegűek maradtak. Iparban a munkanap 10—16 órát tartott, de önálló 
munkásmozgalom nem alakult k i . A szlovák burzsoázia továbbra is gaz
daságilag gyenge, politikailag függő viszonyban maradt. Faluhelyen a ma
gyar földbirtokosok dominálnak, városon pedig a német és magyar nagy 
és közép burzsoázia. A szlovák polgárság a kisebb városokban van túlsúly
ban, de fokozatosan kialakul a gazdagabb parasztok rétege is. A tisztviselő 
apparátus, kevés kivétellel, magyar vagy magyarokat kiszolgáló volt . A szlo
vák nemzeti értelmiséget továbbra is a mindkét egyház papjai, a tanítók 
és tanárok, valamint, elvétve más intellektuális foglalkozások képviselői 
képezték. Tehát, a X I X . század 50-es és 60-as éveinek szlovák nemzetiségi 
erői gazdaságilag és politikailag gyengék voltak, és nem tudták lényegesen 
előremozdítani Szlovákia gazdasági, polit ikai és kulturális fejlődését. 

A szlovákok nemzeti mozgalma a XIX. szádad ötvenes éveiben 

A monarchia kormányrendszerei az 50-es és 60-as években is folytatták 
a nemzetiségeket egymásra uszító és ilymódon kijátszó politikát. A bécsi 
uralkodó körök engedékenysége Magyarország nem magyarajkú nemzeti
ségeivel szemben, a magyar nemesség és burzsoázia megfékezésére szolgá
ló mesterkedés volt . Az 1848-as forradalom elfojtása után arra törekedtek, 
hogy a szlovák nemzeti újjáéledés kolari konzervatív szárnyát megnyerjék 
maguknak. Stur és hívei a hatóságok szemében gyanúsaknak és túlzottan 
liberálisaknak bizonyultak. Maga Stur és Húrban rendőrségi megfigyelés 
alatt álltak. Kolar, mint „persona grata", a bécsi egyetem tanára lett. Lapot 
indított („Slovenske novin i " ) , maga köré gyűjtve a szlovák értelmiségnek 
azt a részét (K . Kuzmani, D . Lihard, O. Radlinski és később J. Zaborski), 
amely a cseh bibliafordítás nyelvét fogadta el szlovák irodalmi nyelvnek. 
Ezzel a „protestáns kör"-rel ellentétben, a szlovák katolikus értelmiségiek 
a Bernolak-i régi nyelvre tértek vissza. Stur nyelvújítása és a nehezen k i 
vívott, felekezeti alapokat túlhaladott, nyelvi és irodalmi egység veszélybe 
jutott . Kolar lapja, a „Slovenske n o v i n i " , a hivatalos osztrák politika 



malmára kezdte hajtani a vizet, és emiatt lassan cserbenhagyták ezt a kört 
legkiválóbb képviselői. Kolar halála után (1852) ennek az áramlatnak 
a hatása teljesen lecsappant. A magyar nemesség, burzsoázia, hivatalnokok 
és a katolikus egyház hierarchiája egy részének szlovákellenes magatartása 
miatt megbukott még a kísérlete is annak, hogy egyes megyékben (Zvolen-
Zólyom, Gömör) a szlovák nyelvet bevezessék a hivatalos használatba. 
Üldözték a nemzeti tevékenységet kifejtő papokat. Jankó Polarikot, a „ £ i -
r i lo i Metodi je" című folyóirat szerkesztőjét ,,huszitizmus"-sal vádolták 
és Pestre helyezték át. Stur és Húrban, a szlovák nemzeti mozgalomnak 
ez a két vezéralakja, kénytelen volt felhagyni a közéleti és politikai munká
val. Hurbannak a „Pohlada" és „Nitra" szerkesztésére tett kísérlete az 
egykor túláradó nemzeti újjászületés gyenge visszhangja volt . 

A szlovák nemzeti mozgalom újraéledése a XIX. szádad 60-as éveiben 

A Bach-korszak bukását megelőzően, politikai fellendülés volt érezhető 
az egész monarchiában, következésképpen felélénkült a szlovák nemzeti 
mozgalom is. Stefan Mojsez, a kiváló szlovák hazafi, besztercebányai 
püspök és a helybeli szlovák gimnázium patrónusa, megindította a Matica 
Slovacka - központi nemzeti kulturális intézmény, alapításának kérdését. 
A Matica megalapításának gondolata konkrétabb tartalmat Mojsez K . 
Kuzmanival és D . Liharddal történt bécsi találkozása alkalmával kapott. 
A szlovák nemzeti mozgalom egységét a kiújult nyelvi viták akadályozták. 
Sturnak a mozgalom egyesítésére irányuló tevékenységét Jankó Polarik 
folytatta a „Katolikus újság" valamint ennek melléklete , ,Az iskola és az 
irodalom barátja" útján. Ahogy Stur lapjai a „Novini" és az „Orao" , a 
negyvenes években, Polarik újságjai az ötvenes évek vége felé a haladó 
és harcos szlovák nemzeti értelmiség tömörülésének központjává váltak. 

Bach abszolutizmusának bukása után különösen a magyarok nemzeti 
mozgalma lángolt fel. A magyar nemesség vezetői, az 1848—1849-es évek 
tapasztalatai után, készek voltak a kölcsönös engedményekkel járó meg
egyezésre a bécsi Udvarral, de ugyanakkor semmilyen engedményre nem 
voltak kaphatók nemzetiségek mozgalmával szemben. Felélénkült a szlo
vák nemzeti mozgalom is. Radlinski, Strossmayernek, a kibővített „biro
dalmi tanács" tagjának, közreműködésével kieszközölte annak a rendelet
nek a meghozatalát, amely lehetővé tette a szlovák nyelv használatát — 
a német és a magyar nyelv mellett - Felső-Magyarország 23 megyéjében. 
A februári pátenssel, amely elismerte Magyarország integritását, az előbbi 
rendeletet mégis hatályon kívül helyezték. Az 1861. évi magyar ország
gyűlésen a szlovákoknak egyetlenegy képviselőjük sem volt . Programjukat 
mégis megfogalmazták és közzétették a sajtóban valamint egyéb kiadvá
nyokban. A Pesten megindított „Pesto-budimske vjedomosti" maga köré 
gyűjtötte a szlovák nemzeti értelmiség jelentős részét, közzétette a szlovák 
nemzetiség követeléseit és nagyban hozzájárult Stur nyelvi reformjának 
győzelméhez. A lapok agitációt kezdtek a szlovák nemzeti nagygyűlés 



megtartására, amely az új feltételek között, megfogalmazná a nemzeti 
programot. Stefan Marko Daksner a program tervezetét papírra is vetet
te, s utána a „Vjedomosti" hasábjain általános népi megvitatásra közre
bocsátották. A szlovák nemzeti nagygyűlést 1861. június 6. és 7-én tartot
ták meg Turcanski sv. Mart inon (Turócszentmártonon) — a városka, mely
nek hatóságai a szlovák hazafiak erős befolyása alatt álltak, az egész X I X . 
században megmaradt a szlovák nemzeti mozgalom központjának. Ezen 
a nagygyűlésen hozták meg ismert emlékiratukat a „Memorandum naroda 
slovenskeho"-t, 1 amelyben követelik: I . a szlovák nép különállóságának, 
teljes egyenjogúságának és nyelve sérthetetlenségének alkotmányos elis
merését és I I . elismerni nemzeti önállóságukat az általuk elfoglalt kompakt 
területen Felső-Magyarország szlovák területe elnevezés alatt a nemzetiségi 
elv alapján kialakított megyékben. 2 Ez a két alapvető követelés a követ
kezőkben nyert közelebbi meghatározást: a szlovák nyelv szabad használa
ta az iskolákban és közintézményekben, amelyeket a szlováklakta területe
ken a szlovákok kezébe kell adni ; a magyar megmarad államnyelvnek, 
de a többi nép jogainak megsértése nélkül; a törvényeket, hivatalosan, 
fordítsák le szlovák nyelvre; szüntessék meg azokat a törvényeket, ame
lyek nem ismerik el a népek egyenjogúságát; alapítsanak jogi akadémiát 
a szlovák hivatalnokok képzésére és nyissanak a pesti egyetemen szlovák 
nyeltudományi és irodalmi katedrát; nyújtsanak állami támogatást a szlo
vák irodalmi és kultúregyesületeknek, amelyeket a szlovákok szabadon 
alapíthatnának és engedélyezzék a részükre pénzeszközök gyűjtését; az 
említett területen kívül eső szlováklakta községeknek, de ugyanúgy e te
rületre eső más nemzetiségi községeknek is tegyék lehetővé, hogy megnyis
sák iskoláikat, és szabadon használhassák anyanyelvüket; az országgyűlés 
felsőházában biztosítsák a szlovákok képviseletét. 

Ez a jelentős okirat a szlovák nép teljes nemzeti és államjogi programját 
kifejt i . Kihangsúlyozza, hogy megvalósításáért a szlovákok Magyarország 
minden leigázott népével együtt harcolni fognak. Benne a szlovákok mind
annak az elnyerését követelik, amit a „magyar testvérek élveznek. Ök sza
bad, alkotmányos országot és abban a népek szabadságát, egyenlőségét 
és testvériségét követelik." 3 

A szlovákok mártoni nagygyűlésén nem volt teljes az egyetértés. A kon
zervatív erők magyar nemességhez tartozó része ellenezte a külön szlovák 
területre irányuló követelést, mert ez a kiválás sértette osztályérdekeit. 
A külön szlovák terület igénye ellen foglalt állást Jan Polarik is, aki nem 
egyezett a szlovák nemzeti mozgalom vezetői többségének bécsi orientá
ciójával. A mártoni nagygyűlés „Nemzeti bizottságot" is alakított, amely 
a szlovák nemzeti mozgalom koordinációs testülete lett. A Bizottság leg
főbb feladatai közé tartozik a Memorandum megvalósítására kifejtendő 
tevékenység, a Matica Slovacka alapításának előkészítése, valamint a szlo
vák közoktatás és kultúra fejlesztése. A nagygyűlés küldöttséget is válasz
tott , amely a Memorandumot átnyújtotta Tisza Kálmánnak, a magyar 
országgyűlés elnökének. 



A magyar kormány és a magyar pártok vezetői ellenségesen fogadták 
a Memorandumot. A szlováklakta területeken megkíséreltek memoran
dumellenes akciót szervezni. Az országgyűlés, taktikai okokból, megalakí
totta ugyan nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó különbizottságát, de to
vábbra is megmaradt az ,,egy polit ikai nemzet" elmélete mellett. 

M i v e l a magyar országgyűlés nem tette magáévá a bécsi Udvar centra-
lisztikus politikáját, a császár feloszlatta. A szlovák vezetők között meg
született az ötlet, hogy közvetlenül fordulnak az Udvarhoz. Mojsezzel az 
élén egy szlovák delegáció jegyzéket adott át a császárnak a Memorandum
ból ismert követelésekről. Banjska Bistrica székhellyel szlovák autonóm 
terület létesítését követelte. Az Udvar bölcsen elhallgatta a választ, mert 
a követelések teljesítése nem volt kedvére sem a német, sem pedig a magyar 
nemességnek. A szlovák mozgalmat az Udvar alkalmas eszköznek találta 
a magyar nemesség és burzsoázia sakkban tartására és arra, hogy rászedje 
őket a kompromisszumra. Ezért a szlovákoknak kisebb engedményeket 
is tett, nyelvük használatára az alacsonyabb szerveknél és a középiskolai 
oktatásban. Az 1861. X I I . 4-i kormányrendelettel lehetővé vált, hogy négy 
katolikus gimnáziumban anyanyelvükön tanuljanak a szlovákok, további 
ötben pedig, hogy nyelvüket — a német mellett — mint második tanítási 
nyelvet használhassák. A kiváltott ellenállás miatt, gyakorlatilag csak egy 
gimnáziumban vezették be a szlováknyelvű oktatást éspedig a beszterce
bányaiban, amelynek Mojsez püspök vol t a patrónusa. Ez a rendelet nem 
volt érvényes az evangélikus iskolákra, éj csak 1862-ben Marko Daksner-
nak sikerült bevezetni a szlovákot, mint tanítási nyelvet a Velika Revuca-i 
evangélikus gimnáziumban. 

A. Mátka Slovacka megalapítása 

Habár a Matica Slovacka megalapításának gondolata még az ötvenes évek
ben megszületett, csak a mártoni gyűlésen történtek konkrét intézkedések 
megalapítására. Két év alatt 50 000 aranyat gyűjtöttek, Szt. Márton városa 
pedig elfogadta a javaslatot, hogy ott legyen a székhelye. Egy év leforgása 
alatt felépült a székháza és Cyri l l és Method műve ezredik évfordulójának 
évében — 1863 augusztusában meg is tartotta első évi közgyűlését. Mojsez 
püspök útja Besztercebányától a mártoni közgyűlésre diadalmenetté, álta
lános szlovák népünneppé alakult át. A Matica célkitűzése ,,a szlovák nép 
tagjainál a művelődést ébreszteni, terjeszteni és megszilárdítani, a szlovák 
irodalmat és szépművészeteket ápolni, s ezzel elősegíteni a szlovák nép 
anyagi jólétét és dolgozni annak felvirágoztatásán". 4 A szlovák nép nagy 
hazafiasságról tett bizonyságot és jelentős anyagi áldozatokat is hozott 
azért, hogy olyan intézményt kapjon, amely - Mojsez szavaival — ,,a lélek 
vakságát megszünteti, a tudatlanságot és előítéleteket kiűzi. . . Ezért szem
mel látható, hogy a Matica Slovacka kérdése egyenlő az egész szlovák nép 
nemzeti méltóságának és általános jólétének kérdésével". 5 A Maticától 
elvárták, hogy egyesítsen minden vezető szlovák kulturális erőt, és hogy 



gondoskodjék a szlovák irodalom kiadásáról. Ugyanebben az 1863-as 
évben a bécsi Udvar személyes figyelemre méltatott néhány szlovák nemzeti 
vezetőt. Mojsezt titkos tanácsadónak, Franciscit pedig a liptói vármegye 
főispánjának neveztette k i . Ezzel az udvar a szlovákok rokonszenvét óhaj
totta biztosítani, de nem akarta elrontani viszonyát a magyar nemességgel 
sem. Na de a szlovák nemzeti mozgalomban mélyebb differenciálódásra 
került sor. A Jankó Polarik körül kialakult csoport ellenezte a szlovák 
vezetőség nagyobb részének osztrákbarát beállítottságát, és megkísérelte 
az együtműködést a magyar politikusokkal, Marko Daksner és a nemzeti 
vezető személyiségek nagyobb része pedig minél függetlenebb álláspontra 
törekedett mind Béccsel, mind Pesttel szemben. A hatvanas évek folyamán 
Mojseznek és Kuzmaninak van vezető szerepe a szlovák nemzeti mozgalom
ban. Habár mint konzervatívok, nem voltak harciasak, s amellett lojálisak 
is voltak az udvarral szemben, mindkettő őszinte szlovák hazafi, becsületes 
politikus és közéleti munkás volt . ö k , tudvalevően két különböző egy
háznak (a katolikusnak és evangélikusnak) voltak a lelkészei, testvéri 
együttműködésük mégis jelképe vol t a szlovák nép egységének, tekintet 
nélkül vallási megosztottságára. 

Az 50-es és 60-as évek szlovák nemzeti mozgalma tevékenységének eredményei 

A szlovák nemzeti mozgalom a X I X . század 50-es, de különösen 60-as 
éveiben, a kedvezőtlen körülmények közepette is szép sikereket ért el. 
Habár ezek a sikerek nem nagyok, mégsem mondhatók jelentékteleneknek, 
különösen ha figyelembe vesszük az ellenforradalom, az abszolutizmus 
és centralizmus időszakában kialakult állapotokat a monarchiában. Ezek 
a sikerek, mindenesetre, jelentősebbek is lehettek volna, ha a mozgalom 
nagyobb erőkkel rendelkezik. A szlovák nemzeti mozgalom gyengesége 
a szlovák burzsoázia gyengeségére vezethető vissza és arra, hogy a mozga
l o m nem épített k i szorosabb kapcsolatot a parasztsággal és a kapitalista 
kizsákmányolás alatt sínylődő munkássággal. A szlovák nemzeti mozga
lom vezető erői továbbra is az értelmiségiek maradtak. Az ő művük vol t 
az 1861. évi Memorandum is. A 60-as évek nagyjelentőségű eredménye 
volt a Stur nevéhez fűződő nyelvreform, amely erőteljes ösztönzést adott 
a szlovák irodalom és kultúra fejlődésének. Ezekben az években egész 
sor kiváló szlovák író, művész és tudós működött, egyesek ismertek voltak 
már az újjáébredés időszakában is. Közülük legismertebbek: írók és pub
licisták - J. Zaborski, J. Polarik, A . Sladkovic, J. Boto, J. Kra l , S. Halupka, 
J. M . Húrban, J. Franciski, M . Ferencik, V . Paulini-Tot; a kultúra terjesz
tői — D . Lihard, S. Jurkovic, 2 . Zavódnik, S. Orlis, A . Radlinski, St. 
Mojsez; művészek - J. B. Klemens, P. Bohun, L . Dunajski ; pedagógusok 
és tudósok - D . Stur, M . Culen, J. Cerin, Fr. Sasinek, St. M . Daksner 
és sokan mások. 

A nevezettek mindannyian a nemzet ügyének kiváló munkásai, őszinte 
hazafiak és markáns alkotó egyéniségek voltak. Ök teremtették meg azt 



a szlovák nemzeti kultúrát, amely az elkövetkező évtizedekben ellen tudott 
állni a magyar nemesség és burzsoázia beolvasztó politikájának. A Matica 
Slovacka, mintegy átfogó szlovák kulturális és tudományos intézmény mű
ködésével nagy érdemeket szerzett népe kultúrájának erősítésében és fejlesz
tésében. Két szlovák gimnázium is létesült, rendszeresen vagy időközön
ként tíz szlovák lap és folyóirat jelent meg. Na de mindez gyenge lábakon 
állt, mert a bécsi udvar és a magyar nemesség alkudozásainak az időszaká
ban valósult meg. A m i k o r a bécsi udvar rászánta magát a kiegyezésre, 
a szlovák nemzeti mozgalmat átengedte a magyar nemesség kénye-kedvére. 

2. A S Z L O V Á K N E M Z E T I M O Z G A L O M A Z O S Z T R Á K - M A G Y A R 
K I E G Y E Z É S UTÁN (1867—1914.) 

Az osztrák-magyar kiegyezés és a szlovákok helyzete 

A belső ellenállás, amelyből a némettel szemben minden nép kivette a ré
szét, és Ausztria kudarca az Olasz illetve Németország egyesítéséért folyó 
háborúkban, a Habsburg-monarchiában uralkodó önkényuralom és köz
pontosítás csődjéhez vezetett. A bécsi udvar, attól a vágytól fűtve, hogy 
megóvja az osztrák uralkodó körök érdekeit, kész volt a kompromisszumra 
a magyar nemességgel és burzsoáziával. Ennek a kompromisszumnak vol t 
a gyümölcse az 1867. évi kiegyezés, amely a centralisztikus Ausztriát a dua
lisztikus Osztrák-Magyar Monarchiává alakította át. Nem írjuk le a kie
gyezés tartalmát és keletkezésének hátterét, mert ezek ismert történelmi 
tények. Kiemelünk csak egyet: a magyar nemesség hegemóniát kapott 
a kiegyezéssel az ú.n. Szt. István-i korona országainak teljes területére. 
A horvátokon kívül, akik korlátozott autonómiát kaptak, Magyarország 
egyetlen más népe sem jutott külön államjogi helyzethez. A szlovákok, 
vajdasági szerbek, az erdélyi és bánáti románok, valamint a ruszinok a ma
gyar uralkodó osztályok elmagyarosító politikájának váltak az áldozatává. 

Magyarország népei közül, a ruszinok mellett, a szlovákok voltak leg
nehezebb helyzetben. Meg voltak fosztva minden államjogi státustól, 
nem rendelkeztek államigazgatási hagyományokkal és a 60-as évekig 
éppen csak megtették az első lépéseket nemzeti öntudatuk és kultúrájuk 
érvényesülése felé. Mindezek a nehezen kiharcolt, de még mindig nem eléggé 
stabilizált nemzeti vívmányok az államhatalmat gyakorló magyar nemesség 
és burzsoázia soviniszta politikájának voltak a célpontjai. így történhetett, 
hogy a szlovák nemzeti mozgalom a kiegyezés után a puszta létéért folyó 
harc periódusába lépett. Ezt a harcot méginkább megnehezítette az a kö
rülmény, hogy a mozgalom nem volt szilárdan szervezett, sem egységes, 
de nem élvezte a szlovák társadalom osztályainak és rétegeinek — a burzsoá
ziának, parasztságnak és munkásoknak — energikus támogatását sem. 

A magyar nemesség, a kiegyezés után, igyekezett az államot úgy beren-



dezni, hogy végrehajtva bár a legszükségesebb burzsoá reformokat, meg
őrizze a magyar nemesség gazdasági és poli t ikai hatalmát és a magyar nem
zet hegemóniáját az ország többi népe felett. A nemzetiségekkel szembeni 
hatalmi fölény gyakorlását eleinte burkolt formában végezték. Az 1868. 
X I I . 9.-én hozott nemzetiségi törvény, az egységes magyar polit ikai nemzet 
tézise mellett elfogadta azt a tételt is, amely kimondta a polgárok 
egyenjogúságát, tekintet nélkül nemzetiségükre. Habár a magyart állam
nyelvnek kiáltották k i , megyei, községi és egyházi keretekben — amennyi
ben ezek képviselői követelik — engedélyezik a többi nyelv szabad hasz
nálatát is. Az elemi iskolákban megengedett a tanítási nyelv tetszés szerinti 
kiválasztása. Az egyházi, vagy községi jellegű középiskolákban az alapító, 
az államiakban pedig a miniszter határozza meg a tanítási nyelvet. A nem
zetiségeknek engedélyezik gazdasági, közművelődési és népoktatási egyesü
letek alapítását. A törvénynek ezek a pozitív rendelkezései azonban, jó
részt, csak írott szavak maradtak a papíron, mert végrehajtásuk azoknak 
a hatóságoknak a jóindulatától függött, akik az asszimiláció nyílt politiká
ját folytatták. Tehát a szlovákok részére ugyanúgy, mint Magyarország 
minden más nem magyar népe részére, a kiegyezés egy új időszak — a nem
zeti létfenntartásért folyó küzdelem korszakának kezdetét jelentette. 

A szlovákok gazdasági fejlődése a XIX. s%á%ad 70—90-es éveiben 

A X I X . század második fele a kapital :zmus további fejlődésének periódusa 
Magyarországon, ezáltal Szlovákiában, mint az előbbinek szerves részében 
is. Habár a kiegyező kormányok szem előtt tartották a burzsoázia érdekeit, 
a gazdasági polit ika mégis a magyar nemesség kezében vol t . A magyar 
nagybirtokosoknak a vámpolitika útján biztosították az osztrák piacot 
mezőgazdasági termékeik értékesítésére, míg a vámok intézményét egészen 
a 80-as évekig nem használták fel a magyar ipar védelmére. Szlovákiának 
semmilyen gazdasági önállósága nem volt , ezen a területen az idegen tőke 
és az idegen nagybirtok dominált. A szlovák vidékeknek vasúti összeköt
tetése vol t Pesttel, Magyarország gazdasági és pol i t ikai központjával. A 
X I X . század végéig 2300 k m vasútvonalat építettek k i , de ez meg sem kö
zelítette a valódi szükségleteket. Szlovákiában gyors ütemben fejlődtek 
a részvénytársaságok, bank- és hitelintézetek, de felettük a német és magyar 
tőke uralkodott. Fokozatosan mégis kibontakozott szlovák burzsoázia is, 
éspedig a kereskedelemben és az ipar egyes ágaiban. „Tatrin", az első 
szlovák bank 1884-ben alakult. A szlovák területeken működő 133 bankból 
és takarékpénztárból 22 vol t a szlovák burzsoázia kezében, s ez a befekte
tett tőke 14%-át tette k i . 

A vasútvonalak építése, a piac kibontakozása és pénzintézetek alapítása 
meggyorsította Szlovákia ipari fejlődését. A 100 000 for intot meghaladó 
tőkével rendelkező 133 magyar vállalat közül 50 Szlovákiában volt . Ugyan
akkor az iparban befektetett 74 millió forintból a szlovák burzsoázia kezé
ben mindössze 1 millió, tehát kevesebb mint 1 % volt . Az 1881-es és 1890-es 



törvények értelmében a nagyiparosok jelentős kedvezményeket kaptak. 
A kormány ipari és kereskedelmi bankot alapított, s ezek főleg a magyar 
burzsoázia vállalatait hitelezték. A szlovák területeken különösen a bá
nyászat (vasérc) és kohászat fejlődött. A kiegyezéstől (1867) a X I X . század 
végéig a vasérc kiaknázása két és félszeresére megnövekedett, és a magyar 
össztermelés 56%-át tette k i . Ebben a periódusban megháromszorozódott 
a vaskohászat, de a színesfémek (arany, ezüst, réz) termelése lecsappant. 
Jelentéktelen vol t a széntermelés is, amely a magyar össztermelésnek csak 
a 0,2%-át tette k i . 

A könnyűipar egyes ágai értek még fellendülést a szlovák vidékeken 
éspedig a helyi nyersanyagok alapján — a fa-, üveg- és papíripar. Ezekben 
az iparágakban jelentős része vol t a szlovák tőkének is. Erőteljesen kifejlő
dött a cukor- és dohánygyártás. Szlovákiának mindössze hat nagy cukor
gyárában az egész magyar termelés 30%-át állították elő. 

A szlovák területek textiliparát a fejlett cseh és osztrák ipar fojtogatta. 
A helyi vászontermelés mégis, egészen a X I X . század végéig ellenállt 
a konkurrenciának. Valamivel jobban fenntartotta magát a bőripar, de 
ebben az apró vállalatok voltak túlsúlyban. 

Az előbbi áttekintésből kitűnik, hogy Szlovákia ipari termelése a X I X . 
század második felében, általában véve jól fejlődött. A termelés többszörö
sére emelkedett és a gazdasági ágak többségében az ú. n . ipari forradalom 
ment végbe. Szlovákia nem földműves lakosságának részaránya 1869 
és 1900 között 19%-ról 31,7%-ra emelkedett. 

Amíg az ipar fejlődött, a mezőgazdaság nagy nehézségekkel küzdött. 
A feudális maradványok és a falusi lakosság nagy szegénysége és elmara
dottsága miatt, nehezen alkalmazkodott a kapitalista átalakuláshoz. A ma
gyar nagybirtok dominált. Az 1000 holdnál nagyobb birtokkal rendelkező 
tulajdonosok a művelhető földterület 36%-át mondhatták sajátjuknak. 
A szlovák parasztok nagyobb része az egykori zsellérek és cselédek tábo
rához tartozott, fölszabadultak a feudális kötelezettségek alól, de föld 
nélkül maradtak. A földtulajdonosok között a törpebirtokosok voltak 
túlsúlyban. Az 1—10 holdas birtokokra az önálló falusi tulajdonosok 
72%-a esett. Az 1869-es évben 320.000 földtulajdonosra 274.000 kommen-
ciós cseléd és 233.000 mezőgazdasági napszámos jutott . Az önálló falusi 
földtulajdonosok száma fokozatosan csökkent, mígnem az 1900. évben 
elérte a 274.000-t. Ez vol t a szlovák területeken a mezőgazdaság kapitalis
ta átalakulása „porosz útjának" a következménye. 

A kiegyezést követő periódusban sor került a nagybirtokokon, de csak 
a termékenyebb déli és nyugati vidékeken, a belterjes gazdálkodás bizonyos 
fokú térhódítására a mezőgazdasági termelésben. Kivitelre szánt kultúrákat: 
búzát, árpát, vagy pedig az élelmiszeripar igényeinek megfelelően, burgo
nyát és cukorrépát termesztettek. Takarmánynövényeket is vetettek, 
mert az állattenyésztés sem maradt el a fejlődésben. Az első gépek alkalma
zására is sor került, de csak kis számban, mert Szlovákia bővelkedett olcsó 
falusi munkaerőben. 

Amíg a mezőgazdaság a nagybirtokokon alkalmazkodott a kapitalista 



fejlődéshez, a falu lassan olvadt bele ebbe a fejlődésbe, egy helyben topo
gott , sőt részben vissza is fejlődött. Az 1880. évi népszámlálás szerint 
a parasztok 64% a írástudalan, vagy félig írástudó vol t . Nehéz gazdasági 
és szociális helyzete, valamint nemzeti elnyomattatása miatt a parasztság 
elégedetlen vol t . Ez a paraszti elégedetlenség a következőkben jutott kife
jezésre: a 70 es évekig a nemesekkel folytatott tulajdonjogi perekben; 
a 90-es években az egykori zsellérek és cselédek földhöz juttatása érdekében 
indított akciókban, mígnem a X I X . század vége felé elkezdődtek a mező
gazdasági munkások első sztrájkjai is. A parasztok szegénysége miatt min
den terméketlen év éhínséghez vezetett. Az 1882., 1889., 1892. és 1894. évi 
aszályok idején tízével és százával haltak éhen a parasztok. A szlovákiai 
parasztok tömegesen mennek az alsómagyarországi idénymunkákra, de 
fokozódott kivándorlásuk a monarchia más vidékeire és külföldre is. 

A szlovák nép ilyen gazdasági helyzete lényegesen kihatott a szlovák 
területek körülményeire és a szlovák nemzeti mozgalom intenzitására. 

A szlovákok nemzeti mozgalma a XIX. század 70—90-es éveiben 

Az 1867. évi kiegyezés gyökeresen megváltoztatta a szlovák nemzeti moz
galom helyzetét, és új államjogi és poli t ikai feltételek közé helyezte. A Bécs
re támaszkodó politika, amit a szlovák nemzeti mozgalom vezetői az 50-es 
és 60-as évek folyamán vezettek, a kiegyezéssel csődbe jutott , tehát alkal
mazkodni kellett az új feltételekhez. Az 1861. évi Memorandum továbbra 
is megmaradt a szlovák nemzeti mozgalom hivatalos programjának, de 
reménytelen vol t gyors valóra váltása. Az új feltételek növelték a szlovák 
nemzeti mozgalom soraiban fennálló differenciálódást. A szlovák nemzeti 
mozgalom egyik szárnya, amelyhez J. Polarik és Nemesan is tartozott, 
a magyarokkal való együttműködés mellett szállt síkra. Ehhez a szárnyhoz 
csatlakoztak egyes szlovák nemesek, valamint J. Zarzecki és J. Pozdeh 
pesti vállalkozók és J. Bobula a publicista. Ez az áramlat, amely az „Új 
iskola" elnevezést kapta, Pesten „Slovacke novine" cím alatt lapot adott 
k i . Az „Új iskola" megkísérelte megnyerni magának a pesti szlovák egye
temistákat és munkásokat. Abban a törekvésében, hogy a szlovák nemzeti 
mozgalmat kivonja Bécs hatása alól és a magyar valósághoz kösse, kísér
letet tett a magyar baloldallal való együttműködésre. 

A szlovák nemzeti értelmiség többsége, élén St. M . Daksnerrel, H u r -
bannal, Franciscival és Paulini-Tottal, az 1861-es Memorandum politikájá
hoz tartotta magát. A „Régi iskola" áramlata az „Új iskola" befolyása és 
a magyar uralkodó körök hegemonista politikája ellen indított küzdelmet 
és ebben Magyarország többi nemzetiségével való együttműködésre támasz
kodott. Ez a két áramlat mellett, még néhány csoport és egyén jelentkezett 
a maga koncepciójával a szlovák nemzeti kérdés megoldására, de az ő ha
tásuk jelentéktelen volt . 

Az 1868. évi magyar országgyűlésen a nemzetiségi törvény megvitatása 
alkalmával, a „Régi iskola" élénk tevékenységet fejtett k i . Petícióval folya-



modtak az országgyűléshez és egész sor vármegyéhez. Követelték Magyar
ország népeinek egyenjogúságát, a vármegyék nemzetiségi elven való 
kialakítását, a minisztériumok mellett szlovák tagozat felállítását, anyanyelv 
használatát az iskolákban és a nemzeti jellegű egyesületek szabad működé
sét. A „Régi iskola" összehangolta tevékenységét a szerbek és ruszinok 
vezéreivel - Miletic-tyel és Dobrijanskival, akik az országgyűlésen a szlo
vákok nemzeti követeléseit képviselték. Az „Új iskola" a maga nemzeti 
követeléseit a magyar baloldali ellenzék képviselői útján nyújtotta be az 
országgyűlésnek. Nye lv i , iskolai és kulturális jogokat követeltek, elismerve 
ugyanakkor az „egy polit ikai magyar nemzet" elméletét. Ezzel a minimális 
nemzeti programmal elért balsikere közelebb hozta az „Új iskolát" a „ré
gihez". Mindkét irányzat képviselőinek 1868. X I . 9-i pozsonyi értekezletén 
megállapodtak: fegyverszünet a sajtóban; együttes fellépés az országgyű
lési választásokon; előkészületek az egységes közlöny kiadására. A z 1868. 
évi nemzetiségi törvény elfogadása után az „Új iskola" megszakította 
együttműködését a magyar baloldallal. A z országgyűlési választásokon a 
„Régi iskola" egy, az „Új iskola" két képviselői helyet kapott. A siker 
szerény vol t , de figyelembe véve a magyar választási jog antidemokrati
kus és nemzetiségellenes rendelkezéseit, mégsem vol t lebecsülendő. A „Ré
gi iskolának" sikerült a Velika Revuca-i szlovák gimnázium mellett, még 
kettőt alapítani: Mártonon (evangélikus) és Klostar pod Zmijevom-on 
(katolikus). A Matica Slovacka fokozta tevékenységét és megalakult a szlo
vák nők („Zivena") és egyetemisták („Slovacka omladina") nemzeti egye
sülete. Igen aktívan működött a St. Vojteh-ról elnevezett szlovák katolikus 
egylet, amely felépítette székházát is. A „Pest-budimske vjedomosti" 
a „Régi iskola" sajtóorgánuma 1870-ben Mártonra költözik, és i t t „Narodne 
novine" név alatt jelenik meg. A Matica nyomdát kapott, és fokozta kiadói 
tevékenységét. Turócszentmárton a szlovákok nemzeti központjává vált. 
A „Régi iskola" pol i t ikai „néppárt"-tá nőtt s ennek vezetője, egészen a ha
láláig, V . Paulini-Tot, a Matica Slovaéka alelnöke és a magyar országgyűlés 
képviselője vol t . T o t az országgyűlésben együttműködött a nemzetiségek 
képviselőivel, valamint a magyar baloldal egyes képviselőivel is (Mocsáry 
L . és Irányi D . ) . 

Az „Új iskola" igyekezett megtartani befolyását és e célból további 
engedményeket tett, bizonyos dolgokról lemondott, nemzeti követelései
ben és együttműködött a Deák-párttal. Követeléseit a következőkre csök
kentette: a meglevő szlovák gimnáziumok megőrzése; a Matica Slovaőka 
támogatása és több hivatalnoki hely biztosítása a szlovákok részére. „Meg
egyezési pártnak" kezdték magukat nevezni, s J. Polarik halála (1870.) 
után a pártot Bobula, majd 1872-től J. M a l i vezette. 

A kiegyezési rendszer megszilárdulásával, a X I X . század 70-es éveiben, 
megszűnt annak szüksége, hogy Magyarország uralkodó körei burkolt 
formában mesterkedjenek a nemzetiségek nemzeti mozgalmával szemben. 
Megindult a nagymagyar nacionalizmus expanziója és ennek, a nemzetiségi 
mozgalmak között a leggyengébb, a szlovák lett az áldozata. A soviniszták 
szemében a Matica Slovacka vol t a szálka, amely 12 évi tevékenysége alatt 



szépen fejlődött: 1200 tagja és Szlovákia minden helységében megbízottja 
v o l t ; a „Letopis" 12 számát és az irodalom, valamint tudomány külön
böző területéről 41 könyvet adott k i ; támogatta a műkedvelő színházak 
és dalegyletek fejlődését. A Matica keretében fokozatosan kialakult a levél
tár, múzeum és galéria, valamint gazdag könyvtár is keletkezett. A Matica 
együttműködött más hasonló, elsősorban szláv, egyesületekkel a monar
chiában és külföldön. 

A magyar kormány 1875-ben, a szlovák nemzeti mozgalom felszámolá
sának politikájától vezérelve, feloszlatta a Matica Slovackát, és egész vagyo
nát elkobozta. Mileticnek a Matica megszüntetésével kapcsolatos interpellá
ciójára Tisza azt felelte, hogy ő nem tud semmilyen szlovák népről. A kor
mány már korábban (1874-ben) bezáratta a szlovák gimnáziumot Velika 
Revucán és Klostaron, nemsokára utána (1875-ben), Mártonon is. A ma
gyar kormány ilyen politikája miatt, az „Új iskola" illetve a „megegyezési 
párt" kompromittálta magát. Híveinek egy része csatlakozott a „Régi 
iskolához" illetve néppárthoz, míg a másik része a kormánypárthoz és 
cserbenhagyta a szlovák nemzeti mozgalmat. 

A X I X . század 80-as és 90-es éveiben a néppárt vol t a szlovák nemzeti 
mozgalom egyetlen képviselője, de állandóan védekezési helyzetben. 
A nem eléggé önálló és gazdaságilag gyenge szlovák burzsoázia nem vol t 
kész az ellenállásra a rendszer hegemónista politikájával szemben. A Stur-
féle iskola vezetőinek elhalálozása után, a pártot Pavle Mudronj , mártoni 
ügyvéd vezeti, míg a párt ideológusa Húrban f ia , Svetozar Húrban — Va-
jansky. így tengődött a párt a 70-es és 80-as évek végén, a hatóságok szlo
vákokkal szemben alkalmazott asszimilációs politikájának a légkörében. 
A hatóságok támogatása mellett, magyarosító egyesületek alakultak, mint 
amilyen a F E M K E (Felsőmagyarországi közművelődési egyesület) vo l t , 
melynek tagjai minden szlovák megmozdulást pánszláv összeesküvésnek 
és bécsi intrigának minősítettek- Ilyen nyomás alatt a szlovákok nemzeti 
mozgalma degradálódott, elvesztette hitét saját erejében és pánszláv illú
ziókkal ámította magát. Mindezektől eltekintve, Szt. Márton megmaradt 
a szlovákok kultúrközpontjának, s hozzá csatlakozott még a szt. Vojtehról 
elnevezett egyesület - a szlovák katolikusok nemzeti közművelődési szer
vezetének - központja, Trnava is. A szlovák értelmiség java része, a heves 
nemzeti üldöztetés ellenére is, hű marad népéhez és a szlovák nemzeti ön
tudat és kultúra ápolásán fáradozott. 

A szlovák nemzeti mozgalom a XIX. s^á^ad végén és a XX. s^á^ad elején 

Az előbbiekből világosan kitűnik, hogy a nemzeti elnyomás mennyire 
lelassította a szlovákok normális gazdasági és kulturális fejlődését. Amíg 
az 1868-tól 1900-ig terjedő időszakban Magyarország lakossága 23%-kal, 
a szlovák lakosságé mindössze 13,1%-kal gyarapodott. Szlovákiából évente 
többszázezer ember (1900-ban kb 370.000) ment idénymunkára Magyar-



ország és a monarchia más vidékeire. Harminc év alatt kb. félmillió lélek 
költözött el Szlovákiából. A magyarosításnak nagy sikeie vol t a szlovák 
városokban. A két legnagyobb szlovák ipari központban, Pozsonyban 
és Kassán, a magyarok számbeli fölényre tettek szert. A szlovákoknak 
immár nem volt egy középiskolájuk sem, a X I X . század utolsó harminc 
évében pedig 1322 elemiből is kirekesztették a szlovák nyelvet, úgyhogy 
az 1900. évben már csak 500 szlovák tannyelvű elemi iskola maradt. 

A nemzeti mozgalom még ilyen körülmények között is egzisztál, sőt 
időközönként fel is élénkül. A magyar uralkodó körök és a bécsi udvar 
közötti viszonyok kiéleződése a X I X . század végén, időközönként meg
könnyítette a szlovák nemzeti mozgalom manőverezését. A szlovák nem
zeti vezetők együttműködnek a románok és szerbek mozgalmával. Bánffy 
kormánya 1895 áprilisában engedélyezte a „Szlovák múzeumi társaság" 
megalapítását. Jóváhagyta Magyarország nemzetiségei kongresszusának 
(1895 augusztusa) összehívását. Ezen a Budapesten megtartott kongresz-
szuson igen reprezentatív szlovák küldöttség vett részt, s ennek élén P. 
Mudronj , Sv. Húrban Vajanski, M . Stefanovié és S. Daksner jelent meg. 
A kongresszus elvetette az „egy magyar polit ikai nemzet" elméletet és 
a vármegyéken belül nemzetiségi autonómiát követelt. Síkraszállt a széles 
polgári demokratikus szabadságért, valamint az egyház és az iskolák auto
nómiájáért. A kongresszus 12 tagú bizottságot választott azzal, hogy a ha
tározatok végrehajtásán dolgozzon. A kormány viszont hamarosan fokozta 
nyomását a nemzetiségekre és a kongresszusi döntések végrehajtása meg
hiúsult. A kongresszus mégis jelentős szerepet játszott a nem magyar népek 
nemzeti mozgalmának felélesztésének és együttműködésének terén. Kü
lönösen kihatott a szlovák nemzeti mozgalom újabb kibontakozására. 

A X I X . század végén tovább folytatódott a szlovák nemzeti mozgalom 
belső differenciálódása. A mártoni központ mellett megjelenik a másik, 
amely Trnavában, a szt. Vojtehról elnevezett katolikus egylet körül alakult 
k i . A szlovák katolikus papság mozgalmának vol t saját közlönye is, a „Lu-
dove n o v i n i " (1897-től) és A . Hl inka és A . Bijelek vezetése alatt állt. 
A mozgalom együttműködött Zichy néppártjával de nemsokára elszakadt 
tőle, a szlovákok önálló katolikus megmozdulásaként. A mozgalom a pa
rasztok szociális helyzetének javítását követelte, és élénk szociális és oktató
nevelői munkát fejtett k i a nép között. A két központ között bizonyos fokú 
versengés állt fenn, de ez nyilvánosan egészen a század végéig nem jutott 
kifejezésre. 

A mártoni központ sokkal komolyabb ellenzékét képezték a monarchia 
egyetemein tanuló szlovák főiskolások. Kifogásolták a mártoni vezetők 
harcképtelenségét, és követelték a szlovák nemzeti mozgalom szorosabb 
együttműködését a monarchia más népeinek nemzeti mozgalmával. Vezető
szerepük ebben a megmozdulásban a Prágában tanuló szlovák egyetemis
táknak volt , közülük különösen kitűntek: V . Srobak, P. Blah, J. Smetani 
és L . Novomesni. A „Hlas"-on keresztül propagálták a cseh-szlovák egy
ség eszméjét s ebben T . Masaryk poli t ikai támogatását élvezték. Stur prog
ramja helyett Kolarét népszerűsítették és síkraszálltak a konkrét szociális 



és poli t ikai munkáért a nép soraiban. A hlas-ista mozgalom mégsem tudott 
tömegbázishoz jutni , mert a külön szlovák nemzet realitását látta elő. 

A X X . század elején, az egész világon megerősödtek az imperialista ellen
tétek és fokozódott az elnyomott osztályok és nemzetek harca. A szlovák 
mozgalom kísérletet tett az osztrák-magyar ellentétek kihasználására, de 
a magyar kormányok hajthatatlanok maradtak. Nem fogadták el P. M u d -
ronj javaslatát, hogy engedélyezzék a Szlovák Matica felújítását. A kor
mány, legjelentéktelenebb cselekedeteikért is üldözte a szlovák nemzeti 
vezetőket. A X X . század elején mégiscsak új erőre kapott a mozgalom. 
A k k o r kezdi tevékenységét Milán Hodáa, ez a fiatal értelmiségi. Leleplezte 
a magyarországi polit ikai viszonyokat, de ugyanakkor a szlovák nemzeti 
mozgalom vezetőségének éretlenségét is, és síkraszállt a nemzeti és általános 
demokratikus követelések összevonásáért. Ezeket az elgondolásokat kü
lönböző szlovák kiadványokban jelentette meg, de közzétette saját lapjá
ban, a Pesten megjelenő „Slovenski tuádenik"-ban is. Az 1901-es válasz
tásokon a mártoni néppárt 4 mandátumot kapott. Harminc év után ez vol t 
az első eset, hogy a szlovákoknak képviselőjük van az országgyűlésben. 
Felélénkült a mozgalmi munka a nép körében, erősödött az agitációs tevé
kenység a sajtóban, és az amerikai szlovákok is nagy mértékben fokozták 
aktivitásukat. Helyi jellegű szlovák gazdasági és kultúregyletek alakulnak. 
Különösen Hodáa serénykedik a „Tuádenik" oldalain. Szociális, elsősor
ban agrár-kérdéseket vet fel, és a szlovák parasztok érdekeiért száll síkra. 
Az 1905—1906. évben kiújuló magyar-osztrák ellentétek élénkebb tevé
kenységre ösztönzik a szlovákokat. A „Slovenske n o v i n i " és a „Slovenski 
Tuzdenik" fokozzák kampányukat, de az 1905-ös választásokon a szlová
kok csak két képviselői széket kapnak az országgyűlésben. A választások 
a néppárt mártoni szárnyának vereségét hozták, s ezáltal poli t ikai elentő-
sége csökken. Erősödik a néppárt katolikus szárnya, amelynek a „Katolicke 
novine" a szócsöve. Ez a szárny szélesebb demokratikus szabadságot és 
szociális jogokat követelt és ezzel fejtette k i hatását a szlovák parasztságra. 
Síkraszállt a szorosabb együttműködésért az egész monarchia leigázott 
népeivel, de különösen a csehekkel. 

Hodza, aki az 1905. és 1906. évi választásokon, mint a kulpini kerület 
képviselője, bekerült a képviselőházba, folytatta élénk tevékenységét. 
A szerb és román képviselőkkel egyetemben megalakította a „Nemzetiségi 
pártot", amelynek a képviselői köre nemzeti egyenlőségért és demokrati
kus jogokért harcol az országgyűlésen. Ebben az időben megerősödött 
a szlovák burzsoázia is, nemcsak a kisebb városokban, hanem a nagyobb 
gazdasági centrumokban is, Pozsonyban, Zólyomban stb. A szlovák nem
zeti mozgalom erősödésének jelentős megnyilvánulása vol t az 1905 au
gusztusában megrendezett, hodolini szlovák és cseh néprajzi és gazdasági 
kiállítás. Ez a szlovák burzsoázia fellendülésének a tanúbizonysága és 
a szlovák-cseh testvériség manifesztációja volt . Ebben az időszakban kerül 
sor a szlovák munkásmozgalom kibontakozására és együttműködésére 
a nemzeti mozgalommal. A szlovák nemzeti mozgalom jelentős sikerével 



zárultak le az 1906-os választások, amikor hét szlovák képviselő került 
az országgyűlésbe. 

I ly módon a szlovák nemzeti mozgalom áthidalta a válságot és a X X . 
század elején, az osztály- és nemzeti ellentétek kiéleződésének feltételei 
között lépett a magyar uralkodó körök asszimilációs politikáját kereszte
ző, sikeresebb ellenállás útjára. 

3. V A J D A S Á G I S Z L O V Á K O K A X I X . S Z Á Z A D M Á S O D I K 
F E L É B E N ÉS A X X . S Z Á Z A D E L E J É N 

A vajdasági szlovákok nemzeti mozgalmának kezdete 

A feudális viszonyok megszüntetésének az 1848/49-es forradalomban 
nagy a jelentősége a vajdasági szlovákok életében is, mert addig túlnyomó 
többségük a hűbéri szolgáltatások terhét viselte, ami akadályozta tőkés 
alapon gyorsabb gazdasági és társadalmi fejlődésüket. Elkezdődik a paraszt
ság gyorsabb társadalmi differenciálódásának periódusa, a szlovák burzso
ázia fejlődése és az értelmiség számbeli gyarapodása. Mindez a nemzeti 
öntudat ébredéséhez vezetett, ami az erőteljesebb kulturális nevelőmun
kában, a szlovákok nemzeti-politikai mozgalmába, de fokozatosan a Vaj
daság polit ikai mozgalmába való bekapcsolódás útján jutott kifejezésre. 
Bach abszolutizmusának bukása és a szlovák nemzeti mozgalom beindí
tása a „Szlovák nép memoranduma" 1861. évi meghozatala után ébredésre 
és cselekvésre ösztönözte a vajdasági szlovákokat is. Ennek az ébredésnek 
a megnyilvánulása vol t 1862/63-ban a kisaci olvasókör megalapítása. Kez
deményezője Jur Jesenski és Jan Micatek volt . Kettőjük 100 aranyat gyűj
tött össze Kisacon és Lalicon, mint adományt a Szlovák Matica részére s 
elküldték Szt. Mártonra. A bácskai szlovákok küldöttsége 1863-ban Már
tonra utazott Cir i l l és Method tevékenysége 1000-éves évfordulójának 
megünneplésére, de ezt a jubileumot Petrovacon is megünnepelték. A vaj
dasági szlovákok nemzeti öntudatának ébredéséhez hozzájárult Karo l 
Kuzmani 1865. évi vajdasági látogatása. A szlovák nemzeti mozgalomnak 
ez az ismert aktivistája Petrovacon, Gloáanban és Kulpinban tartózkodott, 
de ellátogatott Újvidékre is, ahol a szerb polit ikai vezetőkkel folytatott 
eszmecserét. A vajdasági szlovákok részt vettek Zágrábban a Nikola Subic 
Zrinjski halála 300. évfordulójára rendezett ünnepségen és ugyanennek 
az évfordulónak petrováci megünneplése miatt, 1867-ben elítélték J. M i -
cateket és V . Rohant. 



A vajdasági szlovákok nemzeti mozgalmának további erősödése 

A vajdasági szlovákok fokozott polit ikai tevékenysége szembetűnő az 
1869. évben, amikor a kulpini választási kerületben, a magyar országgyűlés 
képviselőjévé Vil i jam Paulini-Totot, simert felvidéki politikai munkást, 
a Szlovák Matica alelnökét választották meg. Attól kezdve a kulpini 
választási kerület szlovák és szerb polgárai, egyetértésben, felváltva szlová
kokat és szerbeket jelöltek képviselőnek. A bácskai szlovákok fontos nem
zeti központja Petrovac (Petrőc) lesz, 1869-ben 6000 lakossá van, és i t t 
a szlovákok nemzeti öntudata már az 1848/49-es forradalom előtt is ébre
dőben volt . Ebben a helységben tevékenykedett a szlovák nemzeti ügy 
néhány igen aktív munkása — tanítók és papok, névszerint: Andrej Bukva, 
Juraj Mrva , Jan Kvacala, Jan Garaj, Mart in Krajcovic, Karol Lehotin 
és mások. Hasonló öntudatos szlovákok voltak a tanítók és papok Glo-
Zanban, Kulpinban és más szlováklakta helységekben is. A vajdasági szlo
vákok, lehetőségeikhez mérten, segítették a felvidéki általános szlovák 
nemzeti intézményeket, így a Szlovák Maticát és a Velika Revuca-i, mártoni 
és Klostar pod Znijevom-i gimnáziumot. Mindkét szlovák nemzeti köz
ponttal, a mártonival és a pestivel, állandó kulturális és polit ikai kapcsola
tot tartottak fenn. 

A vajdasági szlovákok mozgalma még a X I X . század 70-es és 80-as 
éveiben, a leghevesebb magyarosító nyomás korában sem volt passzív, 
habár a felvidéki szlovákok nemzeti mozgalma defenzívába vonult. Több
nemzetiségű és politikailag meglehetősen aktív környezetben élve, nagyobb 
ellenállóképességet mutattak, mint felvidéki társaik. A vajdasági szlová
kokra pozitív hatást gyakorolt a hasonló sorsú vajdasági szerbek polit ikai
lag tevékeny nemzeti mozgalma. A vajdasági szlovákok állandó kapcsola
tot tartottak fenn a szerbek nemzeti mozgalmával, és támogatták az „Egye
sült Szerb Ifjúság" és Miletic mozgalmát. Ebben az időben M . Godra, F. 
K u t l i k , J. Mrva és J. Micatek, a vajdasági szlovákok nemzeti mozgalmának 
vezetői érintkezésben állnak a szlovákok mártoni vezetőségével, és szlovák 
könyveket, lapokat terjesztenek a vajdasági szlovákok körében. A szlovák 
nyomtatott szó terjesztéséhez Szerémségben J. Maliak és V . Húrban járult 
hozzá. A X I X . század 70-es és 80-as éveiben a vajdasági szlovákok vezetői 
gazdasági és közművelődési egyesületeket alapítanak. Önsegélyző és 
kölcsönző társulatok is alakulnak. Petrovacon 1870-ben, Pivnicén 1872-ben, 
Stara Pazován 1882-ben. Kulpinban 1875-ben vasárnapi iskolát, 1885-ben 
pedig Kisacon olvasókört nyitottak. 

A bácskai szlovákok polit ikai életében bizonyos élénkség állott be az 
1875. évi országgyűlési választások idején, amikor a kulpini kerületben 
M . Mudronjt jelölték képviselőnek, igaz ugyan, hogy őt — a hatóságok 
választókra kifejtett heves nyomása miatt — nem választották meg. Ez 
a polit ikai tevékenység tovább fokozódott a „Nemzetiségek kongresszusa" 
(1893—95) előkészítésének idején. Ekkor dr Milos K r n o , a vajdasági szlo
vákok későbbi polit ikai vezére, fejtett k i nagy aktivitást. K r n o tartotta az 
állandó kapcsolatot a mártoni vezetőség és a szerb poli t ikai személyiségek 



között. A vajdasági szlovákok polit ikai érdeklődésének felkeltéséhez sok
ban hozzájárult dr Milos Stefanovic, a Szlovák Néppárt harcosabb szár
nyának vezetője. Stefanovic tevékenyen közreműködött a magyarországi 
nemzetiségi mozgalmak kapcsolatának kiépítésében, és a nemzetiségi 
kongresszus összehívásában. Az 1896-os évben kulpini képviselőnek 
jelöltette magát, és választói kerületében, mind a szerbek, mind a szlovákok 
körében polit ikai felvilágosító munkát fejtett k i , és habár nem választották 
meg, hatást gyakorolt a polit ikai élet fellendítésére. 

A vajdasági szlovákok a 90-es években esnek át — nemzeti tevékenységük 
miatt - az első polit ikai pereken. Az 1895. évi nemzetiségi kongresszu
son a vajdasági szlovákok számottevő csoportja vett részt. Folytatódik 
a gazdasági és közművelődési tevékenység, és szlovák középiskola meg
nyitását tervezik Pazován, na de ennek a megvalósítására soha sem. került 
sor, s a vajdasági szlovákok saját anyanyelvű középiskola nélkül maradtak. 

A. vajdasági szlovákok nemzeti mozgalmának föllendülése a XX. s%á%ad elején 

A dualizmus válsága és Magyarország elnyomott népei nemzeti mozgalmá
nak erősödése, a X X . század elején, politikailag is aktivizálta a vajdasági 
szlovákokat. Társadalmi fejlődésük az osztályok fokozott differenciálódá
sához, a polgárság fejlődéséhez vezetett. A szlovák nemzeti értelmiséget 
a Vajdaságban most már nem kizárólag a tanítók és papok képezik, jelent
keznek a szabad foglalkozású értelmiségiek — ügyvédek és orvosok is, 
akik a nemzeti mozgalomban átveszik a vezető szerepet. A X I X . század 
végén és a X X . század elején, kétségkívül, dr Milos K r n o és dr Ludovi t 
Micatek volt a vajdasági szlovákok politikai vezetője. Az 1900. évtől 
mindkettőjük aktívan dolgozott Újvidéken, amely a vajdasági szlovákok 
új polit ikai központjává vált. K r n o és Micatek indítják el 1902-ben a vaj
dasági szlovákok első polit ikai lapját, a „Dolnozemski Slovak"-ot. Ez a lap, 
melynek K r n o volt a tulajdonosa, Micatek pedig a szerkesztője, a vajdasági 
szlovákok demokratikus és nemzeti, harcos tájékoztató eszköze lesz. Ez 
a lap, széles körben hirdetve a leigázott népekkel, külön a szerbekkel való 
testvéri együttműködést, nagyban hozzájárult a szlovákok polit ikai akti
vizálásához. 

A X X . század elején fokozódik a vajdasági szlovák polgárság tevékeny
sége. Szlovák bankok alakulnak Kisacon, Petrovacon, Újvidéken, Stara 
Pazován és Kovacicán, de állítólag Padinán és Banovcin is. Habár ezek 
a bankok kevés tőkével rendelkeztek, a kisszámú szlovák burzsoázia tá
maszai voltak, és létezésük puszta ténye is ennek gazdasági erősödéséről 
beszél. 

A vajdasági szlovákok politikai életébe jelentős dinamizmust v i t t Milán 
Hodza, a fiatal, energikus, felvidéki szlovák politikus, aki összeköttetést 
teremtett a vajdasági szlovák és szerb politikusokkal. Az 1905. és 1906. 
évben Hodzat megválasztották a magyar országgyűlés kulpini képviselő
jének. Hodza polit ikai ténykedésével áll kapcsolatban a nevezetes szlovák -



szerb nagygyűlés, amit 1904. novemberében Petrovacon tartottak meg, 
s amelyen 8000 ember vett részt, és Hodza valamint Jasa Tomic tartott 
beszédet. A hasonlóan sikeres szlovák-szerb nagygyűlések egymást kö
vették: 1904 decemberében Újvidéken, az 1906. évben Becskereken, Piv-
nicén és Kovacicán. Ez az 1904—1906. évi szlovák-szerb polit ikai tevé
kenység része vol t a magyarországi nemzetiségek fokozott polit ikai harcá
nak, s ezzel kapcsolatban kell megemlíteni, hogy a magyar országgyűlésen 
25 tagból álló, erős képviselő-klubot alakítottak. 

A vajdasági szlovákok századeleji polit ikai akciói közül megemlítjük 
még az ismert, 1904 és 1908 között lezajlott, „kovacicai p e r t . " 6 A kovacicai 
szlovákok ellenszegültek a magyar hatóságoknak, amiért beavatkoztak 
plébánosuk megválasztásába. Erre a beavatkozásra akkor került sor, amikor 
az új plébánosnak Jan Caplovicot, a nemzeti öntudatáról ismert és a ható
ságoknak éppen ezért nem kívánatos szlovák papot választották meg. 
Caplovicot törvényellenesen leváltották, és helyére (1907-ben) magyar 
plébánost tettek. A kovacicai szlovákok bojkottálták az új plébánost, és 
harcot indítottak Caplovic visszatéréséért. A megmozdulás szlovák nem
zeti akció színezetét kapta. Az öntudatos kovacicai szlovákokat Bobos 
kereskedő vezette. A hatóságok perbe fogták a 97 legkitartóbb szlovákot, 
az ítélethozatalra 1908-ban került sor. A vádlottakat szerb és szlovák ügy
védek védték, s ezáltal az ügy polit ikai színezetet nyert. A vádlottak védői 
— szlovákok: Milos K r n o , Jankó Petrikovic, Igor Beniac, Jur Janosik 
és a szerb D . Boskovic, kiváló polit ikai személyiségek voltak. A nemzetisé
gek ellenzéki mozgalmának sajtója felhasználta a pert a hatóságok magya
rosító politikájának leleplezésére, és védelmébe vette a kovacicai parasz
tokat. A bíróság,,a magyar hatóságok és a magyar nép elleni" lázítás miatt 
2-től 4 hónapig terjedő fogházbüntetésre ítélte a kovacicaiakat. A kovaci-
caiak megmozdulása az ő győzelmükkel ért véget: a magyar papot eltávo
lították, Caplovicot pedig 1910-ben visszahelyezték. 

Nemzeti érzésükben öntudatosan és politikailag cselekvésre készen, 
mind a saját népük, mind a vajdasági környezet polit ikai életében jelentő
sebb szerephez jutva, haladtak a vajdasági szlovákok a nagy események 
felé. 

Ezért tartjuk pontosnak a modern szlovák történetíró megállapítását, 
hogy a vajdasági szlovákok „az ezen a vidéken leélt kétszáz év ellenére is, 
legjobban megőrizték nemzeti öntudatukat, őseik nyelvét, valamint anyagi 
és szellemi kultúrájuknak különféle vonásait". 7 Tegyük hozzá, hogy mindig 
igyekeztek megőrizni testvéri és lojális viszonyukat szomszédaikkal ebben 
a többnemzetiségű környezetben. 

Fordította Kas^a Ibolya 
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Rezi/ne 

Slovacki nacionalni pokret u drugoj polovini X I X i pocetkom X X veka 

U uvodnom delu rada autor daje prikaz politickih i privrednih prilika u Habzburskoj 
monarhiji posle gusenja revolucije, s posebnim osvrtom na slovacke krajeve i polozaj 
Slovaka u periodu apsolutizma i centralizma. Nacionalne slovacke snage su ekonomski 
i politicki slabe i nisu mogle bitno uticati na privredni i kulturni razvitak slovackih kra-
jeva. Vladajuci krugovi su i dalje nastavili politiku zavadanja i izigravanja narodnosti 
iskoristavajuci versku, kulturnu i jezicku podvojenost slovackog naroda. 

Pred pad Bahovog apsolutistickog rezima pocelo je izvesno ozivljavanje slovackog 
nacionalnog pokreta. Padom apsolutistickog rezima posebno je oziveo nacionalni pok
ret Madara sto nije dovelo i do afirmacije nemadarskih naroda. Priznavanjem integriteta 
Ugarske slovacki narod je izgubio pravo na upotrebu svog jezika i 1861. su ostali bez 
ijednog predstavnika u ugarskom saboru. Svoje zahteve su formulisali putem stampe 
i posebnih publikacija u Pesti. U Turcanskom sv. Martinu odrzan je narodni zbor. Me
morandum donesen na ovom zboru trazi priznavanje posebnosti slovackog naroda, 
njegove puné ravnopravnosti njegovog jezika te priznavanje izvesnog teritorijalnog 
integriteta. Ovaj dokumenat iznosi citav nacionalni i drzavno-pravni program slovackog 
naroda. Madarska vlada je neprijateljski docekala memorandum. Bee se vesto sluzio 
slov. pokretom protiv madarskog plemstva i burzoazije, cineci sitne ustupke Slovacima. 

Osnivanje Matice slovacke predstavlja znacajan korák u praveu ujedinjenja vodecih 
kulturnih snaga. 

Unatoc nepovoljnih okolnosti slovacki pokret je ipak postigao stanovite uspehe, 
osobito u periodu natezanja Beckog dvora sa ugarskim plemstvom. 

Autor dalje tretira nacionalni pokret Slovaka posle Austro-ugarske nagodbe, do 
kője je doslo nakon niza neuspeha Becke vlade. D a bi zasutili interese vladajucih klasa 
oni su posli na kompromis sa Madarima. K a o rezultat ove nagodbe najvise su bili po-
godeni oslobodilacki pokreti naroda, a od svih naroda u najtezim polozaju su se nasli 
Slovaci. Nagodba je pocetak jedne nove epohe - epohe bőrbe za nacionalno samoodráa-
vanje. 

Razvoj kapitalizma se ipak osetilo u slovackim krajevima osobito u gradovima, sto 
je vodilo ka jacanju nacionalnog pokreta. Novonastale okolnosti su nametale novu stra-



tegiju. Javila se i tzv. „ N o v a ákola" koja je trazila saradnju sa Madarima, nasuprot 
ovima stara Skola se zalagala za politiku memoranduma. Nacionalni progon Slovaka 
se nastavila nesmanjenom zestinom. Vel iki udarac nacionalnom pokretu bilo je zatva-
ranje Matice slovacke. I pored svih nedaca vecina slovacke inteligencije ostalo je veran 
svom narodu i radio je na njegovanju slov. nac. svesti i kult. 

Posebno se tretira nacionalni pokret Slovaka u Vojvodini . Vojvodanski Slovaci 
su uspeli ocuvati kontinuitet kulturnih tekovina i nacionalne svesti kao i lojalne odnose 
prema drugim narodima u mnogonacionalnoj sredini. Njihova politicka uloga je bila 
sve znacajnija u Vojvodanskoj sredini. 

Summary 

The slovak national movement in the second half of the 19th and at the 
beginning of the 20th century 

The author sets out with an account of the economical background in the Habsburg 
monarchy after the revolution, with special regard to the Slovak regions during the 
cent alistic totalitarian régime. T h e Slovak national forces were both economically 
and politically infirm and colud not have a decisive say in in cultural and economical 
matters. T h e ruling classes continued to take advantage of the existing contradictions 
among the peoples. 

Certain revival of the national movement started when it became obvious that the 
totalitarian régime was doomed to all. However the downfall of the régime failed to 
fulfill the hopes of nations other than hungarian. Only the Hungarians gained certain 
advantages mostly to the disadvantage of other nations. The Slovaks had lost the right 
to use their own language and remained without a single representative in the hungarian 
assembly. They began to use the press and appropriate pamphletes to publish their 
demands. T h e national assembly in st. Martin resulted in a memorandum demanding 
the full recognition of national equality and certain teritorial integrity of the Slovak peop-
le. The memorandum was an expression of the slovak national programme. It was 
received by resentment and hostility by the ruling hungarian circles. Vienna had taken 
advantage of the slovak national movement against the hungarian aristochracy, making 
insignificant concessions to the Slovaks. 

The establishment of Matica Slovacka was an important landmark towards the uni-
fiction of leading cultural forces. 

I n spite of the obstacles the national movement achieved significant results, especially 
during the debate between Vienna and the hungarian aristochracy. 

The author alsó deals with the national struggle after the Austro-hungarian treaty. 
The austrian government suffered several serious set-backs and was compelled to com-
promise with the ruling classes of Hungary. A s a result all the national movements 
were supressed. 

The development of capitalism was beginning to show in the Slovak regions. N e w 
efforts were made to meet the demands of time and strengthen the national movement. 
The so called „ N e w School" sought cooperation with the Hungarians while the „ O l d 
School" remained true to the memorandum. The Slovaks went through terrible tribu-
lation and suffered a great loss when „Matica Slovacka" was closed down. E v e n so 
most public figures kept on fighting, devoting their efforts to the cause of national 
liberation. 



The last chapter is dedicated to the national struggle of Slovaks in Vojvodina. T h e 
Slovaks in Vojvodina had managed to presetve teir national identity, they had alsó 
cherished loyal and friendly relations with other nationalities. Their political activity 
had been a great tribute to the poeple of Vojvodina. 









Szofrán Tamás 

A H E L Y I KÖZÖSSÉGEK HELYE ÉS FELADATA A 
MŰVELŐDÉSI ÉLET MEGSZERVEZÉSÉBEN* 

A délbánáti magyar művelődési egyesületek 8. szemléjét előkészítő egyez
tető bizottság a fenti témát választotta a mai tanácskozásunk tárgyául. 
A téma mind a kultúrpolitika, mind pedig a helyi közösségek feladatának 
és szerepkörének konkrét meghatározása szempontjából rendkívül időszerű. 
A vitaindító előkészítése közben — az érintett kérdések sokrétűsége, a té
mának az önigazgatású társadalmunk minden szférája felé szerteágazó 
összefüggései miatt a mondanivaló túlnőtte és szétfeszítette a cím adta 
kereteket. Sem a helyi közösséget, sem a művelődést, de még azok kölcsö
nös viszonyát sem lehet elszigetelten, társadalmi életünk egészének vizs
gálata nélkül tárgyalni. 

T i t o elvtárs a JKSZ X . kongresszusán elhangzott záróbeszédében egye
bek között ezt mondta: „A szocialista forradalom felszabadította a dolgozó 
emberek korábban gúzsba kötött energiáját és kezdeményezését, a dolgo
zókban új szükségleteket, új érdeklődést keltett a tudomány, a kulturális 
öntevékenység és mindannak megszerzése iránt, ami a tudományban, 
a kultúrában és általában az életmódban értékes. Ezt a fejlődést erősen 
serkentette a Kommunista Szövetségnek a szocialista önigazgatás fejlesz
téséért, a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúságáért, a tudományos és 
művészi alkotás szabadságáért, valamint a JKSZ Programjában lefektetett 
egyéb elvekért vívott harca." 

A X . kongresszus már előkészítésének stádiumában is kiemelt helyet 
biztosított a művelődés, a kultúrpolitika kérdéseinek, a kultúra fejlődésének, 
társadalmi-gazdasági helyzetének és eszmei irányultságának. Hogy miért, 
arra a kongresszus vitaindítójában, de még inkább határozataiban kapunk 
feleletet. Megállapítást nyert, hogy önigazgatású társadalmunknak eddig 
is komoly sikerei voltak a dolgozók egyéniségének gazdagításában, k u l 
turális élete színvonalának emelésében, a civilizáció értékei iránti igényének 
növelésében, a nemzeti kultúráknak egyenjogú, alkotó szándékú, kölcsö-

* A délbánáti magyar művelődési egyesületek 8. szemléjének tanácskozásán elhangzott 
vitaindító 



nös, szabad, termékeny és sokoldalú fejlesztésében. A kétségtelen sikerek 
mellett visszásságok is voltak, különböző elferdülések miatt : 

— Eladdig a munkásosztálytól elidegenítették a társadalmi felhalmozás 
és többletmunka eszközeinek nagyrészét, azaz a közös szükségletek kielé
gítésére szánt pénzeszközök megteremtőitől sok esetben megvonták a le
hetőséget, hogy azok hovafordításáról döntsenek. A művelődést tehát, 
mint tevékenységet k i kellett szakítani az etatista, centralista és adminiszt
ratív költségvetési rendszer kötelékéből; 

— Elfojtották a munkások alkotóerejének érvényesülésére irányuló em
beri szükségleteket. A dolgozók ilyenformán a művelődési politikának 
csupán tárgyát és nem alanyát képezték, csupán fogyasztói, nem pedig 
termelői voltak a kultúrértékeknek; 

— A Kommunista Szövetség struktúrájában sokszor gyökeret vert 
a semlegesség, a polit ikai opportunizmus. Az ilyen környezetekben azután 
a polit ikai és kultúrpolitikai kezdeményezést a JKSZ-éval ellenkező ide
ológiák hordozói ragadták magukhoz. Az „ötletszerű fejlődés", a „be 
nem avatkozás" politikájából következően az önigazgatású szocializmustól 
idegen, vele ellentétes „-izmusok" burjánzottak el. A liberalizmus képvise
lői a dolgozóknak a tőkés világban honos „tömegkultúrát" kínálták igazi 
értékek helyett, amelyet az elidegenülés, a ponyva, a giccs, a pornográfia, 
az értéktelen zene és a még értéktelenebb f i lmek áradata, az ízléstelenség 
jellemez. Kínálták mindezt a kötelező divat és valamiféle álmodernizmus 
nevében. A dogmatizmus hívei ezzel szemben a különálló proletár kultúra 
újraélesztését szorgalmazták, amellyel a munkásosztályt kizárólag a f izikai 
dolgozó fogalmával egyenlítették k i , s igyekeztek távoltartani a szellemi 
alkotóktól. Ez utóbbi a munkásosztály szellemi és alkotói kiskorúsítását 
jelentette volna; 

— Egyes tudományos intézetekben, tanszékeken, a művelődésre szánt 
pénzalapok igazgató bizottságaiban, a lapok kulturális rovatainál érdek
csoportok — klánok — foglalták el a kulcspozíciókat, s befolyásukat arra 
használták fel, hogy bizonyos kulturális, tudományos és oktatási intézmé
nyeket elszigeteljenek a Kommunista Szövetség befolyásától, saját területük
ké nyilvánítsák azokat és monopolisztikus túlerejüket juttassák kifejezésre 
minden határozathozatalban. 

— Kísérletek történtek (különösen egyes egyházak részéről) a nemzeti
séggel való manipulációra. Sovinizmus, túlfűtött nacionalizmus, unitariz-
mus, szeparatizmus — hogy csak néhányat említsünk — mérgezték a nem
zetek és nemzetiségek közötti viszonyt. 

— A JKSZ 21. elnökségi ülése után - állapítja meg a kongresszusi vita
indító — gyorsabban romboltuk a művelődési életben és más területeken 
az adminisztratív — hierarchikus viszonyokat, mint amilyen gyorsan újakat 
teremtettünk — önigazgatási alapon. 

A művelődési életet és a kultúrpolitikát egyéb negatív jelenségek is 
terhelték. A kongresszus feladatául tűzte k i , hogy meghatározza a hibák 
és mulasztások következményeinek elhárítási módját, hogy megtalálja 
a feleletet mindazokra a kérdésekre, amelyeket a társadalmi valóság a maga 



mozgásában felvetett, hogy meghatározza a dolgozók, dolgozói-, helyi- és 
érdekközösségek helyét és szerepét a művelődési életben. Ezáltal vált le
hetővé az új alkotmány alapelveinek és rendelkezéseinek valóra váltása. 

A X . kongresszus tehát i ly módon újabb lépés a K S Z felismeréseinek 
gazdagításában, a nézetek fejlesztésében, az álláspontok pontosabb meg
határozásában. Dokumentumai pedig az akcióvezetés konkrét program
elemeit tartalmazzák. 

A X . kongresszuson elhangzott vitaindító, a kultúra problémáinak 
megoldását abban látja, hogy a tevékenységet a szocialista önigazgatásnak mint 
uralkodó társadalmi viszonynak egy egészet alkotó rendszerébe kell integrálni. Ez 
azt jelenti, hogy a tudomány, a kultúra nem önálló, saját kereteibe zárt 
tevékenységi terület, hanem szorosan összefügg az anyagi termeléssel és 
más területekkel. 

Ezt a gondolatot — célkitűzés formájában - T i t o elvtárs így fogalmazta 
meg záróbeszédében: , ,Az oktatásnak, a tudománynak és a kultúrának az 
anyagi termelés szférájával és a munka más területeivel való társítása az 
új alkotmány alapján való egységes rendszerbe foglalása" — a célunk. 
A termelés kihat a kultúrára, de ugyanakkor a kulturális tevékenységek 
bizonyos formái közvetlen termelőerővé válnak a termelékenység fokozá
sában, íme a termelés és kultúra kölcsönhatása, amely a kettőt egymástól 
elválaszthatatlanná teszi. A termelő munka tmasz-aiban dolgozók és a k u l 
turális tevékenységben dolgozók között alkalmazni kell a közvetlen munka
cserét. A művelődési ténykedés pénzeléséhez szükséges eszközökért így 
a termelő munka kulturális szolgáltatásokat kap cserébe. 

A kongresszusi dokumentumok kimondják, hogy a művelődési tényke
désben dolgozók anyagi és társadalmi helyzetét k i kell egyenlíteni a társadal
m i munka más területein dolgozók helyzetével. 

A kongresszus megállapította, hogy önigazgatású szocialista társadal
munk világméretekben is egyedülálló eredményeket ért el a nemzetközi 
viszonynak az egyenjogúság és testvériség - egység elvei alapján való kiala
kításában. E viszonyok továbbfejlesztése a szocialista önigazgatás még 
magasabb szintű kiteljesedése útján érhető el. íme egy idézet a kiértékelés
ből: „Bebizonyosodott, hogy a nemzetek és nemzetiségek, a köztársaságok 
és tartományok érvényesülése, illetve gazdasági, szociális, kulturális és 
más társadalmi érdekeik érvényesülése egyedül a szocialista önigazgatás 
következetes fejlesztése révén lehetséges, amelynek keretében minden 
nemzet és nemzetiség távlatai a legszorosabban egybefűződnek a szocialista 
közösség egészével és a jugoszláv munkásosztály egységes érdekeinek ér
vényesülésével." Eddig az idézet, de ide kívánkozik még egy megállapí
tás is, amely szerint bővültek az anyagi lehetőségek a nemzeti kultúrák 
szabad fejlődésére, egybefűződésére, kölcsönhatására, a nyelvi egyenrangú
ságra stb. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elvek, határozatok követ
kezetes végrehajtásának általánosságban véve anyagi akadályai nem lehet
nek. 

A szociálpolitikai kérdésekről szóló határozat a tervezés, a programozás 
fontosságát hangsúlyozza. Kimondja , hogy a tervezés helye a dolgozói- és 



helyi közösség, valamint az érdekközösség. A tervezés ezeken a szinteken 
és relációkon azután kifejezésre juttatja a munkásosztály közvetlen befo
lyását a képviseleti testületek döntéshozatalának tartalmi folyamatára. 
Az új rendszernek igazodnia kell a társadalmi bázis szocialista önigazgatási 
fejlődési viszonyainak fejlődési szükségleteihez. 

A kongresszus által elfogadott határozatok, elvi álláspontok és kiérté
kelések rövid ismertetése után a szövetségi alkotmány rendelkezései ké
pezzék a következő lépést a művelődés helye, a helyi közösségek művelő
déspolitikai szerepe meghatározásának útján. Az alkotmány alapelvei 
a tudomány és a művelődés fontosságát a következőképpen fejezik k i : 
„Minthogy a művelődés, a tudomány fejlesztése, alkalmazása, a kultúra 
és a művészetek fejlesztése lényeges tényezője a szocialista társadalom 
fejlődésének, a munkatermelékenység növelésének, az emberi alkotóerők 
fejlődésének és az egyéniség sokoldalú fejlődésének, a szocialista önigaz
gatási viszonyok humanizálódásának és a társadalom általános haladásának, 
a szocialista közösség feltételeket hoz létre a minél szélesebb körű művelő
désre, a tudományos, kulturális és művészeti alkotómunkára, serkenti 
azt és biztosítja, hogy a tudományos, kulturális és művészeti alkotómunka 
vívmányai mint általános társadalmi értékek a dolgozókat és a szocialista 
társadalom fejlődését szolgálják, és hozzáférhetőek legyenek mindenki 
számára." A fenti idézet három roppant fontos elemet tartalmaz. Ezek: 
A kultúra fejlődése össztársadalmi szükséglet, ehhez a feltételeket a tár
sadalom hozza létre, eredményeit pedig hozzáférhetővé kell tenni mindenki 
számára. A fenti rendelkezések megvalósítása a helyi közösségnek is alkot
mányszabta feladata. A helyi közösségek ugyanis avvégből alakulnak, hogy 
bennük, mint önigazgatású közösségben a dolgozók döntsenek közös ér
dekeik megvalósításáról szoros együttműködésben a társult munka szer
vezeteivel és más önigazgatási szervezetekkel és közösségekkel. Az ilyen 
jellegű együttműködésnek különböző formái vannak.: önigazgatási meg
egyezések, társadalmi megállapodások, érdekközösségek megalakítása, 
a küldöttségek részvétele a közös ügyek intézésében - hogy csak néhányat 
említsünk. Az együttműködés — különösen az önigazgatási érdekközös
ségekben — nem csak az érdekek megvalósítását célozza, hanem azok 
összehangolását is a dolgozó ember — társadalom, valamint a helyi kö
zösség — szélesebb társadalmi-politikai közösségek relációján. 

Tartományunk oktatás-, tudomány- és művelődésügyi titkársága a kong
resszusi határozatok és alkotmányos rendelkezések konkrét végrehajtása 
céljából (természetesen a művelődési politikára vonatkozóan) elkészített 
és nyilvános vitára bocsátott egy határozati javaslatot, amelynek a pontos 
címe: Határozati javaslat a művelődés önigazgatási megszervezéséről 
és hozzáférhetővé tételéről a dolgozók számára. A cím maga is sokatmondó, 
mert tartalmazza művelődési politikánk alapvető célkitűzéseit. A határo
zati javaslat a kultúrpolitika célkitűzéseit a maguk teljességében és sokrétű
ségében tartalmazza, de rendkívül hasznos útmutatóul szolgál a helyi kö
zösség szerepének körvonalazására, a valós és végrehajtandó feladatok 
meghatározására. A határozati javaslat a helyi közösséget mint komplett 



társadalmi-politikai közösséget, az önigazgatási kultúrpolitika kialakítá
sának fontos lépcsőjét tekinti , ahonnan a kezdeményezések két irányban 
sugároznak: Vízszintesen a helyi művelődési szervezetek, intézmények, 
dolgozói közösségek felé, függőleges irányban az érdekközösség, a községi 
képviselő-testület felé és tovább. 

A művelődéspolitika fogalma a helyi közösség szintjén nem szűkíthető 
le csupán a pillanatnyi művelődési tevékenység fogalmára. Annak többnek, 
szélesebbnek átfogóbbnak kell lennie az utóbbinál. Tartalmaznia kell 
a közösség művelődési hagyományait, mint történelmi alapot, a pillanatnyi 
helyzet követelményeit, de láttatnia kell a majd megvalósítandó célokat is. 

A helyi közösségnek első és alapvető feladata elkészíteni a művelődési 
tevékenység programját. Az út a program elkészítéséhez a közösség alap
szabályának felülvizsgálásától indul k i . Tapaztalható ugyanis, hogy az 
alapszabályokban a művelődésre vonatkozó szakaszok (esetleg csak sza
kasz) igen gyakran általánosak, feltételesek, nem egyértelműek, nem köte
lezőek, egyszóval: semmitmondóak. Ilyen általános kivételekkel találkoz
hatunk: , , A helyi közösség gondoskodik a lakosság kultúrigényeinek k i 
elégítéséről." Megkérdezhetnénk: K i által meghatározott, milyen igények 
kielégítéséről, és hogyan gondoskodik az illető helyi közösség? Vagy: 
„Anyagi helyzetétől függően (a helyi közösség) megteremti a feltételeket, 
mozi, könyvtár, olvasóterem működésére." Kérdés: K i az, aki az alapsza
bály alapján megállapítja, hogy mikor is áll be a kedvező anyagi helyzet 
a felsorolt feladatok megoldására? 

A következő lépés a program meghozatala felé a lakosság kultúrigényei
nek alapos és körültekintő felmérése, ezzel kapcsolatban pedig a meglévő 
ténykedési formák elemző kiértékelése, a követendő káderpolitika meg
határozása, végül pedig a művelődési létesítmények evidentálása. Ez a rö
v i d felsorolása a feladatoknak természetesen nem tért k i a programozást 
megelőző feladatok elvégzésének részletes, minden körülmények között, 
minden környezetben egyaránt alkalmazható módszereire, mert ilyen álta
lános módszerek talán nincsenek is. Mindamellett kapaszkodót jelenthet, 
emlékeztető a feladatokra. 

A dolgozók kultúrigényének felmérése alapulhat a tapasztalatokon: mit 
néz, mit olvas, mit hallgat, milyen öntevékenységi formákat igényel vagy 
követel, ankétszerű vélemény kutatáson stb. A felmérés eredménye eset
leg nem csak a meglevő igények kielégítését követeli meg a programtól, 
hanem az igénykeltést is új formák, új tartalmak iránt. Az igények növelése 
felvilágosító, nevelőmunkát követel, amit szintén programozni kell. Az 
operatív, de még inkább a távlattervek készítésével kapcsolatban engedjék 
meg, hogy egy rendkívül fontos mozzanatra felhívjam a tanácskozás f i 
gyelmét. A dolgozónak az egyre rövidebbé való munkanapnak köszönve 
mint több a szabad ideje. Jelen körülmények között ez a szabad idő két 
részre osztható. Nevezzük az egyiket valós, a másikat pedig feltételes sza
bad időnek. Feltételes szabad ideje alatt a dolgozó nincs ugyan a munkahe
lyén, de családi költségvetésének egyensúlyba hozása megköveteli, hogy 
bizonyos pótjövedelemről gondoskodjék. A munkás ilyenkor - hogy diva-



tos kifejezéssel éljünk — „fusizik", földecskéjét műveli, házát építi stb. Az 
életszínvonal állandó javulásával egyre több lesz a dolgozók valós szabad 
ideje, amit kellő szervezés, irányítás híján nem tudnak majd kihasználni. 
A dolgozók szabad ideje helyes, ésszerű kihasználásának kérdését kiemelt 
hely il leti meg a művelődési ténykedés programjában. Hogy is mondja 
a pártdokumentum? célunk, hogy a dolgozók alkotóerejét... felszaba 
dítsuk." 

A művelődési ténykedésnek a helyi közösség szintjén hozott tervét há
r o m fő kérdés megoldásának javaslata kell, hogy áthassa. Az első volna 
a lakosság önművelődési tevékenysége. E tevékenység szervezkedési 
formái az egyesületek, klubok, körök, szakosztályok stb. A felmért és 
kielemezett igények alapján a helyi közösség nyújtson módot olyan munka
formák megszervezésére, amelyekre lehetősége van. Lehetőségek alatt 
értendő egyebek 'mellett a hely, a pénz, a szakszerű vezetés stb. kér
dése. 

A színtjátszás amatőr szinten mindig elég attraktív vol t ahhoz, hogy hí
veket találjon a maga számára. Vidékünkön hagyományai is vannak. E te
vékenységi forma szórakoztató és nevelő egyben; ápolása, tervezése ezért 
hasznos és reális. 

A néptánc különösen alkalmas arra, hogy az ifjúságot mozgósítsa. A ve
zetők számára munkaigényes, és komoly hozzáértést követel tőlük. A tánc
csoport nagyszerű eszköze lehet a népi hagyományok ápolásának, de pol i 
tikailag helyes vezetés mellett a népek és nemzetek közötti barátság, a test
vériség-egység hordozója lehet és kell lennie. 

A hagyományos amatőr tevékenységi formák közé tartoznak az ének- és 
zenekarok. A karéneklésnek vidékünkön szintén komoly hagyományai 
vannak. A fiatal nemzedéket is ebben a szellemben neveljük. Példa erre 
szemléink gyermekműsora. Különös gondot kell fordítanunk zenekarok 
- népi és szórakoztató zenekarok szervezésére. A zene elsajátítása, hosszú 
fáradságos munkát igényel, ugyanakkor zenekarok nélkül a művelődési 
ténykedés egyes területei el sem képzelhetők. A helyi közösségeknek ezen 
a téren anyagi áldozatokról sem szabad visszariadniuk, ha új zenész nemze
dék képzéséről van szó. 

Az eddig felsorolt és nálunk hagyományosnak mondható formák mellett 
a helyi közösségeknek pártfogolniuk és szorgalmazniuk kell a képzőművé
szeti amatőrizmust. Ha nem mutatkozik iránta kellő érdeklődés, úgy az 
igénykeltés módszereivel is meg kell próbálkozni. Az ízlésnevelésnek, 
a giccs elleni harcnak, de a környezet — kultúra fejlesztésének is hatásos 
eszköze és fegyvere lehet egy-egy lelkes, jól működő képzőművészeti cso
port. A tucatízlés az öltözködésben, építkezésben, lakások berendezésé
ben stb. szürkévé, egyhangúvá teszi környezetünket, lapossá, sivárrá, 
eseménytelenné mindennapjainkat. Ennek kiküszöbölésére, vagy legalább 
ellensúlyozására tegyünk meg mindent a képzőművészeti amatőrizmus 
fellendítéséért. 

A tervezett amatőr tevékenységi formákkal szemben állítsunk fel bizo-



nyos követelményeket. Az új művelődéspolitika ugyanis új értékrendszert 
követel a szocialista hazafiság, a testvériség-egység szellemében, de a jó 
ízlés, az igazi értékek felkarolása és ápolása nevében is. Maradéktalanul 
valósítsuk meg az egyesületekben és más szervezési formákban az önigaz
gatást, szervezzük meg a nevelőmunkát. Tegyük mindezt tervszerűen, 
módszeresen és álhatatosan. 

A programok második fejezete foglalkozhat a helyi közösség művelődési 
létesítményeivel, amilyenek például a könyvtárak, olvasótermek, mozik, 
egyesületi otthonok, klubhelyiségek, esetleg művelődési otthonok, városi 
települések esetében még színházak, múzeumok, levéltárak, koncertter
mek, kiállítási csarnokok stb. Készüljön ezek állapotáról, célszerűségükről, 
kihasználtságuk fokáról részletes elemzés. Ennek, valamint a jelentkező 
kultúrigényeknek figyelembe vételével tervezzük be esetleges új létesítmé
nyek megépítését, a meglévők bővítését, korszerűsítését. A tervezésnek 
egyik sarkalatos kérdése az objektumok ésszerű és gazdaságos kihasználása. 
Emiatt a program tartalmazza azt is, hogy egy-egy épület, vagy annak meg
határozott részét k i , mikor és hogyan használhassa. Külön kérdés az objek
tumokban folyó tevékenység. A tevékenységet mindenkor a lakosság ha
tározza meg igényei szerint. Ez utóbbi egyaránt vonatkozzék az amatőr 
csoportokra és a művelődési munkaközösségek ténykedésére is. A helyi 
közösségben élő dolgozók mondják tehát k i , hogy mire van szükségük 
és kitől mit várnak. A ténykedési tervek, programok meghozatala történ
jék a megfelelő önigazgatási eljárás útján a ténykedés megvalósítóinak 
bevonásával. 

Ide kívánkozik egy nagyon fontos tervezési követelmény, amit külön 
is hangsúlyozni kell. A ténykedés- program megvalósításának legyenek 
meg az anyagi alapjai. A művelődésben sem építhetünk légvárakat. Az 
a program a jó, amelynek minden pontja mellé betervezzük az anyagi fe
dezetet, akár ténykedésről, akár pedig beruházásról van szó. Az új alkot
mány nagy vívmánya, hogy ma a dolgozók rendelkeznek a munkájuk által 
megvalósított eszközökkel s azokat tőlük elidegeníteni semmilyen jogcí
men nem lehet. Éppen ebben rejlik a művelődési élet nagy lehetősége, 
mert anyagi eszközeit közvetlenül attól nyeri, aki a követelményeket vele 
szemben megszabta. A dolgozók nem szűkmarkúak, ha közös érdekeik, 
tehát kultúrigényeik megvalósításáról van szó. 

Az előbbiekben már említett tartományi határozati javaslat úgy készült, 
hogy az egyes feladatok véghezvitelének határideje mellett mindenütt ott 
szerepel a szervezet is, amely a megadott feladatot végrehajtja. Ezt a példát 
a helyi közösségek is kövessék terveik meghozatalakor. A program felada
ta mellett álljon ott a végrehajtással megbízott személy, szerv vagy közös
ség neve. 

A program harmadik részét képezze a lakosság azon igényeinek kielé
gítése, amelyekre a helyi közösség mint társadalmi polit ikai közösség ön
állóan nem képes. Ilyenek lehetnek a hivatásos színházak vendégszereplései, 
koncertek szervezése, képzőművészeti kiállítások rendezése és hasonlók. 
Az ilyen irányú igények kielégítését a szélesebb társadalmi-politikai közös-



ség - elsősorban a községi érdekközösség - segítségével és közreműködé
sével kell megoldani. 

Az érdekközösség egyébként a dolgozók önigazgatásának az a formája, 
amely a helyi- és dolgozói közösségek kultúrigényeit hivatott kielégíteni 
a dolgozók által megteremtett anyagi eszközök segítségével. A helyi-, 
érdek- és dolgozói közösségek egymással szorosan együttműködnek a ter
vezés és a tervek végrehajtása vonalán. Az érdekközösségek terve tartal
mazza ugyan a helyi közösségek terveit, de nem tekinthetjük ezen tervek 
egyszerű összefoglalásának, summázásának. Több annál, mert átfogób
ban tartalmazza a követelményeket, közös álláspontokat. A községi kultúr
politika — amely az érdekközösségben nyer végleges formát - kihat a helyi 
közösségek ilyennemű politikájára is. 

A helyi közösséget az érdekközösségben a helyi közösség alapküldöttsé
gének küldöttei képviselik. Az alkotmány lehetővé teszi, a tartományi 
határozati javaslat pedig úgyszólván megköveteli, hogy helyi szinten ala
kuljanak meg az érdekközösségek alapközösségei. A fogalom nem új, az 
alkotmányból jól ismert, a gyakorlatban azonban még ilyennel nem talál
kozhattunk. Az alapközösségeket az érdekközösségnek az illető helységben 
megválasztott küldöttei, a művelődési munkaszervezetek és egyesületek 
képviselői alkotják. Az alapközösségek feladatát (igaz meglehetősen le
egyszerűsítve) a következőkben jelölhetnénk meg: M i n t az érdekközösség 
kihelyezett tagozata (a tagozat szót jobb híjján és csak feltételesen hasz
náljuk) megvitatja a sajátságos, helyi jellegű kultúrproblémákat, javaslatokat 
tesz az érdekközösségnek és a helyi közösségnek azok megoldására. Más
részt megvitatja és javasolja az érdekközösség által hozott olyan határoza
tok végrehajtási módját, amelyek a helyi közösséget közvetlenül érintik. 

Nem mellékes, bár a helyi közösségekkel látszólag szorosabban nem 
függ össze, még egy lehetőség az önigazgatás fejlesztésére. Adva van 
ugyanis a mód, hogy megalakuljanak az érdekközösségek szakterületek 
szerinti egységei. Külön egységet képezne például a kiadói tevékenység, 
a színjátszáz (színházak) stb. Az egységek azzal a céllal alakulnának, hogy 
behatóbban foglalkozzanak egy-egy szakterület sajátságos problémáival, 
tervezzenek, javasoljanak. Megvan a törvényes lehetősége annak, hogy 
az ilyen egységek később önálló érdekközösségekké nőjék k i magukat. 
Az önigazgatás így találja meg az újabb szervezkedési formákat önmaga 
továbbfej lesztésére. 

A kultúrpolitika megvalósításában és végrehajtásában különleges hely 
i l let i meg a művelődési otthonokat. Művelődési otthon alatt jelen esetben 
intézményt értünk. A művelődési otthonok mindinkább központjaivá 
válnak a helyi közösség művelődési és társadalmi életének. A művelődési 
otthon mint intézmény szervezettségénél, anyagi és káderlehetőségeinél 
fogva — ha tervpolitikájára a dolgozók vannak döntő befolyással (a cél 
pedig éppen ez) — képes teljes egészében kielégíteni a szükségleteket. 
A művelődési otthon építésekor, ténykedésének meghatározásakor a helyi 
közösség tegye lehetetlenné az esetleg jelentkező elkülönülési szándékokat, 
az otthon „felparcellázását" a művelődés, oktatás, testnevelés stb. között. 



Olyan otthonokat kell tervezni, és úgy, hogy azok a szó szoros értelmében 
oszthatatlanul otthonaivá váljanak minden ténykedési területnek, amelyek 
egy egységes társadalmi egészet képeznek majd .A Tartomány különös 
érdeklődést tanúsít a művelődési otthonok problémái iránt. A javaslat 
az, hogy Vajdaság 1985-ig meghatározott fejlesztési tervében ölelje fel a mű
velődési otthonok építését minden helyi és nagyobb dolgozói közösségben. A 
terv sikeres végrehajtásával a dolgozók számára hozzáférhetőbbekké válná
nak a kultúrértékek, gyorsabbá és dinamikusabbá válnaa kultúrjavak kör
forgása, megteremtődnének a feltételek a sokoldalú kulturális alkotómun
kára. Javasolható tehát, hogy a művelődési otthonok megalapításával és épí
tésével a helyi közösségek művelődéspolitikai programja külön foglalkoz
zék. A megvalósítás természetesen nem csak a helyi közösségtől függ. A köz
ségi önigazgatási érdekközösségeknek is részt kell vállalniuk a tervfeladatok 
megvalósításából. A tartományi érdekközösség, és a művelődési otthonok 
tartományi közössége az akció hordozóiként a kölcsönösség és szolidaritás 
elvének következetes alkalmazásával gondoskodnak majd arról, hogy 
a ma még fejletlennek tartott községek is lépést tarthassanak ebben az akció
ban a többi községgel. 

Gyakran hangzanak el olyan vélemények, hogy a népegyetemek, eseten
ként a munkásegyetemek ma már túlhaladott társadalmi ténykedési for
mát jelentenek. Ezek a vélemények a dolgok felületes szemléléséből ered
hetnek. Teljes bizonyossággal állítható ugyanis, hogy a művelődési élet 
mai önigazgatású megszeivezettségében még inkább, mint bármikor 
szükség van rájuk. Szükség van rájuk a dolgozók tudásszintjének további 
emelése céljából, ugyanis a képzettebb dolgozó könnyebben fogadja be 
a kultúrértékeket. A népegyetemek ezenkívül fontos feladatot teljesít
hetnének a kultúrigények megállapítása, pontos kivizsgálása terén is. És 
még egy rendkívül fontos dolog, amelyben a népegyetemek léte teljes 
mértékben igazolódhatna: A népegyetemek megvalósíthatnák azokat a mun
kaformákat, amelyek a dolgozókat korszerűbb önálló tevékenységi for
mában angazsálnák. A lakosság egy részének részvétele a művelődési 
életben passzív, csak a művelődési cikkek egyszerű fogyasztására, a szol
gáltatások elfogadására korlátozódik: színi- és mozielőadás látogatása, 
olvasás stb. Előadások, vitaestek megszervezésével egy-egy f i l m , színi
előadás, tárlat kapcsán az eddigi passzív „fogyasztókat" is angazsálni 
lehetne. Az ilyen munkaformának ízlés és igényfejlesztési missziója is van. 
A feladatnak külön-külön megfelelhetne mondjuk a színházkedvelők, 
könyv és irodalombarátok, filmkedvelők köre is. Egységes program sze
r i n t i ízlésnevelés, felvilágosító munka mégis elsősorban a népegyetemek, 
munkásegyetemek ténykedése útján lehetséges. A helyi közösség tehát 
művelődési — ténykedési tervének meghatározásakor vegye számba az 
elhangzottakat is. 

A közoktatási intézmények kulturális tevékenysége sem lehet idegen 
a helyi közösségbe tömörült dolgozók számára. Teljes bizonyossággal 
állítható, hogy a kultúrértékek leendő termelőit és fogyasztóit az iskolák 
indítják el a megismerés felé. I t t kezdődik meg az ízlésfejlesztés, a kr i t ikai 



hozzáállás kifejlesztése. Nem mellékes körülmény az oktatási-nevelési 
káder jelenléte sem egy-egy környezetben. De ne soroljuk tovább a már 
ismert tényeket. A helyi közösség művelődési arculatának kialakításakor 
vegye tekintetbe az oktatási-nevelési intézmények jelenlétét. A tervezés 
és kivitelezés munkájába vonja be az iskolák dolgozóit. A már affirmáló-
dott művelődési dolgozó pedagógusoknak tegye lehetővé a továbbkép
zést egy-egy szakterületen. 

A művelődéspolitika tervezésében, mint minden tervezésben — fontos 
a célfeladatok meghatározása. A helyi közösség művelődéspolitikájának 
globális célja a tevékeny, sokoldalú műveltségű, öntudatos dolgozó és 
önigazgató. A cél megvalósítása komoly, álhatatos eszmei-politikai munkát 
kíván. Tehát tervezni kell az eszmei-politikai ráhatás formáit. Emellett 
törekedni kell arra, hogy az egyesületekben a művelődési dolgozói közös
ségekben megalakuljanak a Szocialista Ifjúsági Szövetség szervezetei, 
a pártalapszervezetek, vagy aktívák. 

Az ifjúság angazsálása a művelődési életben a helyi közösség programjá
nak külön fejezetét képezhetné. Módot kell találni arra, hogy a fiatalokban 
felgyülemlett energiafölösleget hasznos, alkotó munkára használjuk fel. 

Soknemzetiségű környezetünkben a helyi közösség dolgozói harcoljanak 
tervszerűen mindenfajta önmagasztalás, elzárkózási szándék ellen. A mun
kásosztály, internacionalizmusa, az önigazgatású szocialista nemzetiségi 
politika nem tűr semmilyen nemzeti, vagy regionális kizárólagosságot. 
Ez azt is jelenti, hogy egyenlő feltételeket kell teremteni az i t t élő nemzetek 
és nemzetiségek igazi kultúrértékeinek továbbfejlesztésére, sajátságos 
hagyományaik ápolására. Erre kötelez bennünket a közös múlt, a jelen és 
a jövő. 

Tisztelt Tanácskozás! 
Ez a vitaindító nem a tudományos teljesség igényével készült. Célja 

lényegében kettős: emlékeztetni kíván és gondolatokat ébreszteni. A most 
következő vita mutatja majd meg, mennyire sikerült a célt elérni. 

Mesto i zadatak mesnih zajednica u organizovanju kulturnog áivota 

Ovaj govor je bio odrzan na 8. smotri kulturnih druStava juznog Bánata kao uvodni 
govor za debatu. 

Autor polazi od stavova X kongresa S K J koji se odnose na kulturnu politiku u sa-
moupravnom socijalistiökom druStvu Jugoslavije, zatim se vraca u proslost i ukazuje 
na nekoliko strujanja, koja su negativno uticali na pravilan razvoj kulturne politike. 
Nije bilo omoguceno da stvaralacka snaga radnicke klase dode do izrazaja i tako radnic-
ka klasa je bila samo objekt kulturne politike, a ne subjekti stvaralac kulture. Autor 
posebno citira iz odluka kongresa i analizirajuci to navodi tri vazna elementa: kultúra 
je opstedrustvena potreba, uslove za to stvara druStvo, tekovine iste treba uciniti pris-



tupacnim za svakoga. Ostvarivanje gornjih zadataka je ustavni zadatak mesnih zajednica. 
U daljem tekstu rec je o zadacima mesnih zajednica u izradi programa za kulturnu 
delatnost, ali napominje se da nije dovoljno samo uopáteno ocrtati zadatke u tom planu 
nego konkretne zadatke treba odreditit na osnovu opsirne analize kulturnih potreba te 
odredene mesne zajednice. Prilikom donosenja programa treba odmah da se odredi 
organ ko ce odredeni deo tog programa realizovati i odreditit iz kojih sredstava ce se 
to finansirati. Rec je u daljem izlaganju o mestu kulturnih domova u toj politici, i istice 
se potreba da to treba da bude u pravom smislu dom za sve oblasti kulturnih delatnosti, 
ne sme se dozvoliti da dode do separatizma izmedu raznih oblasti. Istice se potreba 
za osnivanjem novih kulturnih domova i na taj nácin bi se omogucilo u vecoj meri 
zadovoljavati kulturne potrebe radnicke klase. 

Kesümee 

Die Stelle und Aufgabe der Ortsgemeinschaften beim organisieren des 
kulturellen Lebens 

Diese Rede wurde zur Eröffnung der Debatte auf der 8. Tagung der Kulturvereine 
von Südbanat gehalten. 

Der Autor geht von jenen Thesen des X . Parteikongresses aus, die auf die Kultur-
politik in der selbstverwaltenden sozialistischen Gesellschaft beziehen. E s wird auch 
auf einige Strömungen hingewiesen, die die richtige Entwicklung der Kulturpolitik 
negatív beeinflussten. E s war nicht ermöglicht, dass die Schaffenskraft der Arbeiter-
klasse zum Ausdruck kommt und so war die Arbeiterklasse nur ein Objekt der Kultur
politik und nicht gleichzeitig auch derén Subjekt und Schöpfer. Weiterhin zitiert der 
Autor aus den Beschlüssen des Parteikongresses und indem er diese Beschlüsse anali-
siert, führt er drei wichtige Elemente an: Die Kultur ist ein gesammtgesellschaftlicher 
Bedarf, dafür die Möglichkeiten schafft selbst die Gesellschaft und die Früchte der 
Kulturpolitik sollen für alle zugánglich sein. Die Verwirklichung der obigen Ziele ist 
die Verfassungsaufgabe der Ortsgemeinschaften. E s werden auch die Aufgaben der 
Ortsgemeinschaften für die Ausarbeitung der Programme des Kulturlebens aufgezáhlt, 
wobei besonders betont wurde, dass es nicht genügend ist die Aufgaben nur allgemein 
festzulegen, man muss nach einer eingehender Analyse des Kulturbedarfes der bestimm-
ten Ortsgemeinschaft die konkréten Aufgaben feststellen und gleich bestimmen, 
wer sie zu realisieren hat. Man muss gleich bestimmen, aus welchen Mitteln die einzel-
nen Teile des Programms finanziert werden. I n der weiteren Auslegung ist die Rede 
von der Stelle der Kulturheime in dieser Kulpolitik und es wird betont, dass diese K u l -
turheime im wahrem Sinne des Wortes Heime für alle kulturellen Tátigkeiten sein 
sollen und nicht nur für einzelne Zweige. Die Nötigkeit fürs Grundén neuer Kul tur 
heime wird hervorgehoben, damit auf solcher Weise es möglich wáre die Kulturbedürf-
nisse der Arbeiterklasse zu befriedigen. 



Molnár Irén és Ruáica Znidersic 

A SZLOVÉN MUNKASZOCIOLÓGIA DR. BOGDÁN 
KAVCIC MŰVEINEK TÜKRÉBEN 

A fejlett termelési viszonyok mellett Szlovéniában az utóbbi évtizedek 
során figyelemre méltóan kifejlődött a munkaszociológia is. A fejlettség
nek ezen a fokán természetesen nem csak sikereket és előrehaladást figyel
hetünk meg, hanem melléfogásokat, elméleti gyengeségeket is. A munka
szociológia fejlődésének szempontjából, valamint az önigazgatási viszo
nyok és a munkásosztály társadalmi helyzetével kapcsolatban eltérő véle
ményeket és álláspontokat tapasztalhattunk, ami évekkel ezelőtt komoly 
problémát jelentett a szlovéniai társadalmi-politikai szervezetek szemében. 
Erélyesen elítélték a nem marxista körök tevékenységét — ami kitűnik 
a Szlovén K S Z K B Elnökségének 15. ülésén meghozott határozatokból 
is — mint technokrata, bürokrata és kispolgári liberalista erőket. 1 

Külön figyelmet szenteltek dr. Janez Jarovsek és dr. Vel jko Rus meg
jelentetett munkáira. Ezekből kitűnik, hogy a problémák marxista, dia
lektikus megközelítése helyett pozitivista és statikus szemlélet volt jellem
ző rájuk. Az említett szociológusok, nem magyarázták az önigazgatást 
a társadalmi viszonyok tükrében, az öntudatos és szervezett munkásosztály 
szerepét saját szemszögükből értékelték, csak korlátozott, ellenőrző, nem 
pedig önigazgatói funkciót ruháztak rá. A munkásosztályt tehát, megfosz
tották forradalmi szerepétől, a JKSZ vezető és avangarde jellegét pedig 
egyszerűen semleges „katalizátor" illetve „modifikátor" szintre redukálták. 

Főleg a fent kiemelt ferde nézetek miatt vált kérdésessé az említett tudo
mányos kutatók és egyetemi tanárok munkásságának indokoltsága. 

Dr . Bogdán Kavcic műveiben érezhető legkevésbé a tévelygés, mégis 
a kelleténél szűkebb látóköre megcsorbítja elmélkedéseinek helyes és érté
kes részét. Ebben az írásban vele szándékozunk foglalkozni. 

Az első (1972-ben) szlovén nyelven megjelenő és az önigazgatást figye
lemmel kísérő, szociális problémákkal foglalkozó áttekintés Bogdán Kavcic 
doktori disszertációja. A szerző kimutatja benne az önigazgatás elméleti 
alapjait és az empirikus szociológiai kutatások hatását az önigazgatásban. 
Önigazgatásunk, mint dinamikus társadalmi folyamat, szerinte, meghatá
rozott sikereket, nehézségeket és akadályokat is átélt már. Az vol t a törek-



vése, hogy a mai társadalmi helyzet legfontosabb problémáit szintetizálja, 
és megírta téziseit az önigazgatás megvalósításának feltételeiről, jövőjéről, 
megvalósulásáról. 

A négy részből szerkesztett mű, sajátságos hozzállással tárja fel előttünk 
Bogdán Kavcic nézeteit és véleményét, ami ugyanakkor lehetőséget nyújt 
számunkra, hogy rámutassunk a helyes, de egyes téves nézeteire is. 

Mindnyájunk előtt világos, hogy milyen nagy minőségi változást jelen
tett az önigazgatás bevezetése az 50-es években. Kavcic szerint, a munkás
osztály szabad kezdeményezéseinek, képességeinek kifejezésre jutása csak 
úgy válhatott valóra, ami egyben a gazdaság és a társadalmi eszközök 
igazgatásának előfeltétele is. Később, 1974-ben megjelenő Alkotmányunk, 
vitathatatlanul biztosítja is a munkásosztály alapvető jogát: , , A Jugoszláv 
Szocialista Szövetségi Köztársaság szocialista társadalmi-gazdasági beren
dezése a társadalmi tulajdonban levő termelőeszközökkel végzett szabad 
társult munkán, valamint a dolgozóknak a társult munka alap- és más szer
vezeteiben a társadalmi termék termelésében és elosztásában, valamint 
az egész társadalmi újratermelésben megnyilvánuló önigazgtásán a lapul" . 2 

Ma már megtaláltuk azt a legmegfelelőbb formát is, amelyben a munka- és 
eszköztársítás minőségileg is a legtöbbet adja: , , A társult munka alapszer
vezete, a társult munka alapvető formája, amelyben a dolgozók közvetlenül 
és egyenjogúan valósítják meg társadalmi-gazdasági és más önigazgatási 
jogaikat, s döntenek a társadalmi-gazdasági helyzetükkel kapcsolatos más 
kérdésekről. Alkotmányellenes minden olyan aktus és cselekmény, amely 
a dolgozóknak e jogait sért i . " 3 

Tisztában vagyunk azzal is, hogy a társadalmi önigazgatásunk bevezetése 
világtörténelmi jelentőségű, hisz a legforradalmibb osztály uralkodása, 
a bővített újratermelés felett a legjobban bizonyítja, hogy igen előrehalad
tunk a marxizmus elképzelésének gyakorlati alkalmazásában, az osztály
viszonyok és ellentétek megszüntetésében. A munka felszabadításában, 
a szellemi és f izikai munka közti ellentétek megszüntetésében, a termelési 
eszközök birtoklásának megszüntetésében tett törekvések — hangsúlyozta 
Kavcic — sokban hozzájárultak, az új társadalmi-gazdasági viszonyok 
kiépítéséhez. 

Szükséges kiemelnünk Bogdán Kavcic kérdésfeltevését is: miért is 
volt szükségünk a háború után egy forradalmi etatista edőszakra, majd 
mi feltételezte később az önigazgatás bevezetését? Szerinte, talán „túl 
korai még" megítélni (1972) melyek is voltak a legmérvadóbb feltételei 
önigazgatási rendszerünk bevezetésének, mégis 3 fő ok kölcsönös hatását 
emeli k i : 

1 . A JKP vezető szerepe 
2. Jugoszlávia belső fejlődése 
3. Szovjetunióval való nézeteltérések 1948-ban 
Azt , hogy haladó szellemű népünknek és a proletariátus élharcosainak 

a JKP vezetésével sikerült kivívni a szocialista forradalmat a népfelszaba
dító háború ideje alatt, bizonyították később azok a sikerek is, amelyek 
a háború utáni szocialista fejlődést jellemzik. A felszabadulás után szüksé-



günk volt egy erős állami gépezetre, hisz belső, de külföldi ellenségeink is 
alá akarták ásni, épülő szocialista viszonyainkat. Az adminisztratív irányí
tás jellegzetessége, hogy ,,a nép nevében uralkodik és végzi az állami funk
ciókat, egy szűkebb körű vezetőség, központosított államhatalom, -tervezés 
és -irányítás segítségével. Az ilyen államszervezés lehetőséget nyújtott 
a bürokratizmus megjelenésére, és Bogdán Kavcic helyesen állapította 
meg, hogy azt felismerni, döntő lépés volt a JKP részéről. Egy új, átfogó 
viszonyt hoztunk létre az önigazgatás és az állam között. Önigazgatásunkat 
a gyakorlatban és az elméletben is jól elhatároltuk a bürokrata etatizmustól, 
de szocializmusunk első szakaszától is. Az önigazgatást azonban, gyakran 
csak ennek a szakasznak a tagadásaként értelmezték, és nem határozták 
meg eléggé világosan a folyamat pozitív irányzatát. (A JKSZ X . kongresz-
szusának Platformja.) 

Ahhoz, hogy megértsük Kavcic által, a második pontban kifejtett tényező 
lényegét, igen fontos, hogy áttekintsük munkásosztályunk forradalmának 
legfőbb célját is. Forradalmunk a munkásosztály és a parasztság tömege 
sajátos szövetségének megnyilvánulása, népeinknek és nemzetiségeinknek 
közös célja. Milyen mély gyökerekből indult az osztályfelszabadulás törek
vése, és mennyire öntudatosan helyes utat mutatott a JKP, azt bizonyítja 
az is, hogy gyorsan felismertük az állami bürokrata és technokrata irányítási 
körök elidegenedését a néptől. Ma már, új és sajátságos eszközökkel fej
lesztjük a szocialista demokráciát. Annak idején, amikor közvetlen ellen
tétbe kerültünk a bürokrácia rétegével és az Informbüróval, sokkal nehe
zebb volt bebizonyítani, hogy egy eszme, polit ika és gyakorlat forrása 
nemcsak Sztálin fejében lehet, hanem hazánk talaján is. Sokan azonban 
tévesen mérlegelik az 1948-as években lezajlott öszetűzések jelentőségét. 
Edvard Kardelj nemegyszer hangsúlyozta, , ,hogy önigazgatásunk nem 
a Sztálinnal kapcsolatos összetűzések eredménye, hanem megfordítva: 
azért került nézeteltérésre sor, mert társadalmunk előrehaladottabb, más 
utat keresett, mint a Szovjetunióé volt . A dogmatizmussal és a sztáliniz
mussal való szakítás, csak utat nyitott az új eszmék gyakorlati megvalósí
tása felé." 

A m i k o r Kavcic, a társadalmi önigazgatás bevezetésének fő okairól beszél, 
mindössze hármat emleget. Ezek kétségkívül döntő tényezők voltak, de 
nem egyedüliek társadalmunk jelentős átalakulásában és előrehaladásában. 

Bogdán Kavcic helyesen figyelte meg, hogy az önigazgatás dinamikus 
folyamat, ezért objektív kategóriaként kell kezelnünk figyelembe véve az 
igazgatás új formája mellett azon viszonyokat is, amelyek az emberek között 
uralkodnak. Szerinte, az önigazgatás céljait nem lehet megmagyarázni 
a marxista filozófia alapjai nélkül, és ahhoz, hogy eljussunk gazdasági 
viszonyaink alapjaihoz, éppen a marxizmusnak az ember felszabadítására 
vonatkozó ismert törekvéseiből és magyarázataiból kell ki indulnunk. Az 
ember elidegenedésének megszűnését folyamatként fogja fel, amely az 
ember teljes felszabadulásával fog véget érni. Önigazgatásunk lényegének 
megértésekor, a szerző szükségképpen az ember elidegenedésének felsza
badulásából indul k i , de azt az elméleti kategóriát feltétlenül ellenőrizni 



kell a gyakorlatban. Hazánk gyakorlatában széleskörűen alkalmazhatjuk 
azt a marxista gyakorlatot, hogy csak akkor beszélhetünk szabad társadalmi 
egyénről, ha az ember maga szervezi meg a társadalmi termelést, ugyanak
kor egyéni érdekeit kiegyenlíti a társadalom érdekeivel. Ha a közvetlen 
termelő ellenőrzése alatt történik az egész újratermelés, akkor az a társada
l o m már az elidegenedés felszámolásának biztos útján halad. Ez hazánk 
célja is, hisz az önigazgatás az ember felszabadulásának folyamata is egyben. 

Közben negatív elemekkel is találkozunk, mint például a szabadság fo
galmának túlságosan egyéni tolmácsolása, az elidegenedés újabb forrásai
nak tagadása stb. 

Kavcic, az elidegenedés megszüntetéséhez kapcsolja a termelési eszkö
zök társadalmasításának folyamatát is, és mint két dinamikus kategóriát 
párhuzamba állítja őket. A társadalmi tulajdonban levő termelési eszközök 
lehetővé teszik mindenki számára, hogy bekapcsolódjon a társult munkába, 
és ez által kielégítse személyi- és közös szükségleteit, természetesen a szo
cialista közösség anyagi alapjának fejlesztésével. A szerző helyesen figyelte 
meg, hogy a magántulajdon megszüntetése a legfontosabb alapja illetve 
feltétele a szocialista önigazgatási viszonyok kifejlesztésének az adminiszt
ratív irányítással szemben - miközben egészen addig megy, hogy az ön
igazgatás és a társadalmi tulajdon fogalmát szinonimaként használja. 

A munkásosztály alkotmánnyal biztosított önigazgatási joga természe
tesen ahhoz vezet, hogy a dolgozók sokkal jobban érdekeltek a munkaszer
vezet piaci sikerei és a munkaszervezés iránt is. A munkasiker alapja Kavcic 
szerint a jó munkaszervezés, ami az emberek közti viszonyokon és a ter
melési eszközökhöz kapcsolódó viszonyon alapul. A munkaszociológia 
e területén, szerinte, minden munkaszervezet alapvető jellegzetessége bizo
nyos hatásoktól függ. A hatás szerinte olyan folyamat, amelyben az egyén 
vagy csoport változtathatja más egyén vagy csoport viselkedését. A munka
szervezetekben két fajta hatást emleget: 

— kívülről jövő hatások és 
— az emberek közti viszonyok. 
A szervezet minden egyes tagjának ezt fel kell ismernie, és alkalmazkodnia 

kell hozzá. Különben a m i munkaszervezeteinkben a hatásoknak három 
forrását jelöli meg Bogdán Kavőic: 

— vezetői hatás, 
— önigazgatói hatás, 
— poli t ikai hatás. 
A hatások strukturális kimutatásakor egy konkrét példára vállalkozott 

a szlovén bányászvállalatok 1969-beli felmérésének alapján. A kérdésre, 
hogy milyen mértékben gyakorolnak hatást egyes csoportok vagy egyének 
a vállalatokban történtekre, a válasz összegezve ilyen v o l t : 

— vezérigazgató 3.91 
— részlegek igazgatói 3.69 
— munkaegységek vezetői 3.41 
— munkástanács 3.40 
— igazgatói bizottság 3.38 



- Kommunista Szövetség 
- mesterek 
— szakszervezet 
— munkások 

3.13 
3.08 
2.80 
2.64 

Megjegyzés: a feleletet, 1-től 5-ig pontozhatták a kérdezettek. 
A fenti adatokból a következő megállapításokat lehet leszögezni: 
1 . a kisebb csoportoknak nagyobb a hatásuk, mint a számosabbaknak; 
2. a már felsorolt hatásforrások közül legnagyobb hatása a vezetői vonal

nak van, míg az utolsó helyen a politika áll. Ez azt jelenti, hogy a K o m m u 
nista Szövetségben és a Szakszervezetben is, nagyobb szerepe van a vezető
ségnek, mint a tagságnak; 

3. habár a munkások képezik a legszámosabb csoportot, a legkisebb a 
hatásuk. 

Az önigazgatás elméleti és gyakorlati célja megtalálni az olyan hatáskö
rök kombinációját, amelyben egyforma hatása van minden egyes csoport
nak, egyénnek a munkaszervezetben. Nálunk a gyakorlat azt mutatta, 
hogy az önigazgatás bevezetésével egyelőre még nem változtattuk meg 
a vállalatok belső viszonyait, amelyben az öntudatos munkások hatása 
a leggyengébb, ahelyett, hogy rajtuk múlna minden döntés, hisz társadal
munk előrehaladásának ez a záloga. Fontos tehát megtalálni a vezetői 
körök és a munkások érdekeinek közös pontját, összeegyeztetni törekvé
sük vonalát és együttes erővel megvalósítani az önigazgatást. Kavcic 
művében nemegyszer hangsúlyozta a dolgozók közvetlen hatásának szük
ségességét, de az általa ajánlott megoldások már gyakorlatilag nem meg
felelőek, mert a koncepciók nem teljesek és nem alkalmazhatók. 

Bogdán Kavcic doktori disszertációja lényegében önigazgatásunk továb
b i fejlődésével foglalkozik. A különböző hatótényezők közé a szerző a kö
vetkezőket sorolja: társadalmi életszínvonal, technológia, gazdasági ha
tékonyság, munka szerinti javadalmazás, tudás, szervezés, érdekeltség, 
erkölcs stb. Érdekes közvetlen kapcsolatot lát a termelés növekedése és 
a technológia fejlődése között. Szerinte a szükségletek magas fokú kielégí
tése céljából növelnünk kell a termelékenységet, amire legnagyobb hatás
sal a technológia van, és minden olyan tényező is, amely az önigazgatásra 
közvetlenül hat. Gyakorlatilag, a technológia mind jobban felváltja az 
emberi erőt, bizonyos fokon viszont munkanélküliséget idéz elő, de ennek 
is van megoldása (írja Kavcic) : 

- csökkenteni a foglalkoztatottságot, 
- ugyanakkor racionálisan csökkenteni a munkanapot, hogy mindenki 

munkateljesítménye megvalósítására törekedhessen. 
Mai szemmel nézve, egyoldalúnak és a gyakorlatban nem megfelelőnek 

tűnik az ajánlott megoldás, hisz nem mélyed el a gazdasági problémák és 
a munkaszervezés sikeresebb alkalmazásában sem. 

De maradjunk az önigazgatás megvalósításánál. Kavcic szerint minden 
egyén önigazgatási jogát kétféle módon gyakorolhatja: 

- közvetlen önigazgatás és 
- közvetett önigazgatás által. 



A közvetlen véleménynyilvánításnak és döntésnek hatalmas előnye, 
hogy a dolgozó részt vehet a vitákban, határoz és ez által érdekelve van 
a végrehajtásban is, az eredmény felmutatásában. Szerzőnk azonban úgy 
véli, hogy az ilyen fajta önigazgatás vagy nehézségekbe ütközik, elsősorban 
technikai okokból, majd káderhiány, tudás- és informáltság elégtelensége 
miatt. 

Hazánkban az önigazgatás megvalósítása, széles társadalmi szinten ne
hézségekbe ütközik, pedig a munkásoknak nem csak egyes asszociációk
ban, hanem éppen a társadalom egészében kell megvalósítaniuk vezető 
szerepüket. Hogy ez megvalósuljon, önigazgatásunknak integrális társadal
m i rendszerré kell nőnie, a társadalom minden részlegébe behatolva és 
betöltve minden űrt, amit az adminisztratív irányítás és szervezés meg
szüntetése hagyott maga után. Kavcic szerint, még nincs meghatározva, 
hogy milyen formában és úton fogjuk elérni az „integrális önigazgatást", 
de a próbálkozások három irányban folytak: 

1 . Területi képviselőházi rendszer, amelyben két elem képviselteti ma
gát: 

— hatalmi erő, 
— önigazgatási erő, 

2. az állami társulás különböző formái, 
3. különféle megegyezések útján: 

— önigazgatási megegyezések (munkaszervezetek között) 
— társadalmi megállapodások (munkaszervezetek, szakszervezetek és 
állami intézmények részvételével) 

Összegezve dr. Bogdán Kavcic művében jelentkező helyes, de nem eléggé 
mélyen áttekintett nézeteit is, leszögezhetjük, hogy habár látja az önigazga
tás célját, helyesen észleli az igazgatás forma és az emberek közti viszony 
összekapcsolódását, az önigazgatás megvalósításának jövőbeli feladatait 
nem kapcsolja eléggé a gyakorlathoz. Szerinte, az önigazgatás megvalósí
tásának gyorsasága négy tényezőtől függ: 

1 . viszonylagosan magas életszínvonalú társadalom, 
2. a munkatöbblet elsajátítása nem alapul szükségképpen a befektetett 

társadalmi hasznos munkán 
3. az önigazgatók feladata és informáltsága minden fontos társadalmi

gazdasági kérdésben 
4. az önigazgatás az egész társadalomban valósul meg, 
Kavcic meglátta, hogy elsősorban a vállalatok hierarchikus, hagyományos 

szervezésétől kell megszabadulnunk, de kihagyta a (szervezett) társadalmi 
szervezetek szerepét. Nem hangsúlyozta k i eléggé a JKSZ politikai-ideo
lógiai vezető és nevelő szerepét. Művének tárgyköre pedig ezt megköve
telte. 

A munkások társadalmi helyzetét helyesen mutatta be; érezte, hogy az 
önigazgatás dinamikus, hosszantartó folyamat, amely a társadalom gyors 
változásában mindig újabb értékeket fog hozni, de az általa felsorolt té
nyezők, hatóerők vagy irányvonalak nem mindig a döntőek, a megfelelőek. 



„Az önigazgatás a társadalmi viszonyok olyan rendszere, amelyben 
a legszabadabban valósulhat meg a munkásosztály hosszú távú társadalmi 
és történelmi feladata: az osztálytársadalomtól az osztály nélküli társada
lomba való átmenet." 5 

, , A szocialista önigazgatást maga a munkásosztály - élén a Jugoszláv 
Kommunista Szövetséggel - hozta és hozza létre saját tudatos forradalmi 
és társadalmi tevékenységével." 6 
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Rez'me 

Sociologija rada u Sloveniji - u radovima dr Bogdán Kavcica 

U radovima slovenackih sociologa, a posebno u objavljenoj (1972) doktorskoj disertaciji 
Bogdana Kavcica , uocavamo da je sociologija rada na osnovama dosta razvijenijih 
produkcionih odnosa, prilicno unapredena. A l i , pored uspeha, pocetkom sedamdesetih 
godina zapazamo i neke slabosti i idejnu nejasnocu, narocito u delima Bogdana Kavcica , 



Janeza JerovSeka, Vel jka Rusa, zbog cega su svojevremeno bili i kritikovani od strane 
Predsednistva C K S K Slovenije. Okvalifikovane kao tehnokratsko-birokratske struje, 
koji noseci liberalisticke i nedovoljno jasne pojmove, umesto marksistiéke dijalektike 
koristili metod pozitivista i imali staticki pristup u objasnjavanju nase samoupravne 
i socijalisticke izgradnje. 

Autori ovog prikaza su izdvojili dela Bogdana Kavcica , i konstatuju da on i pored 
svojih doprinosa sociologiji rada nije dovoljno duboko i svestrano sagledao moguc-
nosti i perspektive razvoja naseg sistema, kad govori o samoupravnim, meduljudskim 
odnosima, o znacaju drustveno-politickih organizacija, ili o drugim faktorima koji 
vise ili manjoj meri uticu na razvoj samoupravljanja. Istina, samoupravljanje mora da 
prodre u sve pore naseg drustva, oslobadajuci coveka od otudenosti (njegove misli), 
ali prakticna resenja koja nudi K a v c i c su neostvarljiva, nedovoljno sagledana. 

Kesümee 

Soziologie i n Slowenien heute - i n den Werken von dr. Bogdán Kavcic 

I n den Werken der slowenischen Soziologen, besonders in der veröffentlichten (1972) 
Doktordissertation von Bogdán K a v c i c , ist merklich, dass die Arbeitssoziologie in-
folge der sehr entwickelten Produktionsbeziehungen fortschreitend ist. Aber, neben 
den Erfolgen am Anfang der siebziger Jahren bemerken wir darin auch einige Schwáchen 
und ideelle Unklarheiten, besonders in den Werken von Bogdán K a v c i c , Janez jerov-
Sek, Vel jko Rus , weswegen sie damals von dem Zentralkomitát der Kommunistischen 
Partei der Sozialistischen Republik Slowenien kritisiert wurden. E s wurde als eine tech-
nokratisch-bürokratische Strömung betrachtet, die mit liberalistischen und mit nicht 
genug klaren Begriffen, statt der marxistischen Dialektik die Methoden der Positivisten 
verwanden und eine statische Stellungnahme in der Erklárung unserer selbsverwalten-
den und sozialistischen Aufbau hatten. 

D i e Autoren dieser Darstellung befassen sich extra mit den Werken von Bogdán 
K a v c i c und konstatieren dass K a v c i c auch neben den Beitrágen zur Arbeitssoziologie 
nicht genug tiefgreifend und vielseitig die Möblichkeiten und die Entwicklungsperspek-
tiven unseres Systhems betrachtete, indem er über die Selbsverwaltung und über die 
menschlichen Beziehungen, über die Bedeutung der gesellschaftpolitischen Organisa-
tionen oder über die anderen Faktorén sprach, die im grösseren oder im kleineren Masse 
die Entwicklung der Selbstverwaltung beeinflussen. E s ist wahr, dass die Selbstver-
waltung zu den Porén unserer Gesellschaft dringen muss, indem sie den Menschen von 
der Entfremdung (von seiner Gedanken) befreit, aber jene Lösungen, die K a v c i c uns 
bietet, kann man nicht verwirklichen, sie sind nicht genug erláutert. 









TITO ELNÖK BESZÉDE A Z EURÓPAI KOMMUNISTA 
ÉS MUNKÁSPÁRTOK BERLINI ÉRTEKEZLETÉN 

A mai világ problémáit nem lehet megoldani az el nem 
kötelezett országok nélkül 

Elnök elvtárs, elvtársak és elvtársnők! 
Meg vagyok győződve róla, hogy e nyílt és szabad véleménycsere jelentős 
mértékben hozzájárulhat a célok eléréséhez, ha az álláspontoknak és a meg
közelítésnek az átfogó mivolta serkentést ad kontinensünkön az összes 
haladó szellemű és demokratikus erők legszélesebb körű együttműködésé
nek. Az értekezlet előkészületei során úgyszintén vita folyt az európai 
kommunista és munkáspártok közötti viszonyokról. Ez a vita a független
ség, az egyenrangúság és a bcnem avatkozás elvét a kommunista és munkás
pártok közötti együttműködés alapelveként érvényesítette. 

Az európai kommunista és munkáspártok értekezletére a kontinensün
kön és az egész világon végbemenő jelentős és dinamikus folyamatok 
idején került sor. A mai nemzetközi helyzet e folyamatok teljes bonyolultsá
gát és ellentmondásosságát, összefüggőségét és egymástól való függéséi 
tükrözi és a nemzetközi közösség égető problémáinak megoldásához 
szükséges feltételek megteremtése érdekében a legnagyobb erőfeszítéseket 
követeli. 

A demokrácia, a haladás és a szocializmus felfejlődött erői ma döntő 
harcot vívnak a békéért, a nemzeti függetlenség és szuverenitás megőrzé
séért, a pol i t ikai és gazdasági emancipálódásért a népek szabad és önálló 
fejlődéséért. Tevékenységük az imperializmus, a gyarmati uralom marad
ványai, a neokolonializmus, tehát az elnyomás és a megkülönböztetés 
minden válfaja ellen irányul. 

K o r u n k .mai folyamataira a kapitalista rendszer mélyreható válsága jel
lemző, amely kiélezi a régi ellentmondásokat, és újakat szül. Ez a válság 
kiterjed a társadalmi-gazdasági és a nemzetközi viszonyokra és egyidejűleg 
gazdasági, szociális, polit ikai és erkölcsi vetülete is van. 

A kapitalizmus és a nemzetközi polit ikai és gazdasági viszonyok válsága 
nélkülözhetetlenné teszi a haladó társadalmi átalakulást, a viszonyok gyö
keres megváltoztatását, a szocializmus és demokrácia további erősödését. 
Természetesen azzal a feltétellel, hogy az összes haladó erőkben tudatoso
d i k : sürgősen meg kell változtatni a helyzetet, nehogy az egyenlőtlenség 



és kizsákmányolás továbbra is fennálljon, s a gazdagok még gazdagabbak
ká, a szegények pedig még szegényebbekké váljanak. Korunk parancsoló 
szükségszerűsége érvényre juttatni minden ország munkásosztályának és 
dolgozóinak arra irányuló történelmi törekvéseit, hogy megszerezzék az 
általuk megteremtett értéktöbblettel való rendelkezés jogát. Ezzel egyide
jűleg a népek nemzeti vagyonának, amelyet korábban a kapitalista kizsák
mányolás legdurvább formái révén, ma pedig az extraprofit mechanizmusa, 
a nemzetek feletti részvénytársaságok útján és más módon átömlesztettek, 
illetve átömlesztenek a fejlett országokba, e népek teljes szuverenitása alá 
kell kerülnie. 

Mindinkább fokozódik a népek és országok, különösen pedig a fejlődő 
országok eltökélt harca az egyenlőtlen nemzetközi gazdasági viszonyok 
radikális megváltoztatásáért. Csak ilyen változtatások révén biztosítható 
minden nép igazi függetlensége és szabadsága. Ez az új nemzetközi gazda
sági rendszerért folyó harcnak a tényleges osztálylényege, amelynek érvé
nyesítése nélkül el sem képzelhető az igazságosabb viszonyok megteremté
se a világon. 

Ezért is robbannak k i a jelenkori társadalomban erőteljes forrongások, 
fokozódik a munkástömegeknek a korunk társadalmi-politikai történései
ben való szerepe, szilárdul meg e tömegek poli t ikai tudata. 

A munkásosztály és a dolgozók mindinkább tudatára ébrednek a fennálló 
társadalmi rendszerekben betöltött helyüknek és szerepüknek. Egyre bírá
lóbban tekintenek e rendszerek korlátozottságára, és egyre határozottab
ban követelik, hogy tegyék számukra lehetővé az életük és jövőjük lényeges 
feltételeiről, a munkájuk eredményeivel való rendelkezésről szóló döntések 
meghozatalában és a társadalom igazgatásában való részvételüket. Va
gyis tegyék számukra lehetővé, hogy olyan helyzetet teremtsenek maguk
nak, amely biztosítja a személyiség szabadságát és sokoldalú fejlődését. 

Ilyen értelemben változik a dolgozók széles rétegeinek politikai hangulata 
a haladó szociális átalakulások javára. E nyomás hatására az összes társadal
m i erők kénytelenek felülvizsgálni nézeteiket és értékeiket, és megfelelő 
megoldásokat felkutatni. Ugyanez érvényes a szocializmus gyakorlatában 
is, mert a szocializmusnak sincsenek kész, egyszer s mindenkorra megadott 
megoldásai. Ezt is nehézségek és ellentmondások kísérik. Az idő új köve
telményeket hoz magával, összhangban a termelőerők és a társadalmi tudat 
fejlődésével. Ebből természetszerűleg következik, hogy a szocializmusért 
folyó harcnak és a szocializmus építésének különféle útjai vannak. 

A fontos az, hogy a megoldások, amelyeket ma a haladó erők felkínálnak, 
a munkásosztály és a dolgozók igazi érdekeiből eredjenek. Meg vagyunk 
győződve róla, hogy csak akkor adható meg a szükséges válasz a nélkü
lözhetetlen társadalmi átalakulással kapcsolatos kérdésekre, ha a szocia
lizmus vezető erői így járnak el, korunk objektív követelményeivel össz
hangban tevékenykedve. 

A tudatos szocialista erőknek olyan megoldásokat kell felkutatniuk, 
amelyek nemcsak hogy felölelik, hanem túl is lépik a demokrácia eddig 
elért pol i t ikai , gazdasági és szellemi értékeit. I ly módon döntően befolyá-



solják majd a szociális események folyamatait, és a szocializmusnak mint 
a demokrácia, az egyenjogúság, a függetlenség, az emberi jog és szabadság 
fogalmának tudatosítói és érvényesítői lesznek. 

A gyarmati uralom elleni nagy forradalom, amely a nemzetközi gyarmati 
uralmi rendszer széthullásához vezetett, a nemzetközi polit ikai szintérre 
léptette a korábban leigázott népeket, amelyek kivívták polit ikai független
ségüket. Országaikban ma bonyolult nemzetközi körülmények és sajátos 
belső feltételek közepette társadalmi átalakulás zajlik le. A gyorsabb tár
sadalmi változások útján alapvető akadályként áll előttük a gazdasági 
elmaradottság, az imperializmus, a neokolonializmus és általában az elnyo
más erői, elsősorban pedig a gazdasági egyenlőtlenség. A fejlődő és fejlett 
országok közötti szakadéknak a jelenlegi igazságtalan nemzetközi gazda
sági rendszer alapján való mélyülése, amely állandóan reprodukálja az 
egyenlőtlenségeket a fejlettek javára, számos veszélyes nemzetközi problé
ma és összeütközés alapvető forrása, és e szakadék áthidalása nélkül nem 
lehet tartós békét és biztonságot teremteni. Az említett viszonyrendszerből 
eredő ellentmondások megoldása minden ország gazdasági és politika 
függetlenségének döntő előfeltétele. Számos fejlődő ország egyre határo
zottabban vesz irányt a társadalom szocialista átalakítása felé, ami a fejlő
dés objektív belső szükségleteiből és a nemzeti függetlenség biztosításá
ból következik. 

A mai körülmények között a népeknek a poli t ikai és gazdasági emancipá-
lódásáért, a független és szabad nemzeti fejlődésért valamennyi nép és 
ország társadalmi rendszerbeli különbségektől független egyenrangú és 
demokratikus nemzetközi együttműködéséért, a világ békéjéért és bizton
ságáért folytatott harca a legerőteljesebben az el nem kötelezettség nagy 
mozgalmában jutott kifejezésre. 

A z el nem kötelezettség mozgalma erős nemzetközi tényezővé fejlődött, 
amely függetlenül és önállóan határozza meg politikáját és álláspontjait, 
és amelynek mellőzésével többé nem oldhatók meg sikeresen a nemzetközi 
problémák. Az el nem kötelezett országok közvetlenül szembeszállnak 
az imperialista politikával és az elnyomás minden válfajával. Harcuk kifejezi 
a korszakunkra jellemző nagyarányú haladó és forradalmi folyamatot, 
a szociális és nemzeti elnyomás, a kizsákmányolás és leigázás minden fajta 
megnyilvánulása elleni harcnak, a béke és a biztonság erősítéséért, a népek 
közötti egyenrangú együttműködésért vívott küzdelemnek a folyamatát. 
Az el nem kötelezett országok állam-, illetve kormányfőinek küszöbön
álló, Colombóban megtartandó ötödik értekezlete rendkívül nagy jelentő
ségű lesz korunk világának égető és más bonyolult problémái megoldása 
szempontjából. 

Az el nem kötelezettség politikája a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság és Kommunista Szövetségünk tartós irányvonala. A nem
zetközi életben, különösen pedig az el nem kötelezettség mozgalmában te
vékenyen közreműködve Jugoszlávia munkásosztálya, nemzetei és nem
zetiségei internacionalista kötelezettségüket teljesítik a nemzetközi közösség 
és az emberiség haladása iránt. Ezt tettekkel is minden alkalommal bebizo-



nyitottuk, támogatva mindazokat, akik a- szabadságért harcoltak és harcol
nak. Köztudomású, hogy az utóbbi években is segítséget nyújtottunk 
Vietnam, Kambodzsa, Laosz, Angola népe szabadságharcának, s általában 
2.7 összes felszabadító mozgalmaknak és veszélyeztetett népeknek, továb
bá közismerten támogatjuk a közel-keleti válság és a világbékét veszélyez
tető más válsággócok problémáinak megoldására irányuló összes törekvé
seket. 

Európában a második világháború és a fasizmus veresége után messze
ható változások következtek be, különösen számos új szocialista ország 
létrejöttével. Kontinensünkön, amelyen évszázadunkban, az emberiség 
történelmének legszörnyűbb fegyveres összecsapásai zajlottak le, ma az 
európai országok közös erőfeszítései révén jelentős előrehaladást értünk 
el a béke megszilárdításában és az együttműködés fejlesztésében. Sok 
tekintetben túlhaladtuk a hidegháborús állapotot. A fasizmus utolsó támasz
pontjai romba dőlnek. Jelentős mértékben növekedett az európai országok 
érdeklődése és készsége, hogy még a tömbökre osztottság jelenlegi körül
ménye között is előmozdítsák egymás közötti viszonyukat és együttműkö
désüket, valamint a világ más országaival és népeivel való együttműködé
süket. Igaz, egyelőre túlnyomórészt gazdasági téren. Az együttműködés 
azonban mindinkább kiterjed más területekre - pol i t ikai , művelődési stb. 
- kapcsolatokra is. 

Az európai biztonsági és együttműködési értekezlet e fejlődés egyik leg
fontosabb eredménye vol t , igazolta, hogy minden ország érdekeinek mél-
tányolása és a türelmes eszmecsere jelentős eredményekkel járhat. Az 
értekezlet záródokumentuma az európai biztonság és együttműködés elveit 
meghatározva széles körű lehetőségeket nyitott az európai oszágok közöt
t i kapcsolatok további sokoldalú fejlesztésére. 

Az elmúlt esztendő rövid idő a helsinki értekezlet konkrét eredményeinek 
teljesebb értékelésére. De mégis megállapíthatjuk, hogy ez idő alatt is jóval 
többet kellett volna elérni határozatainak és javaslatainak érvényesítésében. 
Tény ugyanis, hogy az egyes országok között kétoldalú kapcsolatok terén 
eddig nagyobb jelentőségű egyezményt egyedül Jugoszlávia és Olaszország, 
valamint Lengyelország és a Német Szövetségi Köztársaság kötött. 

M i mindenkor megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítottunk a tömb
korlátok, a diszkrimináció és a gazdasági és más együttműködést gátló, 
az európai viszonyok sikeresebb fejlődését fékező összes akadályok túlhala-
dására irányuló erőfeszítéseknek. 

A biztonság terén a bizalom fokozására irányuló intézkedések tekinteté
ben csupán kezdeti eredmények születtek. A m i azonban a fegyverkezés 
korlátozásának és csökkentésének lényeges ügyét, a leszerelési folyamat 
és az összes európai országok számára egyenlő biztonságot nyújtó hatékony 
rendszer kiépítésének megkezdését i l le t i , eddig nem történt előrehaladás. 

M i több, folytatódik és fokozódik a fegyverkezési hajsza. A katonai erők 
elért globális egyensúlya keretében továbbra is növekszik a hagyományos 
fegyverek és az atomfegyver mennyiségi és pusztító ereje. Ez különösen 
veszélyes Európában, ahol a fegyveres erők egyébként is messzemenően 



a legnagyobb mértékben koncentrálódtak. Kétségtelen, hogy e helyzet 
pozitív változásai lényegesen megkönnyítenék a feszültség enyhülését 
Európában és a világon. Végső ideje, hogy megkezdődjenek a lényegbevá
gó leszerelési tárgyalások, és fordulat következzen be a sorsdöntő prob
léma megoldásában, mert ez a probléma kihat a nemzetközi viszonyok 
minden területére, és súlyos tehertételt jelent az összes népek, elsősorban 
pedig minden ország munkásosztálya és dolgozó számára. Egyre nyilván
valóbb annak szükségessége, hogy össze kell hívni az ENSZ-közgyűlés-
nek a leszerelésről szóló rendkívüli ülésszakát. 

A feszültség enyhülése, amely egyelőre főként Európában nyilvánult 
meg, túl kell hogy lépjen a tömbkereteken és a regionális határokon. Ez 
a nemzetközi viszonyok egyetemes jellegévé kell hogy váljon. Európa és 
a mediterrán térség békéjének és biztonságának kölcsönös függősége — 
melyet Helsinkiben is elismertek — konkrét formát is kell hogy öltsön, 
most elsősorban a közel-keleti válságnak és e térség más problémáinak meg
oldásában. Jugoszlávia tehát síkraszáll a feszültség enyhítésének egyetemes 
jellegéért, szem előtt tartva, hogy az európai és a világbéke, a biztonság 
és előrehaladás oszthatatlan. Az európai haladó erőknek ehhez teljes mér
tékben hozzá kell járulniuk, mindenekelőtt az ENSZ-re támaszkodva, 
amely a legmegfelelőbb fórum a nemzetközi problémák megoldására és 
a népek közötti egyenrangú együttműködés előmozdítására. Erélyesen 
szembe kell szállni minden olyan próbálkozással, amelynek célja a világ
szervezet degradálása és szerepének csökkentése. 

M i n t ismeretes, Jugoszlávia az elkövetkező évben vendégül látja az 
európai együttműködésről és biztonságról szóló értekezlet részt vevő or
szágainak képviselőit. M i már a helsinki értekezlet előkészületei során és 
magán az értekezleten is ismertettük azt a nézetünket, hogy e történelmi 
jelentőségű gyülekezet megbeszélése csupán első szakasza azoknak a szer
vezett erőfeszítéseknek, amelyek célja a békének, a biztonságnak és az 
összes európai népek közötti egyenrangú együttműködésnek a megszilár
dítása. Az értekezlet részt vevő országai és az összes európai haladó és 
demokratikus erők az elfogadott határozatok következetes végrehajtására 
irányuló nagy erőfeszítések előtt állnak. A Jugoszláv Kommunista Szövet
ség és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság teljes mértékben 
hozzájárult, és a jövőben is hozzájárul ezek megvalósításához. 

Említettem már, hogy megoldódtak a Jugoszlávia és Olaszország közötti 
vitás problémák is. M i teljes egészében síkraszállunk a szomszédos orszá
gokkal való sokoldalú baráti kapcsolatok fejlesztéséért. Ennek során vala
mennyi állam szurerenitása és területi integritása tiszteletben tartásának 
elvéből indulunk k i . Ezt az álláspontot erélyesen képviseltük a helsinki érte
kezlet előkészületei során is. A szomszédos országokkal való jó viszonyok 
fejlesztésére irányuló állandó erőfeszítéseink keretében síkraszállunk minden 
probléma türelmes megoldásáért, különösen azon problémák türelmes 
megoldásáért, amelyek a területükön elő nemzetiségeink helyzetét érintik. 

A nemzeti kisebbségek és jogaik el nem ismerése szöges ellentétben áll 
az alapvető emberi jogokkal, különösen pedig a nemzeti kérdés marxista 



megközelítésével. Véleményem szerint helyzetük megoldása nagy jelentő
ségű a népek közötti viszonyok, az európai béke és együttműködés erősíté
se szempontjából, mert a nemzeti kisebbségek az együttműködés és barát
ság hídjait alkothatják, és kell hogy alkossák. 

Ha a békéről van szó, hangsúlyozni kell , hogy éppen a mások belügyeibe 
való beavatkozás veszélyeztette, és ez mindenkor konfliktusokat idézett 
elő az országok között Európában és világszerte mindenütt. Ezért száll
tunk szembe, és ezért fogunk továbbra is szembeszállni a más országok 
belügyeibe való beavatkozás minden formájával. Minden külső beavatko
zás, bármilyen formában is közvetlenül kárt okoz a békének, a biztonság
nak és a népek együttműködésének földrészünkön és az egész világon. 

Az utóbbi időben azonban ismét felszínre kerültek olyan elméletek, 
amelyek nyíltan vagy leplezve az érdekövezetek politikáját hirdetik, két
ségbe vonva a népeknek a függetlenségre és önálló fejlődésre való jogát. 
Ez ellentétben áll a helsinki értekezlet határozataival és az E N S Z alapokmá
nyával, és nemcsak a kommunisták, hanem más haladó erők, sőt a legszéle
sebb közvélemény ellenállását is tiltakozását váltotta k i . 

A valamennyi nép égető szükségletét jelentő haladásért folyó harc front
jának állandó bővülése előtérbe helyezi az összes haladó és demokratikus 
erők nagy felelősségét. Elvárják tőlük, hogy a teljesebb demokratikus és 
szocialista átalakulás megvalósításával és az egyenrangú nemzetközi viszo
nyok megteremtésével kapcsolatos mai lehetőségekkel összhangban tevé
kenykedjenek. 

A kommunista mozgalomban ma mindinkább érvényesülnek a szocializ
musért folyó harc különféle útjai, a forradalmi és legszélesebb körű demok
ratikus erők függetlenségen, egyenrangúságon, önállóságon és be nem 
avatkozáson alapuló együttműködésének új formái. Ezzel kapcsolatban 
különösen kifejezésre jut minden forradalmi mozgalomnak a saját munkás
osztálya és népe előtt felelőssége. Ennek eredményeként sor kerül számos 
kommunista és munkáspárt erősödésére, nemzeti arányokban polit ikai 
befolyásának növekedésére, s ez pozitívan hat az általános európai pol i t ikai 
körülményekre. 

A Jugoszláv Kommunista Szövetség a jövőben is síkraszáll az említett 
elvek érvényesítéséért abból kiindulva, hogy az összes haladó demokrati
kus erők ilyen alapon való együttműködése előfeltétele a szocializmus, 
mint világfolyamat további sikeres fejlődésének. Ehhez különösen a szabad 
és egyenrangú véleménycsere járulhat hozzá a nemzetközi viszonyok és 
a szocializmusért és haladásért folyó harc időszerű problémáinak reális 
felmérése céljából. A mai fejlődés objektív feltételei és az egyes országok 
sajátosságai megkövetelték a haladásért folyó belső és nemzetközi harc 
lényegbevágó és gyakorlati kérdéseire adandó válasz keresését. Az említett 
objektív és törvényszerű különbségekről szóló dialógust nem lehetett 
elnapolni, sem pedig megkerülni. A mindenről folyó alkotó jellegű vita, 
amely természetesen k i kell hogy zárja a megbélyegzést és a támadásokat, 
nélkülözhetetlen feltétele annak, hogy túlhaladjuk mindazt, ami gátolja 



a munkásmozgalom fejlődését és a szocialista gondolat és gyakorlat fejlesz
téséhez való hozzájárulást. 

A jugoszláv kommunisták ezt szem előtt tartva mindenkor bírálólag 
felülvizsgálták mind a saját gyakorlatuk, mind mások tapasztalatait, és 
így építették hazájukban a szocialista önigazgatási viszonyokat. Ezzel 
kapcsolatban többek között említést tennék két marxista tételről, amelyet 
soha nem tévesztettünk szem elől. Először, a szocializmus építése azonos 
a munka és a munkásosztály felszabadításának folyamatával és a közvetlen 
termelők szabad társulásainak létrehozásával. Másodszor, a szocializmus 
egyetemes folyamat, és az osztályharc világméretű. A munkásosztály tény
leges felszabadítása ugyanis a legszorosabban összefügg a népek polit ikai , 
gazdasági és nemzeti felszabadulásáért vívott harcával világszerte. 

Kedves elvtársak! 
A jelenlegi értekezlet előkészületei keretében folytatott véleménycsere 

rendkívül jelentős alkalom arra, hogy felmérjük az összes haladó erőknek 
a békéért, a biztonságért, az együttműködésért és a társadalmi előrehala
dásért folyó harcban való lehetőségeit és tevékenységét. Ez a vélemény
csere, amely a nyíltságnak, a türelemnek és a nézetek kölcsönös méltánylá
sának légkörében folyt , lehetővé tette az összes résztvevő pártok állás
pontjainak jobb megismerését, továbbá azt, hogy egyetértés jöjjön létre 
a megbeszélés napirendjén szereplő fő kérdésekben. Ez alkalommal is 
világosan bebizonyosodott, hogy a munkásmozgalmak különböző felté
telek között tevékenykednek. Ez megköveteli a kommunista, a munkás- és 
más haladó pártok és mozgalmak együttműködésének különféle, sőt új 
formáit is. Annál inkább, mert az eddigi történelmi tapasztalat félreérthe
tetlenül bebizonyította, hogy nem lehet általános érvényű recepteket elő
írni korunk bonyolult feladatainak megoldására. 

Végül hangsúlyozni kívánom, kitartó munka vár ránk, hogy eredménye
sen rendezhessük a legnagyobb problémákat, melyek megoldása nélkül 
elképzelhetetlen a tartós béke és biztonság. Európa összes szocialista or
szágai és kommunista pártjai, tekintettel jelentőségükre és a nemzetközi 
viszonyokra való befolyásukra, nagy felelősséget viselnek a békéért és 
biztonságért, a további fejlődésért Európában. Ez mindannyiunktól új 
erőfeszítéseket követel meg a kontinens összes haladó demokratikus erőivel 
való együttműködés bővítése céljából, továbbá bátor szembehelyezkedést 
korunk problémáival, amelyben a szocializmus mint világfolyamat ma már 
új utakat tör magának, és új győzelmeket arat. 

(Berlin, 1976. június 30.) 



T I T O ELNÖK BESZÉDE A COLOMBÓI 
CSÚCSÉRTEKEZLETEN 

Tisztelt Elnök, Kedves Barátaim, 
Engedjék meg, hogy mindannyiuknak tolmácsoljam a Jugoszláv Szocialis
ta Szövetségi Köztársaság népeinek üdvözletét, s küldöttségünk, valamint 
a magam nevében köszönetet mondjak Sri Lanka népének és kormányának, 
s külön Sirimavo Bandaranaike miniszterelnöknek a szívélyes fogadtatásért 
és a figyelmességért, amelyben e baráti országban részesítenek bennünket. 
Valóban mély benyomásokat kelt bennünk mindaz, amit Sri Lanka az 
előkészületek során megtett annak érdekében, hogy ez az értekezlet minél 
eredményesebb legyen. 

Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a legutóbbi csúcs
értekezlet elnökének, a neves államférfinak, Huari Bumediennek, aki te
kintélyével és tevékenységével számottevően hozzájárult mozgalmunk erősí
téséhez. 

Köszöntöm egyúttal az új független államok - Angola, a Zöldfoki
szigetek, a Comore-szigetek, Bissau-Guinea, Mozambik, Sao Tome és 
Principe, valamint a Seychelle-szigetek — képviselőit, amelyek teljes jogú 
tagként csatlakoztak mozgalmunkhoz. 

Tizenöt esztendő telt el az el nem kötelezett országok Belgrádban meg
tartott első állam- és kormányfői értekezlete óta. Habár már akkor is biza
lommal tekintettünk a jövő elé, és hittünk elveink erejében, mégsem felté
teleztük, hogy az el nem kötelezettség mozgalma alig másfél évtized alatt 
ennyire számottevő tényezővé válik a nemzetközi színtéren. Ez elégedettség
gel kell, hogy eltöltsön bennünket, de egyszersmind felelősségtudattal is 
mindazért, amit ma és a jövőben meg kell tennünk. 

Nagy jelentőséget tulajdonítunk annak is, hogy elsőízben jövünk össze 
Ázsia földjén, éspedig Sri Lankában, abban az országban, amely az el nem 
kötelezettek mozgalmának alapító tagjai közé tartozik. 

A második világháborút követően, éppen Ázsiában, nagy lendületet 
vett a gyarmatellenes forradalom, a népek és országok felszabadulása, s en
nek eredményeként számos új független állam született. Legnagyobbrészt 
az el nem kötelezettséget választva, egyszersmind ellenállást tanúsítva 



azokkal az erőfeszítésekkel szemben, hogy tömbökhöz csatolják őket, 
ezek az országok bátorítóan hatottak más, hasonló törekvésű államokra. 

Ezen a kontinensen a népfelszabadító háborúk történelmi forradalmi 
győzelmeket értek el, egyik legdicsőbb fejezetük nemrégiben zárult le 
Vietnamban, Kambodzsában és Laoszban. Az ázsiai országok vezetői 
nagymértékben hozzájárultak az aktív és békés koegzisztencia elveinek 
érvényesítéséhez, a Pancha Sila eszméi, a Bandungban és másutt megtar
tott értekezletek üzenetei pedig hathatós ösztönzést adtak az el nem köte
lezettség politikájának. A népfelszabadító háborúban született Jugoszlávia 
Ázsiának és a többi világrésznek el nem kötelezett országaiban olyan bará
tokra talált, akiknek hasonlóak voltak a törekvéseik, és ugyanúgy ragasz
kodtak a szabadsághoz, a függetlenséghez és a haladáshoz. Jawaharlal 
Nehru, Solomon Bandaranaike, Sukarno és a többiek neve tartósan ösztön
zőleg hat a jobb világ kialakítását szolgáló erőfeszítésekre. 

Első értekezletünk óta a világon valóban korszakalkotó változások ját
szódtak le. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy akkoriban a tömbfelosztás 
állandósítása úgyszólván elkerülhetetlennek tűnt, a jog pedig, hogy szű
kebb nagyhatalmi körökben döntsenek mások sorsáról elvitathatatlan
nak. Az akkori bizonytalansággal, s annak nagy veszélyével ellentétben, 
hogy a hidegháború nukleáris katasztrófává fajul, bekövetkezett a feszült
ség enyhülése, s megkezdődött az el nem kötelezett országok szervezett 
harca azokért az új elvekért, amelyeknek szellemében kellene rendezni 
a nagy nemzetközi problémákat, s építeni az új, igazságosabb nemzetközi 
viszonyokat. 

Hála az el nem kötelezett, a szocialista és más békeszerető államok, és 
valamennyi haladó és demokratikus erő törekvéseinek, a népek és az ember 
felszabadításában nagy eredmények valósultak meg. A gyarmati rendszer 
széthullása utolsó szakaszába jutott . A hidegháború politikája kudarcot 
vallott . Fokozódik az ellenállás a tömbfelosztással és a vetélkedéssel szem
ben, amelyek veszélyeztetik a világbékét. Harc folyik az új, igazságosabb 
és egyenrangú nemzetközi gazdasági viszonyokért. A népek erélyesen 
szembehelyezkednek a különféle doktrínákkal, az érdekövezetek létrehozá
sára irányuló próbálkozásokkal, s visszautasítják azokat a törekvéseket, 
hogy bárki is idegen fejlődési modellt kényszerítsen rájuk. Az imperializ
mus, a kolonializmus, a neokolonializmus, a hegemonizmus, és minden
nemű domináció elleni küzdelemben mind több és több ország és polit ikai 
mozgalom kapcsolódik be. Erőfeszítéseikben az Egyesült Nemzetek Szer
vezetére támaszkodnak, amely az egyenrangú nemzetközi együttműködés 
egyetemes és pótolhatatlan eszközévé válik. 

Az el nem kötelezett országok, kifejezésre juttatva az emberiség legmé
lyebb törekvéseit, a új eszméket és elveket hirdetve, nagymértékben hozzá
járultak az említett célok eléréséhez. Abból a felfogásból kiindulva, hogy 
a világot a közös sors szálai fűzik össze, a békének, s minden nép ahhoz 
való jogának, védelmére keltünk, hogy maga döntsön sorsáról, és más 
népekkel egyenrangúan közreműködjön a nemzetközi kérdések megoldá
sában. 



Az el nem kötelezett országok nem önös érdekeikért, hanem az egész 
emberiség legáltalánosabb érdekeiért harcolnak. Platformjuk éppen ezért 
tömörít mind több és több országot. Nem zárkóztak be saját körükbe, 
hanem együttműködésre törekedtek minden országgal, amelynek pol i 
tikáját, azonos vagy hasonló törekvések inspirálják. Az el nem kötelezett 
országok, különösen az algiri csúcsértekezlet óta szereznek érvényt maguk
nak azzal, hogy új nemzetközi gazdasági rendszer kialakítását szorgalmaz
zák. 

Az utóbbi időben néhány katonai-politikai szövetséghez tartozó ország 
is közeledik az el nem kötelezettség politikájához, s ezt maradéktalanul 
támogatni kell. Azért kerül sor erre, mert az el nem kötelezettség politiká
jában látják útját és módját annak, hogy erősítsék saját helyzetüket, s meg
védjék érdekeiket, és mert egyébként világszerte tért hódít a felismerés, 
hogy az emberiség jövője a tömböktől mentes világban rejlik. Egyébként 
mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy a mai világban a fennálló 
tömbcsoportosulások egyike sem juthat túlsúlyba. 

Az el nem kötelezettség immár valóban világméretű politika, mert a világ 
integrális érdekeire támaszkodik, és egyetemes megokolásokra törekszik 
a jelenkori feltételekkel, amikor az ideológiai és sok más megoszlás még 
mindig valóság. Mindemiatt az el nem kötelezettségeknek semmiképpen 
sem szabad fejlődőben levő államok szűkebb körére, az úgynevezett har
madik világra, a déli féltekére és ehhez hasonlókra szorítkozni. Aminthogy 
a mai világ országai kölcsönös függőségben állnak egymással, ugyanúgy 
az el nem kötelezettség politikája is átfogó jellegű. Bármiféle bezárkózás 
csak kisebbítené jelentőségét, szerepét és befolyását a nemzetközi szintéren. 
Tévedés volna azt gondolni , hogy effajta bezárkózás útján megvédhetjük 
magunkat a nagyok dominációjától és általában a kívülről jövő nyomások
tól. Ezt a célt csupán úgy érhetjük el, ha minél nagyobb erőket tömörí-
tünk az el nem kötelezettség politikájának platformján. 

M i egyébként a kezdet kezdetén abból a tételből indultunk k i , hogy a sza
badságért, a függetlenségért, a gazdasági fejlődésért és a népek közötti 
egyenrangú együttműködésért folyó harc egységes platformjának kialakí
tása a legfontosabb. Csak ezen a platformon működve őrizhetjük meg 
a világot a katasztrófától, s nyithatjuk meg a béke és a haladás távlatait. 
S hogy az el nem kötelezettség vol t a legmegfelelőbb megoldás, azt az 
is tanúsítja, hogy hatalmas erővé és világtényezővé vált. Ezért irányvona
lunk mellett állhatatosan k i kell tartanunk. 

Bizonyos erők, ahelyett hogy együttműködési szándékkal, békejobbot 
nyújtanának, nem riadnak vissza azoktól a próbálkozásoktól sem, hogy 
nyomással, beavatkozással, sőt erőszakos beavatkozással szétzúzzák az 
el nem kötelezettek egységét, vagy pedig a mozgalom egyik-másik tagját 
saját politikájuknak előkészületei során. Sokasodtak az arra irányuló pró
bálkozások is, hogy aláássák egyes országok és kormányaik belső szilárd
ságát. Felhasználják az egyes el nem kötelezett országok között fennálló 
különbségeket és vitás kérdéseket. M i több, e különbségeket igyekeznek 



el is mélyíteni, hogy mozgalmunknak ilyen jelentős pillanatában megbénít
hassák az el nem kötelezett országok akcióját. Mindennek helytállóságában 
nem kell kételkedni, hiszen ismert polit ikai személyiségek szájából hang
zottak el a fenyegetések és nyilatkozatok, ráadásul néhány országban konk
rét akciók is történtek. 

M i mindenkor abból indultunk k i , hogy az el nem kötelezett országok 
az ellentmondásokkal és összeütközésekkel telített világhoz tartoznak, 
amelyektől maguk sem mentesek, ráadásul viselniük kell viszonylagos 
fejletlenségük következményeit. Az el nem kötelezett országok poli t ikai 
és gazdasági problémái túlnyomórészt a gyarmati hagyaték következményei 
vagy pedig kívülről kényszerítik rájuk. Megoldani csak úgy lehet őket, 
ha elhárítják a külső nyomásokat és a legkülönfélébb akadályokat, s türel
mesen összehangolják kölcsönös érdekeiket. Ha megengednénk, hogy terü
let i , határ- vagy hasonló kérdések miatt az el nem kötelezettek viszályai 
elmélyüljenek akkor tulajdonképpen valamennyiünk szabadságát és függet
lenségét juttatnánk veszélybe. 

Az el nem kötelezettség politikája az államok közötti új viszonyokért 
küzd, minden egyes ország önállóságának, függetlenségével és egyenrangú
ságának teljes mértékű tiszteletben tartásával. Természetesen az el nem 
kötelezett országoknak az egyemás közötti viszonyaikhoz fűződő kérdé
seket is következetesen azoknak az elveknek a szellemében kell rendezni, 
amelyeknek érvényesítéséért hosszú évek óta harcolnak világviszonylat
ban. Tisztelnünk kell a reális érdekkülönbségeket, amelyek egy-egy el 
nem kötelezett ország adott életkörülményeiből, nemzeti és kulturális 
sajátosságaiból, más-más fejlettségi szintjéből, földrajzi és polit ikai helyze
téből erednek. Az el nem kötelezettséget nem azonosítjuk ideológiai irá
nyultságokkal, s nem kell megengedni, hogy bármely országot, ilyen 
vagy olyan belső pol i t ikai rendszere folytán, el nem kötelezettnek vagy 
kevésbé el nem kötelezettnek minősítsék. Minden ország önállóan keresi 
a legjobb megoldásokat önnön problémáira. A különbségek önmagukban 
nem képviselik az el nem kötelezettség mozgalmának fogyatékosságát. 
De okvetlenül szem előtt kell tartani, hogy elnézőnek és megértőnek kell 
lennünk éppen azért, hogy jobban harcolhassunk fő céljainkért, s a kü
lönbségek ellenére is egységesnek kell maradnunk abban, ami valamennyi
ünk számára a leglényegesebb. 

Az el nem kötelezettség egyébként mindenkor érdekegységet fejezett 
k i a béke és a biztonság, a függetlenség, a sokoldalú társadalmi-gazdasági 
fejlődés alapvető kérdéseiben. És sohasem törekedett valamiféle mestersé
ges vagy kierőszakolt egységre, amely egyébként ellentétben áll mozgal
munk demokratikus jellegével. Ezért is olyan fontos a konszenzus útján, 
az álláspontok és érdekek kölcsönös tiszteletben tartásával történő nézet
egyeztetés és a problémák megoldása. 

Tisztelt Elnök, 
Azért jöttünk össze ezen az értekezleten, hogy a lehetőségekhez képest 

választ találjunk a jelenkori világ minden bonyolultabb dilemmájára. 
Habár a nemzetközi közösség nagy haladást ért el a béke megőrzéséhez 



és a vitás kérdések megoldásához szükséges feltételek kialakításában, a v i 
lághelyzet továbbra is rendkívül összetett és megannyi ellentéttől terhes. 
Az imperialista és egyéb erők, amelyek mások leigázására törekszenek, 
igyekeznek megállítani a polit ikai és gazdasági emancipáció folyamatait, 
igyekeznek megőrizni a régi függőségi viszonyokat, és még újabbakat 
próbálnak kialakítani. Az , hogy elmérgesítik a válsággócokat és halogatják 
a kulcsfontosságú problémák megoldását, kedvezőtlenül befolyásolja 
a nemzetközi viszonyokat, s még az eddigi eredményeket is veszélyezteti. 

Sok el nem kötelezett ország függetlenségét és biztonságát külső nyomá
sok és beavatkozási kísérletek fenyegetik, ami mind arról tanúskodik, 
hogy a béke és a szabadság ellenségei nem nyugszanak, s éppen ezért közös 
erővel szembe kell fordulnunk velük. 

A nemzetközi gazdasági viszonyok fennálló rendszerének válsága egyre 
mélyül, elsősorban a megannyi nehézséggel és akadállyal küszködő fejlődő 
országok kárára. 

Az el nem kötelezett országok folyamatosan és következetesen munkál
kodnak a feszültség enyhítésén és a problémák tárgyalások útján való békés 
rendezésén. Kétségtelen, hogy ezen a síkon, hála valamennyi békeszerető 
erő erőfeszítéseinek, már vannak meghatározott eredmények, ami azt 
igazolja, hogy a világ népei nem kívánnak újabb háborúkat, nem kíván
nak további leszámolásokat a tömbök között, hanem a békére és szabad 
fejlődésre törekednek. A nagyhatalmak között javultak a kapcsolatok. 
Európában, miután eredménnyel zárult a helsinki biztonsági és együttmű
ködési értekezlet, megtörténtek az első lépések a tömbmegoszlás fokozatos 
kiküszöbölése és az európai népek közötti együttműködés előbbre vitele 
felé. A továbbiakban végre kell hajtani az értekezlet határozatait, mert 
eddig sajnos, kevés eredményt lehet felmutatni. 

Jugoszlávia, valamint még néhány európai, elsősorban tömbön kívüli 
ország, a pozitív változások megszilárdítását szorgalmazza, továbbá, hogy 
az európai államok nagyobb mértékben járuljanak hozzá más térségek 
békéjének megszilárdításához és válságainak rendezéséhez. Különösen 
azokra a térségekre vonatkozik ez, amelyeknek biztonságával az európai 
biztonság szorosan összefügg, például a földközi-tengeri és a közel-keleti 
térségre. 

S éppen ezekben a térségekben mind több és több a haderő és a fegyver
zet, mind nagyobb az erőfitogtatás. Az el nem kötelezett országoknak 
tehát erélyesen kellene követelniük, hogy a földközi-tengeri térség az i t t 
elterülő országok és tágabb térségek békéjének és együttműködésének 
területe legyen. 

Az enyhülés pozitív következményei a világ más területein még nem 
érezhetőek. M i több, a feszültség a fegyverkezési versengés újabb és újabb 
országokra és területekre terjed k i , ami ellentétben áll az oszthatatlan béke 
és biztonság érdekeivel. Még új érdekövezetek megteremtésének tendenci
ái is életre kelnek, bizonyos körök pedig azt hirdetik, hogy joguk van az 
intervencióra, hogy egyes országokban megakadályozzák az önálló fejlő-



dést, a belső demokratikus változásokat, másokban megbuktassák a füg
getlen és haladó rendszert. 

Szerintem ennek a mostani értekezletnek is erélyesen síkra kellene száll
nia amellett, hogy az enyhülés terjedjen k i az egész világra, és az államok 
közötti viszonyok minden területére. Mert az alapvető nemzetközi prob
lémákat többé nem lehet megoldani anélkül, hogy a megoldáshoz egyen
rangú alapon, az aktív és békés koegzisztencia elveinek egyetemes alkal
mazásával ne járulna hozzá valamennyi ország. 

Ügy gondolom, elérkezett az ideje annak, hogy az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének égisze alatt széles körű nemzetközi akciót indítsunk a válsá
gok és az égető problémák gyorsabb megoldása érdekében. E tevékeny
ségbe természetesen a nagyhatalmaknak is be kellene kapcsolódniuk, hogy 
egyszer már gyorsabban indulhassunk előre. 

Manapság a Közel-Kelet a legveszedelmesebb válsággóc. Ezt a helyzetet 
elsősorban az egyes nagyhatalmaktól támogatott Izrael okozza, mert nem 
hajlandó lemondani az arab területek megszállását és bekebelezését célzó 
agresszív politikájáról. Ráadásul fokozza a palesztin lakossággal szembeni 
terrorját. Nagy felelősség hárul azokra is, akik katonai és gazdasági segély-
lyel lehetővé teszik számára, hogy így járjon el. Az el nem kötelezett orszá
gok előterjesztették azokat az alapokat, amelyeken ezt a krízist igazságosan 
rendezni lehet. Izraelnek természetesen k i kell ürítenie az 1967-ben meg
szállt területeket, s el kell ismernie a palesztin nép nemzeti jogait, többek 
között saját államához való jogát. EnélküJ az adott térség népei és államai 
számára nincs se tartós béke, se tartós biztonság. Meg kell hiúsítani minden 
arra irányuló próbálkozást, hogy ezt a válságot a palesztin nép kárára 
„rendezzék". Bárki próbálkozik is azzal, hogy a palesztin nép törvényes 
képviselőjét, a Palesztinai Felszabadító Szervezetet visszaszorítsa és szét
zúzza, csak még jobban elmérgesíti a közel-keleti válságot. Ha Izrael foly
tatja terjeszkedő politikáját, az Egyesült Nemzetek Szervezetének kell 
célravezető intézkedéseket foganatosítania az ENSZ-Alapokmány szel
lemében. 

A libanoni válságot is minél előbb meg kell oldani. Biztosítani kell az 
el nem kötelezett Libanon egységét, szuverenitását és területi integritását, 
és meg kell védeni a palesztinok érdekeit. Szerintem elengedhetetlenül 
fontos, hogy az arab országok minél előbb hidalják át a közöttük levő 
különbségeket, s ne engedjék meg külső tényezőknek, hogy a különbsége
ket még fokozzák és saját céljaiknak megfelelően kiaknázzák. 

Sajnos a ciprusi válságot sem sikerült megoldani eddig. A világszerve
zetben egyhangúlag megszavazott határozatok ellenére Ciprus gyakorlati
lag külön közigazgatású különválasztott területekre szakad. Úgy gondolom, 
a ciprusi küldöttségnek, az E N S Z égisze alatt és az ENSZ-Közgyűlés 
ismert határozatának szellemében egyenrangú alapon olyan egyezményt 
kell kötniük, amely szavatolja a Ciprusi Köztársaság szuverenitását, függet
lenségét, területi integritását és az el nem kötelezettségét. 

Ezen az értekezleten is külön figyelmet kell fordítanunk valamennyi 
demokratikus és haladó erő mozgósítására, hogy a gyarmatellenes és fel-



szabadító harc - amely a közelmúltban, Mozambik, Angola és más orszá
gok felszabadítását eredményezte - minél hamarabb eljusson a végső győ
zelemig. Még határozottabban kell munkálkodnunk azon, hogy eltűnjenek 
a kolonializmus, a rasszizmus és az apartheid utolsó támaszpontjai is, ame
lyeknek Dél-Afrika a legerősebb védőbástyája. Rendkívül fontos felada
tunk, hogy közös akciót folytassunk Namíbia és Zimbabwe felszabadítása 
érdekében. Ez azt jelenti, hogy tevékenységet kell végeznünk az Egyesült 
Nemzetek Szervezetében és az Afr ika i Egységszervezetben, s még szer
vezettebb és hatékonyabb segítségben és támogatásban kell részesítenünk 
a kolonialista és rasszista erők ellen harcoló felszabadítási mozgalmat. 
Úgyszintén szolidaritást kell vállalnunk azokkal az afrikai országokkal, 
amelyekre a kolonialista erők közvetlen csapásokat mérnek, és támogatnunk 
kell a függetlenségük megvédésére irányuló erőfeszítéseiket. 

Mindebben határozottnak és gyorsnak kell lennünk. Ellenkező esetben, 
ha a fennálló helyzet tovább tart, a válság még jobban kiéleződik, s Dél-
A f r i k a olyan tűzfészekké válik, amely nemcsak a kontinens, hanem az 
egész világ békéjét fenyegeti majd. 

Sok ázsiai ország is különféle problémákkal küszködik, és külső nyomá
soknak van kitéve. Különösen aggasztó az Indiai-óceán térségében ural
kodó helyzet, ahol a nagyhatalmak szilárdítani próbálják pozícióikat és 
kiszeretnék terjeszteni befolyásukat. Ezért az el nem kötelezett országoknak 
támogatniuk kell az arra irányuló akciókat, hogy az Indiai-óceán váljon 
a béke és az együttműködés övezetévé, és térségében ne legyenek külföldi 
támaszpontok, nukleáris fegyverek és nagyhatalmi hadiflották. 

A világnak ebben a részében a kiéleződés veszélyét hordozza magában 
az is, hogy gátolja Korea békés egyesülését. Ezért támogatnunk kell a kö
veteléseket, hogy halogatás nélkül vonják k i a külföldi csapatokat Dél-
Koreából, támogatnunk kell a koreai nép arra való jogát, hogy függetle
nül és békésen egyesüljön, valamint azokat az erőfeszítéseket is, amelyeket 
a Koreai Demokratikus Népköztársaság fejt k i e cél érdekében. 

— Tanúi vagyunk manapság annak is, hogy az imperialista és monopolisz-
tikus erők fokozott nyomást gyakorolnak Latin-Amerika és a Karib-tengeri 
térség államaira. Mindenáron meg akarják hiúsítani, hogy ezek az országok 
saját természeti kincseik uraivá legyenek. A külső hatalmak továbbra is 
fenn akarják tartani maguknak az ellenőrzés jogát, meg akarják tartani 
kiváltságaikat. Céljuk érdekében támadásokat intéznek a saját útjukat járó 
független államok ellen, és különféle módon aláássák belső stabilitásukat. 
Az én meggyőződésem azonban az, hogy e próbálkozások nem tudják 
feltartóztatni a latin-amerikai népek emancipációs törekvéseit, amelyekhez 
a legnagyobb hozzájárulást a kontinens el nem kötelezett országai adják. 
Latin-Amerika és a karib-tengeri térség országai ezentúl is számíthatnak 
teljes mértékű szolidaritásunkra és támogatásunkra. 

A gigászi méreteket öltő fegyverkezési versengés, a bizonytalanság, 
a feszültség, a világbékét és biztonságot fenyegető veszélye fő forrásainak 
egyikévé duzzadt. Újabb kezdeményezéseket kell tenni, és újabb erőfeszí
téseket kifejteni annak érdekében, hogy a versengésnek véget vessünk, 



és halogatás nélkül egyezmény jöjjön létre a tényleges leszerelés intézke
déseiről. Ezen a síkon ugyanis sajnos, nincs előrehaladás. Erről tanúskodik 
az is, hogy mindez ideig nem alakult k i egyetértés a leszerelési világérte
kezlet összehívásával kapcsolatban. Szerintünk most az ENSZ-Közgyűlés 
rendkívüli ülésszakának összehívására kell törekedni. 

Rendkívül súlyos a tájékoztatás és általában a kultúra területén történő 
dekolonizáció kérdése is. A kezdeti eredmények bátorítóak. Rendkívül 
nagy jelentőséggel bír majd az, amikor alkalmazást nyernek az el nem -kö
telezett országok tájékoztatási együttműködésére vonatkozó delhi értekez
let határozatai. 

Tisztelt Elnök, 
A z el nem kötele2ett országok mindenkor rendkívüli jelentőséget tulaj

donítottak a gazdasági problémáknak, amelyek az általános nemzetközi 
viszonyok előterébe kerültek. A nemzetközi gazdasági viszonyok már régó
ta fő tevékenységi területét képezik az el nem kötelezett országoknak, s ve
lük együtt a többi fejlődő országnak. Az el nem kötelezett országok meg
határozták a nemzetközi gazdasági kérdések megoldásáért folyó harc pol i 
tikai alapelveit. Rámutattak a nemzetközi gazdasági problémák polit ikai 
lényegére, valamint arra, hogy a problémák sorsdöntő jelentőségűek a né
pek és országok függetlensége és egyenrangúsága, a nemzetközi együtt
működés, a béke és a haladás szempontjából. Csupán az el nem kötelezett 
országok dolgoztak k i átfogó koncepciót az új nemzetközi gazdasági 
viszonyok megteremtésére. 

A világ gazdasági fejlődésében a különbségek egyre fokozódnak, a fejlő
dő országok helyzete egyre romlik. Manapság ez az összeütközések és 
a kiéleződés egyik legveszélyesebb forrása a világban. Még mindig nem 
történtek intézkedések, amelyek azzal kecsegtetnének, hogy ez a végsőkig 
aggasztó helyzet fokozatosan jobbra fordul . S ami még súlyosabb, a világ
gazdaság sok területére kiterjedő nagy gazdasági válság következményeit 
a fejlődő országokra hárítják át, s még inkább nehezítik helyzetüket. 

Az algiri értekezletet követő események igazolták az ottani határozatok 
és indítványok helytállóságát. Az új nemzetközi gazdasági rendszer kiala
kításáért folyó harc manapság csaknem minden tevékenységet áthat, füg
getlenül egyes fejlett országok ellenállásától. E területen a változás történel
mi szükségszerűség, mert megfelel a jelenkori szükségleteknek, s azokon 
az elveken alapul, amelyek nemcsak a fejlődő országok érdekeit, fejezik 
k i , hanem a fejlettekéit, tehát az egész világgazdaságéit is. Egyértelműen 
k i kell mondanunk, hogy mindennemű nehézség ellenére kitartunk kijelölt 
poli t ikai irányvonalunk mellett. 

Az el nem kötelezett és más fejlődő országok már hasznosítani kezdték 
együttműködésük hatalmas erejét és lehetőségeit. Ezen a síkon már nagy 
előrehaladást értek el. Ez az együttműködés, amely állandóan újabb és 
újabb területekre terjed k i - kezdve a gazdaságtól egészen az atomenergia 
békés célú felhasználásában kifejtett együttműködésig — döntő fontosságú 
mind gazdasági és társadalmi fejlődésük, mind pedig a nemzetközi gazda
sági viszonyok egésze szempontjából. Ezzel kapcsolatban külön kell mél-



tatni az el nem kötelezett országok gazdasági és szociális fejlesztési szoli
daritási alapjának jelentőségét, s mindent meg kell tenni annak érdekében, 
hogy ez a fontos intézmény minél előbb megkezdje a munkát. 

Ezekkel az erőfeszítésekkel párhuzamosan az el nem kötelezett és más 
fejlődő országok szorgalmazzák a többiekkel való építő jellegű együttmű
ködést, annak érdekében, hogy — a kölcsönös függőségből kiindulva — 
kialakuljon a gazdasági viszonyok új szerkezete, amely az egész nemzetközi 
közösség érdekeit, de elsősorban a fejlődő országok gyorsabb ütemű fejlő
dését szolgálják. Ez az együttműködés parancsolóan megköveteli a jóvá
hagyott határozatok megvalósítását, mert enélkül mindennemű tárgyalás 
értelmét veszítené. K i kell mondani, hogy az el nem kötelezett országok 
nem állnak el azoktól az elvektől, amelyek függetlenségük, egyenrangúsá
guk, saját természeti kincseik fölötti szuverenitásuk és egész gazdasági 
tevékenységük alapját képezik. A tárgyalásokat csak ezeken az alapokon 
hajlandóak tovább folytatni. Reméljük, hogy a soron következő időszak
ban fordulat áll be, s javulni fog a fejlődő országok helyzete, mindenekelőtt 
sikerül megszüntetni az éhezést, a nyomort és a fejlődő országok hasonló 
gondjait. 

Az ENSZ-Közgyűlés V I . és V I I . rendkívüli ülésszaka reményeket kel
tett, hogy ilyen irányú fordulat küszöbön áll, egyszersmind alapot nyújtott 
a későbbi megbeszélésekhez. Az eddigi eredmények azonban nem kielégí-
tőek, s messze lemaradnak amögött, amit eddig már meg kellett volna 
tenni. Hangsúlyozni kívánom, hogy a 77-es csoport rendkívül fontos sze
repet játszott a nemzetközi gazdasági kérdések megoldásáért és az új gazda
sági rend kiépítéséért folytatott harcban. Az el nem kötelezett országoknak 
a lehető legnagyobb hozzájárulást kell adniuk ahhoz, hogy e csoport szoli
daritása és egysége erősödjön, és nagyobb szerepet tölthessen be minden 
további tevékenységben a nemzetközi gazdasági viszonyok területén. 

Ha a gazdaságilag legerősebb és legfejlettebb országok nem tanúsítanak 
nagyobb poli t ikai hajlandóságot, ezek a problémák csak tovább éleződnek, 
ez pedig a fejlett országokat is hátrányosan befolyásolja. 

A I V . U N C T A D sem hozta meg a várt fordulatot, s csak ezután látjuk 
majd meg, hogy az összehangolt határozatok valóra válnak-e. Az U N C T A D 
I V . ülésszakán is bizonyságot nyert, hogy a tárgyalások alapját az új viszo
nyok kialakítása képezi. Egyszersmind az is megmutatkozott, hogy az 
ellenállások is erőteljesek. Nagy történelmi felelősség hárul mindazokra, 
akik ezekkel az új viszonyokkal szembehelyezkednek. Szerintem minden 
fejlett országnak kötelessége, hogy a maga részéről az új viszonyok kiala
kításához teljes mértékű hozzájárulását adja. 

Tisztelt Elnök, 
Értekezletünket a jelenkor egyik sorsdöntő pillanatában tartjuk. A világ 

sokat vár az el nem kötelezett országok eddigi legnagyobb értekezletétől. 
S ez érthető is. Hiszen az el nem kötelezett országok sohasem érték be 
azzal, hogy megállapítsák a problémákat, hanem a megoldás érdekében 
mindenkor konkrét programokat is felkínáltak. Minden eddigi értekezle
tünk — a belgrádi, a kairói, a lusakai és az algiri - sajátos hozzájárulást 



adott a béke és az egyenrangú nemzetközi együttműködés erősítéséhez, 
s általában a világ pozitív változásaihoz. Határozataink mind nagyobb 
visszhangot keltettek a békeszerető és a demokratikus erők körében. Nem 
kételkedünk benne, hogy így lesz ezúttal is. 

Kötelesek ezért, hogy az új nemzetközi poli t ikai és gazdasági viszonyok 
kiépítéséhez való még hatékonyabb hozzájárulás végett ezúttal is meghoz
zuk és jóváhagyjuk a szükséges határozatokat. Véleményem szerint akci
ónkat a lényegre kellene összpontosítanunk. 

Gondolok i t t elsősorban az aktív és békés koegzisztencia elvének követ
kezetes alkalmazására az el nem kötelezettség eszméinek és elveinek továb
b i kiterjesztésére és a nemzetközi viszonyok demokratizálására. 

Nem kevésbé jelentősnek tartom, hogy konkrét szolidaritási intézkedé
seket hozzunk azokra a népekre vonatkozólag, amelyek a függetlenségért, 
az önrendelkezésért, a szabad nemzeti és társadalmi fejlődésért harcolnak, 
továbbá hogy szolidaritást vállaljunk azokkal az országokkal is, amelyeknek 
hatalmas áldozatok árán kivívott vívmányai veszélyben vannak. 

Összpontosítanunk kell továbbá arra, hogy még erélyesebben folytas
suk harcunkat az új nemzetközi gazdasági viszonyokért, és támogatásbar 
részesítsük a legkevésbé fejlett államokat, valamint azokat, amelyeket 
a kedvezőtlen világgazdasági mozgások a legsúlyosabban érintenek. 

Mozgalmunk eddig is csupán azért érhetett el sikereket, mert az el nem 
kötelezett országok egységesek voltak, és folyamatos, közös akciót foly
tattak. Mozgalmunk demokratikus lényegének megfelelően biztosítanunk 
kell cselekvésünk eredményességét s folyamatosságát ez ugyanis lényeges 
előfeltétele annak, hogy teljes mértékben és eredményesen járuljunk hozzá 
a leglényegesebb nemzetközi kérdések rendezéséhez. S ezért rendkívül 
fontos továbbfejlesztenünk az egymás közti megbeszélés és koordináció 
megfelelő formáit. 

Az el nem kötelezett országok koordinációs bizottsága az eddigiek során 
is rendkívül fontos szerepet játszott. Most még inkább képesítenünk kell 
az egész mozgalomnak ezt a koordináló szervét arra, hogy összehangolt 
mandátuma alapján még eredményesebb tevékenységet folytasson vala
mennyi el nem kötelezett ország javára. 

Az el nem kötelezett országok vállalták az igazságosabb világ kialakítá
sával járó felelősség rájuk eső részét. Akár eddig is, ezentúl is készen állnak 
arra, hogy e forradalmi feladat teljesítésében egyenrangúan közreműködje
nek mindenkivel. Történelmi küldetésüket annál eredményesebben telje
síthetik, ha erősítik egységüket és kölcsönös szolidaritásukat. Új nemzet
közi viszonyok hírnökei lévén, együttműködésünkben és másokkal való 
kapcsolatainkban is harcolnunk kell ezekért a viszonyokért. 

Azt jelenti ez, hogy i t t , Colombóban is félre kell tennünk mindazt, ami 
időlegesen elválaszt bennünket, s afelé kell fordulnunk, ami valamennyiünk 
számára közös, s ami egyesít bennünket. Más szóval, ha meg akarjuk őriz
n i az el nem kötelezett országok cselekvő képességét és egységét, éspedig 
annak érdekében, hogy eredményesebben tudjuk rendezni a leghatalma
sabb nemzetközi problémákat, akkor bilaterális problémáinkat más helyen 



és más időpontban kell tisztáznunk. Figyelembe kell vennünk, hogy a meg
változott világban minden nép könnyebben és gyorsabban tudja majd 
érvényesíteni törvényes érdekeit és rendezni problémáit. Éppen ezért moz
galmunknak az egységnek, a szolidaritás és az együttműködés alapján való 
erősítése a mostani értekezlet legfontosabb feladatai közé tartozik. Hiszen 
csak egységesen képviselünk olyan erőt, amellyel a világon mindenkinek 
számolnia kell. 

A világ átformálását célzó erőfeszítésekben együttműködésre hívunk 
fel minden nemzetet és minden kormányt, mert meggyőződésünk, hogy 
amit képviselünk, az az egész világ javára van. Az ami az el nem kötelezett 
országokat i l le t i , meg vagyok győződve róla, hogy álhatatosan folytatni 
fogják küldetésüket, mindazokkal közösen, akik az együttműködést elfo
gadják, Jugoszlávia a maga részéről továbbra is minden erejét és minden 
lehetőségét latba veti , hogy e történelmi vállalkozás eredményes legyen. 

Az el nem kötelezettség útján, amely mellett állást foglaltunk, eddig is 
voltak nehézségek, s ezentúl is lesznek. Ezeket megbeszéléssel és akcióval 
küzdöttük le, s egészként mindenkor megerősödve léptünk tovább. Ha 
a mozgalmunk ellen irányuló próbálkozások manapság agresszívabbak, 
ez azért van, mert egyre erősödünk, s mert egyre változnak az erőviszonyok 
azok kárára, akiknek pozíciói és jogtalan kiváltságai mindinkább veszélybe 
kerülnek. Határozatainkban és programjainkban megkörvonalaztuk a hol
napi világot, amelynek megteremtését senki sem akadályozhatja meg. Ám 
ez az új világ önmagától nem fog megformálódni - érte harcolni kell. 
Teljen el ez az értekezlet a még eredményesebb harcra és akcióra való fel
készülés jegyében! 

(Colombo, 1976. augusztus 17.) 







Aleksandar Grlickov 

A N E M Z E T I KÉRDÉS, A KOMMUNISTA-
ÉS MUNKÁSMOZGALOM 

A nemzeti kérdés komplex és összetett jelenség, a nemzeti érdek szintézisét 
képezi, a jelentősége állandóan növekszik. A nemzeti kérdés elválasztha
tatlan összetevő részévé válik mind a belső polit ikai , gazdasági és szociális 
viszonyoknak, mind a nemzetközi közösség világméretű politikai és gaz
dasági viszonya gyökeres átalakulási folyamatának. 

A nemzeti kérdés jelentőségének növekedését egy társadalmi rendszer 
sem kerüli el. A jelenség egyidőben van jelen és kerül napvilágra az iparilag 
fejlett országokban, és azokban az országokban, amelyek lemaradtak az 
anyagi termelőerők fejlődésében. 

A modern világban a nemzeti kérdés megnövekedett jelentőségének 
különböző a társadalmi tartalma. Elsősorban különbözőek a hordozói — 
az osztályok és társadalmi rétegek - az adott társadalmi rendszerben, kü
lönbözőek a történelmi céljai, különböző az értelme és tartalma az előző 
évszázadokhoz viszonyítva. 

Az októberi forradalom győzelme; a szocializmus, mint világfolyamat 
megjelenése a modern történelem színterén, a többi szocialista forradalom 
győzelme, a gyarmati és félgyarmati rendszerek széthullása az alapvető 
tényezők, amelyek az egyes országokban a nemzeti érdekeket hordozó 
új társadalmi erők megjelenését segítették elő. 

A nemzeti kérdés a gyarmaturalom elleni- és szocialista forradalmak szerves része 

A nemzeti érdek megvalósításáért folyó harc különböző polit ikai keretek 
között, más osztályjelleggel s más osztályérdek zászlaja alatt folyik az egyes 
országokban. A nemzeti önállóságért és egyenjogúságért, az új és igazságos 
nemzetközi viszonyokért folyó harc hordozói megváltoztak. A nemzeti 
kérdés alkotó része a gyarmaturalom elleni és a szocialista forradalmaknak. 
Ugyanakkor a nemzeti kérdés összetevő része a szocializmusnak, mint 
világfolyamatnak, s az újonnan feltörő civilizációnak is, amely a napjaink
ban zajló történelmi korszak jellemzője. 



A modern világtörténelem üzenete félreérthetetlenül rámutat, hogy 
minden szocialista forradalomnak összetevő és elválaszthatatlan része 
a nemzetfelszabadítási tényező. A gyarmaturalom elleni forradalmakban 
a nemzetfelszabadító tényező képezi a potenciális erőt, s egyben jelentős 
feltétele az új nemzetek kialakulási folyamata meggyorsításának. Önálló 
törekvésükkel a nemzetfelszabadító erők nemcsak szövetségese, hanem 
a munkásosztály szociális felszabadításáért vívott harc mozgató ereje is. 

A nemzeti kérdés jelentőségének ilyen növekedése jelentősen megváltoz
tatta a mai világban a foradalmi és osztályharc feltételeit, de emellett elő
segítette a munkásosztály dinamikus megnövekedését, a szocializmusnak 
egyes országokban való megjelenését s világfolyamattá való fejlődését, 
valamint a gyarmaturalom elleni forradalom fellángolását. 

A modern történelem tanulsága, hogy téves az a felfogás, mely szerint 
a nemzeti kérdés a múlté, a X I X . századhoz tartozik, és csökken a jelentő
sége, mert szem előtt tartva az anyagi termelőerők igen gyors növekedését, 
a termelés nemzetköziségét, a tudományt és technológiát illetve, a tudo
mányos-technológiai forradalmat, a nemzeti kérdés elsősorban csak a tőkés 
világ problémája, s nem a szocialista társadalomé. Azonban tanúi vagyunk, 
hogy az évszázad melyben élünk, a nemzeti önállóságért és a nemzeti 
egyenjogúságért folytatott harc évszázada. Ez a nemzeti kérdés felfrissülé
se más társadalmi és pol i t ikai keretek között más osztályjelleggel. Más 
társadalmi és osztály tartalommal, nemcsak a múlthoz viszonyítva, hanem 
a jelen évszázadban is. Az ésszerűtlenségig fokozott nemzeti elvakultság, 
mely az elmúlt két háborúra jellemző, a tőkés osztály érdekeinek és ellent
mondásainak zászlaja alatt fejlődött k i . 

Ezért joggal feltehető a kérdés, hogy mivel magyarázható a nemzeti 
kérdés állandóan növekvő jelentősége, mai kifejezési formáiban, a nemzet
közi viszonyok rendszerében és összetételében, a több nemzetiségű közös
ségek rendszerében és viszonyaiban, és általában a világon. 

A nemzet keletkezését és létezését nem a tőkés társadalmi-gazdasági 
viszonyok és a tőkés piac feltételezi. A történelem igazolta, hogy az áru
pénz viszonyok túlszárnyalták a tőkés termelési viszonyok kereteit, ugyan
úgy igazolta azt is, hogy a nemzet kialakulásának folyamata felülmúlja 
magát a tőkés termelési viszonyt. Másrészt annak ellenére, hogy a nemzeti 
kérdés hordozói változnak megnyilvánulási módjuktól függően, a nemzeti 
kérdés felfogása lényegében nem változik. A nemzeti kérdés társadalmi 
értelme a népek egyenjogúságáért és önállóságáért való törekvésében, 
a nemzetté való alakulásuk és nemzeti érdekük megvalósításáért való 
küzdelemben jut kifejezésre. 

A. szocializmusért vívott harc elősegíti és érvényesíti a nemzeti szabadságért és 
egyenjogúságért folytatott törekvést 

Tehát mindaddig, amíg léteznek áru-pénz viszonyok a nemzeti érdek 
nemcsak politikailag és gazdaságilag, hanem teljes egészében kifejezi, és 
megtartja a nemzeti kérdés tartalmát a mai viszonyokban. A szocialista 



termelési viszonyok fejlődésükben és érvényre jutásukban mindinkább 
megszüntetik a különböző objektív nemzeti érdekek antogonisztikus 
kifejezési módjait, azonban nem szüntetik meg azokat az ellentmondásokat, 
amelyeket maguk az árutermelés gazdasági törvényszerűségei, az anyagi 
termelőerők egyenlőtlen fejlődése hordoznak magukban, ami elsősorban 
,,a nagyobbat a kisebbért" cseréjének eredménye. 

Ebből, természetesen nem vonható le az a következtetés, hogy a nemzeti 
ellentmondások, illetve a különböző nemzeti érdekek összetűzése kizárólag 
a régi, tőkés társadalom jellegzetessége. Ezek összetevő, szerves részei 
a szocialista társadalomnak is fejlődési folyamatában. 

A nemzeti kérdés jelentőségének növekedése általában a munkásosztály
nak a szocializmusért folytatott harcában és a szocializmus kiépítésében 
a szocializmus fejlődésének és a világra gyakorolt hatásának is eredménye. 
A szocializmus mint világfolyamat és világ rendszernek fejlődése, érőtelje
sen előmozdította és érvényre juttatta a népeknek a nemzeti szabadságára 
és egyenjogúságára való törekvését. Az elidegenedés, a kizsákmányolás 
bármely formája, vagy a leigázás elleni harc az egyéniség felszabadulásáért 
vívott harc és a szocializmusnak — amely a polit ikai és gazdasági viszonyok 
sajátos rendszere —, minden alapvető értéke, egyben harc a nemzeti egyen
lőtlenség, a nemzeti leigázás bármilyen formája ellen. 

A szocialista forradalmak győzelme erőteljesen megindította ezekben az 
országokban a népek nemzeti felszabadulásának és nemzeti egyenjogúsá
gának törekvését. A világtörténelem és a nemzetközi közösségek szinterén 
a nemzeti kérdés teljes összetettségében lépett fel, majd mindinkább növe
kedett, s növekszik ma is jelentősége. Jelentőségét nem csökkenti a munkás
osztály hatalomra jutása, amely az osztály- és nemzeti érdekek hordozója. 
Ezzel új távlatok nyílnak e kérdés sikeresebb megoldására. 

A szocialista erők hatásának látványos fejlődése a poli t ikai , gazdasági 
és szociális körülmények fejlesztésére az egyes országokban és a szocialista 
erők hatásának erősödése a nemzetközi közösségben, előidézte, hogy a nem
zeti kérdés előtérbe került, és pozitív szerepet játszik a munkásosztálynak 
a szocialista forradalmi feltételek kialakításában, valamint a szocializmus 
kiépítéséért vívott harcában. Az új osztálylényeg és tartalom csak felélesz
tette és igazolta a marxista állásfoglalást, „hogy nincs nemzeti felszabadu
lás, szociális felszabadulás nélkül és fordítva." 

A nemzeti kérdés jelentőségére a világ új politikai viszonyaiban erőteljesen hat a% 
egyenlőtlen fejlődés 

A gyarmaturalom elleni forradalom pol i t ikai , gazdasági és szociális céljai 
kétségtelenül a nemzeti kérdés jelentősége növekedésének tényezői a nem
zetközi polit ikai és gazdasági viszonyok rendszerében és öszetételében. 
A gyarmaturalom elleni forradalom lendületet ad az eddig elnyomott és 
elfojtott erőknek, a nemesi nemzetiségi közösségek gyorsabb nemzetté 
való alakulásában. Az ilyen népek nemzetté való alakulásának lassú folya-



mata semmiben sem csökkentette törekvésüket, hogy kiálljanak a nemzetkö
zi közösségek elé közös érdekeik megvédéséért. Az újonnan felszabadult 
országokban, az új, vezető társadalmi erők arra törekszenek, hogy a nem
zetközi közösség rendszerének viszonyában megteremtsék a polit ikai és 
gazdasági egyenjogúságot, hogy felgyorsítsák az anyagi termelőerők fejlő
dését, hogy rövid időn belül megváltoztassák a gazdaság struktúráját és 
a lakosság szociális összetételét. A nemzet kialakulása ezekben az országok
ban nehéz, összetett folyamat, amelyet sokszor a gyarmati elnyomás akadá
lyoz. A közös érdek jelentőségét nem csökkenti, mely a fejlődésnek ebben 
a szakaszában állami érdek. 

A nemzeti kérdés megnövekedett jelentőségére az új pol i t ikai viszonyok 
között a világon erőteljesen hat az anyagi termelőerők egyenlőtlen fejlődé
se is, mint az objektív gazdasági törvényszerűségek hatásának eredménye. 

Az egyenlőtlen fejlődés különböző politikai-gazdasági jellege az iparilag 
fejlett és a fejletlen országok közötti viszonyban nyilvánul meg, de kifeje
zésre jut egymás közötti viszonyaikban is, és az iparilag fejlett országok 
közötti viszonyban is. 

Az autorhikus irányzatok, az egyes országok bezárkózása a regionális 
gazdasági szervezetekbe mély ellentmondások megnyilvánulása, melyek 
jelen vannak a világon, az egyes szociális rendszerekben és a bennük levő 
országokban. 

Történelmi jelentőségű fordulat 

Teljes egészében a nemzeti kérdés jelentőségének növekedése a világgazda
sági érdekek fokozatos átalakulásában és módosulásában tükröződik. 
Ez vol t az egyedüli kritérium, amelyre a múltban a nemzetközi gazdasági 
viszonyok elmélete és gyakorlata támaszkodott, s ezzel a világpiac egysége 
a nemzeti érdekkel. Az általános világgazdasági érdek felcserélése nemzet
gazdasági érdekkel történelmi jelentőségű fordulat a mai világ fejlődésében, 
a nemzetközi polit ikai és gazdasági viszonyokban. A teljes egyenjogúságra, 
a kölcsönös és egyenlő haszonra való törekvés mindinkább alapvázát 
képezi a nemzetközi gazdasági viszonyok fejlődésének. A világ összes 
nemzetének törekvéséről van szó, hogy felszabaduljanak a kizsákmányolás 
bármely formája és az egyenlőtlen jogi helyzet alól, elsősorban az iparilag 
nem eléggé fejlett nemzetek az iparilag fejlettekhez viszonyítva. 

Az általános világgazdasági érdek nemzeti érdekkel való felcserélése 
a mai történelemben a világ poli t ikai térképének változásából, az egységes 
tőkés piac széthullásából, a szocialista országok megjelenéséből, a gyar
maturalom és a neokolonializmus minden formája elleni harcból ered. 
A nemzeti kérdés, nemzeti érdek növekedése és jelentősége nemcsak kife
jezi a népeknek az egyenjogúságra és önállóságra való törekvését, hanem 
teljes poli t ikai erejükkel követelik azok megvalósítását, a világ új gazda
sági felosztását, az anyagi termelőerők és az ipari kapacitások áthelyezését. 



A nemzetközi munkás- és kommunista mozgalom természetesen nem 
marad e gyökeres változások és átalakulások hátterében. Minden ország 
munkásosztálya előtt szükségszerűen felvetődik a kérdés, milyen a viszo
nya más országok munkásosztályával, p l . : az iparilag fejlett országok viszo
nya a nem eléggé fejlett országok munkásosztályával szemben és fordít
va. Emiatt a nemzeti kérdés a munkásosztály szocializmusért vívott har
cának, stratégiájának és taktikájának elválaszthatatlan része volt és marad 
is. A marxista tudományban és a forradalmi gyakorlatban állandóan jelen 
vol t és van még ma is a nemzeti kérdés a munkásosztály és a proletariátus 
szocializmusért vívott harca folyamán. Szerves része a harc stratégiájának, 
és sikeres vagy sikertelen megoldásától függ a proletariátus osztályharcá
nak győzelme vagy veresége. 

Természetesen a nemzeti kérdés, mint minden más társadalmi jelenség 
sem, nem mentes ellentmondásoktól. A mai viszonyok között az ellent
mondások lényege elsősorban a nemzetközi méreteket öltő termelés ob
jektív törvényszerűségeiben rej l ik; egyrészt a tudományban és technológi
ában, másrészt viszont az autarchizmusra való törekvésben, a nemzeteknek 
és az egyes országoknak a gyors és komplex nemzeti fejlődésre való törek
vésében. Ez az ellentmondásos törekvés objektívan és egyedül serkenti 
a világ új gazdasági felosztásáért folyó harcot, az egyenjogú polit ikai és 
gazdasági viszonyokért vívott harcon keresztül, az új nemzetközi gazdasági 
rendszerért. M i n t minden más ellentmondás, ez sem mentes a világ és az 
egyes országok fejlődésére gyakorolt negatív következményektől. Ettől 
függetlenül, az egyenjogúságért, a függetlenségért és az imperialista el
nyomás, a hegemonizmus elleni harc a haladó törekvések erőforrásai a v i 
lág fejlődésében. 

(2) A nemzeti kérdés minden eddigi szocialista forradalom győzelmében döntő 
jelentőségű volt 

A nemzeti kérdés összetevő része v o l t és marad is a munkásosztálynak 
a szocializmusért vívott harcának. A munkásmozgalom és a szocialista erők 
járultak hozzá a legnagyobb mértékben ahhoz, hogy a nemzeti kérdésnek 
és a nemzeti érdekeknek, mint számos pol i t ikai , gazdasági és szociális 
tényező összefogó kifejezésének megfelelő helyet adjon mind a proletariá
tus világméretű osztályharcában, mind az egész emberiség történelmében. 
A marxista tudomány hagyatéka, Marx, Engels, s különösen Lenin állás
foglalása elméleti alapul szolgál a nemzeti kérdés sikeres megoldásában, 
amely szerves része a proletariátusnak szociális és nemzeti felszabadulá
sáért vívott harcának. 

Az évszázad kezdetén a nemzeteknek az önállósulásra való jogának meg
hirdetésével Lenin tudományos és történelmi alapot ad, amelyeken később 
kiépülhetnek mind az általános elvek és állásfoglalások, mind a nemzeti 
kérdés lehetséges és valószínű megoldásai az egyes országok különböző 
történelmi feltételeiben, a fejlődés egyes szakaszaiban a proletariátus hatal-



máért vívott forradalmi harcának és a szocializmus építésének konkrét fel
tételeitől függően. 

Az adott objektív körülmények között a szocializmus a történelmi azon 
konstansai alapjain fejlődik, amelyek fennálnak a szocializmus, mint tár
sadalmi berendezési rendszer, pénz-áru viszonyok, és értéktermelés túl-
haladásáig. Az összes döntő tényező figyelembevételével, melyek a múltban 
is társadalmi keretet képeztek és meghatározták, befolyásolták a nemzetek 
megalakulását, individualitásukat, Lenin voltaképpen elfogadta a nemzeti 
érdek összetett megnyilvánulását a proletariátus szocializmusért vívott 
harcának különböző szakaszaiban, és a szocializmus építésében. Az osz
tályharc folyamán a munkásosztály érvényesüléséért, a nemzeti érvényesü
lésért, a nemzeti egyenjogúságért folyó harc jelentős tényező vol t , s ma is 
az. Tehát, abban a folyamatban: a munkásosztály saját felszabadításáért 
vívott harca egyben a nemzeti felszabadulás feltétele is. 

Erről Lenin egyértelműen ezt mondja: „ . . . A marxisták nem veszíthetik 
szem elől aí erőteljes gazdasági tényezőket, melyek a nemzeti államok meg
alakításának irányzatát szorgalmazzák. Eszerint ,,a nemzetek önrendelke
zése" a marxisták programjában történelmi-gazdasági szempontból nem 
jelenthet mást, mint pol i t ikai önrendelkezést, társadalmi önállóságot, a nem
zeti állam megalakulását." 

A. nemzeti kérdéshez való viszonyulás számos megrázkódtatásnak az oka a 
munkásmozgalomban 

Természetes, hogy a marxista elmélet és a forradalmi gyakorlat mindig 
külön figyelmet szentelt a nemzeti kérdésnek, mert az a munkásosztály 
szocializmusért vívott harcának történelmében szervesen összekapcsolódik 
a proletariátus osztályharcával. Minden eddigi szocialista forradalomban 
a nemzeti kérdés döntő, szinte sorsdöntő jelentőségű a siker elérésében. 
A kommunista- és munkásmozgalmak, melyek stratégiájukban, taktiká
jukban sikeresen és egyedülállóan összesítették az osztály és a nemzet 
közötti viszonyt, sikeresen összekötötték az osztályharcot a nemzeti fel
szabadulásért folyó harccá], sikeresen végigvezették a szocialista forra
dalmat. Ezzel ellentétben, azok a pártok, melyeknek nem sikerült vagy nem 
tudták megvalósítani az osztály és a nemzet egyesítését, nem tudták ered
ményesen megvalósítani a szocialista forradalmat sem, s nem érték el, hogy 
országukban nemzeti erővé váljanak. Egyes országok (Alzsír, Kuba stb.) 
nemzetfelszabadító harcában, melyek idővel szocialista, szociális forradal
makká nőttek át, a kommunista pártok nem is vettek részt, a forradalmi 
események nélkülük zajlottak le. 

A nemzeti kérdéshez való viszonyulás számos megrázkódtatásnak az 
oka a munkásmozgalom eseményteli történelmében, különösen a század 
kezdetén. így a lengyel nemzeti kérdés közvetlen indítéka az I . Internacio
nálé megalakulásának. A I I . Internacionálé széthullása 1914-ben szintén 
közvetlenül a nemzeti kérdéshez és a hozzá való viszonyuláshoz kapcso-



lódik. A nemzeti és a nemzetközi érdek jelentősége, viszonya és ezen I n 
ternacionálé tagsága elsődleges feladatának tökéletes felülvizsgálata egye
bek között közvetlen indítéka, a I I . Internacionálé széthullásának. 

A nemzeti kérdéssel az Októberi forradalom is szembekerült. Az új 
szovjet szocialista köztársaság többnemzetiségű közösség is. Emiatt fog
lalkozik Lenin is olyan sokat a nemzeti kérdéssel, és ő járul legjobban 
hozzá, hogy a marxista tudománynak és a forradalmi gyakorlat megoldja 
a nemzeti kérdést a sikeresen megvalósult szocialista forradalomban. 

Nagy fellendülést és történelmi jelentőségű fordulatot jelent a kom
munista- és munkásmozgalomban a marxista elmélet és a forradalmi gya
korlat számára, hogy a szocialista forradalom több országban győzedelmes
kedett, és számos szocialista állam megalakult. A nemzeti kérdés, az osztály 
és a nemzet viszonya új minősítést kap. A kommunista és munkáspártok 
új viszonyában és a szocialista államok közötti viszonyban is megfelelő 
formát kell találni az új tartalmakhoz. 

A szocialista forradalom több országban győzött, de a marxista elméletet 
és a forradalmi gyakorlatot készületlenül találta. Az új történelmi feltéte
lek mellett a kommunista mozgalom előtt egészében, teljes intenzitásával 
és összetettségében merül fel az osztály és nemzet, valamint a nemzet és 
nemzetköziség viszonyának kérdése nemcsak a kommunista pártok közötti 
viszonyok rendszerében, hanem a szocialista államok között is. 

A még ma is fennálló különbségek 

Az egységes nemzetközi kommunista szervezet, a Komintern feloszlatá
sa - az adott nemzetközi körülmények feltételei között, amikor a kom
munista pártokat az egyes országokban csak csoportoknak, az egységes 
szervezet különítményének tekintették - , az intézményesített keret fel
számolásának kezdetét jelenti, amelynek keretében ez az elv egyedül meg
valósulhat. 

A proletár internacionalizmus, mint második elv a kommunista pártok 
egymás közötti viszonyának rendszerében és struktúrájában gyökeres 
átalakulásokon megy keresztül, s mind szembetűnőbb, hogy új polit ikai 
tartalomra van szükség. 

A szocialista országokban a marxista tudomány és a forradalmi gyakorlat 
lemaradása az újonnan kialakult forradalmi viszonyok, valamint a konkrét, 
objektív körülmények és érdekkülönbségek a szocializmus % építésében 
kihatással voltak az osztály és nemzet, nemzeti és nemzetköziségi viszonya 
felfogásában és tartalmában jelentkező különbség elmélyítésére, a proletár-, 
később pedig a szocialista internacionalizmus elvének interpretálásában. 
Ezek az elvi különbségek még ma is fellelhetők a szocialista államok kom
munista pártjai közti viszonyokban. 

A Tájékoztató Iroda összetűzése a Jugoszláv Kommunista Párttal 1948-
ban a maradi felfogás megnyilvánulása, hogy a kommunista pártok közötti 
viszonyt az új alapelveken a proletár internacionalizmus új társadalmi 



tartalmán kell kiépíteni, illetve visszatükrözte a felkészületlenséget arra, 
hogy a kommunista pártok közötti viszonyt Komintern idejétől eltérő 
formában új elveken fogadják el. Ez az összetűzés a kommunista mozgal
mak egymás közötti viszonyának történelmében egyben egy időszaknak 
a végét, és az új viszonyok kiépítésének kezdetét jelzi. A fejlődés történel
me később arról tanúskodik, hogy a kommunista és munkáspártok közötti 
viszony, a szocialista országok közötti viszony alakulása nem merült k i 
ezzel az összetűzéssel, ezzel az esettel. A sorra kerülő összetűzések közös 
jellege, hogy magukba foglalják a hatalmon levő és hatalmon nem levő 
kommunista pártok törekvését az új irányelvek kiépítésében és érvényre
juttatásában, a kommunista pártok és szocialista államok közötti viszony 
polit ikai és jogi előírásainak új elveit. 

A JKP összetűzése a Tájékoztató Irodával 1948-ban és más összetűzések 
ösztönözték az olyan erkölcsi és polit ikai normák elvi viszonyának gyor
sabb tisztázását és érvényrejuttatását, m i n t : az egyenjogúság, a szuverenitás, 
tiszteletben tartása, a belügyekbe való be nem avatkozás, minden párt fe
lelőssége munkásosztálya és népe előtt. Ebből világosan és félreérthetetle
nül az következik, hogy a proletár- és a szocialista internacionalizmus 
nem lehetnek szuper-elvek, tőlük függetlenek, s még kevésbé, hogy vala
milyen magyarázattal semlegesítsék és csökkentsék jelentőségüket. A nem
zeti és nemzetköziségi viszony különböző értelmezése és tolmácsolása, 
a proletár- és szocialista internacionalizmus társadalmi-politikai tartalmá
nak különböző értelmezése jelen van a kommunista pártok és a szocialista 
államok közötti viszony jelenlegi fejlődésében is. 

A nemzeti kérdést a% egyes kommunista pártok még ma is nem a jelen alkotó 
részének, hanem a múlt maradványának tekintik 

A nemzeti kérdést egyes kommunista pártok néhol még ma is a múlt ma
radványának tekintik, amit lényegében már túlhaladtak, vagyis mint ami 
nem képezi a jelenkori viszonyok alkotó részét. Ugyanakkor e felfogás 
védelmezői igyekeznek bebizonyítani, hogy a nemzeti kérdés a marxista 
elméleten alapszik. És nem csak ez, hanem az a felfogás is, hogy a nemzeti 
kérdésnek növekszik a jelentősége, eltávolodást jelent a marxista tanítástól. 
A marxista gondolatnak valamivel lassúbb behatolása az új tartalmakba 
és konkrét megoldásokba más kérdés. A nemzeti kérdés és nemzeti érdek, 
mint a szocialista forradalom, a munkásosztály szocializmusért vívott 
harca és a szocializmus világfolyamattá való növekedésének alkotó része, 
mindinkább megköveteli a kommunista pártok és a szocialista országok 
közötti viszonyt mindinkább a marxista szellem uralja. 

Az egyes kommunista pártoknak a nemzeti kérdésről és a nemzeti k i 
sebbségek jogairól már régóta tévesek a nézeteik, vagy marxista megalapo
zottságú állásfoglalásuk ingadozó a párt stratégiájában. Ez számos kom
munista pártra vonatkozik, melyek olyan országokban működnek, ahol 
több nemzet és nemzetiség él. Az ingadozás mellett, egyeseknél még ma is 



jelen van a téves, marxistaellenes állásfoglalás. A tévelygések és tévutak 
még fennállnak a nemzeti kisebbségek jogait illetően a többnemzetiségű 
közösségekben. Emellett mindinkább hirdetik az új tézist a szocialista nemzet
ről (a többnemzetiségű közösségekben is), ami többnemzetiségű közösségbe 
való egybeolvasztás törekvésének kifejezője, a gyakorlat pedig egyes or
szágokban erre is irányul, ami a nemzeti kisebbségek megszüntetését is 
jelentheti. 

Szem előtt kell tartani, hogy a kommunista mozgalom úttalan utakon 
halad és tévelygések fenyegetik. Ebből a szempontból a nemzeti kérdés 
sem kivétel. Ez a történelmi tapasztalat mindmáig. 

A kommunista mozgalom a proletariátus forradalmi harcában két kü
lön veszéllyel kerül szembe. Az első veszély a proletariátus forradalmi 
harcában a nemzeti kérdés jelentőségének lebecsülésében, lekicsinyítésében 
rejlik. Éppen az ilyen állásfoglalás miatt került sor a múltban is és ma is 
a munkás- és a kommunista mozgalmak súlyos vereségére. Szem előtt 
tartva a jelenlegi alakulásokat és felfogást melyek jelen vannak, s melyeket 
védenek. Az ilyen eseményekre a jövőben is számítani kell. 

A második veszély a proletariátus forradalmi harcában a nemzeti kér
dés jelentőségének és szerepének túlbecsüléséből ered. Ennek lehetőségei 
a társadalmi haladásban, a proletariátus szocializmusért vívott osztályhar
cában nagyok, de mégsem határtalanok. Ezért a kommunista és munkás
mozgalom történelme állandó kutatás tárgya vol t és marad; s ezáltal állandó 
a próbálkozás az osztály és nemzet közötti viszony optimális határainak 
meghatározásában, nemzet és nemzetközi érdek viszonyának meghatáro
zásában, mind a proletariátus forradalmi harcának stratégiájában és taktiká
jában, mind az uralmon lévő kommunista pártok és a szocialista országok 
közötti viszony rendszerében és struktúrájában. 

A nem%etkö%i osztály szolidaritás közömbös a munkásosztály számára 

A szocializmus világjelenséggé való fejlődése s a szocialista országok mind 
nagyobb száma növeli az osztály és nemzet, nemzet és nemzetközi viszony 
kérdésének időszerűségét a kommunista pártok és a szocialista országok 
közötti viszony rendszerében és struktúrájában. Ezeket a viszonyokat nem 
lehet elvontan szemlélni, hanem konkrétan az adott történelmi keretek 
között. A történelmi tapasztalat és a jelen valóságának háttérbeszorítása 
nem vezet sikeres megoldásukhoz. 

A nemzetközi osztályszolidaritás közömbös a munkásosztály számára. 
Megnyilvánulásának formái és céljai különbözőek a munkásmozgalom 
történelmének egyes időszakaiban. Ettől függetlenül a munkásosztály 
nemzetközi osztályszolidaritása soha sem jelentkezett a nemzeti érdekeit 
tartalmazó társadalmi kereteken kívül. A nemzetközi osztályszolidaritás 
a szocialista társadalmi-politikai rendszer számára is közömbös, melyben 
a munkásosztály a vezető erő, és egyidőben az osztály- és a nemzeti érdek 
hordozója is. 



A történelem ráruházta a munkás- és kommunista mozgalomra a nem
zeti kérdés megoldásának összetettségét, feltételezettségét és kölcsönös 
összefüggőségét is. A munkásosztály szocializmus kiépítéséért folyó for
radalmi harcában a nemzeti kérdés különböző formákban merül fel : a kez
detleges, embrionális formájától kezdve, mikor még nem volt megoldás, 
egészen az összetett viszonyokig, melyek beivódnak a szocialista országok
ban hatalmon levő kommunista pártok közötti viszonyokba. 

Mindebből kifolyólag a nemzeti kérdés objektívan, nemcsak szubjektí
van a munkásosztály szocializmusért vívott harca stratégiájának és a szo
cializmus világ rendszerré való kifejlődésének egyik kulcskérdésévé vált. 

Az osztály- és nemzeti kérdés 

A marxista elmélet és a forradalmi gyakorlat történelmében állandóan jelen 
vol t az osztály és a nemzet közötti viszony kérdése. Ez miatt az osztály 
és a nemzet közötti viszony kérdése a proletariátusnak a szocializmusért 
és a szocializmus kiépítéséért vívott harcában stratégiája és taktikája szá
mára nem jelent sem új elméleti, sem új gyakorlati, polit ikai kérdést. 

A proletariátus szociális és nemzeti felszabadulásáért vívott harcának 
egyes történelmi időszakaiban az osztály és nemzet viszonyától függően 
különböző társadalmi tartalma vol t a marxista elméletnek, és a forradalmi 
gyakorlatnak. A proletariátus forradalmi harca számára jelentős történelmi 
időszakokban, az osztály és nemzet közötti viszony kérdése az elméletben 
és a forradalmi gyakorlatban a konkrét feltételektől függően különböző 
tartalommal és összetettséggel merül fel. 

Amennyiben a proletariátus forradalmi harca konkrétabb formában je
lentkezik, mint p l : a szocialista forradalom közvetlen szervezése, a szocia
lizmus kiépítése a többnemzetiségű közösségekben, valamint a nemzetközi 
polit ikai és gazdasági viszonyok kiépítése a világ számos szocialista orszá
ga között, mind nagyobb követelmények hárultak a marxista elméletre, 
és a forradalmi gyakorlatra, hogy sürgősen megoldást találjon az osztály 
és nemzet közötti viszonyok rendezésére az új, korszerű feltételek mellett. 

Kétségtelen, hogy ezzel magyarázható a különbség az osztály és nemzet 
viszonyának magyarázatában, a kérdés összetettsége, elméleti és polit ikai 
megközelítése terén Marxnál, Engelsnél, és Leninnél. Ebben rejlik a mar
xista elmélet és a forradalmi gyakorlat különböző követelmények jelentke
zése az osztály és nemzet viszonyának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, 
különböző feltételek mellett, a kiépült szocialista országban, s általában 
az osztályharc különböző feltételeihez alkalmazkodva, a proletariátus 
szocializmusért vívott harcának különböző útjain. 

M i n t ismeretes, Marx és Engels munkáikban nem szentelnek különösebb 
figyelmet a nemzeti kérdésnek, mint döntő tényezőnek a proletariátus 
osztályharcának polit ikai programjában. Számukra a nemzeti kérdés a bur
zsoá forradalom kérdése, s ezzel egyike a munkásosztály szociális felszaba
dulásáért vívott harc megvalósított előfeltételeinek. Tevékenységük ide-



jében Nyugat Európa iparilag fejlett országaiban a nemzet kialakulása már 
befejeződött. Ezért tudományos és polit ikai érdeklődésük elsősorban az 
osztályproblémákra, s a proletariátus forradalmi harcának osztályjellegére 
irányult. 

Természetesen, téves lenne azt a következtetést levonni, hogy Marx és 
Engels elméleti munkáikban teljesen mellőzik a nemzeti kérdést, s ebben 
az értelemben az osztály és nemzet viszonyának összetett rendszerét is. 
Ellenkezőleg, munkáikban találkozunk ezzel a kérdéssel. Habár nézeteik 
magukon viselik a kor jegyét, de még ma is jelentős értéket képeznek a pro
letariátusnak a szociális felszabadulásért vívott forradalmi harcában. Né
hány jelentős elméleti ismeret tükrözi a nemzeti kérdéshez, valamint az 
osztály és nemzet kérdéséhez való viszonyulásukat a proletariátus forradal
mi harcának teljességében. 

A proletariátusnak ahhoz, hogy sikeresen megvalósítsa a szocialista forradalmat 
előbb mint nemzeti erőnek, az osztály és az összes nemzeti érdek hordozójának 
kell érvényesülnie 

Igén értékes felfogást tartalmaz a Kommunista Párt Kiáltványa, mely 
szerint a proletariátus polit ikai hatalomért vívott harcának előfeltétele, 
hogy a proletariátusnak előzőleg a nemzeti osztály szintjére kell emelkedni. 
„A proletariátus burzsoázia elleni harca kezdetben formáját tekintve nem
zeti, habár tartalmát tekintve nem is az.. . Azonban, ha a proletariátusnak 
először meg kell ragadnia a polit ikai hatalmat, hogy nemzeti osztállyá emel
kedjen, hogy nemzetté alakuljon, akkor még ő is nemzeti, habár nem a bur
zsoá értelemben." 

Felfogásuk félreérthetetlenül rámutat, hogy a proletariátusnak ahhoz, 
hogy sikeresen véghez vigye a szocialista forradalmat előzőleg nemzeti 
erőként kell érvényesülni, olyan erőként, mely egyidőben az osztály- és 
az összes nemzeti érdekek hordozója, képviselője. Ez a marxista felfogás 
rámutat az osztály és nemzet, és nemzetközi érdek lehetséges és valószínű 
viszonyának alapjára a proletariátusnak a szocializmusért vívott harcában, 
és a szocializmus építésének folyamatában. Ma az a tény, hogy a munkás
osztály egyidőben nemzeti erő, valamint az osztály és nemzeti érdek hordo
zója, bizonyítja, hogy közvetlenül felelősséget vállal népe előtt forradalmi 
akciójáért. Ebben rejlik az osztályjelleg és nemzeti jelleg közötti szoros 
kapcsolat is, mely objektív elméleti és polit ikai keretet képez a nemzetközi 
politikai és gazdasági viszonyok fejlesztésére a proletariátus és élcsapata, 
a kommunista pártok között, függetlenül attól, hogy hatalmon vannak, 
vagy nincsenek. Egyedül i ly módon lehet az az osztály- és nemzeti érdeket 
az érdekek szerves egységeként megvalósítani. A szocializmusért vívott 
harc és az építésének feltételei mellett, a proletariátus az osztályérdekével 
együtt megvalósítja nemzeti érdekét is és fordítva - , a nemzeti érdekével 
együtt megvalósítja az osztályérdekét is. 



A proletariátus nemzetközi mozgalma csak a szabad nemzetek között lehetséges 

A második tartós értékű előfeltétele a munkásosztály szociális felszaba
dulásának, hogy a nemzeti felszabadulással van kapcsolatban és fordítva. 
Szerintük az osztályharc és a munkásosztály szociális felszabadulása a nem
zeti felszabadulás, „különben a nemzeti felszabadulás csak látszat lenne." 
Az osztály és nemzet egymás közötti feltételezettséget akkor is meghatá
rozzuk, amikor a marxizmus klasszikusai a proletariátus nemzetközi moz
galmának egységét a nemzetek önállóságához kötik: ,,a proletariátus nem
zetközi mozgalma csak a szabad nemzetek között lehetséges." Az osztály 
és nemzet közötti releváns viszony lényeges meghatározása, hogy az csak 
a szabad nemzetek között alakulhat k i . Csak ilyen társadalmi keretben le
hetséges megvalósítani az osztály és nemzet egymás közötti feltételezettsé
get a munkásosztálynak a szocializmusért vívott harcában. Ez a társadalmi 
keret, hogy a proletariátus nemzetközi mozgalma csak a szabad nemzetek 
között lehetséges, elméleti alapul szolgált a múltban és ma is, a kommunis
ta pártok és a szocialista országok közötti elvi- , erkölcsi- és poli t ikai nor
mák fejlődéséhez. A függetlenség tiszteletben tartásának, a be nem avat
kozás, a szuverenitás tiszteletben tartásának, a pártok munkásosztályuk 
és népük előtti felelősségének elvéről van szó. Egyedül ezen alapulhat 
a proletár nemzetköziség társadalmi-politikai tartalma, a különböző orszá
gok proletariátusa és élcsapatának erkölcsi és polit ikai viszonya között, 
függetlenül attól, hogy hatalmon vannak vagy nincsenek. 

Egy nép nem lehet szabad mindaddig, míg a másik leigázta 

A marxista elméletnek az osztály és nemzet viszonyára vonatkozó harmadik 
időtálló, értékes hagyatéka közvetlenül a nemzetek közötti viszonyra irá
nyul . Marx szerint „egy nép nem lehet szabad mindaddig, míg a másikat 
leigázza." Ezzel kapcsolták össze legfőképpen a marxizmus klasszikusai 
az egyik ember másik által való kizsákmányolását, mint a nemzetek közöt
t i kizsákmányolás megszüntetésének lényeges előfeltételét. 

Ezzel tulajdonképpen eljutunk a történelmileg igazolt állításhoz: mind
addig míg létezik kizsákmányolás az emberek között, létezni fog a nemze
tek között is. A kommunista pártok egymás közötti viszonyához, főkép
pen azokhoz, melyek hatalmon vannak, tulajdonképpen a szocialista or
szágok közötti viszonyhoz az osztály, nemzet, árutermelés, értéktermelés, 
feltételei mellett az osztály és nemzet közötti viszony kérdése, ez a csoport
rendszer képezi a társadalmi-politikai keretet, melyen belül fejlődik a mar
xista elmélet, a forradalmi gyakorlat. Az olyan új konkrét viszonyok rend
szerének kereséséről van szó, melyek optimálisan semlegesítik az áruterme
lés objektív gazdsági törvényszerűségéből eredő ellentmondásokat, és 
amelyek a lehetséges határokon belül megszüntetik az autagonisztikus 
potenciájukat. A munkásosztály szocializmusért vívott harcában és a szo
cializmus építésében jelentkező különbségek oka és következménye az 



osztály, a nemzet és az árutermelés létezése. Egyik személynek a másik ál
tal, s egyik nemzetnek a másik által történő kizsákmányolásának számos 
forrása van. A kizsákmányolás forrása az anyagi termelőerők fejlettségi 
szintjében rejlő különbségek, a termelőerők egyenlőtlen fejlődésében, 
kedvező, vagy kedvezőtlen összetétele, objektív fejlődési lehetősége. 

Mindebből ítélve, történelmi értelemben vett hosszútávú fejlődésről, 
a szocialista erők kedvező helyzetéről van szó a világon. Az osztály- és 
nemzeti viszony a proletariátus forradalmi stratégiájának döntő tényező
jévé válik a szocializmusért vívott harcban, a szocializmus építésében, 
a kommunista pártok egymás közötti és általában a szocialista országok 
közötti viszonyokban, a proletariátusnak a szocializmus világfolyamattá 
való növekedéséért és a világ poli t ikai és gazdasági rendszerének egységéért 
vívott harcában. 

Az osztály és nemzet közötti viszony elméleti keretének lefektetésekor 
szem előtt kell tartani a klasszikusok még egy álláspontját. Arról a néze
tükről van szó, mely szerint a munkásosztálynak, mint nemzeti erőnek és 
az össz nemzeti érdek képviselőjének ahhoz, hogy különbözzön a burzso
áziától, mint uralkodó osztálytól, meg kell szüntetni a kisajátítás előzetes 
módját. , , A proletárok csak úgy ragadhatják kezükbe a társadalmi termelő 
erőket, ha megszüntetik önmaguk eddigi kizsákmányolási módját, s ez
zel az eddigi összes kisajátítási módot. A proletariátus és a szocialista for
radalom osztályfeladata szerintük magába foglalja és feltételezi a proleta
riátusnak, mint osztálynak önmaga által való megszüntetését, s ezzel a nem
zet megszüntetését is: ,,az osztály megszűnésével megszűnik a nemzet is. 
Ezek az egymás között dialektikusan feltételezett történelmi folyamatok 
arra a végkövetkeztetésre utalnak, hogy az osztály és nemzet közötti v i 
szony, mint a munkásosztály és a nemzet közötti viszony, mint a munkás
osztály és a nemzeti érdek kifejezésének összessége tulajdonképpen a pro
letariátus szocializmusért vívott harca és a szocializmus osztálynélküli 
társadalommá való építése stratégiájának lényege. 

Az osztály és nemzeti jelleg sikeres megoldásától függ a proletariátus forradalmi 
harcának eredményes kimenetele 

A szocializmus világfolyamattá való fejlődésének történelme és a világ 
társadalmi-gazdasági viszonya rendszerének egysége bizonyítja, hogy ez 
a folyamat sem mentes az ellentmondásoktól. Az osztály és nemzet közötti 
viszony sikeres megoldásától függ a proletariátus forradalmi harcának 
kimenetele. A munkásmozgalom történelmében ebben az értelemben po
zitív és negatív példákkal is találkozunk. A proletariátusnak a szocializmu
sért vívott forradalmi harcában a sikerekhez melléfogások, tévelygések és 
mellékutak kapcsolódnak. Az osztály vagy nemzeti jelleg egyoldalú elő
térbehelyezésenem mozdítja előre a szocialista forradalom sikeres meg
valósítását, a szocializmus, valamint a szocialista erők közötti viszony k i 
építését. A kölcsönös feltételezettség és összefüggés, melyet mint láttuk, 



már Marx és Engels elméleti munkásságukban meghatároztak, az alapvető 
irányító stratégia vol t és marad is a munkásosztály szocializmusért vívott 
harcában és a szocializmus építésében. A kölcsönös feltételezettség és 
összefüggés nem teszi lehetővé sem az osztály- sem a nemzeti jelleg elha
nyagolását, kizárja egy tényező előtérbehelyezését a proletariátus szocializ
musért vívott forradalmi stratégiájában. 

Lenin a cári Oroszországban a megváltozott nemzetközi és konkrét 
belpolitikai, gazdasági és szociális feltételek között működve továbbfej
leszti a marxista elméletet és forradalmi gyakorlatot, s ebben az osztály- és 
nemzeti jelleg közötti viszony elméletét és gyakorlatát. 

Lenin történelmi jelentőségű hozzájárulása 

Marxtól és Engelstől eltérően, akik Európa iparilag fejlett országaiban 
éltek, melyekben a nemzet megalakulásának folyamata már befejezett vol t , 
Lenin a többnemzetiségű, iparilag fejletlen országban élt és működött, 
ahol a nemzeti kérdés még megoldásra várt, fejlesztette az elméletet és 
a forradalmi gyakorlatot. A cári Oroszországban sok nép a leigázottak 
sorában vol t , s egyeseknél közülük a nemzetté alakulás folyamata sem volt 
még befejezve. 

Ilyen feltételek mellett a nemzeti kérdés objektíven felmerül, egyik alap
vető kérdés a proletariátus osztályharcában. Az osztályharc és a szocia
lista forradalom győzelme a cári Oroszország jogtalan népeinek támoga
tásától függött. Ezt a proletariátus egyedül a szabadságért való jótállással, 
a különvállásra való önrendelkezési jog biztosításával kapta meg. A cári 
Oroszországban ezek voltak az alapvető belpolitikai, gazdasági és szociá
lis feltételek, melyek befolyásolták, hogy a nemzeti kérdés a polit ikai vonal 
központjában álljon, a proletariátus szocializmusért vívott harcában. 

A nemzetközi feltételek méginkább arra serkentik Lenint, hogy a nem
zeti kérdésnek sokkal nagyobb figyelmet szenteljen. A kor történelmi 
jellegzetessége a gyarmaturalom elleni forradalom kezdete, a gyarmati 
népek felszabadulásáért folyó mozgalom. A nemzeti piac határainak meg
semmisítésével a burzsoázia a burzsoá forradalom után, a gyarmati népek 
imperialista leigázójává válik. Megakadályozza nemzetté alakulásukat, 
elvágja pol i t ikai és gazdasági érvényesülésük fonalát. A nemzeti kérdés 
nemcsak a gyarmaturalom elleni forradalom alapvető problémái, a nemzeti 
felszabadulásért folyó harcban, hanem később is, a szociális felszabadulá
sért vívott harcáért is. A nemzeti és szociális felszabadulásért vívott harc 
összekapcsolásával a nemzeti kérdés tartalma mindinkább bővül, megnyil
vánulási formái sokasodnak. Teljességében a népek teljes érvényesüléséért, 
a gyors ipari fejlődésért, a különbségek megszüntetéséért, az iparilag fej
lett és fejletlen országok közötti egyenjogú polit ikai és gazdasági viszonyo
kért folyó törekvés alkotó részévé válik. 

Lenin történelmi jelentőségű hozzájárulása abban áll, hogy a nemzeti 
kérdés tudományos és pol i t ikai platformját kivonja a tradicionális elméleti 



és polit ikai keretből, melyben az a burzsoá forradalom kérdése. Az ő érde
me, hogy a nemzeti kérdés bekerült az osztályharc világába, s ezzel a szo
cialista forradalom alkotó részévé vált. 

Mivel nagy figyelmet szentel a nemzeti kérdésnek, Lenin megszűntei 
egy tudományos látszatot, melyet a történelem ráerőltet a marxista tudo
mányra és forradalmi gyakorlatra is. A nemzeti kérdést bevezette a szocia
lista forradalom stratégiájába, s ezzel, Lenin a nemzeti kérdés megoldását 
osztály alapokra fektette. Szerinte a proletariátus forradalmi programjának 
kizárólag csak nemzeti értelmezése nem kielégítő, konzervatív. Ezzel 
igazolja Marx állítását, hogy a proletariátus teljes nemzeti felszabadulása 
csak a szocializmusban lehetséges, olyan feltételek között, amikor a munkás
osztály a vezető társadalmi erő, a hatalmon levő osztály. A gyarmatok for
radalmi mozgalmának tapasztalatával rendelkezve lehetségesnek tartotta, 
hogy ezeknek a mozgalmaknak haladó nemzetfelszabadító irányvonala 
van akkor is, ha polgári alapokról indulnak. A gyarmaturalom elleni for
radalom történelme mindinkább bizonyítja Leninnek ezt az állítását. Lenin 
szerint a szocialista forradalom nemcsak a proletariátusnak a forradalma 
a burzsoázia ellen, hanem az összes leigázott népek harca az imperialista 
burzsoázia elnyomása ellen. 

A nemzetköz} szolidaritás feltétele az egyenlők szövetsége 

Lenin történelmi érdeme nemcsak abban van, hogy bevezeti a nemzeti 
kérdést az osztályharc terén, hanem abban is, hogy hangsúlyt fektet az 
osztály- és nemzeti jelleg szerepére, a proletariátus szocializmusért vívott 
harcában. 

Két történelmi jelentőségű elv 

A gazdaságilag fejlett és fejletlen országok közötti viszony, valamint a kö
zöttük lévő alárendeltség és kizsákmányolás kérdésének megvitatásakor 
Lenin felveti a kérdést: milyen a viszony a leigázó, kizsákmányoló nemzet 
proletariátusa és a leigázott, és elnyomó nemzet proletariátusa között. 
Ezzel olyan kérdést is felvet, mely a jelenkori feltételek mellett a proletari
átus szocializmusért vívott harcának legfontosabb tényezője. 

Ez a kérdés új inspiráció az osztály és nemzet közötti viszony elméleté
nek és forradalmi gyakorlatának további kidolgozásához, mind a kommu
nista pártok közötti viszonyban általában, mind külön a szocialista országok 
közötti viszonyban. A szocialista országok közötti politikára a gazdasági 
elméletre és a forradalmi gyakorlatra a nemzetközi viszonyok kiépítésében 
az új elvek, poli t ikai , erkölcsi és jogi normák kiépítésével az új megoldások 
keresése állandóan nyomást gyakorol, mely megoldások mind több szo
cialista tartalommal tendelkeznek az osztályi és nemzeti viszonyokban, 
így Lenin hozzájárulásával a nemzeti kérdés pol i t ikai , gazdasági és szociá-



lis vetületei, (,,az osztály megszüntetésével megszűnik a nemzet is") , egyre 
szélesebb marxista alapot kaptak és kapnak a jövőben is, a szocialista for
radalmak polit ikai célkitűzéseiben és a már hatalomra jutott munkásosztály 
szocializmusért vívott harcában. 

Az ismert „Végrendelet" című jegyzeteiben Lenin kövefeli, hogy az 
osztály és nemzeti jelleg viszonyaiban kiinduló alapként fogadják el az 
objektív különbségeket a leigázó (nagy) nemzetek proletariátusa és a le
igázott (kis) nemzetek proletariátusa helyzetében és érdekeiben, ugyanis 
az elsők, azaz a nagy és fejlett nemzetek feladata, nemcsak az hogy formáli
san tiszteletben tartsák az egyenrangúságot, hanem a kis nemzetek számára 
kompenzálniuk kell az egyenlőtlenséget „mely magától érthetődően je
lentkezik az életben." Kétségtelen, hogy a legfontosabb tényleges egyenlőt
lenség, a leigázott és leigázó nemzetek munkásságainak gazdasági téren 
jelentkező egyenlőtlen helyzete a nemzetközi gazdasági viszonyokban. 

Ilyen ismeret birtokában és ilyen állásfoglalás alapján Lenin arra a követ
keztetésre jut , hogy a leigázó nemzet munkásai is „egy bizonyos mértékben 
bűnrészesei burzsoáziájuknak, a leigázott nemzetek munkásainak foszto
gatásában." 

Ezen viszonyok összességének igazi és igazságos megoldása után kutat
va Lenin arra a következtetésre jut , hogy a leigázó nemzetek proletariátu
sának az a feladata, hogy harcoljon a leigázott nemzetek önrendelkezési 
jogáért, a különválásukért, polit ikai téren a teljes egyenjogúságért, vala
mint gazdasági téren a kizsákmányolás elleni viszonyokért. Ez két történel
m i jelentőségű elv az osztály és nemzet, nemzeti és nemzetközi viszonyainak 
kialakulásában, a fejlett és gazdaságilag fejletlen nemzetek közötti viszo
nyokban. Ezek az elvek a proletariátus szociális és nemzeti felszabadulá
sáért, szocializmusért és szocializmus kiépítéséért vívott harcának új, stra
tégiai alkotó részei. 

Ezekből az elméleti és poli t ikai feltételekből kiindulva Lenin harcol 
a munkásosztály nemzetköziségének absztrakt felfogása ellen. Az ezzel 
kapcsolatos vitában Buharinnal két lehetséges veszélyre hívja fel a figyel
met: az első, a nemzet létezésének és önrendelkezési jogának elhanyagolása 
a különválásig, olyan döntő tényezők elhanyagolását vonja maga után, 
mely a következő: a különböző nemzetek proletariátusának osztályharca 
különböző feltételekben valósul meg, melyek különböző utakat feltételez
nek az egyes népek fejlődésében. Ebben van Lenin ösztönzésének a lénye
ge, hogy „semmit sem kell Moszkvában eldönteni." A nemzetköziség 
absztrakt felfogásának második veszélyét Lenin a nemzetközi viszonyok 
területén a német „szociálárulók" lehetőségében látja, amint arról beszél
nek, hogy „a bolsevikok rájuk erőszakolják egységes rendszerüket, melyet 
a Vörös Hadsereg baj ónét jain behozhatnak Berlinbe." Lenin a proletár 
internacionalizmus olyan polit ikai tartalma mellett száll síkra, melynek 
elméleti és polit ikai alapja a szabadság, az önkéntesség, a nemzeti egyenjo
gúság és a munkásosztály vezető társadalmi szerepe. 

A proletár internacionalizmus társadalmi lényegét és tartalmát Lenin 
a különböző nemzetek proletariátusának viszonyaként és mint a nemzetek 



közötti viszonyt fogja fel, amely a teljes szabadságon, önkéntességen és 
egyenjogúságon alapszik. Az így felfogott proletár internacionalizmus 
polit ikai és gazdasági tartalma, amellett, hogy az osztály és nemzeti jelleg 
szintézisén alapul a munkásosztály szocializmusért vívott harcában, 
történelmileg valószínűbb lehetséges konkrét társadalmi-politikai keretet, 
elméleti alapot ad a munkásosztály és élcsapata, a kommunista pártok, 
és a szocialista országok közötti viszonyok fejlődésében. Kétségtelen, hogy 
a munkásosztály nemzetközi szolidaritása a proletár internacionalizmus, 
Marx és Engels megállapítása szerint csak a szabad népek között lehetséges. 

, ,Az egyenlők szövetsége" a nemzetközi szolidaritás feltétele. 

Az elvont internacionalizmus spanyolfal, mely mögött a szocializmus' rejtőzik 

A röpke visszapillantás Lenin osztály- és nemzeti jelleg felfogásáról rámutat, 
hogy Lenin a nemzeti jelleg problémáinak, s ezzel az osztály- és nemzeti 
jellegnek sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonított; nagyobb konkrétság
gal viszonyult hozzájuk a forradalmi gyakorlat közvetlen követelményei 
miatt. Ezzel Lenin időtálló értékekkel gazdagította a marxista elméletet és 
forradalmi gyakorlatot, melyeknek jelentőségük van a proletariátus mai 
politikájában is a szocializmusért vívott harcban és a szocializmus építésé
ben. Ez különösképpen a következő elméleti meghatározásaira vonatkozik: 
a nemzeti kérdés alkotó és elválaszthatatlan része a szocialista forradalom
nak; a nemzetközi viszonyoknak minden nemzet jogának tiszteletben tartá
sán, a különválásig való önrendelkezési jogán kell alapulnia; az egyenjogú
ság és a kizsákmányolatlanság a proletariátus osztályharcának tartós értékei; 
a proletár nemzetköziség nem absztrakció, hanem a munkásosztály nem
zetköziségének konkrét megnyilvánulási formája, mely az egyenjogúságon 
alapszik; az absztrakt nemzetköziség spanyolfal, mely mögött a Bolsevik 
párt nemzetisége rejtőzött; a munkásosztály nemzetközisége csak a szabad
népek viszonyában lehetséges; a munkásosztály szolidaritása a nemzet
köziség megnyilvánulása stb. 

Marx, Engels és Lenin gazdag elméleti fejtegetéseinek tanulmányozása 
alapján levonhatjuk a következtetést, hogy a szocializmus olyan társadalmi 
és osztály viszony, illetve olyan társadalmi-gazdasági viszony melyben 
a munkásosztály a vezető társadalmi erő, a nemzeti érdek képviselője. Ezért 
a szocialista társadalom természetesen ellentmondásokkal telített, amelyek 
vagy a régi társadalom maradványai, vagy építése folyamán merültek fel. 
Azokról az ellentmondásokról van szó, melyek a tulajdon, az árutermelés, 
az osztály, a nemzet létezésének stb. következményei. A szocialista for
radalom győzelmével a proletariátus nem szüntetheti meg ezeket a kategó
riákat. Ezek lényegében poli t ikai , gazdasági és szociális tartalommal a szo
cialista társadalom mozaikjának alkotó részei maradnak a szocialista orszá
gok belső és egymás közötti, viszonyában és a kommunista pártok közötti 
viszonyban. Ezeknek a tényezőknek a tiszteletben tartásával tiszteletben 
tartjuk összes osztály- és nemzeti jellegű következményeiket is, a szocialis-



ta országok és kommunista pártok között, melyek ellentmondóak, s me
lyek mindebből kifolyólag hatni fognak a szocializmus osztálynélküli 
társadalommá való átalakulásának egész folyamatában. 

Korunkban a szocialista társadalom, nemcsak a szocializmus első orszá
gában, hanem a többiekben is, kevés kivétellel (pl . Csehszlovákia) fejletlen 
anyagi termelő erők és társadalmi viszonyok talaján keletkezett. Ez komoly 
következményeket hagyott a teljesen marxista értelemben vett szocialista 
társadalmi viszonyok fejlődésében. A fejletlen anyagi termelő erők és a 
hangsúlyozott különbségek megbélyegezték a szocialista országok gazda
sági fejlődését, komolyan meglassították a szocialista országok közötti 
poli t ikai és gazdasági viszonyok szocialista tartalmának fejlődését. Ezek 
a körülmények meglassítják a világpiac rendszerének és struktúrájának 
fejlődését, s ezt a szocialista országok nem tudják teljes egészében elkerülni 
az egymás közötti gazdasági viszonyaikban. Az ilyen történelmi körülmé
nyek között az osztály- és nemzetiségi jelleg viszonya a szocialista országok 
közötti viszony szempontjából ellentmondásos, néha pedig feloldhatatlan 
ellentét. 

Az osztály és nemzeti jelleg közötti ellentmondások közömbösek a társadalmi 
viszonyok számára a szocializmus fejlődésének mai történelmi szakaszában 

Az osztály és nemzeti jelleg ellentmondásai a nemzetközi viszonyokban az 
egyes többnemzetiségű szocialista országban és a szocialista országok nem
zetei közötti viszonyban nem tekinthetők a folyamat deformálódásainak, 
sem a kívülről ráerőltetett tényezők hatásainak. Ezek immanensek a társa
dalmi viszonyokban a szocializmus fejlődésének mai történelmi szakaszá
ban. 

A szocialista országok társadalmi erején áll, hogy ebben a folyamatban 
megszakítás nélkül, meghatározott szabályok és elvek alapján beépítsék 
a viszonyok megfelelő rendszerét az objektív ellentmondások megoldásáért, 
melyek a különböző nemzeti-, s ezzel különböző polit ikai és gazdasági 
érdekként is nyilvánulnak meg. 

A munkásosztály ennek az immanens, kétszeresen is saját érdeknek, 
osztály- és nemzeti érdeknek megvalósításában ellentmondásokkal talál
kozik, melyek részben, mint már mondtuk, antagonista jellegűek. A prole
tariátus, hogy megvalósíthassa történelmi hivatását, a burzsoázia feletti 
győzelmet, szükségszerűen kezébe kell hogy vegye a nemzet sorsát, az új 
társadalmi, polit ikai és gazdasági feltételekben biztosítania kell a kizsákmá
nyolás minden nemének megszüntetését, ,,az egyén egyén általi kizsákmá
nyolását", (mint azt Marx mondja); hogy ilyen módon hozzájáruljon a nem
zetek közötti kizsákmányolás megszüntetéséhez. Ismert az a történelmi 
tanulság, mely szerint a nemzetek közötti ellentmondások az uralkodó 
osztály érdekének következménye vol t és marad is, hogy saját nemzetével 
rendelkezzék, hogy más nemzeteket kizsákmányolhasson. Levonva a ta-



nulságot, a proletariátus, a nemzettel való azonosulásban, aki győzött 
a forradalomban, a vezető erővé vált, mindig történelmi értelemben és 
konkrétan kell hogy biztosítsa a szocialista országok közötti viszonyok 
ellentmondásainak túlhaladását. 

Emiatt kell elvárni, hogy a proletariátus és élcsapata a szocializmus 
világfolyamattá való fejlődésének folyamatában a nemzetközi gazdasági 
viszonyok rendszerében és összetételében új kritériumokat vezet be, melyek 
megszüntetik a proletariátus, és a nemzetek egymás közötti kizsákmányo
lását is. 

A szocializmus fejlődését kísérő ellentmondások megértése kizárják azt a felfogást, 
mely szerint a nemzet a társadalom legtökéletesebb szervezete 

A szocialista országok közötti nemzetközi gazdasági viszonyok fejlődésé
ben az egyik nemcsak kívánatos, hanem szükséges előfeltétele a célok meg
valósításához, hogy a munkásosztály, mint vezető erő rendelkezzék az 
összes munkatöbblettel. így a proletariátus közvetlenül, nagyobb sikerrel 
valósítja meg a saját nemzeti és nemzetközi, osztályjellegű és nemzeti törek
véseit. A hatalmon levő proletariátus és a szocialista államok között ala
kult társadalmi viszonyok azt bizonyítják, hogy a munkásosztály se nem 
nemzetbarát se nem nemzetellenes. Ellenkezőleg, ebben a folyamatban 
a munkásosztály, mint vezető polit ikai erő érdekei azonosak a nemzet 
érdekeivel: amíg a munkásosztály létezik, mint osztály, harcolni fog a ve
zető szerepért saját nemzetében, s azonosítja osztályérdekét a nemzeti 
érdekkel. 

Mindenekelőtt ebben van az osztály és nemzeti jelleg egysége a szocialis
ta országokban, a szervezett hatalmat kezében tartó munkásosztály viszo
nyában. , , A többletmunka egyesítése a szükséges munkával" lehetővé teszi, 
hogy a fejlődés folyamatában a proletariátus saját felszabadulását biztosít
va elősegítse a nemzet elhalását. Ez egy olyan folyamat, amely a nemzet 
számára az állam funkciójában vagy általa megakadályozza, hogy egyedüli 
közvetítő legyen más nemzet proletariátusa között a nemzetközi gazdasági 
viszonyokban, és általában ezekben a viszonyokban. Ezt a funckiót fo
kozatosan, párhuzamosan és közvetlenül a proletariátus veszi át. Ezzel 
megnyílik az osztály és nemzeti jelleg fokozatos lényegbeli társadalmi át
alakulása, melyben a proletariátus az egymás közötti viszonyokban mind
inkább szubjektummá válik. Ez egy fejlődési folyamat, melyben a hatalmon 
levő proletariátus közötti és a szocialista országok közötti gazdasági v i 
szonyok nem lehetnek egyedüli, és elsősorban a szocialista államok közötti 
közvetlen viszonyok, hanem a proletariátus, az egymás közötti kapcsolat 
hordozója között. Azért hangsúlyozzuk k i , hogy egy folyamatról van szó, 
mert abból a megállapításból kell k i indulni , hogy az államot semmilyen 
határozattal nem lehet megszüntetni. Az állam hosszú ideig jelen lesz, 
idővel mind kevésbé lesz a kényszer eszköze, s mindinkább mint kisegítő 
eszköz, a proletariátus törekvését támogatja az egymás közötti összekap-



csolódásban. A hatalmon levő proletariátus törekvéseinek szem előtt 
tartva az objektív ellentmondások összehangolásában a hatékonyabb és 
gazdaságosabb utat, a hatékonyabb stratégiát és taktikát, és a közöttük 
levő különböző nemzeti, gazdasági érdeket kell figyelembe vennünk. 

A hegemonizmus a nacionalizmus megnyilvánulásának egyik formája 

A szocializmus fejlődését kísérő ellentmondások tökéletesebb megértése 
kizárja azt a felfogást, mely szerint a nemzet a társadalom legtökéletesebb 
szervezete. A társadalmi fejlődés bizonyos fejlettségi fokán a szocializmusén 
is objektívan az. A proletariátus forradalmi harcának stratégiai célja viszont 
a fejlődés folyamatában a termelők asszociációja, az egymás közötti, nem
zetközi, polit ikai és gazdasági összekapcsolódás és összefonódás marad. 
A proletariátusnak ez a stratégiai célja az osztály, és ezzel a nemzet meg
szüntetésével valósul meg. Ez a szocializmusból a kapitalizmusba való 
történelmi átalakulás pillanata. 

A társadalmi fejlődés meghatározott fokán, meghatározott polit ikai és 
gazdasági viszonyok között a világon és egyes országok között a nemzeti 
állam keretet jelent, melyben az osztály- és nemzeti jelleg egysége nyilvánul 
meg a nemzetek közötti polit ikai és gazdasági viszonyokban. Ezzel meg 
is magyarázhatóak az olyan jelenségek, hogy meghatározott történelmi 
feltételek között arra is van példa, hogy maga a munkásosztály is k i vol t 
téve nacionalista megterheléseknek. Ilyen helyzetek a jövőben is jelent
kezhetnek. Ez csak kiegészíti az ellentmondások reális mozaikját, melyek 
a nemzetek közötti polit ikai és gazdasági viszonyok, az osztály és nemzet 
közötti szocialista tartamú viszonyok építésének útjában állnak. 

A nacionalizmus a nemzetközi politikai és gazdasági viszonyokban nem 
kerülte el a szocialista országok közötti pol i t ikai , gazdasági viszonyokat 
sem. A nacionalizmus ezekben a viszonyokban két szélsőséges irányzat 
formájában jelentkezik. Egyik megnyilvánulási formája az a törekvés, 
hogy a gazdasági viszonyok rendszere és struktúrája által fenntarsták az 
egyenlőtlen jogviszonyokat az erős, iparilag fejlett és a nem eléggé fejlett 
országok között. A hegemonizmus csak a megnyilvánulási formák egyike. 
A nacionalizmus másik formája a nemzeti bezárkózásra, az autarchiára 
való törekvés, a munkásosztály szocialista szolidaritásának elhanyagolása 
az egymás közötti viszonyokban. Ilyen feltételek mellett a nemzeti állam 
leginkább a munkásosztály egységes képviselője, mely meghatározza, job
ban mondva megakadályozza a proletariátusnak és internacionalista törek
véseinek egymásba szövődését. 

A szupranacionális irányzatok elméleti és polit ikai kiindulópontjukat 
a proletariátus elvont nemzetköziségére alapozzák, ami nem következtet
hető egyértelműen a marxizmus klasszikusainak eredeti felfogásaiból. Az 
osztályérdek szembeállítása a nemzeti érdekkel és fordítva a fejlődés folya
mán a nem szocialista irányzatokat erősíti, vagyis azokat az erőket, melyek 



az osztály- és nemzeti érdeknek, a proletariátus egységes érdekének ellen
ségei. Az eddigi tapasztalat arra tanít bennünket, hogy erre vezethető vissza 
általában a bürokrácia gazdasági nacionalizmusa és egyben a szocializmusé 
is. 

A. nacionalizmus mint egyeduralmi törekvés 

A nacionalizmus másik formája az önuralomra való törekvés, bezárkózás 
a nemzeti határok közé, ami annak a látszatnak az eredménye, hogy ez 
a legeredményesebb út és a legbiztonságosabb eszköz a nemzeti és osztály
érdek megvédésére. Még ha igazolhatók is az ideiglenes intézkedések és 
akadályok a gazdaságilag fejletlen országok gyorsabb gazdasági fejlődése 
érdekében, az egyeduralmi politika mint elmélet, és mint ideológia konzer
vatív. A gazdasági nacionalizmus, ugyanúgy mint általában a nacionaliz
mus, egyike azoknak az előjeleknek, hogy a vezető poli t ikai szerep a tár
sadalomban nemcsak a munkásosztályé, hogy ez a szerepe veszélyben forog. 
Téves volna azonban a polit ikai és gazdasági nacionalizmust és megnyilvá
nulási formáit visszavezetni kizárólag a hatalom strukturális felosztása 
alapján a proletariátus, mint vezető erő és a bürokrácia között, a polit ikai 
rendszer tartalmának szemszögéből nézve és szükség esetén mint a lényeg
telen feltételezések egyikét kell tekinteni. A gazdasági nacionalizmus 
a szocializmus kiépítéséért vívott harc anyagi feltételei mellett a fejlődés 
szintjében, vagyis az anyagi termelőerők fejlettségi fokában levő különbsé
gekben talál táptalajra. 

Az a tény, hogy a szocializmus társadalmi, polit ikai , gazdasági téren tör
ténelmileg az osztály, nemzet, állam és árutermelés fejlődési szakaszán kell 
hogy túlhaladjon, melyek a forradalommal nem szűnhetnek meg, a nacio
nalizmus megjelenési lehetőségét, a marxistaellenes felfogások előretörését, 
az osztály- és nemzeti viszonyok elferdülését idézik elő. A munkásosztály 
a szocializmus építésének útján saját ellentmondásaival, ellentétes gazdasági 
érdekekkel, fejlődés folyamatában az egyes részeinek ellentéteivel küzd, 
melyek az objektív vagy intézményesített gazdasági egyenlőtlenségből 
erednek. Ezek az állandó jelenségek a munkásosztályt sokáig, a kommuniz
musig kísérik a szocializmusért vívott harcában. 

Ebből megállapítható, hogy a munkásosztály társadalmi lénye nem töké
letes, sőt ellenkezőleg, az nem is lehet mindaddig, míg osztályként létezik 
és ezzel egyidőben a nemzeti érdek hordozója, míg árutermelés, tulajdon, 
az osztály és nemzet közötti munkatöbblet átömlesztése létezik. Ezért 
rendkívül fontos a forradalmi gyakorlatban optimális megoldások után 
kutatni az említett ellentmondások mind gyorsabb és hatékonyabb túlha
ladása és megoldása érdekében — vagy a közvetlen megállapodás alapján 
a munkásosztály és az egyes nemzetek között, vagy kizárólag a nemzeti 
állammal, mint közvetítővel, vagy a szocializmus fejlődési alaptényezőjé
nek, belső és nemzetközi feltételeinek váltakozó függőségében. 



A nemzeti kérdés lényegében osztálykérdés 

Az eddig elmondottakból az a következtetés vonható le, hogy a társadalmi
gazdasági termelési viszony nem semleges, hanem ellenkezőleg aktív té
nyező az osztály- és a nemzeti viszony ellentmondásának megoldásában. 
A burzsoá forradalom és a kapitalizmusra jellemző termelési viszonyok 
a nemzet kialakulási és egyesülési tényezőjeként szerepeltek. Azonban a tő
kés rendszer a meghatározott fejlődési fokán az egyes népek nemzetté 
alakulásának folyamatát megszakító erő, és gátolja a nemzeti felszabadító 
mozgalmat. Vezérelvévé válik a nemzeti egyenlőtlenség és a gazdasági 
kizsákmányolás a nemzetközi viszonyokban. A tőkés osztály, később 
pedig bürokráciája, azonosulva a nemzettel, de az állam is a nemzettel 
azonosulva (tézis az ún. nemzeti államról) kizsákmányoló rendszert állít 
fel elsősorban a saját munkásosztályával, később pedig más országok 
munkásosztályával és népeivel szemben. 

A gazdasági nacionalizmus a modern világban, egyéb kevésbé fontos 
tényező mellett, a nemzeti állam minden osztályának és rétegének érdek
rendszerét hangsúlyozva nyer túlhangsúlyozóbban támogatást. Ebben 
a nemzeti érdekrendszerben arra törekszenek, hogy az elnyomás és a más 
nemzetek kizsákmányolása igazi érdekét elkendőzzék. Ebben van a tőkés 
országok hatalmon levő osztályának közös érdeke is, noha az ellentmondá
sos is lehet. 

A kommunista mozgalom kialakulásának és fejlődésének feltételei mély 
nyomokat hagytak az elméleti elvek és forradalmi gyakorlat fejlődési 
folyamatára az osztály és nemzeti viszonyok tekintetében. M i n t ahogy em
lítettük, a mozgalom az elképzelések szerint annak idején az „egységes 
nemzetközi munkáspártként" alakult meg, megfelelő intézményesített alapra 
vol t szükség működéséhez, mint amilyen a demokratikus centralizmus 
nemzetközi síkon a kommunista pártok közötti viszonyban a Harmadik 
Internacionálé stb. 

A z önálló, a feltételekhez alkalmazkodó stratégiára és taktikára való 
törekvés, a nemzetközi viszonyok egyenrangúságára való törekvés, a nem
zeti érdek azonosítása az uralkodó párt vagy az ország nemzeti erejét képe
ző párt érdekeivel, alkalmazkodást, az osztály és nemzeti viszony új értelme
zését követeli meg. Az újonnan létrejött feltételeknek megfelelő értelme
zést igényel. 

A forradalmi gyakorlat a világ megváltozott poli t ikai , gazdasági és 
szociális körülményei között, mint a szocialista forradalom győzelmének 
és a számos szocialista ország megalakulásának eredménye a marxista 
elmélet és a forradalmi gyakorlat előtt felveti világ- és benne a szocialista 
országok kommunista pártjai közötti viszony elvei kialakításának, valamint 
az osztály és a nemzet közötti viszonyok, a nemzeti és a nemzetközi viszo
nyok kérdését. 

A marxista felfogásból kiindulva - mely szerint a nemzeti kérdés lényegé
ben osztályjellegű, vagyis a nemzet a társadalom osztályösszetételének 
formája, és el fog tűnni az osztállyal párhuzamosan - , az az elfogadható 



következtetés vonható le, hogy az osztály- és nemzeti ellentétek kísérni 
fogják a szocializmust egészen a megszűnéséig, mint a társadalmi kategória. 
Minden bizonnyal valóságos társadalmi-történelmi keretről van szó, mely
ben fejlődni fog a kommunista pártok és a szocialista országok közötti 
viszony is. 

(Borba, 1976. július 19. 20. 21. és 22.) 

Fordította Csula Mária 
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T A N U L M Á N Y K Ö T E T A T Á R S U L T M U N K A 
T Ö R V É N Y J A V A S L A T Á R Ó L 
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Tartalom: D r . Ratko Peüic egyetemi tnár : Odredbe Nacrta Zakona o udruzenom radu 
kője se odnose na regulisanje medusobnih odnosa radnika u udruzenom radu; dr. D r a -
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drustvene zagtite samoupravnih prava radnih ljudi i druStvene svojine; Darinka Nedelj-
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Samoupravno organizovanje u osnovnu organizaciju udruzenog rada i obrazovanje 
radne zajednice; dr. Jelena Vi lus egyetemi tanár: ZaStita potrosaca prema Ustavu i 
Nacrtu Zakona o udruzenom radu; dr Milivoje T r k l j a , egyetemi tanár: Obezbedivanje 
sredstva za zadovol javán je zajednickih potreba u Nacrtu Zakona o udruzenom radu; 
dr Mladen Stojanov docens: N e k i socioloSki aspekti samoupravnog karaktéra Nacrta 
Zakona o udruzenom radu; dr Milijan Popovié docens: Aktuelni zadaci teorije drzave 
i prava u svetlu Nacrta Zakona o udruzenom radu; mr Fuada Stankovictanársegéd: 
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ostvarivanja samoupravljanja radnika u udruzenom radu; Stevan Sogorov tanársegéd: 
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poslova od zajednickog interesa; Miroslav Vitéz tanársegéd: Koriscenje i raspolaganje 
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1976. június 23-án és 24-én az újvidéki Jogtudományi kar tanácskozást 
szervezett a társult munkáról szóló törvény tervezetéről. Ezen a tanácsko
záson a Jogtudományi kar számos tanára és munkatársa, valamint sok 
gyakorlati szakember vett részt. Mivel a tanácskozáson felolvasott tanulmá
nyok rendkívül hasznosak lehetnek nemcsak a törvényről folyó vita mosta
n i szakaszában, hanem később is, a társult munkáról szóló törvény meg
hozatala után a helyes gyakorlat kialakításában és a társult munkáról szóló 
törvény további elméleti és gyakorlati fejlesztésében. Ilyen megfontolások
ból kiindulva szentelte a Jogtudományi kar , ,ZBORNIK"- jának legújabb 
számát a tanácskozáson ismertetett tanulmányok megjelentetésére és a szé
lesebb nyilvánosság elé tárására. 

M i v e l nem térhetünk k i mind a 23 tanulmány ismertetésére, ötletszerűen 
kiragadunk közülük néhányat, mintegy ízelítőt nyújtva a tanulmánykötet
ben megjelent értekezésekből. K i kell hangsúlyozni, hogy ismertetésüktől 
függetlenül, valamennyi mű magas, tudományos szintű írás, tömör, érthető 
stílusban van megfogalmazva. 

Először dr. Ratko Pesic professzor , , A társult munkáról szóló törvény 
tervezetének azon szakaszai, melyek a munkásoknak a társult munkában 
létesülő egymás közti viszonyait tárgyalják" című írását mutatjuk be. 
A szerző a törvénytervezet V I . fejezetét analizálja. Figyelemre méltóak 
a tervezetre tett általános megjegyzései, mint p l . : a törvénytervezet a társult 
munka dolgozói egymás közti viszonyait (a munkaviszonyt) egységes mó
don szabályozza a társult munkában fellépő többi viszonnyal együtt. To
vábbá törvénytervezettel, úgymond, befejeződik a munkaviszonynak az 
államról a társult munkára való fokozatos átruházása szabályozásának fo
lyamata. Harmadszor pedig, hogy a törvénytervezet csak a legalapvetőbb 
viszonyokat, kérdéseket illetve jogokat tárgyalja, amelyek Jugoszlávia 
minden munkását érintik. 

A törvénytervezet néhány új, megoldást tartalmaz a munkaviszonnyal 
kapcsolatban, amelyek elsősorban a munkaviszony fogalmára, természetére 
és jellegére vonatkozik. Az író a továbbiakban ezeket a megoldásokat elem
zi . A következő kérdésekre fektet nagy súlyt a munkaviszony fogalma 
a törvénytervezet szerint, a munkaviszony keletkezése, a munkafeladatok 
elvégzésével kapcsolatos felelősség és a munkaviszony megszűnése. I ly 
módon teljes képet nyújt a munkaviszonyról — keletkezésétől megszűnéséig 
- a társult munkáról szóló törvény tervezetének tükrében. A munkavi
szony fogalmáról ezt írja: 

„A munkaviszony fogalmának újbóli bevezetése, a társult munkában 
dolgozók egymás közötti viszonyainak megjelölésére, nemcsak a ter
minológia leegyszerűsítése - amely az utóbbi időben mind összetet
tebb - (...) hanem helyes is. A munkaviszony társadalmi szükség 
szerűség, minden társadalmi termelés előfeltétele és egyben a társa
dalmi munka feltétele, mind a közvetlen termelésben, mind más társa
dalmi tevékenységekben. Munkájuk folytán, az emberek egymás között 
szükségszerűen viszonyokat alakítanak k i , mivel a termelés társadal
m i folyamat. Ezen felül, meg kell jegyezni azt is, hogy a munkaviszony 



nem a kapitalizmus létesítménye. A kapitalista bérviszony (...) csak 
egy történelmi megnyilvánulási formája a munkaviszonynak. E v i 
szonyok - illetve jellegük, tartalmuk és megnyilvánulási formáik 
fejlődnek és változnak, végső soron, azonban, a társadalmi-gazdasági 
termelési viszonyoktól függenek." 

A munkafegyelemről szóló fejezetben kételkedik annak a megoldásnak 
helyességében, miszerint a fegyelmi bizottságban munkaszervezeten kívüli 
személynek is helyet kell kapni. Véleménye szerint ez a rendelkezés részben 
nincs összhangban az alkotmány azon tételével, mely szerint egyedül a mun
kás a jogok hordozója, és csak ő hivatott - a többi munkással karöltve -
rendezni az egymás közti viszonyokat. Ezzel kapcsolatban felteszi a kér
dést, hogy vajon nem kelt-e ez olyan benyomást, hogy a társult munka 
szervezete képtelen önállóan biztosítani a szükséges munkafegyelmet? 

D r . Dragoje Zarkovic a közgazdász szemével szemléli a társult munká
ról szóló törvény tervezetét. A „jövedelmi viszonyok a társult munkában" 
című írásában leszögezi, hogy a Társult munkáról szóló törvény a legfonto
sabb rendszerbeli törvény az új gazdasági rendszer kialakításában. Ezen 
keresztül életre kelnek az alkotmány egyes rendelkezései és a JKSZ X . 
kongresszusának egyes határozatai. A törvénytervezet, az önigazgatást 
úgy szemléli, mint társadalmi-gazdasági viszonyaink integrális rendszerét, 
megadva egyben struktúrájának legfontosabb elemeit is. Az önigazgatás 
egy egységes rendszert alkot, a tervezet rendelkezései szerint. Ez a hozzá
állás hiányzott eddigi törvényalkotási gyakorlatunkból, a törvénytervezettel 
végre ezt a hiányt is pótoltuk és így teljes képet kaptunk önigazgatási rend
szerünkről. 

Zarkovic professzor figyelmeztet arra, hogy az önigazgatást nem lehet 
a társult munka szervezetek önigazgatásának és autonómiájának szintjére 
süllyeszteni. Az önigazgatás horizontális dimenziója mellett (a munka
szervezetekben) léteznie kell a vertikális dimenziónak is (ez végső soron 
az önigazgatás a gazdaság és a társadalom egészében). Ezt proklamálja 
a törvénytervezet is, mert csak így lehet tovább haladni a fejlődés útján. 

A szerző nagy teret szentel a tervezés problematikájának. Nem győzi 
kihangsúlyozni a tervezés fontosságát és ecseteli, milyen veszélyes lehet 
a tervezés elmaradása. Társadalmunknak már rengeteg kára származott 
abból, hogy tervezés a gazdaságban gyakorlatilag nem volt . Hangsúlyozza 
a törvénytervezet azon szabályainak fontosságát, melyek kötelezővé te
szik a társadalmi-gazdasági fejlődés tervezését minden szinten. A törvény 
tervezet által megszabott jövedelmi viszonyok a társult munkában lehetővé 
teszik és serkentik egy olyan tervezési rendszer kialakítását, amely eleget 
tesz minden követelménynek. így azután nem fordulhat elő, hogy a köz
fogyasztás hazánkban az előirányzott 16% helyett 30%-kal növekszik, 
vagyis a gazdaság terhei 21 milliárd din . helyett 40 milliárd dinárra dagad
nak, ez a tehertöbblet a gazdaság akkumulációjának 50%-t tette k i ! (Az 
adatok 1974—1975. évre vonatkoznak.) 

A törvénytervezetben fogyatékosságok is vannak - hívja fel figyelmünket 
az író. Nincs precízen elhatárolva a különböző szinten kötendő társadalmi 



megállapodások és önigazgatási megegyezések tartalma, és nincs előirá
nyozva semmilyen tartalék mechanizmus, amely abban az esetben lépne 
működésbe, ha nem kerül sor megállapodásra vagy megegyezésre. Ez 
a fogyatékosság veszélyeztethetné az önigazgatási rendszer hatékonyságát. 
A szerző megoldást is kínál egyúttal. Szerinte az elhatárolás és a tartalék 
mechanizmus kérdése megoldódna, ha a társulás formáit a gazdaságban, 
a gazdaságon kívül és az egész társadalomban precízebben kidolgoznák. 
Szerinte a tervezet ugyan részletesen kidolgozza a jövedelemszerzés formá
i t , de túl kevés teret szentel a jövedelemszerzés feltételeinek, más szóval 
a gazdálkodás feltételeinek. Szükséges lenne olyan gazdálkodási feltételek 
teremtése, melyek mellett minden ágazatban a befektetett munka és a meg
valósított jövedelem közötti kapcsolat a legszorosabb lenne. Véleménye 
szerint az önigazgatás anyagi alapjának gyorsabb fejlesztése végett kötelez
n i kellene a társult munka szervezeteit egy bizonyos tőkekiválasztási m i 
nimum megtartására az akkumulációs alap fejlesztése érdekében. 

D r . Slavko Caric professzor a törvénytervezet I I I . részét elemzi , , A mun
ka és az eszközök társításának formái" című tanulmányában. A társult 
munka önigazgatási megszervezéséről szóló rendelkezések részletes vizs
gálata után levon néhány következtetést. A törvénytervezet nem szabályoz
za kielégítő mértékben a munka és az eszközök társításának formáit. Habár 
a társult munkáról szóló törvény nem az egyedüli, mely ezeket a kérdése
ket tárgyalja-ennek a törvénynek csak az alapvető kérdésekkel és viszo
nyokkal kell foglalkoznia, míg ezek részletesebb kidolgozása más előírá
soktól (és főleg az általános önigazgatási aktusoktól és az önigazgatási 
gyakorlattól) várható —, mégis a Törvénynek ezen rendelkezései kidolgo-
zottabbaknak, precízebbeknek és konkrétabbaknak kell lenniük, mint 
a tervezetben. I ly módon sokkal nagyobb hatással lenne a helyes gyakorlat 
kialakítására, és világosabban és precízebben állapítaná meg a társult munka 
szervezetei egyes közösségeinek jogállását. Az erre vonatkozó rendelkezé
sek nem elegendők és nem is teljesen világosak. Ugyanúgy a törvényben 
részletesebben k i kellene dolgozni a gazdasági kamarákról és az általános 
egyesületekről szóló alkotmányos elveket. A gyakorlat szempontjából 
ez hallatlanul jelentős kérdés, mert az általános egyesületek a társulás új 
formái. 

D r . Borivoje Pupic professzor a szerzője , , A munkások határozathoza
tala a társult munkában " című értekezésnek. A professzor kri t ikai elemzés 
alá veszi a határozathozatal formáit: személyes nyilatkozás útján, küldöt
tek és küldöttségek útján, társadalmi megállapodásokon és önigazgatási 
megegyezéseken keresztül. A felvetett kérdéseket részletesen elemzi, és 
tesz néhány általános megjegyzést is. K i f e j t i , hogy a törvénytervezet nagy 
súlyt fektet az ember felszabadítására. Ez a törvénytervezet legfontosabb, 
döntő jelentőségű vonása, mely az egész okmányt áthatja. Megállapítja, 
hogy egy olyan normatív aktusról van szó, amely integrálisán és szintetiku
san öleli fel az emberi munka egész problémakörét. Továbbá, azt is meg
állapítja, hogy a törvénytervezet a tulajdont és általában az úgynevezett 
szubjektív jogokat kifejezetten kollektivizálja, illetve társadalmasítja. Mél-



tatja a törvénytervezetet technikai oldaláról is. Terminológiája sokszor új
szerű, nem jog i , de másként nem is lehet, mert teljesen új dolgokról van 
szó, miket az eddig használt terminológia nem fed. 

Véleménye szerint a törvénytervezet megtalálja a mértéket két ellentétes, 
de igen fontos követelmény kielégítésében. Egyrészt törvényileg szabályoz
za az alapvető társadalmi-gazdasági viszonyokat, másrészt, elegendő 
teret nyújt a társult munka autonómiájának és önigazgatási szabályozásának. 

M r . Jovan Muncan , , A munkások önigazgatásának megvalósítása a tár
sult munkában" cikkéből csak néhány sort ragadunk k i . ő is figyelmeztet 
arra, amit több szerző hangoztat: az önigazgatás megvalósításának egyik 
előfeltétele a munkások gyors, rendszeres, objektív, teljes és érthető tájé
koztatása. Enélkül nem számíthatunk az önigazgatás teljes kibontakozá
sára. 

D r . Jelena Vilus egy olyan kérdéssel foglalkozik, amely az eddigi vita 
folyamán indokolatlanul a háttérbe szorult. A fogyasztók védelméről ír. 
Ismerteti az alkotmány és a társult munkáról szóló törvény tervezetének 
ide vonatkozó rendelkezéseit. Ezek biztosítják a fogyasztóknak a társulásra 
való jogot. Másrészt, a szolgáltató, árútermelő, illetve forgalmazó társult 
munka szervezetek részére kötelezővé teszi, hogy serkentsék és minél jobb 
feltételeket teremtsenek a fogyasztók szervezeteinek létrehozásához. Ez 
az önigazgatási megegyezések újabb affirmációját jelenti, mert i ly módon 
a fogyasztók számára létkérdésnek számító problémák kerülnek megoldás
ra. A törvénytervezet még egy rendkívül fontos újdonságot is tartalmaz, 
éspedig lehetőség nyílik arra, hogy önigazgatási megegyezések útján, a fo
gyasztók egyesületei részesüljenek a megvalósított jövedelemből. Ez a meg
oldás forradalmi lépés a termelő és fogyasztó közötti antagonizmus fel
oldásában. 

Végül néhány szó dr. Mil ivoje Trkl ja tanulmányáról. Címe: „A közfo
gyasztás kielégítéséhez szükséges eszközök biztosítása a társult munká
ról szóló törvény tervezetében". Trkl ja professzor kifogásolja a törvény
tervezet azon szakaszait, melyek a szabad munkacseréről szólnak. Szerinte 
a törvénytervezet nem szentel elég figyelmet ennek a problémakörnek. 
Sőt, bizonyos értelemben a meglevő dilemmákat csak erősíti. Továbbá 
a törvényetervezetből nem látható az önigazgatási érdekközösségek helye 
és szerepe a szabad munkacsere mechanizmusában. 

Javasol egy kiegészítést is. A törvénytervezetnek köteleznie kellene 
a társult munka szervezeteit, hogy határozzák meg saját szükségleteiket 
a kultúra, a tudomány, oktatás stb. területén. Ezt úgy kellene meghatároz
n i , mint a reprodukció szükségleteit a társult munka szervezeteinek fejlesz
tési keretein belül. A szükségleteket utána össze kellene egyeztetni más 
munkaszervezetek, társadalmi szervezetek stb. szükségleteivel. Csak ezúton 
lehetne az említett szükségletek terjedelmét és a kielégítésükhöz szükséges 
anyagi eszközök nagyságát meghatározni. 

Sajnos, helyszűke miatt nem térhetünk k i a többi tanulmány ismerteté
sére, habár azok értéküknél fogva ezt mindenképpen megérdemelnék, de 
ennyi is elegendő ahhoz, hogy megfelelően értékelhessük a „ Z B O R N I K " 



legújabb, a Társult munkáról szóló törvény tervezetének szentelt számát. 
A kötet legnagyobb erénye már említett tudományos színvonala mellett 
a sokoldalúság. A szerzők szinte „ízekre szedték" a törvénytervezetet, 
elemzéseik közepette, sokoldalú ismeretet nyújtva az olvasónak e rendkí
vül fontos dokumentumról. Kezdve a munkaviszonytól, a közgazdasági 
értékelésen a társulás formáin és az önigazgatási jogok védelmén, a törvény
tervezet szociológiai vetületén keresztül a fogyasztók érdekeinek védelméig 
az állam- és jogelmélet feladatáig a tanulmánykötet minden jelentősebb 
problémát felölel teljes képet adva e nagy jelentőségű okmányról. 

Az egész köteten végigvonul az objektív, tudományos hozzáállás szel
leme. A szerzők egyöntetű megállapítása szerint a törvénytervezet egé
szében véve beváltotta a hozzáfűzött reményeket, újabb nagy lépés a szo
cialista önigazgatási társadalmunk fejlesztésében. Egyben nem haboznak 
rámutatni a gyengeségekre, fogyatékosságokra, mert az egyik szerző sza
vaival élve - nem a törvénytervezet apológiája a céljuk, hanem a fogya
tékosságok felfedésével hozzájáruljanak a társult munka minél jobb 
törvény meghozatalához. 



Fehér Katalin 

CSATÓ ISTVÁN A SZÁMÍTÓGÉP AZ ÖN 
SZOLGÁLATÁBAN CÍMŰ KÖNYVÉRŐL 

Csató Is tván: A számítógép az ö n szolgálatában, Kossuth Könyvkiadó , 1975. 
Tartalom: A gép és környezete; A gép és szervezete; A gép szerkezete; Táv- adatfel
dolgozás; A számítógép múltja jelene, jövője ; Kutatás, fejlesztés és gyártás Magyar
országon; Elektronikus ügyvitel; Operációkutatás; Nagy adatbankok; Dokumentáció, 
nyomtatás; Műszaki tervezés; A z üzemben; A közlekedésben; A z egészségügyben; 
A természet és a társadalom tudományokban; A z oktatásban; A művészetben; A szá
mítógép hatása a társadalomban. 

Csató István háromkötetes munkája , , A kibernetika", , , A kibernetika és 
az ember", valamint , , A számítógép az Ön szolgálatában" összefoglalja 
a tudományban elért jelentős eredményeket az információ elmélet és a szá
mítástechnika területén. A kibernetika születéséből kiindulva annak fejlő
désén keresztül eljut a számítógépek csodálatos világába, amely szinte 
korlátlan lehetőségeket tartogat az emberiség számára. E három mű egészet, 
képez, de külön-külön is érthetőek és élvezhetőek. Az első mű címe: , , A k i 
bernetika". 

A kibernetika fiatal tudomány a második világháború segítette elő és 
siettette kialakulását. , , A kibernetika" szó 1948-ban jelent meg először 
szélesebb nyilvánosság előtt Norbert Wiener „Cybernetics or Control and 
Communication i n the Animál and the Machine" c. könyvében. Három fő 
sínpár - számítógép, fiziológia, társadalmak - természetes módon vezette 
el a tudósokat a kibernetikáig. Fiatal tudomány lévén tárgya nem határoz
ható meg egyértelműen. Wiener a ,,hírközlés"-t a „vezérlés"-t és az „ellen-
őrzés"-t tulajdonította a kibernetika tárgyának. Erről és még sok más 
érdekes tudnivalóról tájékoztat e mű „Mi a kibernetika?" c. része. 

A második részben az információról, az információ mértékéről és a re
dundanciáról esik szó. Azok az események, amelyek bekövetkezésére nagy 
valószínűséggel számíthatunk, nem szolgálhatnak nagyon értékes infor
mációval, míg azok, amelyek bekövetkezésére csak kis valószínűséggel 
számíthatunk, nagyon is értékes információt adnak. A kibernetikának, 



mint tudománynak, az vol t a feladata, hogy az információmennyiség méré
sének olyan mértékegységét találja meg, amely szerint az információ mérté
ke ellentétes arányban áll az esemény előfordulási valószínűségével. így 
lett az információ mértéke lk = - l o g P(x t ) , ahol a P(x k) az x f c közlemény 
valószínűsége. 

Az információmennyiség egysége a bi t (binary digi t ) . Az információt 
hordozó jelek tényleges száma és a szükséges minimális jelszám közötti 
különbség a redundancia. 

A harmadik rész az elektromos számítógéppel foglalkozik. A negyedik 
részben pedig választ kapunk a kérdésre: „Miben segítenek a számoló 
automaták?" 

A második kötet „A kibernetika és az ember" 1970-ben jelent meg. 
Bemutatja miként érvényesül a kibernetika új szemléletmódja a társadalmi 
jelenségeknek és az ember életműködésének a felfogásában. Foglalkozik 
az „automatikus rendszerek"-kel és a ,,nyelvautomaták"-kal. I t t említi 
meg a strukturális nyelvészetet, a matematikai nyelvmodelleket, a statisz
t ikai módszerek alkalmazását az irodalmi és irodalomtörténeti kutatások
ban, a kibernetika szerepét a művészetekben, s nem utolsó sorban szól az 
ember és a gép kapcsolatáról. 

A harmadik kötet az 1974-ben elhunyt író utolsó munkája. Elég csak 
felületesen átfutni a tartalomjegyzéket, hogy felcsigázza érdeklődésünket. 
A számítógép felhasználása olyan széles körű, hogy az üzletembertől a mű
vészig, a matematikustól a jogászig, mindenki talál benne valami újat, 
érdekeset és gazdagíthatja szakmai ismereteit. Elénk tárja az elektronikus 
digitális számítógép működési elvét, felhívja figyelmünket annak rendkívül 
hasznos voltára az ember f iz ikai és szellemi munkájában. 

Az elektromos digitális számítógépet a központi egység és a perifériális 
berendezés alkotja. A központi egység memóriája aritmetikai- és vezérlő
műre oszlik. A memória tárolja a programot, a kezdő adatokat, valamint 
azokat is, amelyek a program végrehajtása közben jöttek létre. A kommu
nikáció az ember és a gép között a perifériális berendezésein keresztül 
történik. Ide tartozik a kártyaolvasó, a szallagolvasó, a nyomtató stb. 

Az utasítások végrehajtása a következőképpen megy végbe: a gép vezér
lőegysége beszólítja az utasítást a memóriából, dekódolja a műveleti részt 
és a címrészeket, a vezérlőgenerátor ennek megfelelő impulzusokat kelt 
és küld k i . Ezek megnyitják a szükséges elektromos pályákat, a művelet 
az aritmetikai egységben lezajlik, a vezérlőegység ismét parancsot ad az 
eredmény elhelyezésére a memóriában, majd a memória továbbítja a követ
kező utasítás címét. 

Valamikor néhány száz vagy néhány ezer utasításból álló programokat 
készítettek, ma a több millió utasítást tartalmazó program sem megy ritka
ságszámba. A számítógépek kapacitása és gyorsasága növekedett, és ezzel 
ellentétben csökkent térfogatuk. 

Míg az elsőgenerációs számítógépekben elektroncsövek felhasználásával 
tárolták az adatokat, m i már a lézersugárral való tárolási lehetőségről ál
modunk. 



Az író fő céljának tekinti a számítógép különböző alkalmazási területei
nek bemutatását. A gazdasági és műszaki életben, a kutatásban és az igaz
gatásban egyaránt alkalmazzák. A számítógépek könnyítik az ember mun
káját, ezért mindenkinek aki a fejlődésben nem akar lemaradni foglalkoz
nia kell velük. Felhasználhatók rakéták irányítására, nehéz matematikai 
feladatok megoldására, a közúti közlekedés irányítására és még sok más 
egyébre. Képes olyan feladatokat is megoldani, amelyeknek semmi közük 
a számításokhoz. Például szövegből szavakat kikeres, kitöröl vagy beilleszt. 
Döntéseink megalapozásához sok adatot kell összegezni. Többször gondot 
okoz a legmegfelelőbb megoldás kiválasztása. Néha csak bonyolult számí
tások során jutunk el opt imumig. Ilyen esetben is segítségünkre van a szá
mítógép. Számítógéppel termelési programot készíthetünk, megoldhatunk 
számítási feladatokat, vezérelhetjük a termelőüzem gépeit. Megvalósulhat 
az is, hogy a számítógép jelzi a megrendeléseket, figyelemmel követi a meg
valósított termelést, s ennek alapján vezérli a munkafolyamatot. 

A computer a biológiában, a fizikában és a kémiában is alkalmazást nyer. 
Magasabbrendű állatok agyműködése elemezhető vele. Tanulmányozhat
juk segítségével a kvantum mechanika alapvető hullámegyenleteit, kémiai 
kísérleteket szimulálhatunk. Ez utóbbi különösen hasznos, ha olyan kísér
letről van szó, amelyet a valóságban nem tudnánk lejátszatni. 

Megemlíti az író a géppel szerzett zeneművet, a számítógép által megírt 
levelet és még számtalan érdekességet. 

Jegyzetemnek az a célja, hogy áttekintést nyújtsak a Csató István művei 
által feldolgozott legfontosabb kérdésekről a számítástechnika területén, 
így szeretném az olvasó figyelmét Csató könyveire terelni, amelyek sokak
nak segítségére lehetnek tudásuk összefoglalásában és kibővítésében. 

Méltán ajánlhatom az olvasóközönség figyelmébe mindhárom művét, 
nemcsak a problémakörrel hivatásból foglalkozóknak, hanem mindazok
nak, akiket érdekel ez a témakör. 



Molnár Verona 

G O N D O L A T O K A MŰVÉSZETRŐL ÉS AZ 
ESZTÉTIKÁRÓL 

D r Milán Rankovié: Umetnost i marksizam. Radnicka Stampa. Beograd. 1975. 159 old. 
Tartalom: M A K R S I S T I C K O P R O U C A V A N J E U M E T N O S I ; D a li je estetika posebna 
nauka o umetnosti? D a l i je moguca komparativna estetika? Marksisticke orijentacije u 
estetici. Smisao teorijske otvorenosti marksizma. Spoljasnja kritika marksistiékog 
proucavanja umetnosti. UnutraSnja ogranicenja marksistiékog proucavanja umetnosti. 
SuStina Marksovog i Engelsovog shvatanja opSteg odnosa izmedu umetnosti i druátva. 
Neke nove karakteristike opSteg odnosa izmedu umetnosti i druStva. U M E T N O S T I 
N A U K A . Op5te odredenje umetnickog i naucnog stvaralaStva. Svodenje umetnosti 
na nauku i nauke na umetnost. Razlike u druátvenom polozaju umetnosti i nauke. Eksplo-
zija nuake i umetnosti. Kr i t ika nauke ili kritika zloupotrebe nauke. Humanost u umet
nosti i u nauci. Otkrice novih realnosti. Naucno-tehnicki razvitak i izmena estetske 
percepcije. Agresija anoganskog u modernoj umetnosti. Pojavni i sustinski uticaj nauke 
na umetnost. Stvaralacka imaginacija u nauci i u umetnosti. Razlika izmedu umetnosti 
i nauke u nacinu prodiranja u sustinu stvarnosti. Objektivnost nauke i subjektivnost 
umetnosti. Onticka specificnost umetnickog dela i nuacna istina. Saznajno i dozivljajno. 
Originalnost u umetnosti i u nauci. Jezik umetnosti i jezik nauke. Razvitak u nauci i 
u umetnosti. Revolucija u nauci i u umetnosti. R O M Á N K A O D R U S T V E N A K R I 
T I K A . Neke karakteristike socioloSkog pristupa knjizevnom delu. Kri t ika strasnom 
svestranoácu. Suptilna kriticnost introvertiranih i neprilagodljivih. Antisudbinsko 
kao funkcija antidruStvenog. Kr i t ika necoveStva. Kr i t ika masovnog necoveétva. P R O -
M E N A O D N O S A P R E M A T E M I N A S I L J A U S A V R E M E N O M F I L M U . Socijal-
no-psiholoáka osnova. Osnovni tipovi odnosa prema temi nasilja. Univerzalna formula: 
koktél nasilja i seksa. Promena odnosa prema temi nasilja. Sredstvo se okrece protiv 
sopstvenog cilja. F i lmovi sa F E S T - a 1973. kao indikatori promene odnosa prema temi 
nasilja. F i lmovi sa programa „ V i d i c i " F E S T - a 1974. kao izraziti primeri promene od
nosa prema temi nasilja. S O C I J A L N A F U N K C I J A S A V R E M E N O G F I L M A . Soci-
jalna funkcija , ,politickog f i lma" . D v a primera kompleksno ostvarene socijalne funkcije. 
I N D E K S P O J M O V A , I M E N A I N A S L O V A . 

A szerző távolról közelíti a témát. Meghatározza, hogy valójában mi t fog
lal magába a művészet marxista tanulmányozása: az esztétikát, a művészet 
szociológiáját, a művészet pszihológiáját, és a művészettörténelmet. M i n d 
egyik a művészet világában más-más igazságokat tár fel, vagy a meglevő 



igazságokat másként világítja meg. Tehát, ezek a tudományok nem zárják 
k i egymást, hanem kiegészítik egy meghatározott módon, s ha a művészet
hez való közeledés egységes elméleti hozzáállásának komponenseiként 
fogjuk fel őket, akkor feltételezik is egymást. Ugyanannak a körnek egy
séges részeit alkotják, amelynek tartalma az ember sok századon keresztüli 
erőfeszítése, hogy alkotói tevékenységének egyik legkedvesebbikét telje
sebben és mélyebben értse meg. 

Az első fejezetben a szerző felhívja a figyelmet arra, hogy a tudomány is, 
és a művészet is az alkotás bizonyos formái. Alkotói folyamatok, amelyek
ben az alacsonyabb rendű igazságtól a magasabb rendűig haladva, a jelen
téktelenebbtől a jelentékenyebbig igazságokat fedezünk fel a valóság jelen
ségeiben. Felteszi a kérdést, hogy vajon a marxizmus kibontakozásával 
a művészet területén egy új, különálló esztétika alakult-e k i , vagy csak 
új orientációt jelentett a meglevő esztétikában. A marxizmus megjelenése 
nem jelentette a meglevő tudományok megkétszereződését, hanem csak 
forradalmi átváltozását. Létezik tehát marxista orientáció, s ugyanúgy 
nem marxista orientáció is az esztétikában. A szerző bemutatja az egyes 
írók marxistaellenes orientációját, hamis adatokon alapuló érveléseiket, 
amellyel bizonyítani kívánják Marx tévedéseit. Két amerikai szerző, Vélek 
és Voren szerint Marx előrelátta, hogy az eljövendő osztálynélküli társa
dalomban a munkamegosztás megszűnésével a művész ismét azonosul 
a társadalommal, így kifejtette annak a lehetőségét, hogy mindenki jó, sőt 
eredeti festő legyen. Holo t t Marx csak a munkamegosztás megszűnéséről 
beszél, arról, hogy a festő mint foglalkozás szűnik meg. Marx az embereket 
mindvégig megismételhetetlen egyéniségükben fogta fel, akik különböző 
tehetséggel rendelkeznek. 

Marx és Engels felfogásának lényege „A művészet és társadalom általános 
viszonyáról" című fejezetben a szerző vázlatosan ismerteti, hogy általában 
m i jellemezte a két marxista álláspontját a művészettel kapcsolatban. Marx 
az alap és felépítmény viszonyának prizmáján keresztül a művészetet a tár
sadalmi életnek nem akármilyen, hanem specifikus alkotó formájaként a tár
sadalom történelmének nem egy egyszerű, reflex szerű kísérőjeként, ha
nem mint különleges, relatív tulajdonságú összetevőjét szemléli. Marx 
tézise a társadalom és művészet fejlődésének egyenlőtlenségéről alapvető 
bizonyítékul szolgál azoknak, akik vulgáris ökonomizmussal vádolják 
őt. Marx dialektikája abból áll, hogy egyrészt a társadalom fejlődésétől 
a művészet fejlődésének lényeges függőségét emeli k i , másrészt pedig 
elismeri a művészet relatív specifikus fejlődését. Ez a dialektikus viszony 
azonban, azonnal megsemmisül, ha a két komponens egyikét kiemeljük. 
Ilyen esetben, a művészettörténelem teljes egészében önállósulhat, saját 
törvényei szerint fejlődhet. A társadalom viszont tőle külön álló, tőle kü
lönböző. Valójában az a helyzet, hogy a művészet kétirányú függősége áll 
fenn. Egyrészt függ a társadalomtól, másrészt magától a művészettől, 
a művészettörténelemtől. De, ez a második az első kötelékébe tartozik. 
A művészettörténelem szerves része a társadalom történetének és nem 
fordítva. Van ugyan egy, a társadalomtól viszonylag független kategória, 



amely megdöntheti az egyensúlyt a művészi hatásokat tekintve. Ez pedig 
a művészi tehetség, amely nem minden tekintetben önálló a társadalomban, 
de előreláthatatlan, nem tervezhető. Egyes tehetségek a társadalommal 
való összeütközésben, mások viszont az egyetértés, az ellentétek egybe
hangolásában bontakoznak k i . 

A művészet és a társadalom általános viszonyának új jellemvonásairól 
szóló fejezetben az író az időszerű, észlelhető jelenségekről tárgyal. A mű
vészet közönségének nemcsak abszolút, de relatív számbeli megnövekedé
se, a tájékoztató eszközök tökéletesedése a művészet mind magasabb fej
lettségi fokához vezettek. Ismeretes, hogy a művészet hatása az osztály
társadalmak történetében mindenkor bizonyos szempontból osztályjellegű 
vol t . A tudományos technikai forradalom megnövelte a lehetőségeket. 
Nemcsak megnövelte a közönséget, de maga a művészet hatása növekedé
sének a látszatát is keltette. Bármilyen művészetről legyen szó, az most 
már nem reked meg szűk határok között, hanem mindenki számára hozzá
férhetővé válik. Egy igen összetett versengés jelentkezik ilymódon a jelen
kor és a múlt művészetei között. Ilymódon, a múlt művészete is időszerűvé 
válik. 

A könyv második része a művészet és a tudomány között vont párhu
zamot tárgyalja. Először mindkét fogalmat meghatározza, amely szerint 
mindkettő nem bármilyen dolog termelése, hanem a létezés új módjának 
megalkotása. A tudománynak sokkal szorosabb és kölcsönös kapcsolata 
van a termelőerőkkel. M i n t intellektuális alkotó tevékenység a felépítmény 
része, a tudomány eredményeinek megtestesüléseként a termelési gyakorlat
ban, a társadalom gazdasági alapjánok szerves részét képezi. A művészetnek 
viszont jelentős alkotói önállósága van. A társadalom magasabb fejlettségi 
foka még nem biztosítja a művészet magasabb fejlettségi fokát, míg a tudo
mánnyal ez nem így van. A művészet, mindez mellett még sok hatást visel 
magán, mint például a tehetség, művészi képzettség, általános kulturális, 
morális, filozófiai tényező, polit ikai törekvés, ideológiai felfogás. A művé
szetről nem mondhatjuk, hogy a társadalomnak hajtóereje, a tudomány 
viszont legtöbb esetben a fejlődés alapvető mozgatója. Ezzel szemben még 
nem zártuk k i a művészet hatásának, relatív kisebb hatásának lehetőségét. 
Egy alkotás értékét, legyen az tudományos vagy művészi, nem hatásának 
nagyságával és intenzitásával mérjük, hanem ezen hatások minőségével. 
A művészet hatása mindenkor humanisztikus, míg a tudomány eredményei
nek hatása lehet humanistaellenes is. A tudomány által gyökeresen meg
változtatott világ művészet nélkül értelmetlen volna, vagy azzá válna. 
A tudomány bírálata, illetve a tudománnyal való visszaélés bírálata című 
fejezet a negatív hatásokat fejtegeti. A mai világ tudósainak tevékenységére 
jellemző, hogy tíz közül legalább hét a háborúnak dolgozik. A vezető 
tudósok igen kis száma vol t felkészülve arra a lemondásra, amely megaka
dályozta volna a tudomány eredményeivel való esetleges visszaéléseket. 

Rendkívül meggyőző, hozzánk legközelebb álló, a művészet és tudomány 
humanitásáról szóló fejezet. Az atomkor dilemma eléállítja az emberiséget: 
jólétet vagy a megsemmisülést. A művészet ilyen dilemmákat sohasem 



hozott létre, az emberiséget sorsdöntő válaszút elé sohasem állította. Ha
bár, ugyanúgy, mint a mindennapi élet, ellentmondásokkal telítve, a művé
szet sohasem mondott ellent a humanizmusnak, hozzá következetesen hű 
maradt. Mindenképpen bizonyos, hogy az ember humanizálódása, a művé
szet által nem járhatna sikerrel, a tudományos-technikai fejlődés nélkül. 
De az is bizonyos, hogy ez a hatás semleges maradna, ha a tudomány vív
mányaival élnénk vissza. A művészi alkotásnak humánusnak kell lennie 
a szándékában is, az eredményeiben is, a megalkotásban is, és kifejtett hatá
sában is. A tudomány eredményeit a humánus ambíciók termékeit emberte
lenül is felhasználhatják. , , A művészi alkotásnak azonban, conditio sine 
qua non a humanitás. A művészi alkotás nem használható fel humanista
ellenes célokra, az nélkül, hogy az alatt belső esztétikai lényege ne változzék 
meg. " (65. oldal) Innen ered a művészetnek szoros kapcsolata a humanitás
hoz. A nem humánus következmény azonnal megszünteti az alkotás esz
tétikus hatásának lehetőségét. Nem zárhatjuk k i a művészi alkotás esetleges 
ellentmondásosságát, de mindenkori követelmény az, hogy hatásában az 
ellentmondásoktól mentesnek kell lennie. 

Az új realitások felfedezése című fejezetben az író arról beszél, hogy mivel 
jellemezhetjük a modern művészetet, mi t vethetünk szemére. Szociológiai 
szemszögből nézve a modern „művészetet a realitástól való eltávolodás 
jellemzi. Az egyik realitástól való eltávolodás által közeledés egy másik
hoz, az ember által a valóság meghódításának folyamata. Valóságmeghódító 
célja nemcsak a tudománynak van, hanem a művészetnek is. Az emberi 
tudat az élményszerzés eddigi kitaposott, megszokott ösvényei mellett, 
idegenkedik a mindennapitól eltérő, eddigi vizuális világlátásától merően 
különböző élményszerzés és átélés lehetőségeitől. Ezért a művészet újabb 
eredményeinek befogadására az ember érzékelő, ismeretbefogadó me
chanizmusának gyökeres transzformálódására van szükség. Sokszor az 
újabb technikai megoldások megjelenése képes az egyes művészi alkotások 
iránt egy generáció hozzáállását megváltoztatni. Az ember művészi átélése 
viszont sohasem változhat meg a társadalom, a tudomány és technika 
fejlődése nélkül, másrészt ennek hatása az emberi perceptivitásra csak b i 
zonyos pszihofizikai törvényszerűségek keretein belül történhet, amely 
eleve meghatározza az ember érzéki viszonyát a valósághoz. A technika 
változása és az átélési szokások dialektikus viszonyban vannak egymással. 

A modern művészetet „védő" és „magyarázó" fejezet. Az anorganikus 
agresszió a modern művészetben címet viseli. Alaptalan volna az a feltevés, 
hogy a civilizáció tudományos-technikai forradalma az organikus típus 
esztétikai tartalmát az anorganikus tartalommal váltja fel. Téves lenne 
az anorganikust teljesen szembehelyezni az organikussal. Az anorganikus 
támadása nem egyedüli irányzat a modern művészetben, habár ez a legszem
betűnőbb. A festészetben a geometriai absztrakciók feledtetnék az emberre, 
vagy környezetére jellemző vonalakat. Az elektronikus zene megveti a hang
rendszert, hogy átengedhesse magát a zengő valóság zűrzavarának. A fran
cia „új regény" elveti a realitás utolsó maradványait, s az a humanizált tár
gyilagosságot veszi fel. 



A művészet és tudomány további lényegbevágó különbségét az alkotói 
imagináció képezi. A tudományos alkotási folyamat legáltalánosabb jellem
zői között, amelyeket a szerző csoportokba sorol, nem találjuk az ihletet, 
a belső átélés tartalmának objektivizáló folyamatát, felszínre kerülését. 
Az ihletés egy kritikus pillanat, egy hosszú, tudatalatti munka eredménye. 
Azonban, nemcsak tudat alatti, de tudatos, mindennapi munka is vezethet 
ugyanolyan eredményekhez. Ezt hangoztatja Baudelaire is, a modern költé
szet nagy mestere. A tudatos munka a tudat alatti aktivitáshoz vezet. Az 
ihlet és magasabb minőség, a mennyiség átváltozása minőségbe, az alkotói 
munka kulcspontja, amelyben a korábbi élmények új alakban jelennek meg. 

Igen érdekes fejezet A tudomány objektivitása és a művészet szubjekti
vitása. A tudományos eredmények lényege, nem szubjektív jellegű. A tudo
mányos gondolkodás jellemzője az általánosra való törekvés, többnyire 
az érzelmi átélést nélkülözi, legalábbis igen kis mértékben kíséri. A tudo
mányos igazsághoz nem tapad emóció. A művészi alkotás eredete, születése, 
megvalósulása elképzelhetetlen esztétikai élmény nélkül. Az élményt az 
alkotás teremtette, az alkotást élmény alkotta meg. A művészet eredetisége 
megengedi, hogy az alkotás közvetlenül az alkotóról is szóljon, a tudomá
nyos alkotás megalkotójáról csak közvetetten tanúskodik, a személyes 
tulajdonság a végső eredményen nem hagy nyomot, jóllehet az alkotás 
folyamatában tevékenyen részt vett. Az alkotás mindkét alakjának közös 
dialektikus tulajdonsága a fejlődés, változás. Mindkettő a társadalom fejlő
désével van szoros kapcsolatban, habár nincs szó mechanikus párhuzamos
ságról. Az esztétikus értékek hierarchiája, amely a fejlődés következménye, 
sokkal változékonyabb, mint a tudományos értékek hierarchiája, ahol ez 
a hierarchia szigorú törvényszerűség, ahol az újabb értékek megdöntik 
a megelőzőket. A fejlődés nélkülözhetetlen következménye a forradalmi 
változás, amely már egy másik fejezet tárgya. Ugyanúgy, mint a társadalom
ban, ezen a két területen végbemenő forradalom következménye is az érté
kek növekedése. Bármilyen forradalomról legyen szó, az mindig előre
haladást jelent, sohasem lemaradást. A tudományos forradalom sokkal fel-
dolgozottabb az irodalomban, mint a művészet forradalma, ahol új stílusok 
és irányzatok jelentkeznek, de a művészetet befogadó közönségben több
nyire törvényszerűen ellenállás jelentkezik, amelynek oka vagy az alkotó
ban, vagy a közönségben rejlik. A forradalmi ugrásokat mind a művészet
ben, mind a tudományban egy hosszantartó relatívan csendesebb periódus 
követi, amely a forradalom eredményeit dolgozza fel. Egyes stílusok, irány
zatok dominációja újabban sokkal rövidebb ideig tart, mint régebben, sőt, 
az életben az irányzatok teljes kialakulását sem várják meg. Számos művészi 
irányzat párhuzamosan egyidőben él. 

A kötet harmadik része a regényről, mint a társadalom kritikájáról szól. 
A társadalom bírálata a művész részéről a kapitalizmusban természetes 
vo l t , az viszont egyáltalán nem jelenti azt, hogy a szocializmusban is szük
ségszerű, habár az egészséges és önkritikának kétségkívül nagy szerepe van. 
Balzakra szenvedéllyel teü társadalomrajza, Zolára naturalisztikus objek
tivitása jellemző. Tolsztojnak a sors ellen lázadó regényei naggyá teszik 



alkotóját. Minden nagy sorsellenes regény a dolgok megszokott sorrendje 
ellen lázad. Az a tudat, hogy minden úgy van jól, ahogy van, igazságtalanul, 
változhatatlanul, mert úgy kell lennie, egy sajátos hangulatot, esztétikai 
állapotot alakít k i az olvasóban, amelyet az emberiség vágyainak meg nem 
valósulása, az embertelenség ténye vált k i . Az individuális embertelenség 
kritikusaként jelentkezik Dosztojevszkij is, aki személyeken elemzi a ne
gatív társadalmi jelenségeket. Az emberi szellem sötétsége újabb sorsdöntő 
dilemmákhoz, emberiesség eltűnéséhez vezet. 

A kötet hátralevő részében a szerző a mai f i lmben jelentkező „modern" 
témával, az erőszakkal foglalkozik, annak feldolgozásának és a közönség 
magatartására való hatásának módszereivel. Gyakorlati példákon mutatja 
be ezt a problematikát, amely ugyan néha alig érinti a művészet határát, 
de mégis korrajzot, társadalomkritikát ad. 

A kötet olvasása könnyű és érthető, stílusával minden művészetet kedvelő 
egyénnek hasznos időtöltést nyújt. Időszerű témáról lévén szó, marxista 
dialektikai, filozófiai és esztétikai problémák felvetése további elmélkedés
re ösztönzi a mai művészetek kialakulásának törvényszerűségeit kereső 
és a művészet megértésére törekvő olvasót. 



Sturc Béla 

E G Y ÖSSZEFOGLALÓ MŰ A KÖRNYEZETVÉDELEMRŐL 

A K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M B I O L Ó G I A I A L A P J A I Szerkesztette dr. Kovács 
Margit Mezőgazdasági Kiadó Budapest, 1975 (85 szövegközti ábra, 108 képmelléklet. 
Tartalomjegyzék: Előszó (Madas András) 1. A környezetvédelem aktualitása és jelen
tősége (Kovács Margit) 2. A bioszféra, a táj és a természeti erőforrások (Kovács Margit) 
3. A z ökoszisztémák szerepe és jelentősége a bioszférában (Kovács Margit) 4. A kör
nyezetvédelem és a populációbiológia genetikai alapjai (Jankó Béla) 5. A levegőszennye
ződés (Várkonyi Tibor—Szilágyi Attila) 6. A vízszennyeződés (Ponyi Jenő—Kárpát i 
István—Szemes Gábor) 7. Talajpusztulás, talajszennyezés (Sztefánovits Pál) 8. Környe
zetvédelmi feladatok a növényvédelem területén (Manninger G . Adolf ) 9. A z urbanizá
ció hatása a táj természeti elemeire, kondicionáló zöld felületek (Möcsényi Mihály) 10. 
A z erdő szerepe a környezetvédelemben (Madas László) 11. A természetvédelem (Varga 
Imre) 12. A környezetvédelem és a jog (Nagy László) 13. Környezetvédelmi szótár 
(Kovács Margit) Irodalom. Tárgymutató. 

Ha lakóhelyünket és környékét az elmúlt húsz év távlatából vizsgáljuk, 
óriási változásokat állapíthatunk meg. Különösen gazdasági szempontból 
előnyösek ezek a változások. Üj létesítmények, gyárak, üzemek, kombiná
tok, új útvonalak, gáz- és olajkutak emelkednek körülöttünk, többszörösé
re nőtt a forgalom, megnövekedett a termelés, a fogyasztás, magasabb az 
életszínvonal — közben azonban az ember szempontjából ugyancsak nélkü
lözhetetlen természeti környezet sokféle a hanyatlás, a degradálódás képét 
mutatja - , lépten nyomon kimutatható a levegő, a víz, a talaj szennyeződése, 
a nemrég még tömeges vagy gyakori növény- és állatfajok gyérülésének 
vagy teljes kipusztulásának vagyunk a tanúi. Jelenünk tehát, ebből a szem
pontból, egy ellentmondásos állapotot tükröz, t. i . ma még sokféle az a hely
zet, hogy a gazdasági objektumok építése együtt jár a természeti táj, kör
nyezet rongálásával. Mindinkább előtérbe kerül azonban az az állásfoglalás, 
hogy ezt az ellentmondást az ökológiai alapon álló ésszerű gazdálkodással 
lehet csak feloldani. 

Ezzel a kérdéskomplexummal foglalkozik ez a közérdekű, aktuális könyv, 
amely mindenkihez szól, de elsősorban a gazdaságban tevékenykedő szak-



emberekhez. Összefoglaló mű - több szakember tollából íródott, és teljes 
tájékoztatást nyújt ebben a kérdésben. 

A könyv adatokkal illusztrálja a szennyeződés riasztó jelenségét és rá
mutat arra, hogy csökken a természetes növényzettel, erdőkkel rétekkel, 
mocsarakkal borított táj és milyen nagyméretű a növény- és állatfajok k i 
pusztulása. Az előszó szerzője helyesen mutat rá hogy növény- és állatfajok 
pusztulása már helyre nem hozható és ezzel az emberiség véglegesen szegé
nyebb lett. 

Az első fejezetben olvashatjuk, hogy ,,a fennálló ellentmondások feloldá
sa, a megfelelő környezetvédelem, csak nemzetközi összefogással, közösen 
tervezett és összehangolt, hatékony intézkedésekkel lehetséges". Ezzel 
kapcsolatban informál bennünket a könyv a Nemzetközi Biológiai Program 
( I . B. P.) és , ,Az ember és környezete" ( M . A . B.) nemzetközi kutatási 
program célkitűzéseiről. 

A második fejezetben a bioszféra fogalmát tárgyalja, majd a táj és a termé
szeti erőforrások kérdését fejtegeti, közben megadja a természeti táj meg
határozását is, és rámutat az ember környezetváltoztató szerepére, amely 
nagy mértékben terheli a természeti erőforrásokat. 

A harmadik fejezet az ökoszisztémák szerepével és jelentőségével foglal
kozik. Meghatározása szerint az ökoszisztéma a bioszférának kisebb vagy 
nagyobb része, amely a biotop (élettelen környezet) és a biocönozis (nö
vény- és állattársulás) együttese, dinamikus egysége, ezt pedig jellemző 
anyag- és energiaforgalom tartja fenn. Helyesen emeli k i a könyv továbbá, 
hogy a különböző ökoszisztémák létezése a földi élet alapja. A 32. oldalon 
egy értelemzavaró sajtóhiba csúszott be a zöld növények szerepével kap
csolatban, disszimiláció helyett asszimilációnak (fotoszintézisnek) kell 
állnia. 

Hangsúlyozni szeretném i t t , hogy rendkívül szemléltető a 25. 26. 27. 28. 
ábra. Ezek egy háborítatlan ártéri ligeterdő csúfítását mutatják be, egy hó
nap leforgása alatt. Hasonló példákra nálunk is akadhatunk bőven. 

A könyv helyesen mutat rá az ökoszisztémákra, mint faj- és génmegőrző 
objektumokra — t. i . ,,a nemesítésben, a gyógynövénykutatásban potenciá
lisan minden faj felhasználható". Közben még napjainkban is sok ökoszisz
témát szétrombol az ember, anélkül, hogy azok életközösségeit és jelentősé
güket ismerné. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a klimatikus viszonyokkal 
egyensúlyban levő természetes — úgynevezett zárótársulás (klimax) elpusz
títása a biológiai egyensúly megbomlását okozza. Az ökoszisztéma meg
változását bizonyos fajok eltűnése, illetve jelentkezése jelzi: ezek a bioló
giai indikátorok, biotesztek. 

Ez a fejezet ismerteti a táplálékláncokat, melyek a fajok egymásra utalt
ságát fejezik k i . Ezzel kapcsolatban mutat rá a könyv egy fontos tényre, 
mégpedig arra, hogy az ember által okozott intézkedések egy meghatáro
zott állatfaj pusztulását okozhatják - ennek következtében a vele táplálko
zó állatfaj is - táplálékhiány miatt - kipusztul. Ijesztő példák tárulnak elénk 
a növényvédő szereknek a táplálékláncba való beépülésének következmé
nyeiről. 



A negyedik fejezet a környezetvédelem kérdését genetikai szemszögből 
vizsgálja. A genetikai alapfogalmak ismertetése után megállapítja, hogy 
egy populáció (népesség) alkalmazkodó képessége genetikai szerkezetétől 
és annak változékonyságától függ. Rámutat a természetes populációk és 
a bennük levő génállomány minél teljesebb megőrzésének fontosságára 
— a nemesítés szempontjából. 

Az ötödik fejezet a levegőszennyeződést ismerteti és példákkal illusztrálja 
az élővilágra gyakorolt hatását, ugyanakkor rámutat a növényzet szerepére 
a levegő tisztításában. 

A hatodik fejezet a vízszennyeződéssel foglalkozik, és ismerteti az annyira 
gyakori mesterséges eutrofizálódás folyamatát, vagyis a szervesanyag fel
halmozódása következtében előállott tápanyagdúsulást, ami a tó pusztulá
sát okozhatja (a m i példánk erre a Palicsi tó katasztrófája). Ezzel kapcsolat
ban rámutat, hogy a tavak önszabályozó rendszere, melyet az anyag- és 
energiaforgalom tart fenn ,,a kisebb behatásokat k i tudja játszani, legfel
jebb a drasztikus hatásokra borul f e l " . 

Égető kérdéssé vált a hetedik fejezet anyaga is - a talajpusztulás, talaj
szennyezés. I t t először a hegy- és dombvidék, valamint a lösz- és homok
területek kopárainak átkát, az erózió és defláció okozta talajpusztulást 
ismerteti, majd a talajszennyeződésre tér k i , és rámutat a helytelen öntözés 
és műtrágyázás, valamint gyomirtószer használat következményeire. Em
lékeztet, hogy ilyenkor mindig figyelembe kell venni a főhatás mellett 
a mellék- és utóhatásokat is. 

A nyolcadik fejezet külön tárgyalja a növényvédelemmel kapcsolatos 
környezetvédelmi feladatokat — különösen az egyoldalú védekezés káros 
hatására hívja fel a figyelmet, és javasolja az egymást kiegészítő módszerek 
alkalmazását - az integrális - és komplex növényvédelmet. 

A kilencedik fejezet igen aktuális kérdést vet fel, az urbanizáció hatását 
a táj természeti elemeire. Történeti áttekintést nyújt arról, hogy az ember 
civilizálódásának folyamata hogyan hatott a természetre. Igen figyelemre 
méltó az a szakasz, amely a nagyvárosok ökológiai problémáit taglalja 
— rámutatva p l . arra, hogy ,,a városok szél felöli oldalán ipari létesítményt 
vagy más légszennyező forrást telepíteni, illetve megtűrni nem szabad." 
Utal a kondicionáló zöldfelületek jelentőségére kiemelve, hogy a növények 
kondicionáló hatása fiziológiai, pszichológiai esztétikai jellegű. 

A tizedik fejezetben külön helyet kapott az erdő szerepe a környezetvé
delemben. I t t a könyv az erdőt mint ökoszisztémát és annak elemeit ismer
teti, majd az erdő sokoldalú hasznosításáról és védelméről tájékoztat. Ér
deklődésre tarthat számot az erdő szociális és üdülési feladatáról szóló sza
kasz is, amely részletesen fejtegeti a parkerdők kérdését. 

A tizenegyedik fejezet a természetvédelemmel foglalkozik, i t t a fogalmak 
tisztázása, pontos meghatározása érdemel figyelmet. így p l . a szűkebb 
körű természetvédelmen ,,a tudományos vagy kulturális szempontból k i 
emelkedő jelentőségű természeti értékek védelmét, megőrzését és megha
tározott célú fenntartását értjük." Az általános természetvédelem viszont 
a természet általános kímélését jelenti. A továbbiakban felsorolja a termé-



szetvédelem tárgyait. A természetvédelem hármas célját emeli k i : az elsőd
leges cél az objektumok megőrzése és fenntaitása a tudományos kutatás, 
az oktatás, ismeretterjesztés számára; a második cél a védett természeti 
értékek kulturális-szociális rendeltetése (az emberi rekreáció); a harmadik 
cél viszont az olyan természeti viszonyok megőrzése, melyek lehetővé 
teszik az egyes növény- és állatfajok valamint fajták, illetve változatok 
génállományának fenntartását. Helyesen mutat rá a természetvédelem és 
környezetvédelem kapcsolatára. A természetvédelem része a környezetvé
delemnek — vagyis a természeti környezet védelmének, amely a talaj, a víz, 
a levegő, a növény- és állatvilág, a tájképi szépség védelme elsősorban 
az ember romboló hatásával szemben, másodsorban a természeti erők — 
a szél és a víz eróziós hatása ellen. A környezetvédelem tehát több mint 
szigorúan vett természetvédelem, az utóbbi egyes kiemelt fontosságú terü
letekre, biogeocönológiai egységekre vonatkozik és ott teljes védelmet 
valósít meg; a környezetvédelem viszont megköveteli a természeti kör
nyezet általános védelmét és az ésszerű gazdasági tevékenység bevezetését. 

A tizenkettedik fejezet a környezetvédelem és a jog kérdését taglalja, 
rámutatva arra, hogy ezen a téren a fejlődés a komplex természetvédelmi 
szabályozás irányába mutat — célja a biológiai egyensúly feltételeinek fenn
tartása. 

A tizenharmadik fejezet a környezetvédelemmel kapcsolatos szakkifeje
zések magyarázatát adja — környezetvédelmi szótár keretében. 

Ezután következik a gazdag irodalom felsorolása — fejezetenként csopor
tosítva, majd a tárgymutatóval zárul ez az igen értékes és hasznos könyv. 
A jól sikerült fotók szemléletesen egészítik k i a könyv mondanivalóját. 
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SZERKESZTŐSÉGI H Í R E K 

1976. november 5-én a kanizsai Munkásegyetemen a Létünk élőújsága ke
retében került sor a folyóirat munkatársainak és olvasóinak találkozójára. 
A „házigazda" és szervező Bózsó István szerkesztőségi tag, a SzISz ka
nizsai választmányának elnöke volt . 

A szép számban összegyűlt közönségnek, aki élénk érdeklődést tanú-, 
sított a folyóirat iránt Dr . Rehák László fő- és felelős szerkesztő mutatta" 
be a lapot. A szerkesztőség munkatársai: mr. Bora Mart in , Molnár Ve
rona, Szilágyi Gábor tanulmányaikat mutatták be, Árokszállási-Borza 
Gyöngyi pedig ismertette a megjelenés előtt álló számok tartalmát. Kü
lönösen Szilágyi Gábor beszámolója keltette fel a közönség érdeklődését, 
és érdekes beszélgetésnek volt az elindítója. Címe A képzőművészet és tár
sadalmunk volt . 

Ezúttal köszönjük kanizsai olvasóinknak a szívélyes fogadtatást. 

Á-B. Gy. 
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