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Borislav Martin 

A VAJDASÁGI NEMZETI JÖVEDELEM SZERKEZETI 
VÁLTOZÁSAI ÉS TENDENCIÁJA 

A jövedelemmegvalósítás, -szerzés és -elosztás bár egyazon gazdasági 
fogalomnak az alkotórészei, mégis különböznek. 

A jövedelemmegvalósítás új érték előállítása, illetve az élő munka 
tárgyiasulási folyamata az anyagi javakban. A jövedelem lényege az élő 
munka sajátos szempontból való vizsgálata: „Az értéket munkájával 
teszi hozzá (a munkás) , nem azáltal , hogy munkája fonómunka vagy 
asztalosmunka, hanem azáltal , hogy elvont, társadalmi munka ál ta lában, 
s meghatározot t értéknagyságot tesz hozzá, nem azért, mert munkájának 
különleges hasznos t a r ta lma van, hanem azért, mert munkája meghatá
rozott ideig t a r t . " 1 

Az anyagi termelésben, illetve az ér tékalkotó munkában sajátos sze
repet töltenek be az anyagi termelés feltételei. Ez pedig a következőkben 
nyilvánul meg: 

Adot t m u n k a n a p alat t az anyagi termelés meghatározot t számú dol
gozójával, a termelés anyagi és személyi feltételei (az eszközök szerkezeti 
összetétele — feltételesen a tőke) befolyásolják a jövedelem értékének ab
szolút nagyságát. Ezzel szemben az értéktermék munkaegységenkénti re
latív nagysága a tőke szerves összetételétől függően változik. 

Az új értéknek ez az abszolút és relatív változása az összgazdaságra 
is vona tkoz ta tha tó . A társadalmi munka termelőerejével tehát gyarapod
nak a társadalmi anyagi javak, miközben az új érték maradha t a korábbi 
szinten, sőt csökkenhet is. Ez utóbbi pedig elsősorban a munka termelő
erejének hirtelen növekedését, nem pedig a dolgozólétszám csökkentését 
jelenti, adot t munkanap alat t . 

Vizsgálódásunk a következők igazolására i rányul : a jövedelem változási 
törvényszerűségek meghatározásában jelentős szerepet kap a jövedelem 
anyagi és értékszubsztanciája. 

A jövedelem, illetve az anyagi javak termelése tükrözi azokat a gazda
sági körülményeket is, amelyek közepette a dolgozók élő munkája 
tárgyiasul az értéktöbbletben. 



„A tá r suk munkában dolgozók munkájával megteremtett összes új 
érték társadalmi tulajdon, amely a szocialista önigazgatási társadalmi
gazdasági viszonyok között , pénz formájában, egészében az alapszerve
zetek jövedelmeként, a piac törvényszerűségeinek hatása alapján a jöve
delemszerzés önigazgatási a lapon, társadalmilag meghatározot t feltételei 
közöt t valósul meg." 2 

A jövedelemmegvalósítás és -szerzés tehát a gazdasági élet két szoro
san összefüggő, de lényegében különböző síkján történik — a termelésben 
és a forgalomban. Az ér téktörvény ugyancsak fontos szerepet játszik a 
jövedelemmegvalósítás és -szerzés feltételeinek szabályozásában. Ponto
sabban: A részleges és közös érdekek érvényesítésének reális anyagi a lap
ját éppen a jövedelemmegvalósítási és -szerzési feltételek képezik. Ezen
felül nálunk a jövedelem által nyilvánul meg a munkásönigazgatás is. 
A társult dolgozó alkotóképességének fejlesztése tehát ugyancsak a jö
vedelmen alapul. 

Vizsgálódásunk itárgya: Mely irányelvek szerint és milyen szerkezeti 
vál tozásokon ment át a jövedelem, ill. milyen hatással vannak ezek a 
közvetlen termelő anyagi és társadalmi helyzetének javítására és fejlesz
tésére. Elemzésünk az 1952—1977-ig terjedő időszakot öleli fel. 

A vajdasági nemzeti jövedelem összegében és nagyságában 
végbement változások 

Az említett 25 év alat t t a r tományunk nemzeti jövedelme több mint 
a hatszorosa lett az 1952. évinek. 1952-ben a vajdasági nemzeti jöve
delem 5109 milliárd (1972. évi árak) , 1977-ben pedig 31 969 milliárd 
volt . A növekedés tehát 623 ,78%. A vajdasági nemzeti jövedelem külö
nösen az 1971—1977. évig terjedő időszakban nőtt , mégpedig a követ
kezőképpen: 

1971. 4 5 3 , 3 % 
1972. 462 ,7% 
1973. 4 9 1 , 5 % 
1974. 539 ,2% 
1975. 5 4 9 , 3 % 
1976. 574 ,4% 
1977. 623 ,8% 

1952 = 100, 1972. évi á rak 

A köztársaságok és Kosovo ta r tomány nemzeti jövedelméhez viszo
nyí tva a vajdasági viszonylag gyorsan növekedett . Igazolják pedig ezt 
a következő számadatok is: 



T , Átlagos évi 
Index .. i 1 / 

1977/1952 n ° V

( ^ d e S 

JSZSZK 489,80 6,55 
Bosznia-Hercegovina 396,46 5,65 
Crna Gora 443,74 6,15 
Horvá to rszág 477,76 6,45 
Macedónia 538,88 6,95 
Szlovénia 522,52 6,85 
Szerbia (az egész) 519,35 6,80 

Szűkebb Szerbia 487,05 6,55 
Kosovo 481,90 6,50 
Vajdaság 623,78 7,60 

A nemzeti jövedelem ilyen nagyarányú növekedése jelentős gazdasági 
eredményekre enged következtetni , amelyek nemcsak a társult munka 
anyagi alapját , de a dolgozók társadalmi és anyagi helyzetét is meg
szi lárdí tot ták. 

Ta r tományunk nemzeti jövedelmének gyarapí tásában a társadalmi 
szektor járt élen. A magántermelés ugyancsak fellendült az említett idő
szakban, ám az ebből származó nemzeti jövedelem jóval a társadalmi 
mögött marad t . A társadalmi és magánszektornak a nemzeti jövedelem
ben való részarányát a következő táblázat szemlélteti: 

Társadalmi szektor Magánszektor 

1977/52. Átl. é v i n ö v . 1977/52. Átl. évi növ. 

JSZSZK 585,76 7,35 271,47 4,05 
Bosznia-Hercegovina 439,62 6,10 277,82 4,15 
Crna Gora 501,99 6,65 278,68 4,20 
Horvá to rszág 573,16 7,25 249,59 3,70 
Macedónia 618,03 7,55 329,94 4,90 
Szlovénia 624,01 7,60 218,53 3,15 
Szerbia 647,09 7,75 291,83 4,40 
Szűkebb Szerbia 617,22 7,55 260,71 3,90 
Kosovo 606,00 7,50 301,78 4,50 
Vajdaság 739,67 8,90 389,97 5,60 

Megjegyezzük azonban. , hogy a vajdaság ;i nemzeti jövedelem növeke-
dése nem jelentette valamennyi gazdasági ágazat fellendülését is. Bizo-
nyitják ezt a következő a da tok : 



Index Átl . évi növ. 
1977/52. arányszáma 

Ipar és bányaipar 
Mezőgazdaság és halászat 
Erdészet 
Építészet 
Közlekedés és posta 
Keres, és vendéglát. 
Kisipar 
Közművesítés 

815,14 
443,35 
160,00 

1736,07 
772,09 
680,91 
272,95 
148,07 

8,75 
6,15 
1,90 

8,55 
7,95 
4,10 
3,65 

1972. évi árak, adat for rás : 1.1.3.—1.1.10. dosszié 

Legjelentősebb növekedést az iparban, a bánya- és épí tőiparban, a 
közlekedésben és postaforgalomban, a kereskedelemben és a vendéglátó
iparban jegyeztek. Ny i lvánva ló tehát, hogy a megnevezett időszakban a 
jövedelemszerzési feltételek sem voltak azonosak valamennyi gazdasági 
ágazatban. 

Mivel a ta r tományi nemzeti jövedelemben végbement vál tozásokat már 
szemléltettük, most kitérnénk az egyes gazdasági ágaza tokra is. (Lásd a 
11. oldalon.) 

A legfőbb változások a következőkben nyi lvánulnak meg: 
1952-ben 66,34%-os, 1977-ben pedig 79,26%-os a társadalmi szektor 

részaránya t a r tományunk nemzeti jövedelmében. Ez egyben a legjelen
tősebb változás is a tar tományi nemzeti jövedelemben. Magától értetődő 
a nemzeti jövedelemnek a társadalmi szektorban történő ilyen nagy
arányú gyarapodása a magánszektor rovására. A társadalmi szektor 
ugyanis döntő szerepet kap a társadalmi újratermelés anyagi a lapjának 
megszilárdításában és fejlesztésében, s így nemcsak a közeljövőben, de 
hosszabb távon is a társadalmi szektor részarányának fokozása várha tó 
a vajdasági nemzeti jövedelemben. 

Ezenkívül azonban nagyok a különbségek a gazdasági ágazatok rész
a rányá t illetően is a vajdasági nemzeti jövedelemben. 

1952-ben a ta r tományi nemzeti jövedelem 21,71 %-á t , 1977-ben pedig 
a 31 ,83%-á t képezte az ipari és bányaipar i jövedelem. Az ipari és bánya
ipari jövedelemszerzési viszonyok pedig egyrészt gyarapí t ják a munkás
osztály t áborá t , másrészt megszilárdítják anyagi és társadalmi helyzetét. 

A gazdasági ágazatok részarányának változása 
a vajdasági nemzeti jövedelemben 





A mezőgazdaság és halászat úgyszintén figyelemre méltó eredménye
ket ér el. 1952-ben a tar tományi nemzeti jövedelem 43 ,84%-át , 1957-ben 
a 47 ,90%-át , 1977-ben pedig csak a 31 ,6%-á t adják. (A későbbiek fo
lyamán részletesebben is ki térünk a foglalkoztatás szempontjából.) 

A többi gazdasági ágazatban is jelentős változások észlelhetők. Az épí
tőipar 1952-ben a 3,09%-át , 1977-ben pedig a 8,6%-át képezi a t a r to 
mányi nemzeti jövedelemnek, a közlekedés 1952-ben a 4 ,21%-át , 1977-
ben pedig a 6,21 %-á t , a kereskedelem és vendéglátóipar 1952-ben a 
15,39%-át , 1977-ben pedig a 17,35%-át . A következő gazdasági ágaza
toknak pedig csökken a részaránya a jelzett időszakban t a r tományunk 
nemzeti jövedelmében: az erdészeté 1952-ben 0 ,98% volt, 1977-ben pedig 
0 ,25%, a kisiparé 1952-ben 7 ,16%, 1977-ben pedig 3 , 1 3 % volt. A köz
művesítés 1966—1977-ig 0 ,29%—0,24%-á t képezte a ta r tományi nem
zeti jövedelemnek. Az ágazat jelentősége tehát nemigen vál tozot t . 

A felsoroltakból kitűnik, hogy az 1952—1977-ig terjedő időszakban 
nagy változások történtek az egyes gazdasági ágazatok részarányát il
letően a nemzeti jövedelemben. Az önigazgatási viszonyok termelési szem
pontjából pedig kicsit sem mellékesek ezek a változások. 

H a az országos nemzeti jövedelem a nevező (100), a ta r tományi nem
zeti jövedelem pedig a számláló, (1972. évi árak) akkor a következőket 
ál lapíthatjuk meg: 

Adatforrás 1., 2. dosszié 

Vajdaság nemzeti jövedelme tehát a vizsgált időszakban az országos 
nemzeti jövedelem 11%-a . Ez a részarány pedig az utóbbi időben sem 

A vajdasági nemzeti jövedelem részarányának 
alakulása a JSZSZK nemzeti jövedelmében 

Szászaiékos részarány 

1952. 
1957. 
1966. 
1967. 
1968. 
1969. 
1970. 
1971. 
1972. 
1973. 
1974. 
1975. 
1976. 
1977. 

8,55 
10,53 
11,31 
11,20 
10,72 
10,88 
10,35 
10,93 
10,69 
10,82 
10,96 
10,77 
10,85 
10,89 



módosult lényegesen. Ebből is kitűnik, hogy hazánk nemzeti jövedelmé
nek szerkezeti változásai nem arra i rányul tak, hogy módosítsák a t a r to 
mányok és köztársaságok németi jövedelmének részarányát az országosá
ban. Bizonyítják ezt a következő adatok is: 

A ta r tományok és köztársaságok nemzeti jövedelmének részaránya ha
zánk nemzeti jövedelmében (az összgazdaság részvételével): 

1957. 1977. 
% % 

JSZSZK 100 100 
Bosznia-Hercegovina 12,78 12,12 
Crna Gora 1,74 1,85 
Horvá to rszág 27,85 26,03 
Macedónia 5,15 5,65 
Szlovénia 14,69 16,32 
Szerbia 37,79 38,03 

Szűkebb Szerbia 25,24 25,10 
Kosovo 2,02 2,04 
Vajdaság 10,53 10,39 

A fenti adatokból a következőket vonhatjuk le: 1952-ben ta r tomá
nyunk társadalmi szektorának nemzeti jövedelme az országos társadalmi 
szektor jövedelmének 8,23%-a, 1977-ben pedig a 10,39%-a. Tar tomá
nyunk nemzeti jövedelme tehát nagyobb részarányú lesz az országos 
nemzeti jövedelemben. Figyelemre méltó, hogy 1977-ben hazánk nem
zeti jövedelmében 3 statisztikai indexszel kisebb a társadalmi szektor 
nemzeti jövedelme a magánszektorénál . 

Adata inkból kitűnik, hogy 1977-ben t a r tományunk magántulajdonból 
származó nemzeti jövedelme az országos ilyen jövedelem 13,35%-át ké
pezi. 

A ta r tományi gazdasági ágazatok részaránya az országos nemzeti jö
vedelemben: 

Tar t . ipari és bányaipar i n. jöv. részaránya az 
orsz. azonos iparág n. j .-ben 
A tar t . mezőg. és halászat n. j . a JSZSZK 
n. j .-ben 
A tar t . erdészet n. j . a JSZSZK n. j .-ben 
A ta r t közlek. és postaforg. n. j . a JSZSZK 
n. j .-ben 

1953. 1977. 

8,55 9,57 

12,20 20,62 
3,25 3,12 

5,35 7,41 



A t a r t . keres, és vendég, n. j . a JSZSZK n. j .-ben 8,15 8,75 
A tar t . épí tőipar n. j . a JSZSZK n. j .-ben 2,12 8,57 
A tar t . közművesítés n. j . a JSZSZK n. j.-ben 7,29 6,69 
A tar t . kisipar n. j . a JSZSZK n. j.-ben 11,51 10,41 

Adat for rás : 1., 2. dosszié 

Ta r tományunk nemzeti jövedelme tehát valamennyi gazdasági ágazat
ban megfelelő a rányban nőtt a JSZSZK nemzeti jövedelmében. Mindezek 
a változások a ta r tományi össz nemzeti jövedelemnek a JSZSZK össz 
nemzeti jövedelmében való viszonylag konstans (állandó) részarányával 
mentek végbe. A ta r tományi gazdasági ágazatok utóbbi tíz évi rész
a ránya tehát a JSZSZK össz nemzeti jövedelmében 10,5%-os volt. 

A tiszta jövedelem és értéktöbblet részaránya a 
nemzeti jövedelemben 

1967—1977-ig a ta r tományi nemzeti jövedelemben a tiszta jövedelem 
és az értéktöbblet viszonyának változása figyelhető meg. 

A tiszta jövedelem és az értéktöbblet al lakulása 1967-— 1977-ig a tar-
tományi nemzeti jövedelemb en: 

Nemzet i jöv. Tiszta jöv. Értéktöbblet 

1967. 100 52,30 47,0 
1968. 100 51,53 48,47 
1969. 100 48,10 51,90 
1970. 100 50,43 49,57 
1971. 100 48,01 51,90 

1972. 100 48,25 51,75 
1973. 100 46,34 53,66 

1974. 100 45,94 54,06 
1975. 100 46,00 54,00 
1976. 100 48,76 51,24 
1977. 100 48,00 52,00 

Adatforrás: Statistički godišnjak Jugoslavije (Statisztikai Évkönyv) — 77, 406, 
old. Uo. csak a 78. éviben a 443. old. Az adatok egybevetése azonban nem 
teljes, mert 1972-ig az egész munkaszervezet szolgáltatta a gazdasági adato
kat, utána pedig már a társultmunka-alapszervezetek (tmasz-ok). 



A tartományi jövedelemszerzési források alakulása és változása 

A jövedelem értékét egy bizonyos számú dolgozónak egy meghatáro
zott idő (egy év) alat t elvégzett élő munkája adja meg. Az új érték 
(jövedelem) előfeltétele tehát a foglalkoztatot tak számának alakulása és 
változása. Megjegyezzük azonban, hogy noha a jövedelem értékalapja 
(a termékben tárgyiasult élőmunka-mennyiség), illetve magának a jö
vedelemnek az alakulása és változása mindig azonos irányú, de sohasem 
azonos fokú. A jövedelem, illetve ér tékalapjának különböző fokú vál to
zása abból ered, hogy már a jövedelemelosztáskor eltérőek a jövedelmi 
feltételek. Ebben pedig döntő szerepet játszik a gazdasági rendszer, a 
gazdaság- és az árpoli t ika. 

A jövedelemnek és értékalapjának különbözősége az élő munka 
egységenkénti különbözőségéből, illetve az a lka lmazot tak szerinti külön
böző nagyságú jövedelemmegvalósításból származik. Ennélfogva a jöve
delem dolgozónkénti alakulásának elemzése a jövedelemszerzési feltétele
ket is tükrözi . Ez utóbbiak pedig meghatározzák az elosztási feltételeket 
is. (Erre azonban majd a következő számunkban térünk ki részletesen.) 
Ezúttal a foglalkoztatásban tör tént vál tozásokat taglaljuk, vagyis hogy 
miként befolyásolják ezek a nemzeti jövedelem szerkezetét és nagyságát. 

A nemzeti jövedelem (összgazdasági) és az alkalmaztatási ( társadalmi 
és magánszektor) adatok egybevetése a következőket mutat ja : (Lásd a 
16. oldalon!) 

Ta r tományunk nemzeti jövedelmének mutatószámai tehát jóval na
gyobbak a megnevezett időszakban, mint az alkalmaztatáséi . A jövede
lemalakulási és az alkalmaztatási különbség pedig a jövedelemnek és ér
tékalapjának különbségét, illetve a jövedelemnek mint új értéknek a 
pénzbeli értékét jelenti. 

Ennek alátámasztására közöljük a 16. oldali táblázatot , mely szerint 
1966—1977-ig csökkent a gazdasági foglalkoztatot tak száma ta r tomá
nyunkban. Mivel pedig a megnevezett periódusban a ta r tományi nemzeti 
jövedelmet fix árban (1972. évi) fejeztük ki, így a mutatószámok a nem
zeti jövedelem reális növekedését jelzik. 

A jövedelemnek és ér tékalapjának ilyen alakulása a Vajdaság viszony
lag kedvező gazdálkodási feltételeit igazolja. Ezt szemlélteti a 16. oldali 
táblázatunk is, mely a dolgozónkénti jövedelem alakulását mutatja az 
1973—1977-ig terjedő időszakban. 







Jegyzetek és megjegyzés: 

1. Marx Károly: A tőke, I. kötet, 191. old., Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1961. 

2. Törvény a társult munkáról, Forum 1977., Újvidék, 19. old. 
Adatainkat a Jugoszláv Statisztikai Évkönyvből (SGJ) és a szabadkai Köz

gazdasági Kar Kutatóintézetének tanulmányából merítettük. A tanulmány tar
tományunk regionális fejlesztési tervének kidolgozásához készült. 

Rezime 

Tendencije i s t ruktura lne promené u narodnom dohotku Vojvodine 

Autor na prvim stranicama svog delà daje kratak prikaz procesa stvaranja, 
sticanja i raspodele dohotka. Posle toga prelazi na razmatranje promena u ve
ličini i u strukturi narodnog dohotka Vojvodine. Upoređujući tempo rasta na
rodnog dohotka Vojvodine sa tempom rasta narodnog dohotka u Republika
ma i Kosovu, konstatuje relativno najbrži porast narodnog dohotka u Vojvo
dini. Ovom opštem tempu rasta narodnog dohotka Vojvodine koji iznosi 7,6% 
naročito je doprineo brzi tempo rasta u društvenom sektoru privrede. Autor 
ukazuje na činjenicu da porast narodnog dohotka Vojvodine nije bio praćen 
podjednakim razvojem pojedinih privrednih delatnosti, o tome svedoče i pri
loženi tabelari. Posle ovog delà autor prelazi na praćenje kretanja udela čis
tog dohotka i viška proizvoda u dohorku u periodu od 1967—1977. 

Na kraju napisa autor analizira kretanja i menjanja u izvorima stvaranja 
dohotka u Vojvodini. Pošto je broj zaposlenih radnika osnovni uzrok promena 
veličine novostvorene vrednosti (pri tom kretanje i menjanje vrednosne osnove 
dohotka i samog ostvarenog dohotka nikada nije istostepeno iako je uvek is-
tosmerno), autor nam tabelarno prikazuje indekse narodnog dohotka Vojvodi
ne i zaposlenog osoblja, promené u strukturi zaposlenih radnika u Vojvodini 
1967—1977, i kretanje dohotka po radniku u SFRJ, Republikama i Pokra
jinama. 

Summary 

Tendencies and Structural Changes of the Na t iona l Income of Vojvodina 

The author, on the first pages of his work, gives a short survey of the pro
ces of creating earning and distribution of income. Later on he is giving a detai
led review of the tendencies and structural changes of the national income in 
Vojvodina. 

The survey concludes a lot of tabuiars which make it more interesting. 
After the introduction the author tells us about the ammount and structure 

of income, comparing the national income of Vojvodina with the rate of 
growth of the national income inthe Republics and Kosovo. He comes to the 
conclusion that the big growth of income in Vojvodina is not achieved by the 



equal development of each economic activity. This is shown by some tabulars 
given on the matter. 

Further on he analizes the structure of income: the participation of pure 
income and surplus product in the income from 1967 till 1977. 

At the end the author analizes the tendencies and changes of the sources for 
creating income. Owing to the fact that the number of employees is the major 
reason for the change of the ammount of income, the author is giving a tabu
lar of national income rates in Vojvodina and rates of the number of emp
loyees as well as their structural changes from 1967 till 1977, and the chan
ges of income per worker in the SFRY, Republics and Autonomous Provinces 
from 1967 till 1977. 

(A. L.) 



Čedomir Torbica 

HIÁNY- ÉS TÖBBLETSZAKMÁK VAJDASÁG 
TÉNYLEGESEN MUNKANÉLKÜLI SZAKKÁDEREI 

KÖRÉBEN 

Előzetes megjegyzések 

Vajdaságban a munkanélküliség az utóbbi időben nagyarányú és ál
landóan növekvő i rányzato t muta to t t , és 1977 végén elérte az utóbbi 
10 éves időszak csúcspontját. Az az adat , mely szerint 1977. dec. 31-én 
79 647 dolgozó keresett munká t , s köztük 34 000 különböző diplomával 
rendelkező szakember, a r ra figyelmeztetett bennünket , hogy sokkal ke
vesebb a munkahely, mint a foglalkoztatási érdekközösségekre nyomást 
gyakorló elhelyezkedésre váró munkaerő száma. Ez a körülmény feszült 
helyzetet teremtet t a t a r tomány társadalmi-gazdasági szerkezetében, és a 
munkanélküliség kérdését a további gazdasági fejlődés elsődlegesen meg
oldásra váró problémájává emelte. 

A foglalkoztatás és a munkanélküliség terén felvetődő félreértések és 
gyanakvások csak azért törtek a felszínre, mert a foglalkoztatás önigaz
gatási érdekközösségek nyi lvántar tásán egyforma elbírálásban részesültek 
azok a személyek, akik ténylegesen munkanélküliek voltak, és azok, akik 
munká t kerestek. A dolgozók e két kategóriájának a kiegyenlítése nem 
tükrözte a valós helyzetet a társadalmi fejlődésnek ebben az igen érzé
keny szakaszában, azonkívül nem volt lehetőség befolyásolni és elemezni 
a foglalkoztatás és az ideiglenes munkanélküliség felszámolását célzó je
lenségek közti összefüggéseket sem. 

A foglalkoztatás közös alapjairól szóló ta r tományi társadalmi meg
állapodással (amely 1978. 03 . 28-án lépett hatá lyba Vajdaság területén) 
a foglalkoztatási önigazgatási érdekközösségek szakszolgálatai ez év első 
felében ju to t tak az első pontos ada tokhoz . Megál lapí tot ták, hogy kik a 
ténylegesen munkanélküliek, ezek milyen szakképzettséggel rendelkez
nek, milyenek az anyagi körülményeik és az egyéb sajátságaik, amelyek 
jelentősen megkönnyí t ik a ténylegesen munkanélküliek helyzetének az 
áttekintését. A tényleges munkanélküliség megállapításáról szóló társa
dalmi megállapodás alapvető kr i tér iumai: a vagyoni helyzet, a felkínált 



munkahely elutasítása, a szakmai képzés és átképzés elutasítása, pon ta t 
lan adatok szolgáltatása stb. 

Az egységes szerkezetbe foglalt nyi lvántar tás valamivel kedvezőbb 
képet muta t a munkanélküliek összlétszámáról, de még így is lesújtóak 
a munkanélküliek megoszlásáról szóló adatok, mert még mindig sok az 
olyan fiatal és iskolázott szakember, aki nem tud elhelyezkedni. Ui . a 
rendes iskoláztatás folyamán szerzett diplomájuk nem egyezik a keresett 
foglalkoztatásokkal , ezért az ő munkába állításuk is kérdéses. A több
letszakmával rendelkező nagy számú szakember nemcsak Vajdaság sa
játossága. A foglalkoztatás terén elért tudományos eredmények felszín
re vetették a munkanélküliség néhány alapvető jellemvonását is, s ezek 
a t a r tományra is vona tkoznak . Az anyagi és technikai alapok, a társa
dalmi-gazdasági fejlődés, de különösen a korszerű tudomány és technika 
v ívmányainak az alkalmazása jelentős hatást gyakorolnak a munka tar 
ta lmának és jellegének a megvál toztatására , a munkásoknak a munka
megosztásban elfoglalt helyzetére, az erőteljes foglalkoztatásra stb. Ezek 
a gyors változások és a ( társadalmi és egyéni) munkamegosztások idézik 
elő azokat az el lentmondásokat , amelyek az emberek iskolai végzettsége 
és későbbi foglalkozása közöt t fennállnak. A munka objektív világában, 
a termelő és munkafo lyamatokban különböző munkakörök keletkeznek, 
valamint azok kombinációi ál lnak elő és vá l takoznak . Ebből kifolyólag 
az embernek saját magának kell továbbfejlesztenie saját munkáját . S 
elhelyezkedése érdekében be kell illeszkednie — az előzőekkel összhang
ban vagy velük ellentétben — a valós munkakörülményekbe. Ezért van 
szükség a szakemberek új munkakörének, va lamint szakmai képzésük tar 
ta lmának és megszervezésének az ál landó (adaptálására) a lakí tgatására 
és (újraadaptálására) újraalakí tására. 

El kell fogadnunk tehát azt a tényt, hogy a dolgozók szakosítási fo
lyamata mellett fennáll a más szakmára való átképzés és az eredeti szak
mára való visszaképzés folyamata is. Ez azt jelenti, hogy az ún. több
letszakmához ta r tozó dolgozókat át kell képezni a h iányszakmára , még
pedig az ún. munkásfoglalkozásokra. A néhány ezer (kb. 7000) különbö
ző szakirányú végzettségű technikus, vagy a néhány ezer (kb. 4000) ke
reskedő számára nincs más választás, mint jó részük átképzése más szak
mára, mivel saját szakmájukban már évek óta nem ju tnak álláshoz, tgy 
lesz ez valószínűleg mindaddig, amíg a szakirányú oktatás eredményei 
nem muta tkoznak . 

Az élet és a foglalkoztatás körülményeivel kapcsolatos változásoknál 
különösen fontos tényező, hogy az embereknek a különböző munkakö
rökhöz való viszonyulása többé-kevésbé módosí tható az új munka kö
rülményeinek és föltételeinek megfelelően, anélkül, hogy az károsan 
hatna azok személyiségének az egészére. 

Az embereknek bizonyos tevékenységekre való predesztináltságát a 
helyes vágányra terelni különösen akkor fontos, ha a meghatározot t 
szakmai végzettséggel rendelkező f iatalokat és felnőtteket közvetlenül 
akarjuk foglalkoztatni . Ez lényegében a munkaképesség meghatározásá-



ra és értékelésére szolgáló tevékenység, ami függ a foglalkozások ren
delkezésre álló kombinációitól és egyezőségétől, meghatározot t pedagógiai 
és didakt ikai intézkedések segítségével össze lehet egyeztetni. A foglal
koztatás fo lyamatának a s t ruktúráját tehát a munkaképesség feltárása, 
a munka követelményeinek a meghatározása és az átképzési p rogram ki
dolgozása képezi. 

A tényleges munkanélküliség jellegzetességei 

A tényleges munkanélküliség meghatározása céljából hozot t társadal
mi megállapodás alapvető szempontjainak az alkalmazása pontos ada to
kat szolgáltatott a ténylegesen munkanélküliek és a munká t keresők 
számáról. 

K I M U T A T Á S 

a munká t kereső személyek és a ténylegesen munkanélküliek számáról 
(1978. 07. 31-i adatok) 

A munkanélküliek 
profilja 

A) A nyi lván
tartott munkát 
kereső személyek 

B) A tényle
gesen munka
nélküliek 

Összesen 
A + B 

Foglalkozás nélküli dolgozók 
Betanított munkás 
Szakképzett munkás 
Középiskolai végzettségű dolgozó 
Főiskolai végzettségű dolgozó 
Egyetemi végzettségű dolgozó 

3 882 
1 041 

692 
524 

33 
39 

30 673 
7 828 

13 846 
12 635 

853 
806 

34 555 
8 869 

14 538 
13 159 

886 
846 

Ö S S Z E S E N 6 2 1 1 66 641 72 852 

(Vajdasági Foglalkoztatási önigazgatás i Érdekközösség 11. sz. táblázat, 589-- 6 4 1 . old.) 

A fenti kimutatásból a következő következtetéseket vonhatjuk le: 
a) A ténylegesen munkanélküli személyek számának a csökkenése ele

nyésző: 6211; 
b) A ténylegesen munkanélküliek megoszlása k imondot tan kedvezőt

len. A ténylegesen munkanélküliek összlétszámából (66 641) a különböző 
kategóriájú szakképzettséggel rendelkezők e számnak csak az 5 4 % - á t 
alkotják, azaz 35 968 dolgozót. E munkanélküliség negatív gazdasági 
következményei sokrétűek. Komolyan fölmerül az a kérdés, lehetséges-e, 
hogy már ilyen szakember-túltengésben szenvednénk, különösen ami a 
középiskolai végzettséget (13 846) és a szakképzet t munkásokat (12 635) 
illeti. Mivel az érintett szakemberek többsége már jónéhány éve vár el-



helyezésre, ebből a r ra a következtetésre ju tha tunk, hogy azok olyan 
szakképesítéssel rendelkező szakemberek, akikből felesleg van és iskoláz
tatásuk nem volt a rányban a valós társadalmi szükségletekkel, mivel a 
káderszükségleti terv hiánya miat t a káderképzés többé-kevésbé a vé
letlenre volt bízva, azaz tervszerűtlenül folyt. 

Igaz, hogy az oktatási poli t ika nem alapulhat kizárólag csak egy kö
vetelményen, akár a szükséges káder egyértelmű tervezéséről, akár az 
1980-ig k imuta to t t káderszükséglet összességéről van szó. A lakosság mű
veltségi színvonalának az egészében vett felemelésének oktatási polit i
kánk alapvető célját kell képeznie. Ennek megvannak a demográfiai, 
szociális, kulturális, társadalmi és egyéb természetű megbízhatóan igazolt 
okai, amelyeknek a bővebb kifejtése nem tar tozik t anu lmányunk tá rgyá
hoz. Azonban arra is gondot kell fordí tani , hogy ez a polit ika a reális 
anyagi és káderkeretek között mozogjon, és szem előtt tar tsa a társult 
munka, illetőleg az egész gazdaság szükségleteit. H a az oktatás kiter
jesztése nem a gazdaság szükségleteinek a kielégítésére i rányul , könnyen 
kerékkötőjévé válhat a gazdasági fejlődés ütemének, mivel a társadalmi
gazdasági fejlődés nem tudja befogadni a szakemberek korlát lan töme
gét. A kínála t és kereslet komoly eltérése esetében sok diplomás szak
ember nem tud elhelyezkedni, illetve kénytelenek olyan munká t is elfo
gadni, amely nem felel meg sem szakképzettségüknek, sem az elképze
léseiknek. Az ilyen arányta lanságok következményeit az egyének ugyan
úgy viselik, mint a gazdaság, illetve az egész társadalmi közösség. H a a 
megfelelő társadalmi-gazdasági kr i tér iumokat kiterjesztenék az oktatás 
egész rendszerére, az említett negatív következményeket a minimumra 
csökkenthetnénk. 

c) A foglalkozás nélküli ténylegesen munkanélkül i dolgozók száma 
ugyancsak jelentős, 30 673 dolgozóról van szó. Ennek a kategóriának 
a fő jellemvonása az, hogy az idetar tozó dolgozók túlnyomórészt falu
siak (16 325), azaz a szakképzetlen munkanélküliek összlétszámának az 
53%-a . Ez az ada t ar ra figyelmeztet, hogy falun tovább folyik a lakos
ságnak a faluról való menekülése, továbbá hogy a mezőgazdaságból való 
elvándorlás más ágazatokba még sokáig időszerű lesz. Anélkül , hogy 
részletesebben belemélyednénk e folyamat objektív törvényszerűségeibe, 
csak annyi t jegyezhetünk meg, hogy a technika és a technológia újdon
ságainak az alkalmazása a társadalmi és a magángazdaságokban mind
inkább felváltja az élőmunkát, érthető tehát, hogy csökken az ál landó 
és az idényjellegű agrármunkaerő-szükséglet . 

A lakosság munkaképes rétegének a gazdasági változásait felölelő 
problémáról hazánkban több tanulmány és tudományos értekezés jelent 
meg, ezek közül különösen kiemelnénk M. Macura és dr . Ilijas Bosnjovic 
elemző munká i t . Ők hangsúlyozzák, hogy ezt minden országban kivétel 
nélkül a történelmi szükségszerűség hozza magával , és hogy a gazdasági 
fejlődéssel párhuzamosan a lakosság szakkáder-összetétele módosul, ui. 
a nem mezőgazdaságban dolgozókhoz viszonyítva csökken a mezőgazda-



ságban dolgozók száma. 1 Azonkívül , hogy rámuta tnak a lakosság össze
tételét érintő változás jellegzetességeire, történelmi szükségszerűségére és 
útjaira, Macura még néhány kísérő jelenségre is rávi lágí tot t . A mező
gazdasággal foglalkozó akt ív lakosságnak a csökkenése veszélyezteti a 
termelést, amennyiben e termelői ágazatban nem növekszik az akt ív la
kosságnak a más termelői ágazatokba való átszivárgásánál gyorsabban a 
termelékenység. Mivel az elvándorlás rendszerint a lakosság fiatalabb ré
szét és a férfiakat érinti, a mezőgazdaságban különösen a kor és nem 
szerinti összetétel romlik, mert a nőkre és az idősebb nemzedékre hárul 
a munkavégzés. 2 Amennyiben a mezőgazdaság gépesítésének az üteme 
az emberi munkaerő felváltása céljából nem követi a munkaerő-elván
dorlást, ez negatívan fog hatni a termelésre, és csökken a területi egy
ségenkénti terméshozam is. 

A hiány- és többletszakmák foglalkozás 
szerinti megoszlása 

Vajdaság akt ív lakossága társadalmi-gazdasági összetételének a vál
tozásaival párhuzamosan változik a foglalkoztatot t és munkanélküli ká
der szakképzettségi és foglalkozási összetétele is. A modern technikai esz
közök és a munkahelyek követelményei közvetlenül kihatnak, az egyes 
foglalkozások különböző szakképzettségű káderszükségletének a növe
kedésére, ugyanakkor előidézik a többletszakmák jelentkezését is, ameny-
nyiben a káderképzés nincs összhangban a munka újabb követelményei
vel. 

A termelőerő és a technikai fejlődés előrehaladásától függően vál to
zik a munka jellege is, amellyel az ember foglalkozik, változik az ember 
szerepe és helyzete a termelés folyamatában, és változik a munkaesz
közökhöz való viszonya is. A fejlett országok tapasztala ta i azt muta t 
ják, hogy a munka jellegét megvál tozta tó technológiai újdonságok a lap
vető tényezőként szerepelnek a h iány- és többletszakmák megoszlásában. 
Például amikor az egyetemet végzett klasszikus munkakörökben (jog, 
egészségügy, tanügy, képzőművészet stb.) egyszer elérik a megfelelő szin
tet, a kereslet csupán a népesedés növekedése a rányában növekszik, míg 
a termelő munkakörökben (mérnök, közgazdász, ku ta tókáder stb.) a ke
reslet progresszivan nő . 1 

Nehéz megállapítani , hogy meddig tekinthető a munkanélküliség nor
mális jelenségnek, illetve egy meghatározot t foglalkozáson belül hány 
munkanélküli lehet az adot t pi l lanatban fölösleges szakember. Ál landóan 

1 Dr. Ilijas BoSnjovic: Bosznia és Hercegovina lakossága és munkaereje gazdasági összetétel sze
rinti átalakulása 35—36. old. Szarajevó, 1966. 

- Ugyanaz 
* Például az USA-ban az utóbbi 50 évben a következő foglalkozásúak száma nőtt meg: a jogászoké 

170*/.-kal, az orvosoké ISO'/l-kal, a fogorvosoké 250%-kal, az állatorvosoké 175V»-kaI, a tanároké 285%-
kal, az újságíróké 290°/»-kal, a művészek és zenészek száma 22Vo-kal, a mérnököké 1450°/o-kal, a köz
gazdászoké 1690°/o-kal és a tudósoké 4000%-on felül. Az adatokat a Vajd. SZAT hosszú távú fejlesztési 
koncepciója c. tanulmányból vettük (Közgazdasági Intézet Bg. ( 1971. 136. old.) 



beszélhetünk olyan dolgozókról, akik vál tozta t ják a foglalkozásukat, il
letve a munkahelyüket , és az ún. vándor ló szakemberek közé ta r toznak . 
Tekintet nélkül mindezekre a körülményekre, azt mondhat juk, hogy a 
többletszakmával rendelkező szakemberek olyan profil t jelentenek, 
amelyből több van, mint a rendelkezésre álló munkahelyekből , és amely 
szakemberek az elkövetkező néhány évben nem tudnak elhelyezkedni a 
saját szakmájukban. Megkíséreltük néhány példa alapján levonni a kö
vetkeztetéseket a többletszakmával rendelkező szakemberekkel kapcso
latban. 

A) A középiskolai végzettségű ténylegesen munkanélkül i 
szakemberek létszámalakulása 

(1978. 07. 31.) 

Foglalkozások A munkanélkül iek száma 

Mezőgazdasági technikus 
Gépésztechnikus 

1 206 Mezőgazdasági technikus 
Gépésztechnikus 1 077 
Vegyésztechnikus 1 089 
Építésztechnikus 370 
Közgazdasági technikus 
Egészségügyi technikus 

1 639 Közgazdasági technikus 
Egészségügyi technikus 767 
Gimnáziumi érettségivel 5 075 
Esztergályos 566 
Géplakatos 691 
Automechanikus 1 199 
Szabó 1 432 
Text i lmunkás 590 
Fodrász 951 
Elárusí tó (kereskedő) 3 454 
Pincér-szakács 629 
Egyéb 5 746 

ÖSSZESEN 26 481 

(Vajdasági Foglalkoztatási önigazgatás i Érdekközösség, 11. sz. táblázat , 
589—641. old.) 

I t t túlnyomórészt azokat a foglalkozásokat sorolták fel, amelyek szá
mukat tekintve k imondot tan többletszakmát jelentenek, és foglalkozta
tásuk a közeljövőben is kérdéses lesz. Ui . ebben az évben fejezte be kö
zépiskolai tanulmányai t a régi tan terv szerint az utolsó generáció. Az 
ehhez a generációhoz, valamint az előbbiekhez tar tozók is részben mun
kába áll tak, részben folytatják tanulmányaika t az egyetemen, részben 



pedig munka nélkül marad tak , és a tényleges munkanélküliek említett 
táborá t szaporít ják. Föltételezzük, hogy a szakirányú oktatással (az első 
nemzedék a következő évben fejezi be tanulmányai t ) a tanulók jó részét 
a társult munka szükségletei felé sikerült i rányí tani , és hogy nem jön 
létre arányta lanság (legalábbis nem olyan mértékben, mint eddig) a szak
emberképzés és a társadalom szükségletei között . H a reális tényként fo
gadjuk is el ezt a föltételezést, továbbra is komoly gondot okoz a meg
lévő munkanélkül i szakkáder munkába állítása. 

Megkísérelünk konkrét adatokból levonni bizonyos következtetéseket, 
amelyek figyelmeztetnek bennünket bizonyos meghatározot t foglalkozta
tási ágazaton belüli szakkáder elhelyezésének a nehézségeire, sőt lehetet
lenségére: 

1. A mezőgazdasági technikusok iránti középtávú szükséglet (1976— 
1980-ig), amelyet a társult munka szükségletei alapján muta t tunk ki, 
1022 személyre vonatkozik, és 1980 végéig még 511 ilyen szabad munka
hely lesz, habár több mint 2 éve folyik e szükségletek kielégítése. Jelenleg 
a tényleges munkanélküliek nyi lvántar tása 1206 mezőgazdasági tech
nikust t a r t nyi lván. Ez az jelenti, hogy már nagy számú mezőgazdasági 
szakemberrel rendelkezünk (700), és még több várha tó , mert még két 
olyan nemzedék fogja befejezni tanulmányai t a középtávú terv végéig, 
amely nem tud elhelyezkedni. Gyakran felvetődik a kérdés, hogy talán 
nem volt reális a társult munka középtávú káderszükségletének a terve
zése. Az effajta érvelések nem állják meg a helyüket, mert az élet és a 
gyakorla t a káderszükséglet eddigi realizálásában szemmel lá thatóan iga
zolja, hogy a fenti szakemberek foglalkoztatása a k imuta to t t középtávú 
szükségletekkel összhangban történik, és hogy a gazdaság nem tudta be
fogadni az összes végzett tanulót , és azokat sem tudja majd teljes egészé
ben befogadni, akik az elkövetkező időszakban fejezik be tanulmányai 
kat . A mezőgazdasági technikusok és egy egész sor egyéb foglalko
zású munkanélküli szakember nagy száma igen meggyőzően illusztrálja 
ezt az állítást. 

Semmivel sem jobb a gépésztechnikusok helyzete. I t t a munkanélkü
liek száma (1077) sokkal több, mint a k imuta to t t középtávú szükséglet 
összessége (856), vagyis 1980 végéig csak 420 új gépésztechnikus kell. 
Ugyanez a helyzet a vegyésztechnikusokkal is, akikből 1089 található 
a munkanélküliek nyi lvántar tásában, s a társult munkának a középtávú 
terv végéig csupán 385 ilyen képzettségű dolgozóra lesz még szüksége. 
Külön problémát jelentenek a gimnáziumot végzettek, mert ezt a profilú 
munkaerőt tulajdonképpen nem is keresi a társult munka, pedig belőlük 
5075 van a munkanélküliek nyi lvántar tásán 

2. Ami pedig az ún. szakképzett munkások munkanélküliségét illeti, 
az egyes foglalkozási ágazatokban nagyon aggasztó a helyzet. Csak né
hány mutatót sorolunk fel, amely ar ra figyelmeztet, hogy egyes foglal
kozási ágakban sokkal több szakember van, mint amekkora szükségletet 
a társult munka az egész középtávú tervidőszakra igényelt. Példaképpen 
itt is kiemelünk néhány ágazatot . A társult munkának 1980 végéig 1500 



elárusítóra lesz szüksége, viszont a ténylegesen munkanélküliek nyi lván
tartásán már most 3454 elárusítót t a r t anak számon. Felvetődik a kérdés, 
hány tanulót kell akkor erre a szakmára i rányí tani , amikor szemmel 
láthatóan még azoknak az elhelyezése is lehetetlen, akik munka nélkül 
vannak, vagy pedig most végzik a tanulmányaika t . H a a munkanélküli 
szakkáder száma nyi lvánvalóan meghaladja a k imuta to t t szükségletet 
(ebben az esetben ez tagadhata t lan , mivel a munkanélküli elárusítók száma 
évről évre nő), nagyon kevés esély van rá, hogy az évi átlagos számú 
végzett tanuló bekapcsolódjon a munka folyamatába. Vagy ha a társult 
munka 1980 végéig 465 autómechanikust keres, a munkanélkül iek nyil
vántar tásán pedig 1199 ilyen jellegű szakkáder ta lá lható (háromszor több 
a szükségesnél), akkor valóban gondolkodni kell azon, ésszerű-e ezt a 
szakmát választani a szakirányú középiskola I I I . osztályába való be
iratkozáskor. Ny i lvánva ló fölösleg van a szabószakmában is — 1980 
végéig 500-ra lenne szükség, míg a munkanélküliek nyi lvántar tásán 1432 
található (háromszor több a szükségesnél); a fodrászok iránti szükséglet 
1980 végéig szinte szimbolikus, a nyi lvántar táson már 951 dolgozó ta
lálható, nem számítva azokat a generációkat, amelyek a középtávú terv
időszak végéig fogják befejezni t anu lmánya ika t 

3. Anélkül , hogy részletesebben belemélyednénk a többletszakmához 
tar tozó szakemberek megállapítása céljából az egyéb foglalkozások kíná
lata és kereslete közötti a rányta lanság elemzésébe, már levonhatjuk azt 
a következtetést, hogy elengedhetetlen szükség van a tanulók pá lyavá
lasztási eloszlásának a folyamatos kiigazítására a szakirányú középiskola 
I I I . osztályába való beiratkozáskor. Egyes foglalkozási ágazatokban (a 
íémszakmákban) a tanulók száma növekedne, ui. most nagy hiány érez
hető e téren, míg más foglalkozási ágazatokban ez a szám a reális kere
tek közé szorulna. így pl . a társult m u n k á n a k a középtávú tervidőszak
ban 3385 lakatosra, 1469 motortekercselőre, 1128 formaöntőre, 687 he
gesztőre, 656 marósra , 581 csiszolóra stb. lenne szüksége, viszont a mun
kanélküliek nyi lvántar tásán jóformán nincs is ilyen szakember, ami azt 
bizonyítja, hogy ez a káder „kapós" , vagyis hogy ezekre a szakemberekre 
a társult munkának föltétlen szüksége van, és hogy elhelyezésük nem 
okoz problémát . Eszerint csak a fiatalok jól á tgondolt pályaválasztási 
i rányí tásának a segítségével tudjuk összehangolni a fenti iskolában tanuló 
szakképzett dolgozók és a különböző foglalkozási ágazatok szakembe
reinek az összlétszámát a társult munka k imuta to t t szükcégleteivel. 



B) A főiskolai és egyetemi végzettségű ténylegesen 
munkanélkül i szakemberek száma 

(1978. 07. 31.) 

Foglalkozás A munkanélküliek száma 

Egyetemi végzettséggel 

Oki . mezőgazdasági mérnök 90 
Oki . vegyészmérnök-technológus 55 
Oki . vegyészmérnök 32 
Ok i . gépészmérnök 27 
Oki . élelmezési mérnök-technológus 15 
Ok i . közgazdász 25 
Oki . jogász 120 
Középiskolai t anár (különböző szakos) 238 
Orvos 80 
Fogorvos 30 
Egyéb 94 

Az egyetemi végzettségűek összlétszáma 806 

Főiskolai végzettségűek 

Mezőgazdasági üzemmérnök 46 
Üzemi gépészmérnök 88 
Élelmezési mérnök-technológus 37 
Közgazdász-kereskedelmi szakember 177 
Ált. isk. t anár (különböző szakos) 283 
Egyéb 222 

A főiskolai végzettségűek összlétszáma 853 

Ada tköz lő : Vajdasági Foglalkoztatási ön igazgatás i Érdekközösség 11 . 
tábl. 589—641 . old. 

H a figyelmesen szemügyre vesszük a főiskolai és egyetemi végzettségű 
munkanélküli szakemberek foglalkozási megoszlását, megállapíthatjuk, 
hogy a fenti profilú szakemberek mennyiségileg nem tekinthetők több
letszakmához ta r tozóknak, mint ahogy az az egyes középiskolai foglal
kozások esetében fennáll. Ui . „fölösleges" egyetemi végzettségű káderről 
beszélni a jelenlegi helyzetben, több okból is, indokolat lan lenne. így 
pl. a mindennapi hírközlő eszközökből (televízió, rádió és sajtó), vala
mint szakszolgálatunk és más szakszolgálatok szakmai elemzéséből ki-



tűnik, hogy sok munkahelyet , mind a termelő, mind a nem termelő ága
zatokban olyan személyek foglalnak el, akiknek nincs meg a megfelelő 
szakképzettségük. Közösségünk társadalmi-poli t ikai szervei rendszeresen 
kihangsúlyozzák a foglalkoztatot tak szakképzettségi megoszlása javí tá
sának szükségességét. Továbbá a k imuta to t t középtávú káderszükségle
tek ugyancsak aláhúzzák a fenti szakképzettségűek nagy számának a 
hiányát . Végül a pá lyáza t útján nem betöltöt t munkahelyek a legjobb 
mutatói annak, hogy ebből a káderből nincs elegendő, és nem is lesz 
elég a közeljövőben sem. 

A fenti megfigyelések mellett még kiemelhetnénk bizonyos megálla
pításokat . A legnehezebb a helyzet az oktatásügyi dolgozók esetében, 
mivel objektív okok miat t (a születési a rányszám csökkenése, a módo
sított tanterv) nincs lehetőség, legalábbis jelenleg, 238 középiskolai ta 
nári és 283 általános iskolai t aná r i munkahely biztosítására. Ennek a 
problémának, a megoldásához a társadalmi tényezők komoly összefogá
sára és pénzeszközök biztosítására lenne szükség, hogy átképezhessük 
ezeket a szakembereket olyan foglalkozásokra, amelyekkel el t udnának 
helyezkedni. Azonban a többi szakma esetében nem mondha tnánk , hogy 
a munkanélküliség oka a szabad munkahelyek hiánya. H a pi l lanatnyilag 
nincs is megüresedett munkahely az egyetemi végzettségű munkanélkül i 
szakember lakóhelyén, az nem jelenti azt , hogy nincs ilyen munkahely 
ta r tományunk más helységében, vagy pedig Jugoszlávia más területén. 
Példaképpen kiemelünk néhány adatot . A tényleges munkanélküliek 
nyi lvántar tásán 80 orvos ta lá lható. A lakosság óriási hányada vár egész
ségügyi ellátásra távol az egészségügyi központoktó l . H o g y a falun élő 
polgároknak biztosítsa az orvosi ellátást, a Vajdasági Foglalkoztatási 
önigazgatás i Érdekközösség 42 külföldi ál lampolgárságú orvossal való 
munkaviszony megkötéséről hozot t érvényes végzést. Ez csak akkor lenne 
érthető és logikus, ha valóban nem lenne ilyen szakember a munkanél
küliek közöt t . Vagy pedig a belterjes mezőgazdasági termelés időszaká
ban 90 okleveles és 46 üzemi agrármérnök nem talál munká t . Vagy ami
kor majd minden társul tmunka-szervezetnek szüksége van jogászra, 120 
okleveles jogász található a munkanélküliek nyi lvántar tásán. Valószí
nűleg megvannak az objektív okai annak (a család, betegség, iskolás 
gyermekek, a házastárs már a lakóhelyen dolgozik), hogy egyes sze
mélyek nem hagyhatják el azokat a városközpontokat , ahol a legnagyobb 
számú ilyen munkanélkül i szakembert t a r t anak nyi lván. Ez azonban 
semmiképpen sem vona tkozha t azokra a f iatalokra, akik alighogy befe
jezték tanulmányaika t , bármilyen áron és csökönyösen a r ra várnak, hogy 
a nagy városközpontokban jussanak szabad munkahelyhez. 

Anélkül, hogy részletesebben elemeznénk azokat a középtávú káder
szükségleteket, amelyeket a társult munka k imuta to t t a főiskolai és egye
temi végzettségűek iránti igényével kapcsolatban, csak annyi t mondha
tunk, hogy egyes foglalkozási ágakban még hosszú ideig nem lehet ki 
elégíteni a k imuta to t t szükségleteket. Komolyan fölvetődik az a kérdés, 
hogyan lehetne biztosítani a gazdasági és társadalmi tevékenységeknek 



bizonyos számú olyan káder t , amelynek a képzésére nincs lehetőség, mi
vel megszűntek az effajta szakembereket képző főiskolák. Ui . a társult 
munkának 782 főiskolai végzettségű jogászra és szociális gondozóra, 367 
főiskolai végzettségű egészségügyi technikusra, 411 főiskolai végzettségű 
mérnökre és 253 főiskolai végzettségű mezőgazdasági mérnökre lenne 
szüksége, a t a r tományunkban azonban nincsenek olyan oktatásügyi in
tézmények, ahol ezek képzését végeznék, mivel a megfelelő egyetemeken 
sem vezették be a lépcsőzetes főiskolai oktatást . Hogy ez a káder való
ban a hiányszakmához tar tozik, bizonyítja az az ada t is, hogy ezek a 
foglalkozási ágak nem talá lhatók meg a munkanélküliek listáján (külö
nösen a jogászok és a főiskolát végzett egészségügyi technikusok), vagy 
pedig nagyon kevés van belőlük. Az oklevelet szerzett egyetemi végzett
ségűek ötéves átlaga szerint a k imuta to t t középtávú szükségleteket okle
veles közgazdászokkal , mérnökökkel (építész, elektro- és gépészmérnö
kök) , technológusokkal és orvosokkal csak 11-től 23,5 év eltelte után 
lehet véglegesen kielégíteni a foglalkozástól, illetve az egyetemtől füg
gően, amennyiben az egyetemi tanulmányok hatékonysága nem nö
vekszik. 

Az alábbiakban bemutatjuk azokat az összehasonlító adatokat , ame
lyekből kitűnik, hogy mekkora az egyes magas szakképzettséget követelő 
foglalkozási ágazatok középtávú szükségletei és mennyi időre van szük
ség, hogy az érintett káder t kiképezzék a megfelelő egyetemeken. 

Az egyes foglalkozási ágazatokban k imuta to t t 
egyetemi végzettségű szakember-szükségletek 

P . , Az 1976—80-ig tartó időszakban 
og a ozas szükséges szakemberek száma 

Okleveles közgazdász 2 286 
Orvos 975 
Fogorvos 156 
Oki . mezőgazd. mérnök az 
Oki. jogász 
Oki. gépészmérnök 

összes ágazatokra 798 Oki . mezőgazd. mérnök az 
Oki. jogász 
Oki. gépészmérnök 

összes ágazatokra 
1 372 

Oki . mezőgazd. mérnök az 
Oki. jogász 
Oki. gépészmérnök 1 081 
Oki . elektrotechn. mérnök 378 
Oki . építészmérnök 338 
Oki . technológus az összes ágazatokra 746 
Egyéb foglalkozások 

ágazatokra 
2 466 

A z össz-szükségletek 10 596 

Forrás: Vajd. Foglalkoztatási Önigazgatási Érdekközösség — SPK — 4. tábl. 

Csak néhány olyan profilt sorol tunk fel, amely után az 1976—1980-ig 
terjedő időszakban növekszik a kereslet. Az összlétszámból, a 10 596-ból 
a termelő csoportoknak 6567 diplomás szakemberre lesz szüksége, s nem 
termelő ágazatoknak pedig 4029-re ( 6 2 % : a 38%-hoz) . A százalékban 
kifejezett a rányok egészen más képet muta tnak azoknál a foglalkozások

ra 0 



nál, amelyeket a középtávú terv legkeresettebb foglalkozásaiként mutat 
tuk ki: 

oki. közgazdász a termelő ágazatok szükségleteire 7 6 % 
oki. mezőgazd. mérnök a termelő ágazatok szükségleteire 9 4 , 2 % 
oki. jogász a termelő ágazatok szükségleteire 5 0 , 3 % 
oki. gépészmérnök a termelő ágazatok szükségleteire 9 3 , 6 % 
oki. e lektromérnök a termelő ágazatok szükségleteire 83 ,9% 
oki. építészmérnök a termelő ágazatok szükségleteire 77 ,6% 
oki. technológus mérnök a termelő ágazatok szükségleteire 99 ,4% 

A fenti adatokból a következőket vonhat juk le: 
— A legnagyobb szükséglet azokban a foglalkozási ágazatokban je

lentkezik, amelyeket a közgazdasági karon képeznek: 2285; a műszaki 
tudományok ka rán : 1797 (oki. gépész-, elektrotechnikai és építészmér
nök), a jogi ka ron : 1372; az orvosi ka ron : 1131 (orvos és fogorvos); a 
mezőgazdasági karon : 798 és a technológiai ka ron : 746. 

Az újvidéki egyetemek I I . fokozatán diplomáit 
rendes és rendkívüli hallgatók száma 

Iskol ; 

:0 
t4 

1972/73. 94 93 106 146 57 63 
1973/74. 172 83 114 192 77 77 
1974/75. 113 99 111 228 72 47 
1975/76. 255 101 156 296 86 72 
1976'77. 272 118 136 369 87 76 

Forrás: A z Űjvidéki Egyetem statisztikai adatai. 

Az Újvidéki Egyetemen diplomáit hallgatók évi át laga 
és a szükséges káder képzésének az ideje 

A z évente . 1 Q , , o r , • A középtávú ,. , / , A z 1976—80-ig .., , { •r dipl. atlaga .., / , szükséglet E g y e t e m , •• r szükséges káder , / , • • , • & ' (nappali es / ° képzési ideje i \ szama / / \ lev. tag.) (ev) 

Közgazdasági 181 2 286 12,5 év 
Orvosi 99 1 131 11,5 év 
Mezőgazdasági 125 798 6 év 

246 1 372 5,5 év 
Műszaki tud. 
Technológiai 

76 1 797 23,5 év Műszaki tud. 
Technológiai 67 746 11 év 

Fordí to t ta Bosznai Rozália 



Rezime 

Suficitarna i deficitarna zanimanja nezaposlenog 
stanovništva Vojvodine 

Od ukupnog broja stvarno nezaposlenih kadrova nekvalifikovani radnici 
čine 46% ili 30.673 radnika. Ovi radnici su bez zanimanja; oni su nestručni 
i motivaciono nepripremljeni za uključivanje na bilo kakve radne zadatke i 
poslove u organizaciji udruženog rada. Njima je neophodna pomoć u vidu 
stručnog osposobljavanja za nivo priučenog ili specijalizovanog radnika u 
cilju produktivnog zapošljavanja. Danas skoro i nema poslova za koje nije 
potrebna minimalna stručnost i stepen obrazovanja, pa pripremanje radnika — 
stručno osposobljavanje mora da čini bitnu funkciju u organizovanom posre
dovanju pri zapošljavanju. 

Podaci o strukturi nezaposlenih stručnih kadrova upozoravaju da je kontin
gent ovih lica vrlo velik i broji 35.968 radnika na svim nivoima kvalifika
cija ili 54% ukupne nezaposlenosti. Ovo je jedan od najsnažnije izraženih 
problema na području zapošljavanja. Uzroci nastanka te problematike su mno
gobrojni, kompleksni i međusobno snažno isprepleteni. Bez obzira na takvo 
preplitanje različitih uzroka koji utiču na postojeću suficitarnost treba reći da 
su u najtežoj situaciji neka zanimanja srednje stručne spreme i škole za kva-
lifikovane radnike. Dominiraju kao suficitarna zanimanja poljoprivredni tehni
čari (1.206), mašinski tenhičari (1.077), hemijski tehničari (1.089), maturanti 
gimnazije (5.075) i dr. Ništa lakša situacija nije ni kod nekih zanimanja za 
kvalifikovane radnike. Naročito je izražen suficit kod prodavaoca (3.454), 
krojača (1.432), automehaničara (1.199), frizera (951) i drugi tako da je nji
hovo zaposlenje dovedeno u pitanje, čak, i u dogledno vreme. 

Prekvalifikacija suficitarnih kadrova sa srednjom stručnom spremom koji 
u svome zanimanju ne mogu naći posao predstavlja jedinu alternativu bržeg 
uključivanja tih kadrova u proces rada. Na ovaj način bi se ublažio problem 
suficitarnih zanimanja, a istovremeno bi se rešavalo pitanje deficitarnih pro
fila i neusklađenosti između obrazovanja kadrova i potreba udruženog rada za 
kadrovima. 

Kada se posmatraju potrebe Vojvodine za stručnim kadrovima više i viso
ke spreme može se zaključiti da u ovom trenutku nema suficitarnih kadrova, 
već naprotiv, veliki broj zanimanja i dalje će biti deficitaran, jer obrazovne 
institucije neće biti u stanju da relativno brzo osposobe tako veliki broj pot
rebnih kadrova. Izraziti deficit se, naročito, oseća u kadrovima tehničkog, 
ekonomskog i .medicinskog smera. 

Summary 

Surplus and Lack of Professions in the Unemployment Structure of 
Vojvodina's Inhabi tants 

From the total amount of unused labour, 46% or 30.673 workers are 
without any qualification. These workers are without a profession. They are 
not skilled and not prepared for their adaption to any kind of work process 



in the organizations of associated labour. They need help in the sense of their 
training in order to bring them up to a level of hastily trained or specialized 
wporker, so they could be efficiently employed. Today there are no jobs 
which could be performed without the minimal skill or level of education; 
According, to this fact, the training to workers has to be a basic function in 
the organized intervention on unemployment. 

The datas on the structure of unemployed skilled workers is also great, 
approx. 35968 or 54% of the total amount of unused labour. Their qualifica
tions are of various levels. Their problem is more difficult and complex then 
the problem of unskilled workers. But even without considering the complexity 
of it we have to point out that the professions of high — school graduates are 
in the worst position. The dominating surplus professions are: agricultural 
technicians (1206), machine technicians (1077), chemical technicians (1089), 
graduates of grammar school (5075) etc. The position of other qualified wor
kers is no better either. The surplus is outstanding at the following professions: 
salesmen (3454) tailors (1432) auto mechanics (1199), hairdressers (951) etc. 
Their employment in the forseeable future is doubted. 

The only way of enabling a faster speed of emloyment of workers with high 
— school qualification is retraining them for new professions which are not surp
lus. This may solve the problem of surplus professions and also the problem of 
lacking professions, caused by the discordance between the training structu
re and the demand of the organizations of associated labour. 

Concerning the demands for undergraduates and college graduates there are 
no surpluses so far in Vojvodina. What's more we will be short of a great 
number of professions, because the institutions of education will not be able 
to provide the needed amount of experts in the near future. The shortage is 
the greatest in the following professions: technicians, economists and medicians. 

(A. L.) 



Laki László 

A TÁRSADALMI KÖRNYEZET HATÁSA 
AZ EGYÉNISÉG KIALAKULÁSÁRA 

„Az emberek hasonlóak — írja Erich From a Man for Himself címíí 
könyvében — mert közös az emberi helyzetük; ők egyedülálló lények 
olyan jellegzetes módon, ahogyan saját emberi problémáikat megoldják. 
A személyiség sokfélesége már önmagában véve jellegzetessége az embe
ri létnek." 1 

Az emberek tehát egymás közöt t személyiségükben különböznek. Az 
újszülött születésekor csak biológiai tulajdonságokkal rendelkezik. Eze
ket a tulajdonságokat öröklöt t adot tságoknak is nevezzük. A biológiai 
tulajdonságaikban az emberek hasonl í tanak egymásra, de ez még ko
rántsem jelenti azt, hogy két ember egyformává válhat felnőtt, érett 
korára . 

A „fe lnőt tkor i" tulajdonságokat az ember az egyéniségének kialaku
lása során szerzi meg. Ezt a fo lyamatot még szocializálódási fo lyamatnak 
is nevezik. „A szocializáció a személyiségnek mint a társadalom, a csa
lád, a kommuna, a szakmai, a polit ikai vagy más csoport tagjának ki
alakulását eredményező folyamat teljessége a viselkedés rendszerével, 
amit a kul túra , a kul túra »fogyasztói« és a kulturális alkotók, egy meg
ha tá rozot t szokással és viselkedéssel rendelkező személy, a társadalmi 
feladatok és célok követői és alkotói ha tá roznak meg. A személyiség szo
cializációs fo lyamatának legalacsonyabb foka biológiai természeté
nek átalakulási folyamata, mely elsősorban a lkalmazkodó képességének 
fejlődésével, lázadozásaival, ellenállásával, de egyben a kul túra és azon 
társadalmi normák elfogadásával valósul meg, amelyek az új nemzedék 
életében jellegzetes formát és külön nyomatékot k a p n a k . " 2 

A személyiség kialakulásában tehát a természetes, öröklöt t tulajdon
ságok mellett jelentős szerepet kap maga az a társadalmi környezet is, 
amelyben az egyén él, amely őt körülveszi életének első napjától kezdve. 
A társadalmi környezetben kifejezésre jut a kul túra, a hagyomány és 
egyéb társadalmi tudatforma közvetlen, illetve közvetett hatása. Ebből a 
tényből következik, hogy a különböző társadalmi fejlettségi szintek más 



és más hatást gyakorol tak az egyéniség kialakulásában, ami a különféle 
egyéniségek kialakulását eredményezte. 

A személyiség kialakulási folyamata mindenképpen a természetes adot t 
ságokra, az öröklöt t tulajdonságokra alapul, mely alapot a társadalmi 
hatás tovább formál a megfelelő i rányba. Mivel a természetes adot tsá
gok lehetnek pozi t ívak is és negatívak is, a társadalom „nevelő" , illetve 
személyiségformáló tevékenysége is i lyenformán kétféle lehet. Egyrészt a 
negatív öröklött tulajdonságokat fékezve kifejezettebb hatást gyakorol 
a személyiség pozit ív jellemvonásainak fejlesztésére. Másrészt a pozi
tív egyéni tulajdonságok további fejlesztésével a társadalom kiemelkedő 
személyiségek kialakulását is elő tudja idézni. Mindamellet t azonban nem 
szabad azt képzelni, hogy a társadalom csak pozit ív hatást fejhet ki a 
személyiség kialakulási folyamatában. Ellenkezőleg, magának a társadal
mi hatásnak is lehetnek negatív következményei, olyannyira , hogy még 
a pozit ív természetes, öröklött tulajdonságokkal született egyénekből is 
vál lhatnak asszociális személyiségek. 

A társadalmi hatás legelső és legközvetlenebb megnyilvánulási helye a 
családi környezet. „A normális életkörülmények közöt t a család az az 
első közösség, amelyben az ember fejlődik. Ez néhány évig az az egyet
len emberi közösség is, amit a gyermek ismer, ezért benne szerzi első élet
tapasztalatai t az emberek közötti viszonyokról és ezek között a saját 
helyzetéről. Éppen az élet első évei, melyet nagy részben vagy teljes 
egészében a családi körben tölt el, döntően kihatnak az emberi szemé
lyiség alapvonásai k ia lakulására ." 3 

A család lényegében az a legkisebb és legalapvetőbb társadalmi közös
ség, ahol a társadalom összes viszonyai megnyi lvánulnak a maguk mód
ján. Az egyének közötti viszony első megnyilvánulási területe éppen a 
család. Különösen vonatkozik ez a nemek közötti viszonyra, mivel a 
férfi és a nő között i társadalmi viszonyok is magában a családban ala
kulnak ki és csak ezután terjednek ki az egész társadalom szintjére. 

Az emberiség történelmi fejlődése során kétféle családtípust különböz
tet meg a szakirodalom. A primit ívebb tá rsadalmak matriarchális csa
ládformáját és a civilizált társadalmak patr iarchál is családformáját. E 
két családforma lényegében a nőnek a családban megvalósult emberi és 
társadalmi elismerésének módjában különbözik egymástól, amit máskép
pen a nemek közötti egyenjogúság megvalósulásának is nevezhetünk. „A 
régi kommunisztikus háztar tásban, amely sok házaspár t és azok gyer
mekeit foglalta magában, a nőkre bízott háztartásvezetés éppen olyan 
közügynek, olyan társadalmilag szükséges tevékenységnek számított , mint 
a férfiak által végzett táplálékszerzés." 4 Ebből a társadalmi szerepkör
ből eredt azután az a társadalmi megbecsülés is, amiben a nők részesül
tek ezekben a családokban. A társadalmi megbecsülésnek ez a természe
tes, spontán megnyilvánulása a legkézenfekvőbben igazolta a kommunisz
tikus társadalmak nemek közötti egyenjogúságát. 

A nemek közötti egyenjogúság lényegesen megváltozik a patriarchális 



családban, ahol a férfi veszi át a vezető szerepet és egyben meg is kö
veteli, sőt ki is erőszakolja a megbecsülését és tiszteletét a család többi 
tagjaitól. Ily módon a nő elsőízben a családban veszíti el egyenjogúsá
gát, ami ezután kiterjed társadalmi jogainak elvesztésére is. 

A tőkés társadalmi és termelési viszonyok hozzák meg a hagyományos 
patriarchális monogám család első változását a proletár családokban. I t t 
a gazdasági aktivitás mindkét házastárs részéről megteremti a nemek 
egyenjogúságának előfeltételeit is, o lyannyira , hogy a kölcsönös érzelem 
határozza meg a házastárs megválasztását. 

Nap ja inkban két jellegzetes családtípust tudunk egymástól megkülön
böztetni . A patriarchális a lapokon nyugvó falusi családokat és a házas
társak egyenjogúságát megvalósító városi családokat. Ezek alapvető tu
lajdonságai o lyannyira különböznek egymástól, hogy az egyéniség ki
alakulása tekintetében is fontos kissé részletesebben megvizsgálnunk őket. 

A mai falusi családokban — mint már említettük — még mindig meg
találhatók a patriarchális családi viszonyok maradványa i . Ez elsősorban 
azt jelenti, hogy az apának döntő szerepe van a viszonyok meghatáro
zásában és a döntések meghozatalában. Ezek az apa által hozot t ha tá ro 
zatok leginkább ellentmondást nem tűrőek, és többé-kevésbé kötelezőek 
a család többi — de elsősorban nőtagjára. Ilyen formában a pa t r ia rchá
lis falusi családokban a női egyenjogúság kérdése a családban igen min
dennapian jelenlevő, bár sohasem kiélezett kérdés. A falusi asszonyok 
ugyanis a századokon át tar tó szokások értelmében nem is vetik fel nyíl
tan ezt a kérdést. 

Másik jellegzetessége a patriarchális családnak a szoros rokoni kap 
csolat fenntartása. Ez a tulajdonság logikus következménye a szoros csa
ládi kapcsolatoknak nemcsak a szűkebb értelemben vett családon belül, 
hanem a rokonságot illetően is. 

A falusi családok a gyermekek száma tekintetében is jellegzetesek. Ez 
a szám ugyanis át lagban a városi családok gyermekeinek körülbelül a 
kétszerese. Ezt a jelenséget az egyszerűbb életmóddal és a hagyomány 
meg a vallás kifejezettebb hatásával magyarázhat juk. A gyermekáldás 
nagy száma csak az utóbbi időben kezd némileg csökkeni a falusi csalá
doknál is, elsősorban gazdasági okokból, mégpedig a bi r tokok felaprózá-
sának elkerülése érdekében. 

A falusi környezetben a társadalmi ellenőrzés sokkal kifejezettebb az 
egyén viselkedésének megítélésében, ami szemmel lá thatóan oda vezetett, 
hogy a falusi környezetben a házassági kapcsolat sokkal szi lárdabb és 
tar tósabb, mint a városban. Faluhelyen — különösebb a kisebb és vi
szonylag e lmaradot tabb falukban — a családi kapcsolatot még akkor is 
fenntartják, ha az valóban megromlot t egymás közötti viszonyokon és 
kölcsönös meg nem értésen alapszik. Ilyen esetekben erősebb a félelem, 
hogy „mit mond majd a falu" mint a félresikerült házasság felbontására 
irányuló elhatározás. 

A nemek között i egyenlőtlenségnek gazdasági okai is vannak . A falusi 
parasztcsalád esetében ugyanis a család termelő tevékenységet végez. Ez 



annyit jelent, hogy a család tagjai közvetlen résztvevői a termelési folya
matnak , ami a családi magántulajdonban lévő bir tokon és szintén a 
család magántula jdonában lévő termelési eszközökkel bonyolódik le. Ez 
a vagyon — a patr iarchális viszonyok közöt t — az esetek túlnyomó 
többségében a férj, illetve a családapa b i r tokában van, még akkor is, ha 
azt a feleség saját vagyonaként házassági hozományként adományozta a 
férfi b i r tokához. Ilyen feltételek közöt t természetesen a nő gazdasági 
függősége, ami mindenképpen kényszerből is „erősí t i" a házassági kap
csolatokat. 

Mindezekkel a jellegzetességekkel ellentétesek a városi család tulajdon
ságai. Ez elsősorban azt jelenti, hogy a nemek közöt t kialakul t az egyen
jogúság viszonya. Az egyenjogúságot nemcsak a családi döntéshozatal
ban való egyenrangú részvétel és a családi munkák közös végzése jelen
ti, hanem a nagyobb gazdasági függetlenséget is a nő részére. A városi 
család ugyanis már csak r i tkán végzi a termelés funkcióját a család ke
retein belül. Ezt a tevékenységet a család tagjai (vagy egyik, vagy mind
két felnőtt tagja) a családon kívül bonyolít ják le a különböző társadalmi 
termelési csoportokban. 

A dolgozó és kereső nő nagyobb gazdasági függetlenségével magyaráz
zák a városi családok nagyobb számú felbontását is. A falusi családoktól 
nagyobb számú válást a kisebbfokú társadalmi viselkedésellenőrzés is 
előidézheti. Közismert ugyanis a város „szabadabb" életformája, a rokon
sági kapcsolatok széthullása, és a munkahelyi bará t i kapcsolatok szoro
sabbra való fűződése. A város adta nagyobb lehetőségek a vázlatos kul
túráiét területén és a nagyobb kényelem iránti igény nagymértékben a 
gyermekek számának csökkenéséhez is vezet. 

A városi családokra igen nagy hatást gyakorol a társadalom szervezett 
közreműködése egyes háztartási teendők végzésében. Ilyen a szervezett 
munkahelyi vagy közétkeztetés, az egyes háztartási szolgáltatások biz
tosítása (mosás, takar í tás , ruhatisztí tás stb.) és nem utolsósorban a gyer
mekek szervezett gondozása. 

A legjelentősebb családformák fő tulajdonságai ismeretében nyi lván
valóvá válik, hogy a személyiség kialakulásában ezek a családok külön
böző szerepet já tszanak, és az eredményei is szükségszerűen különbözőek. 
Mindez annál is inkább igaz, mert „az ember pszichikai fejlődésében 
egy hosszantar tó folyamat, úgynevezett identifikáció játszódik le. A 
gyermek érzelmileg szorosan kapcsolódik a körülöt te élő felnőttekhez, 
hozzájuk szokik, s eltörölve a közöt tük lévő éles ha tá roka t magábaépít i 
a felnőttek tulajdonságait. Az identifikáció folyamatában a gyermek át
veszi nevelői különféle nézeteit, képességeit és jellembeli tulajdonságait . 
Minél f iatalabb a gyermek annál kevesebb bírálat ta l azonosítja magát 
felnőtt környezetével ." 5 

Az identifikációs folyamat elsősorban a család kereteiben történik, te
hát a gyermek mindenekelőt t szülei nézeteit, véleményét és viselkedés
módját sajátítja el. Ezért az előbbiekben ismertetett családtípusok főbb 
tulajdonságait figyelembevéve megállapí tható, hogy az egyéniség kiala-



kulásának kezdeti szakaszában elsősorban a szülők egyénisége gyakorolja 
a legfontosabb hatást . Teljesen nyi lvánvaló tehát, hogy a falusi pat
riarchális családban nevelkedő gyermek felfogásának első ismeretei a 
szülők közötti egyenlőtlen viszony, az apa „mindenha tó" uralma és a 
rokonsághoz való ragaszkodás felfedezésében jut el tudatáig. Az ilyen 
felfogással rendelkező gyermek, később, amikor kikerül a család egyedü
li hatása alól — amikor iskolába kezd járni, és családon kívüli hatások 
is érvényre ju tnak — tanácstalanná válik az új felismerések miat t . Ezek 
a felismerések ugyanis leginkább eltérőek a családon belül kialakult állás
pontoktól , s emiatt a gyermek nem tudja eldönteni, kinek van i^aza. 

Az egyed biológiai tulajdonságainak az első korrekciói is a családban 
történhetnek meg. Ehhez azonban nagy hozzáértés, figyelem és türelem 
szükséges, s éppen ezért akadnak olyan falusi családok, ahol erre „nincs 
elég idő" , s i lyenformán helytelen ú t ra terelődik az egyéniség kialakulása. 

A falusi környezetben a család esetleges nevelésbeli tévedéseit nem 
igen tudja a társadalom más formában helyreigazítani, mert r i tka az a 
falusi környezet , ahol megvannak pénzügyi, káder- és egyéb föltételek 
bölcsődék és napközik építésére, illetve működtetésére. így a társadalmi 
hatás csak az óvodáskorban kezdődhet meg. 

N o h a ezek az esetleges, föltételezett hiányosságok létezhetnek is a fa
lusi család egyéniségformáló szerepében, mégsem szabad azt á l l í tanunk, 
hogy a falusi családok eleve kedvezőtlen környezetet képeznek az egyé
niség helyes kialakításához. Éppen ellenkezőleg. Amennyiben a felnőt
tek felfogásában a túlnyomórészt a helyes ál láspontok képezik, és leg
alább egyikük nincs ál landó munkaviszonyban — vagyis lehető?ége van 
idejének nagy részét a gyermekre szentelni —, akkor ez a falusi családi 
környezet „természetesebb" föltételeket teremt a helyes egyéniségkiala
kuláshoz. Ez azért lehetséges, mert az ilyen körülmények lehetőséget 
nyi tnak a közvetlenebb érzelmi kapcsolat kialakulására a gyermek és a 
szülei között . Az ilyen családok nagyobb meghittségét és melegséget is 
tudnak biztosítani a kisgyermek részére. Mindezek a feltételek elenged
hetetlenül fontosak az ember érzelmi világának kialakulásához. 

A városi családok az egyéniség kialakításában nagyobb lehetőségekkel 
indulnak, már csak azért is, mert az itteni felfogások lényegesen mások 
a falusi családokéhoz viszonyítva. Elsősorban a nemek közötti egyenran
gúság megnyilvánulása érdemel külön említést. A család nőtagjainak na
gyobb megbecsülése hatással van a leánygyermekek nagyobbszámú isko
láztatására és továbbképeztetésére. 

Másrészről a városi környezet nagyobb lehetőségeket nyújt a korai 
gyermeknevelés szervezett formáinak. I t t a bölcsődék és napközik lehető
séget nyújtanak a pár hónapos kisgyermek elhelyezésére és szervezett, tö
meges gondozására. Az iskoláskor előtti intézményekben tör ténő gondo
zás azonban nemcsak előnyökkel jár. A nagyszámú gyermek egy helyen 
való elhelyezése kedvezőbb föltételeket teremt a járványos megbetegedé
sek gyors terjedésére, de megnehezíti a különböző egyéni öröklöt t tulaj
donságok vagy képességek egyedenkénti kifejlesztését vagy korlátozását 





Zombor 17 98 080 35 10 069 554 16 4 034 
Szenttamás 3 19 594 4 1 768 110 2 677 
Mitrovica 24 78 391 30 10 268 544 13 4 178 
Stara Pazova 9 43 477 11 5 154 252 6 1 938 
Szabadka 14 146 773 47 14 548 730 18 5 866 
Sid 18 38 752 15 4 197 227 3 1 291 
Temerin 3 19 643 4 2 347 118 2 534 
Titel 6 16 131 6 1 856 98 2 280 
Verbász 6 43 490 10 5 253 272 6 2 212 
Versec 24 60 528 27 5 260 307 11 2 449 
Zrenjanin 23 129 837 32 14 249 770 26 7 306 
Zsablya 4 25 372 4 2 990 151 1 403 
Begaszentgyörgy 12 29 684 14 2 706 165 — — 

Megyjegyzés: Az iskolákra vonatkozó adatok 1977. évre vonatkoznak. 

Forrás: Jugoszlávia Statisztikai Évkönyve 1978. 617. és 687. old. 

Az adatokból teljesen egyértelműen meg lehet ál lapítani a községek 
fejlettségi fokának és az elemi, de még inkább a középiskolák számának 
összefüggését. Minél fejlettebb egy község, annál nagyobbak a lehetősé
gek iskolák létesítésére. Ez az összefüggés még inkább vonatkozik a fő
iskolák, egyetemek esetében, hiszen Vajdaságban csak a legfejlettebb köz
ségekben van főiskola és egyetemi kar . 

Az egyéniség kialakí tásában az iskolákra a tudásnak és készségnek a 
tanulókra való á t ruházásán kívül még egy nagyon jelentős feladat hárul . 
Ez pedig a munkához való helyes viszonyulás kiépítése a fiatal nemze
déknél. A munkára való nevelést már maga a család is végzi, de az is
kolának erre nagyobbak a lehetőségei, márcsak azért is, mert itt a diá
kok közvetlen munkafe ladatokat kapnak , aminek elvégzését elbírálják 
és osztályozzák. Ezenkívül ezek a munkafeladatok önállóságot is kö
vetelnek a tanulóktól , s így ránevelődnek a saját munkájuk szeretetére 
és értékelésére. Az iskolai tevékenység alakítja ki a gyermekben a siker
érzet élményét is. A munkához való helyes viszonyulás a gyermeknél si
kerélményt teremt; a sikerélmény pedig serkenti az elkövetkezendő fel
ada tok megoldására. 

Az iskola a munkára való nevelés folyamatában kialakítja a munka 
csoportos, illetve társadalmi jellegének felismerését is a fiatal nemzedék
ben. Ezzel párhuzamosan növeli a munkában való versengés jelentőségét 
is az egyéniség kialakulásában. Mivel — mint minden versenyben — a 
munkaversenyben is vannak elsők, győztesek és vesztesek, az iskolának 
elsősorban ezen eredmények helyes „elviselésére" kell nevelni a tanuló
kat . Más szóval ez azt is jelenti, hogy az iskola taní tsa meg a diákot , 
hogy a siker „ne szálljon a fejébe", de ugyanakkor a balsiker se bátor-
talanítsa el a gyermeket a munkától , hanem éppen ellenkezőleg serken
tően hasson az eredmények javí tására. 

Az egyéniség kialakí tására a társadalom hatása közvetlenül függ az 
adot t gazdasági, társadalmi és kulturális viszonyoktól . Eszerint a társa
dalom eszmei, kulturális és poli t ikai fejlettségi szintje megteremti a ma
ga elvárásait az egyén személyiségének kialakulása tekintetében, de egy-



ben megszabja a társadalmi viselkedés a lapnormái t is. Ilyen formában 
tehát a szocializmus is megteremti a maga viselkedésnormáit és társadal
mi elvárásait az egyénnel szemben. 

Az egyéniség helyes kialakulásának különös jelentősége van az ön
igazgatási szocializmusban, miután gyökeres változások következnek 
be az egész társadalmi tuda t formában és a viselkedési szabályokban is. 
Az önigazgatás olyan társadalmi rendszer, amelynek minden egyes tag
ja a tá rsada lomnak egyben döntéshozója és i rányítója is, ami minden
képpen megköveteli a személyiség pozit ív jellemvonásainak kifejleszté
sét. Az egyéniség önigazgatói jellemvonásainak kialakí tásában úgyszin
tén különböző hatást fejt ki a falusi és a városi környezet . Közismert 
az a tény, hogy a társadalmi-poli t ikai élet valamelyest elmarad inten
zitásában a falvakban a városokhoz viszonyítva. Ezt valószínűleg a 
képzettség ál talánosan alacsonyabb szintje és az egyéni termelői mun
ka társadalmilag összefogó szervezettlensége is okozhatja. A társadal
mi-politikai tevékenység lemaradása felvainkban a városokhoz viszo
nyítva részben a hagyományos polit ikai passzivitás felfogásából és az 
eszmei-politikai oktatás viszonylagos lemaradásából is következhet. 

A városokban lényegesen más a helyzet, márcsak abból az egyszerű 
tényből kifolyólag is, hogy itt, az iparosodó környezetben tömegesedik 
az eszmeileg jól képzett munkásosztály, mely polit ikai, gazdasági és 
társadalmi célkitűzéseit sokkal szervezettebb és tudatosabb formában 
valósítja meg. Ez a környezet természetesen ilyen i rányban tevékeny
kedik a fiatal nemzedék társadalmi-poli t ikai felfogásának és alapvető 
jellemvonásainak kialakí tásában is. 

A társadalom személyiségnevelő hatását a társadalmi tudat formák 
egyes fajtái lényegesebb, illetve elenyészőbb kihangsúlyozásában is ki
fejti. A hagyomány, az erkölcs és a vallás hatásáról beszélhetünk itt 
elsősorban. Ezek a tuda t forma megnyilvánulások különbözően ha tnak in
tenzitásukban a falusi és a városi környezetben. M á r előbb beszéltünk a 
falusi viszonyok hagyományos konzervat ív világnézetéről, s ennek 
megfelelően a hagyomány is nagymértékben érezteti hatását . A hagyo
mány hatása a falusi környezetben rányomja bélyegét az egyéniség ki
alakulásának fo lyamatára is. A szokás- és hagyománytisztelő családok 
gyermekeiben is kialakul ez a tudat forma. Különösen káros jelenség
ként kell megemlítenünk az előítéletek, babonák létezését és társadal
mi hatását a falusi társadalmakban. 

Falun a világnézet tényezőjeként az erkölcsi felfogások is jellegzete
sen konzerva t ívak . A „mode rn" divat , viselkedésmód és életmód ál ta
lános társadalmi elítélésre számíthat a falusi környezetben. Ezek a fel
fogások is károsan fejlesztik az egyéniség haladásra törekvő jellemvo
násait. 

A társadalmi tudat formák közül utoljára, de jelentőségében nem 
utolsósorban, szót kell ejtenünk a vallás hatásáról is a falusi fiatal 
nemzedékek egyéniség kialakításában. Közismert az a tény, hogy szo
cialista közösségünkben teljes a vallás szabad gyakorlásának joga. Ez 



egyben minden polgár a lko tmányad ta egyéni joga. A falusi környezet
ben azonban a klérus igen erős befolyásának és hatásának köszönhe
tően meglepően nagy mértékben k imuta tha tó az erős vallási meggyő
ződés a f iataloknál . Ennek ellensúlyozása annál is nehezebb, mert — 
mint már említet tük —, a társadalmi-poli t ikai szervezetek, de külö
nösképpen az ifjúsági szervezetek munkája igen sok kifogásolnivalót 
hagy maga után. I lyenformában aztán az egyéniség kialakulásában 
nagy szerepet játszhat a vallási felfogás elhatalmasodása, ami magában 
még nem is lenne káros, ha nem ha tna a társadalmi-poli t ikai tevékeny
ségtől való elvonásra, vagy annak elhanyagolására. 

Az említett társadalmi tudat formák hatásának intenzitása a városi 
környezetben jóval gyengébb, elsősorban a magasabb kulturális szín
vonal, a képzettség ál talánosan magasabb szintje és a társadalmi viszo
nyok fejlettebb foka következtében. Mindezek hatására a hagyomány 
hatása csupán népművelési és kulturális megmozdulások formájában, 
inkább csak mint népszokások és hagyományápolás formájában jut ki
fejezésre. A babonaság ma már a nemzedékeken keresztül városban élő 
lakosság soraiban szinte fellelhetetlen. H a még i t t -ot t jelentkezik is, az 
inkább a nemrégiben még falun élők hatásának következménye. 

Az erkölcs esetében lényegesen más a helyzet. I t t nem arról van szó, 
hogy a városi ember nem tiszteli a társadalmi erkölcsi normákat , in
kább csak arról , hogy megváltoztatja a régi erkölcsi felfogásokat, és a 
mai társadalmi rend, valamint viszony követelményeinek megfelelően 
kialakítja új erkölcsi normái t . Ezért is említet tük már az előbbiekben 
a város „szabadabb" , „köte t lenebb" életformáját. Ilyen irányú társadal
mi felfogásbeli haladás kedvezően hat az egyéniség kialakulására az if
jú nemzedékeknél. Különösen fontos ez a szocialista önigazgatói társa
dalomban, ahol gyökeresen kell vál tozta tni az emberek felfogását, né
zeteit és viselkedésmódját. 

A vallásnak a városokban gyakorol t hatása jóval kisebb mértékű, noha 
nem jelentéktelen. A városi környezetben azonban elsősorban az idősebb 
nemzedékek körében fejti ki hatását , ami bizonyos mértékben érthető 
is, ha figyelembe vesszük, hogy ezek a nemzedékek még harminc egy
néhány évvel ezelőtt a tőkés társadalomban a vallás döntő befolyása 
alat t éltek. A fiatalabb nemzedékeknél a vallás hatását már jóval sike
resebben ellensúlyozza az ifjúsági szervezetek tevékenysége és a fiata
lok tömeges bevonása a társadalmi-poli t ikai tevékenység szervezett 
formáiba. 

Az e lmondot tak alapján megállapítható, hogy az egyéniség kialaku
lása nagyon bonyolult és sokrétűen összefüggő pszichikai folyamat, 
melynél az öröklöt t tulajdonságokra egész sor egyéni, csoportos és tár
sadalmi behatás fejti ki személyiségformáló tevékenységét. Az egyéniség 
kialakulásának kezdeti eredményeit a család tudja biztosítani, ha arra 
megvannak a családtagoknál a megfelelő egyéni tulajdonságok, amit a 
gyermek „u tánozva" elsajátít és beleépít saját viselkedésmódjába. 

A társadalomnak egyéniségformáló szerepe óriási, hiszen az egyén 



egész viselkedését maguk a társadalmi normák ha tá rozzák meg. Ez^k 
a társadalmi viselkedésnormák a társadalom anyagi, kulturális és szel
lemi fejlettségének fokától függenek legközvetlenebbül. A társadalom po
litikai és világnézetbeli felfogásai is hatással vannak az egyéniség kiala
kulására. 

Egyugyanazon társadalom keretein belül is érezhetőek a környezeti 
hatások különbözőségei. Ez elsősorban a falusi és a városi környezetre 
vonatkozik, amelyek egyéniségalkotó jellegzetességei lényegbevágóan el
térőek. 

A mai fejlett, civilizált tá rsadalmakban a haladó társadalmi felfo
gások egyre inkább éreztetik hatásukat . Ez annál is inkább jelentkezik, 
mert napjainkban egyre szélesebb méreteket ölt a szocialista világnézet 
és a szocialista társadalmi rendszer térhódítása. Az ilyen formában meg
vál tozot t társadalmi viszonyok lényegesen más követelményeket állíta-
r a k az egyéniség kialakítása terén is. A megváltozot t társadalmi viszo-
1 yok még ha tványozo t tabban jutnak kifejezésre az önigazgatási szo
cializmusban, ahol az oktató-nevelő tevékenység egyéniségformáló 
szerepe kiemelkedő fontosságú. Erről a JKSZ X I . kongresszusán hozott 
ha tároza tok a következőket szögezik le: 

„Az összes oktató-nevelő t a r t a lmaknak és megvalósulásuknak, vala
mint a diákok és az egyetemi hallgatók munkája eredménye értékelésé
nek á l landó érvénnyel olyan teljes és szabad alkotó egyéniség kialakí
tására kell i rányulniuk, mely egyéniség képes vállalni a felelősséget a 
társadalom javainak és kulturális értékeinek a fejlesztéséért, mely sze
mélyiségnek társadalmi felelősségtudata van, mely személyiség a szocia
lista önigazgatás, a nemzetek és nemzetiségek egyenjogúsága, testvéri 
közössége, a szabad, független és el nem kötelezett Jugoszlávia mellett 
foglal állást, olyan személyiség formálására, amely ál landóan kész az 
önigazgatású társadalom értékeinek és v ívmányainak fejlesztésére és 
védelmére." 6 

Jegyzetek 

1 Erioh From: Čovjek za sebe „Naprijed" Zagreb, 1977. 45. oldal 
2 Dr. Vladimir Milanović: Socijalizacija ličnosti osnovi nauke o društvu c. 

szöveggyűjtemény, „Rad" Beograd, 1976. 418. oldal 
3 Dr. Marijan Košiček: Ličnost, emocije, sukobi, brak, alkoholizam i radna 

sposobnost, „Privreda" Zagreb, 1963. 51. oldal 
4 Engels: A család, a magántulajdon és az állam eredete, „Magyar Helikon" 

Budapest, 1970. 95. oldal 
s Dr. Marijan Košiček: Uo. 
0 JKSZ XI. kongresszusa — Határozatok, „Forum" Könyvkiadó Űjvidék, 

1978. 164—5. oldal 



Rezime 

Uticaj društvene sredine na formiranje ličnosti 

Autor u svom radu se bavi razmatranjem formiranja ličnosti. Na početku 
rada konstatuje da osnovne karakterne crte pojedinca formiraju se u proce
su socijalizacije, što je u stvari formiranje pojedinca kao člana društva i od
ređenih društvenih grupa. U formiranju ličnosti osnovnu bazu sačinjavaju 
prirodne, odnosno nasleđene osobine pojedinaca, na šta društvo dograđuje 
svoj uticaj u obliku stečenih svojstava jedinke, koje tek na ovaj način se 
pretvara u ličnost. 

Društveni uticaj u formiranju ličnosti najpre u okviru porodice dolazi do 
izražaja. Autor u kratkim crtama daje prikaz osnovna dva tipa porodice u 
istorijskom razvitku, a to je matrijarhalna i patrijarhalna porodica. Tu se 
daje i osnovna obeležja u pogledu položaja polova i u pogledu promene tog 
položaja u patrijarhalnoj porodici. 

Rad u nastavku govori o osnovnim karakteristikama današnjih savremenih 
seoskih i gradskih porodica i o njihovim uticajima na formiranje ličnosti mla
dog čoveka. Tradicionalno konzervativno patrijarhalno shvatanje u seoskim 
porodicama, negovanje rodbinskih veza i opšta društvena kontrola nad po
našanjem pojedinca predstavlja onu sredinu gde se formira mlada ličnost na 
selu. Nasuprot tome gradske porodice se zasnivaju na ravnopravnim odnosi
ma među polovima, ima manje broj dece, a rodbinske veze zamenjuju razna 
prijateljstva sa radnih mesta. 

Pored porodice, kako konstatuje autor u svom radu, na formiranje ličnosti 
od odlučujućeg uticaja je i samo društvo sa svim oblicima društvene svesti, 
kao i sa ekonomskom bazom i društveno-političkim sistemom. U tom društ
venom uticaju najvažnije mesto pripada obrazovno-vaspitnom radu, te zbog 
toga autor iznosi nekoliko podataka o stanju osnovnog i srednjeg školstva u 
vojvođanskim opštinama u 1977. godini. 

Posebno mesto je posvećeno u radu uticaju tradicije, morala i religije na 
formiranje ličnosti, i to posebno u seoskim, a posebno u gradskim sredinama. 
U vezi toga je konstatovano da su ovi uticaji jače izraženi u selima, što je 
sasvim razumljivo s obzirom na konzervativniji karakter opšteg društvenog 
shvatanja na selu. 

Autor svoj rad završava konstatacijom iz Rezolucije XI kongresa SKJ, 
prema kome obrazovno-vaspitni rad treba da deluje u pravcu izgrađivanja 
stvaralačke ličnosti, sposobne za dalje razvijanje samoupravnih društvenih 
odnosa u duhu svih dosadašnjih naših tekovina i rezultata. 

Summary 

The Influence of Social Sorroundings on the Formation of Personality 

The author of the work deals with the formation of personality. First he 
comes to the conclusion that the basic characteristics of a person are formed 
in the process of socialization, which is actually the formation of an indi
vidual as a member of the society or a social group. In this process natural 
or innate characteristics constitute the base for the further formation under 



the influence of the society. These natural characteristics together with the 
ones gained, will become what we call a personality. 

In this process the first social influence is manifested in the fami'y. The 
author gives us a brief outline of the two types of families in the history of 
this social group: the matriarchal and the patriarchal. He talks about the ma
jor characteristics of each one: the positions of the sexes and changes in 
their positions. 

Later on he explains the difference between the family in the village and 
the family in the town, and their influence on the formation of personality 
of a young individual. The family in the village is a patriarchal type with 
strict rules of the social group that have to be followed by the individual, 
and with strong relationship between the relatives. Unlike this the family 
of the town is based on the equal position of both sexes. There is a smaller 
number of children and the relationship between relatives is substituted with 
the relationship between friends. 

The author says that the whole society has it's influence on the formation 
of personality, with it's forms of conciousness, economic base and the socio 
— political, system. In the society the greatest duty belongs to the education. 
The author gives us some datas about the attendancy of the elementary and 
high schools to demonstrate the position of education in the communes of 
Vojvodina. 

A special part of the work deals with the influence of traditions, morals 
and religion on the formation of personality in the villages and towns, co
ming to the conclusion that the influence is greater in the villages, which is 
quite normal, because of the conservative apprehension of people living 
there. 

The work is finished with the consequence borrowed from the Resolution 
of the 11 th Congress of the League of Communists, according to which 
education has to contribute to the formation of creative personality, able for 
further development of self management social relations achieved till today. 

(A. L.) 



Nebojša Carić 

A NÉPESSÉGTUDOMÁNY NÉHÁNY 
ELVI-MÓDSZERTANI KÉRDÉSE 

A modern felfogáson alapuló népességtudomány kifejlődésének viha
ros éveiben, amikor a felfogások többé-kevésbé el távolodtak a tudo
mány alapjától, számtalan új nézet és felfogás jelent meg, melyek kö
zül egyesek a lapvető sajátosságokban különböztek, mások viszont csak 
árnyalat i lag tértek el egymástól aszerint, hogy mely problémákra és je
lenségekre helyezték a fő hangsúlyt. 

Ebben a cikkben a népességtudománynak arról a két teljesen ellen
tétes felfogásáról lesz szó, amelyek napvi lágot lá t tak földrajzi i rodal
mukban. A kialakult v i tának szélesebb alapokon nyugvó elvi jelentősége 
van mind a tudományos munkára és a gyakorla t i célkitűzések megva
lósítására, mind pedig a káderek nevelésére és az egyetemen folyó ok
tatói munkára . 

Az elemzéssel kapcsolatban elengedhetetlen három alapálláspont ki
emelése: 

1. A népességtudomány tárgyát teljes összetettségében, pontosan és 
világosan kell meghatároznunk, mert ha úgy határozzuk meg, hogy ez 
a problémának csak egyik oldalát , egy szempontját, vagy csak a döntő 
hatást gyakorló tényezőknek csak egy részét öleljük fel, akkor ezzel 
már eleve elhatárol tuk magunka t annak lehetőségétől, hogy a tudomá
nyos igazság bi r tokába kerüljünk. 

Ezekből az okokból kifolyólag nem elégedhetünk meg például az 
olyan általános vagy részleges meghatározásokkal , melyek szerint a né
pességtudomány a lakosságnak a földkerekségen való elrendeződésével 
foglalkozik; sem pedig egy olyannal , miszerint ez olyan tudomány, 
amely „az újraelrendeződés folyamatát , azaz a népességi — a földrajzi 
térségben végbemenő fo lyamatoka t" kutatja ( 1 , 67), de még kevésbé le
het a tá rgyát úgy meghatározni , ahogyan azt W. Bunge amerikai föld
rajztudós tette „elméleti fö ldrajzának" értelmét magyarázva , miszerint 
minden „körforgásra" , „szétszóródásra", a „a mozgás i ránya i ra" stb. 
vezethető le, azaz „térségi fo lyamatokra" , amelyekben a „hasonló" 



helyváltozások, „akár a folyami erózióról, akár a lakosságnak a városi 
környezetbe való költözéséről van szó, mindig vál tozásokat idéz elő az 
elemek elrendezésében földünk felszínén" (2, 11). Ezekről a meghatáro
zásokról csupán azt a keveset lehet elmondani , hogy egyoldalúak, pon
ta t lanok és hiányosak. Az anyagnak csak egy részét ölelik fel, és azt is 
csak hibásan, mivel a fejlődés fogalma alat t nem csupán az egyik hely
ről a másik helyre történő áthelyezést értjük. 

2. A népességtudomány kuta tásának módszer tana átfogóan fejlett 
kell hogy legyen. A terepkutatás a lkalmával különböző technikákat 
a lkalmazunk, elemzést és statisztikai adatfeldolgozást végzünk, ka r to 
gráfiai anyagokat elemzünk, a meghatározot t tények feltérképezését és 
a fejlődés analízisét végezzük, összehasonlító módszerekkel következ
tetéseket vonunk le stb. Ez az úgynevezett hagyományos munkamód
szer. Az utóbbi időben ez a módszer nagy segítséget kapot t a jelenségek 
matematikai feldolgozása és modellálása révén, melyeknek a gyakorlat i 
kutatások általánosítása, valamint a fizikai és a társadalmi földrajz 
területén kuta to t t , a fejlődést elősegítő törvényszerűségek könnyebb 
megismerése a célja. Mindezek a módszerek azonban nem vezetnek ben
nünket minden bizonnyal a tudományos igazság megismeréséhez, ha 
ki indulópontunk elvi alapját nem a társadalmi fejlődésre vonatkozó 
marxista-leninista taní tás képzi, ha nem fogadjuk el, és nem alkalmaz
zuk következetesen a dialektikus és a történelmi materializmust. Csak 
ebben a vonatkozásban képeznek a hagyományos és az időszerű föld
rajzi kutatómódszerek egy módszertani egységet, amely biztonságos, 
amely megóv bennünket a gazdasági és a földrajzi determinizmus kelep
céjétől. Az egységes ku ta tómunka megköveteli a különböző kialakulási 
és fejlődési formák alkotóelemeinek differenciált fejlődéstani elemzését, 
amelyek a vizsgált egység keretén belül egybefonódó és összefüggő rá
hatások összességét alkotják. 

Módszertani szsmpontból téves lenne csupán egy módszertani tech
nikának általános fontosságot tulajdonítani függetlenül attól, hogy te
repkutatásról vagy matematikai modellálásról van-e szó. 

3. A megismerés folyamatának a gyakorla t mércéjén kell nyugodnia. 
Az elmélet kialakí tásakor a törvényszerűség felismerése nyit u ta t az 
absztrakció felé, a kapot t eredményt viszont újra ellenőrizzük a gya
kor la tban. Erre t an í to t tak bennünket Marx , Engels és Lenin (3, 136— 
143), és ma nem létezik egyetlen figyelemreméltó bizonyíték sem arról, 
hogy e taní tás idejétmúlta, hogy ez gátolja a tudomány fejlődését, és 
hogy ezen a téren valami változást kellene eszközölnünk. 

A földrajztudósok számára különösen elfogadhatat lan a naturális 
filozófusok ismeretelmélete, amely szerint a megismerés folyamata egy 
eszmei elgondolással kezdődik és fejeződik be, amelyben „az eszmei el
gondolás újra csak mint egy láncszem jelenik meg az ellenőrzés folya
ma tában" (1 , 60). A naturalista filozófusok elképzelései nem tudják 
helyettesíteni a marxista ismeretelméletet függetlenül at tól , hogy a 
burzsoá filozófusok emellett szilárdan síkraszállnak, vagy mert ezeket 



az elképzeléseket megtaláljuk az egyes marxista filozófusok munkái
ban, „mint a naturalista filozófiai viszony visszaesését a különtudomá-
nyokkal szemben" (4, 8). 1 

Mivel a mai földrajzi i rodalmunkban az ilyen állásfoglalást mint a 
tudományok terén jelentkező forradalmi változás hírnökét jellemezték, 
szükség muta tkozo t t e kérdés elemzésére (1 , 60). 

Értelmezésem szerint egy ilyen állásfoglalás elfogadását a földrajz
tudományban a „szentlélek" álláspontjára való visszatérésnek tekint
hetjük, amelynek nincs szüksége a világ anyagiságára, hogy annak ké
pét megteremtse, és hogy megértse fejlődésének törvényszerűségeit. 

Ki indulva az említett alapálláspontból, megkíséreltem hozzájárulni a 
népességtudomány marxista felfogásának kialakításához a népességtu
dományt úgy ha tá rozva meg mint a gazdasági földrajz külön részét, 
amely a lakosság jelenlegi térbeli elrendeződésében jelentkező különb
ségek helyzetét és törvényeit , a népsűrűséget, a lakosság összetételét, a 
változások jellegzetességeit tanulmányozza (a fizikai és a biológiai fej
lődését), melyek a gazdasági mint elsődleges, a fizikai-földrajzi mint 
másodlagos és mellékes tényezők hatására jelentkeznek (ezek nagy ré
sze ezen az alapon fejlődött ki mint fölépítmény, bár nem mindegyi
ket tekinthetjük így), a társadalmi rendszertől, a történelmi helyzettől, 
a gazdaság beruházó képességétől és a beruházások eszközlésétől, a kul
turális fejlődés és a civilizálódás jellemzőitől függően. 

A világ népességföldrajzának tanulmányozása különleges, sajátos 
hozzáállást követel meg minden társadalmi-gazdasági rendszerben, mi
vel minden ilyen alakulat különbözik a termelési eszközök tulajdonjogi 
viszonyában, az értéktöbblet felhalmozódásában és ennek felhasználási 
módjában, valamint a társadalmi osztályok egymás közötti viszonyában, 
amely ennek alapján alakul ki. Az említett okok meghatározzák ezek
nek az a lakula toknak a népességére jellemző törvényszerűségeket, fej
lődési jellegzetességeket, amelyek a kutatás és a megértés alapjául szol
gálnak. 

A népesedési törvény meghatározása Marx és Lenin felfedezésein 
alapul (5, 3, 5—6). 2 

A településföldrajz a népességtudomány alkotó része. Sajátos tudo
mányos problémakörén belül t anulmányozza az egymással összefüggő 
települések (falvak és városok) térbeli elrendeződését, ezeknek az élő 
és dinamikus rendszereknek alapvető jellemvonásait, amelyek a termelés, 
a fogyasztás és a lakosság sajátságos központjai t képezik. Ezáltal ab
ból az a lapvető tényből indulunk ki, hogy a település megjelenése, hely
zete, funkcionális és arculati típusai elsősorban az emberi munka , a 
termelés nagysága, a társadalmi fölépítés összességének és fejlettségi fo
kának a föggvénye egy meghatározot t történelmi helyzetben és egy 
úgyszintén meghatározot t földrajzi környezetben. A település összeté
telének egyes részletei megformálódhatnak különböző mellékes tényezők 
hatására is. 

Egyes különlegesnek nevezhető települések létrejötte, helyzete, funk-



cionális és fizionómiai t ípusai, amelyek nem képezik az anyagi javak 
termelésének központját (legalábbis, a fogalom szűkebb értelmében) 
mint például egyes katonai támaszpontok, ku ta tóközpontok stb., a ka
tonai tudományos és egyéb emberi tevékenységtől és szükségletektől 
függnek egy meghatározot t társadalmi rendszerben, a meghatározot t 
történelmi helyzettől és a földrajzi környezettől függően (10, 15—16; 
11. 2 — 3 ; 1—2). 

H a b á r az itt említett felfogást a Jugoszláviában, más szocialista or
szágokban és Európa fontosabb kapital ista országaiban tapasztal t jelen
ségek, problémák tanulmányozása és fejlődésünknek tanulmányozása, 
alapján ha tá roz tam meg, ez a meghatározás nem szárnyalja túl a né
pességtudomány marxista felfogásának kereteit, melyekkel egyetért a 
szocialista országokban dolgozó földrajztudósok többsége. 

Mivel a mi földrajzi i rodalmunkban az említet t felfogástól lényeges 
eltérő nézetek is léteznek, szükség van a v i ta to t t nézetek elemzésére. 

Egyetlen cikk nem hivatot t arra , hogy állást foglaljon minden kér
déssel kapcsolatosan. Ez a tanulmányozás , az alkotás és a fejlődés kö
vetése útján a jövő feladata lesz. I t t tehát a kérdéses nézeteknek csak 
bizonyos része elemzéséről lesz szó. 

A népességföldrajz helye a társadalmi földrajz keretén belül 

Elsősorban feleletet kell adnunk arra a kérdésre, hogy miért van 
szükség a népességtudomány számára külön helyet biztosítani, holott 
tudjuk, hogy hosszú ideig alkotórésze volt a gazdasági földrajznak ép
pen úgy, mint az ipari vagy a mezőgazdasági termelés földrajza. Külön 
státusra azért van szükség, mivel az ipari és a társadalmi fejlődés ma
gas szintjén, elsősorban a népesedés kérdését tárgyaló komplex tanul
mányok kellenek ez viszont azt jelenti, hogy nem elegendő a tanul
mányozást csupán a közgazdasági tényezőkre korlátozni (tekintet nél
kül ezek vezető szerepére), mivel az így kapott kép bizonyos mérték
ben fogyatékos és durva kidolgozású lenne. Így tekintetbe kell vennünk 
azon tényezők létezését is, amelyek bár nem bírnak döntő fontossággal 
— mint módosító tényezők hatnak és ezért nem lehet őket kizárni. 
Ezek a tényezők képezik az ipar jellegének egyszerű kifejezőjét. 

Az emlí tet t tényezők közé sorolhatjuk a faji, a néprajzi és a nyelvi 
különbségeket, a hitvallást, az egyes népességstatisztikai fogalmakat 
mint pl . a lakosság nem és életkor szerinti összetételét, a megbetegedés 
és az elhalálozás százalékarányát (ha e jelenség mint a földrajzi környe
zetet érintő különleges jellemvonása jelentkezik azon a területen, ame
lyen a lakosság él) stb., a lakosság a lkalmazkodó képességét más terüle
teken való letelepedés esetén, amelyek nagyban különböznek azoknak 
a területeknek a földrajzi adottságaitól ahonnan elvándorol tak, továb
bá azokat a nehézségeket, amelyeket a természeti környezet a lakosság 
letelepedése elé helyez (sarkvidék és ahhoz közeli vidékek, magas hegyi 



tájak stb.), ahol az ember biológiai és gazdasági fennmaradásának nehéz 
feltételei u ra lkodnak. 

H a b á r az említett különleges tényezőknek nincs sorsdöntő szerepük, 
egy meghatározot t népesség teljes képének kialakítása esetén fontos jel
lemvonásul szolgálnak, olyan jellemvonásul, amely sajátságosan kihat a 
termelésre és a fogyasztásra, k ihat minden tényezőre, amelyekre más 
tényezők is kiahatással vannak , amely a lakosság elrendeződéséről, a 
népsűrűségről és mozgásáról a lkotot t képet a leglényegesebb tényezők 
felmérése alapján kiegészíti. Egy ilyen részletes és sokoldalú kép éppen 
azt adja ami számunkra szükséges, és amiről az időszerű feltételek 
között nem mondha tunk le. 

A népességtudomány elemzésekor nem szabad megfeledkeznünk egyet
len lényegesnek mondha tó tényezőcsoportról sem, amelyek nem közvet
len, hanem közvetet t kifejezői egyes gazdasági tényezőknek. I t t első
sorban azokról a kényszerkörülményekről van szó, amelyek azzal a 
céllal mozgatják az emberi csoportokat , hogy rabszolgaként dolgoztas
sák, vagy megöljék őket. A hitleri fasizmus időszakában az erőszak és 
a gaztettek Európa népességében óriási vál tozásokat eszközöltek. A 
faji elmélet megvalósítása céljából, amely mögött tulajdonképpen a vi
lág leigázásának fasiszta tervei szerepeltek, tízmilliós tömegeket hur
coltak el, és öltek meg Németország gyűjtőtáboraiban, vagy dolgoztat
tak rabszolgaként az iparban és a mezőgazdaságban. Milliók vesztek el 
a leigázott területeken, de különösen a Szovjetunióban, Lengyelország
ban és Jugoszláviában. A fasiszta program a szlovák és a zsidók teljes 
kiirtását i rányozta elő, kivéve azokat , akikre a leigázott területeken 
szükség volt . Úgyszintén az a háború, amelyet az Egyesült Államok 
Vietnam és Kambodzsa ellen vezettek, megvál tozta t ta a földrajz- és a 
népességtudomány minden elemét ezekben az országokban. A helyzet 
normalizálására az említett országokban évtizedekre lesz szükség. 

A kérdés második része, amely a népességtudománynak a társadalmi 
földrajz keretén belüli helyzetére vonatkozik, azt a nézetet magyaráz
za, miszerint a népességföldrajzot nem kell teljesen elválasztani a gaz
dasági földrajztól. Széles körű magyaráza t ra ez az állítás nem szorul, 
mivel az összefoglalás magától következik: a népesség elrendeződése és 
a települések kialakulása nem a véletlen következményei, hanem az 
összetett társadalmi és természeti tényezők összességének egymásrahatá
sától, a népesség elrendeződésétől és a termelés jellegétől függnek első
sorban, melyeket egyes társadalmi közösségek megszerveztek, valamint 
azoktól az egyéb társadalmi és természeti tényezőktől, amelyekről a meg
határozásban szóltam. A népesség elrendeződése, a népsűrűség, az elren
deződésben történő változások és a népesség összetételének bizonyos jel
legzetességei tehát más jelentős tényezők hatása ellenére is elsősorban a 
termelés elrendeződésének, fejlődésének, jellegének és méreteinek a függ
vényei. 

A népességtudomány ilyen felfogásának és általános i rányvonalának 
értékelésénél, amely a kezdeti vál tozatában 1969-ben jelent meg (10) 



egy szerzőnk közgazdasági beáll í tottságúnak minősítette hozzátéve, 
hogy „ma elcsépeltnek tűnnek a népességtudományról szóló olyan meg
határozások, amelyek ezt a tudományt a gazdaságföldrajz egy külön 
ágának tekintik, és a tudományokban, de különösen a földrajztudo
mányban már idejétmúlt á ramlatok elkésett visszhangjának tar t ják" 
(1 , 59). Magától értetődik, hogy az itt említett értelmezésre nem került 
volna sor, ha a szerző előtt világos lett volna a „gazdasági determiniz
mus" fogalma. Másrészt viszont a népességtudomány szorosan össze
függ a gazdasági földrajzzal és „ez nem jelenti" a tudományokban . . . 
már idejétmúlt á ramlatok elkésett visszhangját", hanem egy uralkodó 
felfogást a szocialista országok földrajz tudományában (az eltérések any-
nyira elenyészőek, hogy figyelmen kívül is hagyhatók) . A marxista föld
rajztudósok műveiből minden nagyobb nehézség nélkül idézhetnénk szám
talan olyan adatforrást , amelyek az említetteket a legtekintélyesebb 
módon alá támasztanák. 

Csak példaként említem a Leningrádi Egyetem 1972-ben kiadot t köz
gazdaságföldrajzi tankönyvét , melyet B. N . Szemevszkij a földrajztu
domány tanára adot t ki. Ő a népességtudományt k imondot tan gazda
ságföldrajzi tudománynak tekinti (13, 210 és tovább) . 

Hasonló véleményen van J. G. Szauskin is a Moszkvai Egyetemről, 
aki sokat foglalkozott a földrajztudomány elméleti kérdéseivel és aki 
W. Bunge könyvéhez az előszót ír ta. Tekintet tel ar ra , hogy az említett 
szerző cikkében több ízben hivatkozik ez utóbbi tekintélyes tudósra, 
rá kell muta tn i arra , hogy J. G. Szauskin legújabb egyetemi tankönyvé
ben, melyet 1970-ben ad tak ki teljesen érthetően és egyértelműen azt az 
álláspontot képviseli, mely szerint a népességföldrajz és a településföld
rajz a gazdasági földrajz ága (méghozzá nem is külön ága) (14, 17). A 
gazdasági földrajzzal kapcsolatos legutóbbi elméleti t anulmányában, me
lyet 1973-ban ad tak ki ezt írja: „A népességföldrajz a gazdaságföldrajz 
egyik elválaszthatat lan része, mivel a termelési erők első és legfontosabb 
elemét — a népességet kutatja, a gazdasági földrajz viszont a termelési 
erők összességét tanulmányozza . A népességnek és a településeknek a 
gazdasági földrajztól való független tanulmányozása elszegényítené a 
gazdasági f ö l d r a j z o t . . . és a népességtudományt is, mivel megfosztaná 
azokat attól a közgazdasági alaptól , amely nélkül a népesség tanulmá
nyozása merő leírásra kor lá tozódna és valószínűleg egybeolvadna a nép
rajzzal" (15, 206). 

A burzsoá tudósok elképzelései ebben az esetben számunkra nem lé
nyegesek, bár érdekes az a téves állítás az említett cikkben (1 , 59), mi
szerint a népességtudomány ma csupán formálisan és deklara t ivan fűző
dik a gazdasági földrajzhoz. Az igazság tulajdonképpen a fordított ja. 
Amennyiben a gazdasági tényezők nem abszolút, de vezető szerepét el
fogadjuk, akkor a népességföldrajznak egy külön tudománnyá való ki-
szakítása csak formális és deklara t ív . 

Amennyiben nem ismerjük el a gazdasági tényezők szerepét azokban 
a jelenségekben és folyamatokban, amelyek egy népességet jellemeznek, 



akkor a népességtudományi sokféle módon határozhat juk meg, természe
tesen úgy is mint külön tudományt , amely ilyen módon sohasem juthat 
el valós és a tudományokon alapuló eredményekig, mivel téves alapokról 
indul ki. 

Az említett k i indulópont meghatározása világnézetünktől függ. A mar
xista és a burzsoá nézetek egyazon tá rsadalomtudománnyal kapcsolatban 
természetesen nem egyformák. Ennél az egyébként teljesen tisztázott 
problémánál mégis meg kell ál lnunk, tekintettel arra , hogy i rodalmunk
ban léteznek olyan nézetek is, amelyek cáfolják a világszemlélet és a 
ku ta tómunka kapcsolatát a tá rsadalomtudományokban. Ezek a nézetek 
ugyanis abból a feltevésből indulnak ki, hogy bizonyos jelenség kutatása 
„egyazon eljárás, egyazon módszertani eszköz segítségével", de két eltérő 
világszemléletből kiindulva, nem vezethet különböző eredményhez (16, 
135). 

Ügy hiszem ez alkalmas hely arra , hogy rámutassak e felfogás gyen
ge pontjaira. Mi valóban egy és ugyanazon kérdést ugyanolyan módszer
tani „eszközökkel" dolgozhatunk fel — például matematikai módon — 
és teljesen eltérő eredményekhez juthatunk, mivel az eredmények nem az 
„eszközök" alkalmazásától függenek, hanem attól, hogyan terveztük ki 
a kutatást . H a olyan téves megfogalmazásból indulunk ki, mint az ek
lektikusok és a mechanizmus képviselői — elsősorban a szociálfilozófia, a 
gazdasági determinizmus, a földrajzi determinizmus képviselői, valamint 
a hozzájuk hasonlóak —, akkor csak téves eredményekhez ju thatunk. Az 
eredmények egyaránt tévesek lesznek akár egész számok, akár törtszámok 
alakjában dobja ki őket a számítógép. Ez annak az eredménye, hogy a 
kutatás programozása esetén a szerző csak egy vagy egynéhány egynemű 
tényező hatását veszi figyelembe (gazdasági determinizmus, földrajzi de
terminizmus) teljesen nem megfelelő törvényszerűség alapján (szociálfi-
zika), néha mindket tő vagy esetleg valami harmadik elvtelen nézet ke
veréke alapján, ha ezt a szerző alkalmasnak találja (eklektika). 

A dialektikus és a történelmi materializmus mint a módszerek összes
jégének alapja védhet meg bennünket egyedül attól, hogy tőrbe ne es
sünk, amelyből nincs kiút és csak tudományunk tárgyának sokoldalú — 
komplex kutatása teszi lehetővé, hogy eljussunk a valós eredményekhez. 

Az említett cikk, amelyben homlokegyenest ellentétben áll egymással 
a népességtudomány két teljesen eltérő nézete, kétségbevonja e földrajzi 
tudományágnak ilyen megfogalmazását és módszertani értékét (1 , 63), és 
javasolja azoknak a nézeteknek az elfogadását, melyeket W. Bunge ame
rikai földrajztudós tár t fel „Elméleti földrajzában" (2). Azt állítják, hogy 
az említett nézetek, „nagy por t vertek fel a világban és így a szovjet 
tudomány is minden alaptételében elfogadta, sőt később feldolgozta és 
tökéletesítette is őke t" (1 , 64). Ügy gondolom hogy ez éppen elég ok 
arra , hogy W. Bunge „Elméleti földrajzán" elidőzzünk, és hogy lássuk mi 
az, amit el kell fogadnunk belőle a marxista világszemlélet helyett, azaz 
a dialektikus és a történelmi materializmus, valamint a tudományos 
földrajz termékeny módszertana helyett. 



1. A földrajztudomány matematizációja 

W. Bungenak az az állítása, miszerint a földrajztudományt matema-
tizálni kell, minden támogatást megérdemel. Ez uta t nyit és lehetővé 
teszi azoknak a törvényeknek a megismerését, amelyek alapján a termé
szet és a társadalom folyamatai végbemennek. A földrajztudósok ezt ter
mészetes szükségszerűségnek könyvelték el, és mindenüt t ahol matemati
kai szaktudással rendelkező káderek dolgoznak, jelentős kezdeti eredmé
nyeket értek el (mint pl. a Szovjetunióban, Bulgáriában stb.). A földrajz
tudomány matematizálásának gondolatát mindenesetre nem W. Bungenak 
köszönhetjük, bár tőle ered az ötlet, hogy a matemat ikai lag formalizált 
földrajzon keresztül egy egységes földrajz tudományt teremtsen meg, egy
séges törvényekkel , amelyek egyaránt érvényesek a földrajztudomány 
egészére (úgy a vízrajzra, mint a népességtudományra) . Művének az „el
méleti földrajz" című részében (2, 236—237) W. Bunge a következőket 
mondja: „ . . . Részemről a legmeggyőzőbb érvül szolgál az a tény, hogy 
a térről szerzett tudásunk bővülése, azaz a föld felszínéről alkotot t gya
korlati tudásunk és nézeteink bővülése, magával hozza a fizikai és a 
gazdasági földrajz elmélete között létező határ eltörlését. Ezt a nézetet 
különösen Csirszke hangsúlyozza, nem is szólva arról, hogy ő említést 
tesz sok olyan elv létezéséről, amelyek azonosak a fizikai földrajzi és 
a gazdasági földrajzi jelenségeknél. Közvetlen említést tesz arról is, hogy 
a formalizált elméleti földrajz fejlődése megszünteti a történelmileg ki
alakult ha tá roka t a fö ldra jz tudományban: „a formalizált földrajz" ki
fejezése alat t olyan földrajzot kell értelmeznünk, melynek törvényei ér
vényesek nem csak a földrajznak valamely, hanem minden egyes részére, 
még azokra is, amelyek külön tudományok formájában kivál tak belőle. 
Én úgy gondolom, hogy K. Troli a térbeli funkcionális elvekre vonat
kozó fontos nézeteinek kialakí tásakor az ál talános elméleti következte
téseknek éppen e lehetőségét t a r to t ta szem előtt. Thünen 130 évvel ez
előtt kifejtett gondolatai is éppen ezt az általános eszmét ta r ta lmazzák, 
amelyet E. Obszt hasonló okokból említ akárcsak Christaller a központi 
helyekről a lkotot t feltevésében". W. Bunge itt teljesen egyértelmű. Ezért 
ennek az á l láspontnak a megvédése azzal az állítással, hogy Bunge a 
különböző jelenségek természetét és eredetét a térbeli elrendeződés ma
tematikai törvényszerűségével fejezi ki (anélkül, hogy a fejlődés speci
fikus törvényszerűségeit tagadná) (1 , 68) nem tekinthető meggyőzőnek. 

Az a tény, hogy Bunge elfogadja a szociális fizikát nézeteinek elvi 
alapjául, éppen az ellenkezőjéről tanúskodik: ő a társadalmi fejlődés 
törvényszerűségének különlegességét tagadja, ebből indul ki, mindent a 
fizika és a biológia törvényeire vezetve vissza, melyeket általános érvé-
nyűeknek tar t . Erről a későbbiek folyamán majd több szó esik. Térjünk 
azonban vissza Bunge földrajzi matematizációjára és elméleti-földrajzi 
elképzeléseire. 

A földrajzi matematizációnak egyik alapvető kérdése, egy megfelelő és 
különleges matematikai appará tus kiépítése, amely alkalmas lenne a föld 



rajzi kuta tásokra . J. G. Szauskinnak W. Bunge könyve orosz nyelvű ki
adásához írt előszavában erről a következőket mondja: „A földrajztudo
mány számtalan ágának az elemzés folyamatában olyan matematikai mű
veletekre van szüksége, amelyek ma még a matemat ikában sem ismerete
sek" (2, 12). Az a tény, hogy ma még csak bizonyos kisszámú matema
tikai appará tus áll rendelkezésünkre, semmiképpen sem kisebbíti annak 
jelentőségét, amelyről J. G. Szauskin tanár említést tett. Meg kell emlí
tenünk más illetékes tudós véleményét is. V. M. Gohman és J. G. Szaus 
kin egy művéből (1971) kitűnik, hogy a jelen legnagyobb matematikusai 
(mint pl. A. M. Kolmogorov) , akik a matemat ikának bizonyos tudomá
nyokban való alkalmazását támogatják ugyan, de egyben figyelmeztetnek 
is bennünket annak veszélyére, hogy e tudományok fejlődésében tapasz
ta lható sajátosságokat figyelmen kívül hagyjuk. „A matematikai mód
szerek ésszerű alkalmazása hozzájárul egy konkrét tudomány módszer
tani alapjának megszilárdításához, de nem oldja fel azt a tudományt 
matemat ikára és nem egyenlíti ki annak különlegességeit" (17, 21). Egy 
másik helyen. V. M. Gohman, B. L. Gurevics és J. G. Szauskin ha tá ro
zot tan állítják, hogy I. M. Gelyfand és M. A. Cetlin, jeles matemat iku
sok nézetei, miszerint a matematikai szaknyelv és gondolkodásmód, 
amely a fizika és a műszaki tudományok szükségleteinek megfelel, a lkal
mat lan és távol áll a fiziológia szükségleteitől — „teljes mértékben ér
vényesek a földrajz tudományra is" (18, 11) 

Másrészt viszont, W. Bunge azt állítja, hogy az elméleti földrajz tár
gya a térbeli s t ruktúrák matemat ikai meghatározások alapján történő 
kutatása (2, 19; 1, 67). Ennek kapcsán a cikk szerzője (1) W. Bunge 
nézeteinek hatására a mai tudományos földrajzot és ennek módszereit 
régimódinak, leírónak és klasszifikálónak nevezi és felszólít bennünket , 
hogy harcoljunk „azok ellen a maradi nézetek ellen, amelyek az elméleti 
feltevéseket a gyakorlatiasság parancsának rendelik a l á" (1 , 60, 6 1 , 63). 
Érdemes lenne J. G. Szauskin szavait leírni W. Bunge könyvéhez írt elő
szavából: „A matematikai (elméleti, előrelátó) földrajznak . . . úgyszintén 
megvan a kutatási tá rgyköre : a térségi (földrajzi) összetételek. A tudo
mány ma még hiányosan ismeri ezeknek az összetételeknek a rendszerét. 
Ez még a jövő kérdése." Majd a továbbiakban így folytatja: „A tudósok 
előtt eddig ismeretlenek azok az összetételek, amelyeket a gazdasági és 
a fizikai földrajz tanulmányoz. Miben van közöttük a hasonlóság és mi
ben rejlik a különbség? Milyen ezeknek a lépcsőzete? Eddig ezt még senki 
sem tudja" (2, 13—14). Igazi feleletet e kérdésre abból a műből sem 
kapunk, amely később jelent meg a Szovjetunióban „Metaföldra jz" cí
men (18, 3—13). Tehát; ebben a pi l lanatban W. Bunge elméleti föld
rajzának nincs meghatározva a kutatási területe, de nem rendelkezik az
zal a matemat ikai aparátussal sem, amely tudományá t kutatni tudná . A 
szerzőnek csupán azok az elgondolásai vannak megnevezve, melyek sze
rint a nem meghatározot t s t ruk túráka t nem létező appará tus segítségével 
kell formalizálni. 

Az említettek miat t meglehetősen különös, hogy bárki W. Bunge állás-



pontjából ki indulva a jugoszláv földrajz tudományt „leírónak és klasszi
fikáló földrajznak" minősíti (1 , 60, 61). A mi földrajz tudományunk terén 
folyó tudományos munká t ilyen szempont alapján nem osztályozhatjuk. 

A matematikai módszerek segítségével történő elméleti munka fontos
ságát senki sem vitatja el. Erre nem csak azért van szükség, hogy a ku
ta to t t folyamatokkal kapcsolatban új eredményekhez jussunk, és hogy 
új törvényszerűségeket tárjunk fel, hanem azért is, hogy letisztázzuk a 
W. Bunge által hangozta to t t nézeteket. Ellenzem azonban a jelenleg hasz
nálatos módszerek teljes elvetését is, mert azt ta r tom, hogy az új mód
szerekkel együtt ezek mindig a lkalmazhatók. 

A tudományos földrajz, amely alkalmas a földrajzi jelenségek és fo
lyamatok okainak feltárására, ezek fejlődésének előirányzására, nálunk 
nem újkeletű. Sok mindent megtet tünk már és sok mindent jól csinál
tunk. Mindezt kétségbevonni és emellett egy amerikai mechanicisztikus 
tudós könyvét előtérbe helyezni mint valami szentírást, amely minden
nek a kezdete és a vége — elfogadhatat lan lenne. 

Szükségét érzem pár szót szólni W. Bungenak a matematikai forma-
lizáció módszeréről és felsorolni a módszerre vonatkozó néhány kérdést. 
Marx a „Tőke" első kötetének előszavában mondja: „A gazdasági for
mák elemzésénél nem alkalmazhat juk sem a mikroszkópot sem a vegyi 
kémszereket. Ezeket és a többi módszert absztrakcióval kell helyettesí
teni ." Most pedig vizsgáljuk meg, hogyan lehet alkalmazni és visszaélni 
ezekkel a nézetekkel. 

Tudot t dolog, hogy a matematikai nyelv egy egyetemes nyelvnek szá
mít. Segítségével többé-kevésbé leírhatjuk és elemezhetjük a természeti 
és a társadalmi jelenségeket és fo lyamatokat . H a a matemat ika nyelvén 
egy fizikai absztrakciót ha tá rozunk meg, mondjuk a hőtanból , a folya
dékok mechanikájából vagy e tudomány bármely más ágából, és azután 
ezt az absztrakciót átvisszük egy látszólagos hasonlóság alapján a népes
ségtudomány folyamataira (mondjuk a víz körforgását a lakosság hsly-
zetvál tozta tására) , akkor ezzel az anyag mozgásának legfejlettebb for
máját az anyag mozgásának legalacsonyabb formájára szűkítjük le (Le
nin egyértelműen figyelmeztetett egy ilyen állítás tévességére). Az emlí
tett esetben a hasonlóságot azonossággá a lakí to t tuk át, abszolutizáltuk, 
és végül (és ezt különösen szem előtt kell tar tani) teljesen megkerültük 
azokat a valódi okokat , amelyek kiváltják és irányít ják a népességtudo
mány területén végbemenő folyamatokat . Hiszem hogy S. V. Kalyesznyik 
akadémikusnak tökéletesen igaza van, amikor erről a módszerről azt ál
lítja, hogy az a földrajzi fo lyamatokra kiható törvényszerűségek elrej
tését nem pedig felfedését szolgálja (19, 6). 

N e m hiszem, hogy a népesség vándor lásának mintáját (amely egy ideig 
mozgásban van vál tozó hatáserősséggel, majd megáll, vagy fordí tot t i rányt 
kap bizonyos társadalmi tényezők hatására) meg lehet adni a fizika vagy 
a biológia jellegzetes nyelvén úgy, hogy az ugyanakkor jó is legyen. 

Egy ilyen mintához csak a valós okok és viszonyok absztrakciójáva! ju
tunk. Csak akkor nem lesz szükség az e lvonatkoztatás elvonatkoztatá-



sára (mint amilyenek a fizikai minták átvitele), amely olyannyira távol 
áll a valóságtól, hogy a valóságra nem is tudjuk alkalmazni . 

W. Bunge azonban a következő alapföltevésből indult ki : ha bármely 
tudományban kia lakí tot tuk egy bizonyos folyamat mintáját, akkor az 
általános jelleget ölt és a lkalmazható bármely más tudományban is csak 
alaki szempontból hasonló folyamat tanulmányozásánál (2, 261. J. G. 
Szauskinnak, W. Bunge könyvéhez í r t előszavában erről a következő
ket találjuk: „Felvetődik a kérdés: mi határozza meg a matematikai min
ták egységességét a földrajztudomány különböző ágazataiban? Beszélhe
tünk-e egy egységes térségelméletről a földrajztudomány rendszerében? 
Van-e belső azonosság a területileg lényegesen különböző térségi rend
szerek között? A feltett kérdések a legnehezebb és egyben a legvitatot
tabb kérdések közé sorolhatók (2, 12—13). Szerzőnk számára (1) ebben 
nincs semmi v i ta tha tó ; ellenkezőleg, számára ez az egyetlen ú tmuta tó a 
földrajztudomány fényes jövője felé" (1 , 64—65). 

Szükségesnek ta r tom a W. Bunge könyvében ajánlott példákat a té
nyek formalizálásával kapcsolatban megemlíteni. Ezeknek ugyanis a 
szerző (1) maximális értéket tulajdonít . W. Bunge művének egy jelleg
zetesnek mondha tó fejezetében, melynek címe: „A valószínűség mint az 
elmélet téves szempontja", Sz. Enke kutatásainak eredményeit említi, aki 
a térrendszerek piaci mérlegét dolgozta fel a vi l lanyhálózatban az á ram-
elosztásnál a lkalmazot t minták azonosításával. Említést tesz Richardsról 
is aki az autóutakon lebonyolódó forgalmat kuta t ta N e w t o n elméletének 
hozzáidomításával , va lamint M. Beckmanról, aki az áruforgalomban 
végbemenő tevékenységre vonatkozó eredményeihez a vízmozgástanból 
vette a mintá t (2, 26). Az említett minták alkalmazásánál az á rakra vo
na tkozó hasonlatot a nyomás, az áruszállításnál viszont a folyók folyam
mozgása képezte (2, 127). M. Beckman a népességet egy olyan minta 
alapján is tanulmányozta , amelyet a vízmozgástan elméletéből ve>t. Ha-
rold Hote l ing „A népességvándorlás matematikai elmélete" című művét 
W. Bunge legjelentősebb példakép gyanánt emlegeti. Hotel ing a népesség 
helyvál tozta tásának tanulmányozása a lkalmával a termodinamika min
táit vette alapul. I t t nem a hőenergia egyes utakon (vezetőkben) való 
mozgás formalizációjáról van szó, hanem egy rézlemezen keresztül tör
ténő hőmozgásról (2, 127). Ügy érzem szükséges lenne ennek az elmé
letnek egy kis figyelmet szentelnünk. Tudvalevő, hogy a hőmérséklet 
minden meghatározot t környezetben kiegyenlítődésre törekszik. Konkré
tan, ha a rézlemez egyik fele jobban, a másik fele viszont kevésbé van 
felmelegítve, a hőmérséklet a lemez kevésbé melegített része felé áramlik 
mindaddig, amíg a lemez egész felületén ki nem egyenlítődik. 

Ehhez hasonlóan, a munkaerő-fölösleg egyes országokból, vándorolni 
kezd azokba az országokba, ahol munkaerőhiány mutatkozik . Ezzel a 
munkaerő-vándorlással azonban európai szinten még nem keletkezik egyen
súly a munkaerőviszonyban, amint azt a hőegyensúlynál tapaszta l tuk, 
mivel a kapital ista gyárosok nem foglalkoztatják mindazt a munkaerőt , 
amely kínálja magát, hanem kizárólag csak azt és annyit , amennyi mi-



nimálisan elegendő a maximális nyereségszerzéshez. A kapital ista népe
sedési törvénynek ez egyik megnyilvánulási formája. H a ellenkező esetet 
veszünk — például a Szovjetuniót, ahol a szocialista népesedési törvény 
nagy mértékben kifejezésre jutot t az összlakosság foglalkoztatásánál , még 
itt sem jut kifejezésre automatikusan a munkaerő-egyensúly a bizonyos 
munkaerő-felesleggel rendelkező vidékek (pl. a falu mezőgazdaságának 
gépesítése miatt) és az intenzív ipari termelést folytató vidékek között , 
mivel nem elegendő egy ipari berendezést kitervezni és beépíteni ahhoz, 
hogy azonnal meginduljon a munkaerő odavándorlása . A falusi népesség 
lakóhely-vál toztatásával foglalkozó rendkívül jónak mondha tó könyvé
ben (1970-ben ad ták ki), Tat jána Ivanovna Zaszlavszka helyénvalóan 
állapítja meg, hogy a népesség lakóhely-vál toztatására intenzív kihatással 
vannak bizonyos fizikai földrajzi és gazdaságföldrajzi, továbbá demog
ráfiai, néprajzi, szociálpszichológiai és egyéb tényezők is (20, 55—57). 
Ebből világosan kitűnik, hogy a lakóhely-vál toztatásra vállalkozó mun
kás, akinek senki sem parancsolhatja meg azt, hogy hova menjen, maga 
választja meg azt ami neki legjobban megfelel, vagy pedig egyszerűen 
marad azon a munkahelyen, amelyen van, ha semmi jobbat nem kínál
tunk fel neki (Véletlenül értesültem arról a tényről, hogy a hatalmas 
„Zsiguli" autógyár hosszú ideig komoly problémákkal küszködött , amíg 
biztosítani tudta a megfelelő számú munkást . ) . 

Másrészt viszont, ha Hotel ing rézlemeze több helyen erősebben fel
melegszik és eléri a hőmérséklet különböző fokát (úgy ahogy Európában 
is van néhány állam, ahol különböző fokon van a munkanélküliek száma, 
bár mindenüt t magas ennek az aránya) , de néhány helyen ez a rézlemez 
ugyanakkor az alacsony hőmérséklet különböző fokát éri el (ami például 
Nyugat -Németországot , Franciaországot, Svájcot, Ausztriát , Svédországot 
képviselné), akkor a hőmérséklet nem csak a hiányt muta tó területek felé 
áramlana, hanem igyekezne kiegyenlítődni az erősen felmelegített felüle
teken is (amelyhez például Görögország, Jugoszlávia és Olaszország ha
sonló). Amikor a munkaerő-vándorlásról van szó egy dolgot biztosan le
szögezhetünk: Görögország, Jugoszlávia és Olaszország között erre nem 
kerülhet sor, ami azt jelenti, hogy újra nincs hasonlat a hőmérséklet ter
jedésével. Mindez azt bizonyítja, hogy a termodinamikából vett minták 
alkalmazása a népességvándorlásra érvényes törvényszerűségek kutatásá
nál annyira korlátozot t , hogy tárgyta lan alkalmazásáról beszélni. Legke
vésbé sincs szükségünk a rézlemezen keresztül tör ténő hőmérséklet ter
jedésének matemat ikai mintájára ahhoz, hogy kutathassuk a munkaerő 
bizonyos feltételek melletti vándorlását azokról a vidékekről, ahol mun
kaerő-felesleg van azon vidékek felé, ahol munkaerőhiány mutatkozik . 
A fizikai törvényszerűségek ismerete helyett a társadalmi törvényszerű
ségek ismeretére van szükségünk ahhoz, hogy elemezhessük a népesség
vándorlás folyamatainak fejlődését. Az így kapo t t elmélet tudományos 
alapokon nyugszik és nem lesz hihetetlen még akkor sem, ha ez nem 
egyezik W. Bunge alapvető nézeteivel. 

W. Bunge a szociális fizika mellett tör pálcát és e minták alkalmazása 



céljából még egy magyaráza t ta l szolgál. Ez a magyaráza t „na iv" , gya
korlati indokokra kor lá tozódik: „a tudásnak egyszerűbb a dolga, ha egy 
új elméletet valamely már ismert elmélet nézőpontján keresztül mutat 
be . . . mivel csupán az emberiség nagy elméi képesek arra , hogy a világ 
megismerésében tökéletesen új hozzáállást fedezzenek fel" (2, 27; 1, f>5). 
Tehát , emiatt kell elfogadnunk azoknak a formalizált mintáknak a segít
ségét, amelyek a víz, a hő, az elektromosság, a gázok stb. mozgását ha
tározzák meg és t anu lmányoznunk az emberek és az áru mozgását, mivel 
mindez formálisan ugyanolyan: a népesség változik, a víz mozgásban 
van, a hő terjed stb. H a már mindenáron a földrajz tudományos alapo
kon való fejlesztése van szándékunkban, méghozzá a fizika törvényei 
szerint, feltehetjük a kérdést, nem furcsa-e egy kicsit az a logika, amely 
az összehasonlítás tárgyául éppen a víz és a népesség mozgását veszi. 
A folyóban a forrásnál van a legkevesebb víz és a torkola tánál a leg
több. A fejlődés, a mozgás tehát a jelentéktelen patakocskákból indul ki. 
hogy a torkola tnál egy erőteljes folyóvá alakuljon. A népesség vándor lá 
sánál éppen az ellenkező esetet tapasztalhat juk. A munkaerő-fölösleg és 
a munkanélküliek legnagyobb száma a forrásállamokban van. A munka
erőknek csak egy bizonyos része ömlik át abba, vagy azokba az orszá
gokba, amelyek hasonlóak a torkola thoz, tekintettel arra , hogy munka
erőhiány jelentkezett náluk. Tehát a folyamat a folyás i rányával gyengül. 
Ez a minta valamivel jobb képet fest, ha hajlamosak vagyunk a bűvész
kedésre, és ha a víz tömegének értékét felcseréljük a folyómeder esés-
szögének értékével. Az esésszög ugyanis legnagyobb a forrásnál, és csök
ken a torkolat i rányában. Formálisan tehát minden tökéletesen meg
egyezik. 

Úgy hiszem eléggé érthető, hogy az említett tudományos kutatás mód
szertani lényegét az anyag mozgásának legmagasabb formája levezetése 
képezi az emberi társadalomban az anyag legalacsonyabb formájára a fizi
ka leegyszerűsített mintái segítségével. Ezáltal a fizikában a lkalmazot t ma
tematikai mintá t hozzávetőleges hasonlóság miat t a társadalmi folyama
tok kutatásánál abszolutizáljuk. N e m nehéz ar ra következtetnünk, hogy 
mit vár el a burzsoá tudomány azoknak a nézeteknek ünnepélyes fel
fedezésétől, melyek szerint a társadalmi hatáskörben a folyamatok a fi
zika törvényei szerint, vagy (ami ugyanaz) a fizika törvényeihez ha
sonlóan történnek. H a ez így van, akkor az emberiség összes balszeren
cséje miat t tűrnie kell, és nem lehet a társadalmi berendezést okolni 
Minden egy törvényszerű jelenség eredménye, amelyre éppen úgy nem 
lehet kihatni , mint ahogy a föld vonzóerejével vagy a Földnek a N a p 
körüli forgásával szemben tehetetlenek vagyunk. Másrészt viszont, mivel 
a társadalmi fejlődésnek nincsenek valami külön törvényei — a kapita
lista rendszer mint az emberi szervezetek legtökéletesebb formája örökös, 
cs csupán a műszaki szint változása figyelhető meg (iparosítás előtti, ipa
rosított és iparosodás utáni társadalom + a társadalmi rendszerek kon
vergencia-elmélete). 

A X I X . század utolsó negyedében, még W. Bunge előtt, hasonló me-



sét hal lo t tunk F. Ratzeltól , azzal, hogy a tudomány fejlődésével /a la-
mennyit fejlődött a mese is. Ez szükségszerű is volt , mivel Ratzel föld
rajzi determinizmusa a szerző által adot t formában a kapitalista világ
ban is elveszti pártfogóit . Most tehát nem arról van szó, hogy az ég. 
hajlat, az élelem és a természeti környezet egyéb elemei sorsdöntőén ha
tározzák meg az emberi közösségek fejlődési i rányát , hanem azon a me
sén keresztül folytatódik, miszerint a fizikában a lkalmazot t matemati
kai minták felhasználhatók a társadalmi jelenségek elemzésénél a társa
dalmi folyamatok matematikai mintái formájában. Tekintet tel arra, 
hogy a törvények egységesek és érvényesek a természetben végbemenő 
folyamatok elemzésénél, magától értetődik, hogy a társadalom is ugyan
azon törvények hatására fejlődik. Az említett konkrét esetben W. Bunge 
„Elméleti földrajzában" említett természeti törvények hatására . Bunge-
nak az az állítása, hogy itt csupán a területi viszonyok jelenségeiről van 
szó, és nem ezek törvényszerű fejlődéséről (1 , 68), nem bírja el a bírá
latot, mivel már az „Elméleti földrajzban" is éppen elég bizonyíték ál
lítja ennek az ellenkezőjét. Többek között erről tanúskodik a már idézett 
fejezet is (2, 236—237). 

Amikor a földrajztudomány matematizációjáról van szó, figyelembe 
kell venni, hogy ezen a téren a fizika és a biológia vajmi keveset segít
hetnek és hogy a fizikai és a társadalmi földrajz nélkül nincs alapunk 
egyetlenegy paraméter meghatározására sem. Emellett a földrajzi térség
ben végbemenő folyamatok fejlődése közben, de elsősorban a társadalmi 
hatáskör keretén belül végbemenő folyamatok fejlődése közben, a para
méterek száma ál landóan növekszik, ami az egynemű és a különnemű 
tényezők kölcsönhatásának következménye. Ez új minőséghez és a fej
lődés új törvényszerűségeihez vezet. Mi nem ismerünk olyan mértékben 
minden paraméter t és azokat a ha tá roka t sem, amelyek között ezek mo
zoghatnak, hogy a népességtudományban lezajló a lapvető folyamatoknak 
egy általános meghatározást adha tnánk . Hogyan várhat juk el tehát, hogy 
a más tudományágakból kölcsönvett, nem teljesen megfelelő matematikai 
minták alapján jussunk el ehhez az általános meghatározáshoz, ha tud
juk, hogy egy törvény bizonyos paramétere csak egy meghatározot t ér
tékig a lka lmazható . Még a legáltalánosabb matematikai föltevésből ki
indulva is egy bizonyos megoldás; és még tovább, egy megoldás fenn
maradása, az egyenletben lévő paraméterek viszonyától függ, amelyek 
ebben az esetben valamilyen ál talánosí tot t törvényszerűcéget képeznének. 

N e m vitás a földrajz matematizációja, a földrajzi jelcrrégek megtelelő 
matematikai eszközök segítségével történő kutatása. A vita ott kezdődik, 
amikor egy módszernek kizárólagos és mindenható — egyetemes fontos
ságot tulajdoní tunk. Vita keletkezik akkor is, ha valaki nem tudományos 
és rég megdöntöt t elméleteket matematikai köntösbe öltöztet és ezeket 
megpróbálja mint a földrajztudomány legújabb és legmagasabb szintjét 
kimutatni . 



2. A szociális fizika és a társadalmi földrajz 

A „szociális f izika" időszerű fogalmának legszabatosabb megfogalma
zását F . Grey amerikai tudós ad ta meg (1959), amelyet M. J. Alybrut 
(23, 3) idéz: „A jelenlegi pi l lanat reménnyel tölthet el bennünket , ha az 
ígért időszak útjainak bőséges megvalósítása felé vezet. Ez viszont csak 
úgy lehetséges, ha elegen értjük meg azt a tényt , hogy a gazdasági tudo
mány csak a fizikának és biológiának egy ága. Jövőnket megvalósíthatjuk 
érdekeink szerint, ha az említett tudományok terén tevékenykedünk" . 

W. Bunge „Elméleti fö ldrajzának" egyik alapkövét Hotel ing az az 
állítása alkotja, mely szerint a térben végbemenő bármely áthelyezés az 
entrópia elvén alapul. Az elvben az energia azon tulajdonsága jut kife
jezésre, amely szerint az energiatöbblettel rendelkező területek felől tör
ténik az áramlás az energiában szegény területek felé az energiaegyen
súly teljes megvalósulásáig. Amint lát tuk Hotel ing ezt az elvet alkalmaz
ta „A migárció matematikai elmélete" kialakításánál (2, 127, 132). Errő! 
már esett szó, bár szükséges lenne Hotel ing hasonló megoldásaira még 
egy megjegyzést tenni: a népesség és a települések mai elrendeződése meg
muta t ták , hogy az entrópiával éppen ellentétes erők ha tnak, mivel a 
népességtudomány egyik fő és jelentős jellemvonása a városias felfogás, 
amely szerint a népesség és települések elrendeződése arányos a termelési 
erők fejlődésével, elsősorban pedig az ipar és a hozzá kapcsolódó ter
melési és egyéb komplexumok fejlődésével. Még egyszer felhívnám a fi
gyelmet arra , hogy Hotel ing összehasonlítást végez a hőnek a fémlapon 
mint izotrop anyagon keresztül tör ténő terjedésével. W. Bunge nagyra 
értékeli Hotel ing hasonlatai t és teljesen magáévá teszi őket. Állásfogla
lása azonos W. Worns munkáival szemben is, aki gyakorlat i lag alkal
mazta a szociális fizika eszméit, de Pot ter munkáival szemben is, ame
lyek Worns munkáin a lapulnak. E kérdésben W. Bunge végleges értelmű 
véleményt mond, amikor ezt állítja: „El tűnt az eddigi lehetetlen helyzet, 
amikor a gyakorla tban mellőzték a földrajztudomány alapvető területein 
a „szociális f izika" nagy és fontos eredményeit mind a kutatás módsze
reinél, mind pedig az elméleti hozzáállás a lka lmáva l" (2, 120). W. Bunge 
elismerését fejezi ki Beckmannak a szociális fizika módszerei alkalmazása 
és a matematikai min táknak a népességtudomány kutatásába való be
építése miatt , amely az „elméleti h id rod inamikán" alapult (2, 127). Ez 
alkalommal mondja, hogy a gazdasági jelenségek elméletének kidolgozá
sánál a gazdasági földrajz megfelelő részeihez mindig lehetett találni meg
felelő részeket az elektromosság és a folyadékmozgás területéről (2, 128), 
és ezalatt a mozgás egységes törvényeire, a természet és a társadalom 
egységes törvényein alapuló fejlődésre, a tudományok természeti és hu-
manitáris felosztásának megszüntetésére gondol. Az előszót kivéve v.2, 
21) az „Elméleti földrajz" számtalan fejezetében megtaláljuk az említett 
nézetet éppen úgy, mint a már említett idézetekben is. 

A szociális fizika egyáltalán nem új jelenség az elméletek sokaságában. 
Fő jellemvonása abból áll, hogy bizonyos formális hasonlóságokat abszo-



lutlzál és ezáltal építi ki univerzális törvényeit azzal a fő céllal, hogy 
(amint azt Grey nagyon korrektan emeli ki) az emberiség fejlődését és 
e fejlődés teljességét összefoglalja és meghatározza a fizika és a biológia 
törvényszerűségeinek segítségével, mert ezek, úgymond, a természet és 
a társadalom univerzális törvényei is. 

Úgy gondolom, hogy a természet és a társadalom tényezői közöt t fenn
álló szoros kapcsolatot és egymásrahatást , amely a földrajztudomány 
összességére is jellemző, nem kellene azonosítani valami közöt tük fenn
álló egyenlőséggel, nem kellene mesterséges koholmányokat alkotni meg
szüntetve ezáltal azt a különbséget, amely a természet és a társadalom 
rejlődéssének törvényszerűségei közöt t fennáll. És itt nem csak a kü
lönbségekről van szó, hanem arról is, hogy minden egyes társadalmi
gazdasági fölépítmény keretén belül lényegesen különböznek a társadal
mi-gazdasági fejlődés törvényszerűségei is. Még 1978-ban Engels az „An
t i -Dühr ingben" ezt í r ta : „Azok a feltételek, amelyek közöt t az emberek 
termelnek és az árucserét lebonyolítják, különböznek más-más országok
ban, de ugyanazokban az országokban is egyik nemzedéktől a másikig. 
Tehát a politikai gazdaságtan nem lehet azonos minden országban és 
minden történelmi korszakban. 

Óriási a különbség az íj és a nyíl között , a vadember a lkot ta kőkés és 
a csak véletlenül létrejött árucsere között és egy ezer lóerős gőzgép között , 
a gépesített szövőszék, a vasút és az angliai bank k ö z ö t t . . . Az aki meg
kísérelné a Tűzföld politikai gazdaságtanának törvényeit Anglia polit i
kai gazdaságtanának törvényeivel kiegyenlíteni, az minden bizonnyal 
csak banális általános frázisokat hangozta tna . A politikai gazdaságtan 
tehát lényegesen történelmi tudomány. Történelmi anyagot dolgoz fel, 
azaz, olyan anyagot , amely ál landóan változik, először is kikutatja a 
termelés és az árucsere fejlődésének különleges törvényeit a fejlődés min
den fokozatán, és csak ennek az elemzésnek a végén tudja megállapítani 
azt a kevés teljesen általános törvényt , amely érvényes ál talában mind a 
termelésre, mind pedig az árucserére (24, 151—152). Lenin 1894-ben ír
ta, hogy Marx tagadja azt az elméletet, miszerint a gazdasági élet tor 
vényszerűségei azonosak a már letűnt és a mostani társadalmi-gazdasági 
a lakulatokban létező törvényszerűségekkel (25, 167). Lenin több mini 
80 évvel ezelőtt írta, hogy „az előző közgazdászok nem értették meg a 
gazdasági törvények természetét összehasonlítva őket a fizika és a veg>-
tan törvényeivel. Egy alaposabb elemzés rámuta tna arra , hogy a szo
ciális szervezetek legalább olyan nagy mértékben eltérnek egymástól, 
mint az állatok és a növények szervezete. Egy ilyen kutatás tudományos 
értéke abban van, hogy letisztázzuk ezeknek a különálló (történelmi) 
törvényszerűségeknek a létezését, amelyek e társadalmi szervezet ki Ala
kulását, létezését, fejlődését és elhalását, valamint egy másik magasabo-
rendű szervezettel való felváltását eredményezik" (25, 167). Ugyanez
zel a kérdéssel foglalkozik egy másik helyen is: „A gazdasági összetétel 
fogalma pontosan letisztázódott az előző közgazdászok elméletének meg
döntésével, akik ott is a természet törvényeit vélték látni, ahol csak 



egy történelmileg meghatározot t termelési viszony rendszerével és tör
vényszerűségeivel állunk szemben" (25, 429—430). 

Marx 1870-ben Kugelmanhoz intézett levelében bírálja Fridrich Al
bert Lange német filozófust, aki marxis tának nevezve magát a marxiz
must azzal próbál ta továbbfejleszteni, hogy úgymond, az egész történel
met egyetlen, „a természet egységes nagy törvénye" alá rendelte, melyet 
a fennmaradásér t v ívot t harc törvénye képez. Da rwin e feltevésének a 
társadalmi tudományok területére való átvitelét Marx értelmetlenségnek 
nevezi és Mal thusnak a világ túlnépesedése elméletének filozófiai állás
pontjaként emlegeti. Erről szólva Lenin a következőket mondja: „Marx
nak Lángéra vonatkozó bírálata nem arra vonatkozik , hogy Lange be
csempészi a Malthus-féle elméletet a szociológiába, hanem abban, hogy 
a biológiai fogalmak átvitele a társadalmi tudományok területére ál talá
ban csak frázisként kezelhetők" (26, 349). 

Több mint 100 éve annak, hogy Marx , később pedig Engels és Lenin 
bebizonyí tot ták: a szociális fizika álláspontjai nem szolgálhatnak alapul 
a tá rsada lomtudományok bármely területének kutatására , mivel teljesen 
téves alapokból indulnak ki. Ezek az ál láspontok csak nagy károka t 
okozhatnak téves és semmitmondó eredményeikkel. 

Az viszont, hogy egy osztály felfogásában részrehajló amerikai föld
rajztudós (Bunge) a szociális fizikát alapul vette „Elméleti földrajzához", 
egészen természetes. Nézeteinek felsorakoztatásánál teljesen őszinte és 
ebből a szemszögből nézve kor rek tnak mondható . Őszintesége lehetővé 
teszi minden marxis tának, hogy azonnal lássa tulajdonképpen milyen né
zetekről is van szó. Ennek ellenére az egyik cikkben (1), amely a legma
gasabb elméleti szintű elemzés számba megy, emellett döntőbírói szerepe 
is lenne földra jz tudományunkban, Bunge könyvére a legmagasabb érdem
jegyet adták. Így azután ma egy egészen különleges helyezetnek vagyunk 
szemtanúi és részesei. Lehetőség nyíl t arra , hogy újra elvessük és bizony
gassuk annak a feltevésnek tudományta lanságát , amelyet a marxizmus 
klasszikusai már egy századdal ezelőtt elvetettek, követ-kövön nern 
hagyva e feltevésből. Az a tény, hogy az említett tudományta lan elmé
let ma matematikai formában látot t napvilágot nem szabad hogy félre
vezessen bennünket az elmélet lényegének felfedésekor. 

W. Christallernak a központi helyekről alkotott elmélete 

Walter Christaller elméletét 40 évvel ezelőtt jelentette meg a Die Zent-
ralen Or ten in Süddeutschland Jena, 1953. W. Bunge az „elméleti föld
rajz létezésének alapvető b izonyí tékaként" emlegeti ezt az elméletet (28. 
33). Művében ezeket mondja: „ H a nem létezne a központi helyek elmé
lete, megszűnne annak lehetősége is, hogy az elméleti földrajzról mint a 
tudományok önálló ágának létezéséről beszéljünk" (2, 140). Ez egyike 
azoknak az okoknak, ami miat t Christaller elméletének alapvető fölte
vését elemezni k ívánom. Az elmélet abból indul ki, hogy a legalacso-



nyabb rendű települések bármelyik hálózatában egyenletesen oszlanak el 
háromszög alakú, nem pedig négyszög alakú hálót a lkotva, mivel a há
romszög felületének összessége szorosabban helyezkedik el a térben a 
négyszög területének összességétől (az erő gazdaságosságának törvénye). 
Ebből a feltevésből Christal ler egy tiszta logikai következtetést vont le, 
mely szerint az adot t települések egyenletes elrendeződése esetén egy 
meghatározot t piaci zónában, a települések egy szabályos hatszöghöz ha
sonló hálót a lkotnak. A helységek közöt t egy közepes egymás közötti tá
volság létezik, amit a vevőknek meg kell tenniük, hogy a központba jut
hassanak. Ezáltal az egy központhoz fűződő települések száma szigorúan 
meghatározot t . Ebből következik azután az a feltevés is, hogy a tele
pülések közöt t lépcsőzetesség jelentkezik, vagy ahogy azt W. Bunge 
mondja: „azok a helységek, amelyekben a lakosság é l" olyanok, hogy 
minden egyes központnak mindig egy bizonyos számú település var. alá
rendelve, amelyek egy lépcsőzetes elrendezett skálán mindig egy fokkal 
alacsonyabban helyezkednek el. A településnek ezt az ál landó számát 
W. Christaller „K"-va l jelölte meg. H a ezen a rangsoron városok, fal
vak és falvacskák vannak , akkor egy „ K " — 7 esetében minden város kö
zül 6 falu helyezkedik el, míg a hetedik e csoportban minden esetben a 
város lesz. E logikai a lkotmány esetén minden falu körül 6 falucska 
helyezkedik el, minden esetben egy szabályos háromszög alakú hálót al
kotva . E szabályos háromszögek azután egy szintén szabályos hatszög 
alakú háló alkotó részei. 

Ebbe az elméletbe viszi be azután W. Christaller a „szolgáltaráook 
és az áru megvalósí tásának" fogalmát is. Az elmélet szerint létezik egy 
alsó határ , amikor a vásár lóknak, vagy egyes szolgáltatásokat igénybe
vevő lakosoknak a száma annyira kicsi, hogy ez nem indokolja az árut 
előállító vagy a szolgáltatásokat végző üzemek létezését. Ebből tovább az 
következik, hogy egy rangsor keretén belül a települések kiterjedése 
egyenlő, a szolgáltatásokat végző üzemek összetétele pedig hasonló. Ez 
minden települési típus esetében érvényes, tehát akkor is ha falvacskák-
ról, falvakról , vagy városokról van szó. Az itt említett különböző felte
vések összességébe tar tozik végezetül az a feltevés is, hogy a rangsorolás 
magasabb fokán álló települések a szolgáltatások minden olyan válfajá
val rendelkeznek, mint a rangsorolás alacsonyabb fokán állók is („aláren
delt központok") (2, 140—143). 

Az említett feltevést sok szerző elemezte, rendszerint érintetlenül hagy
va, vagy csak kis változást eszközölve az elgondolás lényegén. A legtöbb 
vita akörül folyt, hogy vajon a „ K " paraméter (segédváltozó) vál tozó 
vagy vál tozat lan maradjon-e. Bungenak például az a véleménye, hogy a 
„ K " értéknek vá l toza t lannak kell maradnia . A központ i helységek el
méletének egyik kialakítója, E. Thomas egy olyan következtetésre jutott , 
mely szerint a piac úgy növekszik vagy csökken, ahogy az a kristályok 
esetében történik. Ezért úgy véli, hogy a központi helységek elméletére 
alkalmazni kell a kr is tá lytanban használatos matematikai apparátust . (2, 
151). A kutatás hasonló tárgyát és Christaller elméletének ellenőrzésre 



szoruló hasonló eredeti elméletet megtalálhatjuk W. Bunge könyvében is, 
de erről felesleges említést tenni. Két dolgot azonban mégis kiválasztot
tam: 1. a szimmetrikus formák létezésének mélyebb filozófiai magyaráza tá t 
a térben W. Bunge Ernst Maxnál talál ta , akinek filozófiájáról eleget tu
dunk Leninnek Max elgondolásaira vonatkozó bírálatából („Material iz
mus és eupiriókrit icimus"). Max ugyanis 1883-ban azt ál l í totta, hogy 
minden szimmetrikus rendszerben minden egyes deformációval szemben, 
amely a szimmetria megbontására törekszik, szembeszáll egy vele egyen
rangú deformáció, amely a szimmetria visszaállítására törekszik (2, 272). 
Minden különösebb magyaráza t nélkül is világos, hogy Maxnak e felte
vésével a földrajztudomány nem lett gazdagabb. 2. Mivel maga az „El
méleti földrajz" alapítója is megállapítja, hogy a számtalan kísérletezés 
és ellenőrzés ellenére sem lett Christaller elmélete bebizonyítva (2, 153— 
155), ő ehelyett kísérleti bizonyítékkal szolgál: egy 45-cm-es átmérőjű 
vízzel félig töl töt t műanyag mosdótálba százszor 20—20 dugót dobtak. 
A dugókat mágnestűkkel szúrták át mégpedig úgy, hogy azonos pólusuk 
fölfelé volt fordí tva, míg alsó részükre ólomegyensúlyozót helyeztek cl. 
A kísérletezés alkalmával a dugók 4 3 % - b a n szabályos hatszög alakban 
rendeződtek el, melynek egy középpontja volt, 25%-ban ugyanilyen for
mát öltöttek, de középpont nélkül, 22%-ban szabályos ötszög alakult ki 
külön középpont ta l , 4%-ban pedig középpont nélkül, míg a többi eset 
(nyolcszög, négyzet és amorf elrendeződés) 2 vagy 1%-ban jelentkezett 
(2, 273—275). Úgy gondolom, hogy a földrajztudományban, de különö
sen a népességtudományban egy ilyen kísérlettel semmi sem bizonyí tható . 

A központi helyek elméletével kapcsolatban a következő ellenvetése
ket lehet tenni: 

1. Az elmélet csak egyetlen tényező, ami a harmadlagos tevékenységek 
hatására épül. Ezeknek optimális elrendeződéséből, amelyeket egy sza
bályos hatszegbe skatulyázot t be, a különböző szolgáltatások és vásárlók 
minimális mozgása következik. N e m vitás, hogy e mozgás minimizáció-
ját tekintetbe kell venni minden fejlődés tervezésénél, ellenben vitás az 
a feltevés, hogy ez az egyetlen tényező, amely a település hálózatának 
összetételét és annak alakját meghatározza. Továbbá vitás az is, hogy 
csupán egy tényező elemzése alapján fel lehet állí tani egy olyan elmé
letet, amely a települések hálózatának kialakulásában törvényszerűséget 
lelentene. A mezőgazdasági és az ipari termelés, amelyek a harmadlagos 
tevékenységeket lehetővé teszik, és amelyek nélkül e tevékenységek léte
zése elképzelhetetlen, az elmélet egyáltalában számításba sem veszi, habár 
ezek és a többi tényező amelyekről a népességtudomány meghatározása
kor már említést tettem, döntő hatást gyakorolnak a település helyzeté
re, összetételi tulajdonságaira és há lóza tának jellegére, tehát az említett 
vagy hasonló (matematikai) minta elengedhetetlen segédváltói (paramé
terei). I t t tehát a harmadlagos tevékenységek, amelyek a mezőgazdasági 
és az ipari termelés létezésének és fejlődésének a következményei, az 
ipari és a mezőgazdasági települések elrendeződésének okai is egyben. Az 
okozat és az ok keverése a „gondolkodás gazdaságosságának" drasztikus 



vol tára utal és semmiképpen sem lehet az ipari megoldások megközelíté
sének módja. 

2. Christaller számára a földrajzi környezet nem létezik. Elgondolását 
egy elméleti síkon kivitelezi, amelyet abszolút egyneműség jellemez. A 
hegyrajzi és a vízrajzi tá rgyak sem léteznek, figyelmen kívül hagyja a 
természeti kincseket, az energiaforrásokat, a növényvilágot és az éghaj
lati v iszonyokat is. Számára csak a települések pontosan meghatározot t 
száma létezik (K—7) melynek központ já t egy elképzelt hatszög csúcsa 
képez (mint a minimizál t mozgás legideálisabb térbeli formája), függet
lenül at tól , hogy ezen a csúcsponton a Trigláv, az Adriai- tenger vagy 
pedig valamilyen Száva menti mélyfekvésű rét helyezkedik-e el. Chris
taller és elmélete továbbfejlesztőinek népes hadserege számára mindez 
nem jelent semmilyen problémát . Az egész elméletben csupán az számít 
v i ta tha tónak, hogy a „ K " paraméter vá l tozat lan vagy vál tozó legyen-e. 

Christaller absztrakciója nem a valóságból indul ki. Elméletének el
vont alapja van, amelyet egy elképzelt egyneműség jellemez. Ebből ab
sztrahál azután mindent , ami nem illeszkedik be a szerző már előre meg
határozot t elméletébe, meghagyva csak néhány elemet, amivel azután 
manipulál . Így tehát az említett elmélet létrejötte, fejlődése és végleges 
megalakulása lehetetlen elképzelésekhez fűződik, bár a szerző adot t egy 
megoldást is, hogy minél kevesebb időt és energiát pazarol junk a kere
sésre. Christaller üres a lko tmányá t az élet nem igazolta és bolygónkon a 
települések hálózata nem az ő vázla ta alapján épül fel. Ennek oka abban 
van, hogy a települések elrendeződésénél nem játszanak döntő szerepet a 
mi kívánságaink és meggyőződésünk arról , hogy a szabályos hatszög (a 
városokkal a középpontban) egy ideális mértani forma, amelyet a tele
pülések hálózatának megteremtésekor a lka lmaznánk, függetlenül attól, 
hogy véleményünk szerint ez legideálisabban oldaná meg az emberek és 
az áru mozgásának minimizációját. A települések kialakulásaira egész 
sor olyan tényező hat, amelyekről az előzőekben szóltunk és amelyek a 
leggazdagaságosabb módon alkotják a települések rendszerét. 

3. A központ i helyek elmélete egészében az emberek és az áru mozgása 
közben befektetett legminimálisabb energiahasználat elve érvényesül. Ez 
a mozgás úgynevezett minimizációja, alapját pedig „az energia gazdasá
gossága", vagy „az erő gazdaságossága" elmélet képezi, amellyel Lenin 
elég bőven foglalkozik Sz. Szuvorov nézeteinek bírála tában (3, 346—351). 

H o g y ez a minimizáció a legteljesebben kifejezésre juthasson, a meg
oldást az elmélet szerzői a geometria elvont formáiban (hatszög) talál
ták meg. 

Ebbe a hatszögbe azután beépítettek egy abszt rakt népességet, amely 
nem termel csak vásárol, és a harmadlagos tevékenységek szolgálatait 
élvezi. Ilyen feltételek mellett ez a népesség valóban minimizált mozgás
ra kényszerül. 

Az erő gazdaságosságának „ tö rvényé t" legtökéletesebben Sz. Szuvorov 
fogalmazta meg: „A világfolyamatot szabályozó törvények lépcsőzetében 
az egyes és bonyolul t törvények általános és egyszerű törvényekre vezet-



hetők vissza, s valamennyi alá van rendelve a fejlődés egyetemes törvé
nyének, az erő-ökonómia törvényének. Ennek a törvénynek az a lénye
ge, hogy minden erőrendszer annál maradandóbb és fejlődőképesebb, 
minél kevesebb benne az erőkifejtés, minél több a felhalmozás, és minél 
jobban szolgálja az erőkifejtés a felhalmozást. A mozgó egyensúly for
mái, melyek régóta felkeltették az objektív célszerűség gondolatát (a 
naprendszer, a földi jelenségek körforgása, az életfolyamat), éppen a 
bennük meglevő energia megtakarí tása és felhalmozása, belső ökonó
miájuk következtében kezdődnek és fejlődnek. Az erőökonómia törvénye 
minden szervetlen, biológiai és társadalmi fejlűJés egyesítő és szabályozó 
elve". Kitérve az említett nézetre, Lenin ezt mondja: „Meglepő könnyen 
sütnek ki „egyetemes törvényeket" a mi „pozi t ivis tá ink" és „realis
tá ink"! Szuvorov „egyetemes törvénye" éppoly tar ta lmat lan , fellengzős 
frázis, mint Dühr ing egyetemes törvényei, ezt sehol sem lehet alkalmazni 
a szervetlen fejlődésre. A fejlődés másik területén — a biológiában, nem 
az erőökonómia törvényével ta lálkozunk, hanem a létért való küzdelem
mel és a kiválasztással, amit az erőpazarlás jellemez. A harmadik (a tár
sadalmi) területen pedig harmadik értelmében foghatjuk fel az „egyete
mes törvényt" , jelentheti a termelőerők fejlődését" (3, 3 4 6 — 3 5 1 ; 26. 
351—356). 

I t t egyáltalán nem vitás az az igyekezet, melynek célja a térbeli moz
gás minimizációja. Vitás annak a módszer tannak a helytállósága egy bi
zonyos elmélet felállításánál, amelyet egyetemes törvény igényességével 
a lka lmaznak a települések hál lózatának kialakításánál , habár ez nem 
alapul a ténylegesen ható tényezők összességén, hanem egy geometriai 
mintán, egy nagyon régen kitalál t erőgazdaságosság „ törvényén" , amely 
teljesen elvont módon csak egyetlen problémát old meg — a fogyasztók 
mozgásának minimizációját ezek ellátása a lkalmával . 

Be kell ismernem, valóban nem lehet könnyű szemtanúnak lenni ab
ban a korban, amikor milliók, menekülve a mérgező füstköd és a zaj 
elől a szennyezett fővárostól száz meg száz kilométerre emelik fel tele
püléseiket, amelyekből azután naponta munkára indulnak, és ugyanak
kor azt a nézetet vallani, hogy az erő gazdaságosságának egyetemes „tör
vénye" az az erő, amely a településeket törvényszerűen és elkerülhetet
lenül a hatszög csúcsára helyezi, mivel csak ez biztosítja a fogyasztók és 
a vásárlók minimizált mozgását. Mi tanúi vagyunk egy olyan folyamat
nak, amely ellentétes az erő gazdaságossága törvényével . A fejlődés tör
vényeit ku ta tva Christaller és Bunge nem absztrahálják a valóságot, ha
nem teljesen elvetik azt, egy szimmetrikus mértani a lakzat ta l helyette
sítve a papí r lapon. 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Ebben a munkában összefoglaltam főbb nézeteimet a földrajztudomány 
elméletének és módszer tanának néhány kétes pontjával , de különösen a 
népességtudománnyal kapcsolatban. A témakör, természetesen nem me-



rült ki teljesen. Még nagyon sok munkára van szükség ahhoz, hogy meg
valósítsuk és letörjük azokat a nem tudományos nézeteket és elméleteket, 
amelyek a letűnt társadalmi-gazdasági rendszerek következményeként je
lentkeztek. 

Ennek a munkának az a célja, hogy elősegítse egy olyan elmélet és 
módszertan gyorsabb és eredményesebb kialakulását , amely alkalmazása 
megfelelő eredményekhez vezet bennünket . H a minden ellenállás nélkül 
hagynánk, hogy a dolgok maguktól játszódjanak le, akkor abba a hi
bába eshetnénk, hogy azok, akik ma a tudományhoz tar toznak, erejük 
és idejük nagy részét ahelyett hogy a tudománynak szentelnék, a szociá
lis filozófia vagy az energiagazdaságosság törvényének és szerkezetének 
általánossága tévutain való kutatásra szentelnék, vagy azokra az elgon
dolásokra, amelyek az energiagazdaságosság törvényét egy állítólagos 
univerzális alkalmazhatósággal magyarázzák, vagy pedig arra , hogy fel
találják azt a földet, amelyen a települések egy szabályos hatszög csú
csán helyezkednek el stb. 

N e m tar tom szükségesnek, hogy a tudósokat oly módon neveljük, hogy 
a társadalmi fejlődés törvényszerűségeit a mosdótálba dobált parafadu
gók segítségével fedezzék fel. Olyan tudományos szakkáder t kell nevel
nünk, amelyre a dialektikus gondolkodás jellemző, és akik tudják, hogy 
egy tudományos elméletet nem lehet csak egyetlen tényező segítségével 
kialakítani , méghozzá olyan hozzáállással, hogy ezt a tényezőt általános 
jelentőséggel egy törvényszerűség jelentőségével ruházzuk fel; akik nem 
mennek egy egyetemes földrajzi szintézisre, ha ezt nem előzi meg a fej
lődésnek átfogó elemzése; akik a kutatás tárgyai t átfogóan ölelik fel, 
pontosan elhatárolva a legfontosabb tényezőket, és akik ebből nem jut
nak a fejlődés egyetemes törvényéhez, és nem helyezkednek az egytárgyú 
tudomány álláspontjára; akik a legmagasabban fejlett anyag mozgását 
nem keresik a legalacsonyabban fejlett anyag mozgásában; akik nem 
fedezik fel újra az úgymond új és zseniális földrajzi eszméket, mint ami
lyen Het tne r horológiai nézete, Ratzel földrajzi determinizmusa stb. 

Mindez arról tanúskodik, hogy naiv lenne az a gondolat , amely sze
rint a már rég eltemetett és megdöntöt t elméletek újbóli megjelenését 
valami új alakban kétségbe vonja, amelyet első látásra talán fel sem is
merünk, í róik és követőik munkaformája igazolta, hogy ezek az elmé
letek rendszerint úgy jelentkeznek mint a „ tudomány v ívmánya i" , habár 
ta r ta lmuknál fogva végső fokon nem is nevezhetők tudománynak . A dol
gok ilyen állása érthetően tud tunkra adja, hogy a földrajztudósok mar
xista nevelése elengedhetetlenül szükséges. A marxista világnézet elleni 
hajsza ma nyi lvánvaló minden tá rsada lomtudomány területén. Azok kö
zül, akik az ideológiai front földrajzi részét kezükben tartják, minden
képpen W. Bunge is, aki egy évszázaddal ezelőtt megdöntöt t szociális fi
lozófiát ajánlott fel nekünk (mint a kompjuterizál t időszak legújabb v ív
mányát) , a természet és az emberi társadalom fejlődésének egyetemes tör
vényét, amelyet a fizikai tankönyvekből kapar t össze, hogy e filozófiai 
alapelv szerint kidolgozzon egy egyetemes földrajztudományt . Ennek a 





ban és közvetlenül, hanem leginkább bizonyos irányzatok formájában a különböző ellentétes erőknek 
c folyamatokban történő kölcsönhatása mellett (7, 154). Az új meghatározás szerint a népességsta
tisztika adatai erre a törvényre nem érvényesek elsősorban azért, mert ennek itt nincs helye, másodszor 
pedig azért, mert az élet egész világosan megcáfolta őket. Elvethetjük azt az állítást is, hogy a szo
cialista népesedési törvény közvetlenül hat a szocialista forradalom kitörésének pillanatától. Bár a 
forradalom biztosítja az említett törvény kibontakozására az előfeltételeket, de csak a kommunista 
társadalomban érezteti tisztán hatását, és ez a hatás csak itt lesz teljes és átfogó (8, 14—16; 9, 38—96). 
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Rezime 

Šta je sporno u geografiji stanovništva? 

Ovaj rad proizišao je iz osećanja neophodnosti da se kritički razmotre ideje 
iz „Teorijske geografije" V. Bungea. Neposredni povod je njihova primcna na 
Geografiju stanovništva u našoj literaturi uz istovremenu ocenu da je to naj
viši domet geografske nauke uopšte. Sa druge strane, autor kroz ovu studiju 
daje svoj prilog formiranju marksističke koncepcije geografije stanovništva i 
naselja. 

Pristupajući razmatranju koncepcije geografije stnaovništva autor navodi tri 
svoje osnovne pozicije: 

1. Predmet geografije stanovništva mora biti definisan kompleksno jer ako 
ga definišemo tako da on obuhvata samo jedan aspekt, jedan faktor ili jednu 
grupu istorodnih faktora samim tim se odričemo mogućnosti da dođemo do 
naučne istine; 

2. Metodologija istraživanja mora biti kompleksno razvijena — tradicionalni 
i moderni metodi rada moraju imati kao polaznu osnovu dijalektički i istorij 
ski materijalizam; 

3. Mora biti prihvaćena marksistička a odbačena naturfilozofska teorija 
spoznaje. 

U daljem tekstu daje se specifično formulisana definicija geografije stanov
ništva i naselja, koja po svojoj suštini ne izlazi iz okvira shvatanja koje za
stupa najveći broj geografa-marksista u socijalističkim zemljama. Posebna paž
nja je posvećena zakonu stanovništva kapitalističkog i socijalističkog društve
nog sistema. 

Ulazeći u polemiku sa koncepcijom geografije stanovništva zasnovanoj na 
pozicijama „Teorijske geografije" V. Bungea autor na prvom mestu obrazlaže 
svoj stav o tome da je geografija stanovništva poseban deo privredne geo
grafije. U odnosu na nju ona ima autonoman status jer se stanovništvo karak-
teriše brojnim oznakama koje nisu odraz ekonomskih faktora. Sa druge strane 
ona ne može biti potpuno odvojena od Privredne geografije jer je stanovništvo 
glavni deo proizvodnih snaga čijim se razmeštajem Privredna geografija bavi. 
U vezi sa tim argumentovano je kritikovan stav koji se javio u našoj literaturi 
da ideologija ne može imati nikakav uticaj u istraživanjima na polju društve
nih nauka. 

U poglavlju o matematizaciji geografije na konkretan način se otkriva i 
kritikuje reakcionarna suština ideja V. Bungea po kojima Ekonomsku geogra
fiju i Geografiju stnaovništva treba matematizirati pomoću matematičkog apa
rata uzetog iz fizike ili drugih prirodnih nauka tj. uz pomoć preslikavanja 
abstrakcija, uglavnom uzetih iz fizike na abstrakcije iz Ekonomske geografije 
i Geografije stanovništva. Autor smatra da umesto toga treba prethodno izgra
diti matematički aparat koji odgovara potrebama proučavanja u Društvenoj 
geografiji i koji bi omogućio da se abstrakcije geografske stvarnosti matematički 
formulišu bez bilo kakvih bungeovskih analogija i preslikovanja abstrakcije na 
abstrakciju. U daljem izlaganju podvrgnuti su kritici mnogo hvaljeni primeri 
primene matematičkih modela iz fizike na analizu društvenih procesa. Po
seban, detaljan, kritički osvrt posvećen je „Matematičkoj teoriji migracija" 
Harolda Hotelinga, kojoj je V. Bunge dao visoku ocenu. 

U poglavlju o „Socijalnoj fizici", koju Bunge uzima za svoju teorijsku i 



metodološku osnovu, kritikuje se primena pojma entropije na izučavanje sta
novništva,- kao i radovi pristalica socijalne fizike V. Uornca, S. Enkea, M. 
Bekmana i P. Ričardsa koji pokušavaju da geografsku nauku svrate u svoje 
korito. Autor ovde objašnjava suštinu socijalne fizike i daje o njoj jasnu mark
sističku ocenu. 

U poglavlju o Teoriji centralnih mesta Valtera Kristalera izvršena je de
taljna analiza suštine ove teorije i date su tri osnovne primedbe: 1. teorija je 
izgrađena na pretpostavci delovanja samo jednog faktora — tercijernih delat-
nosti, koje su u stvarnosti posledica postojanja poljoprivredne i industrijske 
proizvodnje a kod Kristalera se pretvaraju u uzrok razmeštaja poljoprivrednih 
i industrijskih naselja; 2. Kristaler ne abstrahuje prirodnu sredinu već potpuno 
odriče njeno postojanje, kao i proizvodnju i druge faktore od suštinskog zna
čaja i svoju praznu shemu izvodi na zamišljenoj jednorodnoj ravni; 3. Krista-
lerova teorija se zasniva na davno izmišljenom i tobože univerzalnom „zakonu" 
ekonomije energije koji navodno određuje i usmerava sve procese u Geografiji 
stanovništva i naselja. 

U zaključku autor ističe osnovne negativne crte u idejama V. Bungea i 
objašnjava kako bi se one mogle odraziti u jugoslovenskoj geografiji, istovre
meno se izjašnjavajući protiv buržoaske i „socijalističke" jedinstvene geografije 
(jer je sva razlika među njima samo u terminima i frazama u koje su upako-
vane). Na kraju, autor iznosi svoje gledište o stvarnim kohezionim silama u 
sistemu geografskih nauka. Konačan zaključak rada je da „Teorijskoj geogra
fiji" V. Bungea i idejama iz nje nema mesta u univerzitetskoj nastavi geografije 
u Jugoslaviji. 
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Körmendi Ferenc 

ESZTÉTIKAI STRUKTÚRÁK 

Az esztétikai elemzés központi kérdésének — a művészi értéknek — 
megközelítése céljából olyan általános érvényű megállapí tásokat szüksé
ges tennünk, melyek hozzásegíthetnek e kérdés a lapvetőbb megvilágításá
hoz és megfogalmazásához. I t t elsősorban a műalkotásokban megjelenő 
esztétikai s t ruktúrák vizsgálatára gondolunk; ez alkalommal nem mű
vészetelméleti, hanem olyan fizikai jellegzetességeket véve figyelembe, 
melyek a mindenkori jelet kiemelik a zajból, hogy az bizonyos módon 
intenzíven hasson a befogadóra. Bebizonyítjuk azt is, hogy — ellentétben 
a kommunikációs elméletekkel foglalkozó kuta tók véleményével — nem 
az információmennyiség az, ami eredetiségével az esztétikai megformálás 
alapja, hanem a s t ruktúra adta hatás-intenzitás, s ezért az entrópia csak 
szükséges, de nem elégséges feltétel az érték megjelenéséhez. Az igazi át
élés gerjesztési probléma, s ez kapcsolódik ugyan az entrópiához, de csak 
a s t ruktúrákon át. Optimális mennyiségű információ esetében is megtör
ténhet az átélés elmaradása, vagy ellenkezőleg, kis információmennyiség
gel — intenzív gerjedés. 

Az információ mennyisége természetesen nem a ta r ta lomban egysze
rűen felsorakoztatott új ada tokkal , hanem a formában beteljesülő rejtett 
lehetőség-gazdasággal van meghatározva. Az átélés intenzitása sokszor 
alacsony entrópiájú szerkezetek segítségével nagyban növelhető, akár 
például rezonancia elérésével, akár a jel/zaj hányados növelését lehetővé 
tevő csatolások alkalmazásával , mint az ismétlődések vagy különféle po
zitív visszacsatolású zár t körök. Egy-egy új s t ruktúra mindig potenciális 
lehetőséget t a r ta lmaz az esztétikai kifejezés számára. Az Új , az Eredeti 
megjelenésével — bizonyos kölcsönhatások eredményeként — egy korábbi 
tanulmányunkban (1) már foglalkoztunk. 

Minden esztétikai jellegzetesség információmennyiség szempontjából 
alakí tható, vá l toz ta tha tó bizonyos ha tárokon belül úgy, hogy az opt imá
lis értéket vegyen fel anélkül, hogy evvel együtt egy más s t ruktúrába 
csapna át. Az optimalitás keresése jellemző az alkotás folyamatára , gon
doljunk csak Majakovszkij szavaira: 



A költészetnél — 
akárcsak a rádiumnál 

Egy grammért 
egy évi munka. 

Kitermelsz 
egyetlen szó miat t 

Ezernyi tonna 
szóbeli meddőt . (2) 

Ugyanúgy gondolhatunk a színházi próbákra vagy a képzőművészeti váz
latokra, melyek gyakran előfeltételei a sikeres a lkotómunkának . Ilyen 
okokból kifolyólag elengedhetetlenül szükséges a s t ruktúrák részletes 
elemzése és az opt imali tásukat megadó feltételek tárgyalása. 

/. Entrópia és információmennyiség 

Egy halmaz, melynek elemei számunkra ismeretlen információ-egysé
gek, annál meghatározat lanabb, kaotikusabb, minél nagyobb az ismeretlen 
elemek száma. Az egzakt tudományokban ennek a meghatározat lanság
nak a fokát entrópiának nevezzük, mely bizonyos módon arányos a hal
maz elemeinek számával . Az entrópia maximális teljes káosz esetében és 
csökken ha bizonyos strukturálódás jelentkezik, hogy minimálissá váljon 
a teljes bizonyosság beáll takor. A káoszból (zajból) kiemelkedő, de a tel
jes bizonyosságtól is elütő rész — a s t ruktúra — az ember számára kü
lönös jelet képviselhet; hatására gerjesztési folyamatok lépnek fel benne, 
ami tulajdonképpen az átélés jelensége. Ez a meghatározás hozza magá
val a s t ruktúra stabilitásának kérdését is, amely esztétikai vonatkozásban 
fontos helyet foglal el elemzésünkben. 

Mielőtt az entrópia fogalmát konkré t esetekre a lka lmaznánk, egy példa 
segítségével megadjuk matematikai meghatározását . Tegyük fel, hogy 
két személy barkochbázik: az egyik játékos N tárgy neve közül — ezek 
a nevek ismertek mnidkettőjük számára — az egyikre gondol s azt ki 
kell találnia a másiknak a lehető legkevesebb számú kérdéssel, úgy hogy 
a feltett kérdésekre a tárgy nevével kapcsolatban igen vagy nem feleletek 
kaphatók . Ahhoz, hogy a tárgy nevét a másik játékos biztosan eltalálja, 
legkevesebb X kérdés szükséges, amely a 

2* = N 

összefüggéssel van megadva. I t t a 2-es szám a kétféle (igen-nem) felelet 
jellemzője. A halmaz tehát eredetileg X entrópiával rendelkezik. A bi
zonytalanság X kérdés után teljesen eltűnik, mert a probléma ennyi in
formáció-egységet ta r ta lmaz. Amikor például csak egy tárgy neve jöhet 
számításba, N = l , és erre az értékre X = 0, azaz nem szükséges feltenni 
egyetlen kérdést sem, mert tudjuk a tárgy nevét. H a két tárgy neve kö-



zül kell eltalálni az egyiknek a nevét, úgy erre a 2* = 2 összefüggés alap
ján X = l az eredmény. Egy feltett kérdésre a válasz igen vagy nem le
het: ha tehát a kapo t t válasz igen — a tárgy nevét eltaláltuk, ellenkező 
— nem — válasz esetén pedig tudjuk, hogy a tárgy neve nem a kérde
zett, hanem a kettő közül éppen az, amelyiket nem kérdeztük. Mivel is
merjük mindkét tárgy nevét, a nem válasz után is meg tudjuk mondani , 
hogy a játszótárs melyik tá rgyra gondolt a ket tő közül. Evvel az egy
szerű példával világosan meg is fogalmaztuk az entrópia értelmét (3). 
A megadott összefüggés mindkét oldalát logari tmálva az 

X = l o g 2 N 
egyenletet kapjuk. 

Az esztétikai problémákkal kapcsolatban egy, a fenti képlettől általá
nosabb kifejezést használunk. Ennek a megadásához a valószínűség ma
tematikai definíciója is szükséges. H a van N tárgyunk, a Pi valószínűség, 
hogy egy meghatározot t ra gondoltunk, Pi = l / N . Amikor az N tárgy 
közül bármelyikre gondolhatunk, a valószínűség száz százalék, vagyis 
teljesen bizonyosak vagyunk abban, hogy a gondolt tárgy az N közül 
valamelyik. Ez a tény a következő feltételt adja: 

P = -Pi+ . . . = 1 / N + 1 / N + . . . = N / N = 1 . 

A valószínűség e meghatározásából adódik, hogy az entrópia, vagyis az 
információmennyiség 

X = Pll0g2(l /Pl) + P 2 l 0 g 2 ( l / P 2 ) + . . . + P y l o g 2 ( l / P x ) 

akkor, ha X-et száz százalékhoz közeli bizonyossággal kívánjuk meg
adni. 

Olyan esztétikai szerkezetek esetében, mint az interferencia, rezonan
cia, korrelációk stb. (1), több-kevesebb X információmennyiség szüksé
ges a s t ruktúra megjelenéséhez. Egy képzőművészeti alkotás vázának 
elemzése során kimutathat juk a megfelelő entrópiát és ér tékadó lehető
ségeit mérlegre tehetjük. Ennek illusztrálására az 1. a) ábrán két egymás 
ellen küzdő, különböző intenzitású erőt rajzoltunk fel, amely lehet pél
dául két egy gyönge és egy erősebb — ember harcának kifejezése. 
Számtalan szobor vagy dombormű ta r t a lmaz ilyen és ehhez hasonló for
mát, éppen ezért a r ra is választ adha tunk , miért használja a művész e 
vonalvezetést olyan gyakran . Számunkra az a fontos, hogy a vázban rej
lő dinamika, amit a vonalak görbülete, hossza, elhajlási szöge stb. ad 
meg, olyan megváltozot t erőviszonyokat, megtestesítő esetek képét idézze 
fel a befogadó képzeletében, amelyek esetleg az első p i l lanat ra gyöngébb
nek látszó erőnek adják meg a végső győzelmet, mint például az 1/3 áb
rán, vagy ellenkezőleg, az erőszak beteljesedését a gyöngébb felett, 1/1 
ábrán. A 1/2 ábrán a befogadó képzeletében felmerülhető kialakult egyen
súly képét láthatjuk. A három végső eset stabilis á l lapotokat ábrázol , s 



számunkra ez a pozit ív, negatív és semleges szimmetria-elemek kifeje
zője. E lehetőségek között számtalan más helyzet foglal helyet, de ezek 
az ál lapotok mind labilisak, tehát nem tükrözik a harc végeredményét. 
A végső esetek és a szimmetria-elemek kapcsolata jelentős tényező; ért
hető, hogy az ember képzeletében egyidejűleg legtöbbször három vagy 
ennél kevesebb elem képe merül fel, mert egyrészt ez a három elem ma
gában foglal minden stabilis végeredményt, amely tovább nem változik, 
másrészt fiziológiai lehetőségei opt imal izálódtak erre a számra, vagyis 
ettől több képre már igen kis valószínűséggel bír egyidejűleg gondolni . 
Ezzel r ámuta t tunk ar ra a tényre is, hogy az l /a ábra több (3 jelentős) 
információt (mint lehetőséget) t a r ta lmaz . Az azonban jelentősen függ a 
befogadótól, hogy a több lehetőség közül melyik dinamikus változást (és 
végeredményt) kívánja legjobban, tehát a különböző lehetőségek külön
böző valószínűségekkel (Pi, Ps, Ps) merülnek fel képzeletében; ezek a 
valószínűségek nem annyira magától a műalkotástól , mint inkább a be
fogadó etikájától, a korábban átélt élményeitől függenek. Mint később 
(egy következő tanulmányban) látni fogjuk, az etika központi szerepet 
játszik az esztétikai átélésben. 

H a egy olyan embert (modellt) tételezünk fel, aki minden stabilis vég
eredményre egyformán gondol (Pi = P2 = P3), úgy maximális információ
mennyiség (entrópia) adódik az 

X = NPlog2l /P = logíN 

kifejezés alapján. Ez egy fiktív esztétikai értéknek felelne meg, abszolút 
vonatkozással , de gyakorlat i a lkalmazhatósága kétséges, mert mellőzi az 
etikai (és más) momentumok létezését. 

A mű átélése alat t a befogadó számára csak a vonalak elhajlási szöge, 



helyi görbülete stb. észlelhető, ami lokálisan adja meg a rejtett lehetősé
geket a műben, míg a végeredmények globálisak, amelyeket a képzelet
nek nem szükséges elérni, elég csak azoknak megsejtése, amikor a görbület 
vagy elhajlási szög egyik vagy másik i rányban kis értékkel megváltozik. 
Ez a mű differenciális dinamikája, független a képzelettől és kiértékel
hető. Olyan dinamika nélküli alkotások, melyek egy meghatározot t vég
eredményt képviselnek, információszegényebbek és a s t ruktúra megje
lenését eleve lehetetlenné teszik. A győzelmi emlékművek például na-
gyobbára ilyen szegényes esztétikai értékűek. Másik véglet jelentkezik 
végtelenhez közeledő N mellett. A P valószínűségek ekkor kicsik és X 
nullához közeledik, ami azt jelenti, hogy a különféle nagyszámú lehető
ség közönséges zajt eredményez. 

Másik fontos mozzanat a gerjesztésnél a kifejlődő szerkezet hatása 
további kapcsolódó gondolatok kialakulására. Ezek lehetnek különállóak, 
de össze is mosódhatnak az előbbivel, megfelelő Újat, Eredeti t s ezzel 
esetleg új s t ruktúrá t a lakí tva ki. 

Az itt felhozott l /a ábra ad ta képzettársí tás szerkezete tulajdonkép
pen korreláció-struktúra, amit a korábban említett t anulmányban (1) 
már meghatároztunk, és egy gráffal jelöltünk. Megmutathat juk, hogy — 
mint sok más szerkezet — a korreláció is élesebbé teheti a jelet, vagyis 
kiemelheti azt a hát térből , a zajból, nagyobb hatást és intenzívebb átélést 
nyújtva a befogadónak. Ez a hatás arányos a gráf csomópontjainak ma-, 
tematikai értékével. A kiértékelést a gráf-számítás szabályai szerint vé
gezzük el. Amikor az l / a ábrán adot t képre tekintünk és képzeletünk
ben a „ha rco t " tovább visszük, mondjuk abban az i rányban, amelyben 
a gyöngébb fog felülkerekedni az erősebben, két forma lép kölcsönhatás
ba: az előttünk álló és az elképzelt gráfja: 

ahol l / a ' ugyanazt a képet jelenti mint l /a , végtelen kis elmozdulással 
1/2 (és 1/3) i rányban. H a egyidejűleg evvel a dinamikus változással 
megsejtjük az ellenkező irányú (1/1 ábrán adot t végeredménnyel bíró) 
lefolyási lehetőséget is, még egy gráfot kapunk 



Az egyidejűség a valószínűségszámításban a következő gráf-összegezést 
adja: 

un 
A A, A Z A 

vagyis A = Ai + Aa, hasonlóan az interferenciához. A gerjesztés valószí
nűsége egységnyi időben arányos a 

kifejezéssel s ebben a négyzetreemelés után megjelennek az A1A2 tagok, 
a különböző lehetőségek korrelációjának differenciális értékei. Amennyi 
ben a különböző lehetőségekre nem egyidejűleg gondolunk, hanem külön-
külön, egymástól függetlenül, a 

kisebb érték adódik, ha Ai , A2, A1A2 > 0 teljesül. Ezzel matemat ikai lag 
k imuta t tuk a jel erősödését, megfelelő feltételek mellett. Minden A cso
mópont számértéke arra adna feleletet, hogy egy modell-emberre, akinek 
minden észlelő-reagáló paramétere teljesen ismert, mennyire hat egy mű. 
Különböző s t ruktúrák összehasonlításánál a számértékek ismerete nélkül 
is tisztán kirajzolódnak a jellegzetes szerkezeti sajátosságok, s ezzel együtt 
lehetővé válik a kval i ta t ív felbecsülés, az egyes típusok összevetése. 

Feltevésünk szerint a tárgyal t példában a mű formájában rejtett kü
lönböző lehetőségek összefolyását az adot t paraméterek (görbület, elhaj
lási szög stb.) végtelen kis megvál toztatásával értékelhetjük ki, lokális 
jelentőséget adva ezen paramétereknek. Ez azt jelenti, hogy az össze
folyás önkorreláció, mert kis vál toztatásokkal a forma jelentősebben nem 
vál tozhat meg, akármilyen i rányban eszközlünk is dinamikus módosí tá
sokat. H a a változások lefolyását időben szemléljük, úgy az önkorreláció 
értékét megállapíthatjuk r*"0 esetre, vagyis amikor a paraméterek 
végtelen kicsit vál toztak, végtelen rövid idő elmúltával , feltételezve, hogy 
a módosulás nagysága arányos az idővel. Ugyanúgy értékelhetünk hosz-
szabb t időre is, amikor már a mű képzeletünkben jelentősebben eltér 
az eredetitől, de még nem éri el a mondjuk az 1/2 ábrán adot t végered
ményt. Ez már kisebb X információmennyiséget (entrópiát) ad, mert a 
deformált alak egyértelműen muta t egy meghatározot t végeredményre, s 
ekkor kevesebb valószínűséggel gondolunk a másik (például 1/1) lehe
tőségre. Az idő hosszabbodásával az önkorreláció értéke ezért csökken, 

dP/d t ~ (A1 + A2) 2 

dP/d t (Ai)* + (A»)« 



melyet matematikai lag bizonyí thatunk (4). A csökkenést jellegzetes görbe 
ábrázolja az idő függvényében. 

H a a művet képzeletünkben megvál tozta t tuk egy stabilis végeredményre, 
mint az 1/2 ábrán, katasztrofálisan új helyzet áll elő, mer t két külön
böző ( l / a és 1/2) ál lapot mosódik össze. Az ilyen kölcsönhatást kereszt
korrelációnak nevezzük, mivel a vázak függetlenültek egymástól, bár 
múltjukban együvé ta r toz tak . Még jelentősebb változások tör ténhetnek: 
a befogadó egyszerre három (1 /1 , 1/2, 1/3) végső vá l toza t ra gondolhat , 
ellentétben a differenciális deformáció esetével, ahol csak két elmozdu
lási i rány lehetséges. Átcsapva önkorrelációból kereszt-korrelációba — 
párhuzamosan a csomópontok számának növekedésével — információ
mennyiség növekedés áll be. Er re a helyzetre — bizonyos feltételek mel
lett — újra nőhet a hatás intenzitása, amit az alábbi függvény illusztrál. 

Ö.K. 

K.K. 

0 
Egy képzőművészeti alkotás átélése folyamán időben vál tozó benyomá
sok ha tnak ránk. Ismert dolog, hogy például egy festményt nézve az 
első pi l lanatban egészen más érzéseket gerjeszt bennünk a kép, mint ké-



sőbb, amikor már hosszabb ideje élvezzük a művet. Mint látjuk, ezt a 
formák dinamikus s t ruktúrái idézik elő, melyek képzeletünk segítségével 
információmennyiség-változásra és drasztikus topológiai átalakulásokra 
adnak lehetőséget. 

2. Esztétikai struktúrák 

Esztétikai felépítménynek, s t ruktúrának nevezhetünk minden olyan 
képződményt , amely egy jelet kiemel a zajból,, e: '.deti vagy különös alak
ban, hatás-intenzitás erősödést biztosítva szám • ra. 

Elsőnek említhetjük a legeredetibb szerkezetet — az Újat —, az addig 
teljesen ismeretlen információ hordozóját . Megjelenési formája rendsze
rint két vagy több ismert elem összefolyása; grafikus ábrázolással (1.) 

/ 

Értéke az A csomópont által meghatározot t gerjesztési valószínűség. Ide 
t a r toznak például az új szavak az i rodalomban (ismert hangok eddig 
nem használt kombinációja), új formák a képzőművészetben, új hang
szerek új hangszíne a zenében stb. M á r itt megmuta tkoznak az érték 
információmennyiséggel való közvetlen meghatározásának hiányosságai: 
Képezhetünk új szavakat anélkül, hogy azok mélyebb benyomást kelte
nének bennünk, sőt egy-egy új információ i ránt k imondot t ellenszenvet 
érezhetünk. Leggyakrabban a ta r ta lom-forma illeszkedés, a befogadó eti
kája, további strukturálódás-lehetőségek figyelembevétele nélkül lehetet
len helyes kiértékelésről beszélni. 

Az interferencia két vagy több ismert (esetleg eredeti) jel rövid egy
másutánban következő kölcsönhatása, melynek során a tér-időbeli össze
mosódás olyan jelentékeny, hogy a jeleket felcserélhetjük, anélkül, hogy 
ez megvál tozta tná a csomópont gerjesztési értékét. Éppen ez eredményezi 
a hatás-intenzitás növekedését, amit az előző fejezetben a korreláció 
esetében már k imuta t tunk . Legegyszerűbb gráfja (1.) 



A 
Ez a s t ruktúra lehet információszegény is: az ismert (nem eredeti) elemek 
nem adnak Újat csak különöset, azaz az interferencia-tag, mint például 
A1A2, kiemeli a zajból a jelet, amelyről azt mondhat juk, hogy abszolút 
esztétikai érték, mert nem függ a befogadó képzelőerejétől. Idegen nyel
ven elhangzott versekből még akkor is tisztán kicseng a r ím — az inter
ferencia jellemző eredménye —, ha a ta r ta lmat egyáltalán nem értjük. 
Az a tény, hogy ilyen információszegény szerkezet is jelentős gerjesztést 
idézhet elő, bizonyítja legjobban, hogy az X entrópia nem az egyetlen 
mérvadó az esztétikai átélésben, hanem az intenzitás is, amellyel a jel 
hat ránk. A két sor 

Elmegyek, elmegyek 
hosszú út ra megyek 

összecsengése (interferenciája) kristálytiszta jelet ad, s kedvesebbé teszi 
számunkra e formát, mint amilyen sok más, teljesen eredeti információt 
ta r ta lmazó üzenet. Hasonlóan élünk át különböző szóösszevonásoknál. 

Ady verssora: 

Köd-gubában jár a November 

ta r ta lmazza az egyik legszebb példáját ennek az esetnek. Bár a „ k ö d " 
és a „guba" ismert szó számunkra, tehát nincs információnövekedés, 
mégis, a két szó összefolyása messzire felerősíti a jelet, felülmúlva meg
annyi eredeti képződmény hatás-intenzitását . N e m különbözik lényegé
ben ezektől az esetektől a zenéből is ismert asszonancia, vagy éppen 
ennek az ellentéte — a disszonancia, a színek és alakok harmóniája vagy 
diszharmóniája a képzőművészetben, a szimmetrikus vagy aszimmetrikus 
formákba tömörülő részek egysége stb. 

A rezonancia a jelek tér-időben elválasztható ismétlődésének olyan 
eredménye, melynek során lépcsőzetes gerjesztés jelentkezik. Amikor az 
egyik jel magasabb szintre emeli a befogadó hangulatá t , a következő 
ebből az emelkedett állapotból gerjeszti tovább a befogadót. Gráfja: 



Tipikus példája ennek a ritmus. Jelen lehet a versben, zenében egyaránt , 
s itt összetettebb s t ruktúrában is megtalálható. Matemat ikai kiértéke
lését egy korábbi tanulmányban (1.) már megadtuk. Minden eredetiség 
nélkül is jelentős hatást vá l tha t ki rövidebb-hosszabb időre, úgy pozit ív, 
mint negatív értelemben. Legnagyobb jelentősége abban rejlik, hogy bár 
az egyes csomópontok (Ai, A2 . . . ) egyenként kis intenzitást biztosíta
nak, a globális effektus mégis igen jelentékeny a rezonáns szerkezeti fel
építés miat t . Kis fékezési tényezők esetén számértéke végtelenhez köze
ledik. Ezt a tényt a gyakor la tban a gi tárparádékon tomboló közönség 
hangulata illusztrálja legjobban. A két utolsó s t ruktúra a szemantikai 
komponenshez gyakran egyértelműen kötődik: a disszonáns hangok a 
szomorúság, az elégedetlenség és egyensúlyhiány felé irányít ják az át
élést, a harmónia, szimmetria stb. egyensúlyt és megelégedettséget tükröz 
vissza, ö n m a g u k b a n állva azért is szegények információmennyiség szem
pontjából, mert kötődésük egyértelmű. Érdekes megjegyezni, hogy ezek a 
legelemibb fizikai jelenségek egyidőben az ember legelemibb lelkiállapo
taival vannak kapcsolatban, és ezeket tükrözik vissza. Már a néhány éves 
gyermek is igen fogékony az ismétlésre, r i tmusra; s a versből is előbb 
befogadja a ri tmust és a rímelő szavakat , mint az összetettebb s t ruktú
rákat . A hagyományok és történelmi múlt nélküli kul túrával rendelkező 
egyének átélési módja e néhány esztétikai gerjesztési lehetőségben merül 
ki. Ez szükségszerűen következik be: az egyén ebben az esetben mint egy 
mindentől független mechanikus szerkezet reagál a külső benyomásokra, 
kis fékezési tényezővel vagy éppen anélkül, ami előfeltétele a rezonancia 
magas hatásfokának. Ugyanakkor kifejezésre jut az elemi, teljes szabad
ság, minden kötelék nélkül, minden hagyomány és — sajnos — valóság
érzet nélkül. Jelentős történelmi-társadalmi változások alkalmával , ami
kor a régitől megszabadult kul túra és művészet nem támaszkodhat a 
múl t ra visszacsatolások formájában, újra és újra fontos szerephez jut
ha tnak ezek az esztétikai képződmények. Példa erre József Att i la forma
művészete a feudalizmusból felszabadult társadalomban, ellentétben Ady 
művészetével, amit jórészt a történelembe hosszan visszanyúló folyama
tok ha tá roz tak meg. Felfigyelhetünk ar ra a tényre, hogy az elemzett 
folyamatok időben mind előre mu ta tnak , egyirányúak, hiányzik belőlük 
éppen az a lehetőség, ami minden magasabbrendű szerkezet és lény jel
lemzője: a visszacsatolás; majd az ebből fakadó többértelműség s az osz
cillátor adta gerjesztési mód. 



Egy lépés a magasabbrendű strukturálódás i rányába a korreláció fel
használása, amely lehetőséget nyújt az X információmennyiség növelé
sére. Ez az első fejezetben már részletesen tárgyal t dinamikus szerkezet 
— l / a ábra — előfeltételezi a memória és képzelet bekapcsolódását az 
átélés folyamatába. Amennyiben a befogadó el tudja képzelni a váz di
namikáját , a megjelenő három (1 /1 , 1/2, 1/3) vál tozat három információt 
sugároz magából, bár ezek az információk nem közvetlenül a mű külön
álló anyagi formái, hanem az ember agyának szüleményei. Mindehhez 
szükséges a befogadó képzelőereje mellett bizonyos etika és Előtt , ami 
biztosítja a szemantikai értéket a há rom vál toza t t a r ta lmának , valamint 
a p valószínűségeket, amelyekkel a képekre gondol. Mivel az elképzelt 
vá l toza toknak meghatározot t t a r ta lmuk van, ezek új, a befogadóval kap
csolatos t a r t a lmaka t gerjeszthetnek: képletesen a megadott gráf más grá
fokkal kapcsolódhat. Világos, hogy annak a szemlélőnek a számára, aki
nek — esztétikai és ál talában művészeti nevelés hiányában, nem tárul 
lelki szemei elé az elmozdult szobor, a festményen lá tható alak infinite
zimális mozgása, a mű értéke jelentéktelen vagy teljesen elenyésző. 

Az eddigiektől minőségileg elütő s t ruktúra a pozit ív visszacsatolás. Leg
egyszerűbb esetben akkor jön létre, ha egy zár t hurokban folyó jel egy
i rányúvá válik, a következő gráfot adva : 

Egy kezdeti xi intenzitású jel átfolyik a megadot t szerkezeten, X2 végső 
intenzitású jellé erősödve. Az erősítés, vagyis az átviteli tényező x2/xi 
kiszámítása egyszerű: 

ahol b a visszacsatolási hurok erősítése (pozit ív és negatív értelemben). 
Látjuk, hogy az erősítés annál nagyobb minél kisebb a nevező (1—b). 
Erősítés akkor jelentkezik, ha ( 1 — b ) < l . A jel nem erősödik, ha 
( 1 — b ) = l , azaz b = 0, vagyis a hurkon keresztül nem folyik vissza in
formáció. Kri t ikus helyzet áll elő b = l értékre, ekkor ugyanis a végső 
xs jel intenzitása végtelen felé közeledik, s intenzív gerjedés indul be. 
Ez a jelenség a korábban tárgyal t rezonancia egyik összetettebb, zár t 
szerkezetű (pozitív visszacsatolásos) vál tozata . Bizonyos esetekben a hu
rokban jelentkező oszcillációk ampli túdója időben növekedhet, ami szük
ségessé teszi a stabilitás kérdésének tárgyalását fékezési tényezők bevo
násával . 

4 

X2/X1 = 1/(1—b), 



Mivel a zár t körrel (hurokkal) rendelkező folyamat topológiailag kü
lönbözik az egyirányú folyamatoktól , az így keletkezett rezonanciának 
egészen más jellegzetessége és értéke van, mint az előbbinek. Szemantikai 
értéke bizonyos feltételek mellett nagy lehet, amit még csak emel az esz
té t ikai- tar ta lmi szint kapcsolata. Bár már a korrelációnál r ámuta t tunk 
arra , hogy a befogadó a saját képzeletével és Előttjével hozzájárulhat az 
átélés megteremtéséhez, magára a műalkotásra semmiképpen sem ha tha
tot t . A pozit ív visszacsatolásnál ez a lehetőség először jelenik meg, ugyan
is a befogadó maga képezi a „hurko t" , tehát része van nemcsak a befo
gadásban, hanem bizonyos mértékben az alkotásban is. Jellegzetes példa 
erre a néger spirituálék kifejlési módja, előadása: egy énekes elkezd éne
kelni, majd erre felel a maga módján a közönség, különös gerjesztést 
idézve elő kölcsönösen, ami sokszor a s t ruktúra rezonáns mivol tának 
eredményeképpen tömeghisztériát idéz idő. I t t egy szemantikai mozza
nat ra kell felhívni a figyelmet; ha a közönség tar talmilag nem éli át az 
alkotási folyamatban lévő művet, a rezonáns gerjesztés mindenképpen 
elmarad — a forma elértéktelenedik. Az ilyen feltételek leggyakrabban 
eleve megakadályozzák a lokálisan-pil lanatnyilag silány esztétikai adot t 
ságok kihasználását. 

Hasonló jelenségeket fedezhetünk fel a nyíl t színház előadásmódjának 
sajátosságaiban is. Ezen elvek szerint a közönség hivatot t arra , hogy a 
színházi előadást formálja, részt vegyen abban, s előre nem látot t formát 
és t a r t a lmat sugalmazzon vagy valósítson meg. A színész és a közönség 
közötti kommunikáció elengedhetetlen az átéléshez; ha a gerjedés azon
ban nem indul be — rossz kezdőfeltételek miat t —, az előadás teljes 
kudarcra van ítélve. Az ilyen félig kész művek megalkotásához igen ko
moly ku ta tómunkára , kísérletezésre lenne szükség, melyhez hozzá tar to
zik az esztétikai átélés alaposabb elméleti megismerése is. A befogadó (és 
egyben alkotó) Előttje itt még fontosabb szerephez jut, s úgy a mű á t 
élési folyamatához, mint az alkotás módjához egyaránt kapcsolódik. A 
mű kiértékelésének az alkotás mozgékonyságára, vál tozta thatóságára is 
ki kell terjednie, mert ez előfeltétele az esetleg tér-időben vál tozó össze
tételű közönség Előttjének mindenkori bekapcsolásához. Végül megjegyez
zük, hogy a pi l lanatnyi improvizáció, rögtönzés mindig csak lokális op -
timalitást biztosít a korlátol t tér-időben, ugyanis egy aránylag rövidebb 
idő alat t előadott féligkész darab nem teremti meg a lehetőséget a kísér
letezésre, illetve javításra. A spontán, improvizált jel esetleg rezonanciá
hoz vezet, ennek intenzitása azonban el takarhat ja a nagyobb szemantikai 
értéket adó, kísérletezéssel elért optimális forma alkalmazásának szük
ségességét. A népművészet alkotási folyamatában ez a hiányosság eltű
nik. Minden mesemondó igyekszik elbűvölni a hallgatóságot, a forma úgy 
száll szájról-szájra tovább, hogy a hosszú, láncszerű rendszerben jelent
kező rezonancia sok fékezési tényezőhöz optimálisan viszonyul. A hosszú 
idő lehetővé teszi a kiigazításokat, az optimalizálódást , ellentétben a fen
tebb említettekkel. 

Zár t körű esztétikai szerkezetek rezonanciája érhető el összetettebb, 



úgynevezett oszcil látor-struktúrák gerjesztésével, ha a csomópontok szá
ma legalább kettő, vagy ennél több. A jelfolyam a következő gráffal 
muta tha tó be: 

a 

Az A és B csomópontok két tér-idő ponto t képviselnek, ahol a tér lehet 
akár a közönséges, akár társadalmi, történelmi, szociológiai stb. tér. Visz-
szacsatolási ágai (a, b) erősítést adha tnak , különösen akkor , ha az A-ban 
és B-ben helyet foglaló memóriák (Előtt) jelentős információmennyiséget 
ta r ta lmaznak. I lyenkor a körben forgó jelek oszcillációjának hatás-in
tenzitása növekszik, s végül vagy megállapodik bizonyos értéknél, féke
zési tényezők hatása következtében, vagy szétesik az egész rendszer. A 
felrajzolt hurok átviteli tényezője 

xa/xi — a./ (1—ab) 

Az a b = l feltétel mellett rezonancia áll be, s a hatásintenzitás gyorsan 
növekedni kezd, párhuzamosan a memóriákban tárol t információk át-
ömlésével az egyik csomópontból a másikba. Mindez értékes eszköz a 
művész kezében, mert hasonlóan a korrelációkhoz, nem csak a műben 
rejlő információk, hanem ezek hatására az ember Előttje is intenzíven 
részt vesz a gerjesztésben. Újra ki kell hangsúlyoznunk, hogy ennek hiá
nyában az érték elsikkad, sőt a tar ta lom nevetségessé válhat a hiányos 
műveltségű befogadó szemében. Számos gyönyörű vagy megrázó versben, 
regényben, színműben fordul elő ilyen s t ruk túra ; ha a visszacsatolást 
mesterségesen kiiktatjuk a műből, ellaposodott formát kapunk. A művé
szet egyik legszebb alkotása, Homérosz eposza — tipikus példája ennék a 
szerkezetnek. A görög mítosz istenekkel benépesített, ősidőkbe vissza
nyúló világa és a Priamosz-kori események összekapcsolása kétezer év 
után is izgalomba hozza az olvasót. 

Máskor a művész egy problémát a történelmi múlt környezetében mu
tat be úgy, hogy a ta r ta lom valószerű abban a korban is, ma is; az uta
lás a mára s a ma utalása a múltra jelenti azt a körforgást, amit hurokkal 
jelöltünk. Arany János A walesi bárdok című verse, amelyben a korabeli 
magyarországi eseményekre utal egy másik nép tragikus történelmén ke
resztül, csak bizonyítja e szerkezet hatásosságát. 

Korunk irodalma is bővelkedik hasonló s t ruktúrákban. így Ken Kesey 
Száll a kakukk fészkére regényében a társadalmi életben felmerülő konf
liktusokat egy lelki betegekkel foglalkozó intézet életén át tárja elénk. 
Az idegbetegeket ápoló, de felettük mégis uralkodni akaró személyek vi-



selkedése sokkal elrettentőbb betegséget fed fel előttünk, mint amilyen az 
együgyű, logikátlanul cselekvő (vagy azt mímelő) páciensek betegsége: 
az embertelen ha ta lomvágyat . Kétségtelen, hogy a csatolás pozi t ívvá vá
lása pi l lanatában, amikor az utalást megsejtjük, rezonáns gerjesztés kö
vetkeztében intenzív átélés indul be. 

A szat írának — gondoljunk csak Swift Gulliver utazásai regényére 
— szinte elengedhetetlen kelléke a pozi t ív visszacsatolás, megfelelő te
rekben. 

A csomópontok számának további növelése új s t ruktúrák kialakítása 
szempontjából korlátol lehetőségekkel bír, fékezési és fiziológiai okokból 
kifolyólag. Az ember nehezen gondolhat két-három szemantikai jelnél 
többre egy esztétikai forma üzenetének hatása alatt . Vál tozat lan csomó
pontszám mellett a zár t körök számának növelése biztosít potenciális 
értéket. Az alábbi gráf: 

két hurokkal rendelkező szerkezetet illusztrál. Átviteli tényezője: 

c / ( l — ( b — a ) c) 

rezonanciára utal (b—a) c = l feltétel teljesülése mellett. Ennek a képződ
ménynek történelmi-dialektikai lényeget visszatükröző lehetőségei miat t 
különös jelentőséget tulajdonítunk, kiemelve evvel együtt globális mi
vol tát . Az átfogott tér-idő (ahol a térnek, ugyanúgy mint az előbbi gráf 
esetében, nem csak fizikai, hanem társadalmi, történelmi stb. értelme is 
lehet) nem korlá tozot t , s ez biztosítja olyan időálló esztétikai jelek peri
ferikus beáramlását , melyek — az intenzív gerjesztéssel együtt — sze
mant ikai szinten is jelentős információmennyiséggel bíró történelmi-dia
lektikus t a r t a lmat visznek magukkal . A (c) ág Űj Eredeti (jel), mely 
úgy ágyazódik be a s t ruktúrába, hogy az kölcsönhatásba (interferencia, 
korreláció stb.) lépjen a periferikus (a, b) körrel. Ez a kör valamilyen 
ismert információt visz magával , avval a céllal, hogy a (c) ággal való 
kölcsönhatás mellett a befogadó Előttjében, memóriájában (A csomó
pontban) szunnyadó információk, emlékek felelevenedve gerjesztést vált
sanak ki és további kapcsolatba lépjenek a (c) jellel. így információnö
vekedés és rezonáns intenzitáserősödés jelentkezhet. Szemantikai szinten 
ugyanakkor az ismert (a) és az Űj (c) információ dialektikus összekap
csolására is lehetőség nyílik. Ez a szerkezet előfeltételezi a befogadó 
Előttjében azokat az esztétikai sajátosságokat, melyek itt a periferikus (a, 
b) ágakkal vannak képviselve. Az ilyen Előt t nélkül a gerejsztés vagy 



lehetetlen, vagy a (c) ág hatására van leszűkítve, interferencia nélkül, 
történelmi-dialektikus kapcsolódás nélkül, szegényebb tar ta lmi informá
cióval. Másrészt a (c) központi ág hiánya — bár látszólag egy egyhur-
kos, két-csomópontos szerkezetet adnak, lényegében lerombolja a struk
túrá t az (a, b) kör ismert, triviális mivolta miatt . 

Legszebb példája az ábrán adot t esztétikai s t ruk túrának Bartók Béla 
számos műve. Az (a, b)-köri visszacsatolás a népművészetben kikristá
lyosodott esztétikai érték — a népdal zengése, melyet évszázadok for
mál tak meg, bele tömörí tve úgy az egyed időtlen szorongásait, örömeit, 
mint egy nép sorsát, történelmét, országának földrajzát, flóráját és fau
náját. E fölött az ági (c) eredeti jel, ami — mert teljesen új — csak sej
téseken keresztül kapcsolódik a múlthoz, teljesen eltakarja a kör (a, b) 
trivialitását, interferencián korreláción stb. keresztül, azaz nem a népdalt 
halljuk, hanem valami egészen egybeforrot egészet, melyen a jelen két
ségeinek történelmi-dialektikai utalása tetszik át . H a a befogadó Előttjé-
ben nem él a népdal formája és üzenete, az ezt körülvevő történelem, 
földrajz, flóra és fauna, a rezonáns gerjesztés valószínűtlenné válik. N e m 
véletlen mondta Goethe, hogyha valaki meg akarja érteni a költő mű
vét, utazzon el annak hazájába. 

Az egyszerű népdalfeldolgozások esetében mindig fennáll a veszély, 
hogy a mű eredetiség hiányában megmarad az ismert (triviális) népdal
nak, tehát nem ta r ta lmaz új üzenetet, vagy esetleg az eszközölt vál toz
tatások (feldolgozások) eltüntetik még az eredeti értékeket is. így az 
ábrán adot t jelfolyam meg sem jelenik, és jelentős intzenzitáserősödésről 
nem beszélhetünk. 

Az elemzett szerkezet kivételes értékét bizonyítják A d y Endre azon 
esztétikailag felülmúlhatatlan versei, melyekben a visszacsatolás tör té
nelmi vonalon tör ténik; a címek: Góg és Magóg fia vagyok én, O n d 
vezér unokája, Dózsa György unokája, Az ős Kaján önmagukban utal
nak erre, nemkülönben Az eltévedt lovas szimbóluma lehet egész ópu-
szának. 

Góg és Magóg fia vagyok én versében tisztán kivehetők a különböző 
(ellentétes) i rányú periferikus (a, b) jelek, majd az interferenciában ösz-
szeolvadó (c) ág jelfolyama; az időben visszafelé muta tó (a) üzenet 

Verecke híres útján jöttem én 
Fülembe még ősmagyar dal rivall 

történelmi múlt tal kapcsolatos információ, de szerepe nem csak egyetlen 
jel leadása, a befogadó „ A " csomóponttal feltüntetett memóriájának 
(Előttjének) bekapcsolása, s az ebből k iáramló információk gerjesztési 
felhasználása szintén feladata. A (b) ágon folyó jel 

Szabad-e Dévénynél betörnöm 
Űj időnek új dalaival? 



— ennek ellenkezője. A két különböző irányú információ interferenciája 
a (c) ágban kiélezi az üzenetet, s a hullámzó jelfolyam rezonáns effek
tusokat vált ki : 

Fülembe forró ólmot öntsetek 
Legyek az új, az énekes Vazul , 
N e halljam az élet új dalait 
Tiporjatok reám durván , gazul. 

De addig sírva, mit se várva 
Mégis csak száll új szárnyakon a da) 
S ha elátkozza százszor Pusztaszer 
Mégis győztes, mégis új és magyar 

Annak a befogadónak a számára, aki nem tudja ki volt Vazul (az ezer 
évvel ezelőtti történelmi esemény alakja), mit jelent és jelképez Dévény 
vagy Pusztaszer, a versbe foglalt történelmi, dialektikai jel homályos 
marad , így az Előtt üressége lehetetlenné teszi a rezonancia megjelenését, 
az intenzív átélést. Bár fölösleges részletesen tárgyalni a múlt ismereté
nek általános fontosságát, hisz ez magától értetődő tanulságokat vetíte
ne elénk, a történelemtanítás esztétikai vonatkozásai olyan horderejűek, 
hogy nem mehetünk el mellettük közömbösen. A s t ruktúrák fokozatos 
szerveződése az egyszerűbbtől az összetettebbek felé ugyanaz a szervező
dés, mint a műszaki fejlődés adta mechanizmusok kiépülése, sőt a bioló
giai fejlődés is ugyanezt az utat járja. A memóriák és visszacsatolások 
kihasználása nélkül az esztétikai átélés a dialektikai helyett a pi l lanat
nyi-lokális hatásokból ered; az ok-okozat összefüggés homályosabb ma
rad, a jelenségtől a lényeg felé vezető út já rha ta t lanná válik. 

A topológiailag különböző s t ruktúrák számos más példáját elemezhet
jük tovább, megfelelő gerjesztési modelleket muta tva ki bennük. Az egye
di esetektől — feltételezve, hogy a bemuta to t t néhány szerkezet már bi
zonyí tó hatású — általánosabb probléma tárul elénk a számos képződ
mény hasonlóságával, ekvivalens mivoltával kapcsolatban; ezt a kérdést 
a következő fejezetben tárgyaljuk. 

3. Struktúra-leképezések: morfizmusok. 

Fizikai szempontokat véve figyelembe, minden összetett s t ruktúrában 
elemi jellegzetességek fedezhetők fel: teljesen újat adó csomópontok, in
terferenciák, rezonanciák stb. Minden több csomóponttal és hurokkal 
rendelkező visszacsatolásos szerkezet ugyanezeket a fizikai jelenségeket 
rejti magában. A felépülő esztétikai képződmény összetett, de számos 
alacsonyabbrendű gráffal leírható jelenség kompozíciója. Szintézisének 
kifejlése gyakran katasztrofális változásokon át történik, s ez lényegében 
lehetetlenné teszi az elemekre való bontást . Feltehetünk tehát egy fontoj 



kérdést: a szerkezetek csoportosíthatók-e bizonyos összetettségi fokon, 
majd e ha lmazok fokozatos bővítésével kapunk-e olyan szabályos soro
zatot , amely az egyszerűbbtől az összetettebb felé i rányuló leképezések 
közös tulajdonságainak alapján ál talánosabb szabályszerűségeket ta r ta l 
maz? A kérdés az Üj és az Eredeti pontosabb körülírásához, majd ezen 
túl az esztétikai érték megfelelőbb felbecsüléséhez is hozzásegít. 

Mielőtt mjg megpróbálnánk bármilyen csoportosítást, megkíséreljük 
magának a ha lmaznak a fogalmát t isztázni. Vajon a szabad és a kötöt t -
rímes versek egyazon s t ruktúrahalmaz képviselői-e? A szabad vers tudva
levőleg új esztétikai formát jelentett megjelenési korában a rímes-ritmu
sos vershez viszonyítva. Kassák Lajos verséből idézünk egy részletet en
nek a formának il lusztrálására: 

Az ég akkor fiatal mázolókat könnyezet t elaggott patikusok 
csőrén nyafogtak a flórák és azt hi t tük cérnaéletünkön 
megoldódik a tragikus csomó (5.). 

A rím, az interpunkció hiányzik, a ritmus rejtett. Az interpunkció hiá
nya azonban különössé teszi a formát, mert olvasás közben akara t lanul 
is több szövegértelmezési és ritmuslehetőséget érzünk. Egyike ezeknek 
a következő: 

Az ég akkor fiatal mázolókat könnyezet t , 
elaggott pat ikusok csőrén nyafogtak a flóták, 
és azt hi t tük, cérnaéletünkön megoldódik a tragikus csomó. 

Párhuzamosan evvel így is értelmezhetjük: 

Az ég akkor fiatal mázolókat könnyezett elaggott pat ikusok csőrén, 
Nyafog tak a flóták, 
És azt hi t tük, cérnaéletünkön megoldódik a tragikus csomó. 

A vessző hiánya — például a „könnyeze t t " szó után — többértelműsé
get idéz elő; ennek eredménye a keresztkorreláció-struktúra a versben, 
A rím hiánya megszüntet egy szerkezetet, a legegyszerűbb interferenciát, 
az interpunkció hiánya azonban keresztkorreláció formájában újra lét
rehozza ezt, bár megváltozott formában. A vesszők, pontok stb. gondo-
latbeli elhelyezésével együtt a belső ritmus is kifejezettebbé válik. 

H a az interferenciát adó képződményeket egy közös (Hi) halmaz 
elemeinek tekintjük, úgy a versformaváltozás a rímesből a szabadba 
nem jelent fizikai szempontból jelentős s t ruktúravál tozást , evvel együtt 
nem várha tunk különösebb értékváltozást sem. Ezt úgy értjük, hogy a 
befogadónak, aki először hall rímes és szabad verset, mindkét forma 
egyaránt átélést nyújthat , más szóval a virágkorát élő rímes verset a ma
ga idejében legalább annyira átélte az olvasó, mint később az ugyanúgy 
virágkorát élő szabad verset. A szabadabb versforma jelentőségét első-



sorban abban kell keresnünk, hogy egyrészt bizonyos ta r ta lmak elenged
hetetlenül megkívánják, másrészt a többértelműség egyidejűleg kétcso-
mópontos visszacsatolásos szerkezetet is adha t (megfelelő tar ta lommal 
kapcsolatos — feltételek mellett), ami már jelentős struktúrabővülést 
jelenthet. 

Általában az (f) szerkezetváltoztatások ( . . . új esztétikai i rányzatok 
stb.) vagy meghagyják a s t ruktúrá t (fa leképezés az alábbi ábrán) , vagy 
új s t ruktúrá t adnak, mely nem ta r ta lmazza az előbbit (fi,), esetleg kibő
vítve azt, magában foglalja (f c ) . 

A mű esztétikai oldalát értékelhetjük, függetlenül attól, hogy a for
ma már ismert eszköz vagy teljesen új, de lényegében ezt mindig figye
lembe veszi a befogadó, akinek Előttje meghatározó ebben az esetben. 
A (H) s t ruktúrák az (f) leképzéssel együtt (H , f, H i ) egységes értéket 
képeznek. Ez kihangsúlyozottan azt jelenti, hogy egy modern, új művé
szeti i rányzato t (Hi) másképpen élünk át, ha már korábban átéltük az 
eddig ismert (H) formákat , mint anélkül, mer t maga az (f) morfizmus 
tudatos átélési komponens. Újra a művészet dialektikai total i tására mu
ta t ez rá, úgy az alkotó, mint a befogadó szempontjából. Az emberiség 
által eddig a lkotot t művészi kincset magában hordozó Előt t elengedhe
tetlen feltétel a maga történelmi-dialektikai mivol tában a legmagasabb 
fokú átéléshez, majd ennek végeredményéhez, a katarzishoz, amely hí
va tva van az ember etikájának formálására is. 

Matematikai-f izikai szempontból egyes s t ruktúravál tozások a leképe
zések halmazában kritikus pontokban jelentkeznek, lokális jelleggel. Ezek 
csak az általános leképezési folyamat kis részei, éppen ezért globális 
szempontokat véve figyelembe, elengedhetetlen az Egész ( H fi H i fa 

Ha . . . ) elemzése. A jelenségtől a lényeg felé vezető út így kidomborodik 
s a lokális szerkezetváltozások értékei nem homályosíthatják el az 
Egészben lejátszódó fejlődés folyamatbeli értékeit. 
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Rezime 

Estetske s t rukture 

Pomoću teorije grafova konstruisane su strukture koje obrazuju estetske for
me: interferencije, rezonancije, korelacije, pozitivne reakcije sa određenim bro
jem čvorova i krugova itd. Njihova efektivnost je analizirana izrazima za 
entropiju i eksitaciju struktura u oilju kvalitativnog upoređenja tih struktura. 

Summary 

Aesthetic Structures 

It is shown with the help of graph theory that the aesthetic forms create 
structures like of interference, resonance, correlation, positive feedback with 
different number of vertices and loops etc. Their effectiveness is analysed by 
expressions for entropy and structure-excitation in order to make qualitative 
comparison between them. 



Katona Imre 

A FOLKLÓR 24. VAGY 25. ÓRÁJÁBAN? 

A folklór szociológiájának körvonalai 

A folklór tudatos gyűjtésének szinte az első percétől kezdve tar t a bú
csúzkodás a hajdani virágzó néphagyománytól : a kuta tók és az érdeklő
dők többsége saját kora és népe szellemi termékeiről sajnálkozva álla
pítja meg, hogy azok már csak halvány visszfényei a régieknek vagy a 
más népek körében ta lá lhatóknak. Félre szokták verni a harangokat , 
mondván : elérkezett a 12., vagy a 24. óra! Ámde eddig még sehol nem 
rendezték meg a folklór lá tványos temetéjét! 

A tünedező hagyományok nyomába szegődött kuta tók szinte egyön
tetűen azt tapaszta l ták, hogy a folklór jelenségei nem máról holnapra 
tűnnek el, hanem nemzedékek során át . így szinte gyűjtési szabállyá, de 
legalábbis gyakorla t tá vált , hogy elsősorban az idősebb nemzedéket és 
korosztályokat kell kifaggatni. Mások épp az ellenkezőjét tapaszta l ták: 
a felnőttektől alászállott szellemi javakat a gyermekek őrzik legtovább! 
Bár a nemek közötti szellemi munkamegosztást annak teijes rendszerű
ségében még csak kevéssé észlelték és főként kevesen fogalmazták meg, 
mégis köztudot t , hogy az o t thonukhoz, családjukhoz kötött és hagyo-
mányosabb munkakörökben dolgozó nők folklór repertoárja régiesebb 
és gazdagabb is a férfiakénál. E megfigyelés eredményeképpen az ú. n. 
adatközlők közöt t mindig több is a nő, mint a férfi. 

Jóval kevesebben jöttek rá arra , hogy egy adot t időpontban és nemze
ten vagy országon belül a folklór az egyes osztályok, rétegek és foglal
kozások közöt t sem arányosan oszlik meg: a kedvezőbb társadalmi hely
zetűek jobban kapnak az újon, a szegényebbek viszont tovább őrzik a 
hagyományt ; e két szélső pólus között helyezkednek el a félnépi közve
tí tők. (Ez természetesen még tovább sarkí tható, így pl . a legszegényebb 
és legidősebb nők a legjobb hagyományőrzők és fordítva!) 

Eléggé korai felismerés, hogy a nagyobb településektől távol eső, a 
nyelvterület peremén (esetleg a politikai ha táron túl vagy más világré
szen) elhelyezkedő szórványokhoz jókora késéssel érkeznek új impul
zusok, a régiséget tehát itt kell keresni! (Alaposabb kutatások esetén sor 



is kerül minden ilyesféle szellemi zugocska felderítésére.) A központi és 
a peremterületek közötti különbség még egyetlen nép vagy nyelvterület 
esetében is több évszázados lehet! 

Ahol pedig különböző népek élnek együtt századok óta és a több
nyelvűség megkönnyít i a szellemi javak kölcsönös cseréjét, ide-oda á ram
lását, gondosabb kutatások felderítették, hogy a központ ibb és kedve
zőbb helyzetű népek körében elhanyat lot t folklór műfajokat és formákat 
nemegyszer a szomszédaiknál lelik meg. H a e nemzetközi összehasonlí
tást most már világméretűvé szélesítjük, előttünk van Földünk ezernyi 
ezer népe, melyek a legkülönbözőbb fejlődési fokokra jutot tak el (vagy 
rekedtek meg) és társadalmi-gazdasági á l lapotuknak nagyjából megfelelő 
a folklórjuk is. 

E változások és különbözések felismerésével párhuzamosan tágult ki 
magának a folklórnak a köre is: új és új műfajokat „fedeztek fel" (a 
hősének után pl . a bal ladát stb.) vagy fanyalodtak rá korábban figye
lemre sem mél ta tot t formákra (reklámversek, viccek stb.). U t á n a némi 
megelégedéssel á l lapí to t ták meg, hogy ezek még nem olyan halványak 
és tünékenyek, mint a folklór „klasszikus" műnemei. műfajai és formái. 

Akiket ez sem vigasztalt , a történeti forrásokhoz tértek vissza és azok
ban búvárkod tak kedvükre , de mindig kisebb eredménnyel, mint terep
kuta tó társaik. 

A folkloristákat tehát még az anyagfeltárás terén sem fenyegeti a mun
kanélküliség réme, nem is szólva a mind igényesebb és átfogóbb feldol
gozásokról. 

E szellemi régészkedés elég régóta és eredménnyel is folyik ahhoz, 
hogy a folklór hagyományok egységének és örökérvényűségének ábránd
ját feladjuk. De még ma sem teljesen helyezkedünk a r ra az ál láspontra, 
hogy a folklór egészéből — Ízlésünk és előítéleteink alapján — ne rekesz-
szünk ki „kedvezőt len" jelenségeket és vegyük észre a senki földjén el
helyezkedő közvetí tőket és átmeneti formákat , melyek „ le" és „fel" min
dig is összekötő szerepet játszottak. 

A kutatás eddigi menete akarva-akara t lan rávilágítot t a folklór tér
és időbeli, társadalmi, következésképpen műfaji tagoltságára és hierar-
chizáltságára, főként pedig bonyolult mozgástörvényeire. Még eleven ha
gyományú közösség esetén is a visszavonuló „régi" helyére többnyire az 
előbb ismertetett menet fordí tot t jaként érkezik az „ ú j " : előbb tehát a 
központ i népterületen, a kedvezőbb társadalmi helyzetű, fiatalabb kor
osztályok körében terjed, majd fokozatosan válik általánossá, halad a 
„szélek" felé. (így vál to t ta fel a magyarság körében pl. a régi zenei stí
lust az új.) A különbségek tehát a változás menetéből adódnak, bár so
hasem mechanikusan. A látszólagos kivételeknek is vannak felismerhető 
szabályaik. 

A felnőtteknél sokszor egy egész történelmi-társadalmi korszakkal is 
régiesebb gyermekfolklór nem azonos az elmúlt korszak(ok) felnőtt fol
klórjával, legfeljebb töredékeket és gyermeki körbe levitt, egyszerűsített 
formákat őriz belőle. 



A nemzedéki váltás sem egészen mechanikus; a három nemzedéket 
magukba foglaló családokban adot t a „visszacsatolás" lehetősége: a nagy
szülők saját folklór hagyományaika t közvetlenül származtat ják á t a rá
juk bízott unokáknak , a gyakor la t lanabb kuta tók nem is kis meglepe
tésére. 

Hasonló a helyzet az együtt élő nemzetiségekkel is; akadha t közöt tük 
olyan közvet í tő, melynek saját folklórja — „eredet i" rétegét tekintve — 
lehet nagyon régies is, ugyanakkor az „ ú j " szellemi javak közvetítői 
éppen ők (pl. a cigányok). 

A „szegények" társadalmi-kulturál is helyzete sem ilyen egyszerű: a 
modern városi, ipari munkásság az elmúlt korszakok kizsákmányoltja 
ugyan, de fejlettebb környezetéből, belülről megszervezett kulturális meg
mozdulásai segítségével szinte átugorhatja a népi-félnépi fokozatokat és 
közvetlenül sajátíthatja el a városi, hivatásos zeneszerzők és köjtők al
kotásait , a lkalmazhat ja ezeket saját harcaihoz. Ugyanígy az ösztönös 
osztá lytudat helyett „felülről" és k ívül rő l" is kész eszmerendszert k a p 
és teszi azt magáévá. A munkásosztály szóbelisége másodlagos, többnyire 
kényszerű jelenség csupán, sokhelyt az illegalitás hozza magával . 

Az egymással tar tósan együttélő népek sem közlekedő edények, az á t -
áramlás kölcsönös, nagyjából egyenlő — társadalmi-kulturál is — feltéte
leket k íván. O d a - és visszacsatolás bonyolult jelenségeivel kerülhetünk 
így szembe. A magyar kuta tók pl . megfigyelték, hogy a régi stílusú nép
bal ladák inkább Nyuga t , az újak viszont Közép- és Kelet, va lamint Dél-
Európa felé kötnek össze, ám a népzenénél (népdalnál) éppen fordí tot t a 
helyzet. Kellő magyaráza to t azonban egyelőre még nem talál tak. 

Az egy nyelvterületen belüli táji differenciáltság csak részben fejlődési 
fáziseltolódás: magyar viszonylatban pl. az utóbbi fél évszázad folya
mán a központi népterületeken (Alföld, Dunántú l ) az új népdalstílus 
a ránya elérte a 80—90%-ot , ám a széleken (Szlavónia, Moldva stb.) 
nagyjából fele a rányban osztozott a régivel, s ott csak az utóbbi évtize
dekben jutot t túlsúlyra. Az új stílus azonban sehol nem söpörte le a 
régit, (bár terjedékenysége még Bartók Bélát is ámulatba ejtette, ő sem 
talál t erre nemzetközi párhuzamot) , hanem „megosztozot t" vele; együtt 
éltek, csak más-más korosztályon belül. Az együttélés szélső esetei azok 
voltak, amikor pl . egy közkedvelt új stílusú dal megérkezett egy túl
nyomóan még régies területre: ott is elterjedt, de „á t foga lmazták" a még 
uralkodó régies modorban. Persze, az esetek többsége épp a fordí tot t 
volt! 

A nagyobb tájak között sem pusztán csak fejlődési különbségek van
nak, hanem szabályos „munkamegosztás" is, akár csak a társadalmi 
osztályok, a nemek és a korcsoportok közöt t . Magyar viszonylatban pl . 
a régies keserves, bujdosóének és a régi stílusú rabének hazája Erdély, 
ott elevenebb a kuruc mozgalmak népköltészeti emléke is, de már 1848 
és Kossuth folklórja kezdettől máig az Alföldön volt a leggazdagabb, itt 
keletkeztek új rabénekek is. 

E nagy tájak akkor sem zárkóznak el az új hatás elől, ha náluk 



egy-egy műfaji csoportnak hiányoztak a történelmi-társadalmi-gazdasá
gi alapjai: így Erdélyben sohasem volt olyan nagyarányú külterjes ál
la t tar tás , mint a török hódoltság után pusztásodott Alföldön. A pusztai 
pásztor- és betyárdalok azonban — közvetí tő övezeteken keresztül, mint 
amilyen az erdélyi Kalotaszeg is — mégis benyomultak Erdélybe. H a 
sonló a helyzet Za la megyével, ahol nem volt betyárvilág, ám betyárdal t 
és — bal ladát ot t is énekelnek; Somogyból „ impor tá l ták" . 

El és fel is kell ismernünk, hogy a területi- társadalmi és egyéb szem
pontból ennyire megosztott nyelvterületen ideális értelemben véve so
hasem volt teljesen egységes a folklór. A régi stílusú magyar népballadák 
elterjedési térképe pl . ma már olyan nagy különbségeket mutat , hogy 
joggal feltételezhetünk virágzó bal ladakorszakokban is nagyobb táji 
különbségeket. 

Ám ennek az ellenkezője is igaz: a magyar folklór fő vonása az egy
ség, így pl . a jugoszláviai magyarok és bunyevácok századok óta élnek 
együtt a mai Vajdaság északi peremén. Együttélésük idején alakult ki a 
mindkét nép körére kiterjedt betyárvilág. Mégsem egymás dalait és bal
ladáit éneklik róluk, hanem a többi magyar , ill. délszláv néptől kölcsö
nöznek, holot t a közvetlen átvételt a mindenkire kiterjedő kétnyelvűség 
nem akadályozná. (A kölcsönhatás kérdései azonban még nincsenek meg
nyugtató részletességgel kimunkálva.) 

Tovább színezi és bonyolítja a képet az említett félnépi közvetí tők 
(diákok, különféle énekesek stb.) és a hivatalos hatóságok szabályozó 
szerepe, háttérben az Írásbeliséggel és a középkorban még az egységes 
nemzetközi nyelvvel: a lat innal. Mindezek következtében a szellemi ja
vak országhatárokat és népeket ugorhat tak át, mint ahogy az énekmon-
i ó k a Balkánról fel is jár tak Lengyelországig, a nyugat iak pedig eljöttek 
Magyarországra . K imaradha t t ak ugyan egész korszakok, ám az írásbe
liségből mégis új és új életre kelhettek alkotások és formák. {Mindezzel 
nagyon megnehezült a genetikus és a tipológikus származtatás kérdése.) 

A folklórt színező, mozgató és á ta lakí tó tényezők közül kétségkívül a 
legdöntőbb az írásbeliség, a hivatásos i rodalom, amely fiatalabb ugyan 
szülőjénél, de fejlődőképesebb is. A művészetek e két (lét)formájáról is 
csak mindket tő megléte esetén beszélhetünk. Amióta i rodalom van, azok
nak a népeknek költészetét is áthatja, melyeknek sem uralkodóosztályaik, 
sem pedig írásuk, ill. hivatásos i rodalmuk nincs, vagy sokáig nem volt, 
mert a közvet í tők (pl. papok) vagy memorizáló népi előadók a szóbeli
ségben is rögzíthetik az irodalmi formákat , erre számos tibeti, mongol 
és egyéb pl . albán példát is ismerünk. 

A folklór és az i rodalóm viszonya ennél bonyolul tabb; a fiatalabb iro
dalom sem győz azonnal , miként az új stílus is csak fokozatokban vál t 
ura lkodóvá. Az irodalom alkotásai folklórizálódnak, a folklóréi „ i ro-
dalmizálódnak" , a kettő közö t t persze nincs egyenleg és az ingajárat sem 
ál landó, inkább közeledik a folklór az i rodalomhoz, a hivatásos művé
szetekhez, mint fordí tva. H a n y a t l ó néphagyomány korszakában szüle
tett meg a gesinkenes Kulturgut (lesüllyedt szellemi javak) és a Zersin-



gen (széténeklés) elmélete; de a gyarmati sorsból felszabadult népek fol
klór alapokról is induló i rodalmára, ill. népköltészetére aligha mernék 
a „vén Európá"-nak , a „hagyat ló N y u g a t " - n a k ezt a kategóriáját al
kalmazni! 

A folklór és irodalom közötti viszony, közös életük két végterméke: 
a folklorizmus és folklorizáció is mindig az adot t kor és társadalom függ
vényrendszerében nyeri el valódi értelmét. A népi-nemzeti felszabadító 
mozgalmak idején a folklorizmus egészen mást jelentett, mint a megfá
radt művészetek idejében jelentkező neofolklorizmus! Ma pedig a mo
dern népvándorlások (a turizmus), a fiatalság mozgékony többnyelvűsé
ge, a nemek közötti társadalmi korlátok ledőlése és egyéb okok miat t is 
nemcsak népek, nemzetek, hanem világrészek feletti folklór jelenségek
nek is szemtanúi lehetünk. Aligha kell keseregnünk miat ta! Hivatásos, 
félhivatásos és foklór művészetek, egyéni és csoportos művészkedés, nem
zeti és nemzetközi vonások ta rka szövevénye, régi és új formák ismételt 
együttese, a múl ta t és a mát egyszerre kifejező alkotások feléledése és 
megszületése és sok más, csupa átmenet jellemzi korunka t . Folklorista le
gyen a ta lpán, aki e szellemi vásárban eligazodik! 

A szűkebb vagy tágabb értelemben vett folklór nem örökérvényű ka
tegória, hanem közvetlen társadalmi jelenség; az emberiség normális gyer
mekkorának közös szellemi terméke, mely mindaddig fennmarad, míg 
mindenkiből nem lesz hivatásos és specializált művész és tudós. Mivel e 
korszak mégcsak belátható közelségben sincs, a folklór elmúlásától nem 
kell t a r tanunk , átalakulása viszont annál rohamosabb. Ahhoz, hogy 
változásait és váltásait jól áttekinthessük, ki kell dolgoznunk a folklór 
szociológiáját! Enélkül a hivatásos művészetek alkotásait sem követhet
jük a magasságokba! 
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Rezime 

Začeci sociologije folklora 

Sakupljanje folklora je počelo, i odvija se, u znaku zabrinutosti zbog prirod
nih izvora. Istraživači sa nostalgijom konstatuju da je sve manje izvornog 
folklora, i često se čuju pesimističke prognoze da su dani folklora odbrojani. 

Najuporniji sakupljači su počeli uočavati neke zakonitosti u negovanju i 
održavanju tradicija s obzirom na geografski položaj, stepen urbanizacije, ling
vističku sredinu, podelu rada, socijalnu i drugu pripadnost i druge okolnosti. 
Uočavanjem ovih povezanosti proširio se i krug interesovanja istraživača. Do
sadašnja istraživanja tek nagoveštavaju vremensko prostornu, socijalnu i dru
gu, unutrašnju podelu, dinamiku i hijerarhiju folklora. Često puta je vrlo teš
ko nazreti ove zakonitosti jer one deluju mnogostruko posredno, u vrlo slože
noj interakciji. 

Odnos između folklora i književnosti je posebno interesantan, tvrdi autor 
ovog rada. Pojavom pisane reči nešto se izmenilo u razvoju folklora. Teško je 
sagledati uticaj razvoja književnosti i umetnosti na folklor. Brojne umetnosti 
danas zadiru u mnoge oblasti folklora i čine prelazne vrste. 

U zaključnom delu rada autor konstatuje da je folklor društvena kategorija, 
koja će se održati sve dok svi ljudi ne postanu profesionalni i verzirani nauč
nici i umetnici. Pošto se to dogledno vreme neće dogoditi, mi se ne moramo 
pribojavati prolaznosti folklora. Istraživači folklora treba da prate dinamičnu 
transformaciju folklora. Zbog toga je potrebno utemeljiti sociologiju folklora. 

Summary 

The Out l ine of the Sociology of Folklore 

Folklore field research has been overshadowed by the impression that sour
ces of information are running out. Researchers have always kept a wary eye 
on the rapidly vanishing genuine sources and they have predicted the end of 
folklore several times. 

The most persistent researchers have noticed that not every region is pre
serving and cherishing traditions in the same way. There are noticable diffe
rences in regard to geographical postion, degree of urbanization, linguistic am
bient, distribution of labour, social and other stratification of the inhabitants 



and other circumstances. In view of all this more extensive research is on the 
way. There are certain indications, as thre have always been, regarding re
gional, chronological, social divison and stratification of folklore. Sometimes 
it is hard to discern these connestions since they work in a rather complicated 
way. 

The relation between folklore and literature is of special interest, according 
to the author of this study. With the appearance of written word significant 
changes occured. It is not easy to sum up all the influence effected by the de
velopment of art and literature. Today it is often impossible to draw the line 
between arts and folklore. 

In conclusion, the author states that folklore is a social phenomenon, in as 
much as, it will last until all people become professional scientists and artists. 
As it is not likely to happen very soon, we do not have to wary over folklore. 
We have to cover adequately the rapid transformation of folklore, instead. To 
make this easier the fundation of the sociology of folklore would be desireable. 

(J- h) 



Fehér Ferenc—Heller Ágnes 

AZ EGYENLŐSÉG FORMÁI 

II. rész 

3 . 

Létezhet-e egy harmadik modell al ternatívája? Meghaladható-e az 
első modell egy wem-egalitáriánus modellel, mégis olyannal , amely figye
lembe veszi az egalitarianizmust, mint „ társadalmi szignált", beépíti 
s truktúrájába annak „negatíve érvényes" igazságait? Valóban kérdések 
ezek, méghozzá olyanok, amelyek a modell elgondolhatóságára vonat
koznak, de mint minden teoretikus felelősséggel megfogalmazott kérdés, 
egyben posztulátomok is. 

Pontosabban megfogalmazva a kérdés így hangzik: különválasztható-e 
egy modern társadalomban a tulajdon két mozzanata, a Besitz és az 
Aneignung? 

Ez a kérdés pedig szinonim a következővel: beindítható-e egy modern 
társadalomban az elidegenedés megszüntetésének folyamata a társadalmi 
dinamizmus megőrzése mellett, tekintetbe véve a gazdaság viszonylagos
ságát és a „r i tkaság", a hiány szüntelen újrajelentkezését a legkülönbö
zőbb vonatkozásokban? 

Az alapprobléma elvi eldöntése viszont csupán további két kérdés 
tisztázásával történhet. Ezek: 1) Miért állítjuk — Marx nyomán —, 
hogy a Besitz és az Aneignung az Eigentum két külön mozzanata , me
lyek az elválasztás szempontjai? 2) Miért állítjuk, hogy az elidegenedés 
megszüntetésének tendenciája a tulajdon e két mozzana tának különvá
lásával — egyszersmind: e különvál t mozzanatok szociális „találkozásá
v a l " — indulhat be? 1 

Az 1) kérdésre adot t válaszban a Besitzet nyi lvánvalóan egyenlőnek 
tekintjük a Haben-na l . Modellszerűen elképzelve ez „egy birtokos egy 
b i r toká t " (illetve: „ több birtokos egy b i r tokát") jelenti, de mindig a 
bir toklásnak egy olyan absztrakcióját, ahol a pontszerű birtokból — an
nak használatából, a belőle eredő szükségletkielégítésből és a rá vonat
kozó diszpozícióból — mindenki más ki van rekesztve. Természetesen 



t isztában vagyunk azzal, hogy ez a meghatározás csupán teoretikus abszt
rakció. Absztrakció ez egyrészt azért, mivel az egyéni-pontszerű-ki
rekesztő szükségletkielégítés (mint a társadalmilag létrejövő, társadalmi
lag s t rukturál t szükségletrendszer egy része), va lamint az egyéni-pont
szerű-kirekesztő diszpozíció (mint a társadalmilag kialakult és szabályo
zot t diszpozíció mechanizmusok egy „darabja") tú lmutat a Besitzen, az 
Aneignung i rányában: Besitz és Aneignung „reflexiós meghatározások" 
Absztrakció másodsorban azért, mert a modern társadalmakban létre
jött minden (dolgozó) ember — Korsch által részletesen elemzett — dua
litása: szétszakadása termelőre és fogyasztóra, és csak egy absztrakt mo
dellben képzelhető el olyan termelő egyed, aki pontszerű-kirekesztő Be-
sitzéből (akár „egy birtokos egy b i r toka" , akár „ több birtokos több bir
t o k a " ez) hiánytalanul kielégíti szükségleteit. Harmadszor azért absztrak
ció, mivel a „kirekesztő" jelleget nem a körülhatárol t Besitz feletti 
„mindenhatóság" értelmében kell felfogni; egyszerűen szólva, minél 
kompl ikál tabb egy társadalom, minél több benne az előírás, annál kevés
bé teheti az egyed pontszerű-kirekesztő Besitzével „azt , amit akár" . Vi
szont: abban a vonatkozásban, amelyben teheti, csak ő teheti és más nem 
teheti — ezért kirekesztő jellegű a Besitz. Továbbá : „ t isz ta" történelmi 
megvalósulásai mindig is kivételszerűek vol tak; leginkább a 19. századi 
európai „laisser fairé" kapital izmus — öröknek hitt, de átmenetinek 
bizonyuló — egyensúlyi á l lapotában figyelhető meg, a feudális bir tok
lás és a részvénytársaság közti interval lumban. 

Az Aneignung, mint a tulajdon másik mozzana ta magába foglalja a) 
a termelésre vonatkozó, abban létrejövő, abban realizálódó, ál tala újra
teremtett szükségletek kielégítését, b) a termelésre, elosztásra, fogyasztás
ra vonatkozó döntések meghozatalát (diszpozíciót), továbbá c) minden
nek előfeltételei feletti diszpozíciót. 

A termelésre vonatkozó szükségletek két csoportját kell megkülönböz
tetnünk. Az egyik a tevékenység-szükséglet, annak szükséglete, hogy 
munkánkban , társadalmilag szükséges élettevékenységünkben magunkat 
kifejezzük, realizáljuk, képességeinket kifejlesszük. A másik a fogyasztá
si szükséglet, mely a termelés által közvetlenül megtermelt anyagi javak
ra vonatkozik , továbbá mindazokra a közvetlenül nem anyagi javakra , 
melyeknek szintúgy a termelés az előfeltétele vagy — meghatározot t 
társadalmi viszonyok közöt t — igénylik az anyagi ráfordítást ¿5 (mint 
kulturális szükségletkielégítés, gyógyítás stb.). 

A meghatározásból világossá válik, hogy miért nincs Besitz Aneignung 
nélkül. A Besitz értelme ugyanis az Aneignungban van. Csak akkor aka
rok valamit bir tokolni — és ezzel egyúttal másokat ebből a bir toklás
ból kizárni — ha a pontszerű tulajdon (a Besitz) biztosítja számomra az 
Aneignung meghatározot t területét. 

Viszont az a tény, hogy a Besitz (akár mint egy birtokos egy bir toka, 
akár mint több birtokos egy bir toka) biztosítja számomra (vagy szá
munkra) az Aneignung meghatározot t területét, még koránt sem jelenti 
azt, hogy a saját Besitz egyúttal minden Aneignungsprozessünk forrása 



is lenne. Ellenkezőleg: a naturálgazdálkodás — mint „ön táp lá ló" rend
szer — szélső esetét leszámítva az Aneignungsprozess mindig tú lmutat a 
pontszerű Besitz-en. 

A kapitalista társadalom kitüntetett jellemvonása, hogy benne az 
Aneignung „tömegét" — legalábbis tendenciaképpen — teljes mértékben 
a Besitz determinálja, miközben az Aneignungsprozesse-ben felhasznált 
javak „lelőhelye" — a megelőző társadalmakhoz képest — a legkevésbé 
a saját-pontszerű Besitz. Ez éppen a polgári magántulajdon sajátsága, a 
társadalmi termelés — egyéni kisajátítás ellentétnek egysége. Szükséglet
kielégítésed, döntésed határa i t a Besitz szabja meg; minél nagyobb a 
pontszerű tulajdonod, annál több szükségletedet tudod kielégíteni (mind a 
tevékenységkielégítés mind a fogyasztás értelmében), továbbá döntési kö
röd is egyenes arányban nő pontszerű tulajdonod növekedésével. (I t t — 
tulajdon és „ha ta lom" vagyis diszpozíció összekapcsolásában — van H e 
gedűs említett t anu lmányának egyik legfőbb értelme.) Annyi vagy, 
amennyid van. Az emberek közötti viszonyok mint dolgok közötti viszo
nyok jelennek meg. De ugyanakkor bir tokod szükségletkielégítő kvali tá
sa alá van rendelve a társadalmi termelésnek, csak mint ennek egy — 
pontszerű — mozzanata lehet a szükségletkielégítés forrása. Qoud erat 
demonst randum: 1) Az Aneignung tulajdon-kategória, a tulajdonelemzés 
része, nem általános-antropológiai fogalom; 2) A Besitz és Aneignung 
elkülönült mozzanatok, de szubjektumuk azonos: reflexiós meghatáro
zások. 

A 2) kérdésre adot t válasz a következő: a kapital izmus éppen azért 
az elidegenés mintaszerű társadalma, mivel a) kiteljesedett formáiban a 
Besitz nem csupán határa az Aneignungnak, hanem a Besitz az Aneig-
nungot univerzálisan aláveti magának, vagy legalábbis erre az univer
zális alávetésre törekszik, b) ezt a körülményt elősegíti, hogy a kapital iz
mus a rendi vérségi stb. kötelékek szabályozásától „szabad", egyetemes 
pínztársadalom, amelyben ezáltal létrejön a kvantif ikálás univerzális esz
köze, és vele az az ura lkodó törekvés, hogy az összemérhetetlent is ösz-
szemérjék, azaz a kval i ta t ív szükségleteket pusztán kvan t i t a t ív ra redu
kálják. Fontosnak tarjuk azt a megszorítást, mely szerint a Besitz az 
Aneignung univerzális alávetésére törekszik. A tulajdon e két alapvető 
mozzanatának tökéletes homogenizálása csupán a liberális kapital izmus 
mítosza volt, éppannyira mítosz, mint a földgolyó százszázalékos „á t -
kapital izálása" (igaz, olyan mítosz, amelyben a liberális kapital izmus 
hívei és elkeseredett ellenfelei egyaránt hi t tek). Elég itt csak két példára 
utalni, hogy e homogenizálás határai t megmutassuk. Az egyik a Besitz-
losigkeit lázadása az Aneignung igazságtalanságai ellen, a ludditáktól a 
19. század végének szakszervezeti mozgalmaiig. Bárminek — „anarchis
t á n a k " „reformis tának" stb. — bélyegzik is ezeket, nehezen tagadható , 
hogy döntően befolyásolták — és egyre növekvő mértékben — az érték
többlet Aneignungsprozessét, és ennyiben a kapital is ta Besitz „kiterjedé
sére", ha ta lmára lényeges befolyást gyakorol tak, még akkor is, amikor 
ennek a Besitznek a „jogosultságát" kétségbe nem vonták . Ezáltal pedig 



gyakorlat i lag demonstrál ták a két mozzana t relatív szétválaszthatóságát 
az állítólag egyetemes homogenizálás közepette. A másik példa az a 
Marx által ismételten elemzett körülmény, hogy a burzsoáziának még 
a „laisser fairé" fénykorában is delegálnia kellett diszpozíciós „ereje" 
tekintélyes részét, részben, mivel a „Besitz" adminisztrálása és az Aneig-
nungsprozess szabályozása ri tkán tű r t meg perszonáluniót, részben, mert 
a „pontszerű" Besitzer teljes áttekintése az Aneignung folyamata felett 
többnyire csak ideális célkitűzés volt . 

Mindezekkel a megszorításokkal is e lmondható, hogy a klasszikus 
elemzések a Habén ( = Besitz) világáról, tehát hogy annyi vagy, ameny-
nyid van, hogy (másokat annak használatából kizáró) vagyonodtól, és 
kizárólag attól függ, milyen szükségleteidet tudod kielégíteni, sőt egyál
talán, hogy milyen szükségleteid a lakulnak ki (gondoljunk Lassalle keserű 
á tkaira „über die verfluchte Bedürfnislosigkeit der Arbei ter") , hogy mi 
fölött és milyen mértékig, milyen százalékban, tudsz diszponálni — töké
letesen helytállóak. A Besitz ura lkodot t az Aneignungsprozess felett, ab
ban az értelemben is, hogy egész környezetét a kvant i f ikálható szükségle
tek univerzumává akar ta vál toztatni , és abban az értelemben is, hogy a 
diszpozícióban való részvétel kizárólagos mértékegységévé a Besitz mér
tékét (ismét egy kvant i ta t ív elvet) igyekezett megtenni. E két mozzanat 
együttes dinamikája teremti meg a polgári magántulajdon világát. 

A magántulajdon pozit ív megszüntetésének folyamata nem azonos a 
Besitz „megszüntetésével á l ta lában" . Ez olyan szociálisan értelmetlen 
célkitűzés, amelyet a legtúlzóbb egalitáriánus modell sem gondolhat el 
komolyan ( lát tuk, hogy az éppen a Besitz „ál ta lánosí tását" intencionál-
ja). Egyed és nem viszonyának — ha tetszik: ontológiai a lapkarakter isz-
t ikuma, ha tetszik: exisztenciális antinómiája —, hogy a nem pontszerű 
egyedekből „ál l" , vagy pontszerű egyedekben létezik, és ez a szükséglet
kielégítés és diszpozíció bizonyos mértékű pontszerűségét ( tehát: elkülö
nültségét, kirekesztő jellegét) megszüntethetetlenné teszi. Amennyire el
kerülhetetlen és felszámolhatatlan ez, éppoly kevéssé „ba j" , mivel csu
pán a legalaposabb organisztikus elméletek következhetnek ebből a — 
fenti értelemben meghatározot t — magántulajdon örökkévalóságára. Mi 
több: mivel ez a tanulmány a „szükségletekben gazdag ember" álláspont
ján áll, noha nem egy lineáris fejlődés értelmében, elvileg a „pontszerű 
Besitz" (a tárgyilag bir tokolt , szükségletkielégítésre felhasznált javak) 
körének növekedését még fel is tételezi. Igaz (s erről később beszélünk) 
olyan módon, hogy bizonyos kiterjedési i rányai t egy szabadon — vi ták
ban és szociális konfliktusokban — konsti tuálódó konszenzus elzárja 
vagy más csatornákba tereli. A magántulajdon pozit ív megszüntetése te
há t lényegében annyi t jelent, hogy a Besitz nem lesz többé a társadalmi 
dinamika „szervező centruma", az Aneignung fokozatosan kiszabadul a 
Besitznek való alávetettsége alól, és az ember „lényegi erői" egyre nö
vekvő mértékben az Aneignungsprozessben alakulnak ki, valósulnak 
meg, mind az (újfajta, növekvő mértékben kvalitatív) szükségletek kiala
kítása és kielégítése, mind a tárgyi feltételek és eredmények feletti disz-



pozíció, szélesebben: a világ tárgyi gazdagságának birtokba vétele értel
mében. Az Aneignungsprozess azért lehet a világ emberi elsajátításának, 
a magántulajdon pozit ív megszüntetésének vol taképpeni szférája, mert 
itt a „bi r tokbavéte l" nem szükségképpen kirekesztő aktus, hanem (leg
alábbis a szociális felszabadulás bizonyos, még részletezendő, előfeltételei 
mellett) az egyik ember Aneignungsprozesse a másik hasonló dinamiká
jának kibontakozását feltételezi és azt erősíti, kölcsönösen és egyszerre. 
Modellünk tehát két, párhuzamosan mozgó sort feltételez: a körülhatá
rolt és elkülönülő Besitz „ k v a n t u m á n a k " növekedését (a szoros értelem
ben vett d inamika, a szükségletbővülés megőrzését), egyszersmind bizo
nyos kiterjedési i rányainak eltorlaszolását, valamint az Aneignung foko
zatos „emancipálódását" a Besitz fennhatósága alól, a Besitztől való el
különülését és ura lkodó mozzanattá válását a világ bir tokbavétele során. 
A kettő együtt jelenti a magántulajdon pozit ív megszüntetésének folya
matát . 

I t t azonban vissza kell térnünk kiinduló kérdésünkhöz: elgondolható-e 
a modell teoretikus felelősséggel, vagy másképp fogalmazva: lehetséges-e 
egy modern, dinamikus világban kivitelezésének bármely felelősségteljes 
kísérlete? A kérdés megválaszolásához ismét szemügyre vesszük a recip
rocitás és redisztribúció kategóriáinak ebben a községben átértelmezett 
jelentését. 

a) A modern társadalom árutermelő társadalom, tehát a tertium da-
tur-t meghirdető modell kiindulópontja az árucsere létének, mint öko
nómiai szükségességnek az elismerése. 2 

Már elemeztük — a Polányitól nyert kategóriák transzformációját 
tárgyalva —, hogy felfogásunk szerint a szimmetrikus gazdasági viszo
nyok ma ura lkodó (vagy éppen egyeduralkodó) formája az árucsere, a 
piac. Ez tölti be minden ma lehetséges indusztrializált és szociális kon-
vulziók nélkül működő társadalom kalkulációs bázisának funkcióját. 
Kettős értelemben is: 1) Ez szolgáltatja a terminusokat a társadalmi gaz
daság számbavételéhez. Konkurrens terminusrendszert nem ismerünk; 
riválisaként vagy az egészen szubjektív döntések csupán utólag „vissza
csatoló" és megfelelően negatív következményekkel szolgáló rendszere 
'ehet, esetleg a „szimulált piac", melynek két al ternat ívája van : vagy 
elesleges kerülőutat tesz meg a piaci kalkulációs bázis i rányában, vagy 

a szubjektív döntések fedőszerve, esetleg zavarosan elegyíti e két funk
ciót. 2) Lehetővé teszi — terminusrendszere révén — a „r i tkasággal" ; a 
„h iánnya l" való számvetést, a voltaképpeni gazdálkodást , ahol a r i tka
ságon két mozzanat ér tendő: a) a mindenkori történelmi időpil lanatban 
a „számunkra létező" természet által nyújtot t , az adot t termelési szin
ten k iaknázható erőforrások, b) a konkrét szociális kontextusban fel
használható munkaerő (munkaidőmennyiség) végessége. 

Ezzel a megfontolással a tulajdon mint Besitz megszüntethetetlensége 
(amelyről csak egészen általános-ontológiailag beszéltünk korábban) 
egy konkrét szociális dimenzióban jelentkezik. A tulajdonos „Besitzer"-
ként jelenik meg a piacon 3 , ő a reciprocitás szubjektuma, aki cserevi-



szonyba lép. Mondo t tuk már : a Besitz lehet „egy birtokos — egy b i r tok" 
— „több birtokos — egy b i r tok" struktúrája. A szimmetrikus piaci vi
szonyokba lépő Besitz egészen különböző lehet: pr ivá t — „pontszerű", 
kollektív (formailag nézve éppúgy: részvényes csoport tulajdona, mint 
olyan gyár, mely a munkások bi r tokában van) , önálló gazdasági inicia-
t ívával felruházott állami üzem stb. A mi modellünk szempontjából ér
telemszerűen a demokrat ikus csoport tulajdonnak — szövetkezeti vagy 
kollektív tula jdonnak — és a vele par tnerviszonyban lévő, önálló gaz
dasági iniciatívával rendelkező állami tulajdonnak van jelentősége. De 
éppen ezért kell hangsúlyozni, hogy mégha olyan társadalmat tételezünk 
is fel, amelyben a kollektív Besitz e két nagy formája válik ura lkodóvá 
(vagy kizárólagossá), akkor is az árureciprocitás, a szimmetrikus piaci 
viszonyok világában vagyunk, amennyiben az ura lkodó ökonómiai struk
túra a piac — mint kalkulációs bázis — említett funkcióit tiszteletben 
tartja. H a nem, akkor viszont a szimmetrikus mechanizmusok látszat
tevékenységgé degradálódnak. 

Ebből következik, hogy a Besitz nem szűnhet meg részt venni az Aneig-
nung meghatározásában, a szétválás egyszersmind kölcsönhatást is je
lent. Ennek pozit ív értékelését egy szocialista modellben két olyan té
nyező alapozza meg, amelyek a kapitalizmussal együtt születtek (vagy 
már prekapital is ta viszonyok között is érvényesültek), amelyek azonban 
az emberiség tartós, a prekapital is ta és kapitalista történelmi időszakot 
túlélő v ívmányainak bizonyultak. Az első: a Besitz racionális (Ökono
mikus) kezelése szükségleteink racionális kielégítésének forrása. Ez per
sze nem szinonim azzal, hogy a mi Besitzünk szükségletkielégítésünk mér
tékének határa is egyben. Bár egy döntő történelmi periódusban e két 
tényező együtt érvényesült, ennek az á l lapotnak az Aneignung túlsúlyba 
kerülésévei természetesen, modellünk feltételezése szerint, meg kell szűn
nie. De sosem tűnhet el, mivel a Besitz létezése sem szűnik meg. A Besitzcel 
való racionális-ökonomikus gazdálkodás az ember általános racionalitásra 
nevelődésének egyik tényezője. Másodszor: a Besitz vonatkozásában dön
tési körünk közvetlen. Nemcsak gazdasági szempontból, úgy, mint a fel
halmozás és fogyasztás személyes vagy kis közösségen (pl. családon) be
lüli megtervezése, hanem mint „személyes életstratégia", mely a pusztán 
gazdasági kérdések körén messze túlmutat , mely gyakorlati lag minden 
életben bizonyos mértékig közösségi jellegű (és minél inkább terjednek a 
demokrat ikus együttélési formák, annál inkább). Ennek döntő, a Besitz 
körén messze tú lmuta tó szerepét az ember (minden ember) felnövekedési 
fo lyamatában könnyű belátni: a Besitzre vonatkozó diszpozíció készsé
geinek elsajátítása fejleszti ki (vagy óvatosabban fogalmazva: megfelelő 
össztársadalmi feltételek megléte esetén kifejlesztheti) a Besitztől függet
lenedő Aneignungsprozessben való racionális részvétel képességeit, mint 
j nevelődés egyik tényezője. 

b) Egy másik, döntő vonatkozásban az Aneignungsprozess leválik a 
Besitzről, méghozzá nem elsősorban a reciprocitás, hanem a redisztribúció 
vonatkozásában. 



Hogy az Aneignungsprozess ne legyen tisztán a materiális-fogyasztási 
javak Besitz meghatározta „elsajátítása", másrészt hogy még ezt az el
osztást se kizárólag a kirekesztő-pontszerű Besitz determinál ta redisztri-
búció uralja, ahhoz a Besitz körén tú lmutató szükségletstruktúrák léte 
szükséges. Másrészt azonban a Besitzről — a redisztribúció vonatkozásá
ban — leváló Aneignungsprozess eleve feltételezi ilyen szükségletstruk
túrák lehetőségét, sőt létét. Ez petitio principii-nek tűnik. A látszólagos 
ugrást az érvelés logikai menetében a következő passzus igyekszik fel
oldani. Addig fogadja el az olvasó, hogy ilyen szükségletstruktúrákat , 
reáiis szociális determinánsokra támaszkodva, modellünkön belül lehet
ségesnek ta r tunk . 

A Besitz-től elkülönülő értelmében az Aneignungsprozess nem csupán 
a társadalom megtermelt javainak újraelosztását jelenti, ( tehát a Besitz 
össztársadalmi „rendezési elveit", mint az A. modellben), hanem a tár
sadalom összstratégiájának meghatározását is, a társadalom anyagi és 
szellemi erőinek oiyan ál landó újraelosztását, mely megfelel a redisztri-
búcióban részt vevő szubjektumok között kialakuló konszenzusnak, a 
gazdaságilag (a kalkulációs bázis szerinti) mindenkor adot t lehetőségek 
határain belül. 

Ennek alapfeltétele, az egyenlő döntési lehetőség a redisztribúcióban 
(egy később meghatározandó értelemben) minden személy — mint sze
mély — számára, az Aneignungsprozessnek valóban olyan konstituense, 
amely nem a Besitzhez kapcsolódik, és nem a szimmetrikus piaci viszo
nyokhoz, tehát ahhoz a folyamathoz, amelyet Marx — az első modell 
vonatkozásában — hiánytalanul írt le: „Gleichheit und Freiheit sind 
alsó nicht nur respektiert im Austausch, sondern der Austausch von 
Tauschwerten ist die produkt ive , reale Basis aller Gleichheit und Frei
hei t ." 4 (Hogy a redisztribúció, mint Aneignungsprozess ezen szélesebben 
felfogott értelmezése a reciprocitás bizonyos más típusú formáihoz kap
csolódik, azt a későbbiekben igyekszünk kimutatni . ) Ez pedig szerintünk 
nem csupán a Besitztől függetlenedő szükségletek egyenlő lehetőséggel 
történő art ikulációjának egyedüli racionális értelme, hanem egyszersmind 
az Eigentum fogalmának lényegi át interpretálása. A „tulajdonság" fo
galmából megmarad a Besitz — úgy is, mint az elkülönült — egyedüli 
szükségletkielégítés ontikusan megszüntethetetlen alapaktusa, és úgy is, 
mint az elkülönült (bár demokrat ikus csoportjellegű) Besitzek csereaktu
sában önmagát konsti tuáló társadalmi kalkulációs bázis. De az Aneig
nungsprozess fokozatos függetlenedésével és (új szükségletstruktúrákat 
feltételező) fölénybe kerülésével a tárgyi világ gazdagsága az ember „ tu
la jdona" lesz, mert — elvben — minden ember elsajátíthatja, „eltulaj
doní that ja" , saját erői kifejlesztésének alapjává és anyagává teheti, ez 
azonban elsődlegesen közösségi (tehát fogalma szerint nem kirekesztő 
jellegű) aktusokon keresztül valósulhat meg. Ilyen aktusok az Aneig
nungsprozess — ál ta lunk értelmezett — aktusai. 

c) Melyek a szükséges előfeltételei annak, hogy a redisztribúciót egyre 
inkább az Aneignungsprozess és egyre kevésbé a Besitz határozza meg? 



A. Emlí te t tük már, hogy a pontszerű Besitz „kiterjedésének" növeke
dése ( tehát: a szükségletek gazdagodása) nem áll ellentétben azzal, hogy 
a Besitz bizonyos kiterjedési i rányai t kor lá tozzák. Ez össztársadalmi szin
ten minden olyan magán-, csoport- és kollektív tulajdon korlátozását 
jelenti, amely monopolhelyzeténél fogva part ikuláris érdekeit a redisztri-
búció vonatkozásában (egyedül vagy más monopolhelyzetű part ikuláris 
érdekekkel szövetkezve) kizárólagos hatalomként érvényesítheti és ezzel 
a redisztribúciós folyamatban megvalósuló döntési egyenlőséget megszün
tetheti. A modellen belül érvénybe lép tehát a szociális forradalom régi 
jelszava: a társadalmasítás és az államosítás, mint e „kor lá tozás" eszköze. 
Az utóbbinak azonban modellünkben nem a hagyományos érv (az „anar 
ch iáva l" szemben a „tervszerűség") adja meg legitimációját. A tanulmány 
szerzői számára semmiképp sem tűnik evidenciának, hogy a kalkulációs 
bázis gyakorlat i felszámolása a szimmetrikus viszonyok kiiktatásával 
célracionalitást ju t ta tna ura lomra. Egyben e szükséges előfeltétel megvaló
sulásának két elvi ha tá r t is szabnánk. Az egyiket a célracionalitás szem
pontjából : csak ott jogosult az államosítás (a társadalmi igazgatás más 
formáival szemben), ahol a Besitz méretei elérték vagy meghaladták azt 
az optimális nagyságot, amelyen túl más, mint centrális igazgatásuk nem 
lehetséges vagy nem gazdaságos, és olyan mértékben, amely össztársadal
m i i g a szimmetrikus viszonyok valóságos létét nem zárja ki. (Ismétel
jük: általános társadalmi modellt vázolunk fel, nem történelmi kr i t ikát 
vagy gyakorlat i megvalósítási javaslatokat . Az előbbi történészek, az 
utóbbi polit ikai szociológusok és közgazdászok feladata.) A másik kor
látot az értékracionalitás két pr incípiuma diktál ja: a) nem létezhet a tár
sadalomban (hogy egy populáris filozófia nyelvén szóljunk) munka nél
kül szerzett jövedelem, mint a létfenntartás állandó bázisa, b) a Besitz 
állami limitálása nem lehet olyan mértékű, hogy létrehozása kialakítsa 
az egalitarianizmus autori tár iánus modelljével kapcsolatban elemzett ér
tékpusztí tó mozzanatoka t . 

B. Ez a feltétel nem más, mint az előbbi újrafogalmazása egy másik 
aspektusból: a csoport-, kollektív és állami kezelésű, de önálló gazdasági 
iniciatívával rendelkező tulajdonegységek olyan széles skálájának kibon
takoztatása , mely lehetővé teszi, hogy a nélkülözhetetlen szimmetrikus 
viszonyok piaci formája működni tudjon, és az állam lényegében a re-
disztribúció nélkülözhetetlen, de a társadalmi életfolyamat egésze fölött 
univerzális prerogat ívákkal nem rendelkező végrehajtó szerve, az „ál
talános megbízottja", és ne „ a z " általános legyen. Tökéletesen tisztában 
vagyunk természetesen azzal, hogy ez az utóbbi lehetőség — különösen 
történelmi kényszerhelyzetekben és a legkülönbözőbb variációkban — 
mindig fennáll. Tudatosan egy dinamikus egyensúlyi helyzetet fogalmaz
tunk meg folyamatszerű modellünkben, amely a különböző diszfunkciók 
száz százalékos panaceáját nem ismeri és nem ismeri el. A lehetséges ga
ranciák egy tekintélyes részével, melyek a politikai szférában terülnek 
el, t anu lmányunk tárgyánál fogva nem foglalkozik. Pusztán a dinamikus 
labilitás érzékeltetésére megemlítjük az ellenkező veszedelmet is: még a 



Besitz tisztán demokrat ikus csoportjellegének feltételezése mellett is fenn
állhat az az ellentétes veszély, hogy a kizárólag piaci jellegű szimmetrikus 
viszonyok újra egyeduralkodóvá válnak, amennyiben az állam — a re-
disztribúció végrehajtó szerve — minden befolyását elveszti. Ez nem 
azonos azzal a szociális veszéllyel, amelyet Myrda l az „ál lam gyengesége" 
elnevezéssel illetett; itt a Besitzről leváló, és fölé kerekedő Aneignungs-
prozess léte válik kétségessé. 5 

C. Egyenlőség a döntési szférában. Mielőtt á l láspontunkat pozi t ívan 
megfogalmaznánk, itt is kri t ikailag kell szembenéznünk az egalitarianiz-
musnak azon — nagyon rokonszenves indítékokból kiinduló, de szerin
tünk mégsem ta r tha tó — nézeteivel, melyek különösen az elmúlt évtized 
nagy szociális összeütközései során alakul tak ki. Ez röviden így foglal
ható össze (bár valószínűleg így senki sem foglalta össze az álláspont 
hívei közül) : a döntések tagoltsága, hierarchikus elrendezése tudatos szo
ciális misztifikáció, amely a politikai forradalommal egycsapásra eltün
tethető, minden ember, mindig, minden vonatkozásban egyenlően képes 
a legkülönbözőbb döntések meghozatalára és felülbírálására. A munka
megosztás — politikai aktusok által egycsapásra még nem ingatható — 
létezésének ez a figyelmen kívül hagyása ismert illúziókat keltett és az 
illúziók következményei nyomán szociális csömört hagyot t há t ra . A mi 
modellünkbe ezenfelül azért sem illik, mert a redisztribúció (lát tuk P o -
lányinál) a legkevésbé hierarchikus pr imit ív s t ruktúrákban is aszimmet
rikus viszonyok keretei közöt t megy végbe, és ez valószínűleg a folyamat 
kiküszöbölhetetlen sajátossága. 

Mit ér thetünk akkor a döntési szféra egyenlőségén? Két mozzana to t : 
a) minden szférában legyen a szubjektumok számára valamilyen körül
határol t és növekvő döntési kompetencia, tehát — ebben a vonatkozás
ban — minden szféra egyenlően a döntés területe legyen és szűnjön meg 
az a hierarchikus egyenlőtlenség (az első modell) azon ta r tha ta t lan álla
pota , mely szerint vannak kizárólag döntést hozó és kizárólag „enge
delmeskedő", végrehajtó életterületek; b) minden egyednek — egyenlően 
— nyíljon arra lehetősége, hogy minden területen (az állam létét érintő, 
szűk körű, t i tkosan kezelt döntések kivételével, melyeknek azonban cse
kély számúaknak kell lenniük, és nem vona tkozha tnak a társadalmi össz-
stratégia megválasztására, mert az ebben a modellben nem lehet „ t i tok") 
részt vehessen a döntésekben, a terület sajátosságaitól és személyi képes
ségeitől függően különböző módokon és csatornákon. 

Ezen a ponton kívánjuk modellünkön belül értelmezni az egyenlő start 
koncepciójának (nem mint Gleichheitsersatz-nak, nem mint képzelt egyen
lőségelvnek, hanem mint valóságos „kiegyenlítési", bár nem egyenlősítő 
mechanizmusnak) a nagy szerepét az á l ta lunk felvázolt Aneignungs-
prozess-ban. A döntéshez döntési kompetencia kell. Ez sosem lehet min
den ember kompetenciája minden egyes kérdésben, de lehet minden ember 
kompetenciája valamilyen (szociálisan releváns) kérdésben, sőt lehet min
den ember kompetenciája több, más és más kérdésben, tehát a kompeten
ciakör az egyed szempontjából is bővülő tendenciát muta tha t . Ehhez 



azonban szükséges, hogy az új Aneignungsprozess biztosította feltételek 
között (melyekből a kul túrára vonatkozókat még részletezzük) az egyedek 
„egyenlően rajtolhassanak", ami természetesen az egyenlőtlenek egyen
lőségét jelenti: a képességek eleve adot t különbségét ez a modell csök
kentheti és kell is, hogy csökkentse, el nem tüntetheti . 

Különösnek tűnhet, hogy csupán gondolatmenetünknek ilyen távoli 
pontján érintjük az egyenlőségnek azt az értelmezését, amely a legelter
jedtebb: a jövedelem-egyenlőség kérdését. Akik ma az egalitarianizmus 
álláspontján állnak, tú lnyomó többségükben a teljes jövedelem-egyenlő
ség elvét hirdetik, és ez az eszme az egyenlőség olyan plauzibilis meg
valósításának tűnik, minden más értelmezés annyira kiagyal tnak, mester
kéltnek és őszintétlennek (elvben akár azzal is vádolható, hogy kazuisz-
tikája az „egyszerű megoldást" azért kerüli, hogy az egyenlőtlenséget 
fenntartsa) , hogy számot kell adnunk ar ró l : miért nem vesszük fel ezt 
a princípiumot saját modellünkbe. 

A jelszó népszerűségének oka két okból is könnyen érthető. Először: 
plauzibilis eszme a mindennapi értelem számára, mivel kvant if ikálható, 
szilárd, v i ta tha ta t lan mértéket ad a megítélés és az ellenőrzés számára. 
Másodszor: tökéletesen megfelel a polgári társadalom szellemének, amely
ben a mai emberek felnevelkedtek, és amelyben, mint elemeztük, a pénz
ben kifejezhető Besitz szükségletem, ha ta lmam, emberi mivoltom bázisa, 
amely kizárólag Besitzben „mér" . Ugyanezen okból megfelel a (BB) mo
dell szellemének is, amelyet Marx úgy jellemzett, mint az általánossá 
tett magántulajdon, a kollektiver Neid világát. Éppen ezért nem felel 
meg azonban az ál talunk vázolt elképzeléseknek. 

Hogy saját á l láspontunkat érthetővé tegyük, távirat i stílusban utal
nunk kell arra , miben áll tulajdon és jövedelem viszonya a tőlünk eltérő 
modellekben. Az (A) modell esetében ez közismert és világos: a jövede
lem vagy a tulajdonból származik (revenue), vagy különböző emberi 
munkaképességek eladásából (Lohn). A (BB) modellben pedig egy köz
ponti instancia egyenlően osztja el a társadalmi gazdaság felbecsülése 
alapján a jövedelmeket a lakosság között. (Természetesen meg kell je
gyezni, hogy mind a társadalmi gazdagság reális felbecslése, mind a tö
kéletesen egyenlő elosztás csupán tendencia lehet még ebben a modellben 
is, sosem tökéletesen megvalósult realitás.) 

H a azonban — tanu lmányunk szellemének megfelelően — Besitz és 
Aneignung között különbséget teszünk, úgy nyi lvánvaló, hogy tulajdon
lás és jövedelem mindkét esetben elválnak egymástól. A bérmunkás egyik 
fajtája sem gyakorol befolyást (vagy csupán indirekt befolyást gyakorol) 
a társadalom Aneignungsprózesse felett, és a második esetben — elem
zésünk szempontjából pedig ez a lényeges — a központi instancia az 
egész társadalmat bérmunkássá teszi. (Ami újra igazolja Marx előre
látásának mélységét és hitelességét.) I t t hangsúlyozni kell ugyanis két 
szempontot . Az első: még az elosztás tökéletes egyenlősége (tehát egy 
ideális helyzet) esetében is, akkor is, ha a központi instancia minden kép
viselője pontosan ugyanannyi t „ k a p " , mint minden bérmunkás (ami eb-



ben a társadalomban sosem valósulhat meg, figyelembe véve a kollektiver 
Neid benne ura lkodó antropológiáját és a központi instancia kivételezett 
helyzetét), új egyenlőtlenség születik: azok között , akik a jövedelmet 
meghatározzák, és azok között , akiknek a jövedelmét meghatározzák. 
Másodszor: ezt az egyenlőtlenséget a jövedelem-egyenlőtlenséggel szem
ben csak azok tekinthetik másodrendűnek, akiket tökéletesen á tha to t t a 
polgári társadalom szelleme, akik kizárólag a Besitz terjedelmében ké
pesek gondolkozni, mégha ellenzéki beállítottsággal is, és akik számára 
mindazoknak a szükségleteknek a kielégítése, melyek egy szabadon irá
nyí tot t Aneignungsprozessben elégülhetnek ki, csupán másodrendűeknek, 
der ivat ívoknak tűnnek. 

A mi ál láspontunk tendenciáját tekintve a bérmunka megszüntetésére 
törekszik, tehát egy olyan ál lapotra, amelyben a kalkulációs bázis ada
tainak figyelembe vételével ugyan, de mégsem az értékesítési folyamat 
szempontjai szerint ha tározzák meg a jövedelmeket — maguk a kollek
tív tulajdonosok. (Hogy milyen formában, ezt részletezni, jövő formáit 
előlegezni nem feladatunk.) Ebből az álláspontból azonban logikusan kö
vetkezik a jövedelmek szabad argumentáció és szabad szociális döntés 
alapján meghatározható (és mindig újra meghatározandó) alsó és felső 
határa . Az alsó ha tá r t így fogalmazhatnák meg: a jövedelemnek bizto
sítania kell a szükségletek olyan kielégítését az adot t kulturális kontex
tuson belül, amely lehetővé teszi, hogy az egyed zavar ta lanul részt ve
hessen a decíziós folyamatban, tehát az Aneignungsprozess döntési szfé
rájában, és ezáltal egy sor más, a Besitz kvant i ta t ív oldalaival ki nem 
fejezhető szükségletét is kielégítse. A felső ha tár t így fogalmazhatnánk 
meg: szociálisan kár tékony, ezért nem tolerálható semmiféle olyan jöve
delem, amely hatalmat biztosít az egyik embernek a másik felett, külö
nösképpen nem olyan, amely egész embercsoportok feletti ha ta lmat biz
tosít. Ez, terjedelmét tekintve, a kulturális kontextus szerint ugyancsak 
különböző; bázisa csak a munkavégzés lehet. 

Ugyanakkor ezen ha tárok között elvetünk minden olyan jövedelem-
egyenlősítési törekvést, amely a szükségletek tényleges pluralitásáról nem 
vesz tudomást . Ennek az ál láspontnak a képviselői rendszerint így érvel
nek: ha „szabadon engedjük" a differenciált szükségleteket, akkor az 
emberek „mindig többet" akarnak , és ez szükségszerűen vezet el a gaz
dagság felhalmozódásához az egyik oldalon, a relatív szegénység felhal
mozódásához a másikon. Ezért kell a központi instancia, mint szociális 
kontroll , ezért önmagában megbotránkoztató , ha az egyiknek „több 
van" , mint a másiknak. A (BB) modell antropológiája azonban, mely 
magát öntudatosan materialista ál láspontnak tekinti , vol taképpen a pol
gári társadalom materializmusát képviseli, mely nem képes és nem haj
landó másban gondolkozni, csupán a kvantitatív szükségletek rendszeré
ben, melynek keretében az egyik egyed szükségletkielégítése kizárólag a 
másik rovására mehet végbe, figyelembe véve az „elfogyasztható" javak 
véges mennyiségét. Ez, mint említettük, ellenzékiségével együtt vol ta
képpen a Besitz szelleme, az általánossá tett magántulajdoné, és a benne 



megnyilatkozó megbotránkozás a kollektiver Neid morálja. H a azonban 
a jövőt mint a szabadon meghatározot t Aneignungsprozess világát gon
doljuk el, és a szabad Aneignungsprozesst mint kvalitatív szükségletek 
kielégítésének kollektív formáját, ha a kval i ta t ív és kollektíven kielégít
hető szükségleteket éppen olyan fundamentál isaknak tekintjük az emberi 
egyed szabad önfejlődése szempontjából, mint a kvant i t a t ívaka t , akkor 
el kell ismernünk a szükségletek differenciálódásának tényét, vele együtt 
a jövedelmek differenciálódásának tényét is az említett minimális-maxi
mális határok között és megbotránkozta tónak kell t a r t anunk a megbot
ránkozás etikáját. Különösen fontos elismerni a munkára irányuló szük
ségletek pluralitását. Míg természetesen — az életstratégia egészét tekintve 
— a mi modellünkben is a saját munkavégzés a kvan t i t a t ív szükségletek 
kielégítésének alapja és a parazi t izmus magától értetődően negatív em
beri jelenség, míg a társadaimi életfolyamat fenntartásához mindig szük
ség van az emberi munka egy bizonyos (munkaidőben kifejezhető) tö
megére, amelyet az egyedeknek valamiképp fel kell osztaniuk egymás 
között , ebben a vonatkozásban is elutasítjuk a (BB) modell sémáját. Ez 
ugyanis nem csupán a bérmunkássá tett társadalmi egész tagjainak (vi
szonylag) egyenlő jövedelmét határozza meg, hanem az egyedek által 
kötelezően elvégzendő munkamennyiséget (a munkaidőt) , a munkatípust, 
valamint a munka megkezdésének és befejezésének társadalmilag kötelező 
életkorát, munkakényszert jelent, tehát az egyénileg megválasztható élet
stratégiákat gyakorlat i lag lehetetlenné teszi. Ennek a modellnek a dön
tése nem a szabad és közösségben élő individuum saját döntései sorsa és 
élettevékenységei felett, hanem az elidegenedés marxi fogalma értelmé
ben vett , az egyénnel szemben „külső-idegen" ha ta lmak. 

Ugyanakkor a „több-kevesebb" vonatkozásában sem tagadunk egy ál
landóan megújuló konfliktuslehetőséget. Mivel modellünk dinamikus mo
dell, mivel a szükségletek rendszere fejlődésben van, a közösségekben 
létező szabad egyének szükségletei sokszor megelőzhetik a realizálás le
hetőségét. Ennek tudomásul vétele, a konfliktus feloldására irányuló erő
feszítések megtervezése és megvalósítása azonban az emberi önfelszaba-
dítási folyamat természetes konstituense, amelyre vonatkozóan a teljes 
jövedelemegyenlőség pr incípiumának amúgy sincsen megoldási javaslata: 
a kval i ta t ív szükségletek kielégítésének folyamatában az egyik ember
közösség nem birtokol azáltal „ többet" , hogy a másik „kevesebbel" ren
delkezik. 

Mint az indusztriális társadalmak központi kérdését, kiemeljük a mo
dellen belül a döntési lehetőségek kiterjesztésének óriási fontosságát a 
termelés területén (a „munkásdemokrácia" , az „önigazgatás" kérdését). 
Éppen az Aneignungsprozess önállósodása szempontjából van igen fontos 
szerepe a döntési lehetőségek kiterjesztésének: a technikai fejlődés feletti 
emberi kontrollra gondolunk. Bár a technikai fejlődés hibás fejlődésirá
nyainak következményei az indusztriális világban mindenkit sújtanak, 
a vele kapcsolatos veszélyszignálokat és az á ta lakí tására vonatkozó szük
ségleteket elsősorban azok tudják art ikulálni , akik közvetlenül „együtt 



élnek" a technikával . Ennek is természetesen megvannak a kalkulációs 
bázis kijelölte határai , azonban a technika emberi kontrollja, mint a 
kiterjesztett döntési szféra egyik fontos eredménye az Aneignungsprozess 
integráns része. 

A redisztribúció össztársadalmi stratégiájának meghatározásában való 
részvétel formája (Habermas kategóriáját használjuk i t t ) : a „herrschafts
freie, wertbi ldende Kommunika t ion" . Ennek ál talánosí tot t t ípusáról, az 
„ideale Sprechsi tuat ion"-ról , vagyis a modellünkben oly sorsdöntő sze
repet játszó nyilvánosságról Habermas a következőket írja: „Dann be
steht nämlich nicht nur prinzipielle Austauschbarkeit der Dialogrollen, 
sondern eine effektive Gleichheit der Chancen bei der Wahrnehmung von 
Dialogrollen, d. h. auch bei der Wahl und der Per formanz der Sprech
akte . . . In der idealen Sprechsituation sind nur Sprecher zugelassen, die 
als Handelnde gleiche Chancen haben, Reprasenta t iva zu verwenden; 
denn nur das reziproke Zusammenstimmen der Spielräume jeweils indi
vidueller Äusserungen und das komplementive Einpendeln von N a h e 
und Dis tanz bieten die Gewahr dafür, dass die Subjekte in dem, was sie 
wirklich tun und meinen, vor sich und anderen t ransparent sind und 
nötigenfalls ihre extraverbalen Äusserungen in sprachliche übersetzen 
können. Diese Gegenseitigkeit ungekrankter Selbatdarstellung impliziert 
ferner eine Reziprozi tä t von Verhal tenserwartungen, die Privilegierun
gen im Sinne einseitig verpflichtender Handlungsnormen ausschliesst." 6 

A „berrschaftsfreie, wertbi ldende Kommunika t ion" , az „ideale Sprech
si tuation", tehát a model lünkhöz méretezett nyilvánosság Habermas-féle 
elemzése azért több, mint formális princípium, mert nem csupán az „Aus
tauschbarkeit der Dialogrollen"-ről beszél, tehát a nyilvánosságnak egy, 
kizárólag a piaci szimmetriára szabott , ebben az értelemben szabad for
májáról, hanem a „beszélőknek" mint cselekvöknek az egyenlőségéről is 
és az egyoldalúan kötelező előírások kizárásáról. A nyilvánosságnak ez 
a nem-formális (tehát a döntésekben szüntelenül realizálódó) pr incípiuma 
felel meg az Aneignungsprozessről kia lakí tot t elképzelésünknek, mint 
amely magába foglalja a formális „verbális ak tusok" szabad lehetőségét, 
de nem marad meg a formali tásnak ezen a síkján, amely egyszerre je
lentkezik intézményesített és spontán-mozgalomszerű formák között . 

D . Az „össztársadalmi tanulási folyamat" az Aneignungsprozess szer
ves részévé válik. Jelenleg az „okta tás" , a „ tanu lás" — mint szociológiai 
probléma — két ellentétes álláspont kereszttüzében áll. Az egyik (ter
mészetesen leegyszerűsített á l láspontokat fogalmazunk itt meg) az (A) 
modellnek felel meg és lényegében az egész nevelődési komplexumban 
hierarchikus szakemberképzést lát. A másik az egalitáriánus modell va
lamelyik vá l toza tának manifesztációja, a „romboljuk le az egyetemeket", 
ismert jelszavában kristályosodik ki, nagyon hűségesen követve azt a szo
ciális programot , amely a szakértelem munkamegosztás teremtette min
denfajta hierarchiájában egyszerű misztifikációt lát . Mindket tőnek közös 
vonása, hogy a nevelődés, az oktatás egész problémáját a) azonosítja az 
ismeretszerzéssel, b) az iskolában lokalizálja egyetlen ma lehetséges szín

in 



terét, akár pozi t ív , akár negatív módon visoznyul ehhez a színtérhez. 
H í v e n ahhoz a „ ter t ium da tu r" -hoz , amelyet modellünk követ, mindkét 
végletet elutasítjuk. Az oktatás-szakemberképzés koncepciójában egy 
— a célracionalitás értelmében — működőképes, de az embert megnyomo
rí tó modell álláspontját látjuk, a szaktudás szükségességének (és mind
azon szociális különbségeknek, melyeket ez involvál) tagadásában pedig 
illúziót. Mint már erről í r tunk: a döntéshez (mely redisztribúcióval k a p 
csolatos koncepciónk egyik sarkalatos pontja) döntési kompetencia kell, 
és minél inkább kívánjuk egyenlősíteni a döntési szférákat az előbbi két 
értelemben, annál inkább. Ennélfogva modellünkben a „ tanu lás" nem 
pusztán előkészület a szociális tevékenységekre, hanem maguknak ezek
nek a tevékenységeknek a döntés gyakorlásának mindenkori része, amely 
nélkül újfajta redisztribúciós elképzelésünk nem működhet (egyébként 
csak egy „szakértő réteg" működte thetné az Aneignungsprozesst, ami 
valamilyen formában visszavezet vagy az (A) modellhez, vagy az ega-
litáriánus modell „despotikus" vál tozatához) , az „ok ta t á s" tehát nem 
pusztán ismeretszerzés, hanem a döntés szubjektumának folyamatos neve
lése és mindezek következtében nem is iskola az egyedüli színtere. (A 
munkásdemokrácia , mint a döntési kompetenciára való ránevelés egyik 
központi színtere az Aneignungsprozess működésének egyik legfontosabb 
garanciája, ezenfelül új szociális kötelékek és találkozási a lkalmak kivál tó 
a lkalma a munkamegosztás által tökéletesen elválasztott szociális csopor
tok között , egyszersmind és mindezeken keresztül: kultúrateremtő erő.) 

Ezzel kapcsolatban a következő teoretikus javaslatot tesszük: a kul
túrát — éppen az újfajta Aneignungsprozess biztosítása érdekében — 
fokozatosan ki kell vonni az árucsere reciprocitást szabályai alól. Ter
mészetesen szociológiai kompetencia híján nincs módunkban konkrét ja
vaslatokat tenni, és t isztában vagyunk ennek a követelésnek a ha tá ra i 
val is: amennyiben megmarad a piac, mint „kalkulációs bázis", a szociális 
kalkulációhoz értelemszerűen hozzátar tozik annak — herrschaftsfreie, 
wertbi ldende Kommunika t ion útján eldöntendő — meghatározása; mi
lyen erőforrásokat és eszközöket „ t u d " és „ a k a r " a redisztribúciót meg
határozó közösség a kul túra számára jut ta tni , mivel itt emberek és esz
közök elosztásáról (gyakran, mint például modern természettudományos 
kutatások tekintélyes részénél, az oktatás tárgyi előfeltételeinek biztosí
tásánál) nem is jelentéktelen anyagi erőket mozgósító elosztásáról van 
szó. (Ugyanakkor : ez a követelés elégtelen is. Ny i lvánva ló , hogy az inf
ras t ruktúrának a piacszabályozás alóli kivonása is szükséges egy „kul
túrkör nyezet" megteremtéséhez.) A piacszabályozás fokozatos visszaszo
rítása a kul túra területén racionálisan szerintünk két mozzanato t jelent, 
de mindket tő t perdöntőnek tekintjük: a) a kul túra fejlesztésére szánt 
erők és eszközök a rányának meghatározásánál (a „ha tá r mindenkori fi
gyelembevételével) a vezető szempont semmiféle piaci érdek nem lehet, 
csupán az újfajta Aneignungsprozess előmozdítása és ezen keresztül a 
modell humanisztikus alapstratégiája: „a szükségletekben gazdag ember" 
kialakítása, b) Az így kijelölt redisztribúciós jut tatás keretein belül a kul-



túrában való részesedés aránya nem lehet a Besitz függvénye („egyenlő 
s tar t" ) . 

Az ál ta lunk felvázolt Aneignungsprozess tehát nem a „piac felszámo
lása", nem is egyszerűen „visszaszorítása", hanem a „laisser faire"-kapi-
talizmusban homogenizált funkcióinak szétválasztása. A szétválasztott 
funkciók közül az elsőhöz (piac mint társadalmi kalkulációs bázis) való 
viszonyunkat körül í r tuk már : ennek létezése szükséges, a társadalom cél
racionali tásának létezéséhez, és vele kapcsolatban sem bővülésről, sem 
visszaszorulásról nincs értelme beszélni. A második — az előbbivel össze
olvasztott — funkció vonatkozásában egyetértünk Polányiva l : a piac 
mint általános vonatkoztatási rendszer feltételezésünk szerint az itt fel
vázolt redisztribúciós séma alapján fokozatosan visszaszorul, megszűnik a 
Habén (Besitz) univerzali tásra törő egyeduralma, ebben az értelemben: 
megszűnik a piactársadalom, és megvalósul a marxista gondolat — Marx 
tól a lukácsi Geschichte und Klassenbewusstsein-\g hangozta to t t — nagy 
posztulá tuma: az ökonómiai szféra alávetése a társadalmi életfolyamat 
egészének. Az egyenlőség — ebben a modellben — egyre fokozatosab
ban a döntési lehetőség egyenlősége (a korábban tárgyal t specifikációk
kal és szociális csatornákon keresztül), mind a Besitz vonatkozásában, 
mind pedig az Aneignungsprozessnek a Besitzről való fokozatos leválása 
értelmében (mint emlí tet tük: a kapcsolat végső és tökéletes megszaka
dása nélkül) . 7 

Miközben e modellel kapcsolatban elutasítjuk a „biztos garanciák" 
követelményét, minden elképzelésnek, amely nem a „ remény" szintjén 
van megfogalmazva, szint kell vallania lehetőségei és esélyei tekinteté
ben. Mielőtt azonban az a „színval lás" végbemenne, őszintévé és meg
győzővé kell tennünk a „garanciamentesség" elvét. Tehát megismételjük: 
egy konfliktusmodellt vázolunk fel, amelyben ennek következtében a 
konfliktus (és annak mindenkori megismétlődése, e megismétlődés lehe
tősége) nem „ba j" , hanem a rendszer működési elveinek egyike, mind
addig a pontig, amíg fel nem borítja a modell helyreáll í tásának lehető
ségét. Csupán jelezni akarjuk az ál talunk látot t vagy sejtett konfliktusok 
főbb típusait. Ezek: 1) Konfliktus a Besitz és az Aneignungsprozess kö
zött , abban a körül ír t értelemben, hogy a Besitz (akár mint „ több bir
tokos — egy b i r tok" is!) felfalja, maga alá veti az Aneignungsprozess 
szabályozó mechanizmusait és újra létre akarja hozni a Besitz kvantif i -
kált univerzumát ; de abban a — megfordítot t — formában is, hogy 
bizonyos csoportok védekezésképpen bevezetnék a (BB) modell „garan
ciáit". 2) Konfliktus a kalkulációs bázisban ar t ikulál t fizetőképes ke
reslet és a nyilvánosság és döntési rendszer szükségletkorrigáló princí
piuma között , akár abban a formában, hogy az Aneignungsprozess stra
tégiája szempontjából perdöntő területeket szűkös profi tcentr izmusnak 
akarják alávetni, akár — fordí tva — abban a formában, hogy a „herr-
schaftsfreie Kommunika t ion" nemesen utópikus tervei a kalkulációs bá
zis működését fenyegetik. 3) Konfliktus a nyilvánosság intézményes és 
nem intézményesített formái között , a társadalmi életfolyamat legkü-



lönbözőbb pontjain. 4) Különböző társadalmi csoportok konfliktusai a 
személyes felhasználású Besitz „igazságos ha tá ra i " körül, valamint in
vesztíciós lehetőségeinek korlátozásai t illetően. Mindezek a pontok talán 
még vázlatszerűségükben is sejtetik, hogy nem egy hiperoptimista modellt 
törekszünk felvázolni. 

Lehetőségen viszont három mozzanato t é r tünk: a) létezik egy társa
dalmi szükségesség (diszfunkciók, konfliktusok stb. alakjában), melynek 
feloldására „ ta lá l ták k i " a teoretikus javaslatot . H o g y ilyen szükségesség 
létezik, azt épp az alábbiakban igyekszünk bizonyítani , b) a javaslat 
ellentmondásmentesen és a tudomány eredményeivel összhangban van ki
fejtve; nyi lvánvalóan e követelmények teljesülésének reményében fogal
maztuk meg írásainkat , c) vannak szociális erők, amelyek éppen ebben 
az i rányban tevékenykednek. Mi — külön elemzés nélkül ezt bizonyí
to t tnak tekintjük. Minden feltétel, amely ennél többet mond ki, nem a 
lehetőséget, hanem a szükségszerűséget b izonyí taná. Mi viszont más — 
negatív — al ternat ívák megvalósítását elvileg nem tudjuk kizárni . 

Teoretikus javasla tunk legfőbb esélyét abban látjuk, hogy noha nem
zetál lamok (vagy nemzetál lamok valamifajta integrációi) figyelembe vé
telével van megfogalmazva, vonatkozási rendszere az emberiség (az em
beri termelés fokozódó integrációjára a lapozva) . Egyszersmind ezt a mo
dellt tekintjük az össz emberi fejlődés szempontjából optimálisnak. Mert 
az első modell általánosodása annyit jelent: az „erős" letapossa a „gyen
gét". A másik modell ál talánosodása annyi t jelent: mindenfajta pa r t i 
kuláris érdekcsoport, part ikuláris szükségletstruktúra, elkülönül nemzeti 
ku l túrhagyomány kiiktatásával, tehát mindenfajta reciprocitás és a szük
ségletek kvalitatív különbségeinek erőszakos kvantifikálása útján egy ki-
méra: a „v i l ágkormány" szükségletmeghatározására hagyatkozni . ( I t t 
természetesen még csak nem is érinthetjük a nemzetál lamok jövőjének 
oly bonyolult és át tekinthetetlen kérdését.) 

H o g y modellünk vonatkoztatás i rendszere az emberiség, azt egy egé
szen elementáris szükségesség alapozza, meg: ellentétben a 18—19. szá
zaddal , korunkban a „gazdálkodás" , a kalkulációs bázis működése — 
egyes kivételektől eltekintve — az egész emberiség erőforrásainak és esz
közeinek figyelembe vételét és fokozódó integrációját követeli meg, leg
alábbis abban az esetben, ha a termelési és szükségletdinamikát (e kife
jezés bármilyen értelmében) meg akarjuk őrizni. Ebből a szükségességből 
azonban éppen az a lehetőség bontakozik ki megítélésünk szerint, amely
re model lünk célzott. Ismét Polányi (főművében, a Great Transforma-
tionban kifejtett) nagy érdeme az, hogy rámuta to t t : a világ önszabályozó 
piac által történő, lineárisan növekvő indusztrializálása a liberális ka
pitalizmus „negatív utópiája". Ez, először is, szociális s t ruktúrák egész 
sokaságának leküzdhetetlen ellenállásába ütközik, amelyek felbomlani 
tudnak az önreguláló piac effektusai alat t , de „modernizá lódni" — e 
piac értelmében — nem, másodszor: az „ökonomikusság" nevében a világ 
anyagi erőinek szisztematikus elherdálásához és ökológiai katasztrófák 



egész sorának kirobbantásához vezet, amelyekkel az indusztriális világ 
már nem lehet képes megbirkózni. 

Mindez szerintünk azt mutatja, hogy éppen a legmagasabb rendű „ál
talánosság", az emberiség vonatkozta tásában az önreguláló piaci dina
mizmus nem lehet ál talános vonatkozta tás i rendszer, hogy egy olyan 
modell, amelyet felvázoltunk, nem pusztán jámbor óhaj, hanem szüksé
gesség. Természetesen ismét nem ökonómiai áb rándoka t k ívánunk meg
fogalmazni: mivel ebben az érintkezési folyamatban a világ erőforrásai
nak és készleteinek számbavételéről van szó, a szimmetrikus piaci vi 
szonylatok érvényben maradnak . De mivel a piaci önreguláció ál talános 
vonatkoztatás i rendszerré válása felbomlással és ezért mindenfajta kal
kuláció lehetetlenné válásával fenyeget, feltételezésünk szerint belép (és 
egyre inkább kiterjed) a reciprocitás egy új formája: a „gif t-reciprocity." 8 

Ez. nem szakad el tökéletesen a szimmetrikus piaci viszonylatoktól (és 
ezen keresztül az egyes nemzeti s t ruktúrákon belül a Besitztől), mivel 
egyrészt a kalkulációs bázisban testet öltött érdek szabja meg határát, 
másrészt „érdek" az is, hogy a világérintkezés (vele együtt a kalkulációs 
bázis, a d inamika stb.) fennmaradjon. Minden további nélkül elképzel
hető persze, hogy a „gift—reciprocity" akár az „erős" fél térhódításának 
érdekében, akár pedig a „szükségletmeghatározó vi lágcentrum" létreho
zásának céljait követve megy végbe, tehát „ lá tsza ta jándékká" degradáló
dik. Meggyőződésünk azonban, hogy ennek „real izmusa" hosszú távon 
csupán látszólagos és a Polányi által jelzett konfl iktusokat csak kiélezheti. 

H a viszont a „gift-reciprocity" valóságos formájában kibontakozik és 
a világérintkezés egyik alapvető csatornájává válik, ezzel olyan folyamat 
jelenik meg, mely a tiszta Besitz-jellegű meghatározásról fokozatosan le
válik, olyan, amely fölött az ál talunk felvázolt Aneignungsprozessnek 
kell döntenie, és így a „gift-reciprocity" egyszerre tudja az újfajta re-
disztribúciót előfeltételéül és erősíti meg azt. Sui generis redisztribúciós 
kérdés ez, hiszen az erők, a gazdaság újraelosztásáról van szó, és olyan 
redisztribúciós kérdés, amelyről — nem „lá tszata jándék" esetén — csakis 
az. „ideale Sprechsituat ion"-ban egyenlően résztvevő embercsoportok 
konszenzusa dönthet . 

Mindeddig túlnyomórészt az egyenlőség pr inc íp iumának első — a tu
lajdonra vonatkozó — formáját elemeztük. Az t mondot tuk erről , hogy 
— a marxi idézet értelmében, mint „egyenlő ér tékek" cseréje — szerepet 
játszik a szimmetrikus piaci viszonylatokban (a kalkulációs bázis szere
pét betöltő piacon), de egy ál talánosí tható és értékválasztásuk szerint 
á l ta lánosí tandó modell értelmében itt sincsen kizárólagos szerepe: az á l 
talunk felvázolt, integrációk közti „gift-reciprocity" nem ,,egyenlő", 
mert nem a piaci szimmetrikus viszonyok elvének engedelmeskedik. Az 
e lmaradot t övezetek fejlődését előmozdító, az ökológiai katasztrófák el
kerülését szolgáló stb. ajándék reciprok, már abban a legelementárisabb 
értelmében is, hogy a „megajándékozott fél" a világérintkezésben való 
részvételével, az integrálódó emberi termelésben és érintkezésben való 
zökkenőmentes funkcionálásával stb. „viszonozza" a „gift-reciprocity"-t , 



de ez a viszonzás (és mértéke) kvant i ta t íve nem szabályozható. I t t ta
lálkozunk először az összemérhetetlenség fogalmának szociális jelentke
zésével. Kibontakozik viszont az egyenlőség egy racionálisan értelmez
hető jelentése abban a vonatkozásban, amelyet diszpozíciónak (döntés
nek) nevezünk. Az Aneignungsprozess vonatkozásában kizárólag a döntés 
egyenlőségének van szociális jelentése. 

Az egyenlőség-princípium másik formáját általánosságban azzal jel
lemeztük, hogy elvonatkoztat a tulajdontól. Ennek az (A) modellben 
megjelenő, ura lkodó formáját — a jogi, törvény előtti egyenlőséget — 
futólag már tárgyal tuk . Helyéről és szerepéről a „ter t ium d a t u r " mo
delljében azt mondhat juk: mint egyik szociális megítélési skála a szá
mos lehetséges közül, mint az egyenlőség pr incípiumának egyik megvaló
sulása, feltétlenül érvényben marad , és szociális funkciója (a jogi sensus 
communis alapján kialakí tot t társadalmi „játékszabályok" megtartása) 
vonatkozásában semmi mással nem helyettesíthető. Két oldalról szoktak 
kísérletek történni felülvizsgálatára illetve más megítélési skálákkal való 
helyettesítésére. Az egyik szempont túlságosan kevéssé flexibilisnek tar t 
ja az „á l ta lános" érdek (értsd: a raison d'état) szempontjából és ezen ér
dek diktá l ta ad hoc döntések rendszerével helyettesítené. A másik túlsá
gosan formálisnak tekinti az emberi egyéniség sokdimenziós gazdaságá
val, teljességével szemben és az erkölcsi méltányosság — kodif ikálhatat -
lan — elveivel cserélné fel. A mi ál láspontunk ezzel szemben az, hogy a 
két — egymást egyébként többnyire keresztező — helyettesítési elv a 
jogot helyettesítve csupán önkényességet és ezzel az emberi egyenlőség 
megértését hozhatja létre. Eszményünk természetesen nem a polgári „jog
á l lam" koncepciója, három szempontból nem. 1) A „jogi au tomata" , 
melynek illuzionisztikus jellegét már Max Weber bírál ta, önmagában 
még csak meg sem közelítheti (nemhogy betölthetne) az egyenlőségnek 
azt a fogalmát, melynek alapján létrejött, tudatosan iniciált és mindig 
megújuló egyenlősítő mozgalmak nélkül, amelyek létrejötte, megszerve
zése transzcendálja a „jogál lam" koncepcióját. 2) A „ter t ium d a t u r " 
modellje mindig tudatosan figyelembe veszi azt az említett szempontot, 
hogy a jogalkotás végső gyökerei a jog szféráján kívül esnek, és megfele
lő szociális mechanizmusai elősegítik az új, jogi megfogalmazásra váró, 
a jogi sensus communisból eredő kívánságok és társadalmi követelések 
art ikulálását . 3) Az erkölcsi méltányosságnak hangot adó, az azt képvi
selő mozgalmak mindig kivonhatnak bizonyos cselekedetet (természete
sen ismét a „herrschaftsfreie, wertbi ldende Kommunikat ion"-ban létre
jövő konszenzus alapján) a jogi megítélés egyenlőségmodellje alól. De 
amilyen vonatkozásban egy társadalmi s t ruktúra megszervezi — a „tár
sadalmi já tékszabályok" betartására irányuló — formális egyenlőség
princípiumát, abban a vonatkozásban ez a mértékskála nélkülözhetetlen 
és helyettesíthetetlen. Megjegyezzük még, hogy értékválasztásunk szem
pontjából negat ívabban ítéljük meg a jog formális egyenlőségprincípiu
mának az ún. raison d'état alapján történő áttörtését, és különösképpen 



diszfunkcionálisnak modellünkben, amelyben az állam nem lehet „az ál
ta lános" kizárólagos kifejezése, csak centrális végrehajtó szerve. 

Létezik azonban (helyesebben: létrejövőben van) a tulajdontól elvo
natkoztatott egyenlőségprincípiumon alapuló magatar tás- , cselekvés- és 
életformák egy olyan hálózata , amely a szimmetrikus (reciprok) mecha
nizmusok egész sorát hozza létre, amely az egyenlőséget megőrzi, de az 
összemérhetetlenség i rányában transzcendálja, és amely mind a Besitztől 
elváló Aneignungsprozess, mind a „gift-reciprocity" antropológiai bázi
sát alkotja. (Gift-reciprocity"-n most mind a nemzetál lamok közöt t meg
valósuló, tú lnyomóan ökonómiai jellegű aktusokat , mind a szociálpoliti
ka — állami és közösségi — „ka r i t a t í v " aktusait értjük.) Ezek a legkü
lönbözőbb szinten és formákban megszerveződő közösségek, melyek 
éppúgy lehetnek a „nagycsalád", mind az Aneignungsprozess valamely 
formájának közösségei, éppúgy kinőhetnek a termelés folyamatával ösz-
szefüggő radikális szükségletekből, mint a termelésnek való hátat fordí tás 
„d rop-ou t " gesztusából. Félreértések elkerülése végett leszögezzük, hogy 
nem kívánjuk a közösségi mozgalommal szemben a megítélés jogát és 
szükségességét felfüggeszteni. Jogosnak tart juk azt a — bizonyos típusai
val szemben ismételten hangozta to t t — ellenvetést, hogy ezek önál ta tás-
ban szenvednek: kilépnek az ipari civilizációból, de — annak pórusain 
vegetálva — eltartják magukat ugyanettől a civilizációtól; ellenségesek 
az indusztrializmussal szemben, de gátlás nélkül használják az induszt
rializmus biztosította technikai előnyöket stb. Különösképpen veszélyes
nek tart juk a munkaellenesség e közösségek egy részében tenyésző elmé
letét és gyakor la tá t , valamint a „kedély radikal izmusának" azokat a 
végleteit, amelyek a p rodukt ív életet és az (objektiválódást is magában 
foglaló) önmegvalósítást az extázis mesterségesen felcsigázott permanen-
ciájával akarják helyettesíteni. Mindezen ismert és káros eltorzulások el
lenére úgy gondoljuk, hogy egy ilyen közösségi mozgalom széles körű ki
bontakozása nélkül (az öntudatos parazi t izmust és a felbomlást képvise
lő közösségek ideológiáinak fokozatos leküzdése mellett) sem az általunk 
felvázolt Aneignungsprozess, sem a világméretű „gift-reciprocity" szub
jektuma nem jöhet létre. Mi tehát megfordítjuk a sokszor hangozta to t t 
tételt: nem ezeknek a közösségeknek általánossá válható (és pluraliszti
kusán fejlődött) emberét tekintjük utópiának, hanem azt a ridegen ra
cionalista elképzelést, mely a mai indusztriális világ tú lnyomóan pr ivá t 
elkülönültségben élő emberének puszta belátásából akarna egy olyan 
világállapotot hiposztazálni , amely mind az (A) modellt , mind az ega-
iitarizmus valamelyik vál tozatá t meghaladhatja. Tisztában vagyunk en
nek a t ranszformációnak — akár puszta elképzelésének is — pszicholó
giai terheivel és di lemmáival . N e m tart juk azonban nagyobb lehetetlen
ségnek létezését, mint amilyennek az antik szabad polgárnak tűnt az, 
hogy a barbár t és a rabszolgát is magával egyenlőnek tekintse egy isten
képzet előtt, mint amilyennek a keresztényrendi ember számára tűnt az, 
hogy — akár csak képzeletben is — elfogadja a törvény előtti egyenlő
ség egyetemességének gondolatát . Igaz, történelmi analógiák nem bizo-



nyitó erejűek egy jövőbe hiposztazált modell érvényességét vagy akár le
hetőségét illetően. De számunkra kétséget kizárónak látszik, hogy az 
emberi termelés újfajta szabályozása, mi több; az ökonómiai szféra alá
vetése az össztársadalmi életfolyamatnak és új életformák kialakulása 
csakis egymással karöl tve járhatnak. 

Milyen előnyöket remélünk e közösségi életformák pluralisztikusán 
fejlődött hálózatától? (A pluralisztikus jelleget mind a különböző szük
ségletstruktúrák kvalitatív — tehát homogenizálhatat lan — szükségle
tektől dominált jellege, mind azon különböző szférák és vonatkozások 
alapozzák meg, amelyekben létrejönnek.) Mindenekelőtt : ezeknek a kö
zösségi életformáknak a Besitztöl, tehát az érdektől elvonatkoztatott a lap
elve, mint kialakulásuk impulzusa, eleve alkalmas arra, hogy olyan recip
rok-szimmetrikus élethelyzetek sokaságát hozza létre, amely a „gift-re-
ciprocity"-t , mint a mindennapi élet átfogó, tipikus szituációinak sokasá
gát kitermeljék. Ebből a szempontból egészen mellékesnek tartjuk, hogy 
ezek a közösségek átmenetiek-e (tehát a „nevelődásnek" csupán egy fázisát 
alkotják), avagy bizonyos embercsoportok végérvényes életformáivá vál
nak, hogy közvetlenül az Aneignungsprozess diktál ta szükségletekből nő
nek-e ki avagy (a parazi t izmus és az agresszív munkaellenesség ideológiáit 
elkerülve) átmeneti opozícióban a „termelés vi lágával", „ideális" közössé
gek-e (tehát csak bizonyos reprezentat ív tevékenységformákban megvaló
sulók) avagy az élettevékenységek körének többségét fogják-e át. Még a 
közösség mint öncél is tú lmutat önmagán, éppen a nem érdeken alapuló, 
„gift-reciprocity"-t teremtő helyzeteivel. (Lapos félreértések elkerülése 
végett leszögezzük, hogy itt a „gift" a legkevésbé „anyagi ju t ta tás t" je
lent. Azok a „fejlődési segítségek", amelyeket a közösség reciprok vi
szonyai egyes tagjainak — akár spontánul , akár tudatos intencióképpen 
— nyújt, e fogalom lényeges elemei. Ilyen vonatkozásban említet tük, 
csupán példaként , a kollektív „cari tas"-ban létrejövő „gift-reciproci-
ty"- t , ahol a szimmetria másik oldalát az „emberileg regenerálódott" 
ember jelenti az „adakozó közösség" számára.) Másodszor: ezek a közös
ségek az eszményi nevelődési közegei annak az ideale Sprechsituation-
nak, amelyet Habermas leírt, és amelyet mi az ő nyomán az újfajta re-
disztribúciós modellhez nélkülözhetetlenül szükséges nyilvánosság formá
jaként igyekeztünk hasznosítani. Ahhoz, hogy a racionális diszkusszió ne 
emberi-pszichológiai határeset legyen, hanem tömegesen jellemző, szo-
kásszerüvé vált magatartásnorma, olyan közösségi életformák egész háló
zata szükséges, amely nem csupán a legmagasabb rendű objektivációkra 
vonatkozó döntésekben nyi lvánulhat meg, hanem a mindennapi élet 
mind nagyobb körét fogja át. Ha rmadszo r : a kvalitatív-radikális szük
ségletek egész sorának kibontakozása — a társadalmi átlagot alapul vé
ve — csakis ilyen közösségekben képzelhető el, nem azért, mert ezek a 
közösségek „elfogadják" a kvant i ta t ív szükségleteket (ebben az esetben az 
egalitáriánus közösség többnyire autori tár iánus formáiról van szó, mely 
értékválasztásunkkal kifejezetten szembenáll), hanem mert e közösség 
alkotópillérei: a társult, de személyiségét nem csupán megőrző, hanem 



kifejlesztő individuum és a reciprok gesztus, a „gift" egyetlensége, ma
guk válnak alapvető kval i ta t ív szükségletekké. 

A koncepció realisztikusságának megőrzése érdekében egy történelmi 
megszorítást kell tennünk. Az életformák átrendezése korábbi történelmi 
periódusokban közvetlen értelemben volt társadalomkonst i tuáló elem 
(elég a barátság szerepére utalni a görög poliszban, a családi intimszférá
nak a polgári nyilvánosság szerkezetében betöltött — Habermas által fel
fedett — funkciójára,) Ezek a reciprok-szimmetrikus közösségek, me
lyeket most elemeztünk, melyeknek nélkülözhetetlen helyét az Aneig-
nungsprozess szempontjából posztuláltuk, a modern társadalom bonyo
lult, sokszorosan közvetí tet t jellege folytán más természetűek: nem ál
lamalkotók, hanem állampolgár-alkotók. De mint ilyenek, a modell léte 
és működése szempontjából elengedhetetlenek. Ugyan ta r ta lmazzák ma
gukban az egyenlőség pr incípiumának egyik legfontosabb, szociálisan ér
telmes jelentésárnyalatát : a „face-to-face" viszonyokban megtestesülő, a 
tulajdontól e lvonatkozta to t t személyes kapcsolatok egyenlőségét, azon
ban a bennük kiteljesedő személyiség (kval i tat ív szükségletrendszere, re
ciprok „gift"-gesztusainak kvant i ta t ív összemérhetetlensége, magának a 
„társult ind iv iduumnak" az egyetlensége révén) túllép az egyenlőség 
(végsősoron mindig kvant i ta t ív elvnek megmaradó) körén, és megvaló
sítja az összemérhetetlenség szociális szféráját. 

Utolsó „el lenőrző" kérdésünk a magunk felvázolta modellhez így 
hangzik: mikor ennek az egyenlőségen alapuló, de az egyenlőséget transz-
cendáló összemérhetetlenségnek létrejöttét várjuk a jövőtől, valóban és 
minden vonatkozásban e lvonatkozta tunk-e a tulajdontól? 

Közvetlen értelemben igen: hiszen, mint ismételten elemeztük, az ösz-
szemérhetetlenség megvalósulása a személyes érintkezés hálózatában ép
pen ezen az e lvontatkoztatáson alapul. Tágabb értelemben azonban az 
elvonakoztatás csak viszonylagos lehet. Mind eredetét (ha tehát mint 
szociális eredményt és öncélt szemléljük), mind funkcióját tekintve (ha 
tehát eszközként vizsgáljuk), a Besitztől függetlenedő Aneignungsprozess 
— mint az elidegenedés leküzdésének folyamata — teremti meg az alap
ját illetve ez maga feltétele egy ilyen — a Besitztől viszonylagosan füg
getlenedő — Aneignungsprozess létrejöttének. Ezért több, mint normá
lis utópia 

* 

Az elidegenedés megszüntetésének folyamatát említet tük. Ez kanti „re-
gulatív gyakorlat i eszme", mely végtelen processzust tételez (tehát olyat, 
amelynek határain túl a mai indusztriális civilizáció bázisán és saját ér
tékpremisszáink alapján nem lá thatunk) . A végtelen processzus fogalma 
tudatosan szembe van áll í tva a hegeli „Rückkehr des Weltgeistes" kon
cepciójával, mert a „hazatalálás p i l lanatá t" , mint az elidegenedés egy
értelmű és végérvényes lezárását kriptoteológiai fogalomnak tartjuk. 
Természetesen nem immanens filozófiai meggondolásokból, hanem (mint 







stante koje u modelu (A) služe kao polazna tačka, dok se u modelu (B) pre-
nebregavaju ili pak direktno odbacuju. Doduše, ove konstante u drugom ob 
liku, ali zadržavajući svoju suštinu, postaju neke važne determinante i u tre
ćem mogućem modelu koji su prikazali. Takve konstante su, na primer, robna 
razmena, robna proizvodnja ili priznavanje konkurencije parcijalnih interesa. 

Pogledajmo, međutim, izbliza o kakvim je to modelima reč. Prema mišljenju 
autora model (A) karakteriše neograničenost u sticanju svojine i poseda, a 
paralelno s tim, svesno prihvatanje nejednakosti. U ovom sistemu egzistiraju 
dve forme jednakosti. Jedna od njih je jednakost pred zakonom, dok je ona 
druga — ideja „jednakosti starta". 

Drugi osnovni model je egalitaristički, te bez obzira na oblik u kome se 
javlja, on u suštini uvek predstavlja odgovor na prvi. Za njegovo nastajanje 
potrebna su dva preduslova: delotvorno ograničavanje svake svojine i izjedna
čavanje potreba. Njegovi glavni pojavni oblici su demokratski i despotski ega
litaristički model. 

Prvi model, u stvari, predstavlja utopiju čije bi ostvarenje unazadilo dru
štveni razvitak jer bi eventualni sistem razmene koji bi se u njemu obrazovao 
reprodukovao samo siromaštvo. U „despotskom modelu" uloga države je pre
sudna. Država je jedini izraz opštedruštvenih interesa, stoga ona provodi jed
naku konfiskaciju privatne svojine od svih, prvenstveno time što ona sama 
povlači gornju granicu poseda. Država je jedini centar reprodukcije. Slobodne 
samodelatnosti smatra disfunkcionalnim, stoga nastoji da ih iz svoga sistema 
što efikasnije isključi. Pošto se u ovom sistemu ne mogu realizovati simetrične 
tržišne forme, država se u sekundarnoj raspodeli preobražava u darodavca, 
u „predstavnika interesa svih". 

Kakav je treći mogući model? Prema mišljenju autora prvi se može trans-
cendirati jednim ne-egalitarnim modelom koji egalitarizam uzima u obzir kao 
„društveni signal". Ovaj signal skreće pažnju na postojanje nejednakosti kao 
i na potrebu da se ona prevaziđe. Pored ostalog, to praktično znači da na
jamni rad treba ukinuti i da treba stvoriti jedno takvo društvo u kojem će 
kolektivni vlasnici sami određivati svoj prihod, uzimajući doduše u obzir či
njenice kalkulacione osnove, ali ne jednostavno s gledišta procesa obrazovanja 
vrednosti, već sa aspekta kvalitativnog pluraliteta potreba čoveka. 

(Ágoston Andrásnak a Magyar Szó Kilátó c. mellékletében megjelent írásának fordítása.) 

Summary 

Forms of Equal i ty 

The authors of this study are trying to determine the contours of an orga
nization model by analizing the major models of social development. This or
ganization model would have to correspond with the objective circumstances 
created in the industrialized societies. They determined the philosophic, eco
nomic and socio-psichological determinants of ownership and on the basis of 
that tried to construct this new „third possible" model by studyng the essence 
of human equality. 

In this process which might seem contradictory the authors point out those 
constants of model A which appear like starting points and at the same time 



are rejected in model B. Although these are again appearing in a different 
form and become important determinants of the third possible model. These 
constants are for instance: exchange of goods, production of goods or accep
ting competition of partial interests. 

Let's take a closer look at these models. By the oppinion of the author, mo
del A has the following characteristics: unlimited possibilities for aquireing 
property and simultanously, conscious acception of unequality. In this system 
there are two forms of eguality. One is eguality in front of the law, the other 
is the — idea — of „equality at the start". 

The second model is equalitarian that means it's essentially an answer to 
the first model. For it's existencethere have to be two comditions: limited pos
sibilities for aquireing ownership, and the equality of needs. This model can 
appear in two forms: democratic and despotic. 

The first model is a Utopia. By becoming true it would obstruct social de
velopment, because it's system of exchange would reproduct privation. In the 
despotic model the government has an outstanding inportance. It is the ex
pression of social interests so it equally confiscates privat property from eve
ryone by determining the highest possible limit of property. The governments 
the centre of reproduction. It considers free activities useless and tries to 
disconnect them from the system. In this model there are no simetric market 
forms so the government appears in secundary distribution as a representative 
of everyone's interests. 

What is the third model like? According to the authors oppinion the first 
one can be transcended by a non — equalitarian model which would be 
accepted as a social signal. This signal has to draw the attention to the exi
stence of unequality and the need for its overcoming. It practically would 
mean that hired labour has to be repealed and a society created in which 
society the collective owners would determine their ow income, considering 
the calculational basis not from the aspect of simple value creation but from 
the aspect of the plurality of needs of people. 

(A. L.) 









Ivan Perić 

A „SZOCIALISTA NEMZETRŐL" SZÓLÓ ELMÉLET 
NÉHÁNY ALAPVETŐ MEGHATÁROZÓJA 

A nemzetinek mint jelenségnek az elméleti megfogalmazása, az arról 
szóló felfogás kialakítása és annak értelmezése nemzeti vagy nemzetközi 
szinten gazdasági, szociális, kulturális, polit ikai stb. telítettséget kaphat . 

Ügy tűnik, hogy a mai világban a gazdasági, a polit ikai stb. folyama
tok nagymértékben időszerűvé teszik a nemzeti fenomént, és szükségsze
rűvé teszik annak a tanulmányozását . Korunk gazdasági és polit ikai 
i rányzata i ra ugyanis két alapvető törekvés jellemző: 1. Napja inkban 
számos etnikai csoport jön létre, szerveződik és kezd akt ív tevékenység
be. Ezek a nemzetek, vagy nemzetiségek kiválnak a nagyobb közössé
gekből, amelyekhez előbb tar toz tak , esetleg mozgalmat szerveznek ön
állósulásuk érdekében, független ál lamot a lapí tanak, vagy szövetségi ál
lamrendszerbe szerveződve próbálják kifejezésre ju t ta tn i nemzeti indi
viduali tásukat . 2. A világ egyre inkább egységes egészet alkot, amelyen 
belül intenzívebbek a kapcsolatok, egyre szerteágazóbb az anyagi és kul
turális javak cseréje, összetettebbek és fejlettebbek a különböző politikai 
kapcsolatok. Korunk világában ez a két törekvés egymással összefügg és 
egymást segíti. 

Ezek a világra jellemző folyamatok az általános történelmi föltételek
ből erednek, amelyeket fejlődésük és tevékenységük folyamán a tőkés 
termelési mód formált . A kapital izmus egységes egésszé vá l toz ta t ta a 
világot. Ezt a folyamatot a kizsákmányolás, a kizsákmányol t területek 
növelése tette szükségessé. Közben megsokszorosodtak az emberi munka 
és az anyagi javak kizsákmányolási formái, amelyek közül jelentős he
lyet foglal el az e lnyomottak munkájának és a terület természeti adot t 
ságainak kihasználása, a gazdasági és politikai függőségben levő terüle
tek és országok kizsákmányolása. 

A társadalmi-gazdasági és politikai fo lyamatokat a tőkés társadalmi 
rend fejlődése és terjeszkedése során kibontakozó összetett viszonyok föl
tételezik. Mondha tnánk azt is, hogy az októberi forradalom 1917 után 
az egykori cári Oroszország területén is megnyitja ezeket a folyamato-



kat, bár nagyobb mértékben nem terjedtek el, és nem fejlődtek ki köz
vetlenül a forradalmat követő időszakban, hanem negyed évszázaddal 
később, a második világháború után. Mindenesetre a tőkés osztály és a 
tőkés rend polit ikai és gazdasági megszüntetése, a cári Oroszországban 
megtöri a kapital izmus alapjainak egységét, amely addig az egész világ
ban érvényben volt . A szocialista forradalmak, amelyek később több or
szágban is győzedelmeskedtek, a kapital izmus alapjainak további felszá
molását jelentik, és ugyanakkor a szocialista fejlődés kezdetét is ezek
ben az országokban. Azonban függetlenül az októberi és az azt követő 
többi szocialista forradalomtól , va lamint a szocialista forradalmak tör
ténelmi jelentőségétől, a messzeható társadalmi átalakulások szemszögé
ből tekintve felvetődik a kérdés, vajon a tőkés osztály politikai és gaz
dasági megszüntetése egy vagy több ország társadalmi szerkezetében 
azonos-e a tőkés hagyaték felszámolásával az országon belül, esetleg a 
nemzetközi viszonyokban is. Ezt a kérdést egyelőre válasz nélkül hagy
juk. 

A szóban forgó folyamatok másik megnyilvánulási formáját, amely 
a második világháborút követően széleskörűen elterjedt a nemzeti felsza
badí tó mozgalmak képezik, amelyek célja az alapvető politikai célkitű
zések megvalósítása, a gyarmati és függőségben lévő országok önálló
sulása, a független állam megalapítása. A mozgalmak célja, hogy a ko
rábban leigázott népek önálló ál lamot alapí tsanak, és önállóan rendel
kezzenek természeti javaikkal , munkájukkal és munkájuk eredményével. 
Ez a követelés nem valósulhat meg egyszerre és teljességében. Ugyanis 
a politikai függetlenség elnyerése nem jelenti egyben a szocialista fejlő
dés bevezetését is ezekben az országokban. Ellenkezőleg, az esetek több
ségében a politikai függetlenség elnyerése után ezekben az országokban 
erősödik a szűkebb szociális csoportok politikai és gazdasági hata lma és 
elmélyülnek a szociális különbségek a lakosság körében. A fejlettebb or
szágok gazdasági ha ta lma továbbra is érezhető, a nagy részvénytársasá
gok vagy akár az ál lamtőke hata lma, természetesen átszervezett formá
ban továbbra is i rányadó szerepet játszik a társadalmi fejlődésben. Je
lentős viszont az, hogy világviszonylatban is megnyílt az út a haladó 
irányú fejlődés előtt. 

Természetesen korunkra jellemző e két folyamattal korántsem merí
te t tük ki az emberi közösség nemzeti, illetve nemzetközi formáinak gaz
dasági-szociális, kulturális és politikai ta r ta lmát . De elegendő ahhoz, 
hogy leszögezzük: ezek a folyamatok világviszonylatban is a tőkés rend 
válságát jelentik, annak a létezési formájának a tagadását, amelyet Lenin 
világrendszernek nevezett. H a b á r a szóban forgó folyamatok az államok, 
illetve egyes körzetek sajátosságaitól függően különböző formában jut
nak kifejezésre, nem jelentik — legalábbis nem minden esetben — köz
vetlenül a szocializmus folyamatának kezdetét. Egészében véve ezek a 
folyamatok megnyitják a szocializmus fejlődésének a lehetőségét, és al
kalmat nyúj tanak, hogy a társadalmi gyakorlat , amely kisebb vagy na-



gyobb mértékben tar ta lmazza a szocializmus elemeit, mindinkább formát 
öltsön, és mint vi lágfolyamat kifejezésre jusson. 

A vi lágfolyamatként értelmezett szocializmus különböző elemeivel je
len van mindenüt t a társadalmi viszonyok összességében, és kétséget ki
záróan magában foglalja a szocialista országok gyakor la tán, eredmé
nyein alapuló egymás közötti kapcsolatokat , de nem korlátozódik csu
pán erre, és nem merül ki ebben. Ilyen megfogalmazásban szemlélve a 
nemzetek mint az emberi közösség sajátos formái, nem válnak ki és 
nem is vá lha tnak ki egyéni kvalitásaik alapján a társadalmi átalakulás 
folyamatából . Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a fejlettség és a 
társadalmi átszerveződés foka nem különbözik a földrajzi helyzettől, il
letve az adot t területen létező nemzettől, vagy államtól függően. Persze 
ezek a fokozatok is viszonylagosnak tekinthetők. A kapi tal izmusnak a 
szocializmusba, illetve kommunizmusba történő társadalmi átszerveződé-
se — mint ál talános folyamat — világviszonylatban történik. Egy-egy 
nemzeten, ál lamon, vagy ál lamcsoporton belül lehetséges, hogy a társa
dalmi átszervezésben elért eredmények a termelőerők és az életszínvonal 
magas fejlettségi fokában nyilvánul meg, de ez még nem jelenti azt, 
hogy a társadalmi átszervezés egyéb területein is ilyen magas szintet ér
tek el. 

H a a mai világnak egy része — amely államszervezési formájában ki
fejezetten szocialista fejlődési i rányt muta t —, megpróbál kiválni a vi
lágméreteket öltő társadalmi átalakulás folyamatából , ez a r ra utal , hogy 
a vi lágnak azon a részén nem csak az osztálytársadalomból az osztály 
nélküli tá rsadalomba való átalakulásra i rányuló törekvések, hanem 
egyéb, más irányú és más célú törekvések is ha tnak . Ugyanis megtör
ténhet, hogy a szocialista fejlődés útján haladó ál lamok társadalmi erői
nek tevékenységében, i rányában és szerkezetében a társadalom modelle
zésére i rányuló törekvések is ha tnak . Előfordulhat , hogy a szocializmus 
mint eszme és társadalomformáló folyamat degradálódik a konstruál t 
modellhez viszonyítva, amelynek a világ előtt be kell bizonyítania fel
sőbbrendűségét, és el kell fogadtatnia a világgal, hogy csakis ez a bizo
nyos modell lehet a világ jövője, és következésképp mindenkinek el kell 
fogadnia. Az ilyen i rányú törekvések létezését sejteti a következő szöveg 
is: „A szovjet nép a szocialista átalakulás folyamatában formálta meg 
létezését, és elsőnek nyi to t ta meg az utat a kommunizmus felé. Tör té 
nelmi elhivatottsága abban van, hogy tömörítse a szovjet emberek ere
jét a legnagyobb közös egységben a kommunizmus kiépítéséért. A szov
jet nép mintaképe a szocialista világszolidaritás, az egész világ munká
sai egységének és közösségének. A szovjet nép léte, valósága felfedi a 
világ valamennyi népének jövőjét, holnapjá t . " 1 

Felelőtlenség lenne az idézett szöveg alapján végső következtetést le
vonni a szovjet szocializmus agresszivitására vonatkozóan . Csupán sej
teni lehet a szocializmus egyetemes érvényű modelljének a megalkotásá
ra i rányuló törekvést, ami a szocialista nemzetről a lkotot t elmélet for
rásainak kuta tására serkenti, és annak a feltevésnek a megfogalmazásá

u l 



ra, hogy ez az elmélet nem fejezi ki a mai társadalom és a társadalom
ban érezhető folyamatok mélyebb természetét, hanem egyéb eszmei-poli
tikai indítékok játszottak közre megalkotásában, következésképpen meg
határozot t politikai célok megvalósítását szolgálja. 

A szocialista nemzetről alkotott elmélet alapja és kiindulópontja 

A szocialista nemzetrői a lkotot t elmélet megszövegezése, megindoklása 
és védelme is az összességében vett társadalmi átalakulás keretében törté
nik, vagyis a kapital izmusból a szocializmusba való átalakulás folyama
taiban, mégpedig meghatározot t területén és meghatározot t nemzeti kö
zösségeken belül. Éppen ezért szükséges felidézni, hogyan értelmezik és 
hogyan tekintenek a kommunizmusra mint az emberi társadalom tör té
nelmi á ta lakulásának folyamatára és eredményére a tudományos szocia
lizmus megalapítói . „A kommunizmus számunkra nem állapot, ame
lyet létre kell hozni, nem eszmény, amelyhez a valóságot hozzá kell 
idomítani . Mi kommunizmusnak azt a valós mozgalmat tekintjük, amely 
megszünteti a jelenlegi á l lapotokat . A mozgalom feltételei pedig a mai 
létező feltevésekből erednek." (Marx Káro ly : Német ideológia). A kom
munizmust itt Marx negatív meghatározásában írja le, vagyis mint 
mozgalmat, amely megszünteti a jelenlegi á l lapotokat . De a kommuniz
mus nem csak megszünteti az ál lapotot , hanem újat is teremt, amely az 
előzőtől lényegesen különbözik. „A kommunizmus abban különbözik 
minden eddigi mozgalomtól , hogy felforgatja valamennyi eddigi terme
lési és érintkezési viszony alapzatát , és első ízben kezeli az összes termé
szetadta előfeltételeket tudatosan az eddigi emberek teremtményeiként, 
lehántja róluk a természetadta jellegüket, és aláveti őket az egyesült 
egyének ha ta lmának . Berendezése ezért lényegileg gazdasági, az egyesü
lés feltételeinek anyagi előállítása; a meglévő feltételeket az egyesülés 
feltételeivé teszi. Éppen ez a fenálló, amelyet a kommunizmus teremt, a 
valódi bázis ahhoz, hogy lehetetlenné tegyen minden, az egyéntől füg
getlenül fennállót, amennyiben ez a fennálló mégis nem egyéb, mint ma
guk az egyének eddigi érintkezésének terméke. A kommunisták tehát az 
eddigi termelés és érintkezés által létrehozott feltételeket gyakorlati lag 
szervetlen feltételekként kezelik, nem képzelik azonban, hogy az ed
digi nemzedékek terve, vagy rendeltetése az volt, hogy nekik anyagot 
szolgáltassanak, és nem hiszik, ohgy ezek a feltételek az őket teremtő 
egyének számára szervetlenek vol tak ." 1 I t t valamivel közelebbről van 
meghatározva a kommunizmus értelmezése, amely megszünteti a meglé
vőt, és új á l lapotot teremt, vagyis közelebbről van meghatározva az új 
ál lapot minősége, amely az eddigi termelési viszonyok megváltoztatásá
ból és az eddigi feltételek természetadta jellegének megszüntetéséből áll, 
miközben a feltételeket aláveti az egyesült egyének hata lmának. Másod
sorban Marx úgy fogalmazza meg a kommunizmust , mint a társadalom 
fejlődésének stádiumát, amelyben tú lhaladot tá lesz az egyénnek a mun-



kamegosztásból eredő rabsága, alárendeltsége, és ezzel együtt a fizikai 
és szellemi munka közötti ellentét is. Ebben a stádiumban a munka te
hát nem csupán életeszköz, hanem elsődleges életszükséglet is, és az 
egyén sokoldalú fejlődése, valamint a termelőerők növekedése folytán 
túlhaladot tá lesz a szűkös burzsoá jog, és az egyén az elosztásban „szük
ségletei szerint" részesül a javakból (A gothai program krit ikája). A 
kommunizmus némely általános vonásainak közelebbi meghatározása 
nem jelenti egyben a jövő körvonalazását és lefektetését, hanem a kom
munizmusról adot t első tézisből való következtetést; vagyis a mozgalom 
megszünteti az eddigi á l lapotokat , azzal, hogy a jelenlegi ál lapot mint
egy átnyúlik a jövőbeni folyamatokra, amelyek az osztályjellegű bur
zsoá társadalom megszüntetését teljesebb, érettebb feltételek megterem
tésével váltják valóra. 

A kommunizmus efféle meghatározása nem zárja ki, hanem előfelté
telezi a forradalmi munkásmozgalom akcióinak programozását , közeleb
bi és további céljainak megjelölését. A mozgalom meghatározot t tör té
nelmi feltételek közepette jön létre és tevékenykedik. A mozgalom cél
jainak programozása, a szervezkedés formái és az akciók tulajdonkép
pen kifejezik ezeket a feltételeket, de ugyanakkor túlhaladásukra, ked
vezőbb mozgalmi feltételek megteremtésére irányul. A történelmi ta
pasztalat igazolta, hogy a forradalmi munkásmozgalom tőkésellenes an-
gazsáltságának egy szakaszában, amikor már elért bizonyos eredménye
ket, további társadalmi folyamatok irányát , a társadalmi gazdasági vi
szonyok megvál toztatását és jobb, haladóbb viszonyok megteremtését il
letően, nehézségekbe, di lemmákba ütközik. Az elért eredmények megszi
lárdítása, a k ivívot t politikai hatalom megvédése a régi rendszer esetle
ges újjáéledésétől olyan feladat és probléma, amely szükségszerűen meg
követeli, hogy a társadalmi-gazdasági ta r ta lom jogi és rendszerbeli for
mát öltsön. Ez a jogi-rendszerbeli forma nem kizárólag az új ál lapot 
régi visszaállításától való megvédését szolgálja, hanem a társadalom 
átformálásának folyamatában a társadalmi akció újonnan megteremtett 
feltételeit is magában foglalja. 

Gazdasági, szociális, kulturális, polit ikai és egyéb társadalmi mozgá
sok — amelyekből a szocialista átalakulás folyamatainak megnyitása 
révén a társadalmi-szociális és politikai s t ruktúrából k izár ták a tőkés 
osztályt — magukban foglalják, és szükségessé teszik nem csak az egyé
nek szüntelen akcióit, jogi-rendszerbeli komponenseket is. Az élet- és 
munkaformák meghatározása szemszögéből a jogi-rendszerbeli kompo
nensek jelentősek. Hozzájáru lnak ahhoz, hogy az élet- és munkaformák 
minél közelebb kerüljenek a potenciális és tényleges lehetőségekhez a 
társadalom szükségletei és következményeihez, továbbá közrejátszanak 
abban, hogy a fejlődés és társadalmi átalakulás folyamatában az embe
rek elfogadják és magukévá tegyék a kívánatos viselkedési normákat . 
Nos , még az ilyen feltételek közepette is érvényes Marxnak a kommu
nizmusról mint az eddigi á l lapotokat megszüntető mozgalomról alkotot t 
meghatározása, de ez már nem ideális modell. Amennyiben ugyanis a 



jogi-rendszerbeli komponensek domináló erővé hata lmasodnak, és nem 
segítik, serkentik, irányítják némileg az emberek akcióit, hanem az ak
ciót elrendelik, meghatározzák, megtörténhet, hogy Marx kommunizmus
ról a lkotot t tézise mint folyamat, társadalmi mozgás bizonyos értelem
ben érvényét veszíti, mert a kommunizmust mint folyamatot és társadal
mi modellt előre meghatározzák, és ezt a meghatározást ki tervezett esz
közökkel és akciókkal kell megvalósítani. H a a kommunizmust mint 
társadalmi modellt előre körülhatároljuk, és megadjuk ta r ta lmát — ezt 
rendszerint néhány értékre leredukálva — akkor lehetséges előrelátni az 
egyes fázisokat és tennivalókat , sőt előre meghatározni a kommunizmus
ba való „á tmene t" időpontját is. A következő idézetbői láthatjuk, hogy 
tényleg így já rnak el. „A második évtizedben (1971—1980.) megteremt
jük a kommunizmus anyagi-technikai bázisát, az egész lakosság részére 
bőségesen biztosítva lesznek az anyagi és kulturális javak; a szovjet 
társadalom végre megközelíti a mindenkinek szükségletei szerinti elosz
tás elvét, fokozatosan át térhet az egységes általános társadalmi tulajdon
ba. I ly módon a Szovjetunióban létrejön a kommunista társadalom. A 
kommunizmus véglegesen az elkövetkező időszakban valósul meg." (A 
Szovjetunió Kommunis ta Pár t jának Programja.) 

A polgárháború befejezése után a nehéz belföldi és nemzetközi hely
zet a Szovjetunióban szükségessé tette az állam erősítését a szocializmus 
gazdasági a lapjának lefektetésében és az emberek tevékenységi formái
nak meghatározásában. Ebből az orientációból nőt t ki és erősödött meg 
az a történelmi tendenció (történelmi olyan értelemben, hogy tar tósab
ban igyekszik fenntartani magát) , amely sajátosan funkcionalizálja a 
társadalmat , vagyis összességében az emberi tevékenységet és a viszo
nyokat a társadalomban. A funkcionalizáció abban a követelményben 
jut kifejezésre, hogy a szocialista társadalom fejlődése harmonikus szer
vezet. 

Országon belül a funkcionalizálási törekvés elsősorban az á l lamhata
lom dominációját jelenti a gazdasági, szociális és kulturális élet i rányí
tásában. Az állam a szocialista fejlődés és társadalmi integráció fontos 
tényezőjének számít. „Ki kell azonban emelni a szocialista állam lénye
gesen új szerepét, amely a dolgozó tömegek gyökeres érdekeinek képvi
selője. A szocialista ál lamban a nemzet konszolidálásának folyamatára 
nézve jelentős volt nem csak nemzeti államiság megteremtése hanem pél
dául a Szovjetunióban is döntően fontos volt a szövetségi állam létreho
zása ." 2 A „szocialista állam lényegesen új szerepe" bennünket itt abból 
a szempontból érdekel, hogyan ha to t t ez a régi állapotból az új hala
dóbb ál lapotok megteremtésére, pontosabban általa milyen akt ív tevé
kenységet fejtettek ki az emberek a munkában és a társadalomban ál ta
lában. Az állam és államszervezet ura lkodó jellege olyan, hogy a társa
dalmi mechanizmusba csak a társadalom szűk rétegeit vonja be. A szű
kebb szervezeti egységeknek, szociális csoportoknak, és egyéneknek meg 
kell hogy legyen a meghatározot t szerepük és helyük a társadalomban. 
A rendszer lényeges jellegzetessége az, hogy a fejlődést tervező és a fel-



adatokat meghatározó központhoz viszonyítva a társadalom más részei
nek, szociális csoportoknak egyéneknek végrehajtó jellegű szerepük van. 
Számukra bizonyos teret a kezdeményezésre az jelent, ha a lehető legtö
kéletesebben valósítják meg végrehajtó szerepüket. A funkcionalizálási 
tendenció magában foglalja a követelményt, hogy valamennyi rész mi
nél szorosabban épüljön be a rendszerbe. Ez a tendenció mindinkább 
semlegesíti az egyes társadalmi rétegek, csoportok akt ív , önálló és al
kotó pozícióját a társadalmi munkában, és ezzel szemben a rendszernek 
mint egésznek a sikeres kifejezésre jut tatását szorgalmazza. A társadal
mi haladás a társadalomnak a szocializmusba, illetve a kommunizmusba 
való átalakulásának a kritériumai kor lá tozot tak . Ezek a kri tériumok 
nem tar ta lmazzák az emberek pozícióinak megvál toztatását a társadal
mi munkában , legalábbis nem olyan értelemben, hogy szélesebb terei 
kapjon alkotókészségük, mind magasabb fokon megvalósuljon az em
berek közötti egyenlőség kezdve a dolgozói alapközösségektől a legszéle
sebb körű munka- és életközösségekig. A funkcionalizálási tendenció 
elsősorban és túlsúlyban az anyagi és szellemi termékek mechanikus nö
vekedését jelenti, amit a rendszer biztosít. 

Ez a tendenció ta r ta lmazza és valóssá is teszi a lehetőséget, hogy a 
nemzeti individualitás a rendszerrel azonosuljon, és külön kvalitásként 
szerepeljen, amely más nemzeti individualitásoktól a magas fokú belső 
funkcionalitásával és a rendszer eredményességével különbözik. 

Országon kívül, tehát kifelé a funkcionalizálási törekvés a szocializ
mus területi körülhatárolását , megtestesülését jelenti, vagyis az ál lammo-
dellnek világrendszerré történő átalakulását , amely különbözik a többi 
világtól és bizonyos módon szemben is áll a világgal. A szocializmusnak 
effajta értelmezéséhez ta r toznak a két ellentétes rendszer harcáról alko
tott tézisek is, amely (a tézisek szerint) a mai világban a haladás moz
gatóerői. (Katusev). Eszerint a szovjet nép képezi azt a ha tá r t — új tör
ténelmi közösség, ameddig ma a szocializmus eljutott, és a mai feltéte
lek közepette az osztály, a szociális csoport, a nemzet és nemzetiség fej
lődésének egyetlen elméleti, vagy gyakorlat i kérdése sem szemlélhető ezen 
a történelmi közösségen kívül . (V. F. Szamojlenko). Az elmélet kiter
jesztése nemzetközi relációkra az októberi szocialista forradalom jellegé
ből következik, vagyis abból a tényből, hogy az októberi forradalom 
területileg kor lá tozódot t , és ez a terület emellett még el is volt szigetel 
ve a kapitalista világtól és a világban végbemenő szociális mozgásoktól. 
A szovjet társadalom megformálása, fejlődése, tevékenysége és a benne 
kialakuló viszonyok a történelmi feltételek közepette nem csak szovjet 
társadalomban és a kürülöt te lévő világban ura lkodó társadalmi-gazda
sági viszonyok közötti különbséget hangsúlyozzák ki, hanem az embe
rek életmódjában, felfogásában, viselkedésében stb. megmutatkozó kü
lönbséget is. Többé már nem csak ideológiailag, hanem területileg is két 
részre oszlott a világ, mégpedig szocialista és kapital ista világra. Ez a 
területi felosztás és a viszonylag hosszantartó elszigetelés a két területen 
élő emberek, intézmények közötti kapcsolat hiánya hozzájárult egy 



olyan koncepció kialakulásához, mely szerint a társadalmi fejlődésként 
értelmezett szocializmus területileg kor lá tozot t és elszigetelt folyamat. A 
szocializmus valóra váltását területileg értelmezik, vagyis azonosítják a 
rendszerrel, amely az elfoglalt területen azaz a Szovjetunióban valósul 
meg. A második világháború és az akkori helyzet alakulása az elszige
teltség megszüntetését jelzi, amelyet addig a tőkés világ kényszerített a 
Szovjetunióra. A kialakulófélben lévő új nemzetközi gazdasági és po
litikai helyzetben a Szovjetunió felzárkózik a vezető nagyhata lmak so
rába, de ezzel nem szűnik meg, hanem más formában erősödik, és to
vább tar t a világ kapital izmusra és szocializmusra való felosztottságáról 
a lkotot t elképzelés, amely most annyiban módosult, hogy a területi kor
látozottságot kiszélesítik és a funkcionalizálás tendenciáját kiterjesztik az 
új területekre is. Ez a tendencia több szinten valósul meg. A Szovjet
unióban a szovjet népről alkotot t tézisben nyilvánul meg, amely a szov
jet népről mint új történelmi közösségről beszél. A szovjet nép eszerint 
a szocialista fejlődéssel jött létre, miáltal egyben megszűntek az emberek 
közötti szociális és osztálykülönbségek, de még a nemzeti különbségek 
is a Szovjetunióban. Ezt, mármint a különbségek megszűnését, jelzi az is, 
hogy a Szovjetunióban egyre többen beszélik és használják az orosz 
nyelvet. (E. Glezerman). 

Ezzel a tézissel ugyanakkor azt is bizonyítják, hogy a szovjet nép 
nem a Szovjetunióban élő nemzetiségek, nemzeti sajátosságainak taga
dása, hanem ebben a kategóriában átszövi és kiegészíti egymást a nem
zeti és a nemzetközi (az U k r á n SZK Tudományos Akadémiájának Filo
zófiai Intézete). 

A második szintet a Varsói Szerződés tagállamai, illetve a szerződést 
aláíró szocialista országok egésze alkotja. Ezen a szinten igen kifejezett 
a törekvés, hogy mind jobban kiegyenlítődjenek a hatalom megszervezé
sével kapcsolatos gazdaságirányítási , társadalomirányítási intézményes 
megoldások. „Belátjuk, hogy nagyobb lett a hasonlóság az á l lamhatalom 
megszervezésében, szerepének és formáinak meghatározásában, abban a 
módszerben, ahogyan a dolgozók részt vesznek az igazgatásban, az ál
lampolgárok jogaiban stb. Ez azt bizonyítja, hogy a szocializmus teljes 
győzelmét követően, majd a fejlett szocializmus építésének szakaszában 
azonosak a feladatok, amelyek ugyanakkor a szocialista építés tapaszta
latainak kölcsönös gazdagításából eredő következmény." 3 

A harmadik szint a munkások forradalmi mozgalmának összességét 
foglalja magába, s ezen a szinten az a törekvés érvényesül, amely igyek
szik letörni és lehetetlenné tenni a letérést az egységes i rányvonalról , ami 
a nemzetiségek sajátosságaiból, illetve abból fakad, milyen körülmények 
jellemzik azt az országot, ahol a mozgalom kibontakozásnak indult stb., 
„Két rendszer harca pólust jelent a korszerű világ fejlődésében. A harc 
logikáját úgy fogalmazhatnánk: aki eláll nemzetköziséghez való t a r to 
zásától, az eltér a szocialista országok általános politikájától is, és meg
eshet, hogy a szubjektív, téves pozíciók végül is a barr ikád túlsó felére 



vezetnek. Ilyen utat tett meg például a mai kínai vezetés." (K. F. Ka tu -
sev — idézet a már említett munkából.) 

Ilyen széles térségben olyan irányban hatni , hogy a viszonyok összes
ségében a célszerűség szándéka érvényesüljön, azzal a ha tványozot t kö
vetelménnyel jár, hogy a térségnek el kell különülnie a többi világtól — 
nemcsak állami-jogi értelemben, hanem a világ belső folyamatainak vi
szonylataiban is. El kell különülnie még azoktól a folyamatoktól is, 
amelyekről nyi lvánvaló, hogy a szocializmus, illetve a kommunizmus 
lép majd a mostani helyzet örökébe. A „reális szocializmus" az a kife
jezés, amelyet a fönt említett követelmény kifejezésére újabban hasz
nálni szokás. A szocializmus elkülönülésének követelménye — elkülönü
lés úgy a térben meghatározásában az összes, nem csak reakciós intéz
ményektől , hanem a szociális erőktől is mint a korszerű világ jelen fo
lyamatai tól — két szinten nyilvánul meg, mégpedig: nemzeti és nem
zetközi szinten. Valójában mindkét szint kiindulópontja és funkciója 
közös. Ez pedig nem más mint a szocializmusnak, azaz mint egy térség 
valóságának, elkülönülése a világ egészétől, ami egyben azt a törekvést 
is magába foglalja, hogy mint kívülálló — kvalitásait tekintve felsőbb
rendű erő — a világ fölé emelkedjen. „A szocialista nemzetek korszerű 
fejlődése olyan feltételek között valósul meg, melyekben a szocialista 
országok kölcsönös gazdasági beavatkozásának szükségessége ál landóan 
napirenden van és a szocialista világgazdaság, ami méginkább szükséges
sé részi, minden egyes ország belső gazdasági fejlődését. Ebben a folya-
rr^tban döntő szerepet játszik mind a termelő erők, mind a termelő vi
szonyok elengedhetetlen fejlődése, mint a nemzetközi méretekben kifej
tett osztályharc szükségessége." 4 Az integráció folyamata, azaz a szo
cialista világgazdaság kialakulása tehát itt úgy van feltüntetve, mint a 
térség értelmében vett szocializmusért v ívot t harc stratégiája. I t t tehát 
az integrációs folyamatok ösztönzését sürgetik a termelőerők az osztály
harc szükségleteinek nemzetközi méreteiben, bár ugyanez a szerző meg-
iegyzi, hogy a világ szocialista rendszerének fejlődése még sokáig a 
„független és korszerű" államok együttműködésének sokoldalú együtt
működése útján valósí tható meg ott , ahol a termelőeszközöket a szocia
lista állami sajátosság uralja. 

A szocializmus elkülönülésének a k ívána lma nemzeti szinten olyan 
szocialista országban — szemben a többi világgal — amelyben a szocia
lizmus nem ilyen formában létezik, úgy tűnik, hogy korszerű kifejezést 
éppen a szocialista nemzetről a lkotot t elméletben kap . A szerzők külön
bözőképp magyarázzák a szocialista nemzet fogalmát, azaz más vál to
za tokat is adnak és taglalnak. Megállapítják, hogy a történelem folya
mán első ízben alakul tak ki szocialista nemzetek, s ez minőségileg új je
lenségeket hozot t a nemzetek kölcsönös viszonyainak fejlődésében (Az 
Ukrán SZSZK Tudományos Akadémiájának Filozófiai Intézete). A szer
zők és a szocialista nemzet tézisének hívei ezt a tézist a társadalomszo
cialista átalakulásából vezették le, miközben történelmi összehasonlítást 
végeztek a „burzsoá nemzet" keletkezéséről. „Míg a burzsoá nemzet a 



feudalizmus széthullásának és a kapital izmus kialakulásának időszaká
ban születik, a szocialista nemzet — mint új típusú nemzet — a szocia
lizmus szülötte."* 

Rámuta tnak arra , hogy a szocialista nemzet ál talában véve a volt 
burzsoá nemzet átalakulásával jön létre, és hogy „a kapi ta l is ta nemzet 
szocialista nemzetté való törvényszerű átalakulása a nemzeten belüli 
kizsákmányolás és elnyomás minden formájának kiiktatásán és ezzel 
együtt más népek elnyomásának megszüntetésén alapszik." 

A szocialista nemzetről a lkotot t tézis, ahogy az idézett szövegekből is 
ki tűnik, a társadalomnak és a társadalmi viszonyoknak egyfajta nacio
nalista fölfogásától terhelt. A társadalom szocialista átalakulása leküzdi 
az osztályellentéteket, ezzel pedig nagyobb lehetőségeket biztosít a nem
zeten belüli szociális együttműködésre, illetve az államon belüli együtt
működésre, amelyen belül ezek a folyamatok zajlanak. Ennek alapján 
azonban igen kérdéses, lehet-e olyan következtetést levonni, hogy ezzel 
a nemzet mint történelmi kategória, döntően új minőséget kap . Az ilyen
fajta következtetés szerint a közösség nemzeti formája tartós, á l landó 
értékű kategória lenne, mely kategória szociális tar ta lmai vál toznának 
ugyan, de a nemzet mint közösségi forma öröklétű. 

Nemzetközi vonatkozásban ez a követelmény mindenekelőtt a nem
zetközi méretek csökkentésében, valamint a nemzetköziségnek a térség
beli szocializmus korlátai közé való leszűkítésében nyilvánul meg. Ilyen
fajta fölfogásban tehát a nemzetköziség a „szocialista nemzetek" „egy
más közö t t i " elhatárol tságának együtthatójaként , azok egy zár t rendsze
ren belüli mind teljesebb integrálódásában értendők, ahol a társadalmi 
tevékenységekben és a viszonyok összességében kiegyenlítődnek és fölfo
kozódnak a funkcionális folyamatok. „A szocializmus föltételei mellett 
a nemzetköziesítés felöleli a társadalmi élet minden területét és a szo
cialista fejlődés törekvéseként nyilvánul meg. A szocialista nemzetkö-
ziesítésnek minőségileg új következményei vannak . Az csak abban a tár
sadalomban valósulhat meg, ahol nincsenek osztály és nemzetek közötti 
ellentétek; a nemzetek fokozatos közeledését pedig az önszántú egyesü
lés jellemzi. A megváltozot t feltételek között a nemzetköziesítés egy gaz
dasági szervezet fejlődéséhez, a szocialista kul túra , a szovjet emberek egy 
szellemi formájához vezet ." 7 

Az idézett szöveg igen szemléltető. R á m u t a t ar ra , hogyan magyaráz
nak a nemzetköziség fogalmával olyan dolgokat , jelenségeket és folya
matokat , melyek teljesen ellentétesek azok természetével. I t t tulajdon
képpen a világ felosztottságának még erősebb elkülönítéséről van szó. 
mégpedig az integrációs folyamatok erősítésével a felosztottság egyik 
oldalán, amelynek neve Szovjetunió, azaz a szocialista országok tömbje. 
Az így magyarázot t és i rányí tot t „nemzetköziesítés" tulajdonképpen a 
szocialista világ önelszigeteltségének összetevője, amely környezetétől el
szigetelt világban osztálykonfrontáció zajlik, társadalmi változások van 
nak folyamatban, bár itt, ahol ezek a folyamatok lejátszódnak az alap
vető társadalmi-gazdasági és egyéb föltételek eltérőek. Az önelszigeteltség 



a gazdasági, polit ikai, művelődési és egyéb kommunikációk fölfokozásá
ban tükröződik a szocialista országok tömbjén belül, ugyanakkor ezeket 
a kommunikációkat a külvilág felé a csökkentés vagy óvatos szelektálás 
jellemzi. Katusev szerint a Szovjetunió összes kulturális kapcsolatainak 
fele a testvéri szocialista országokra korlátozódik. A nemzetköziség — 
ami alat t a szocialista országok közötti erős kapcsolatot értik —, nevé
ben elítélik a másfajta fölfogásokat. „A szocializmus lényegének és a 
szocialista nemzetek marxista—leninista fölfogásától sajnos egyes mar
xisták is eltérnek, s a szocializmus kialakulásának nemzeti formáit annak 
nemzetközi lényegével azonosítják. Hasonló esetekben leplezik nemcsak 
a szocializmus nemzetköziségének lényegét, hanem a szocialista és kapi
talista nemzetek közötti elvi különbségeket is. Az t állítják például, hogy 
a szocializmus elsődleges feladata a nemzeti mivolt és a nép individua
litásának fejlesztése, azaz a nemzeti sajátságok érvényesítése, ami meg
különbözteti őket egymástól nem csak etnikai, hanem szélesebb szociális 
értelemben is. Ezzel összhangban a nemzetközit a más nemzetekkel való 
viszonyként tolmácsolják, a nemzetközi érdek csak mint külső érdek sze
repel. A szocializmust nemzeti keretbe zár t valami gyanánt mutat ják be, 
melyben a nemzeti és nemzetközi folyamatok úgymond párhuzamosan 
bontakoznak ki, egyetlen ponton sem ér in tkezve ." 8 

A marxis táknak — akik szemmel lá thatóan a „nemzetköziség" állás
pontjáról a saját nemzeti környezetükben az önálló munkásmozgalom 
elvét képviselik — ilyen álláspontja és koncepciója a b í rá la tában érté
kelést ta lá lunk a „nemzeti keretbe" zárkózó szocializmusról. Ez a bírálat 
inkább vona tkozha tna azokra, akik a közösségen belüli „nemzetköziesí-
tés" hívei, azaz a szocialista országok tömbjére. A nemzetközi ilyen ér
telmezése ugyanis a szocializmus és a korszerű világ szocialista á ta laku
lásának problémáihoz való egyfajta, szűk látókörű hozzáállást muta t . 

A szocialista nemzet elméletének néhány 
kikövetkeztethető irányelve 

A szocializmusról mint a szocialista állam formájában jelentkező tár
sadalomról, az államszervezet logikájával és eszközeivel területileg ter
jeszkedő államról a lkotot t koncepció a dolgok természete folytán egy 
olyan kiszélesített térséget igyekszik alkotni az ál lamok rendszerében, 
mely szemmel lá thatólag elkülönül a környező világtól. A szocializmu; 
térségbeli terjeszkedését hirdető koncepció megvalósításának módja: a ko
rábban alakult szocialista állam leküzdi a kapital izmusnak, azaz a kapi ta
lista országoknak az ellenállását. 

Ez a koncepció a második vi lágháborúban, majd annak befejeztével, 
olyan mértéket öltött megvalósulásában, amilyeneket a konfrontálódot t 
erők közötti viszonyok hoztak létre. Tekintettel a térségre, melynek la
kossága konfrontálódás tárgyát képezte, a konfrontálódást előidéző fél 
külső volt, és a társadalmi berendezéssel kapcsolatban meghatározot t 



koncepciót képviselt, amely elfogadásától vagy elvetésétől függően föl 
lehet kelteni a térségben élő szocialista erők érdeklődését. 

A konfrontá lódot t külső erők — melyek szerették volna megőrizni a 
térséget a kapital izmus számára — viszonyulása szigorú ha tá roka t vont 
a „meghódí to t t " és a „megvédett ' térségek közé. Mivel a szigorú ha tá rok 
kialakulásában döntő tényezőként a konfrontá lódot t felek egymás között i 
viszonya volt, a ha tá rok megvonásánál minden egyéb szempontot figyel
men kívül hagytak, így még a régebbi időkben létrejött nemzeti egységet 
is, ha éppen a két erőt elválasztó határon éltek. Ennek következetében 
két nemzetet osztot tak ketté: a németet és a koreait . De a vietnami nem
zet elkülönülésére úgyszintén ha to t t a konfrontá lódot t külső erők vi
szonya. I t t azonban a külső beavatkozás vagy a belső forradalmi-fel
szabadító mozgalom megsegélyezésében nyi lvánult meg, vagy abban, hogy 
a másik fél ellensége volt a mozgalomnak. Az ország ideiglenes szétvá 
lása mindenképpen az erők egymás közötti viszonyának következménye. 
Ez a viszony azonban külső nyomás formájában keveredett a belső el
lenállással, úgyhogy az a hosszú forradalmi mozgalom során a térségben 
élő nemzet a saját javára fordí tot ta . A helyreállt nemzeti egység tehát 
éppen e változás eredményeként jöt t létre. 

Tekintet nélkül arra , hogyan fektették le a szocializmus alapjait , an
nak létjogosultságát és fejlődését a német, illetve a koreai nemzet egyik 
részénél, a tényt nem lehet figyelmen kívül hagyni semmilyen elv nevé
ben — így a szocializmus térhódí tásának koncepciója nevében sem. A 
szocialista nemzetről mint a tömbön belüli szocialista nemzetköziségről 
a lkotot t elmélet az államszocializmusnak és annak területi terjeszkedé
sének elhatárolt területi konszolidációjának a szolgálatában áll. Ez a kon
cepció megfelelő rendszerben nyi lvánul meg, és az elmélet a lapvető meg
határozója. Ebből a meghatározóból azonban egy másik is levezethető, 
amely az eredetihez viszonyítva viszonylag önálló. Ez a kikövetkeztetet t 
meghatározó az lenne, hogy a nemzeti egész egy része emancipációt nyer, 
és új intézményes formák alakulnak, azaz megteremtődik az alapja a 
szocialista fejlődésnek az emancipált „résznemzetnél". Ügy tűnik, ez a 
jelenség Németországban a legkifejezettebb. Németország felosztása nyu
gati részre, ahol erős gazdasági tényezők összpontosultak jellegzetesen 
kapitalista termelési móddal ; és keleti részre, ahol létrejöttek a szocia
lizmus intézményes formái — olyan történelmi tény, amelyen már nem 
lehet vál tozta tni . Tekintet tel , hogy a két német állam között gyökeres 
különbségek vannak a társadalom alapvető intézményeiben és a termelési 
viszonyokban, a két német állam mögött két politikai rendszer, két világ
hata lommal , aminek következtében a kettéválasztottság mindinkább mé
lyül. A nemzeti egységet újra helyreáll í tani olyan kommunikációk révén, 
melyek ha tnának a két társadalmi rendszer közeledésének megreformá
lására, már lehetetlen, és méginkább lehetetlen egyoldalú ráerőszakolás-
sal. Akár a kapital ista intézmények és viszonyok ráerőszakolásával a ke
leti részre, akár fordítva. 

A szocialista nemzetről a lkotot t elmélet, amely a Német Demokra -



tikus Köztársaságban jut legerősebben kifejezésre, a Nyugat -Németország
tól való radikális elhatároltságon alapszik, ahol viszont a nemzeti egy
ségre való törekvés még mindig erősen jelen van a politikai és kulturális 
életben. „Az N S Z K imperializmusa »az egységes német nemzet létezé
sének fölélesztése« tézis segítségével ar ra törekszik, hogy akadályozza az 
N D K szocialista nemzetének további fejlődését és a többi szocialista ál
lammal, illetve nemzettel való együttműködésének az erősödését. Az 
N S Z K imperialistáinak e tézise azt a pol i t ikát képviseli, amely gáncsot 
akar vetni a békés egymás mellett élésért és az európai biztonságért 
folytatot t harcnak . . . Ezért a két német állam viszonyai nem jellemez
hetők „németen belülieknek", mert ez mindenekelőtt két önálló állam 
viszonya, mely a két más társadalmi berendezésű ország békés egymás 
mellett élésének elvein alapszik." 9 

Az idézett szövegben mindenekelőtt a szocialista nemzetről a lkotot t 
elmélet védelmi összetevője kap hangsúlyt. Ezzel kívánják semlegesíteni 
az egységes német nemzet eszméjét, a másik fél erre irányuló ténykedését, 
és a r ra törekszenek, hogy olyan kommunikációkat a lakí tsanak ki, mely 
elismeri Németország felosztottságát mint történelmi valóságot, ami két 
szuverén ál lamot jelent, különböző társadalmi berendezéssel. Ez a szocia
lista nemzet elméletéből kikövetkeztetet t meghatározó nem a két tömb 
közötti viszonyok összességén mint világrendszeren kívül érezteti ha tá 
sát. A két német állam viszonyaiban kifejezetten jelen van a világ töm
bökre osztottsága is. A szocialista nemzetről a lkotot t elméletben, amelyet 
az N D K hangsúlyoz, nemcsak éles elszigetelődés nyilvánul meg az N S Z K -
val szemben. Benne, épp itt, a nyugati tömb ha tá rán , kifejezett és erős 
a törekvés, hogy még szorosabban integrálódjék a kelet-európai szocia
lista országok tömbjével. 

Fordí to t ta Orosz Ibolya és 
Hornok Ferenc 

Megjelent a Nase teme című folyóirat 1977. évi 12. számában. 
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Filip Filipovic 

A JUGOSZLÁVIAI ESEMÉNYEKRŐL"" 

A jugoszláv király meggyilkolása, amely egy horvá t nacionalista műve 
volt, még egyszer bebizonyítot ta mennyire igazuk volt azoknak, akik a 
versailles-i Jugoszláviában ura lkodó helyzetet igen feszültnek tar to t ták . 

Nemzet i összetételét tekintve a versailles-i Jugoszlávia nagyon hete
rogén ország, az ura lkodó nemzetet alkotó szerbek az összlakosságnak 
mindössze 3 9 % - á t képezik; a fennmaradt 6 1 % - o t horvátok, szlovének, 
macedónok, magyarok, németek és más nemzetek alkotják. Jugoszlávia az 
elnyomott nemzeteket nemcsak, hogy nem szabadí tot ta fel a nemzeti el
nyomás alól, hanem ezt az elnyomást még inkább fokozta. Az 1868-as 
horvá t—magyar kiegyezés alapján létrejött H o r v á t Szábor működését 
beszüntették. Ugyanígy a Boszniai Szábor és a Crna Gora-i Szkupstina 
sem létezik már. A belgrádi soviniszták hivatalos ideológiája azon a té
zisen alapszik, hogy a „jugoszlávok" egy háromnevű, de egységes nem
zet. Lényegében azonban a szerbek, a horvá tok és a szlovének három 
külön nemzetet képeznek. A szerb imperializmus a szerbek, horvá tok és 
szlovének háromnevű, de egységes nemzetről a lkoto t t elmélete téves fel
fogás. (A Komintern V. kongresszusának a tétele.) 

A háromnevű jugoszláv nemzetről szóló elmélet egy fikció, amely 
mögött a nagyszerb imperialista burzsoázia nagyon is reális érdekei búj
nak meg. Jugoszlávia megalapítása óta a legnagyobb problémát a nemzeti 
ellentétek képezik és rögtön a háború befejeződése után megkezdődött a 
nemzetek legális és forradalmi harca kezdve a saját nemzeti iskolák meg
nyitásától egészen a teljes elszakadásra való törekvésig. 

A Jugoszláviában jelentkező nemzeti kérdés összetett probléma, amely 
nemcsak a t a rka nemzeti összetétel eredménye, hanem főleg az egyes 
nemzetek nem egyenlő szociális és gazdasági fejlettségének a következ
ménye. Szerbia az imperialista háború kitöréséig tipikus agrárország volt, 
ahol a kisparaszti bir tok dominált , de jelentős számban vol tak nagy
gazdák és földnélküli parasztok is. Szlovéniában is a mezőgazdaság volt 

* Az itt közzétett írás az Agrarnic probiemi című moszkvai folyóirat 1934. évi 9—10. számában 
jelent meg. 



a népgazdaság fejlettebb ágazata, de egyben ez az országrész képezte 
Jugoszlávia legfejlettebb ipari körzetét is. Horvá tország úgyszintén az 
ország fejlettebb vidékeihez tar tozik; itt összpontosult a textil ipar, és 
itt ta lálható a legfejlettebb bankrendszer. A fejlődő pénzügyi tőke azon
ban megőrizte a jobbágy- és a zsellérrendszer maradványai t . Vajdaság, 
ahol a lakosság több mint a fele nemzeti kisebbség (magyarok és néme
tek), tulajdonképpen az ország legfejlettebb és leggazdagabb vidéke. F-z 
az országrész erős és fejlett nagybirtokosi földműveléssel rendelkezik. 
Az ország legelmaradottabb vidékei Bosznia, Crna Gora és Macedónia. 
Boszniában és Macedóniában a feudális viszonyok maradványa i — a ro
bot és ál talában a jobbágyviszonyok — mind a mai napig megmaradtak . 

A központi kérdést, amely körül a nemzeti kérdés forog — mind a 
fejlett, mind pedig a fejletlen vidéken — a parasztság kérdése képezi. 
Jugoszláviában a nemzeti feíszabadítási mozgalmak legtöbb erejét a pa
rasztság alkotja, amely feíszabadítási harcát a feudalizmus maradványa i , 
az uzsorások és a nemesi nagybir tokosok ellen, összeköti a nagyszerb 
burzsoázia elleni harccal. A nemzeti mozgalmak tömegbázisa a paraszt
ság. A nagyszerb burzsoázia nemzeti elnyomópoli t ikájának terhét a Szer
bián kívül eső területek parasztsága viseli. 

A háború után — amikor Horvá tország , Bosznia és Dalmácia terü
letén fellángoltak a nemzeti mozgalmak, és a parasztok nagyon sok 
helységben elfoglalták a nagybirtokosok földjét, valamint lerombolták és 
felgyújtották a nagybirtokosok gazdaságát —, a belgrádi kormány be
látta, hogy a fennálló helyzetből a kiút a földreform megvalósításában 
van. A földreform segítségével a belgrádi kormány kettős célt ér el: a 
nagybir tokosok és a kapital is ták számára menti a még menthetőt , az új 
területeken pedig megerősíti a nagyszerb burzsoázia helyzetét. 

A földreform ugyan formálisan megszüntette a jobbágyrendszert , a 
robotot és a személyi függőség más formáit , a feudális viszonyok teljes 
egészében mégsem szűntek meg. Boszniában, Dalmáciában és Macedóniá
ban továbbra is megmaradt a jobbágyrendszer, a maga sajátságaival. A 
földreform a dolgozó parasztság semmit sem nyert , de a szerb imperia
lizmus számára ez a földosztás lehetővé tette, hogy az újonnan szerzett 
területeken (Macedóniában, Kosovón és Vajdaságban) új támaszokat 
nyerjen. A telepesek, a volt szerb háborús önkéntesek, ingyen kaptak 
földet. Az új területeken nem szüntették meg a félfeudális viszonyokat , 
és az agrárkérdést sem oldot ták meg. Az agrárreform a kapital ista viszo
nyok megerősödéséhez, valamint a szegény- és középparasztságnak a 
pénzügyi tőke által történő még nagyobb kizsákmányolásához vezetett. 
Ugyanakkor az ura lkodó nagyszerb burzsoázia pénzügyi és adópolitikája 
még inkább növelte az amúgy is már eladósodott parasztgazdaságok tar
tozásait. 

A Jugoszláviában fennálló nemzeti és osztályellentétek — az agrár 
és ipari válság idején — ami ebben az országban hamarabb kezdeté; 
vette, mint másutt, még inkább kiéleződtek. A munkástömegek a válság 
ideje alat t balra tolódtak, a városi és falusi forradalmi megmozdulások 



mind tömegesebbé és erőteljesebbé vál tak , ami a versailles-i Jugoszlávia, 
gyűlöletessé vált „állami egységének" válságához vezetett . Ez a válság 
tetőpontját 1928 nyarán érte el, a három horvátországi képviselőnek — 
Stjepan Radic , Pavle Radic és B u r a Basaricek — a belgrádi par lament
ben tör tént meggyilkolása után. 

A nagyszerb burzsoázia a gazdasági és a polit ikai válságot a ka tonai 
fasiszta d ik ta túra bevezetésével k íván ta megoldani. Az 1929-es d ik ta túra 
a következő célokat ál l í tot ta maga elé: a gazdasági bajok orvoslása; a 
horvát , a szlovén, a macedón és a crnagorai nemzeti felszabadító 
mozgalmak elfojtása, valamint az említettek nemzeti „egységének" meg
valósítása azál tal , hogy egy jugoszláv nemzetté nyilvánít ják őket ; a szer
vezett forradalmi munkásosztály, dolgozó parasztság és az elnyomott 
nemzetek szervezett forradalmi mozgalmának megsemmisítése; Jugoszlá
via nemzetközi helyzetének megszilárdítása. 

A katonai-fasiszta d ik ta túra a gazdasági és a polit ikai válságból a 
kivezető utat , jó néhány évi próbálkozás után sem talá l ta meg. A fasiz
mus egyet sem tudot t megvalósítani a ki tűzöt t célok közül, annak elle
nére sem, hogy hallat lan megtorlást és te r ror t vezetett be; polit ikai ak
t ivistákat és bebörtönzötteket gyilkolt meg. A szerb és a horvát—szlovén 
burzsoázia közöt t fennálló ellentéteket a fasiszta rendszer nem tudta 
megszüntetni. A burzsoá-nagybirtokos d ik ta túra poli t ikájának csődje a 
széles munkástömegek előtt mind nyi lvánvalóbbá vál t . A d ik ta tú rának 
egy időre ugyan sikerült meggyengítenie a munkások és a parasz tok for
radalmi megmozdulásait , de a forradalmi szervezeteket nem törte le. 

A nagyszerb burzsoázia számára nyi lvánvalóvá vált , hogy ha ta lmát 
csupán a fasiszta d ik ta túra véres módszereinek segítségével nem őrizheti 
meg. Ezért a r ra kényszerült , hogy új eszközökhöz, takt ikai módszerekhez 
és hazugságokhoz folyamodjon. Így 1931 őszén az 1929—1931-ig fenn
álló „ rendkívü l i " á l lapotot egy új „ A l k o t m á n y " meghozatalával törvé
nyesítették. Ezál tal valójában legalizálták a d ik ta túrá t . Az „ A l k o t m á n y " 
alapján választási komédiát ta r to t tak , amelyen csupán a kormány listája 
szerepelt. 

Azonban az „Alko tmánnya l " történő mesterkedések sem hozták meg 
a k íván t eredményt . A gazdasági és az állami válság nyomása alat t — 
mind a munkások és a parasztok, mind pedig a kis- és középburzsoázia 
körében — mindinkább nőtt az elégedetlenség. Jugoszlávia egész terü
letén, de különösen Bosznia, Dalmácia és Horvá to r szág vidékein 1932 
tavaszán tömeges parasztmegmozdulásokra került sor. Sok helyütt ezek 
a megmozdulások helyi felkelés, illetve par t izánharc jelleget kaptak . 
Likában 1932 őszén a mozgalom széles par t izán megmozdulássá nőtte ki 
magát . Az ipari központokban az utóbbi években mind gyakoribbá vál
tak a sztrájkok. 

A d ik ta túra azon törekvései, hogy kiszélesítse szociális bázisát, vala
mint hogy a falvakban is fasiszta szervezeteket létesítsen, a forradalmi 
mozgalmaknak köszönve, nem jár tak sikerrel. A ha ta lmon lévő nagy
szerb burzsoázia és a horvá t , valamint a szlovén burzsoázia közötti ellen-



tétek még inkább kiéleződtek. A viszálykodás és torzsalkodás a nagyszerb 
burzsoázia táborában is gyakorivá vál t ; a burzsoázia egy része, azok akik 
mindeddig a nagyszerb centralizmus rendszerét védelmezték, most az el
nyomot t nemzetek burzsoáziájával egyetemben egy föderatív állami be
rendezésért száll tak síkra. 

A horvá t kapital isták, nagybirtokosok és kulákok képviselői kilépve 
a hata lmon lévő pár tból , a par lamentben és a szenátusban saját külön 
csoportot a lakí to t tak . A horvá t burzsoázia egy része (nemzeti fasiszták 
— frankovácok) , azok akik a nagyszerb hegemonizmus elleni harcban az 
olasz és a magyar fasizmusra támaszkodtak , az utóbbi időben — Hi t le r 
ha ta lomra jutása óta —, szoros kapcsolatot a lakí to t tak ki a német fa
sizmussal. Az össz szerb, szlovén és horvá t burzsoá, va lamint kisburzsoá 
ellenzéki csoport és pá r t radikális ál láspontra helyezkedésével és fokozott 
tevékenykedésével, mind a falun, mind pedig a városban forradalmi ára
dat indult meg. 

Ebben a feszült helyzetben a katonai-fasiszta d ik ta túra mind gyakrab
ban különböző népámító mesterkedésekkel igyekszik a tömegeket meg
nyerni, így például az utóbbi időben, a „demokrác ia" szellemében a köz
ségi tanácsok és a munkáskamarák képviselőinek megválasztására „vá
lasztásokat" í rnak ki. Egyes ellenzéki burzsoá csoportok számára engedé
lyezik a fasiszta táboron belül látszólagos ellenzéki pá r t létrehozását. 
Az álpar lamentár is intézményekben (népszkupstina és szenátus) a fasiz
mus demokrat ikus illúzióját igyekszik kelteni. 

Jugoszláviában azonban mindamellet t erősödik a fasizmus széthullás! 
folyamata. A proletariátus vezette tevékeny antifasiszta forradalmi harc 
a munkásparasztság és a nemzetileg elnyomott népek körében egyre in
kább terjedt. Jugoszláviában a fasizmus mind a mai napig nem tudón 
létrehozni egy erős tömeges támaszt , egy egységes és tömeges fasiszta pár
tot . Ez ideig a volt burzsoá pá r tok ra és a kisegítő fasiszta szervezetekre 
(„Soko", „ Jadranska s t raža" , „ N a r o d n a odbrana" , Petar Mrkonjić cset-
nikjei, „Mlada Jugoslavija" — fasiszta terrorszervezet —, „Tartalékos 
Tisztek Társasága", a „Jugoszláv Királyság Cserkészszövetsége" stb.) k : -
terjedt hálózatára támaszkodik. A fasizmus a munkásság és a munkás
parasztok körében nem lelt támaszra Jugoszláviában, leginkább csak a 
reakciós tisztekre támaszkodhatot t . Sándor király vezető szerepet töltött 
be a katonai-fasiszta d ik ta túra rendszerében. A d ik ta túrá t a nagyszerb 
burzsoázia hegemóniájának megerősítésére és a maga sajátságos monar-
chisztikus és dinasztikus céljaira használta fel. 

Minthogy a katonai-fasiszta d ik ta túra a ki tűzöt t célokat nem tudta 
megvalósítani; a válságos helyzet következtében megromlott a pénzügyi 
helyzet és kedvezőtlenül alakult a kivitel, valamint megerősödött és el
mélyült az osztály- és nemzeti ellentét. Ezek az ál lapotok ta r tha ta t la 
nokká vál tak a kormány számára. A fasiszta d ik ta túra hal lat lan terror
ral és üldöztetésekkel, a nagyszerb burzsoázia hegemóniája ellen irányuló 
mozgalmat egy időre megfékezte. A forradalmi szervezeteket, valamint 
az illegális és terrorista nemzeti burzsoá szervezeteket, amelyeket külön-



ben a versailles-i Jugoszlávia széthullásában érdekelt országok is támo
gat tak (Olaszország, Németország, Magyarország és Bulgária), nem tudta 
megsemmisíteni. Az említett országok revizionista törekvéseinek erősö
désével Horvá tországban mind jelentősebb szerepet töl töt t be a H o r v á t 
Igazság Pár t ( frankovácok), amelyben a nemzeti-fasiszta törekvések do
minál tak. 

Ez a pár t , mivel Belgráddal nem tudot t megegyezni, az olasz és a 
magyar fasizmus felé orientálódott , és nyí l tan szembeszállt a nagyszerb 
hegemonizmussal, harcolva Horvá tország Jugoszláviától való elszakadá
sáért. Ez a nemzeti-fasiszta pár t a nagyszerb fasizmus elleni harcában, a 
régi horvát pártokétól „radikál isabb" eszközökhöz nyúl t : 

A hata lom terrorjára, individuális terrorral , gyilkosságokkal, gyújto
gatásokkal stb. válaszol. A horvát nemzeti fasiszták vezetői — Pavelié 
és Perčec — akik emigrációban élnek 1929 tavaszán szövetséget kötöttek 
az úgynevezett „Belső Macedón Forradalmi Szervezettel". Ez a mace
dón szervezet 1923 júniusában Bulgáriában tevékeny részt vállalt Stam-
bolski „parasz t " kormányának megbuktatásában, és a Cankov-féle fa
siszta kormány hata lomra jut tatásában. 

A H o r v á t Igazság Pá r t vezetői Belgrád ellen folytatot t harcukban 
mindinkább az olasz és a magyar fasisztákra támaszkodnak. A belgrádi 
katonai-fasiszta klikk egyre nyíl tabban vádolja Olaszországot, Magyar
országot és Bulgáriát azzal, hogy ezek az országok támogatják a horvát 
és a macedón nemzeti felszabadítási mozgalmat , valamint , hogy ők szer
vezték a horvá t lakosság felkelését Likában. Szerintük a ho rvá t nemzeti 
mozgalom központja Zadarban van (ez a város ebben az időben Olasz
országhoz tar tozot t ) . A kormány ezért országszerte Olaszország-ellenes 
tüntetéseket szervez. A belgrádi par lamentben a fasiszta küldöt tek az 
Olaszországból és Magyarországról történő fegyvercsempészés mind na
gyobb elharapózása miat t felhívták a figyelmet egy esetleges polgárhá
ború veszélyére. 

Az olasz—jugoszláv ellentétek megnövelték Jugoszlávia Franciaország
tól való függőségét. Jugoszlávia már amúgy is a versailles-i rendszer 
alapján Franciaországhoz kötődött . Jugoszlávia megalakulása csak a né
met és az osztrák imperializmus bukása, az Osz t r ák—Magyar Monarchia 
széthullása után vál t lehetővé. A versailles-i ha tá roza toka t követő vál
tozások fenntartása és megerősítése végett Jugoszlávia, Románia és Cseh
szlovákia megalakí tot ták a kisantant . Hi t le r németországi ha ta lomra
jutása után, a szerbiai fasizmus minden erejével a kisantant megerő
sítésén, a versailles-i szerződés megőrzésén és a Franciaországgal kötöt t 
szövetség erősítésén fáradozot t . 

Miután a fasizmus Németországban ha ta lomra jutot t , a horvát nem
zeti fasiszták a német nemzeti szocialisták felé közeledtek. Szervező po
litikai központ jukat Berlinbe helyezik át , ahol megjelentetik központi 
sajtószervüket a „Független H o r v á t Á l l am" („Nezavisna D r ž a v a Hr 
vatska") cím alatt . Emellett még két sajtóterméket adnak ki. Németor
szágban: az „Ustasát", amely a horvát terroristák lapja, és a „Croat ia 



presset" (német nyelvű), amelyet a külföld számára jelentetnek meg. A 
H o r v á t Igazság P á r t vezetőinek, A. Pavelicnek és legközelebbi munka
társainak — E. Kvatern iknek, M. Lovkovicnak, B. Jeliének és másoknak 
— Berlinben van a rezidenciájuk. 

Jugoszlávia ura lkodó körei az agrárválság fokozódásával, a Kis-An-
tan t gazdasági értekezletein a jugoszláv mezőgazdasági termékeknek min
denáron piacot szeretnének találni . Ezek a próbálkozások azonban hiába
valóak, mer t Románia is mint agrárál lam érdekelt a mezőgazdasági ter
mékek piacán, Csehszlovákia viszont mint ipari-agrárország Jugoszláviá
nak nem jelent különösebb nagy piacot mezőgazdasági feleslegének érté
kesítésében. Jugoszlávia szövetségese, Franciaország, tőkét szállít ki Ju
goszláviába, de a jugoszláv termékek elenyésző részét importál ja. (Bőveb
bén lásd B. Boiíkovic cikkét az „Agrarni problemi" című folyóiratban, 
1—2. szám, melynek címe „A kisantant gazdasági értekezletei"). 

Jugoszláviában a gazdasági nehézségek, valamint a megoldatlan agrár-
és nemzeti kérdés következtében a katonai-fasiszta d ik ta túra felépítmé
nye mind labilisabbá vál t . Az utóbbi időben a jól ismert nagyszerb fa
siszta agrárkörök az iparilag fejlett Németországhoz közelednek, azt re
mélve, hogy mezőgazdasági termékeik számára o t t piacot ta lálnak. 

Ennek érdekében D . Popovic , a nagyszerb fasiszta, a jugoszláv szená
tusban a következő nyi la tkozatot ad ta : „Jugoszlávia és Németország 
közöt t sem poli t ikai sem gazdasági ellentét nincs. Mussolini, Dolfus-szal 
és Gömbössel tör tént római találkozója után Jugoszlávia Németország
gal folytatot t kereskedelmi tárgyalások mihamarabbi sikeres befejezésére 
törekszik. Mi a jugoszláv—német közeledést őszintén akar juk." 

Popovicon keresztül azok az agrárkörök nyi lvání to t tak véleményt, 
akik a katonai-fasiszta rezsim egyik fő támaszát képezik. Ezek a körök 
két dolog miat t érdekeltek a Németországhoz való közeledésben: egyrészt 
a mezőgazdasági termékek feleslegét szeretnék értékesíteni a német pia
con; másrészt Olaszország a Duna-medencében folytatot t külpolit ikai te
vékenységét igyekeznek ily módon ellensúlyozni. 

A német fasizmus rögtön ki is használta a jugoszláv agrárkörök köze
ledési szándékát . A jugoszláv—német kereskedelmi szerződést már 1934 
májusában aláír ták. A szerződés értelmében Németország megnövelte a 
jugoszláv mezőgazdasági termékek behozatalát . A németek évente har
mincezer tonna kukoricát száll í tottak ki Jugoszláviából. A jugoszláv 
agrárkörök reményei azonban, ami a Németországba való kivitelt illeti, 
nem vál tak valóra, mert a német fasizmus protekcionista poli t ikát foly
ta tot t , ugyanis főleg saját nagybirtokosait és kulákjait favorizálta, és így 
egyfajta gazdasági autarkiá t hozot t létre. 

Németország részéről a német—jugoszláv kereskedelmi szerződés csak 
egy polit ikai sakkhúzás volt, amellyel csökkenteni szerették volna Olasz
ország előretörését a Duna-medencében és a Balkánon. Németország az 
utóbbi időben ugyancsak kiéleződött tradicionális olasz—jugoszláv ellen
ségeskedést, va lamint a Kis-Antant tagjai közöt t i ellentéteket, továbbá 



a Franciaország és csatlósai közöt t bekövetkezett szakadást akar ta ki
használni és elmélyíteni. 

Az 1934 nyarán tör tént ausztriai hatalomátvétel i kísérlet után, ami
kor a német fasiszták belülről próbál ták meg átvenni a hata lmat , és 
amikor Olaszország Ausztria megmentése érdekében Franciaország felé 
fordult, a jugoszláv katonai-fasiszta körökben a Németországhoz való 
közeledést szorgalmazó irányzatok csak még jobban megerősödtek. 

Az attól való félelem, hogy Olaszország megveti lábát Stájerország
ban és Kar in t iában (Ausztria déli részei), és ezeket a területeket egy 
esetleges Jugoszlávia elleni támadásra használja majd fel, a belgrádi kor
mányza to t a Berlinnel való titkos tárgyalások megkezdésére ösztökélte. 
A német fasiszták a jugoszláv kormánytól az ország külpolitikájának 
megváltoztatását követelték, és ezért cserében Kar in t iá t ígérték Jugoszlá
viának. 

A francia diplomácia lát ta a jugoszláv—francia kapcsolatok gyengü
lését, és mindent megtett, hogy azokat helyrebillentse. A sikertelen auszt
riai nemzetiszocialista puccskísérlet után, az osztrák nemzetiszocialista 
alakulatok Szlovéniába kaptak menedéket, és szervező-politikai központ
jukat az osztrák ha tá r melletti Mariborba helyezték át . Ez az esemény 
után még nyi lvánvalóbbá vált a jugoszláv kormány Németországhoz 
való közeledése. A jugoszláv király párizsi látogatása azt a célt szolgálta, 
hogy kiküszöböljék a jugoszláv külpoli t ika preorientálódási i rányzata i t és 
előkészítsék a talajt Olaszország és Franciaország közeledésére, valamint 
a jugoszláv—olasz megegyezés megkötésére. Mindenki előtt világos, hog) 
ez nem szolgálta a horvát nemzeti fasiszták és támagatóik — a német 
nemzetiszocialisták és a magyar fasiszták érdekeit. 

Ezek vol tak a jugoszláv király elleni merénylet, melyet a horvát na
cionalisták követtek el, gazdasági és poli t ikai okai. 

A nagyszerb katonai-fasiszta d ik ta túra egyik legtevékenyebb szerve
zője, vezetője és ösztönzője Sándor király volt . Meggyilkolása nagy csa
pás a nagyszerb burzsoázia számára és a katonai-fasisszta d ik ta túra to
vábbi gyengüléséhez vezet. Mindez arra utal, hogy Jugoszlávia komoly 
történések szinterévé válik. Ebben a helyzetben a Jugoszláv Kommu
nista Pá r t győzelme a bolsevik agrár- és nemzeti poli t ika helyes alkal
mazásán, a munkásosztály, a parasztság és a leigázott népek munkás
rétegeinek szövetségén, valamint az így kialakult egységes front helyes 
taktikáján múlik. 

A Jugoszláv Kommunis ta Pá r tnak a nagyszerb katonai-fasiszta dik
ta túra — mint a legfőbb ellenség — ellen és a Jugoszláviában élő összes 
nép jogaiért és önrendelkezéséért v ívot t forradalmi harcában —, egye
sítenie és mozgósítania kell a proletariátust , a parasztságot és a leigázott 
népeket. Ugyanakkor harcolnia kell a nacionálreformista árulók és a 
Pavelic és Percec vezette horvát nemzetifasiszta mozgalom ellen. 

Ford í to t ta Árokszállási Borza Gyöngyi 









Dušan Popović 

A SZOCIALIZMUS A MAI VILÁGBAN 

Az első — a fenti cím alat t megtar tot t — kerekasztal-értekezlettől el 
telt három év alat t sok minden történt , ami örvendezteti , illetve aggaszt
ja, ami cselekvésre készteti és elgondolkoztatja azokat , akik gondolattal 
és tettekkel harcolnak a társadalmi fejlődésért és a szocializmusért. Az 
új tapaszta la tokkal együtt, új kérdések és nehézségek merültek fel. A 
kölcsönös megértés, tolerancia és a kapcsolatteremtés a szocializmuson 
mint vi lágfolyamaton belül néhol kétségtelenül megnőtt , de továbbra is 
megmaradtak , sőt el is mélyültek az összeférhetetlenség és az összetűzé
sek okai. 

Mindez alátámasztja A szocializmus a világban elnevezésű kerekasz
tal-értekezlet igazoltságát és hasznosságát, a lapvető elgondolását és sze
repét abban, hogy elméleti szinten kifejezésre juttassa a forradalmi vál
tozások, mozgalmak, áramlatok és törekvések gazdagságát, amelyek ma 
a szocializmust világtörténelmi folyamattá teszik. Ezen a találkozón az 
eddiginél nagyobb számban vesznek részt a szocializmus haladó és a kü
lönböző eszmei és politikai beállítottságú harcosai és teoretikusai. Ez 
minden résztvevőtől megköveteli a k inyi lvání tot t elhatározások, állás
pontok és különbségek tiszteletben tartását , ugyanakkor a politikai ki
közösítések és vádak mellőzését. A cél az volt, hogy demokrat ikus és 
barát i légkörben folyó elméleti vita, bíráló szembeállítás, alkotójellegű 
véleménycsere alakuljon ki, amely hozzájárul a mai viág feszabadító, 
á ta lakí tó folyamatainak mélyebb és teljesebb megértéséhez. 

Kerekasztal megbeszélés már megerősítette az elméleti érvelések és a 
kifejtett ál láspontokról és bírálatokról szóló tudományos értekezések ér
tékességét, va lamint ezeknek fölényét a szavak élességével és a szocializ
musról a lkotot t meglevő eszmei és politikai nézetek között i versengéssel 
szemben. A szocializmus számára immanens az ember és a népek sza
badsága. Ez azt jelenti, hogy csak az emberi és a nemzeti szabadság erő
södésével fejlődhetnek a szocializmus termelői, társadalmi-gazdasági és 
politikai viszonyai. Ebből ki indulva kívánatos lenne, ha ez a nemzetközi 
tr ibün felölelné a társadalmi fejlődésért és a szocializmusért, a nemzet
közi politikai és gazdasági viszonyok demokrat izálásáért a jobb nemzet-



közi egyetértésért, valamint az összes szocialista és más haladó és de
mokrat ikus erő együttműködéséért folytatot t harc összes lényeges kérdé
sét. Engels még a múlt század nyolcvanas éveiben figyelmeztetett ar ra , 
hogy a „proletar iátus u ra lma" nem létezhet „a népek harmonikus nem
zetközi együttműködése nélkül". Továbbá : „ A nemzetközi béke bizto
sításához legelőször is meg kell szüntetni mindazokat a nemzeti súrlódá
sokat, amelyek elkerülhetők, minden nép független és a saját gazdája 
kell, hogy legyen". 

A szocializmus további elméleti és gyakorlat i előrehaladásához feltét
lenül szükséges a szocializmus fejlődését illető valamennyi kérdés elvi 
megvitatása. Tr ibününk szeretne hozzájárulni a kölcsönös nyitot tsághoz, 
a demokrat izmus, a haladás és a szocializmus valamennyi hordozó ere
jének a közvetlen megismerkedéséhez, valamint szeretné alkotói párbe
szédre ösztönözni őket. Célja az elméleti kapcsolatteremtés és az egy
máshoz való közeledés erősítése nem pedig az eltávolodás és konfl iktusok 
kiváltása. A szocializmus és a fejlődő országok kérdéseivel kapcsolatos 
kerekasztal-értekezlet összehívása azzal a meggyőződéssel történt , hogy a 
fejlődő országok, azaz az emberiség óriási többségének a saját és az ál
talános fejlődés meggyorsításáért v ívot t harca, az igazságosabb és em
beribb viszonyokért a világban, mindinkább meghatározza a mai világ 
további szocialista átalakulását . 

I. 

Amikor A szocializmus és a fejlődő országok című téma mellett dön
tö t tünk, az említett téma két alapvető kérdéskörét ta r to t tuk szem előtt. 

Az első kérdéskör a fejlődő országokkal kapcsolatos feltevésekre cs 
erőkre, valamint a náluk kialakult szocializmus formáira és útjaira vo
natkozik. A második kérdéskör a fejlődő országokban végbemenő társa
dalmi átalakulások problematikáját öleli fel, a szocializmus mint világ
folyamat keretében, még tágabb értelemben pedig a mai világ egész fej
lődésének feltételei mellett. Azokról a nemzetközi körülményekről , erők
ről, kapcsolatokról van szó, amelyek könnyí t ik vagy nehezítik, lehetővé 
teszik, vagy meggátolják ezt a történelmi folyamatot . Szó van továbbá 
egyrészt a fejlődő országokban végbemenő társadalmi átalakulások egy
más közötti viszonyáról és hatásáról , másrészt pedig a többi szocialista 
folyamat és erő hatásáról . 

I t t rá kell mutatni az elméleti és egyben a politikai problémakör egy 
részére, amelyet szem előtt kellett tar tani a vi tatéma megfogalmazásakor. 
Maga a cím magába foglalja a kérdést: vajon — globálisan szemlélve — 
a fejlődő országok történelmi és i rányzat i szempontból alkotórészét ké
pezik-e a szocializmusnak mint v i lágfolyamatnak; mindenképpen igenlő 
választ kell adni e kérdésre. Egyébként a mai világ ilyen vagy olyan for
mában egy nagy átmeneti időszakba jutott , attól függetlenül, hogy a 
társadalom elemei néhol többé, máshol kevésbé vannak jelen, és hogy 



a szocialista, valamint az összes társadalmi átalakulások néhol átlépték 
a Rubicont, máshol pedig nem. A szocializmus nem területi vagy föld
rajzi fogalom — nem lehet leegyszerűsíteni és korlátozni a meglevő szo
cialista országokra, hanem ez olyan történelmi folyamat, amely — igaz, 
nagyon ellentmondásosan és összetett módon, nagy kínok árán tör előre, 
leépítve és lebontva a régi társadalmi viszonyokat és szerkezeteket. Ügy
nevezett „t iszta", „konfl iktusmentes" társadalmak nincsenek, tehát a szo
cialista rendszer sem született automatikusan, egyszerre a szocialista for
radalom vagy más átalakulás után, ennélfogva nem mentes minden ellent
mondástól és azoknak a régi társadalmi viszonyoknak és felfogásoknak 
a maradványa i tó l , amelyből keletkezett. A kapital izmus gyomrából ki
lábalva, a megalakuló szocialista rendszer — ahogyan azt Marx is ki
emelte A gothai program krit ikájában — még sokáig magán fogja viselni 
a régi társadalom anyajegyét. Edvard Kardel j Az el nem kötelezettség 
történelmi gyökere című tanulmányában megállapítja, hogy „több té
nyező folytán nemcsak a szocialista országokban ura lkodó belső viszo
nyokat , hanem az egymás közötti és a más országokkal való viszonyukat 
is olyan meghatározot t jellegzetességek és törekvések terhelik, amelyek 
azokra a rendszerekre jellemzőek, és amelyek ellen a szocializmus ideoló
giája harcol" . 

Úgyszintén ma „t isz ta" kapital ista társadalom sem létezik, mert a mai 
kapital izmus gyomrában — egészében szemlélve, és mindenekelőtt az új 
jelenségek keletkezése, a régi ellentmondások kiéleződése és újak meg
jelenése szempontjából — a még ura lkodó kapital is ta viszonyok mellett 
— érlelődik egy új társadalom létrejöttének számos anyagi és más előfel
tétele, hogy a szubjektív és a többi haladó demokrat ikus erő óriási fej
lődéséről ne is beszéljünk, amelyek a szociális fordulatért harcolnak, ez 
pedig elsősorban az erős munkásmozgalom. 

A vál tozásoknak és társadalmi á ta lakulásoknak ez a világtörténelmi 
folyamata, amely a szocializmus felé vezet függetlenül annak külön
bözőségétől és intenzitásától átterjedt a fejlődő országokra is, amelyek 
e folyamat elválaszthatat lan alkotó részeivé vál tak. Ezt többek közötr 
az alábbiakra a lapozha tó : 

1. Csaknem valamennyi fejlődő ország a népek nagy antiimperialista 
for radalmának szubjektuma volt. Ennek a forradalomnak két fő tör té
nelmi eredménye van : az egyik, hogy nem egész harminc év alat t , össze
omlott a többszáz évig épített hatalmas gyarmatrendszer ; a másik pedig, 
a népek erőteljes önállósodása, illetve az, hogy sok nép elnyerte szabad
ságát és függetlenségét. Megjelenésük a nemzetközi színen egyben a ko
rábbi uralkodási formáknak és a hegemónia minden megnyilvánulásának 
az elvetését jelentette. Mindezt együttvéve, végső soron, erőteljesen meg
vál toz ta t ta a társadalmi erők viszonyát nemzetközi szinten. Annál is 
inkább, mivel egyes országokban, mint például Kínában , Jugoszláviában, 
Vietnamban, Kubában, Algériában, Kambodzsában és másutt , a népfel
szabadító háborúk, a népi és a szocialista forradalom megnyilvánulási 
formái vol tak, amelyek jelentősen csökkentették az imperialista erők ha-



tasterületét. Az említett és az ezekhez hasonló forradalmak eredetiségük
kel és fejlődésük sajátosságaival számos új és létfontosságú kérdést tár tak 
a mai világszocializmus elé, kezdve azoktól , amelyek a szocializmus de
mokrat ikus , humánus t a r t a lmára vona tkoznak , azokig amelyek a szocia
lizmus útját járó országok, illetve a független szocialista országok népei
nek egymás között i viszonyaira vona tkoznak . 

A népek nagy imperialistaellenes forradalma, azzal , hogy napirendre 
tűzte az ura lkodó nemzetközi polit ikai és gazdasági viszonyok rendsze
rének kérdését — és ennek keretében a fejlett és fejletlen országok kö
zötti szakadék kérdését — mint a világ nagy el lentmondásainak egyikét 
gyakorlat i lag világméretekben bekapcsolta a polit ikai osztályharcba a 
fejlődő országokat, at tól függetlenül, hogy közülük egyesek hogyan ma
gyarázzák vagy hogyan ha tá rozzák meg a szocializmus ideológiáját. 

2. A fejlődő országok óriási többsége az el nem kötelezettek mozgal
mához tar tozik, amely viszont éppen a népek világméretű imperialista
ellenes for rada lmának a kifejezője, illetve annak a következménye és a 
folytatása, Kardel j szavai szerint „nemcsak az el nem kötelezettek moz
galmának szilárd támasza, hanem annak alapvető társadalmi, történelmi 
t a r t a lma is". Az el nem kötelezettek mozgalma nem korlátozódik a tömb
höz csatlakozás elvetésére, sem pedig a világ tömbökre való felosztása 
elleni harcra , és egy újabb világháború elleni harcra, amelybe épp az 
ilyen felosztás sodorja ma is a világot. Mivel a mozgalom a hidegháború 
t a r t ama ala t t keletkezett, feltétlenül tömbellenes beállí tottságúvá kellett 
válnia, de nem ragadtat ja el magát azzal az illúzióval, hogy az emberi
ség egyszerű válaszút előtt ál l : vagy a tömbpoli t ika, vagy az el nem 
kötelezettség mellett kell kiállnia. A tömbök a meglevő társadalmi, gazda
sági, poli t ikai és kulturális ellentmondások és ellentétek következményei
ként jöttek létre, ezért a világot nem vá l toz ta tná meg lényegesen a töm
bök egyszerű feloszlatása. A hangsúly a mai világ azon ellentmondásai
nak a megszüntetésén van, amelyek tömbökre való felosztásának anyagi 
és társadalmi alapját képezik. Az el nem kötelezettek mozgalma pedig 
elsősorban a mai világ ilyen irányú változásáért harcol , vagyis egyen
jogú, demokrat ikus és humánus, illetve a népek között i gazdasági, poli
tikai és kulturális viszonyok egységes rendszeréért, amelyek feleslegessé 
és abszurddá teszik a katonai és a polit ikai tömbök fennállását, és amely 
lehetetlenné teszi, hogy a népekre ráerőltessék a gazdasági és politikai 
függőség régi vagy új formáit. Az el nem kötelezettség mozgalma, tehát 
azoknak a népeknek a történelmi eszköze, amelyek az imperializmus és 
az uralkodás, kizsákmányolás, valamint a népek és az emberek feletti 
ura lom megszüntetésére törekszenek. 

3. A z el nem kötelezettek mozgalma a nemzeteknek a mai világban 
betöltött új helyzetét, szerepét, a törekvését fejezi ki. Innen ered az el 
nem kötelezettség és a nemzetiségi kérdés közötti közeli kapcsolat is ma
napság, és a nemzetiségi kérdés jelenségének nagy fontossága Afrika, 
Ázsia és Lat in-Amerika nagy területein. Ennek több oka van. I t t első
sorban a nemzetek külső szerepének erősödését kell kiemelni. Sok nép 



éppen az imperialistaellenes forradalom segítségével tudot t érvényt sze
rezni saját nemzeti sajátosságainak, amikor a gyarmat i b i rodalmak össze
omlot tak, és tuda tukban elviselhetetlenné vált az uralom és a hatalmi 
fölény minden más formája is. Másrészt a népek ma lényegesen megnö
vekedett egymástól való függés, erősebb anyagi és kulturális kapcsolat, 
a műszaki- tudományos forradalom és az anyagi termelő erők nem sej
tett fellendülése közepette élnek. Mindez pedig meggyorsítja a világ népei 
közös érdekeinek a megnövekedését, egymáshoz való közeledésre és mind 
közvetlenebb együttműködésre, sőt regionális egyesülésre késztetve őket, 
de új demokrat ikus, egyenjogú alapokon. 

A nemzeteknek a mai körülmények között betöltött új szerepével kap
csolatban több kérdés merül fel, köztük ezek is: 

a) Elsőként a nemzeti jogok és a szabad nemzeti fejlődés biztosítása 
és megvalósítása, saját nemzeti kincsükkel, természeti adottságaikkal és 
az ál taluk végzett munka összes eredményével való önálló rendelkezés 
biztosítása, mint gazdasági, szociális, polit ikai és kulturális önállósodásuk 
lényeges tényezői — a mai kor szükségszerű követelményeit képezik. 
Csak az a világ lehet a béke világa, amelyben biztosítva lesz minden nép 
függetlensége és külső benyomásoktól mentes biztonsága. 

b) A népek közötti — társadalmi rendszerük különbözősége mellett 
— békeszerető és egyenjogú, demokrat ikus együttműködés nélkül nem 
valósulhat meg az ember és a népek boldogsága és szabadsága. 

c) Elkerülhetetlen a meglevő nemzetközi gazdasági viszonyok alapos 
megváltoztatása is, amiről később lesz szó. 

4. A fejlődő országok történelmi rendeltetésük folytán a szocializmu
sért folytatot t harc vi lágfolyamatának alkotórészei. Közülük néhányban 
a szocialista i rányzatú átalakulások még kezdeti szakaszukban vannak , 
egyesekben már messze el távolodtak ettől a kezdeti szakasztól, míjt 
másokban már a szocialista forradalom is megtörtént. Jellemző az, hogv 
a fejlődő országokban az á l lamnak kifejezetten erős szerepe van, azzal, 
hogy társadalmi természete lényegesen különbözik a fejlett országokétól. 
A legtöbb fejlődő országban az állam nemcsak történelmi eszközként 
szolgál a nemzeti szabadság és függetlenség megvédésében, hanem a gaz
dasági és a társadalmi élet fő hordozója is. Sok fejlődő országban az 
állam szervezi a gazdasági életet a saját állami tulajdonban levő termelő
eszközei alapján. Egyesekben a participáció és önigazgatás folyamatai is 
megkezdődtek. Másokban pedig nagyon érezhető a magántulajdon jelen
léte, de egészében véve rájuk sem mondhat juk azt, hogy ezek a „perifé
riális kapi ta l izmus" országai, minthogy a fejlődő országokra sem mond
hatjuk, fejletlen szociális-gazdasági felépítésük miatt , hogy a „szocia
lizmus potenciális t a r ta léka i t " képezik. 



A nagy gyarmatosí tás elleni forradalom széttépte a világimperializmus 
bilincsét, és a nemzetközi színre léptetett több szabad és független nem
zeti és állami közösséget alkotó, egykor leigázott és elnyomott népet, és 
ezzel megkezdődött a társadalmi átalakulások széles körű folyamata, 
amely óriási méretei és i rányzatai alapján kivételes jelenséget képez. Ezt 
a felszabadítási folyamatot , amely az emberiségnek több mint kéthar
madá t magával ragadta , á l talában politikai dekolonizáicónak nevezik. 
A nemzetközi viszonyokban uralkodó ellentétek, amelyek annyira kiéle
ződtek, hogy a mai világban a konfliktusok legmélyebb forrását, végső
soron pedig az imperializmus, a neokolonializmus új formáinak, valamint 
az emberek és a népek kizsákmányolásának és az egyenlőtlenség más 
formáinak anyagi alapját képezik. Ez a téma áll az el nem kötelezett 
országok érdeklődésének középpontjában. 

1 . Az új nemzetközi gazdasági viszonyok felállítása összetett és hosz-
szantar tó folyamat, amely nagyon ki van szolgáltatva a meglevő nem
zetközi politikai és gazdasági feltételek és viszonyok hatásának, beleértve 
a katonai , művelődési, történelmi, valamint az. ideológiai és filozófiai 
nézeteket és az ezeknek megfelelő osztálytagozódását is. A nagyfokú egy
másrautaltság ellenére is, a világ gazdasága igen tarka, a gazdasági vi
szonyok ellentmondásos és heterogén szövevénye, amely részvevőinek 
gyakran nemcsak különböző, hanem összeegyeztethetetlen érdekei és po
zíciói vannak. Ezt a tényt követi egy másik: a meglevő nemzetközi gaz
dasági viszonyokban még mindig a legfejlettebb országok belső szociális
gazdasági rendszerének logikája uralkodik, és ezen alapszik a világgazda
ságban elfoglalt kiváltságos és döntő helyzetük is. Ennek ellenére, az új 
és igazságosabb nemzetközi gazdasági rendszer a világ objektív gazdasági 
törvényszerűsége, attól függetlenül, mennyi ideig tar t ez a folyamat, mi
lyen ellenállásba, ellenkezésbe és konfliktusba ütközik. Innen ered az új 
gazdasági rendszerért vívot t harc osztályjellege is, mert a nemzetek és 
az egyének közötti kizsákmányolás megszüntetésére törekszik. 

2. A kapitalista világrendszer, a maga klasszikus imperial ista-gyarma
tosító formájában végleg megszűnt, de továbbra is döntőek marad tak a 
kapitalista nemzetközi gazdasági viszonyok. Ezek a viszonyok — mint 
már korábban mondtuk —, a világgazdaság legfejlettebb és legbefolyá-
solhatóbb országai belső rendszerének erejére, logikájára és jellegére épül
nek. Ez azonban semmiképpen sem jelenti azt, hogy nem lehetségesek a 
változások nemzetközi szinten. Korunkban azok igenis lehetségesek, még
hozzá igen jelentős formában. Ezért az új nemzetközi gazdasági viszo
nyokért vívot t harc, nemcsak az el nem kötelezettek mozgalmának és 
a fejlődő országok, hanem a világ valamennyi szocialista, haladó és de
mokrat ikus erőnlétének a harca. A legmesszebbmenő változásokat ma
guk a fejlődő országok, támadó jellegű és egybehangoltabb, ezzel egyben 
hatásosabb erőfeszítései feltételezik, mindenekelőtt az egymás közötti 



gazdasági együttműködésük és belső szociális-gazdasági átalakulásuk 
terén. 

3. A világgazdaság ma, globálisan szemlélve, piacgazdaságként műkö
dik, és belátható időn belül nem is fog vál tozni , emiatt fognak továbbra 
is a fejletlen országok értékei a fejlettekbe átömleni extraprofi t és más 
formában. Természetesen, ez már nem a liberális kapital izmus piaca, 
hanem egy módosí tot t és megvál tozta tot t piac, amely se nem egyedüli, 
se nem döntő irányítója a nemzetközi gazdasági viszonyoknak. Ezekre 
a viszonyokra (gyakran döntően!) ha tnak a nem piaci tényezők (iparilag 
erős ál lamok egyesülése, multinacionális korporáció, országközi meg
egyezések, vám- és egyéb korlátok, regionális gazdasági-katonai csopor
tosulások stb.). Azonban nem az a probléma lényege, hogy piac vagy 
nem piac, hanem a történések megértése, mindenekelőtt a mai fejlett ka
pital izmusban lezajló eseményeké, az, hogy milyen régi ellentmondások 
— és ami talán még fontosabb —, milyen új i rányzatok és jelenségek 
jelentkeznek annak mélyében. Ez fontos előfeltétele az el nem kötelezet
tek és a fejlődő országok, az új nemzetközi gazdasági rendszerért, saját 
fejlődésük stratégiájának kiépítéséért, a kölcsönös gazdasági együt tműkö
désének formáiért és ál talában a nemzetközi munkamegosztásba való 
eredményesebb bekapcsolódásukért folytatot t sikeres harcának. 

4. A fejlett és fejletlen országok közötti szakadék áthidalása ránk váró 
feladat. A világ gazdaságának új elosztása nem irányul a fejlett országok 
munkásosztálya és dolgozó rétegeinek megszerzett életszínvonala ellen, 
ahogyan azt egyes polgári közgazdászok állítják. Az ő életszínvonalukat 
mindenekelőtt a krízisek, de különösen a munkanélküliség növekedése és 
az ország gazdaságában jelentkező infláció veszélyezteti. A világ mone
táris rendszerének széthullása, az infláció és a stagnálás jeleinek a legtöbb 
fejlett országban mélyebb és tar tósabb jelentősége van, ezért a fejlett or
szágok új a lapot és teret kell, hogy talál janak ipari és ál talános fejlett
ségük és stabilitásuk kielégítő szintjének megőrzése érdekében. Ilyen orien
tálódással kedvező nemzetközi légkör alakulna ki az új gazdasági rend
szer létrejöttéhez. 

5. A mai világ kölcsönös függősége, főként a termelő erőké, fejlődé
süknek ebben a fázisában, több oldalról b izonyí tható , különösen az új 
nemzetközi gazdasági rendszer létrehozásának szükségszerűsége és objek
tivitása szempontjából. Mindenekelőtt a fejlett országoknak a fejletle
nekből származó, nyersanyagbeviteltől való függőségéről, amely a jövő
ben tovább fog növekedni ; továbbá a fejlődő országok piaci potenciál
járól és a fejlettek „túltelí tettségéről", amely teret nyi t az új nemzetközi 
munkamegosztásnak; és végül a fejlődő országok tartozásaiból és az ezek 
rendezése során adódó problémákról keletkezett furcsaságokról van szó. 
Ide tar tozik mindenképpen az új műszaki eljárások ismeretének az át
vitele, aminek világtörténelmi jelentősége van, de ami egyúttal vissza
ható, és ellentmondásos folyamat. 

6. A fejlődő országok gazdasági viszonyainak központi kérdését a sa
ját erejükre való közös támaszkodás eszméje képezi, amely nem valami 



bezárt , önellátó és elszigetelt, a meglevő nemzetközi gazdasági rendszer
rel páhuzamosan fejlődő rendszert jelent. A mai világban szükségszerű 
a fejlődő országok demokrat ikus elven alapuló együttműködése, amely 
elveti a fejlődés neoklasszikus elméletének feltételeit, és ahol csak lehet 
a lkalmazza a kölcsönös szolidaritás, gazdasági egyenjogúság és recipro
citás elvét. A megváltozott értékek ilyen skálájának, valamint a szociális 
fejlődés céljainak eléréséhez nélkülözhetetlenek a politikai és gazdasági 
függetlenség, a saját társadalmi és nemzeti fejlődésük jogainak megvé
désére indí tot t közös akciók, mindez pedig megköveteli a szorosabb 
gazdasági kapcsolat megteremtését, a közös beruházási és pénzügyi vál
lalkozásokat, az egymás közötti engedményeket, valamint a regionális 
és a szubregionális társulást a fejlődő országok között . 

A fejlődő országoknak a szabadságért, a politikai és gazdasági egyen
jogúságért, a társadalmi fejlődésért és a szocializmusért v ívot t harca 
óriási jelentőségű az egész világ számára. Innen ered valamennyi de
mokrat ikus, ha ladó és szocialista tényezőnek az a kötelessége, hogy az 
emberiség többségének, sokoldalú önállósodásáért folytatot t harcát teljes 
támogatásban részesítse. 

A szocialista tényezőkre hárul a kolonializmus támaszpontjainak és a 
faji megkülönböztetésnek a felszámolásáért harcoló felszabadító mozgal
mak erkölcsi és anyagi támogatása. Az ő kötelességük a fejlődő országok 
problémáinak jobb, kölcsönös megértéséhez való hozzájárulása is. A fej
lődő országok együttműködésének és szolidaritásának nagy jelentősége 
van a munkásmozgalmak, valamint a többi haladó pá r t és mozgalom kö
zötti demokrat ikus viszony megteremtésében, amely az egyenjogúság, az 
önállóság, a saját munkásosztály és nemzet előtti felelősség, a független
ség és az egymás ügyeibe való be nem avatkozás elvének, továbbá az 
egymás közötti különbségeknek a következetes tiszteletben tar tását fog
lalja magába. A fejlődő országok társadalmi fejlődése és szocializmusért 
folytatot t harca akkor lehet eredményes, ha tiszteletben tart ják minden 
ország korkrét történelmi feltételeinek sajátosságait, és ennek megfelelően 
biztosítják szocialista fejlődésük nemzeti útjait. 

Ahhoz, hogy biztosítva legyen az új nemzetközi viszonyok, nemzetek 
és országok fejlődésének az állandósága, szükségszerűen meg kell szün
tetni az el lentmondásokat és az összetűzéseket kivál tó okokat és föltéte
leket, mindenekelőtt pedig a gazdasági elentmondásokat és a fejlett és 
fejletlen országok közötti szakadékot . Az új gazdasági rendszerért ví
vott harcnak előfeltétele minden szocialista szubjektum teljes szolidari
tása a fejlődő országokkal, valamint azoknak a konzervat ív erőknek az 
elszigetelése és kiszorítása, amelyek a meglevő nem egyenjogú és kizsák
mányoló viszonyok konzerválói . Ez a világ szocialista tényezői közötti 
megoszlás és összetűzés megszüntetésének a föltétele. Továbbá ez a föl
tétele a demokrácia és a szocializmus győzelmének is a fejlett országok-



ban. A szocialista tényezők, de főként a fejlődő országok között i őszinte 
szolidaritás ma csak szabadság és egyenjogúság, sokrétű kölcsönös t ámo
gatás és segítség alapján lehetéges, amely nem zár t eszmei, vallási, faji, 
regionális és tömbhöz való hovatar tozáson alapszik. 

Ford í to t ta Szilágyi Valéria 



Theotonio Dos Santos 

SZOCIALIZMUS ÉS FASIZMUS LATIN-AMERIKÁBAN 

1 . Történelmi visszapillantás 

Latin-Amerika mai történelmének fő jellemvonása a nacionalisztikus 
és demokrat ikus polgári á ramlatok dekadenciája, illetve gyengülése és ? 
politikai radikalizmus, amely ar ra törekszik, hogy szembeállítsa az erő
szakkal fenntar tot t és egyre kifejezettebben fasiszta jellegű rendszereket, 
illetve a haladó szocialista törekvésekkel átszőtt népi forradalmi mozgal
makat . Ezt egyszerű bebizonyítani, ha elemezzük a kontinensen folyó 
osztályharc folyamatát , amely a kubai forradalom után bontakozot t ki. 
Megfigyelhetjük, hogy ez a folyamat időnként kiéleződik, mégpedig ak
kor, amikor mind nyí l tabb formában jut kifejezésre az említett pola
rizálódás. 

íme néhány ilyen mozzanat : 
1961—1964. Ebben az időszakban Brazíliában kiéleződik az osztály

harc, mintegy feleletképpen a jobboldal 196l-es államcsínykísérletére. 
1964-ben a népi erők szövetsége (amely a Népi Mozgósítás Frontja út
ján jutott kifejezésre, és felölelte a munkás, a paraszt és egyetemista 
központokat , az altisztek és nacionalisztikus tisztek nemzeti vezetőségét, 
valamint a nacionalisták par lament i frontját, amely Gular elnök új tár
sadalmi erőkből álló kormányá t támogat ta) összeütközésbe került a 
jobboldallal amely „a családért, az Istenért és a magántula jdonér t" el
nevezésű tömegfront, a kommunistaellenes és jobboldali katonai állam
csíny parlamenti frontja körül tömörüitek, melyeket a személyesen Cas-
telo Branco marsall, Gular elnök főparancsnokságának vezetője és a CIA 
támogat tak és szerveztek. Ez a szembenállás sohasem jutott kifejezésre a 
szocializmus és a fasizmus közötti nyílt eszmei összeütközés formájában, 
amelyek radikálisan kifejezésre ju t ta tnák a népi törekvésű nacionaliz
must, illetve az autoritárius törekvésű konzervat ív liberalizmust. En
nek az összeütközésnek a radikalizálódása megdöntötte Brazília 150 éves 
alkotmányos hagyományát (csak a függetlenség elnyerését követő har
cok, a. császárságot követő köztársaság 1889-es kikiáltásakor, az 1930-as 



forradalom és Vargas elnök 1937-től 1945-ig fennálló új á l lama idején 
szakadt meg), azonban rámuta to t t a történelmi pi l lanat komolyságára 
és egy lépést jelentett az új polit ikai szakasz felé: szakadat lanul rend
kívüli á l lapotban élő állam, amely ál landóan terjeszti ha ta lmát és egyre 
gyakrabban folyamodik intervenciókhoz a polgári társadalomban. A 
fasiszta ideológia ily módon ha ta lomra jutot t a liberális-autoritárius jel
lemvonásokkal bíró konzerva t ív erőkkel való kombinációkban, sőt azok
nak alárendelve. 

Brazília esete új események bekövetkezését jelentette, amelyek egy 
történelmi törekvés jelenlétét jelzik. Mindenüt t beavatkozik a brazil kéz, 
amely annak az egész kontinensre kiterjedő autori tárius polit ikai á ram
latnak a támogatására szolgáló alapot képezi, amely a repressziók e hul
lámának nemzetközi szervezőihez, a C I A szervezetéhez és a Pentagon
hoz csatlakozik. 

1966-ban Santo Domingóban a hadseregben tör tént összeütközés a 
polgárháború kitörésének veszélyével fenyeget, s Kamanio tábornok, az 
egyik frakció vezetője felfegyverzi a népet. Hamarosan és gyorsan kö 
vette az imperializmus válasza: az AÁSZ jóváhagyásával bekövetkezik 
Santa Domingo amerikai inváziója és létrejön az Amerika-közi katonai 
haderő, amelyet Brazília i rányít . Az intervenció következményeképpen 
Balager vezetése alat t konzervat ív kormány alakul, amely alapjában 
véve a fegyveres és a megszálló erőkre támaszkodik. 

Ugyanebben az évben Argent ínában a liberális polgári szektorok kon
frontációjának néhány egymást követő időszaka után a konzerva t ív ka
tonai személyek és a peronisták megkísérlik egy katonai rezsim beveze
tését, amelynek élén Ongania tábornok áll, s amelynek reprodukálnia kel
lene a látszatra sikeres brazil politikai modellt . Ez a kormány azonban 
szembe találja magát egy szervezett, flexibilis és takt ikai szempontból 
jól felkészült munkásmozgalommal , amely kor lá tozza a d ik ta túra hatá
sát és erős nyomást gyakorol az ország poli t ikai életére, amelyben a fe
szültség a cordobai események alkalmával jutot t te tőfokára, s amely a 
peronizmus visszatérésééret vezetett, jól i rányí to t t geri l laháborúra tá
maszkodik. A peronizmus 1971-ben visszatért az országba, s ezzel egy
idejűleg geril lamozgalmak is jelentkeznek a peronistáktól függetlenül — 
mint például az E R P — s ezek kidolgozták saját hosszú távú stratégiáju
kat. Az 1971—1976-os időszakban Argent ínában a poli t ikai élet a szé
les tömegek, különösképpen a kontinens legszámottevőbb munkástöme
gének nagy lendületet vett megmozdulása jegyében folyt, mégpedig szö
vetségben vagy párhuzamosan a rendkívül ak t ív geril lamozgalommal, a 
peronista jobboldal és a katonai appará tus erőszakos támadásaival (az 
eseisi vérengzés és az AAA, a hírhedt fasiszta Lopez Rege által , az ál lam
appará tus hegemóniájára törekvő szervezet létrehozása). Ez a folyamat 
az 1976-ban végrehajtott államcsíny a lkalmával jutot t te tőpontjára. Ez 
kísérlet volt egy olyan, autori tárius konzervat ív berendezésű állam lét
rehozásához vezető ú t ra való rátérésre, számolva a rendkívül akt ív fa-



siszta áramlat ta l , amely úgy tűnik bizonyos körülmények közöt t domi
nál. 

1968-ban egy nacionalista és népi beállítottságú katonai csoport át
veszi a ha ta lmat Peruban, s ekkor mélyreható változások kezdődnek 
ebben az országban: a Goolf, a rézkitermelés, a bankok, a halfeldolgozó 
ipar, a par tment i övezetek stb. államosítása. Lehet, hogy ez az egyetlen 
példa a kontinensen a sikerrel végrehajtott nemzeti-demokratikus válto
zásokra. A széles tömegek ugyan nem vettek részt bennük akt ívan, azon
ban kifejezésre ju t ta t ták szervezési képességüket és politikai ön tuda tuka t 
a katonai kormányza t haladó intézkedéseinek végrehajtásában. Idővel 
szakszervezeti és parasztszervezet alakul az állami ellenőrzés bevezeté
sére tett kísérletekkel párhuzamosan, amely megpróbál szembeszállni a 
katonai hata lom merev és technokratikus s truktúrájával . Ilyen körülmé
nyek közepette a leghaladóbb katonai áramlat igyekszik megtalálni ;• 
szervezkedés és a felsorolt alaptörekvések összeegyeztetésének legmegfe
lelőbb formáit, többnyire sikertelenül, mégpedig paternális koncepciói és 
az intézményes politikai kompromisszumok miatt . Ugyanakkor egy jobb
oldali katonai áramlat kísérletet tesz egy tömeges fasiszta jellegű alap 
létrehozására. Mindkét á ramla t igen gyenge és a folyamat folytatódik a 
centralizmus felé, miközben növekszik a konzervat izmus. 

1970-ben és 1971-ben Bolíviában jelentős új politikai kontextes jön 
létre: az 1960. óta egymást váltó katonai kormányza tok ideje után, (az 
erős munkásmozgalom megsemmisítésére törekedtek, mely 1952-ben a 
parasztsággal forradalmat hajtott végre) nacionalista, népi beállítottságú 
katonai á ramla t jelentkezik, s az átveszi a hata lmat , a munkás- és egye
temista mozgalom által támogatva . Ez népi képviselőháznak valamilyen 
nyílt , kettős hatalom útján való létrehozását teszi lehetővé, amely arra 
törekszik, hogy vezetése alá helyezze a katonai kormányt és új, szo
cialista ál lamot hozzon létre. Ezúttal sem kellett sokáig várni a jobbol
dal ellenakciójára. Ar ra a hadsereg soraiban került sor, amely a kistő-
késekre, valamint a jobb helyzetben levő parasztokra támaszkodot t , 
valamint a brazil d ik ta túra és a C I A tanácsadóira. 1971-ben Thores tá
bornok főparancsnokságának parancsnoka, H a n z s r ezredes aránylag 
gyenge fegyveres ellenállás legyőzése után államcsínyt hajtott végre. 

Az első pil lantásra egymástól teljesen független folyamatok az e kon
tinensen folyó osztályharc összetevői, azoké a folyamatoké, amelyek 
1971 és 1973 közöt t ju tnak tetőpontjukra a chilei események alkalmá
val . Ebben az országban az osztályharc a végletekig kiéleződött míg az 
eszmei-politikai harc valamivel enyhébb volt a más országokbeli polgári 
társadalmak fejlődésének lemaradása miatt , s ez véglegesen magyaráza
tot ad az e kontinensen végbemenő folyamatokra . 

A nemzeti egységkormány Lat in-Amerikában elsőként Chilében jön 
létre, mégpedig szocialista célokkal, amelyet a ha ta lomra jutás előtt hir
detett . Még a kubai forradalmi kormányza t is szocialistává vált a hata
lomra jutás utáni második esztendőben. A chilei népi kormányza t létre
hozása a kereszténydemokrata reformizmus és a belső radikalózálódás 



sikertelenségének köszönve jött létre, miután a kereszténydemokrata 
pár t demokra ta szektoraiban gyakorol t önkr i t ika után sok szektora 
szakítot t a pár t ta l , azzal a céllal, hogy erősítse a nemzeti egységet. A 
népi kormányza t tehát a többség bizalmát élvezte, ami az imperialista-
ellenes és nagybirtokellenes programját illeti. Amikor ezeket az intézke
déseket egy év leforgása alat t végrehajtották és elfogadták a monopolel
lenes intézkedések tervét (a nagyvál lalatok államosítása) és a szocialista 
fejlődés célkitűzéseit (tervezés, munkásigazgatás, a tőkés államberendezés 
néphatalmon alapuló rendszerrel való felváltása) a Nemzet i Egységben 
felbomlott a hallgatólagos front, és kezdetét vette a bal- és a jobboldal 
közötti nyílt harc, amely a középbeállítottságú, még mindig ha tá roza t 
lan szektorok megnyeréséért folyt. Egyfelől a dolgozók néphatalom lét
rehozására törekedtek, amely megteremtené a szervezési a lapokat az el
fogadott intézkedések elmélyítése és az új típusú állam megalakítása ér
dekében. Másrészt a konzervat ív erők, a szervezettebb fasiszta szektor 
nyomást gyakorol tak a kereszténydemokratákra és a fegyveres erőkre a 
Nemzet i Egység elleni szövetség megteremtése céljából. A tömegek moz
gósítása, terrorcselekmények, a gazdaság szervezettségének felbomlasztá-
sa, par lamentár is és jogi ostromállapot , lélektani terrorizmus, és irracio
nális p ropaganda terjesztése a tömegtájékoztatási eszközök útján — ame
lyekkel a jobboldal rendelkezett a C I A által b iz ta tva , gazdaságilag tá
mogatva és i rányí tva —, az államcsíny végrehajtásában kulminál tak, s 
a Pentagon közvetlen segítségével haj tot ták végre. Ezt is a népi kor
mányza t főparancsnokságának parancsnoka vezette. 

Ezek a legjelentősebb tényei, egy kontinentális forradalmi és ellenfor
radalmi folyamat szélsőséges helyzetének. Ide sorolhatjuk még Uruguay 
esetét, ahol széles körű front jön létre, s amely jó eredménnyel szerepelt a 
választásokon, s ahol a tupamarosok a nép nagy rokonszenvét élvezték. 
Ebben az országban is megszakadt az évszázados liberális hagyomány, 
amikor 1973-ban létrejött a kontinens egyik legrepresszívebb katonai 
kormányza ta . Tanulságos továbbá Salvador esete, amikor is a nemzeti 
ellenzéki szövetség ( U N O ) 1971-ben győzött a választásokon, azonban 
régi és jól bevált módszerekkel, a választási eredmények meghamisításá
val megakadályozták, hogy átvegye a hata lmat , s egy, immár intézmé
nyessé vált katonai puccs vetett véget a haladó fo lyamatoknak. Meg 
kell említeni még Guatemala esetét is, ahol a ha tvanas évek elején jelen
tősen terjedt a gerillamozgalom, de ennek is más katonai kormányza t ve
tett véget. Több hasonló eset is van, amely ugyan nem járt radikális kö
vetkezményekkel, azonban hasonló képletekkel záródtak . 

2. Néhány általános tanulság 

Mire hívják fel figyelmünket a felsorolt tények? Világosan rámuta tnak 
három jelenségre: először, hogy a kontinensen fokozódik az osztályharc 
radikalizálódása, s hogy a középbeállítottságú eszmei opciók elveszítik 



hatásukat az extrém megoldások következtében, amelyek szakí tanak a 
kompromisszumokra törekvő hagyományokkal , s új gazdasági-társadal
mi polit ikai és eszmei szakaszt nyi tnak meg. Ez azonban nem jelenti azt. 
hogy a középbeállítottságú opciók hatása még mindig túlsúlyban van, s 
hogy esetleg még hata lmon is lennének egyes országokban. Ezek a rezsi
mek azonban, amelyek ilyen vagy olyan módon meghatározot t demokra
tikus sémákat követnek, lassabban mennek át olyan vál toztatásokon, 
amelyek lényegében véve két egyforma általános törekvést tükröznek. 

Másodszor: a radikalizálódás említett folyamata magában hordozza a 
városi és a falusi munkások frontja létrehozásának csíráját, ami megha
tározot t pontig vonzó a kistőkések és az értelmiség számára, s e téren 
az osztályharc sorsdöntő jelleget ölt, kiegészíti az imperialista- és nagy
birtokos-ellenes feladatot, amelyhez a gyáripari és pénzügyi monopol 
megsemmisítése párosul ez utóbbiak államosítására, valamint a gazdasági 
ha ta lomnak az állam hatáskörében tör ténő központosítására való tö
rekvéssel, azzal a céllal, hogy megkezdődjön a gazdasági fejlődés és asz-
szocialista építés fo lyamatának tervezése. A forradalmi átalakulás e má
sodik szakaszába való átmenet két akadályba ütközik; ezek: 

a) az eszmei korlátok, amelyeket a lényegében népi politikai progra
mok demokrat ikus és nemzeti ta r ta lma, valamint az említett front e 
nagy ugrást jelentő program végrehajtására való eszmei felkészültsége 
képez. Az e fronthoz ta r tozó munkások és értelmiségeik egy része 3 
többi szektorhoz tar tozóknál könnyebben megkörvonalazzák az ilyen 
változásokat , azonban hiányzik a tapasztalat , a stratégia kidolgozása, a 
takt ika és a szervezés ahhoz, hogy saját erejükből legyőzzék az akadá
lyokat a meghatározot t pi l lanatban, amikor elengedhetetlenül magukkai 
kell ragadniuk a néptömegeket. 

b) a társadalmi jellegű akadályok, amelyek a tömegmozgalmat képező 
erőkön belüli számos ellentmondásként jelentkeznek, amikor véget ér a 
néphatalom romboló szakasza. A kistőkések veszélyeztetve érzik ma
gukat az anarchista módon bejelentett társadalmasítással. A népi erők 
ingadozása és belső megosztottsága nem teszi lehetővé a megfelelő meg
oldások fellelését, és emiatt stagnál a gazdaság, az infláció általános 
nyugtalanságot idéz elő, s mindez arra utal, hogy a kormány és a népi 
mozgalom képtelenek megoldani a társadalmi és politikai erők kiegyen
lítődését. Ilyen helyzetben létrejönnek a társadalmi, politikai, eszmei és 
lélektani feltételek a jobboldal mozgósítására, s lehetővé teszik számá
ra, hogy megnyerje a kistőkések nagy részének támogatását , s hogy ily 
módon közösen államcsínyt hajtsanak végre. 

Harmadsorban pedig e lmondható, hogy a jobboldali rezsimek ilyen 
körülmények közöt t való felülkerekedése nem átmeneti jelenség. A jobb
oldal tuda tában van annak, hogy a politikai életet teljes egészében meg 
kell t isztogatni az olyan veszélytől, amelyeket a népi mozgalom fejlő
dése hozott magával , s ezt sikerrel tudatosítja a kistőkések szektorai
ban, amelyekre ráijesztett a korábbi „anarch ia" (részben tényleges anar
chia), mert amikor nem sikerül megvalósítani a forradalmi változásokat , 



az első szakaszban jóváhagyott intézkedéseket semlegesíti a társadal mi 
állapot, amelyre a későbbiek során a határozat lanság jellemző, s az in
tézkedések különösen akkor veszítenek eredetiségükből, amikor a felül
kerekedő, győztes burzsoázia elveti őket, vagy manipulál velük. Az el
lenforradalom utáni terror az államcsínyt elkövető széles fronthoz tar
tozó erőket a következő szakaszba vezeti, amikor a hazai és különös
képpen a külföldi nagytőkések ellenőrzésük alá helyezik az egész ellen
forradalmi folyamatot . Az ellenforradalmi kormány tevékenységének e 
szakaszában igyekszik olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek a 
nagytőkések teoretikusai szerint megkönnyít ik mindazokkal a ténye
zőkkel való végső leszámolást, amelyek lehetővé tették a népi mozgalom 
fejlődését és veszélyeztették a társadalmi-gazdasági rendszer fennmara
dását. 

E magyaráza t szerint az alábbi tényezőkről van szó: 
a) a demokrat ikus feltételek, amelyeket a nyilvános, demokrat ikus-

burzsoá szabadság tesz lehetővé — ezek képeznék az átélt krízis elsőd
leges okát . Ilyen körülmények között az új rendszernek általános terror 
bevezetésére van szüksége, megtorlást végez a tömegszervezetek és a népi 
pár tok, sőt még liberálisabb szövetségesei felett is, amelyek megakadá
lyoznák a megtorló intézkedések végrehajtását, a hírközlő szervek tájé
koztatásának cenzúrázását, s az értelmiségiek, különösképpen az egyete
mek feletti ellenőrzést, valamint azok fenyegetéssel való fékentartását . 
Ily módon ál landó politikai megtorlás rendszerét hozzák létre, amelynek 
eszmei és lélektani alapja a megszüntetett társadalmi rendszer helyreál
lítása. 

b) A liberális törvényhozás tehát akadály a megtorló polit ika végre
hajtása előtt, s elengedhetetlenné teszi a rendkívüli ál lapot bevezetését. 
Egyes fasiszta eszmei beállítottságú szektorok korpora t iv államberende
zés létrehozása mellett szállnak síkra, ami ilyen feltételek között nem 
reális elképzelés, tekintettel arra , hogy rendkívül népszerűtlenek azok a 
gazdasági intézkedések, amelyek a nagytőkét favorizálják és megsemmi
sítenék a széles tömegek politikai reakcióképességét, beleértve a kistőkés 
szektorokat is, amelyek támogat ták az államcsíny végrehajtását, azon
ban elégedetlenek a tőke gazdasági koncentrálása és centralizálásának 
folyamata miat t , melyet az államcsíny útján létrehozott kormány hajt 
végre. A korpora t iv kormány vonzósága ellenére a kistőkések szektorai 
nem élvezik teljes mértékben a nagytőkések bizalmát, ugyanakkor nem 
rendelkeznek olyan erővel, hogy — különösképpen a nemzetközi kapi ta
lizmussal szemben — érvényesíthetnék nézeteiket és állambeli intézmé
nyes szerepüket a korporat ivizmus útján. A felsorolt ellentétek ellenére 
is általános az egyetértés a végrehajtó hata lom megszilárdítása, a parla
ment befolyásának csökkentése, illetve esetleges feloszlatása és az állam 
megtorló ha ta lmának fokozása érdekében. 

Az államcsín}' végrehajtásának vezetői eszmei síkon igyekeznek a li
berális életmód és a magántulajdon jellegének érvényesítésére, ami kon-



zistens lenne a polgári társadalom fenntar tásában. Általában véve, a 
magánéletben az államcsíny kezdetén bevezetett korlátozó intézkedése
ket átmeneti jellegűnek tart ják. A konkrét helyzet azonban megcáfolja 
ezt, Brazíl iában például tízéves időszakra megvonták a rendszer ellensé
geinek polit ikai jogait, de 12 évvel később is megmaradtak a rendkívüli 
á l lapot bizonyos elemei, sőt újabb intézkedéseket foganatosí tanak a volt 
polit ikusok jogainak korlátozására. A leckén okulva az új uruguayi re
zsim 1976-ban 20 évre vonta meg ellenségeinek politikai jogait. Ily mó
don tényleges és egyre inkább eszmei kompromisszum jön létre a kon
zervat ív és a fasiszta szektorok között , miközben az autori tárius politi
kai formula után kuta tnak , amely megszüntetné a rendkívüli állapotot 
és magáévá tenné az új ál lamról szóló koncepciót, mely sokkal közelebb 
állna a fasiszta, mint a liberális típusú autori tárius ál lamhoz. 

Gazdasági téren kezdetben az új elveken alapuló szabad versengés 
visszaállítására törekszenek, melyet különféle intervenciókkal veszélybe 
hozták a népi kormányok. 

A cél: feltétlenül enyhíteni kell a népi mozgalom által gyakorolt 
nyomást, és úrrá kell lennie felette. Miután elfojtják ezt a mozgalmat és 
az á l lamhatalom teljes egészében a nagytőke kezébe kerül, amely nem in
gadozik, ha tökéletes gazdálkodási feltételeket kell létrehozni, s ennek 
keretében megtisztítja a vál la la tokat és a közhivata lokat a „munkaerő-fe
leslegtől", s attól sem riad vissza, hogy a nem kifizetődő, főleg kisebb 
vál la la tokat felszámolja. Létrejön a „ha t ékony" és a „termelékenységre" 
törekvő kormányza t , és széles körű propaganda-hadjára t folyik annak 
bizonyítására, hogy előnyösebb a jövedelemelosztásban növekvő részese
dés és a termelékenység növelése, mint a „ társadalmi jogok" fokozása. 

R á kell azonban mutatni arra , hogy ez a folyamat nem zárhatja ki 
az állam — főként mint közvetlen termelő — növekvő intervencióit. Az 
ál lamtól magas fokú hatékonyságot követelnek a nagytőke fejlesztési 
céljainak végrehajtásában. Ez a hatékonyság később ellentmondásossá 
válik a liberális gazdasági célok tekintetében, amikor növeli az állami 
vál lalatok versenyképességét, bővíti felhalmozóképességüket és ennél 
fogva növeli expanziójukat a nagy nyereséggel dolgozó gazdasági szek
torok i rányába, amelyek addig a magánszektor számára vol tak rezervál
va. Ugyanígy a gazdaságban eszközölt állami intervenciók még akkor is, 
ha magasabb fokú koncentrálás és centralizálás útján a felhalmozás nö
velését célozzák — egyidejűleg fokozzák akcióképes eszközeit és az ál
lami bürokrácia és technokrát izmus intervenciós hajlamait. 

A polit ikai, jogi, eszmei és gazdasági elemek e kapcsolata azt bizo
nyítja, hogy a diktatórikus rendszerek nem átmeneti időszakra ju tnak 
hata lomra, hanem azért, hogy hata lmon maradjanak. Kevés akadálya 
van annak, hogy e törekvések nyíl t , liberalistaellenes ideológiává válja
nak, amely ar ra törekszik, hogy végérvényesen fasiszta jellegű korlát lan 
hata lmú rezsimet vezessen be. A jelenlegi diktatórikus rendszerek tehát 
a hosszútávú fasizálódás fo lyamatának első fokozatát képezik. Emiart 



még inkább szükség van arra , hogy még behatóbban foglalkozzunk a fa
sizmus elméleti kérdéseivel tekintet nélkül arra , hogy klasszikus, vagy 
feltételes és nem tipikus formájáról van-e szó. 

3. A fasizmus elméletéről 

Lat in-Amerikában élénk eszmei vita folyik egy feltételes fasizmus 
lehetséges formáiról, lehetőségéről és tulajdonságairól. Annak három kér
désre kell feleletet adnia : melyek a fasizmus lényegtulajdonságai, me
lyek azok a történelmi feltételek, amelyek érvényre juttat ják a latin
amerikai kontinensen, s melyek azok a különleges elemek amelyet a fa
sizmus e válfaja kifejezésre jut tat? Vegyük sorba mind a három kérdést. 

A fasiszta mozgalom — miután 1919-ben jelentkezett Olaszországban — 
1922-ben elterjedt Európában, az USA-ban és Lat in-Amerikában. Ké
sőbb, a fasiszta beállítottságú Pilsudski 1926-os lengyelországi államcsí
nye és a nácizmus németországi győzelme után 1939-ben a fasiszta feno
mén nem marad t kizárólag politikai mozgalom, hanem nacionalista ál
lamok szövetségévé vált , amely kiterjedt Spanyolországra és J apánra is, 
s később úgyszólván a Németország által megszállt egész kontinentális 
Európára a koílaboráns kormányok által. 

Ezek szerint feltétlenül meg kell különböztetni két jelenséget: a tasiz-
must mint politikai mozgalmat , másrészt szövetséges és koílaboráns ra-
siszta államok létrehozását. 

Elméletben elfogadható olyan fasiszta állam létezése is, amely nem 
fasiszta mozgalom eredményeképpen jött létre, hanem megszállás alatt , 
vagy katonai puccsal, amire több példa van Európában 1939 és 1945 
között . Másrészt azonban nem fogadható el teljes egészében az elmélet, 
mely szerint a fasiszta mozgalom az állam alárendelt helyzetében jött 
létre, inkább annak parciális formájáról van szó. Mégis, a fasiszta tör
vényhozás létrejötte Olaszországban, Németországban, Spanyolországban 
és Portugál iában a konzervat ívokkal hosszú éveken át folytatot t megbe
szélések eredményeképpen született meg, miután ez utóbbiak ki tár ták a 
kapuka t a fasizmus előtt. 

Az említett különbség igen lényeges társadalmi-gazdasági szempontból 
is, vagyis a fasizmus osztályjellegű t a r t a lmának tekintetében. A fasiszta 
mozgalom főleg a kistőkések, a lumpenproletar iátus és a dekadens föld
birtokos oligarchia körében jelentkezik. 

Amíg ezek a szektorok képezik a fasizmus addig csak tengődik, mert 
nem rendelkezik megfelelő eszközökkel, s kapital ista- és egyidejűleg 
kommunistaellenes eszmei áramlatok jellemzik. A fasizmus csak akkor 
válik hatalomátvételre képes erővé, s csak akkor maradha t hatalmon, 
ha elnyeri a nagytőkések támogatását . Erre akkor kerül sor, ha a nagy
tőkéseknek fasiszta csoportokra van szükségük, hogy szembeszegülhesse
nek a kommunizmussal vagy a népi forradalommal . A nagytőkések be
leegyeznek ezekkel az osztálynélküli csoportokkal való tárgyalásokba, 



s hogy azokra á t ruházzák a ha ta lmat , de csak végső eszközként, amikor 
alapjaiban megingott társadalmi helyzetük. A fasiszta mozgalom eljátsz
hatna a kapital izmus felújítójának szerepét, mert megtestesíti a kistőkések 
aggodalmát, kívnságait , ambícióit és értékeit azoktól a társadalmi aka
dályoktól mentesítve, amelyek minden nap fojtogatják a kistőkéseket. 

Ezek az értékek hasznára vá lha tnak a nagytőkéseknek kommunis ta-
ellenességük miat t , s mert az olyan autor i ta t ív vezérszerepre törekszik, 
imely képes arra , hogy erőszakkal egyesítse a széthullott anarchista 
osztályt . Azok lehetővé teszik, hogy igazolást nyerjen a kommunizmus 
és a forradalom feletti megtorlás, amely a kistőkés számára még elfo
gadhatóbb, ugyanis gyűlöli a prole tár t , mert az műveletlenebb, gorom
bább és tőle rosszabbul öl tözködik, viszont az esetek többségében szer-
vezettebbb, s a kistőkések legalacsonyabb rétegeinek tagjaihoz viszonyít
va nagyobb jövedelme van és jövő áll előtte. Végeredményben a kisbur-
zsuj gyűlöli a proletár t , mert az az ő eljövendő proletar izálódását vetí t i 
elébe, amelyet ő el szeretne kerülni mindenáron. A kisburzsuj tehát meg
felelő társadalmi a lap a prole tármozgalom feletti társadalmi megtorlás 
végrehajtására. A fasizmus akt ív mobilizálásra tanít ja ezeket a szektoro
ka t és elengedhetetlenné válik, abban a pi l lanatban, amikor a munkás
osztály veszélyezteti a kapital is ta rendszert anélkül, hogy ha tá rozo t t lé
pést tenne a szocializmus felé, amikor őrlődik, megoszlik, poli t ikailag 
keveredik és ily módon megtorlásnak teszi ki magát . 

A fasizmus azonban a kisburzsoá mozgalom és a burzsoázia összefogá
sának, különösen a nagytőkésekkel való egyesülés eredménye, s ennél 
fogva eltérő társadalmi alapja van . Min t lá t tuk, a fasiszta mozgalom 
csak a konzerva t ívok segítségével kerülhetet t ha ta lomra , főleg amikor 
szükség volt rá, a nagytőke, amely ura lkodik az ál lam és a társadalom 
felett azt elfogadta és előléptette. A fasiszta rendszernek tehát tükröznie 
kell a 'nagytőke hegemonista érdekeit. Ez az első pi l lantásra ellentmon
dásos a fasizmus társadalmi alapjával . Az ellentmondás akkor jut kifeje
zésre, ha az új rezsim átveszi a ha ta lmat , és meg kell semmisítenie a 
mozgalom monopolistaellenes szárnyát , továbbá meg kell fékeznie a 
paramil i tar is ta csoportokat és poli t ikai , va lamint eszmei megegyezésre 
kell jutnia a konzerva t ívok azon szektoraival , amelyek készek ar ra , hogy 
szövetségre lépjenek a fasizmussal. A rezsimnek még fel kell számolnia 
minden liberalista ellenállást, amely szembeszegülne konszolidálódásával . 

I ly módon a fasiszta rezsim nem képezi az őt k ivál tó konfúz és de-
magogikus ideálok „a ou t rance" a lkalmazását és nem tar t ja magá t szi
gorú sémákhoz. N e m ta r tha tná fenn magát ugyanis, ha gépiesen szerez
ne érvényt ezeknek az ideáloknak. A konkré t fasiszta rezsimek az ideá
lok és az objektív feltételek között i kompromisszumok eredményei. A 
többi társadalmi-poli t ikai fo lyamatokhoz hasonlóan ez is a p ragmat iz 
mus terméke. A fasiszta állam a liberálistól nem a lényegénél, hanem for
májánál fogva különbözik, amely ugyan jelentős, de nem döntő fontos
ságú. A fasiszta ál lam a polgári társadalom és az állam között i kü íönb-



ségek megszüntetésére törekszik, létrehozza az egyénnek az állam iránti 
feltétlen hűségét, megszünteti a pár t rendszer t , s létrehozza az egységes 
pár tot , ami inkább az állam hata lmának kibővítése, mintsem a bázis 
politikai állásfoglalása. Emellett bevezeti a legvertikálisabb rendszert és 
Tiilitarizálja a társadalmi életet. A korpora t iv formákra úgy kell tekin-
'eni, mint az állam és a pár t fentről lefelé való berendezését, mely sze
rint a gazdasági-társadalmi rendszer ar ra törekszik, hogy közvetlen el-
'enőrzése alá helyezze azoknak az el lentmondásoknak a kiküszöböléséi, 
amelyek az osztályharcból erednek gazdasági téren és az állami beavat
kozás legközvetlenebb módon történő bevezetésével. 

A fasizmus azonban nem szünteti meg a magántulajdont , a vállalatok 
tőkés szervezkedését és a burzsoá polgári jogrendszert, annak a polgári 
tá rsadalomnak az alapját , amelyet a közjogok terén igyekszik meg
szüntetni. 

A fasizmus különleges módon fejleszti a monopolt , oly módon, hogy 
serkenti a gazdasági koncentráció és a pénzügyi centralizálás tényezői
nek kibontakozását , miközben lehetővé teszi a munkaerő maximális ki
zsákmányolását , s hogy a nagytőke magas fokú nyereséghez juthasson 
akárcsak a koncentráció folyamata ál talában véve. 

A fasizmus tehát annak ellenére, hogy eszmei-totalitarizmus képét 
nyújtja, továbbá, hogy látszatra gazdaságilag etatisztikus és politikai 
szempontból pártellenes, illetve egypártrendszerű, vagyis összetételében 
liberalizmusellenes, végeredményben azoknak a lényegbevágó elemeknek 
a vigső megnyilatkozása, amelyek a kapitalista liberális rendszert képe
zik. A liberalizmus és a fasizmus közötti ellenzék — jóllehet tényleges 
és kifejezésre juttatja a fasizmus eltérő á l lapotát — nem abszolutista 
jellegű. Ugyancsak nem nevezhető abszurdumnak egy — a fasiszta és a 
politikai liberalizmus rendszerének keverékét elképzelni, amelyben az 
egyik vagy a másik van túlsúlyban. Ezek szerint a fasizmus csak győ
zedelmeskedik és permanens rendszerré válik, amikor megfelelő történel
mi feltételek jönnek létre: 

— Először nyí l tan, veszéllyel fenyeget, vagy közel áll a proletárfor
radalom, avagy ebben a meggyőződésben élnek a kis- és a nagytőkések, 
holott a munkásosztálynak még nincs ereje a győzelem kivívására, avagy 
arra , hogy olyan demokrat ikus feltételeket harcoljon ki, amelyek lehe
tővé teszik továbbfejlődését. 

— Másodszor, olyan nemzeti egységre van szükség, amely rákénysze
rítheti a nagytőkét , hogy marginális elemeket használjon hata lmának 
szavatolására. Ilyen körülményeket részben olyankor hoznak létre, ami
kor polgárháború veszélye fenyeget, de akkor is, ha a kapitalizmus 
fejlődésében lemaradt ál lamokban erre szükség mutatkozik , s megha
tározot t külső gátló körülményekkel találják szemben magukat a kül
földi piacon való expanziójuk alkalmával , továbbá, ha meghatározot t 
belső jellegű akadályok gátolják a belpiac expanzióját (a falusi arisztok
rácia és a kapital izmus előtti viszonyok fennmaradása, továbbá a késve 
jött kapitalista fejlődés képtelen foglalkoztatni a faluról felszabaduló 



munkaerőt , s az ar ra való törekvés, hogy nagymértékben koncentrálja 
a jövedelmet a fejlődés kezdeti szakaszában a gyors monopolízalas e red
ményeképpen stb.). 

— Hogy a l iberáldemokrata állam vagy a rendkívüli ál lapot formá--
nak összehangolatlansága miat t nem képesek eljutni a társadalmi legiti
mitáshoz, amely lehetővé tenné fennmaradásukat , avagy a megtorlás 
eszközének alkalmazását , s ily módon intézményes jellegű általános nyíl t 
válságba jut mind a hatalom mind a gazdaság (ez különösképpen a hiper-
inflációs hul lámban jut kifejezésre). H a jellegzetességeit e szemszögből 
nézzük, akkor elmondható, hogy a fasizmus: 

— A nagytőke totalitáris rendszere, s azt egy, főként kisburzsoá ere
detű társadalmi szektor vezet be, amelyben az előbbi megbízik. Az euró
pai fasizmus esetében ez paramili tar is ta szervezet Olaszországban és 
Németországban, illetve k imondot tan katonai jellegű Spanyolországban. 
A paramil i tar is ta szervezetek jelentősége a hatalomátvételben rámuta t 
arra, hogy a fasiszta mozgalomnak csak realatív szerepe van a politikai 
rendszerben amely később ha ta lomra jut. 

— A nagytőke represszív rendszere, amely ar ra törekszik, hogy 
megsemmisítse a kommunista ellenzéket, s hogy gyöngítse a liberális el
lenzéket, megbénítsa a társadalmi és intellektuális bírálatot , s megsem
misítsen, a teljes dominációjának útjában álló minden eszmei elemet. 

— A külföld i rányában agresszív nagytőke rendszere, melynek ex-
panzionista törekvései vannak , ellenséges beállítottságú a liberális álla
mok iránt, erősen nacionalista miszticizmusú, amely a faji imperiális, 
tradicionális és más eszményekre, valamint a nemzeti egység ellenségeire 
támaszkodik. Ebben az értelemben fajüldöző rendszere egyaránt lehet 
zsidó-, néger-, fehér- vagy arabellenes stb. Közös jellemvonása azonban, 
hogy mindig kommunistaellenes. 

Irracionalista ideológiája a kulturális, romantikus, hősi és misztikus 
elemeket, valamint azoknak a politikai elemekkel való közvetlen kap 
csolatát helyezi előtérbe. Az ideológia, amelynek arra kell törekednie, 
hogy létrehozza az egyébként lé trehozhatat lan megbékélést a rendszer 
total i tar izmusa, illetve a gazdaságról a lkotot t pr ivá t mércék között , 
azonban szakít a teljesen liberális kapitalizmussal, s megerősíti az álla
mi beavatkozás és a nagytőkés vál lalatok szerepét. 

— A kisburzsoá eredetű polit ikai mozgalom, amely a proletariátus 
forradalmi mozgalmával szemben fejlődő ellenzékként fejlődik, s amely 
a hatalom elvét igyekszik érvényesíteni, s hogy a fegyelem az a mód
szer, amellyel meg lehet szüntetni a társadalmi káoszt, melyet a krízis és 
a munkásmozgalom fejlődése okozot t . E mozgalom csak akkor juthat 
hata lomra, ha elnyeri a nagytőke támogatását és aláveti magát általános 
stratégiájának. 



4. A feltételes fasizmusról 

Történelmi szemszögből tekintve a fasizmus a hegemonista nagyhatal 
maknál és a gyarmat ta r tókná l jelentkezett. Meg kell azonban jegyezni, 
hogy Olaszország, Németország, Spanyolország és Portugália másod
rangú gyarmat ta r tók voltak. Annak ellenére, hogy Németország és Ja
pán gyarmat ta r tó nagyha ta lmakká vá lha t tak volna, ha győzelemre jut
nak Nagy-Bri tannia , az USA, Franciaország, Hol landia és Belgium 
ellenében, vagyis ha radikálisan megváltozik a világ képe. Ezért a né
met nácizmusnak univerzálisságra kellett törekednie, ami Mussolini szá
jából nevetségesnek, utópikusnak és inkonzisztensnek tűnt . Időközben a 
spanyol, portugál és francia fasiszták csak az angol, később pedig az 
amerikai védelem árnyékában tud tak fennmaradni . 

Brazília és Argent ína ugyancsak e lmaradt országok, amelyek burzsoá
ziája ar ra törekszik, illetve törekedett , hogy gazdasági és politikai gyar
mati ha ta lomra jussanak Lat in-Amerikában, s más latin-amerikai bur
zsoáziának is volt hasonló törekvése. Mindezek azonban nem képesek 
hegemóniára jutni még nemzetgazdaságuk felett sem, mert akkor kezdő
dött gyáripari kapitalista fejlődésük, amikor a nemzetközi kapital iz
mus már magas fokú integrációt ért el az USA hegemóniája alatt , amely 
össze van hangolva a multinacionális korporációkkal , a technológia és a 
termelés konventrációjának és a tőke nemzetközi méretű centralizálásá
nak, s ez lehetetlenné teszi a lokális burzsoázia számára, hogy úrrá le
gyen a termékek, szolgáltatások és a tőke belső piacának. Ugyanakkor 
a külföldre irányuló minden expanzió olyan piacra jut, amelyet már el
foglaltak a multinacionális mammutvál la la tok , s azokat nehéz legyőz
ni és nehéz velük versengeni. 

Ilyen feltételek között a politikai folyamat a függő helyzetben levő 
kapitalista ál lamokban tükrözi ezt a nemzetközi dinamizmust . A har
mincas években Lat in-Amerika nemzeti felszabadítására és gyáripari 
fejlesztésére tet t erőfeszítések összeütközésbe kerültek a közvetlen angol 
és amerikai dominációjával és sok dél-latin-amerikai vezető az olasz fa
sizmust és a német nácizmust képzelte el a lehetséges belső politikai út
nak és remélte, hogy az nemzetközi segélyforrás lesz. Azonban a fasiz
mus kópiája, amelyet főleg Vargas és Peron hoztak létre, sohasem azo
nosult azokkal a rendszerekkel, jóllehet ami nacionalista lendületüket és 
gyáripari fejlődésüket illeti hasonlóak voltak az olaszországihoz, ellenben 
eltérő társadalmi alapra kellett támaszkodniuk. A latin-amerikai kisbur-
zsoázia képtelen volt egy fasiszta folyamat vezetésére. A helyi nagytőke 
pedig, amely mezőgazdasági, kereskedelmi és pénzügyi jellegű volt, kény
telen volt átengedni helyét a születőfélben levő gyáripar i burzsoáziának, 
s az ál lamban kereste támaszát , s ezért céljaira felhasználta a munkásosz
tályt. A korporat ivis ta forma, amelyre a lat in-amerikai állam törekedett, 
ezek szerint a felszabadulás, nem pedig a reakció eszméjét val lot ta , 
azonban egyidejűleg elidegenítette a munkásosztályt a gyáripari tőkétől 



és egy burzsoá ideológiától, amely forradalmi szempontból autoritárius 
és demobilizáló hatású volt ennek az osztálynak a számára. 

E rezsim összetételbeli kettős jellege azonosította őket a fasizmus
sal (Peront, Vargast , sőt Cardenast is fasizmussal vádol ták) , hogy ké
sőbb azután történelmileg rehabilitálják őket saját uralmuk idején (pél
dául Cardenast és Vargast) , és kinevezzék őket a demokrácia, az antifa
sizmus és az antiimperializmus bajnokainak. Mindkét állásfoglalás téves, 
mert nem ismeri fel a rendszer kettős jellegét, az ingadozást és a politikai 
oszcillációt. 

Ma eltérő a helyzet: erőszakkal felülkerekedett kormányza tok jönnek 
létre a korábbi népiesség öröklői, illetve a reformtörekvés tudatosabb 
megnyilvánulásaival és a munkásforradalmakkal szemben. Milyen fur
csa folyamatok mennek végbe a társadalomban, hogy ilyen ellentétes 
történelmi jelenségek jutnak kifejezésre? 

A népiesség elveszítette történelmi jelentőségét, amikor tönkrement az 
a társadalmi osztály, amely azt hegemonizálta, és amely abból eredt. A 
helyi tőkések, amelyek meghatározot t autonómiára tettek szert a nem
zetközi piacon az 1929-től 1934-ig tar tó gazdasági világválság idején (a 
krízist 1936 és 1938 között sem sikerült kiheverni, s ez új krízishez ve
zetett, továbbá 1939 és 1945 között , a második világháború idején) meg
kísérelték fellendíteni a nemzeti tőkén alapuló gyáripar fejlődését, a 
hogy megvédjék a belső piacot devizaügyleti protekcionizmussal, fejlett 
technológia behozatalával a gazdasági fejlődés céljából tett intézkedések 
keretében. Ezek a törekvések azonban eredménytelenek maradtak , ami
kor véget ért a háború, és kezdetét vette a világméretű kapital ista fel
halmozás újabb ciklusa (amelynek jellemvonásait már ismertettük), s a 
nemzetközi burzsoázia újra kiszorította a helybelit. 

A multinacionális tőkén alapuló új modellű felhalmozás és a régi 
nacionáldemokrata modell közötti összeütközés közel 20 évig tar tó jelen
tős polit ikai összecsapások útján jutot t kifejezésre. Az egyik oldalon az 
imperializmus állt óriási nemzetközi pénzügyi apparátussal (Nemzetközi 
Pénzalap és a Világbank) és a regionális pénzügyi apparátussal (az Exim-
bank — Nemzetközi Fejlesztési Bank, Szövetség a Fejlesztésért), óriási 
harcászati eszközök (a Rio de Janeiro pak tum) , tisztek kiképzése, kato
nai missziók, U N I T A S stb., a fegyvereladás ellenőrzése, a nemzetközi 
és kontinentális stratégiai sémák feletti hatalom, a technológia ellenőrzé
se a tudományos-műszaki forradalom teljes fejlődése közepette, a tőke 
és a „kow. how" , a termelési folyamat és a kommercializálás legmesz-
szebbmenő mozgósítása. 

A másik oldalon a lokális burzsoázia állt, amely nagyon gyenge pozí
ciókon fejlődött és gyorsan meggazdagodott az 1914—1921-es, az 1929-
es és az 1945-ös krízisek idején, s amely számított a rendkívül akt ív , de 
rosszul szervezett népi mozgalomra, amely annál kevésbé volt alkalmas 
a vezető szerepre, minél tovább kellett menni az imperializmussal szem
beni ellenállással. Ennek a burzsoáziának — jóllehet az á l lamra támasz
kodot t — szem előtt kellett ta r tania , hogy az a hatalmas osztályok kö-



zötti kiegyezés terméke, tekintet nélkül arra , hogy a hagyományos oli
garchia vagy az új munkásszektor van túlsúlyban. Ez a lokális burzsoá
zia, melynek belső fogyatékosságai vol tak gazdasági (alacsony szintű 
termelékenység, amelyet a devizaforgalomban bevezetett protekcioniz
mus vál tot t ki), a pénzügyi (pénzügyi spekulációk közvetlen állami tá
mogatása alatt) és politikai szempontból erőtlen és ellentmondásos volt 
az osztályok és a politikai kompromisszumok iránt , amelyektől terhes 
volt az á l lamappará tus . Jellemző volt továbbá erre a burzsoáziára az 
ál landó mérleghiány annak inflációs következményeivel és a kiélezésre 
való törekvéssel a legkritikusabb történelmi p i l lanatokban. 

Aránylag könnyű volt meggyőzni a helyi burzsoáziát , hogy nincs más 
választása, a lehető legjobb feltételekkel integrálnia kell a nemzetközi 
tőkével. Más volt azonban a helyzet a munkás- és a kisburzsoá bázissal, 
amelyek nem vá l toz ta t t ak nemzeti és demokra ta programjukon, de an
nak egyre inkább etatista, intervencionista és imperialistaellenes tónust 
adtak . Nehéz volt elvetni ezt a tömegfrontot , amely fokozatosan össze
ütközésbe került az imperializmussal mindaddig, míg sok országban 
létre nem jött az erők új rendszere: egyfelől az imperializmus és hazai 
szövetségesei (a tőkések, technikusok, menedzserek, a középosztály szek
torai , melyek azoknak a legújabb technológiai termékeknek a fogyasz
tására törekszenek, amelyeket a nemzetközi társaságok gyár tanak) , 
másfelől pedig a népi szektorok (munkások, parasztok, a kisjövedelmű 
középosztályok szektorai, a kisburzsoázia egy része) és néhány burzsoá 
szektor áll, amelyek nem adták fel nemzeti törekvéseiket. 

A társadalmi blokkok eme új szembehelyezkedése még kifejezettebb 
volt a kubai forradalom fejlődésekor annak 1958 és 1960 közötti de
mokrat ikus és nemzeti szakaszában a szocialista időszakig, amely létre
hozta Lat in-Amerika első szocialista ál lamát. Ez szemléltető módon rá
muta to t t a burzsoá nacionalizmus határa i ra , va lamint ar ra is, hogy a 
következetes imperialistaellenes harc elkerülhetetlenül a szocializmus felé 
vezet. 

A társadalmi forradalom elleni harc érik ezen a kontinensen, és annak 
ott össze kellett hangolódnia. Azonban csak az amerikai imperializmus 
rendelkezett ilyen kapcsolatokkal , műszaki felszereléssel, pénzügyi lehe
tőségekkel és politikai hata lommal , amelyre szükség van egy ilyen harc 
vezetésénél. A műveletet három alapvető elem figyelembe vételével l e t 
megszervezeve: gazdasági reformizmus, politikai reformizmus és represz-
szió (a lázadás ellen, s ott ahol elengedhetetlenül szükség van rá — ka
tonai rezsim). 

A ka tonák a korszerű törekvésű középosztály elitjének számítanak. A 
nemzeti biztonság doktr ínája egyesítette magában a három megjelölt ele
met, azonban annak érdekében, hogy megvalósítsa a belső biztonságot 
nem volt elegendő csak azok a lázadások ellen harcolni, amelyeket a fej
letlenség és a népieskedők demagógiája vál to t t ki. Változást kellet t esz
közölni a gazdaságban is, mégpedig nem forradalmi jellegű reformok ál
tal , amelyek a piacon való szabad játékot és a technológia szempontjá-



ból leghaladóbb erők túlsúlyba jutását serkentik. Meg kellett reformálni 
továbbá a politikai hata lmat , a népieskedő demagógiát, fel kellett válta
ni szervezett hatékonysággal, műszaki és depolitizált programozással 
(amely felett állna azon tömegek nyomásának, amelyek nem képesek 
hatékony eredmények elérésére). A nemzetbiztonságról szóló dokt r ína 
eszmeileg szolgált alapul számára, amely lehetővé tette a katonai többség 
egyesülését. Fasisztajellege kismértékben hasonlít a klasszikusra, azon
ban rendkívül világos: ez az ideológia a főnök személyét katonai és poi-
gári technokrat ikus elittel váltja fel, a pár to t pedig bürokrat ikus nacio
nalista katonai apparátussal , másrészt a represszió és a rend eszméje — 
amely a nemzeti fejlődés és a nemzet erősödésének tényezője — tipiku
san fasiszta. A fasiszta mozgalomra a bázisban csak azért van szükség, 
hogy megbontsa a tömeg ha ta lmának szilárdságát. I t t is eszközül lettek 
felhasználva a népi miiíciák és a paramili tar is ta csoportok, hogy csök
kentsék a fegyveres erők közvetlen felelősségét a repressziók legpiszko
sabb történéseiért. Ellenben elengedhetetlenül szükség van az ilyen ap
parátusok ál landó ellenőrzésére és alárendelésére (amelyek gyakran nyu
galmazott katonatisztekből, rendőrökből, sőt néha akt ív katonai szemé
lyekből ál lnak) amelyek néha az akció sajátságos autonómiájára és ir
racionális erőszakra törekszenek. Miben különbözik tehát ez a fasizmus 
hagyományos eszményképétől? 

Először is felülről ráerőltetett ál lapotról van szó, amelyet inkább a 
nemzetközi, mint a nemzeti tőke támogat (de ma már inkább az előb
bi képezi a nagytőkét még lokális szinten is, mert az ország legnagyobb 
vállalatai nemzeten felüliek), amely inkább az elit represszióját választ
ja, mintsem a tömegek mozgósítását. Végül is, az egyes országokban 
létrejött politikai kompromisszumok jellegére való tekintettel elmond
hatjuk, hogy a fasiszta szárny nem foglalja el a főparancsnoki helyet, 
hanem a háttérben marad . 

Természetesen ilyen feltételek közöt t meghatározot t relatív független
ség jön létre az aránylag erőtlen fasiszta politikai mozgalom (amely 
csak meghatározot t lendületre kap a kritikus helyzetekben, amikor ez a 
mozgalom széles körű jelleget kap) , illetve a fasiszta állam között , amely
ben a vállalat i , katonai és technokrata elit dominál . Az ilyen állam nem 
menekülhet problémák nélkül a korporat ivis ta közvetítésekhez, mert 
nincs nagy lehetősége arra , hogy szervesen legyőzze a munkásosztályt , de 
még a kisburzsoáziát sem, amely túlnyomórészt elégedetlen a fasiszta 
poli t ika világosan áruló és monopolista törekvésű jellegével. 

Ezeket a fasiszta rendszereket belső ellentétek gyengítik, amelyek meg
határozot t teret hagynak a népi mozgalmak politikai életéhez és dialek
tikusan kényszerít ik a rezsimet, hogy végtelenül represszív akciókra tá
maszkodjon, amelyek ar ra törekszenek, hogy az eszmei legitimitás hiá
nyát erőszakkal oldják meg. 







Molnár Irén 

AZ ÖNIGAZGATÁS IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI A 
SAVREMENOST 1978. ÉVI SZÁMAIBAN 

Az önigazgatása szocialista társadalom fejlődése időszerű problémákat 
vet fel, amelyekre marxista folyóirata inknak gyorsan kell reagálniuk. 
A Savremenost — nevéhez híven — az idei számaiban igyekezett olyan 
tematikus számokat megjelentetni, amelyek társadalmi-poli t ikai rend
szerünk fejlődésének aktuális problémáival foglalkoznak. Két egyes és 
három kettős szám megjelentetésével a Vajdasági Kommunis ta Szövetség 
lapja a következő témaköröket dolgozza fel: 

1978/1—2. szám: A küldöttrendszer és az önigazgatási döntéshozatal ; 
1978/3—4. szám: A KSZ szervezettsége és akcióegysége; 
1978/5. szám: A munkásosztály és annak osztá lytudata az önigazga

tás föltételeiben; 
1978/6. szám: A nemzeti viszonyok önigazgatású fejlődése; 
1978/7—8. szám: Az oktatás és társult munka . 
Az idei év első kettős száma teljes egészében a küldöt trendszer gya

korlat i megvalósításával kapcsolatos kutatás eredményeit foglalja ma
gába. A kuta tás t egy vajdasági kutatócsoport végezte a küldöttrendszer 
hatékonyságát vizsgáló szövetségi szerv megbízásából. H a z á n k minden 
egyes köztársaságában és t a r tományában folyó kutatás magába foglalja 
a küldöt t rendszer gyakorlat i megvalósításának értékelését a különböző 
mértékszabályokkal , elemzésekkel kísért társadalmi-poli t ikai közösségek 
képviselőházában, küldött i testületeiben, az érdekközösségekben stb. Az 
empirikus kuta tásokat , amelyeket előzetes kutatások vezettek be, Vajda
ság hat községében és ta r tományi szinten végezték. Az 1977 folyamán 
nyilvánosságra hozot t kutatások t a r tományunk községeinek 12%-á t fog
lalják magukba, elemezve a döntéshozatal fo lyamatát a községek kép
viselő-testületében, az érdekközösségek közgyűlésében, Vajdaság Autonóm 
Tar tomány képviselőházában és a küldöttségek ülésein. Előre meghatá
rozott kérdésekről a ku ta tók folytat tak beszélgetést mintegy 1500 kül
döttel . Az eredmények összegezése még nem ért véget, de a szakembe
rek máris érdekes következtetéseket vontak le. 



A vajdasági kutatócsoport vezetője dr. Borivoje Pupić a küldöt t rend
szerről mint az ember elidegenedésének megszüntetéséről ír a folyóirat 
hasábjain. Megállapítja, hogy a demokrácia valóságáról, illetve az em
ber helyzetéről csak akkor szerezhetünk tudomást , ha a termelési, vagy
is a tulajdonviszonyokban figyeljük a termelők helyzetét. 

Ljubisav Kazimirović a döntéshozatali folyamat önigazgatási meg
egyezés útján történő realizálásáról szólva megemlíti, hogy társadal
munkban szükségünk van a különböző szubjektív érdekek összehango
lására, amelyek különbözőségükben is tulajdonképpen objektíve hason
lóak, sőt sokszor jellegzetességekkel is rendelkeznek. A döntéshozatal 
mindig az érdekek folyamata is. Az ember itt sohasem viselkedik sze
mélytelenül és objektívan, hanem elsősorban társadalmi helyzeténél fog
va igyekszik érvényesíteni egyéni és közös érdekeit, ön igazga tású tár
sadalmunkban elsősorban ar ra kell ügyelnünk, hogy az alapvető osz
tályérdekeket ne tévesszük szem elől, tehát a munkásosztály gazdasági 
érdeke hangolja össze az összes többi létező érdekeket, ha tározza meg 
ezen kívül a szerveződés és a döntéshozatal formáját is. 

Aleksandar Đurđev és Sava Tubić a társadalmi-poli t ikai szervezetek
nek az önigazgatási társadalomban betöltöt t szerepéről és feladatairól, 
míg Sergej Flere az önigazgatással kapcsolatos információs rendszer

e i / 
rol ír. 

Az idei Savremenost második kettős száma a kongresszusi előkészüle
tek jegyében í ródot t . Az eszmei-politikai akció központ jában természete
sen a Kommunis ta Szövetség akcióképessége és szervezettsége áll az új, 
önigazgatási viszonyok megvilágításában. Az önigazgatású pluralizmus 
rendszerében újabb problémák előtt áll minden társadalmi-poli t ikai szer
vezetünk. A folyóirat igyekezett a témára inkább nyíl t v i ták és állás
pontok alakjában felelni, figyelembe véve elsősorban Edva rd Kardel j 
t anulmányát , poli t ikai-rendszerünk fejlődési i rányairól . Žarko Papié a 
szubjektív erők és a társult munka viszonyát, Szám Att i la pedig a KSZ-
nek a társult munkával kapcsolatos szervezettságét és akcióképességét 
dolgozta fel. 

A Savremenost 3—4. száma kiemelkedő helyen jelenteti meg — az 
időközben elhunyt — Bogdan Crevar téziseit a JDNSZSZ-nek alkotmá
nyos és eszmei-politikai átalakulásáról polit ikai rendszerünk fejlődése 
kapcsán. Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége volt elnöke al
kotó és látnoki álláspontjai jelentősen ha to t tak a Szocialista Szövetség 
új pla t formjának és feladatkörének kialakításában. Crevár elvtárs bírá-
lóan tekint a társadalmi-poli t ikai szervezetek átszervezésének és újabb 
munkamódszerének lehetőségeire, amit hosszútávú akcióban kell megol
danunk. Kiemeli a Szocialista Szövetség legsürgősebb feladatait, figye
lembe véve önigazgatású társadalmunk ellentmondásos és fejlődő jelle
gét: 

— a társadalmi tuda t és akció fejlesztését, a parciális és part ikuláris 
érdekek túlhaladása érdekében, azok egybehangolása útján; 

— a szolidaritás és közösség ál landó erősítését; 



— hogy a társadalom és az egyén kul túrájának az önigazgatással 
együtt kell fejlődnie, a politikai kul túra mellett, tehát az általános kul
túrát is fejleszteni kell; 

— hogy az emberek erkölcsi szokásainak erősítésével biztosítani kell 
a föltételeket a demokrat ikus jogok, kötelességek és felelősség tisztelet
ben tar tására ; 

— hogy erősíteni kell az igazgató és önigazgató funkciók feletti tár
sadalmi ellenőrzést a bürokrat izmus megelőzése céljából. 

Crevár elvtárs a továbbiakban kifejtette, hogy a küldöttrendszer 
ha tékonyabb megvalósítása érdekében a Szocialista Szövetségnek egysé
ges frontként, a munkások és polgárok önigazgatásának alapjaként keil 
tevékenykednie. A gyakorla tban érezzük azoknak a megfelelő munka
módszereknek és mechanizmusoknak a hiányát , amelyek biztosí tanák a 
közvetlen kapcsolatot a társadalmi-poli t ikai szervezetek és a képviselő
ház illetve a végrehajtó szervek között . Azonkívül a társadalmi-poli t ikai 
szervezeteknek az érdekösszehangolás fo lyamatában a legelejétől hatniuk 
kell a társult munkában . 

A Savremenost 3—4. száma jelentős teret szentel az eszmei-politikai 
nevelésnek. Erről ír Ljubiša Stankov Zemba és Bogdan Tankosić; a szer
zők másik csoportja pedig a KSZ-nek és más szubjektív erőknek a tá r 
sadalmunkban elfoglalt helyét elemzi. 

A folyóirat 5. száma már a Vajdasági K S Z 16. konferenciája után 
íródott , megjelentetve Dušan Alimpić beszámolóját. Kihangsúlyozza a 
munkásosztály reális érdekeinek megnyilvánulási lehetőségeit a jövede
lem feletti rendelkezés területén, valamint beszél az ellentmondásos ön
igazgatási gyakor la t problémáiról . A Savremenost e száma részleteket 
közöl még egy vajdasági szintű ku ta tómunka eredményeiből, amely a 
VKSZ KB Poli t ikai-Marxista Központ jában (Centar P K SKV za poli
tičke studije i marksističko obrazovanje) folyik, a munkásosztály helyze
téről Vajdaság társadalmi-gazdasági és polit ikai feltételei közepette. 

A Savremenost 5., 6. és 7—8. száma is leközöl egy-egy kerekasztal
beszélgetést. A szabadkai munkások akt ívájával a munkásosztály tuda
táról, a zrenjaniniakkal pedig a nemzetek közötti viszonyok időszerű ér
telmezéséről vi tázot t a szerkesztőség. A 6. szám különben is a nemzeti 
kérdés problémakörét dolgozza fel, megállapí tva, hogy Vajdaságban 29 
nemzet, nemzetiség és etnikai csoport él. Társadalmi valóságunkban tehát, 
az önigazgatási viszonyok megnyilvánulásának nemzeti szempontja is 
van. A nacionalista elemek tehát mindenkor elméleti, polit ikai, de gya
korlati jelentőséggel is bírnak, és csak akkor küszöbölhetők ki, ha a mun
kásosztály lesz a vezető erő tá rsadalmunkban. Az önigazgatási jog egy
formán érint minden nemzetet, nemzetiséget és minden dolgozót hazánk
ban; ez az egyenrangú társadalmi-gazdasági helyzet máris kiküszöböli az 
ellentétes, vagy legalább a különböző érdekeket. Milán Vukojević, írá
sában kiemeli az önigazgatású integráció fo lyamatának jelentőségét, a 
nemzetek és nemzetiségek szabad és egyenrangú együttműködésében. A 



munka és az eszközök önigazgatási alapon történő társítása a legjobb 
példa és módszer nemzeteink érdekeinek egyesítésére. 

A Savremenost 7—8. száma az oktatás és a társult munka szorosabb 
kapcsolatáról folyó kerekasztal-beszélgetést jegyzeteli, amelyet Zombor-
ban szerveztek meg. Az oktatás társadalmunkban jelentős tényezője a 
társadalmi élet megszervezésének. Különösen fontos, hogy iskolázott 
munkásosztállyal rendelkezzünk, mert csakis így tudunk eredményesen és 
tudatosan hatni a társadalmi viszonyokra. 

Munkásosztályunk intellektuális képességeinek és tuda tának fejlesztése 
igen jelentős feltétele dolgozóink társadalmi-gazdasági helyzetbeli erősö
désének. Munkásosztályunk általános társadalmi erejének és hatóköré
nek fokmérője tehát a szaktudás, az információval való rendelkezés és 
a marxista eszmei-politikai képzés lehetősége. Éppen ezért külön figyel
met kell szentelnünk az oktatás t és nevelést végző intézmények reform
jának, a tömegtájékoztatási eszközök tevékenységének stb. 

Megérett a helyzet az egyetemi rendszer megváltoztatására, elsősorban 
a jövedelerrfszerzés és a személyi jövedelmek elosztásának, valamint az 
egyetemisták életfeltételeinek javítása területén. Fuada Stankovic írásá
ban a munka szabad cseréjének a lkotmányos meghatározásából indul ki, 
és ismét csak a társult munka termelési, valamint társadalmi szférájának 
lassú közeledését állapítja meg. 

Említésre méltó a Savremenost igyekezete, hogy minden egyes számban 
Lukács Györgytől , a neves magyar filozófustól és esztétától is megjelen
tessen tanulmányrészleteket . Először az ideológia problémáiról, majd az 
elidegenedés kérdéséről szóló művét közölte a folyóirat folytatásokban 



Árokszállási Borza Gyöngyi 

MILAN RANKOVIC: KULTÚRA ÉS PIAC 

Minden bizonnyal sokan forgat ták érdeklődéssel dr. Milán Rankovic 
Kul túra és piac című könyvét , amely a belgrádi Pr ivredni pregled ki
adásában jelent meg 1978-ban. A téma mindenki t érint valamilyen for
mában — a kul túra mindennapi életünk szerves részét képezi — és a 
könyvet kézbe véve, azokra a kérdésekre vá runk feleletet, amelyek aka
ratlanul is felmerülnek bennünk a kul túra sok értelemben meghatáro
zat lan helyzete és sajnos gyakori visszás jelenségei kapcsán. 

A mű célja és feladata rámuta tn i a kul túra és a piac között i viszony
nak azokra a tényezőire társadalmi-gazdasági rendszerünkben, amelyek 
megfelelő társadalmi irányítás, szabályozás nélkül képtelenek arra , hogy 
serkentőleg hassanak a kul túra fejlődésére kifejezésre ju t ta tva eközben 
annak minden lényegi sajátosságát. Ugyanis a piaci viszonyok megerő
södése társadalmunkban — a gazdasági élet, valamint az önigazgatási vi
szonyok fejlődése terén — jelentős eredményekhez vezetett, de a kultu
rális és művészeti tevékenységek területén az áru és pénzviszonyok nem 
bizonyultak olyan hatékonynak, mint a gazdaságban. A piaci viszonyok 
számos kedvezőtlen, sőt káros következménnyel jár tak a kulturális élet 
területén. 

A kis terjedelmű könyv „csak" a kulturális élet egyes területeinek és 
az e területeken dolgozók helyzetének ismertetésére vállalkozik. A szer
zőnek az az eltökélt szándéka, hogy megállapítsa a művészi a lkotómun
ka és kulturális életünk diagnózisát, többé kevésbé megvalósult. Helyen
ként egyes részproblémáknak nagy teret szentel, míg másutt megkerül 
olyan jelenségeket, amelyek megérdemelnék, hogy legalább említést te
gyen róluk. A könyvnek mindenképp dicséretére válik a problémák nyílt 
felvetése, és az hogy rávilágít azokra a problémákra, amelyek gátolják 
az egészséges, torzulásoktól mentes viszonyok kialakulását , az alkotói 
munka megfelelő értékelését a kulturális tevékenységek egyes területein. 

A probléma a kul túrcikkek különleges jellegéből adódik, mégpedig 
abból, hogy a kul túra bizonyos értelemben igen, más értelemben viszont 



nem tekinthetők árunak. A kul túrának ezzel a különleges jellegével fog
lalkozik a szerző könyvének első (Művészet és piac) részében. 

Az áru olyan használati tárgy, amelyet eladásra, nem pedig saját szük
ségletre termelnek. Az árunak két tulajdonsága van : 

1. a használati érték, 
2.- az érték, amelynek megjelenési formája a csereérték (ár). Először ez 

utóbbit vizsgálva a szerző felidézi azt a marxi tételt, mely szerint „az 
áru értékét a termelése alat t kifejtett munka mennyisége ha tározza meg" 
Ez a tétel nyi lvánvalóan nem alkalmazható a műalkotások esetében, me
lyeknek értékét nem a létrehozásukhoz szükséges munka mennyisége ha
tározza meg. Et től sokkal jelentősebb ér tékmeghatározó szerepet játsza
nak különböző más, esztétikai és egyéb tulajdonságok. A műalkotások 
értéke tehát — ellentétben más áru értékével — nem áll lineáris össze
függésben a létrehozásához szükséges munka mennyiségével. 

A műalkotás egyik jellegzetes tulajdonsága az individualitás, az egyé
niség megtestesülése az alkotásban. „Az individuális művészi alkotás és 
a más jellegű individuális termelő munka közti a lapvető különbség abban 
van — hangsúlyozza a szerző —, hogy az előbbi nem csak az egyéni 
munka eredménye, hanem az egyénnek az individuális tulajdonságai is 
testet öltenek az alkotásban, és az a mű esztétikai sajátosságának alkotó 
momentumává vál ik" . Ezzel szemben a legtöbb termelői ágazatban elő
áll í tot t árunál az ellenkezőjét tapasztaljuk — az egyéni átélés értéke és 
jellege irreleváns az áru értékére nézve. 

A szerző rámuta t azokra a lényeges különbségekre is, amelyek az áru 
és a műalkotás használati értékének realizálásakor jelentkeznek. A ha
sonlóság az áru és a műalkotás közöt t csak annyi , hogy mind a két fajta 
„ te rmék" bizonyos szükségletet elégít ki. 

A műalkotások használati ideje sokkal hosszabb más emberi munka 
alkot ta áruénál. A használat módjában is lényeges a különbség: míg a 
hétköznapi értelemben vet t áru a használatban rendszerint megsemmisül, 
elhasználódik, vagy használati értéke fokozatosan csökken, addig a mű
alkotás esetében más a helyzet. Értéke azáltal , hogy olyan ri tka emberi 
tulajdonság eredménye, mint a művészi alkotókészség — épp e ritkasága, 
valamint megismételhetetlensége folytán — az idő múlásával növekszik. 
A műalkotás és a Marx által tárgyal t áru „fogyasztása" között a különb
ség abban van, hogy a műalkotást a „fogyasztás" nem semmisíti meg, 
nem semmisíti meg annak önálló tárgyi formáját. A műalkotás ahhoz, 
hogy kielégítse szükségletünket nem kell hogy okvetlenül magántulaj
donba menjen át. Tehát az emberek esztétikai szükségletét a piacon kívül 
is kielégítheti. 

Miután a szerző rámuta t minderre — a klasszikus (marxi) értelemben 
vett áru és a műalkotás közöt t fennálló — lényegbeli különbségre, jogo
san merül fel a kérdés az olvasóban, hogy — ezeket figyelembe véve — 
a műalkotásról lehet-e mint áruról beszélni. 

Dr . Milán Rankovic a piachoz való viszonyt véve alapul három féle 
kultúrtevékenységet különböztet meg: 



Az első csoportba azokat a kultúrtevékenységeket sorolja, amelyek 
jeliegüknél cs a társadalmi életükben betöltött szerepűknél fogva nem 
létesíthetnek intenzív kapcsolatot a piaccal. Ide sorolhatók a múzeumok 
levéltárak, könyvtá rak , képtárak stb. 

A második csoportot azok a kulturális intézmények alkotják, amelyek 
tevékenysége szimboliku:an bár, de realizálódik a piacon, azonban az 
ebből származó eredmény nem képezheti az illető intézmény pénzeszkö
zeinek fő forrását. Ilyenek a színházak, zenei és más pódiumszerű intéz
mények. 

A harmadik csoportot a gazdasági-kulturális munkaszervezetek képe
lik, és ide sorolhatók azok a munkaszervezetek, amelyek kiadói tevé
kenységet folytatnak, filmgyártással, hanglemezgyártással stb. foglalkoz
nak. Gazdasági helyzetüket tekintve a piac kellene hogy legyen az anyagi 
újratermelésük egyetlen alapja. Azonban a társadalom segítsége nélkül a? 
említett munkaszervezetek nem ta r tha tnák fenn magukat . Mivel azonban 
a piacra való utaltság náluk a legnagyobb — ennél a csoportnál jut leg
jobban kifejezésre a piacnak a kulturális tevékenységekre gyakorolt ellent
mondásos hatása. Ezekkel az el lentmondásokkal , a hatásukra kialakult 
visszás helyzetekkel, valamint a jugoszláv piac sajátosságaiból eredő 
problémákkal a könyv részletesen foglalkozik. A piac ugyanis az olyan 
tevékenységek esetében mint pl. a könyvkiadás vagy a rádió- és televízió 
tevékenysége a mi viszonyaink között semmiképp sem tekinthető egysé
gesnek. Ebből azután számtalan nehézség adódik. A másik jelentős prob
lémát e téren az képezi, hogy a kul túrának a piac hatása alá rendelése 
következtében néhány területen fokozott mértékben teret hódí to t t a kom-
mercializmus és a piaci ösztönösség, ami a kul túra esetében ta r tha ta t lan , 
és törekedni kell annak leküzdésére. 

A szerz" — a fenti körülményeket figyelembe véve — könyvének má
sodik (A kultúra különböző tényezőinek a piachoz való viszonyulása) 
fejezetében külön-külön elemzi a jugoszláv kiadói tevékenység, a film
gyártás és a jugoszláv rádió és televízió társadalmi-gazdasági helyzetét 
és problémáit sokatmondó és néha meghökkentő adatokkal alátámasztva 
az e lmondot takat . 

A piac mechanizmusának hatása a kultúrára és a szabad munkacsere 
című részben dr . Milán Rankovic először röviden áttekinti azokat a hazai 
elméleteket, amelyek a címben megjelölt problémával foglalkoznak, 
hangsúlyozva, hogy ezek az elméletek közös tulajdonsága az, hogy a piac 
pozit ív szerepének nagyobb jelentőséget tulajdoní tanak, mint amilyen 
annak a valóságban van. A kulturális és a gazdasági érdekek ugyanis csak 
kivételes esetben egyeztethetők össze ezen a területen, és az egyes, gazda
ságilag sikeres vállalkozások rendszerint nem szolgálják a társadalom 
magasabb célkitűzésének szocialista önigazgatású művelődéspoli t ikánkkal 
összhangban tör ténő megvalósulását. 

Bár a piac társadalmunkban még jó ideig éreztetni fogja hatását , az 
új a lkotmány és a társult munkáról szóló törvény a szabad munkacse
rén keresztül lehetőséget nyújt a pifei ösztönösség felszámolása: -?, a kul-



túra területén is. Dr . Milán Rankovic rámuta t munkájában azokra a ne
hézségekre és hiányosságokra is, amelyek a szabad munkacsere a) közve
tett (a művelődési érdekközösségek révén) és b) közvetlen formájában 
jelentkeznek. 

Amennyiben ismerjük kulturális életünk diagnózisát, kevesebb a lehető
ség, hogy a hibák orvoslásakor célt tévesztünk. A cél pedig — s ezt a szerző 
könyvében a tömörségre való törekvés, és tú lnyomóan gazdasági szem
pontú hozzáállása miat t nem hangsúlyozza eléggé — olyan kul túra és 
kultúrpoli t ika kialakítása, amelynek eredményeként művelt , sokoldalúan 
képzett , a világ időszerű folyamataiban tájékozódni tudó emberré válik 
társadalmunk minden tagja, mert ennek megvalósulása nélkül az önigaz
gatás — mint humánus, az elidegenedés minden formáját megszüntetni 
h ivatot t társadalmi rendszer — sem lehet valósan, csak formálisan meg
valósí tható. 



Pákai Mihály 

A NEMZETKÖZI VÉTEL 

Rudolf Lóránt: A nemzetközi vétel 
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. 

Tartalom: Bevezetés; Első fejezet: A nemzetközi vétel fogalma, jogforrásai, for
mái; Második fejezet: A nemzetközi vétel létrejötte, érvényessége, tartalma; 
Harmadik fejezet: Szerződésszegések a nemzetközi vételnél. 

Az ál iandóan növekvő nemzetközi áruforgalom mindinkább előtérbe 
helyezi a „nemzetközi vétel" problematikáját . A szerző e művében egy 
alapos elméleti áttekintést nyújt a nemzetközi vétel kérdéseiről. 

A bevezetésben a szerző rögtön egy ellentétre u ta l : egyrészt az ál lan
dóan növekvő nemzetközi áruforgalomra, másrészt a nagyon eltérő jog
szabályokra, amelyekkel az államok azt szabályozzák. A megoldás két
féle lehet: a) az anyagi jogok egyesítése, b) a nemzetközi magánjog kol-
líziós normáinak egyesítése. A műből kitűnik, hogy a nemzetközi vételi 
jog egyesítéséről a jelen pi l lanatban még nem lehet szó — itt még a kol-
líziós szabályok ura lkodnak. így előfordul, hogy egy esetben több meg
oldáshoz jutunk. Ezzel kapcsolatban jelentkeznek olyan kérdések, ame
lyek ar ra keresnek választ, hogy a nemzetközi vétel t a r t a lmát a felek 
szabadon ál lapíthatják-e meg vagy sem; az ügylet anyagi érvényességét 
illető kérdésekben milyen természetű a felek jogválasztó joga, hány jog
rendszer érvényesülésében á l lapodhatnak meg a felek; korlátol t vagy 
korlát lan autonómiára van-e joguk stb. 

Problematikus a jog és cselekvőképességek, a jognyi latkozatok alaki 
érvényességének meghatározása is. Különböző megoldások vannak ar ra 
az esetre is, ha a felek a szerződésben nem egyeztek meg az a lkalma
zandó jogban. Nincs egységes megoldás az elévülésre i rányadó jog meg
határozását illetően sem. 

A szerző aláhúzza, hogy az általános irodalmi nézetek szerint a pon
tosan meghatározot t eseteken kívül a kollíziós problémákat úgy lehet 
megoldani, ha az eladó jogát tartjuk a lka lmazandónak abban az esetben, 



ha a felek jogválasztó jogukkal nem élnek. A könyv bevezetőjének végén 
a szerző át tekintő képet ad a jogrendszerek kollíziós szabályainak jog
forrásairól. 

Az első fejezet tárgya a nemzetközi vétel fogalma, jogforrásai, formái. 
Ami a nemzetközi vétel fogalmát illeti, a szerző a kereskedelem jól

sikerült definíciójából indul ki: „A kereskedelem általában a gazdálko
dásnak a termeléstől elkülönült egyik ága, amely a termelés és a fogyasz
tás közt közvetí t . A nemzetközi kereskedelem a nemzetközi munkameg
osztás velejárója, ez az utóbbi pedig objektív vagy szubjektív adottság. 
Az adásvétel = az egyenértékek cseréje." Maga a nemzetközi kereske
delem tényleges léte automatikusan maga után vonta azokat a jogsza
bályokat is, amelyek ezen a területen i rányí tanak. A szerző történelmi 
áttekintést végez a középkori városál lamokban kialakult lex mercato-
ria-tól a X V I I I — X I X . században már kodifikált és a polgárjogtól elvá
lasztott kereskedelmi jogon keresztül az új autonóm nemzetközi keres
kedelmi jogig, amelynek létezése vagy nemlétezése akt ív vita tárgya, amit 
a könyv írója hűen elénk tár. — Mivel a nemzetközi közjog is az álla
mok kifejezett vagy hallgatólagos akaratából keletkezik, a kérdés az. 
hogy kialakult-e már ilyen jogszabályösszesség. Ugyanis az ál lamközi 
szerződésekkel létesített ily tárgyú jogi rendelkezéseket, típusszerződése
ket, szerződéseket, szerződési feltételeket, az egyes nemzetközi szerveze
tek által k iadot t szabályzatokat , e szervezetek bíróságainak és a válasz
tot t bíróságok gyakor la tá t kétségtelenül ide bírjuk sorolni, de vajon 
elég-e ez? Szembehelyezi a pro és contra szemléleteket az autonóm nem
zetközi kereskedelmi jog létezését illetően, és olyan ál láspontra jut, hogy 
ilyen jogról nem beszélhetünk, mert egység nincs már a forgalmi élet 
alapügyleténél: a vételnél sem. 

Továbbá a szerző a nemzetközi vétel és a nemzetközi magánjog kap
csolatát vitatja és leszögezi, hogy a nemzetközi vétel a szűkebb értelem
ben vett (a joganyag polgári jogi vonatkozású) nemzetközi magánjog 
intézménye. Ezek után adja meg a szerző a nemzetközi vétel fogalmát: 
„Nemzetközi vétel a lat t a szűkebb értelemben vett, de kiszélesített tárgy
körű nemzetközi magánjogba tar tozó adásvételt értjük. A nemzetközi 
vétel: 

a) a nemzetközi kereskedelem forgalmi alapintézménye, 
b) a vevőnek a dolog tulajdohát biztosítja, 
c) az eladónak pénzbeli egyenértéket fizet, 
d) polgári jogi jellegű, 
e) kiszélesített tárgykörű nemzetközi magánjogi intémény, mert va

lamelyik részében külföldi elemet ta r ta lmaz . 
Az első fejezet második részében a nemzetközi vétel jogforrásairól van 

szó. A szerző a jogforrásokat különböző szempontból ki indulva négy 
csoportra osztja: 1) keletkezésük módja szerint, 2) szerkezetük szerint, 
3) tényállásuk terjedelme szerint, 4) a szankciók szerint. Legnagyobb 
jelentőséget az első csoportnak ad. Ide ta r toznak a kereskedelmi szoká
sok és szokásjogok (nincs jogforrási jellegük, ha a felek nem kötötték 



ezt ki) általános szerződési feltételek — amelyek valamilyen nemzetközi 
egyezményen a lapulnak; bilaterális és multilaterális egyezmények; vala
milyen nemzetközi szervezet nemzetközi vételt érintő szabályzata, illetve 
általános feltétele (ha a hazai jogforrás jogszabályi rangra emeli); tőzsde
szabályzatok (ha a felek alávetik azoknak magukat) . Ami pedig a mo
nopolhelyzetben lévő vál lalatok úgynevezett blankettaszerződéseit illeti, 
a szerző szerint jogforrási jelleget nem lehet nekik elismerni. 

Űj témakört képez az a rész, amely az egyeségesítési törekvések és 
eredmények problematikájával foglalkozik. Már az előbbiekben említet
tük az egyeségesítés két alapmódszerét: 

a) A nemzetközi magánjog kollíziós szabályainak egységesítését, 
b) az anyagi jog egységesítését, amelynek két alfaja van : 

ba) valamennyi nemzeti jognak teljes egységesítése, 
bb) kizárólag a nemzetközi forgalomban előforduló vételek jogá

nak egységesítése, amely egyben azt is jelenti, hogy az egysé
gesítés leszűkül az ingóságok adásvételére. 

Ezekkel a problémákkal számos nemzetközi szervezet is foglalkozik. 
Elsősorban ide t a r toznak az E N S Z szervezeteinek (az E N S Z Gazdasági 
Szociális Tanácsa, az E N S Z Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Bizottsága) 
a K G S T és az Európai Gazdasági Közösség tevékenysége. Ezután kö
vetkezik a hágai nemzetközi vételi törvénytervezet , amelynek a szerző 
igen nagy jelentőséget ad, és amelyet alapos analízis alá vet. 

A második fejezet a nemzetközi vétel létrejöttével, érvényességével és 
ta r ta lmával foglalkozik. Először is t isztázzuk a szerződés fogalmát: a 
szerződés, a jog és cselekvőképességgel bíró feleknek a jog által elismert 
megegyezése. Vi ta tásra kerül az akara t i és nyi la tkozat i elv problemati
kája, a megegyezés célazonossága (hogy a felek ugyanazon gazdasági, 
társadalmi és jogi hatást kívánjanak elérni), ennek keretében a tévedés 
kérdése (a vétel tárgya, a vételár, téves üzenetközvetí tés), a megtévesztés 
és jogellenes fenyegetés kérdése is. I t t van szó a szerződési szabadság el
véről is, amely a szerző szerint csak közérdek miat t lett kor lá tozva. A 
szerződés ajánlattal és az ajánlatra adot t válasszal jön létre. Kivételesen 
más módon is létrejöhet. Természetesen itt kerül sor az ajánlat és az 
ajánlatra adot t válasz elemzésére is. Ide tar tozik még a szerződés meg
kötésének ideje körüli elméleti vita, ahol a könyv írója a megérkezési 
elmélet mellett áll ki. 

Az általános vétel mellett a szerző részletesen foglalkozik a vétel kü
lönös formáival is. Ide t a r toznak : a szakmai t ipizálódott vételi fajok, 
az előfizetéses vétel, vinkulációs vétel, akkredit íves vétel, vétel megte
kintésre vagy próbára , mintaszerinti vétel, á talányi vétel, szukcesszív 
vétel és végül a specifikációs vétel. A szerző a szocialista jogok körül az 
adásvétel létrejöttével kapcsolatban elsősorban az 1922-es szovjetorosz 
P tk-á t és az 1922. évi (V. 22.) törvényt emeli ki, amelyek alapját ké
pezik az egész szocialista vételnek. Ezek után kerül sor a K G S T államok 
polgári törvénykönyveinek e téren való bemutatására. A bemutatás ösz-
szehasonlításból áll, mégpedig olyan témakörrel , ami a szerződés meg-



kötésének, elvégzésének, illetve nem elvégzésének feltételeiről és módjai 
ról szól. A burzsoá jogok közül a szerződés létrejöttének általános fel
tételeivel, az ellenérték lényegével, a szerződés célazonosságával, a meg
tévesztéssel stb. a szerző a Code civil-t az osztrák polgári törvényköny
vet (ABGB), a német polgári törvénykönyvet (BGB), a svájci „kötelmi 
jog" kódexet, az angol precedens jogot és az AEA Egységes Kereskedelmi 
Törvényét hasonlítja össze. Ar ra a kérdésre, hogy a különös nemzetközi 
jogforrások milyen szabályokat t a r ta lmaznak a nemzetközi vétel létre
jöttét illetően (a K G S T — ASZF), a hágai ingóvételi törvény, az Inco 
terms és a Lisszaboni egyezmény elemzése ad választ. 

A következő kérdés, amellyel a szerző foglalkozik — a nemzetközi 
jogviszony ta r ta lma. Legrövidebben a nemzetközi jogviszony tar ta lma 
alat t az alanyi jogokat és kötelezettségeket értjük. A szerző a kötelezett 
oldaláról vizsgálja a jogviszony ta r ta lmát . Megkülönbözteti a fő- és mel
lékkötelezettségeket, kiemeli a véleménye szerinti helyeseket, majd pedig 
jogösszehasonlító módszer segítségével próbálja felmérni azt, hogy ezek 
az általa helyesnek felismert tudományos tételek mennyiben nyernek ki
fejezést a szocialista, majd a kapitalista tételes jogban. 

A harmadik fejezet a nemzetközi vételnél előforduló szerződésszegé
sekről szól. Először a késedelemről van szó. Kétféle késedelemről be
szélhetünk: 

a) A kötelezett késedelmének lényege az, hogy a kötelezett szolgálta
tását — a megfelő időben, helyen és módon — teljesítésül nem ajánlja fel 
a jogosultnak. 

b) A jogosulti késedelem abban fejeződik ki, hogy a jogosult valami
lyen módon a kötelezett szerződésszerű teljesítését meghiúsítja. Ez állhat 
abban, hogy a szerződésszerű felajánlást nem fogadja el, de lehet úgy is, 
hogy nem teszi meg azokat az előkészületeket, amelyek a kötelezett tel
jesítéséhez szükségesek. A késedelmek definíciója u tán a szerző kötele-
zetti késedelem tényállásaival és szankcióival foglalkozik. A kötelezetti 
késedelem alapesete az, hogy a kötelezett semmit sem ajánl fel, illetőleg 
semmit sem szolgáltat. Ezen az alapeseten kívül egyéb minősített kése
delmes jogi helyzetek is vannak — a kötelezett dolog felajánlása vala
mely alapon hiányos: minőségileg, nem biztosított tulajdont, nem bizto
sít tehermentességet stb. 

A kötelezetti késedelem lehet ideiglenes vagy végleges. Alapjában véve 
minden nemteljesítést ideiglenesnek tekintünk. Előfordulhat olyan eset is, 
hogy az adós a ki tűzöt t ha tár idő elmúlta után teljesíti kötelezettségét. 
Többféle felfogás van e kérdésről, azonban a szerző szerint leghelyesebb 
az, ha a kötelezett csak akkor felel ilyen esetben, amennyiben a jogügyiét 
az érintett idő elmúltával egyáltalán nem valósulhat meg, és az adós 
tudot t erről a szerződés megkötésekor, vagy kellő gondosság mellett tud
nia kellett volna róla. 

A második kérdés arra irányul, hogy vajon az adós késedelmi felelős
sége objektív lényegű-e vagy sem. Tehát függetlenül az októl kell-e min-
<ien esetben felelnie a szerződés el nem végzéséért. A szerző szerint van-



nak olyan módosult jogok, amelyeket a vétkességre való tekintet nélkül 
biztosítania kell a hitelezőnek. Ezt azzal magyarázza, hogy a szocialista 
társadalmi-gazdasági viszonyok zavar ta lanságát és fejlődését az objek
tív jelleg hatékonyabban szolgálja. Általános nézet szerint a teljesítés 
meliett biztosítani kell a jogosultnak azt a lehetőséget is, hogy a jog
viszony a késedelem folytán felbontódjék. A kötelezett késedeleme esetén 
a logosult részére még a kártérítés iránti igény megadása az indokolt . 
A késedelemnél a vétkesség annyiban is szerepet játszik, hogy a vétkes 
késedelem az adós felelősségének mértékét szigorúbbá teszi, mert ez idő
ben a véletlenért, a vis maior-ért is felel, hacsak nem bizonyítja, hogy 
a kár késedelem nélkül is bekövetkezett volna a jogosultnál. 

A kötelezetti késedelem tényállásainak vál tozatai közé ta r toznak azok 
a körülmények is, amelyek a késedelmet megszüntetik: 

a) a kötelezett utóbb teljesíti kötelezettségét, és a jogosult azt át is 
veszi, 

b) a kötelezett u tóbb felajánlja a teljesítést, de a jogosult annak elle
nére, hogy a szolgáltatás reá nézve még érdekfogyottá nem vált , nem 
veszi át, 

c) az ideiglenes késedelem véglegesre fordulhat át, amely az alanyi 
jogok újabb módosulását eredményezheti . 

A jogosulti késedelem tényállásai és szankciói: 
A jogosulti késedelem lényege a jogosult oly magatar tása , amely a kö

telezett teljesítését meghiúsítja. Az első kérdés, hogy a jogosult kiment
hető-e azzal, hogy véletlen volt. A szerző szerint a legkisebb gondolat-
lanság is felelősséget von maga után. A jogosulti késedelemmel kapcso
latos há t rányok a kötelezett felelősségének időbeli ki tolódásában, a költ
ségek és egyéb károk viselésében konkre t izá lódhatnak. A jogosulti kése
delemhez fűződő joghatásoknál megemlíti még a szerző a kárveszély át
szállását, va lamint azt, hogy a jogosulti késedelem kizárja az adósi ké
sedelmet. Az eladó késedelme. — Az eladó kötelezetti és jogosulti pozí
cióban is van. A szerző az eladó kötelezetti késedelmével kapcsolatos 
tételeket sorolja fel, ahol a következő dolgokról van szó: 

— A perben hozot t ítélet a teljesítést a viszontteljesítéstől kell hogy 
függővé tegye. 

— Az eladó utólagos teljesítésre irányuló jogosultságát a vevő érdek-
fogyottsága megszünteti . 

— Az eladó késedelembe esik, ha az előkészítő cselekményeket idő
ben nem teszi meg. 

— A késedelem alapesete, ha az eladó semmit sem ajánl fel teljesítés
ként kötelemszerű módon. 

— a joghiányos, kellékhiányos szolgáltatás, vaalmint részszolgáltatás 
felajánlása késedelembe ejti az eladót, ha a vevő ezeket visszautasítja 

— Szankciók tekintetében a szolgáltatás teljesítését perrel történő ki
kényszerítéséről, az ügylettől való elállásról és a kártérítésről van szó. 

— A vevő is késedelembe eshet. 
Tényállásai: 



— A puszta pénzfizetési és mellékkötelezettségi késedelem. 
— A vevő kizárólagos átvételi és ezzel kapcsolatos mellékkötelezet: 

ségi késedelme. 
— A vételárfizetési és átvételi együttes késedelem. 
— A visszatartás joga mind hatékony szankció, és ennek különvál to-

za ta : a helyközi vételnél az úton lévő árura a visszahívási jog is illeti az 
eladót vételárfizetési késedelem esetén, illetve biztonság hiánya miatt . 

Ezután a szerző rátér a szocialista tételes jogok bemutatására, kiemelve, 
hogy a szocialista jogok a kötelezetti késedelmet külön szabályozzák. 
A késedelem tényállása alapjában azonosan szabályozott , különbségeket 
inkább a szankció területén iátunk. Ezt követi a kapitalista tételes jogok 
szemléje, ahol az eladó kötelezetti késedelme részben a szerződésszegé
sekben, részben pedig a vételre vonatkozó szabályokban van szabályozva. 
A szerződésszegések második formája a minőséghiány. A minőség sza
vatossági főkötelezettség lényege, hogy az eladónak oly dolgot kell szol
gáltatnia, amely alkalmas a vevő szükségleteinek kielégítésére. A kellék
szavatossági jogok gyakorlásának általános előfeltétele: 

— a megvizsgálás megfelelő időben való végrehajtása, 
— a hibáról értesítést kell küldeni, 
— a hibának az átvételkor meg kell lennie. 
Az idetartozó szankciók következő fajait ismerjük: kijavítás, kicse

rélés, árleszállítás, elállás és kártérí tés. A szocialista tételes polgárjogok 
mindegyike nagy súlyt helyez arra , hogy az adásvétel tárgya rendel
kezzék azokkal a tulajdonságokkal, amelyek a rendeltetésszerű haszná
latot lehetővé teszik. E szabályzásban a szocialista tételes jogok ál talában 
a diszpozitív módszert követik. Kivételt a lkotnak a szocialista szerve
zetek egymás közötti adásvételei, valamint a szocialista szervezetek el
adásai á l lampolgárok részére, ahol több vonatkozásban kógens szabályo
zást a lkalmaznak. A szankciórendszer kialakításánál vezető szerepet ját
szik a forgalom biztonságán és gyors lebonyolításán kívül az egyenér
tékűség elvének megvalósítása is. A kapitalista áruforgalomban is jelen
tős szerepet játszik az adásvételnél a dolog jó minősége. Az egyes orszá
gokban különböző ütemű kapitalista fejlődéssel párhuzamosan különböző 
felfogások szabályozzák a minőséghiányt, kellékszavatosságot, jótállást. 

A harmadik szerződésszegési forma a nemzetközi vételnél előforduló 
joghiány. A nemzetközi vételnél rendkívül kis szerepet játszik. Lényege: 
az a hiányos szolgáltatás, amikor a vevő más jogától mentes tulajdont 
szerezni nem tud, illetve hábor í tva van a tulajdonosi jogosítványok gya
korlásában, még ha nem tulajdonos is. A szerző szerint a mai forgalmi 
követelmények oly rendszer elfogadását követelik, amely a szerződés
szegés okán nyomban biztosítja a vevő érdekkielégítését, és nem köteles 
a vevő addig várni , míg a dolgot elpereli. A vevő számára a teljesítésre 
irányuló igényen kívül biztosítani kell, hogy maga pótolhassa a jog
hiányt, és azt is, hogy a szerződéstől elállhasson (ez utóbbi csak akkor , 
ha az utólagos szolgáltatás már nem áll a vevő érdekében). 

Az egészet lezárva leszögezhetjük, hogy Rudolf Lóránt könyve rövi-



den és célravezetőén dolgozza fel a nemzetközi vétel problémáit. Mivel 
e téren átfogó tudományos mű kevés van, a szerző ágy véli, hogy köny
vével hozzájárul mind a nemzetközi vétel elméleti továbbfejlesztéséhez, 
mind pedig annak gyakorlati alkalmazásához. 
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