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Somogyi Sándor—Szórád György 

AZ INFORMATIKA ÉS AZ AUTOMATIKUS 
ADATFELDOLGOZÁS FEJLŐDÉSE A SZABADKAI 

KÖRZET KÖZSÉGEIBEN 1976— 1980-IG, ILLETVE AZ 
1981—86-OS KÖZÉPTÁVÚ TERVIDŐSZAK 

CÉLKITŰZÉSEI 

1. B E V E Z E T Ő 

Az a társadalmi megegyezés, amely a ta r tományi informatika fejlesz
tési programját i rányozza elő az 1976—1980-as időszakra, többek kö
zött megállapítot ta, hogy a programperiódusban közös (községközi, il
letve körzeti) számítóközpontok és számítógép-hálózat kiépítéséhez kell 
hozzálátni , az egyes tevékenységek szükségleteitől függően. 

A vajdasági állami szervek és társadalmi tevékenységek információs 
rendszerének 1976—1980-as szakaszra vonatkozó fejlesztési programja, 
illetve az ezzel kapcsolatos társadalmi megállapodás községközi számító
központ létesítését szorgalmazza Szakadkán, amely Topolyát , Adát , Zen-
tát, Kanizsát és Kishegyest is felölelné. Ezen dokumentumok alapján meg
indult az önigazgatási megegyezések megkötése és a fejlesztési tervek ki
dolgozása egy körzeti számítóközpont kiépítésére Szabadkán. Ezen do
kumentumok uta l tak az informatikafejlesztés a lkotó jellegére az anyagi 
termelésben, a társadalmi tevékenységekben és az állami szervekben, 
amely megfelelő anyagi támogatással bekapcsolódhatna a vajdasági szá
mítógéprendszer hálózatába. 

2. A Z I N F O R M A T I K A ÉS A U T O M A T I K U S A D A T F E L D O L G O Z Á S 
FEJLŐDÉSE A Z E M L Í T E T T I D Ő S Z A K B A N 

Az említett társadalmi megállapodás alapján a szabadkai Végrehajtó 
Tanács és a Körzet i Gazdsági K a m a r a jóváhagyásával , valamint az ér
dekelt munkaszervezetek: a Sever Vil lanymotorgyár , a szabadkai Építé
szeti Intézet, a Hi te lbank és a szabadkai Ügyvitelszervezési Kuta tó in té
zet megegyezése értelmében kidolgozta a Körzet i Számítóközpont (a 
továbbiakban KSZK) kiépítési tervét. 



2.1 . Fejlesztési irányelvek 
A szabadkai K S Z K kiépítésének tervéből és a többi idézett dokumen

tumból ki indulva, va lamint az Ugyvitelszervezési Kutatóintézet tmasz-
ának keretén belül, a K S Z K kiépítésére szükséges pénzelés érdekében 
összeállították és elfogadták a következő dokumentumokat : 

a) Társadalmi megegyezés az informatika fejlesztéséről és a lkalmazá
sáról a következő községekben: Ada , Apat in , Topolya, Kanizsa, Kis
hegyes, Zenta és Szabadka; 

b) Ada , Topolya , Kanizsa, Kishegyes, Zenta és Szabadka község ön
igazgatási megegyezése az informatika fejlesztési programjáról a társa
dalmi tevékenységekben és állami szervekben; 

c) ön igazgatás i megegyezés a munka- és eszköztársításról a szabad
kai K S Z K kiépítésére. 

Az említett dokumentumok elfogadása, de különösen a munka- és 
eszköztársításról szóló önigazgatási megegyezés, valamint az a tény, 
hogy az Intézet korábbi számítógép-rendszere, a „Honeywel l 1250" már 
kilenc éve használatban van (ebből több évi 4 műszakban, tehát 24 órát 
naponta) , a r ra késztették az Intézet i rányí tó szerveit és dolgozói közös
ségét, hogy pá lyáza to t írjon ki, amellyel egy számítógép-rendszer aján
latai t gyűjtik be. Ugyanakkor elkezdődött a számítógép, a kísérő fel
szerelések és műszerek elhelyezését, va lamint az Intézet dolgozóit befo
gadó objektum építése. 

Az a) alat t megnevezett társadalmi megegyezés koordinációs bizottság 
megalakítását i rányozta elő a szabadkai Körzet i Gazdasági Kamarában , 
míg a b) alat t i önigazgatási megegyezés egy körzeti albizottságét, szabad
kai székhellyel. A munka- és eszköztársítás önigazgatási megegyezés 
esetében ugyancsak koordinációs bizottság létesítését szorgalmazták. 

Az utóbbi két évben minden megnevezett szerv működésbe lépett, 
hogy serkentse az informatika fejlődését a szabadkai körzetben, illetve, 
hogy közvetlenül oldják meg mindazoka t a szervezési, pénzügyi stb. 
problémákat , amelyek esetleg akadá lyoka t gördíthetnek az informatika 
és az automatikus adatfeldolgozás fejlődése elé. 

2.2. A szabadkai KSZK célja és rendeltetése 
1977. szeptember 3-án ünnepélyesen elhelyezték a K S Z K épületének 

alapkövét , amely az említett körzet és községek társadalmi-gazdasági 
igényeit egyaránt kielégíti majd. 

Az alapkőletétellel tehát kezdetét vette a K S Z K építése. A számító
gép üzembe helyezése (1978. dec.) lehetővé tette a gazdaság, a társa
dalmi tevékenységek és az állami szervek szükségleteinek körzeti és 
integrális megoldását. 

A szabadkai KSZK-ra tehát a következő feladatok vá rnak : 
— lehetővé kell tennie az automatikus adatfeldolgozó eszközeinek 

körzeti felhasználását a gazdaságban, a társadalmi tevékenységekben és 
a községi szervekben; 



— meg kell teremtenie a feltételeket az egységes információs rendsze
rek projektálására, kiépítésére és a lkalmazására az automatikus adatfel
dolgozás időszerű módszereivel a gazdaság, a társadalmi tevékenységek 
és a körzeti községek állami szerveinek szükségletére; 

— teljesítenie kell a káderképzési tervet és 
— bővítenie kell a meglevő számítógép kapacitását . 
Az Intézet, a társadalmi megállapodás és az önigazgatási megegyezés 

aláírásával, amelyek tulajdonképpen a vajdasági SZAT-ban és körzeté
ben szabályozzák az informatika fejlődését, egy olyan KSZK kiépítését 
vállal ta, amely nemcsak az automatikus adatfeldolgozást végzi el a kör
zetben, hanem mint tudományos-okta tó intézmény az informatikus kép
zést is feladatának tekinti . 

Ez pedig nem kis feladat, és sikeres teljesítése érdekében az Intézet, a 
Sever, a szabadkai Hi te lbank Alapbankja és a szabadkai Építészeti 
Intézet társ í tot ta eszközeit és munkáját . Az eszköz- és munkatársí tás a 
társult munka törvényén alapszik, illetve a közös jövedelemszerzésen. A 
beruházásban egyébként jelentős eszközökkel szerepel a körzet valameny-
nyi községe. 

Minden részvevő igyekezete — kezdve az eszköztársítóktól a kivi
telezőkig és a gyártókig — eredményes volt, mert 15 hónap alat t siker
rel befejezték a cca 1100 m 2 épület építését és üzembe helyezték a nagy 
U N I V Á C 1100/11 számítógéprendszert, a kísérő felszereléssel együtt. 
Ezzel megteremtették az objektív feltételeket ahhoz, hogy ta r tományunk 
első KSZK-ja elkezdje működését. 

2.3. Káderképzés és káderszükséglet 
Az előzőkben idézett döntések meghozatalának fázisában a szakadkai 

körzet és az Ügyvitelszervezési Kutatóintézet káderpotenciálja jelentős 
tényező volt, s ezért is vállal ta az Intézet az informatika és az automa
tikus adatfeldolgozás fejlesztését is. 

A közelmúltban nagy figyelmet szenteltek a káderképzésnek az Inté
zetben. A káderlétszámban további növekedés állt be. Az Intézetben te
hát az informatikában és az automatikus adatfeldolgozásban (informa
tikusképzés, tudományos kuta tómunka , ügyviteli információs rendszerek 
és automatikus adatfeldolgozás projektálása) a következő alkalmazot tak 
dolgoznak: 

— egyetemi tanár 
— rendkívül i t anár 
— egyetemi előadó 
— docens 

1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 

— előadó 
— tanársegéd 
— tanársegéd-gyakornok 
— tanársegéd-gyakornok — a tudományos 

munkakörben 3 



— főszakmunkatárs 
— egyetemi képzettségű dolgozó 
— főiskolai képzettségű dolgozó 
— középiskolai végzettségű dolgozó 

4 
16 
15 
41 

összesen: 88 

Jelentős eszközöket (évente 2,6—3 millió dinárt , illetve az Intézet 
akkumulációjának kb. egyharmadát) fektettek be a káderek hazai és 
külföldi továbbképzésébe. 

A postgraduális tanulmányok és a tanfolyamok megszervezése (prog
ramozók, rendszerelemzők, automatikus adatfeldolgozás szervezők és 
operátorok részére) ugyancsak a káderképzést szolgálta. 

Ennek eredménye, hogy az Intézeten kívül : a szabadkai Se ver Vil
lanymotorgyárban, a Hi te lbankban, a Birografika Nyomdában , az Épí
tészeti Intézetben, az adai Potisje Szerszámgépgyárban és a Halász Jó
zsef Mezőgazdasági Kombinátban, valamint Bácstopolyán is dolgoz
nak már olyan szakemberek, akik sikeresen megoldják az informatika 
és az automatikus adatfeldolgozás aktuális problémáit . Ezenkívül szá
mottevő munkaszervezetben dolgoznak még olyan szakemberek, akik 
meg tudják oldani az égető operat ív problémákat , s így az elkövetkező 
időszak fejlődési alapját képezik. 

2.4. Az informatika, és az automatikus adatfeldolgozás tudományos-
kutatómunkájának és projektálásának fejlődése 

Intézetünket a Közgazdasági Kar tudományos-oktatási tevékenységé
ben betöltött szerepe és a körzetünkkel való intenzív közreműködése a 
tudományos-kuta tómunka, a tervezés és a szakemberek összpontosításá
ra késztette. Így szerény kapacitása ellenére is 9 tudományos-kuta tó p ro
jektumot készített a tudományos munka vajdasági érdekközösségének 
megrendelésére, 42-t pedig a társult munkának . 

Ezek a projektumok a tudomány következő területeire vona tkoznak: 
1 A tudományos-műszaki információs rendszer fejlesztése az U N I -

SIST I I . világkonferencia határozata ival összhangban; 
2. Az informatikafejlesztés szerkezeti problémái a társult munkában ; 
3. A döntéshozatal metodológiájának fejlesztése egzakt matematikai 

módszerek használa tával ; 
4. A társult munka önigazgatási és jövedelmi helyzetének elméleti és 

gyakorlat i kutatása Vajdaságban; 
5. A társult munka ál lapotának és dinamikájának meghatározása; 
6. Az informatikafejlesztés tervfeladatai ; 
7. Az informatika fejlesztési programja; 
S . Az információs rendszerek elméleti projektumai; 
9. Az információs rendszerek fő projektumai; 



10. Az információs rendszerek projektumkészítési módszerei; 
11 . Beruházási programok; 
12. Ügy vitelszervezési projektumok. 
Minden befejezett ku ta tómunká t és projektumot krit ikus elemzés, re

cenzió és osztályozás követet t az alkalmazhatóság szempontjából. A 
KSZK automatikus adatfeldolgozási szolgáltatása tehát az említett ku
ta tómunka és projektumok alapján történik. 

A tudományos v ívmányoknak a ku ta tómunka és az automatikus adat
feldolgozás általi gyakorlat i hasznosítása lehetővé teszi a társult mun
kának az intenzív visszahatását ar ra az oktatási folyamatra, amely az 
Intézetben történik az informatika és szervezéstudomány terén. 

2.5. Az automatikus adatfeldolgozás kapacitásának fejlesztése 
A Honeywel l—1250 kilenc évi használata után, a gazdasági szerveze

tek és az Intézet társí tot t eszközeiből modern adatfeldolgozó berende
zést szereztek be, amely lehetővé teszi a távadat-feldolgozást , valamint 
adatbázisok létrehozását és használatát , tehát minden szempontból ki
elégíti a szükségleteket. 

A berendezés az U N I V A C 1100/11 számítógépből áll, a terminálok
kal és kísérő berendezéssel. 

Az U N I V A C konfigurációja a következő: 
— Egy központi processzor 128 gyors regiszterrel és 256 K W memó

riával ; 
— a diszk alrendszer két diszk egységet i rányító rendszerből áll, 

mégpedig öt 8434-es modellú diszkegységből és két 8433 modellú diszk
egységből. Mindkét i rányí tó rendszer mind a két diszkegységgel kapcso
latban van, mellyel a diszk alrendszer áteresztő képssége jelentősen meg
növekszik; 

— Az U N I V A C konfigurációja igen erős és modern szalagegységgel 
rendelkezik, amely az i rányí tó egységből és négy „Uniservo 3 6 " model
lú szalagegységből áll. A szalagegység kilenccsatornás, az írás sűrűsége 
pedig 1600/6250 bpi. 

— A kár tyaolvasó modellja 0716, az olvasási sebesség pedig 100 
kár tya/perc . 

— A nyomtatók , melyekből kettő van 0770 modellúak, a nyomtatási 
sebesség pedig 1400 sor/perc nyomtatóként . 

— Az U N I V A C számítógép kommunikációs alrendszere, a telekom
munikációs processzor maximális kapacitása 256 vonal. A terminál al
rendszer 26 „Uniskope 200" video-display-es terminálból és nagyobb 
számú terminál-nyomtatóból , valamint mágneskazettás felszerelésből áll. 
Erre az alrendszerre kapcsolódnak még a szabadkai Hi te lbank bankter
mináljai is, melyek a „Bunker -Ramo" cég termékei. 

Az ilyen erős rendszer, amely a szabadkai községekben első alkalommal 
teszi lehetővé az adatbázisokkal történő munkát telekommunikációs re
zsim alapján, megnövekedett adatmennyiséget is követel. Abból a cé!-



ból, hogy az adatgyűjtés folyamatát modernizálják, az Intézet és más 
munkaszervezetek is néhány adatrögzí tő rendszert vásároltak. 

A Sever az adatrögzítést Pertec XL40-rendszerrel végzi, melynek a 
következő a konfigurációja: 

— 128 KB memóriájú processzor, 
— 88 MB kapacitású diszkegység, 
— 556 bpi 7 csatornás szalagegység, 
— 1600 bpi 9 csatornás szalagegység, 
— 300 sor/perc sornyomtató, 
— 10 munkahely operátorok részére. 
A November 29. Húsárugyárban is a Severhez hasonló konfigurációjú 

Pertec XL40 van: 
Az Ügyvitelszervezési Kutatóintézet , a Hi te lbank, a Szabadkai , Köz 

ségi Képviselő-testület, a Pannónia N y o m d a , és a Željezničar Készruha
gyár még 1977-ben azonos konfigurációjú Pertec XL40-est vásárolt , 14 
munkahellyel . 

Az adai Potisje Szerszámgépgyár Videoplex I I I . rendszert vásárolt 
adatrögzítésre, a következő konfigurációval: 

— 64KB memóriájú processzor, 
— 8,8 MB kapacitású diszkegység, 
— 800 bpi kilenccsatornás szalagegység, 
— 556/800 bpi hétcsatornás szalagegység, 
— 1600 bpi kilenccsatornás szalagegység, 
— egy i rányí tó terminál ekránnal . 
A rendszer 556/800 bpi hétcsatornás szalagot kilenccsatornás szalag

gá képes konvertálni 800 bpi N R Z I módszerrel, vagy 1600 bpi szala
got Pe módszerrel és fordítva. A következő kódokat használja: B C D , 
E B C D I C , A S C I I és speciális. 

Az ilyen nagy rendszer, mint az Univac 1100/11 működését a követ
kező segédfelszerelés biztosítja: 

— 100 K W erősségű Pillér rotációs stabilizátor, egy tar ta lék áram
forrással, amely teljes megterheléskor 11 percig üzemelhet; 

— O K G klímarendszer, amely a hőmérsékleti viszonyokat és a leve
gő relat ív nedvességtartalmát szabályozza. 

A nyomta tókon nyomta to t t pap í r további feldolgozása a következő 
gépeken lehetséges: 

— egy B Ö W E gép a karbonpapí r és a nyomta to t t pap í r elválasztá
sára; 

— B Ö W E 304 papí rvágó gép, melynek maximális sebessége 20 000 
vágás óránként ; 

— B Ö W E 117, csekkönyvecskét készítő gép nyomta to t t ívekből. A 
gép kapacitása kb . 2000 könyvecske óránként . 

Minden berendezés, amelyet a K S Z K és a szabadkai körzet községei
nek részére vásárol tak, kielégíti az informatika-fejlesztés követelményeit . 
Csakhogy az U N I V A C 1100/11 számítógép igénybevevőit (Sever Vil-



lanymotorgyár , Szabadkai Hi te lbank, Építészeti Intézet, községi képvi
selő-testület, Kanizsai Épí tőipari Kombiná t stb.) a terminálokkal — a 
modern adatrögzí tőkkel — sem sikerült teljes egészében ellátni a tár
sult munká t és a társadalmi tevékenységeket az automatikus adatfeldol
gozás eszközeivel. Ezért több munkahelyes adatrögzí tő berendezést -vá
sároltak az adai Halász József Mezőgazdasági és Ipar i Kombinátban 
(Videoplex I I I ) , a kanizsai Épí tőipar i Kombiná tban (Pertec XL40) , a 
topolyai községben (Videoton), a szabadkai Solid Cipőgyárban (Pertec) 
stb. részére.* A következőkben az adatrögzí tő felszerelés újítása mel
lett, az U N I V A C 1100/11 számítógép kapaci tásának növelésére is szük
ség van. 

2.6. Az információ és az automatikus adatfeldolgozó rendszerek fej
lődése a KSZK-ban 

A számítógép használata a KSZK keretein belül hamarosan átlépte a 
számlázási munkák ha tárá t , s ma már a számítógépet mind többet érté
kes információ nyerésére használják az operat ív irányítás és ügyviteli 
döntés részére az önigazgatási szervekben. 

Az Intézet a K S Z K szerepében még néhány évvel ezelőtt nagyobb 
számú ilyen információs rendszert és alrendszert dolgozott ki, amelye
ket ma sikeresen a lka lmaznak a gazdaságban és szolgáltatásokban. A 
projektánsok és más munkatársak ál landóan az újabb és tökéletesebb in
formációs rendszer projektálásán dolgoznak. 

2.6.1. A körzet gazdasága részére kidolgozott applikációs software 
áttekintése 

— A személyi jövedelemek elszámolása — 50 program, 10 jelentés; 
— A késztermék és a kereskedelmi áru irányítása — 36 program, 11 

jelentés; 
— Az alapeszközök alrendszerei — 45 program, 8 jelentés; 
— Nyersanyag- és anyagellátás irányítása — 87 program, 12 jelen

tés; 
— Vevők, beszerzők 31 program, 7 jelentés, 
— Termelés felülvizsgálása és irányítása 30 program, 4 jelentés, 
— Pénzügyi könyvelés 20 program, 12 jelentés, 
— Áramfogyasztás elszámolása 154 program, 13 jelentés, 
— A postai szolgáltatás elszámolása 43 program, 6 jelentés, 
— Fogyasztói kölcsönök feldolgozása 24 program, 6 jelentés, 
— Takarékbetétek és folyószámlák feldolgozása 

a bankok részére 42 program, változó 
számú jelentés, 

* Meg kell jegyezni, hogy a középtávú tervidőszak eltelt periódusában néhány tmasz 
igen különböző felszerelést vásárolt, a KSZK véleményezése nélkül, ezért most több
ségük nem kompatibilis a meglévő UNIVAC-cal. 



2.6.2. A társadalmi tevékenység és állami szervek részére kidolgozott 
applikációs software áttekintése 

— Községi szkupstina részére 
kidolgozott pénzügyi munkák 150 program, 8 jelentés, 

— Kataszter 67 program, 12 jelentés, 
— Foglalkoztatási rendszer — 

Vajdasági S Z A T 91 program, 7 alrendszer, 
vál tozó számú jelentés, 

— A kommunális szolgáltatások 
feldolgozása 75 program. 

Az említetteken kívül a körzetben 123 programot dolgoztak ki egy
szeri használatra az automatikus adatfeldolgozás részére. 

A számítógépnek a tudományos-kuta tómunka terén a következő sike
res részvételét tudjuk kiemelni: 

— A szerbhorvát—magyar szótár magyar—szerbhorvát szótárrá való 
kifordí tásának alkalmából kidolgozott software; 

— A vágóhíd és a műtrágyagyár részére kidolgozott optimális ter
mékválaszték, optimálási módszerek alkalmazásával ; 

— A projektumkészítés optimálása hálótervezés felhasználásával; 
— A mezőgazdaság részére készült szimentációs modell kidolgozása; 
— Trend, korreláció, varr iancia stb. meghatározására szolgáló statisz

tikai módszerek alkalmazása. 
Mint ahogy az elmondottakból kitűnik, az Intézet több mint 1000 

akt ív programot használ, melyek a körzeti gazdasági és társadalmi élet 
jelentős részét felölelik. 

3. A Z I N F O R M A T I K A ÉS A Z A U T O M A T I K U S 
A D A T F E L D O L G O Z Á S TOVÁBBI FEJLŐDÉSE 

A középtávú 1976—1980-ig terjedő tervidőszakban vagyunk, amikor 
az elmúlt időszak eredményeit összegezzük (amit az előző pontban már 
megkíséreltünk), de ugyanakkor a következő (1981—1985-ig) tervidő
szak irányelveit is meghatározzuk. 

A továbbiakban az informatika és az automatikus adatfeldolgozás 
továbbfejlesztésének első váz la tá t ismertetjük a szabadkai községben, az 
általánosság érvénye nélkül. A koncepciót, a szerzők ötleteit a középtá
vú terv sikeres kidolgozásához való hozzájárulásunknak kell tekinteni. 

3.1. Az informatika és az automatikus adatfeldolgozás középtávú ter
vének irányelvei 

Az informatika-fejlesztésben és az automatikus adatfeldolgozásban a 
közelmúltban kiváló eredményeket ér tünk el. Erről tanúskodnak a t a r 
tományi Informat ikai Tanács Az informatika fejlődésének feltételei és 
lehetőségei a vajdasági SZAT-ban című anyagának adata i is, melyek 



szerint ez a körzet az össz vajdasági számítógép-mennyiségben 9 ,6%-ka! 
szerepel (13 rendszer az össz 6220 kb-ból) . Ez azt bizonyítja, hogy eb
ben a körzetben a kiskapacitású számítógépek beszerzése okozott legke
vesebb gondot. 

H a mindehhez hozzáadunk egy korábbi anyagból származó adatot , 
mely szerint ez a körzet , az előzőekben ismertetett kapacitással az össz 
vajdasági kimenő formátumok 4 0 % - á t adja, akkor világos, hogy figye
lemre méltó a kapacitáskihasználásban és az applikációs software fej
lesztésében. 

Mindenesetre hozzá kell lá tni : 
— az eddigi eredmények részletes elemzéséhez és a helyzet felmérésé

hez ezen a téren, 
— az informatika és az automatikus adatfeldolgozás továbbfejleszté

sének tervezéséhez a körzetben. 
Mivel a tervek egybehangolása sarkalatos kérdése az önigazgatása 

tervezésnek, így körzetünkben is fokozott tevékenységet kell kifejteni a 
körültekintően kidolgozott középtávú terv érdekében. 

Ezt támasztják alá a következők is: 
— N o h a van bizonyos számú szakkáderünk s ezeknek a koncentrá

lása is viszonylag jó, ennek a kérdésnek azért a közeljövőben is nagy 
fontosságot kell tulajdonítani és tevrszerűen rendezni. 

— A közeljövőben még szigorúbb követelmények várha tók az appli
kációs software fejlődését illetően, s ezért fokozni kell a szakkáderka
pacitást, a software megoldások sorrendjét pedig pontosan meghatározni . 

— Ar ra is számítani kell, hogy a továbbiakban még szigorúbbak 
lesznek a számítógépes felszerelés behozatalának körülményei, s valószí
nű, hogy csak a jól tervezett és összeegyeztetett kérvényeket veszik fi
gyelembe. 

— Tar tományi szinten is összehangolják a középtávú terveket. így 
nemcsak a körzetek, de az egyes ágazatok és csoportosulások tervének 
egybehangolása is vá rha tó . 

A körzeti tervek összehangolásakor a ha rdware kapacitás és software 
szükséglet fejlesztésére, az ágazati összehangoláskor pedig a software 
megoldások összehangolására fordí tanak nagyobb gondot, mert a hard
ware szempontjából egy munkaszervezetnek nem érdeke, hogy terveit 
egy területileg távol eső rokon munkaszervezetéhez idomítsa. 

Mivel tehát körzetünk nagyon is érdekelt az informatika és automa
tikus adatfeldolgozás még intenzívebb fejlődését illetően, ezért sürgősen 
hozzá kell látni a vázol t feladatok megoldásához. Ugyanis nem elég 
csak kidolgozni az egyes anyagokat és terveket, hanem elég hosszú idő 
kell ahhoz is, hogy erről az önigazgatási mechanizmus minden munkása 
véleményt alkossan és jóváhagyja. 



3.2. Káderképzési lehetőségek 
Mivel a középtávú terv legintenzívebb munkája még hát ra van, így 

nem adha tunk pontos választ a káderképzést és lehetőségeket illetően. Az 
informatika és automatikus adatfeldolgozás legjelentősebb összetevőjéről 
lévén szó, tehát a káderképzést is meg kell hosszabbítani, ill. tovább 
folytatni . 

Intézetünk káderképzési terve értelmében kádereinknek nemcsak a 
számát, de tudását is gyarapí tani szeretnénk. E szerint az Intézetnek 
1985-ben a következő káderei lesznek: 

— egyetemi tanár 5 
— rendkívüli tanár 3 
— docens 4 
— tanársegéd 4 
— tanársegéd-gyakornok 3 
— tanársegéd-gyakornok a tudományos 

munkakörben 3 
— szaktanácsadó 1 
— főszakmunkatárs 3 
— szakmunkatárs 5 
— egyetemi képzettségű dolgozó 25 
— főiskolai végzettségű dolgozó 30 
— középiskolai végz. dolgozó 42 

összesen: 123 

Az Intézet, a tervezett létszámot fiatal káderek összpontosításával tud
ja elérni, valamint a software káderek továbbképzésével, illetve az ál
talános káderképzéssel. 

Körzetünk kádereinek képzésére ugyancsak nagy gondot fordí tanak 
— az iskoláztatás, a szakirányú oktatás és a tanfolyamok is ezt a célt 
szolgálják majd. 

Körze tünk pontos szakember-számát, ill. igényét a középtávú tervek 
összehangolásakor ha tározzák meg. Ebből pedig a társult munka köve
telményei és igényei is azonnal ki tűnnek, va lamint a tantervek és t an 
folyamok programjai, s ez nagy segítséget nyújt az Intézetnek. 

3.3. A hardware, software, szervezés és adatfeldolgozás fejlesztése a 
KSZK szolgálatában 

A következő időszakban az Intézet, illetve K S Z K tudományos és 
szakmunkatársai előtt a következő fejlesztési feladatok ál lnak: 

3.3.1. Az új hardware beszerzésének és felszerelésének ajánlata a kör
zetben 

— A hardware termelésében és alkalmazásában elért új eredmények 
folyamatos követése, a KSZK és felhasználói érdekében. 



— A ha rdware újítások ajánlatának előkészítése a KSZK-ban , illetve 
a felhasználóknál. 

— Konzul ta t ív és opera t ív együttműködés az új ha rdware munkájá
nak beindításakor. 

— Konzul ta t ív és opera t ív együttműködés a beszerelt ha rdware ja
ví tásakor a KSZK-ban , illetve a felhasználóknál. 

3.3.2. Konzultatív és operatív együttműködés az új software beindí
tásakor és alkalmazásakor 

— Megfelelő szakemberek kiképzése a meglevő és az új software be
indítására és a lkalmazására. 

— A software újításokról szóló információk követése. 
— Konzul ta t ív és operat ív együttműködés a meglevő és az új soft

ware beindítására és alkalmazására. 

3.3.3. Aktív részvétel a KSZK kialakításában és fejlesztésében a 
DB/DC alkalmazására 

— A megfelelő káderek kiképzése a D B / D C felszerelés használatára . 
— Konzul ta t ív és operat ív részvétel a K S Z K D B / D C bonyolult 

munkájának beindításában és fejlesztésében. 

3.3.4. Aktív részvétel a KSZK kialakításában és fejlesztésében a diszt-
ributív adatfeldolgozás alkalmazására 

— A disztributív adatfeldolgozás (DAF) alkalmazási lehetőségeinek 
és szükségességének folytonos tanulmányozása. 

— A D A F projektálásán és a felhasználóknál tör ténő alkalmazáson 
tör ténő konzul ta t ív és operat ív munka . 

— A K S Z K munkásainak és felhasználóinak továbbképzése a D A F 
működése érdekében. 

3.4. A tudományos-kutatómunka soron levő feladatai 
— Tanulmányok és projektumkészítés; konzul ta t ív munka a tanul

mányok és projektumok gyakorlat i a lkalmazásán, amellyel a társadal
mi-poli t ikai szervezetek (községi, ta r tományi) információs rendszerének 
fejlődését segítik elő. 

— Tanulmányokon , projektumokon történő munka , va lamint az ez
zel kapcsolatos konzul ta t ív munka a t anu lmányok és projektumok meg
oldásainak bevezetésén a gyakorla tban, a következő információs rend
szerek fejlődésének érdekében: 

— a mezőgazdasági komplexumok tmasz-aiban, 
— az építőipari tmasz-okban. 
— a fémipari komplexumok tmasz-aiban. 
— Tanulmányokon , projektumokon tör ténő munka , va lamint az ez

zel kapcsolatos konzul ta t ív m u n k a a t anu lmányok és projektumok meg-



oldásainak, va lamint az U N I V A C applikációs softwarének bevezetésén 
a gyakorla tban, a tmasz irányítói döntéseinek optimálására. 

— Az applikációs software további fejlesztése a tmasz i rányí tó dön
téseinek optimálására (szimulációs modellek, stb.) 

— A tudományos információs rendszerek fejlesztése. 
— Az informatika témakörében jelentkező egyéb tanulmányokon és 

projektumokon tö r t ínő munka. 

3.5. Beruházások az automatikus adatjeldolgozás kapacitásának to
vábbi fejlesztésére 

A közeljövőben a K S Z K olyan beruházásokat tervez, amelyekkel fel
újítja az adatrögzí tő gépeket, és bővíti az U N I V A C 1100/11 számító
gép kapacitását . 

Az első természetszerű bővítés a terminálok számának növelése. A 
munkaszervezetek és társadalmi tevékenységek üzemeltette terminálokból 
150-et terveznek. Ezek a terminálok adatbázissal dolgoznak, real-time és 
time-sharing rendszerben. Ez a munkamódszer viszont a számítógép 
biztonságának és- áteresztő képességének növelését feltételezi. A rendszer 
biztonsága, a diszk-alrendszer és a memória részére teljes. A processzor 
biztonsága még egy processzor hozzákapcsolásával növekszik, amivel 
egyben a processzor kapacitása megduplázódik, ill. 10 átvitelre nő, real-
time rendszerben 1 másodperc alat t , és 3 másodperc lesz az átlagos je
lentkezési idő. 

Ajánlani kellene „számítógép szateli tek" szervezését a megfelelő adat
rögzítő berendezéssel, amelyek az Intézet központ i számítógép-rendsze
rével teremtenének kapcsolatot. Az U N I V A C is rendelkezik megfelelő 
felszereléssel (Variján 77) a konfiguráció különböző lehetőségével a szük
ségletektől és a kiválasztot t színvonaltól függően. 

A középtávú terv ilyen javaslatával összeegyeztethetők mindazok az 
igények, hogy sokan szeretnének még saját számítógépet és továbbfej
leszthető a számítógép-hálózat annak veszélye nélkül, hogy felaprózzuk 
az egyébként is kis körzetet. 

O lyan kiegészítő felszerelés beszerzését tervezik, amely az alapfel
szerelést ha tékonnyá teszi és elősegíti a szolgáltatás minőségének javí tá
sát, hogy korszerű és az igényeknek megfelelő legyen. 

3.2. Az információs rendszerek és az automatikus adatfeldolgozás fej
lődési távlata 

Az önigazgatású társadalomban a társult munka minden dolgozója 
részt vesz, nemcsak az irányítási , de a végrehajtási folyamatban is. Eb
ből az következik, hogy az önigazgatás szolgálatában álló információs 
rendszer feladata az igazgatási és végrehajtási folyamat egységét szor
galmazni, lehetővé tenni, hogy a döntéshozatal és a ha tároza tok valóra 
váltása egységes és folyamatos feladatként teljesüljön. 

Önigazgatásunknak olyan információs rendszerre van szüksége, amely 



idejében és megfelelő formában képes mindazoka t az eseményeket kö
vetni, melyeknek döntő szerepük van az akciók irányításában. 

A körzet termelő munkaszervezeteinek további fejlődési problemati
kájának elemzésével, valamint a termelés volumenjének kísérésével a 
közeljövőben a következő területek információs alrendszerének egységes 
kidolgozására van szükség: 

— készletellátottság és - irányítás, 
— termelésirányítás, 
— fejlődés és ingeneering, 
— megrendelés-feldolgozás, 
— személyes munkák , 
— pénzelés és elemzés, 
— piackutatás, 
— irányítástervezés. 
Mindezeket az alrendszereket a moduláris elv alapján kell kidolgozni 

úgy, hogy a munkaszervezet sajátossága szerint a rokon munkáka t ösz-
szefoglalják. 

Előfeltétel, hogy az így kiépítet t információs rendszerek olyan adat
bázisra épüljenek, amely sajátságos az egész munkaszervezetre nézve, 
hogy ezek alapján fejlődhessenek az irányító-információs rendszerek. 

Amikor a társadalmi tevékenységek információs rendszerének fejlődési 
távlatáról van szó, szem előtt kell ta r tani , hogy ez egy hosszú távla tú 
általános cél és a községek, va lamint t a r tományunk (mint a községek 
információs rendszerének felépítése) információs rendszerének kialakí tá
sára vonatkozik , míg a rövid távú célkitűzések az automatikus adatfel
dolgozás konkré t szükségleteitől függnek. 

Abból kell ugyanis ki indulni , hogy a községi információs rendszer a 
község fejlődésének és működésének i rányí tását szolgálja. 

így válik tehát az információs rendszer a társadalmi informálás elő
feltételévé, mert ennek alapján végezhető el a teljesített feladatok ellen
őrzése, illetve a soron levők tervezése. 

Következtetésként tehát levonhatjuk, hogy körzetünk információs 
rendszere is a vajdasági S Z A T általános információs rendszerének kere
tén belül fog fejlődni. Ezen belül pedig a termelő-ügyviteli rendszerek 
erősen automat izál t irányító-információs rendszereket építenek és fej
lesztenek ki. Ugyanis a nagy ügyviteli rendszerek színvonalán informá
ciós bázist kell teremteni, amely minden tmasz-ba eljuttatja a szükséges 
információkat az ügyviteli döntések meghozatalához és megvalósításuk 
ellenőrzéséhez. Az ügyviteli rendszerek azonban nem rendelkeznek fel
tétlenül saját műszaki felszereléssel, hanem a közösen kialakí tot t számí
tógép-kapacitásokat is használhatják. 



Rezime 

Razvoj informatike i A O P u opšt inama Subotičkog regiona u perioda 
1976—1980 sa osvrtom na srednjoročni planski period 1981—1985 

Društveni dogovor o zajedničkom programu razvoja informatike u oblasti 
društvenih delatnosti i državnim organima u SAP Vojvodini u periodu od 
1976—1980. godine utvrdio je obavezu izgradnje računarskih centara društve
nih delatnosti i državnih organa u SAP Vojvodini. Tako je predviđena iz
gradnja međuopštinskog računarskog centra sa sedištem u Subotici za opštinu 
Subotica, Bačka Topola, Ada, Senta, Kanjiža i Mali Iđoš. Na osnovu ovih 
dokumenata, pokrenuta je aktivnost na donošenju niza samoupravnih spo
razuma, izradi programa razvoja i projekata za formiranje regionalnog ra
čunarskog centra opštine Subotičkog regiona. U svim tim dokumentima je na
glašen integralni tretman potrebe razvoja informatike u udruženom radu ma
terijalne sfere, društvenim delatnostima i državnim organima, zasnovan na 
hardver podršci koja će se moći uključiti u mrežu računarskih sistema SAP 
Vojvodine. 

Autori članka daju prikaz razvoja informatike i AOP u proteklom pe
riodu počev od potpisivanja pomenutih društvenih dogovora i samoupravnih 
sporazuma o udruživanju rada i sredstava, zatim izgradnje i puštanja u rad 
(decembra 1978. god.) Računarskog centra, sve do razvijanja kadrovske baze 
i kapaciteta za AOP. 

Daje se detaljan prikaz hardvera UNIVAC 1100/11 koji je vrlo snažan 
sistem i obezbeđuje rad u telekomunikacionom režimu, kao i softvera. 

Drugi deo članka je posvećen daljem razvoju informatike i AOP (1981 — 
1986): razvoju kadrovskog potencíala, razvojnom radu u oblasti hardvera, 
softvera i obrade podataka za potrebe RRČ. 

RRC — Regionalni računski centar 
AOP — Automatska obrada podataka 

Resummee 

Die Entwicklung der Informat ik und der A D V (automatische 
Datenverarbei tung) in den Gemeinden der Suboticaer Region 
in der Periode 1976—1980 mit besonderer Hinsicht auf die 

mittelfristige Planungsperiode 1981—1985 

Die gesellschaftliche Vereinbarung über das gemeinsame Program der Ent
wicklung der Informatik im Gebiet der ausserwirtschaftlichen Aktivitäten und 
Staatsorganen, in dem Sozialistischen Autonomen Gebiet Vojvodina, in der 
Periode zwischen 1976 und 1980 erhält die Verpflichtung zum Ausbau der 
Rechnungszentren für diese Aktivitäten und Staatsbehörden. Es war nämlich 
vorgesehen das gemeinsame Rechnungszentrum für die Gemeinden Subotica, 
Bačka Topola, Ada, Senta, Kanjiža und Mali Iđoš, in Subotica auszubauen. 
Auf Grund dieser Dokumente, sind alle Arbeiten vorgenommen worden um 



das Erbringen der nötigen Selbstverwaltungsabmachungen; die Ausarbeitung 
der Programme und Projekte und die Errichtung des regionalen Rechnungs
zentrums der Gerneinden der Suboticaer Region. In allen diesen Dokumenten 
wurde die integrale Behandhabung der Entwicklungsnötigkeit der Informatik 
in der Sphäre der materiellen Produktion; der gesellschaftlichen Aktivitäten 
und der staatlichen Organe sonderlich betont, auf Basis der „Hardware — 
Stützung" um sich in das Netz der Rechnungszentren des Vojvodinaer Systems 
eingliedern zu können. 

Die Verfasser des Artikels bringen uns zur Erkenntnis, über die Entwick
lung der Informatik und der ADV in der vergangenen Periode angefangen 
von der Unterschreibung der genannten gesellschaftlichen Vereinbarungen und 
Selbstverwaltungsabmachungen über die Arbeit- und Mittelvereinigung, durch 
den Ausbau und Instandsetzung der Rechenzentrums (Dezember 1978) so wie 
bis zur Entwicklung des Kaderbasis und der Kapazität der ADV. 

Das „Hardware UNIVAC 1100/11", das ein sehr starkes System ist und 
die Arbeit im Regime der Telekommunikation ermöglicht und auch die Ver
bindung des „Softwares" ermöglicht, wird im Artikel minutiös verzeichnet. 

Der zweite Teil des Artikels ist der weiteren Entwicklung der Informatik 
und der ADV (in den Jahren 1981—1985) gewidmet: der Entwicklung des 
Kaderpotentials, der Arbeit in Hinsicht der Entwicklung der Softwares, Hard
wares und der Datenbearbeitung für das regionale Rechnungszentrum über
haupt. 



Kövesdi Illés 

A TÁJÉKOZTATÁS TÁRSADALMI RENDSZERE 

A tar tományi informatikai tanács a fenti címmel egy cikkgyűjteményt 
adot t ki, mely felöleli a tájékoztatás társadalmi rendszere tárgyköréből 
1979. április 4-én, Újvidéken megtar tot t tanácskozás beszámolóit és az 
ot t elhangzott hozzászólások szövegét. 

I m m á r harmadik éve, hogy Vajdaságban gazdag alkalmi műsor ke
retében igyekeznek megrendezni a t a r tomány minden nagyobb helysé
gében és városában az Informat ikai N a p o k a t . 

Az informatikusok újvidéki tanácskozását a tájékoztatás társadalmi 
rendszere kérdésének jegyében ta r to t ták meg, mivel ez a kérdés a tár
sadalmi tevékenység minden hordozója érdeklődésének és munkájának 
időszerű területe. 

A tájékoztatás társadalmi rendszere anyagának végleges dokumentu
mát , melynek kidolgozásában Kardel j elvtárs is részt vett , a Jugoszláv 
SZSZK Képviselőházának Szövetségi Tanácsa H a t á r o z a t a tájékoztatás 
társadalmi rendszerének alapjairól címmel hozta meg, 1979. május kö
zepén. 

A tanácskozás témaválasztása azért is időszerű volt, mert annak tag
lalása egybeesett a H a t á r o z a t meghozatalával . 

Az informatikusok tanácskozásán, melyen Vajdaságon kívüliek is meg
jelentek, 18 beszámoló és címszó foglalkozott a jelzett témával . Mind
ezek bemutatása nagy teret igényel, ezért mi csak az anyagokban do
mináló kulcskérdésekkel foglalkozunk, melyek a későbbi hozzászólások 
és a széles körű vi ta tá rgyát is képezték. 

A beszámolók nagy részében, de különösen a hozzászólásokban, 1 je
lentős fáradozások tör ténnek a tájékoztatás társadalmi rendszerének és 
feladatainak, va lamint a lanyainak a szabatos meghatározására. 

A kérdés taglalása során elhangzottak ar ra u ta lnak , 2 hogy a tájékoz
tatás társadalmi rendszerének alkotmányos meghatározása a gyakor la t 
ban hasznos, helytálló és főleg használható fogalom. Ez az a szűkebb 
értelemben vet t pontos meghatározás, mely a társadalmi szervezettscg-



ben részt vevő dolgozóknak és polgároknak biztosítja mindazokat az ada
tokat és információkat, melyek lehetővé teszik, hogy a fejlődés társa
dalmi újratermelését teljes egészében irányítsák. 

A Statisztikai H i v a t a l 3 és a Társadalmi Könyvvi te l i Szolgálat 4 beszá
molói rámuta t tak , hogy a tájékoztatás társadalmi rendszerének minden 
szervezett formában jelentkező funkciója külön figyelmet érdemel. To
vábbi elméleti és szakmai feldolgozást igényel a cikk szerzőinek izon 
gondolata, hogy a Statisztikai H iva t a lnak mint állami szervnek és mint 
intézménynek is, önigazgatási átalakuláson kell átmennie. 

A tanácskozáson elhangzott azon eredmények bemutatása is, melyek 
a Ha t á roza t törekvéseinek alkalmazásáról és megvalósításáról szólnak. 
Értékesek azok a cikkek, 5 amelyek a hazánk többi részében (Horvá t 
ország, Szlovénia, Bosznia-Hercegovina, Kosovo és a Szerbia szigorúan 
vett szakszolgálatai) elért eredményeket tükrözik. Ezút ta l is sürgették 
az informatika gyorsabb és ésszerű fejlődését szorgalmazó társadalmi 
megállapodások megkötését, valamint mindazoknak az önigazgatási meg
egyezéseknek a meghozatalát , melyek meggyorsí tanák a tájékoztatás tár
sadalmi rendszerének hatáskörébe tar tozó megoldások és kötelezettségek 
teljesítését. 

A közölt cikkek magának a H a t á r o z a t n a k is jelentős figyelmet szen
telnek. Közlik azokat az okokat is, melyek miat t a Ha tá roza to t nem 
lehetett már egy évvel előbb meghozni . 6 A határozat tervezetről folyta
tot t vi ta során legtöbb dilemma a következő kérdésekből adódot t : Szük
séges-e egy új, önálló társadalmi tájékoztatási szolgálat; a tömegtájékoz
tatást be kell-e iktatni a ha tározatba; a polgárnak és dolgozónak helyet 
kell-e kapnia a ha tározatban, mivel életének és munkájának minden moz
zanatáról pontos és körül tekintő tájékoztatásra van joga? 

Olyan értékelés is e l h a n g z o t t , 6 . 7 hogy a tájékoztatás társadalmi rend
szerének eddigi fejlődése inkább a végrehajtás és igazgatás, a társuit-
munka-szervezet ügyviteli szervei szükségleteinek kielégítését szolgálta, 
mintsem a polgárokét és a dolgozókét. Továbbá gyakran előfordult, 
hogy a begyűjtött és feldolgozott anyagot azon körök érdekeihez szab
ták, melyek azt felhasználták. A szigorúan vet t szakszolgálatok, szervek 
és a társadalmi tájékoztatás szervezetei arányta lanul fejlődtek. Ez a hely
zet az adatok kettőzéséhez vagy a már begyűjtött ada tok gyakori fel 
nem használásához vezetett . A tájékoztatás társadalmi rendszerének lé
nyege, miként az a Ha tá roza tbó l is ki tűnik, hogy a felhatalmazott szer
vek és szervezetek hatásköréből át kell ruházni a társadalmi szerve
zettség formáira, a helyi közösségre, a községre, valamint a társadalmi 
tevékenység és felelősség nálunk honos egyéb hordozóira. 

Mivel az információs rendszerek kialakítása a tájékoztatás társadalmi 
rendszerének külön területét képezi, így ez a kérdés is a megbeszélés 
tá rgyát képezte. A cikkgyűjtemény felöleli azokat a munkáka t is, ame
lyek hazánk nagyobb városainak automatikus információs rendszerével, 
illetve szűkebb Szerbia 8 információs rendszere kialakí tásának eredmé-



nyeivel foglalkoznak. U ta lnak ezenkívül a r r a is, hogy mielőbb le kell 
rakni a Szerb SZK információs rendszerének egységes alapjait. Ugyan
ezt kell tenni Jugoszlávia információs rendszerének ügye érdekében is. 

Az informátorképzés tárgyköréből két cikket közöl a gyűjtemény: 9 

A tájékoztatás társadalmi rendszerének káderfeltételei a Szlovén Szocia
lista Köztársaságban és Tájékoztatási káderképzés a vajdasági főiskolá
kon és egyetemeken. 

A bemutatot t cikk- és vitagyűjtemény ta r ta lma, szerényen ugyan, He 
hozzájárul a tájékoztatás elméleti és gyakorla t i kérdéseinek tisztázásá
hoz és egy aktuális probléma tüzetes elemzéséhez. 

Jegyzetek 

1 Dr. Ivan Mamužić: Diskusija 
2 Stevan Vrebalov: Završna reč na savetovanju o društvenom sistemu infor-

misanja povodom „Dana informatike '79" 
8 Dr. Vojin Kovalinka: Uloga i zadaci statistike u društvenom sistemu in-

formisanja 
4 Ljubiša Miljević: Uloga i zadaci Službe društvenog knjigovodstva u dru

štvenom sistemu informisanja 
5 Andrej Jerman-Blažič (SR Slovenija), Ane Jakšić (BiH), Jorgovanka Miloje-

vić (SAP Kosovo), Miloje Molerović (SR Srbija), Antun Krajnović 
(SR Hrvatska) 

• Batrić—Jovanović: Uvodno izlaganje „Rezolucija o osnovama društvenog 
sistema informisanja" 

7 Nikola Markovié: Razvoj društvenog sistema informisanja i zadaci dru-
štveno-političkih zajednica 

8 Miloje Molerović: Izgradnja informacionih sistema SR Srbije van pokrajina 
• Az említett cikkek szerzői: Mr. Marján Krisper, dr. Neđo Balaban és Alek

sandar Nedeljković 

Rezime 

Društveni sistem informisanja 

Pod ovim naslovom je Pokrajinski savet za informatiku izdao Zbornik ra
dova i diskusija sa savetovanja „Društveni sistem informisanja", koje je odr
žano u okviru „Dana informatike "79" u Novom Sadu 4. aprila 1979. godine. 

Izbor teme za savetovanje je bio utoliko aktuelan što se njegova rasprava 
podudarala sa donošenjem Rezolucije o osnovama društvenog sistema infor
misanja. 

Na savetovanju informatičara na kojem su uzeli učešća i predstavnici van 
područja Pokrajine, podneto je 18 referata i naslova posvećenoj ovoj temi. 
U većini referata, učinjeni su značajni napori u tom pravcu da se definišu i 



precizno identifikuju zadaci društvenog sistema informisanja i da se pokušaju 
identifikovati subjekti tog društvenog sistema informisanja. 

Objavljeni Zbornik radova i diskusija svojim sadržajem, istina predstavlja 
skroman doprinos u razjašnjavanju teorijskih i praktičnih pitanja vezanih za 
društveni sistem informisanja, ali je kao publikacija dragocena, jer doprinosi 
sagledavanju aktuelnih događaja u kome se nalazimo. 

Kurzfassung 

Das gesellschaftlichen Informationssystem 

Unter diesem Titel hat das Rat für Informatik unseres autonomen Gebiets 
ein Sammelwerk der Arbeiten und Diskussionen bei der Beratung, die im Ra-
men des „Tages der gesellschaftlichen Informatik", am 4. April 1979 in Novi 
Sad besprochen wurden, ausgegeben. 

Die Auswahl der Thematik war desto interessanter, da die Beratung gleich
zeitig mit den Erlass der Resolution über die Grundlagen des gesellschaftlichen 
Systems der Automatik, stattgefunden hat. 

An der Konsultation der Informatiker, an der auch Vertreter der Gebiete 
ausser unserem Autonomgebiet teilgenommen haben, wurden 18 Referate und 
Ansprachen vorgelegt, die sich mit diesem Thema beschäftigten. In der Mehr
heit dieser Ausführungen wurden ernste Bemühungen um die Definition und 
Identifikation der Aufgabe des gesellschaftlichen Informatiksystems, und der 
Identifikation der Wirker dieses Systems unternommen. 

Die Ausgabe des Sammelwerkes der Arbeiten und Diskussionen ist zwar 
eigentlich ein bescheidener Beitrag zur Erklärung theoretischer und praktischer 
Fragen, die sich im Ramen des gesellschaftlichen Systems der Informatik stel
len; ist jedoch eine wertvolle Publikation, da es zum Erkanntnis der aktuellen 
Prozesse — die sich in diesem Bereich vor uns stellen — beigetragen hat. 



Somogyi Sándor 

HOZZÁJÁRULÁS A SZIMULÁCIÓS MÓDSZEREK 
ALKALMAZÁSÁHOZ A MEZŐGAZDASÁGI 

KOMPLEXUMBAN 

Bevezetés 

A matemat ikai programozás alkalmazásának egyik legfontosabb te
rülete a termelő munkaszervezetekben az optimális terv variáns kivá
lasztása. Különböző módszerek közül a legszélesebben a lineáris progra
mozást a lkalmazták. A gyakorlat azt mutatja, hogy a lineáris progra
mozás megfelelő információbázis mellett igen jelentős eredményeket ad, 
jelentős tar ta lékokat tá r fel, azonban statikussága és a linearitás miat t 
nem öleli fel a dinamikus és stohasztikus folyamatokat hosszabb időn 
belül. 

Éppen ez az észrevétel muta t rá az olyan módszerek feltárásának 
szükségességére, amelyek hűebben tudják megjátszani az ügyviteli jelen
ségek dinamikáját a termelő munkaegységekben. 

Az Egyesült Államokban a szimulációs módszereket még az ötvenes 
években kezdték alkalmazni az élet különböző területén, az összetett 
rendszerek lehető viselkedésének kivizsgálására különböző feltételek mel
lett. Ilyen nemű kutatásokat ma Európában, sőt hazánkban is végeznek. 

Tekintettel arra , hogy a hazánkban elért erdmények igen szerények, 
különösen a mezőgazdasági komplexumokra vonatkozóan hozzálá t tunk 
e terület kivizsgálásához. 

Ezen munkának az lenne a feladata, hogy e terület kivizsgálásához 
tar tozó alapelveket bemutassa. 

Mi a szimuláció? 

A szimuláció alat t olyan kísérletet értünk, amelynek célja, hogy egy 
kivizsgált rendszer lehető viselkedéseit elemezze, hozzávetőlegesen valódi 
feltételek között . 

A szimuláció lényege tehát, a valóságban létező rendszerek modelle-



zése, és a modell viselkedésének kivizsgálása meghatározot t feltételek 
között . 

A műszaki tudományokban régóta a lka lmaznak kísérletezést model
leken, mégpedig igen nagy sikerrel (pl.: a repülőgép modellek vizsgálata 
különböző légkanálisokon). Gazdasági tudományokban lehetetlen a mo
dellek ilyen alkalmazása. Egészen az utóbbi évtizedekig a kísérleteket 
valóságos rendszereken kellett végrehajtani. így például , a szervezési vál
tozások hatását néhány szervezeten vizsgálták, s csak az eredmények 
ellenőrzése után a lkalmazták a kísért vál tozásokat szélesebb körben is. 

A matemat ika , a rendszerelmélet, a modellezés és nem utolsósorban 
az automatikus adatfeldolgozás gépezetének és software-nek fejlődése 
lehetővé tette az olyan ismeretek megszerzését, amelyek elősegítették a 
kísérlet a lkalmazásának lehetőségét az összetett társadalmi-gazdasági 
rendszerekben. Magától értetődik, hogy az elektronikus számítógéppel 
végzett kísérletek a rendszerek matemat ikai modelljére, valamint a dina
mikus folyamatokra vonatkoztak . Ezért a szimulációt a gazdasági tanul
mányokban a rendszerek dinamikus viselkedésének tanulmányozására al
ka lmazot t módszernek tekintik. N a y l o r a szimulációs modelleket a kö
vetkezőképpen definiálja: „Olyan numerikus módszerek, amelyek a kí
sérletek végrehajtását segítik elő digitális számítógéppel dinamikus rend
szerek matematikai modelljein." 1 

Ezen megjegyzésekből tisztán következik, hogy a szimuláció sikeres 
végrehajtásának előfeltételei a következők: 

— olyan paraméterek létezése, amelyek a rendszer ál lapotát írják le 
az induló pi l lanatban; 

— (egzogén és endogén) paraméterek, amelyek a rendszer körülmé
nyeit fejezik ki az induló pil lanattól kezdve bizonyos ideig; 

— a rendszer viselkedésének kiszámítása az induló pi l lanat ál lapota, 
az egzogén és endogén változások, a rendszer elemeinek és egymásra 
való hatásainak alapján. 

A szimulációs módszerek alkalmazási lehetősége a mezőgazdaságban 

A mezőgazdasági termelés igen összetett rendszer, még a tömeges ter
melés esetén is, amikor a termelőegységek specializáltak. Az ilyen össze
tett rendszerek viselkedésének részletes szimulációja hosszabb időn ke
resztül nem lehetséges a következő okok miat t : 

— a tudás mai fokán képtelenek vagyunk leírni minden elem minden 
körülmény között i viselkedését, 

— az ilyen nagyméretű, átfogó modellek megoldása akadályokba üt 
közne, 

— a kapot t eredmények áttekinthetetlenek lennének és a lkalmat lanok 
analízisre és más operat ív célokra, 

— az ilyen átfogó modell információs követelménye túllépné a reális 
ha tárokat . 



A modellezés tehát megköveteli az absztrakció és agregációnak jelen
tős mértékét, abból a célból, hogy elhanyagolható legyen mindaz ami 
kevésbé fontos, de a rendszer legfontosabb elemei megmaradjanak, vala
mint azok összefüggései, amelyektől a rendszernek mint egésznek mű
ködése és működési eredménye legnagyobb mértékben függ. Egyedül csak 
ilyen módon ju tha tunk olyan modellhez, amely eléggé általános a leg
fontosabb összefüggésekre való tekintettel, de ugyanakkor eléggé egy
szerű is az információs szükségletekre, a kapot t információk megoldá
sára és felhasználására vonatkozóan. 

Amennyiben mezőgazdasági termelő egységek viselkedését szeretnénk 
szimulálni, a következő modelleket kell kifejleszteni: 

— a termelési folyamatok biotechnikai összefüggése; 
— az elemek naturális viszonya, 
— pénzügyi feltételek és gazdálkodási mód hatása a rendszer visel

kedésére. 
A szimulációs módszernek a mezőgazdaságban való alkalmazási lehe

tősége, figyelembe véve az előbbi tényeket és a szimuláció lehető céljait 
(a döntéshozatal prbolémáinak megoldása, a felállított hipotézis ellen
őrzése, a tervezett változások következményeinek vizsgálata) két lehető 
koncepciót nyújt : 
1. A mezőgazdasági termelőegység szimulációs modelljét úgy kell el

kezdeni, hogy szem előtt kell t a r tan i minden termelői ágazat és fo
lyamat megjelenését. 

2. El kell készíteni a speciális mezőgazdasági termelőegységek szimulá
ciós modelljét, ahol csak egy termelői ágazat szerepel néhány ter
melői folyamattal , ellenben később az ilyen modellek nagyobb és 
átfogóbb modellt kell hogy alkossanak. 

Az ismertetett koncepciók elemzése alapján olyan következtetéshez 
ju to t tunk, hogy a második koncepció reálisabb, gyakorlat iasabb és elfo
gadhatóbb a mi körülményeink között , a következő okokból: 

— az első koncepció elfogadása vagy nagyméretű modell megalkotá
sát vagy igazolatlanul nagyfokú absztrakciót és leegyszerűsítést jelen
tene, ebből kifolyólag olyan modell t kapnánk , amely kisebb v. nagyobb 
mértékben megfelelne a mezőgazdasági munkaszervezet klasszikus sok
rétű termelésű alakjának, az ilyen szervezési formának viszont (mint a 
mezőgazdasági termelőegységek alapvető szervezési formája) a mi fel
tételeink közöt t nincs jövője, 

— A társul t munka törvényével összhangban a termelői egységek 
(tmasz) olyan szervezésére törekszünk, amely magasan specializált 
tmasz-okat tesz lehetővé, s amelyek gazdasági egységeket képeznek 
és munkájukat a piacon értékesíthetik, 

— a későbbi fázisban, az alapvető szimulációs modellek integrációja 
a lkalmával az ilyen hozzáállás sokkal nagyobb rugalmasságot tesz le
hetővé. A megfelelő modellek integrációjával megalkotható a munka-



szervezet vagy összetett tmasz szimulációs modellje, de szükség esetén a 
reprodukciós egység modellje is, 

— a szimulációs modell kiépítésének moduláris koncepciója lehetővé 
teszi, hogy később az összetettebb rendszerek modelljeihez jussunk annak 
veszélye nélkül, hogy a modell túlméretezett legyen, vagy fontos össze
függéseket hanyagoljon el, mert az alapvető modell tapasztalatából in
dul ki. 

Az alapvető koncepció kiválasztása után felvetődik a következő kér
dés: Milyen fokig engedhető meg az absztrakció és az egyszerűsítés? 

Más országok hasonló modelljeinek elemzése a következő jelentős té
nyezőre muta to t t rá : 

— amennyiben jelentősebb egyszerűsítéseket végzünk, olyan modellt 
kapunk, amely egyszerűen kezelhető, de kevésbé reális, 

— ha a felhasználó több bemenő ada t formájú paraméter t vá l toz ta t 
ha t meg, reálisabb eredmények kapha tók , azonban a modell nehezeb
ben kezelhető. 

A vajdasági mezőgazdaság tényleges helyzetének ilyen elemzése a lap
ján olyan következtetéshez ju tot tunk, hogy a mi feltételeink közöt t nem 
reális: 

— mezőgazdasági termelési függvény szoros beépítése a modellbe, 
mert a földek különböző t ípusán jelentős eltérések jelentkezhetnek a mű
t rágyának a hozamra való hatásában, s ezek szerint a termelői függvény 
paramétereiben is, 

— figyelmen kívül hagyni a műszaki felszereltségekben és a külön
böző tmasz-ok, egyes kul túrák termelési folyamataiban jelentkező je
lentős technológiai különbségeket, 

— elmulasztani elemezni a szimulációs modell eredményeit a munka
erő és géppark egyenletes felhasználásának szemszögéből. 

Ez okokból kifolyólag olyan ál láspontra ju to t tunk, hogy olyan mo
dellt kell megszerkeszteni, amely a bemenő paraméterek elasztikus ösz-
szeállítását, normat ívok, ada t t á rak használatát és a technológiai folya
matok szabad megszerkesztését teszi lehetővé a modell felhasználójának 
igénye szerint. 

Az ilyen modell rugalmassága lehetővé teszi a kisebb fokú absztrak
ciót és egyszerűsítést, de a modell felhasználójától nagyobb tudást és 
alkotókészséget követel. Magától értetődik, hogy az ily módon megal
koto t t szimulációs modell nem ad optimális megoldást, hanem csak a 
rendszer viselkedésének lehetséges variánsait , valamint analitikus eleme
ket az elemek egymás közti viszonyának követéséhez. Különben az ilyen 
összetett rendszerben mint a mezőgazdaság, igen nehezen ha tározható 
meg az op t imum fogalma. Rendszerint egyidőben több különböző opt i 
mum van. A szimulációs modell a lkalmazásának nem az egzakt opt i 
mumkeresés a célja, hanem az elemek lehető viselkedésének és viszonyá
nak kivizsgálása, és a modell felhasználójára bízza a megoldás kiválasz
tásának szabadságát. 



A szimuláció folyamata 

A szimulációs módszerek az összetett rendszerek pontosabb megisme
résére való törekvés eredményeképp jöttek létre. Ezért , a szimuláció al
kalmazásának minden egyes példája meghatározot t problémával foglal
kozik és egyedi. A szimulációnak nincsenek olyan általános szabályai, 
amelyek az analitikus módszereket jellemzik. A szimuláció nem a mo
dell egyetlen t ípusát jelenti, hanem a probléma megoldási módszerét, 
melyeknek mindenesetre azonos logikája van. Gazdasági-szervezési p rob
lémák elemzésénél szimulációs módszerrel, a tapasztala t szerint a követ
kező problémákat lehet megoldani: 

A S Z I M U L Á C I Ó F O L Y A M A T Á B R Á J A 

Az 1. ábra alapján: 
— a kutatás problémájának és céljának meghatározása, 
— a vizsgálandó rendszer megismerése, 
— a rendszer logikai modelljének meghatározása, 
— a rendszer matemat ikai modelljének meghatározása, 
— a számítógép felhasználásához kapcsolódó probléma megoldása (a 

programok elkészítése, fordítása, tesztelése, a dokumentáció elkészítése, 
használati utasítások megírása stb.), 

— a szimuláció végrehajtása, 
— a kapot t eredmények elemzése, 
— a folyamat teljes vagy részleges megismétlése javítás vagy újabb 

vál tozatok elkészítésének érdekében. 

A kutatás problémájának és céljának meghatározása 

A szimuláció első lépése a probléma természetének és világosan körül
írt céljának meghatározása. A probléma természete és a meghatározot t 
célok olyan kri tér iumot jelentenek, amely meghatározza a szimulációs 
modell megszerkesztésének módját. 

A célok egyben alapvető kri tér iumai is a matemat ikai modell, vala
mint a számítógépen tör ténő probléma megoldási módszere elemzésének. 

Amennyiben a szimuláció eredményei elsősorban a döntéshozatal elő
készítésének problémáját kell hogy megoldják, akkor külön figyelmet 
kell fordítani a probléma lényegének meghatározására. Ezek mellett 
előre meg kell határozni azokat a kr i tér iumokat , amelyek alapján el
ju tunk a felelethez, és amelyek alapján az elemzést végezzük, és osztá
lyozzuk a kapo t t válaszokat . A szimulációs módszereket, ezek szerint nem 
alkalmazhat juk a döntéshozatal előkészítésére, ha a célfüggvény nincs 
meghatározva. Például, ha szimulációval a vegetációs időszakban fellépő 
munkafelesleg kérdését szeretnénk megoldani, a különböző termelőfolya-
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mátok kombinációinak tanulmányozásakor az adot t körülmények közöt t 
elfogadható munkafelesleg színvonalát is meg kell ha tároznunk. 

A feltevés ellenőrzése esetén, a szimulációs módszerrel pontosan defi
niálni kell azt , hogy mi a hipotézis, és mi lesz az, amit majd a hipotézis 
elfogadásának vagy elvetésének bizonyítására hozunk fel. 

A tervezett változások következményeinek felmérésekor (technológiai 
csere, új beruházás, árvál tozás stb.) meg kell határozni , hogy milyen 
ha tárok közöt t engedhetők meg, illetve tervezhetők a változások és ho
gyan mérhetők a következmények. 

A rendszer logikai modelljének ismertetése 

A szimuláció második lépése a vizsgálandó rendszer megismerése a 
rendszerelmélet felhasználásával. 

Ez a lépés magába foglalja az adatgyűjtést, a rendszerelemzést és is
mereteink szintézisét a rendszerről és a logikai modell felépítését. 

Az adatgyűjtés és a rendszerelemzés igen különböző módszerekkel tör
ténik az elemzés elmélyítésének követelményétől és a felállított céloktól 
függően. 

Igen jelentős szerepe van a vizsgálandó rendszernek is. A z egyszerűbb 
rendszerek esetén az adatgyűjtés és rendszerelemzés feladata egyszerűbb, 
azonban szem előtt kell ta r tani , hogy a mezőgazdaság összetett rend
szer, a biológiai tényező jelentős szerepével, amely egyúttal jelentős 
elemző munká t követel. Szem előtt kell ta r tani azt is, hogy a termelő 
szervezési egység viselkedésének tanulmányozása és elemzése, amely je
lentős biológiai tényezőket foglal magába, a rendszerelmélet szemszö
géből még csak kezdeti s tádiumban van , és hogy még nem rendelkezünk 
eléggé gazdag információbázissal. Ebben az értelemben a mezőgazdasági 
termelő rendszerek viselkedésének minden tanulmányozása és elemzése 
alkotó jellegű munká t jelent, amelynek eredménye olyan új és az ál ta
lánosítás részére érdekes ismereteket jelenthet, amelyeket már nem kizáró
lag a konkré t feladat szimulációs módszerrel való megoldásának tekint
hetünk. 

Azoka t az ismereteket, amelyeket az adatgyűjtés és rendszerelemzés 
eredményeképpen nyer tünk, szintetizálni kell és behelyettesíteni a rend
szer logikai modelljébe. A rendszer logikai modellje egyszerűbb és ösz-
szetettebb is lehet. A fontos az, hogy az ábra pontosan a rendszer mű
ködését, va lamint az elemek kapcsolatát tükrözze. 

Általános esetben a rendszer logikai modellje a következőkből ál l : 
(2. ábra) 

— a rendszer célja, 
— a rendszer bemenő adatai , 
— a rendszer kimenő adatai , 
— az alrendszer, amelyet i rányí tunk, 
— irányí tó rendszer. 



A rendszer logikai modelljében ezek szerint meg kell határozni és 
konkretizálni kell: 

— a rendszer célját, amelyek a szimulációs modell működésének mér
céje lesz, 

— a rendszer bemenő adatait minőség és mennyiség szerint, amely 
segítségével a modellnek működnie kell, 

— a rendszer célját, amely a szimulációs modell működésének mér-
ket a bemenő adatok és a rendszer működésének — a transzformációs 
folyamat következményeképpen kapnunk kell egy meghatározott perió
dusban, 

— az irányított alrendszerben történő transzformációs folyamatot, 
— az irányító rendszer akcióit az irányított alrendszer működése 

közben. 
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Leszögezhetjük, hogy lehetetlen megismerni a rendszert, modellt épí
teni és a szimulációt alkalmazni a biológiai tényezők megfelelő ismerete 
nélkül, a technikai-technológiai tényezők, valamint a termelés jellemzői
nek ismerete nélkül, mert a matematikailag rendkívül pontos modell is 
használhatatlan adatokat nyújthat, amennyiben nem sikerült az elemek
re jellemző kapcsolatokat és transzformációkat a modellbe építeni. 

A matematikai modell meghatározása 

A matematikai modell meghatározása a rendszerről alkotott ismere
teken és a rendszer logikai modelljén alapszik. A modellalkotás lényege 
a valósághű ábrázolás matematikai eszközökkel. Mivel a szimulációnak 



nincs formálisan meghatározot t algoritmusa, a modellalkotás s t rukturá
lásának sincsenek szigorú szabályai. A modell minden külön esetben 
probléma orientált , mégpedig sokkal jobban mint bármely más mate
matikai módszer, például a lineáris programozás. 

A szimulációs modellek nagy változatossága a következőkre vonat
kozik: 

— a paraméterek kiválasztása, 
— a paraméterek számának meghatározása, 
— az elemek és paraméterek összefüggésének matematikai kifejezése. 
Az összefüggés lehet determinisztikus, sztohasztikus, lineáris, nem lineá

ris. A szimuláció céljától függően választhatunk statikus vagy dinamikus 
modellt. 

Mivel a rendszer meghatározot t tulajdonságú elemekből áll, amelyek 
összefüggésben vannak egymással a bemeneteltől a kijövetelig, minden 
transzformációs folyamaton keresztül, és mivel a rendszer működése az 
egyik állapotból a másikba való ál landó átalakulást jelenti, így a rend
szer működését éppen a transzformációk leírásával jellemezhetjük. 

A matemat ikai modell feladata az, hogy a rendszer logikai modell
jének és transzformációs fo lyamatának ta r ta lmát matematikai modell 
alakjában adja meg, mégpedig úgy, hogy: 

— a paraméterek megegyezzenek a rendszer elemeivel, 
— a modell feltételei megegyezzenek az elemek összefüggésével, 
— a modell feltételei megegyezzenek a transzformáció feltételeinek 

funkcionális összefüggésével. 
A paraméterek lehetnek endogének és egzogének. Az endogén para

méterek a modell azon elemeit jelentik, melyeknek modellen belüli 
transzformációjára magyaráza to t keresünk (pl. a termelés nagysága). Az 
egzogén paraméterek a környezet elemeihez kapcsolódnak, amelyeknek 
bizonyos hatása van a rendszerre (pl. az árpoli t ika paraméterei) . 

A paraméterek a céltól függően függő és független vál tozók lehetnek. 
Mely elemek lesznek függő, illetve független vál tozók attól függ, hogy 
mely elemeket tanulmányozzuk. A független paraméterek — azon ele
mek paraméterei , melyek hatását tanulmányozni szeretnénk — a modell 
input paraméterei t képviselik. 

A z input paraméterek ellenőrzésének lehetősége szemszögéből meg kell 
különböztetni ellenőrizhető és nem ellenőrizhető paramétereket . 

Azon paraméterek, melyek ellenőrizhetőek azok döntési paraméterek, 
ezek a modell felhasználójának óhaja szerint megvál tozta thatók (a ter
melés mennyiségének, technológiájának, a lkalmazot t műszaki vál tozat
nak stb. paraméterei) . 

Azok a paraméterek, amelyeket a felhasználó közvetlenül nem ellen
őriz, nem vál toz ta tha tók meg (az időjárási viszonyok, betegség és más 
károk hatásának paraméterei) . Természetesen ezen paraméterek között i 
ha tá r nem szigorú, és nem vál toz ta tha ta t lan . 



Meg kell még említenünk azt , hogy a paraméterek lehetnek kvant i 
ta t ív és kval i ta t ív jellegűek. 

A kvant i ta t ív paraméterek és hatásuk eredménye között i kapcsolat 
kvant i ta t ivan fejezhető ki (pl. a műt rágya mennyisége és a hozam nagy
sága közötti kapcsolat) , mégpedig a következő folytonos függvénnyel: 

Lj = fx 

A kval i ta t ív paraméterek rendszerint valamilyen vál tozatot fejeznek 
ki, megjelölésük csak szimbolikus jellegű lehet, diszkrét formában (pl. a 
vetés biztosítása vagy 1, vagy 0 értékkel jelentkezhet, amennyiben meg
kötik, illetve nem köt ik meg a biztosítást). 

A modell felállítása a lkalmával a céltól függően, viszonylag egyszerű 
megállapítani a függő vál tozók rendszerét, viszont a független vál tozók 
rendszerének meghatározása jelentősen nehezebb feladat. A független 
változók rendszerének meghatározásakor figyelembe kell venni a követ
kezőket: 

— az olyan paraméterek szükségességét, amelyek segítségével a rend
szer leírása realisztikus, 

— a rendelkezésre álló információbázist, 
— a rendszer tanulmányozásának k íván t mértékét , 
— a modell megoldására rendelkezésre álló feltételeket. 
Amikor a paraméter rendszer problémáját megoldottuk, a matema

tikai modell még nem kész, hanem csak a formális modell szintjén van. 
A formális modellt minden szempontból még konkret izálni és ellen

őrizni kell. 
A formális modell konkretizációja valójában a paraméterek kvantif i -

kációját jelenti. A matematikai modell fejlesztésének fázisa azért jelen
tős, mert a paraméterek koeficiensének téves meghatározása megakadá
lyozhatja, de olykor lehetetlenné teheti a modell felhasználását. Ez a 
feladat nemcsak igen jelentős, hanem igen nehéz is, tekintettel az előb
biekben kiemelt gyenge információs bázisra. 

A szimulációs modellek paraméterei igen különböző forrásokra tá 
maszkodhatnak: 

— statisztikai adatok, 
— operat ív evidenció, 
— a tudományos-kuta tó munka eredményei, 
— a szimuláció számára végzett kutatások, 
— az értékek személyes felbecslése. 
Igen jelentős a források bíráló felülvizsgálata, mert a nem megfelelő 

paraméterek alapján nem várha tunk reális eredményeket. 
Külön jelentősége van a véletlen paraméterek meghatározásának, ame

lyek a véletlen hatását viszik a modellbe. A véletlen meghatározásának 
célja valójában a véletlen paraméterek különböző értékei valószínűségi 
fokának megállapítása, mégpedig: 



— a véletlen paraméterek vá r t értékei, 
— a vá r t diszperzió, 
— a szórás alakja. 
A véletlen paraméterek specifikációja szabály szerint a statisztikai, 

vagy gyakorla t i ada tokon alapszik. 
Az előzőekben megál lapí tot tuk a szimulációs modell követelményét: 
— a valósághű kép, 
— egyszerű legyen a bemenő ada tok elkészítésére, 
— egyszerű legyen a megoldás szempontjából, 
— át tekinthető legyen. 
Ezen okokból igen fontos a matemat ikai modell felépítésének utolsó 

lépése, amely az ada tok ellenőrzéséből, teszteléséből áll. 
A tesztelésnek még nincs elfogadott egységes módszere, azonban egyes 

követelmények a modell tesztelésének kr i tér iumaként is használhatók. 
Mivelhogy a tesztelést többször kell elvégezni, ebben a fázisban a leg
fontosabb az, hogy ellenőrizzük a modellt az eredmények szemszögéből, 
va lamint az eredményeknek a valósághoz mért viszonyának szemszögé
ből. I lyenkor mindig szem előtt kell tar tani azt , hogy a modell mindig 
a valóság leegyszerűsített mása, és valójában azt kell ellenőrizni, hogy 
a pontosság foka, amelyre a modell képes, megfelel-e a követelmények
nek. 

A z ellenőrzéseket szabály szerint logikai, empirikái és szubjektív szem
pontból kell elvégezni. 

A logikai ellenőrzés a modell s t ruktúrájára vonatkozik, valamint a 
modellben levő összefüggésekre. 

Az empirikus ellenőrzés a különböző függő vál tozók értékeinek szám
tani ellenőrzése, va lamint az eredmények összehasonlítása a gyakorlat i 
eredményekkel. 

A modell egyes részeit és aspektusait csak szubjektívan lehet felmérni, 
a gyakorlat i és általános tudásra támaszkodva. H a nincs jobb alap, ak
kor elfogadható az ilyen értékelés is, azonban nem juthat túlsúlyba a 
modell ellenőrzésénél. 

A probléma megoldása elektronikus számítógéppel 

A szimulációs modell megoldható számítógép nélkül is. Azonban, még 
az egyszerűbb problémák megoldása is óriási nehézségekbe ütközne, ezért 
nem alapta lan az az állítás, hogy a szimuláció sikeres alkalmazása meg
követeli a számítógép használatát . 

Ez azonban szükségessé teszi, a számítógépre írt programok kidolgo
zását, amely lehetővé teszi a numerikus modellen való kísérlet végre
hajtását. 

A programok elkészítése nem kellene hogy lényeges probléma legyen, 
azonban a különböző profilú szakemberek olyan színvonalú együt tmű-



ködésének megteremtése, amely majd úgy szintaktikai mint szemantikai 
szempontból helyes programot biztosít, igen sok fáradságot és időt k ö 
vetel. E célból a programozás munkafo lyamatá t a következőkre kell fel
osztani: 

— a program folyamatábrájának kidolgozása, 
— kódolás, 
— a program kézi tesztelése, 
— a program fordítása, 
— a program gépi tesztelése. 
A részletes fo lyamatábra kidolgozásának két jellegzetessége v a n : 

1. A modell kidolgozói és a programozók a folyamatábra elkészítésével 
valójában a program és az adatfeldolgozás logikai fo lyamatának 
problémáját oldják meg. 

2. A program folyamatábrája a szimulációs folyamatok és a szimulá
ciós elemzések lényegének ábrázolására használható, a p rogram le

futása alat t . 
A részletesen kidolgozott fo lyamatábra alapján, amely a p rogram lo

gikai fo lyamatát oldja meg, a programozó elvégezheti a p rogram k ó 
dolását a kiválasztot t programozói nyelven. Ál ta lában, minden progra
mozói nyelven elvégezhető a programozás, a gyakor la tban azonban az 
ilyen jellegű feladatokat elsősorban F O R T R A N programozási nyelven 
programozzák. 

A kódol t p rogramot többszörösen kell tesztelni a működés logikai el
lenőrzése és a fo lyamatábrával való összehasonlítása segítségével. Az ily 
módon összeállított és ellenőrzött p rogramot lyukká r tyák ra vagy mág
nesszalagra való átvitel u t án lefordítják gépi nyelvre és tesztelik. A for
dítás és tesztelés folyamata a la t t ellenőrzik a program szintaktikai és 
szemantikai helyességét, mégpedig egy teszt feladat felhasználásával. 
Igen nagy megkönnyebbülést jelent egy nagy gép operációs rendszer és 
programfordí tó alkalmazása, mert megkönnyí t i a p rogram közvetlen ja 
ví tását terminálon keresztül, va lamint a programrészek parciális tesz
telését. 

Csak a p rogram sikeres lefordítása, a szintaktikus és szemantikus hi
bák kiküszöbölése, va lamint a többszörös tesztelések u tán lehet megol
do t tnak tekinteni az elektronikus számítógépek sikeres a lkalmazásának 
problémáját a szimulációs modellek — feladatok megoldására. 

A szimulációs feladatok számítógépes megoldására szolgáló 
programok használati utasítása 

H o g y a szimulációs feladatok megoldására használható programokat 
mások is használhassák, ki kell dolgozni a szükséges dokumentációt — 
használat i utasítást . Ennek a dokumentációnak ta r ta lmaznia kell : 

— a modell leírását, 



— folyamatábrát, 
— a bemenő adatok elkészítésének utasítását, 
— a programok meghívására és használatára vonatkozó utasításokat, 
— a program lefolyásának idején kapott üzenetek interpretációját, 
— a kimenő formátumok, jelentések interpretációját. 
A modell leírása a modell általános információit tartalmazza, amelyek 

alapján mindenki megállapíthatja, hogy a modell saját problémáinak meg
oldására formális és lényeges okok miatt használható-e vagy sem. 

A folyamatábrának biztosítania kell a szimulációs vizsgálatok általá
nos leírását, melyet a modell végez. 

A bemenő adatok elkészítésének utasítása egyértelműen meg kell hogy 
határozza a bemenő adatok formátumát és tartalmát. A modell felhasz
nálójának elsősorban az adatok minőségére kell figyelmet szentelnie, nem 
pedig az adatbevitel előkészítésének problémájára. Az adatok megfelelő 
formátumban való előkészítését az utasításnak kell megoldania. 

A program meghívásának és használatának utasításai (operatív uta
sítás) a számítógép konzoláján levő operátornak is szólhat, amennyiben 
az adatfeldolgozás adatcsomagok alakjában történik, amely elsősorban 
a kisebb számítógépekre jellemző. Amennyiben az adatfeldolgozás nagy 
rendszeren történik terminálon keresztül, akkor az utasításnak a termi
nálhasználat utasításait kell tartalmaznia. 

H a a program már tartalmazza az üzenetek továbbítását a program
lefutás alatt, akkor mindenképpen az utasításnak is tartalmaznia kell az 
üzenetek tartalmának leírását, valamint az esetleges teendőket. 

Az utasítás fontos része a kimenő formátumok — jelentések leírása, 
megfelelő magyarázatokkal, azok olvasására és ellenőrzésére. 

* 

Az előbbiekben kifejtett alapkoncepció alapján felépítettük az első 
szimulációs modellt, a mezőgazdasági és állattenyésztői tmasz-ok terv
variánsainak kiszámítására. Az első eredmények igen biztatóak, és biz
tosítják a nélkülözhetetlen kezdeti tapasztalatokat. Ezen szimulációs mo
dellek bemutatása azonban már túlhaladja e munka kereteit. 
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Rezime 

Prilog proučavanju primene metode simulacije u 
agroindustrijskom kompleksu 

Jedan od najvažnijih terena primene matematičkog programiranja je izbor 
planskih varijanti u proizvodnim organizacijama. Od raznih metoda, najširu 
primenu ima linearno programiranje. Iskustva pokazuju da linearno progra
miranje uz odgovarajuću informacionu bazu daje veoma povoljne rezultate i 
otkriva znatne rezerve, međutim, zbog svog statičnog karaktera i linearnosti, 
ne može tretirati dinamične i stohastične događaje proizvodnih organizacionih 
jedinica za duži vremenski period. 

Upravo takvo zapažanje je ukazalo na potrebu traženja takvih metoda koji 
mogu još vredostojnije oponašati dinamiku poslovnih događaja u proizvodnim 
organizacionim jedinicama. 

U SAD su još pedesetih godina počeli primenjivati simulacione metode na 
veoma različitim terenima života, za ispitivanje mogućih ponašanja složenih 
sistema pod različitim uslovima. 

Ovakva istraživanja su uzeli maha i u Evropi, pa i u našoj zemlji. 
S obzirom da su dosadašnja dostignuća u našoj Zemlji veoma skromna, po

sebno u agroindustrijskom kompleksu, pristupili su istraživanju ove oblasti. 
Autor ovog rada prezentira osnovne koncepcije pristupa istraživanju ove 

oblasti. 

Summary 

Contr ibut ion to the application of simulation methods 
in the agroindustrial complex 

One of the most important field of mathematical programming, is the right 
selection of plan variants in the productional organizations. Linear programm
ing has the widest application to all different methods. According to the 



earlier experience linear programming -with the right informational base pro
vides very good results and enables the discovery of reserves, but for it's 
statical and linear character can not be used for the treatment of dinamic and 
stochastic, long-term events in the productional organizational units. 

These facts contributed to the search for methods which can more authen
tically imitate dinamical systems. 

In the USA simulation methods have been applied since the fifties, at dif
ferent fields of life. They have been used for examining the behaviour of 
complex systems under different circumstances. This kind of research work 
has started in Europe and our country too. 

The results and achievements in applying this method in our country are 
quite small especially concerning the agroindustrial complex, so scientists have 
started to examine this fields of application. 

The author of this work presents the major concepts of approaching this 
field of research. 



Džemal Sokolović 

A PROLETÁRDIKTATÚRA ÉS A PROLETARIÁTUS 
ÖNMAGA FELETTI DIKTATÚRÁJA 

Két ok késztetett bennünket arra , hogy beszéljünk erről a számtalan
szor megvitatot t témáról. Az első gyakorlat i jellegű. A mai munkás
mozgalomban kétszeresen kedvezőtlenül viszonyulnak a prole tárdikta tú
rához. Egyrészt ennek a marxi fogalomnak a teljes félreértéséből követ
kezett a pro le tá rd ik ta túrának mint szilárd, központosí tot t és ezért el
vont á l lamnak a dogmatikus vulgarizálása, sőt az utóbbi időben nem
zetközi jellegűvé tétele is. Másrészt, szintén Marx félreértése következ
tében és az imént említettekre válaszként jelentkezik a prole tárdikta tú
rától , mint valamiféle elfogadhatatlan, ant idemokrat ikus, embertelen stb. 
jelenségtől való eltávolodási törekvés. Mindkét esetben egyazon prole
tárdiktatúra-szemléletről van szó. A másik ok, amiért arra szántuk ma
gunkat , hogy a prole tárdikta túráról írjunk, elméleti természetű. N e m 
tudunk arról , hogy a marxis ta elméletben létezne a pro le tárd ik ta túrának 
olyan értelmezése, amellyel teljes egészében egyetérthetünk. Véleményünk 
szerint egyik sem felel meg teljes egészében M a r x művének. Éppen ezért, 
a kérdés elméleti feldolgozásának h iányában került sor a munkásmoz
galom gyakor la tában a prole tárdikta túrá tól való elidegenülésre: dogma
tikusan vulgarizál ták és visszaéltek ezzel a fogalommal, ezenkívül tel
jesen megtagadták. 

Marx munkássága alapján úgy értelmezzük, hogy a prole tárd ik ta túra 
nem azonosítható a központosí tot t á l lammal, de ezt a fogalmat a tör
ténet tudomány sem nélkülözheti. A proletariátus igényt t a r t rá, ezért 
szükséges. 1 A pro le tárd ik ta túra egyes gyakorlat i formáinak a kedvezőt
len tapaszta la ta miat t nem vethetjük el magát a fogalmat. 

A proletárdiktatúra 

A polit ikai hatalomátvétel időszakáról beszélve Marx a következőket 
í r ta : „ A kapital ista és a kommunista társadalom közöt t van egy időszak, 
melyben az első forradalmi úton a másodikká alakul át. Ennek meg-



felel egy polit ikai átmeneti időszak is, melynek az ál lama nem lehet 
egyéb, mint a proletariátus forradalmi diktatúrája."* 

Marx nem határozta meg pontosan, hogy mit jelent a dikta túra , csu
pán forradalminak nevezte. Ezek szerint a prole tárd ik ta túra lényegét 
forradalmi jellegében kell keresni. Engels az átmeneti időszakról beszél
ve mondja, hogy a munkásosztály az á l lamhata lmat megszerezve a ter
melőeszközöket állami tulajdonba veszi és ezáltal befejezi azt a folya
matot , amelyet maga a kapitalista termelési mód kezdett el. 3 De a p ro
letárál lamnak ezt a tettét Engels az utolsó cselekvéseként jelöli meg. „Az 
első ténykedés, amelyben az állam valóban az egész társadalom képvi
selőjeként lép fel — a termelőeszközök birtokbavétele a társadalom ne
vében — egyszersmind utolsó önálló ténykedése, mint á l l amnak ." 4 H a 
bár azonnal hozzáteszi, hogy az állam nem szűnik meg, hanem elbai, 
ami azt jelenti, hogy a prole tárá l lamnak időre van szüksége ahhoz, hogy 
megszűnjön ál lamként létezni, s némileg ellentmondásosan hangzik, hogy 
az állam akkor szűnik meg, amikor bi r tokába veszi a termelőeszközö
ket. N e m inkább az állam megszűnése, mint elhalása ez? 

Mintha Engels nem lát ta volna előre, hogy a magántulajdon államo
sítása még akadályozhat ja is a tulajdon társadalmasítását. H a b á r az ál
lam az ura lkodó osztály terméke és eszköze, az adot t körülmé
nyek közöt t totali tárius ál lamként lép fel. Ilyen esetben az állam 
nemcsak egy osztálytól különül el, és nem is csupán az uralkodó osztály 
eszköze, hanem elvont erőként önállósodik és Leviathánként fenyegeti 
az egész társadalmat . Az állam ilyen önállósodására akad példa az osz
tá ly társadalmak minden időszakában. A totali tárius állam olyan elvont 
általánosság, amely a társadalom egyetlen különálló részének sem engedi 
meg, hogy az állam fölé emelkedjen. Ilyenek vol tak az ókori keleti ál
lamok, a császárkori Róma és a fasiszta ál lamok, és ilyenné válhat a 
proletárál lam is, ha a termelőeszközök kizárólagos tulajdonosa marad . 
A proletariátus állama nem szűnik meg állam lenni azáltal , hogy bir to
kába veszi a termelőeszközöket. Még akkor sem, ha azt a „nép nevében" 
teszi. Még akkor sem, ha a nép képviselőjeként birtokolja a termelőesz
közöket, mert még akkor is állam marad . Tehát nem azonos a néppel, 
társadalommal, hanem annál valamivel szűkebb, különállóbb. Mi bizto
sítja, hogy az á l lamapparátus , a proletariátus poli t ikai eszköze az átme
neti időszakban — hisz gazdasági képviselője is — nem idegenül el mind 
polit ikailag, mind gazdaságilag a proletariátustól és az egész társada
lomtól? Egyes proletárál lamok tapasztalatai éppen azt bizonyítják, hogy 
totali tárius törekvések léptek fel, amelyek nem az állam elhalásához, 
hanem megerősödéséhez vezetnek. 

Az állam totali tarizálódásán nem csupán a társadalmi, hanem az osz
tá lyalaptól való elszakadást is kell ér tenünk: A totalitárius (a totálistól 
eltérően) állam saját szűk és part ikuláris érdekeit általánossá emeli, a 
totális állam átfogó érdekévé teszi. A total i tar izmust ál talában véve a 
totalitás fogalmának az eltorzításaként kell értenünk (totalitás — ma-



gyárul : teljesség). A termelőeszközök államosítása az ál lam diktatór ikus
sá válását eredményezheti , tehát az állam elszakadhat a társadalmi to
talitástól. Egyébként az állam önmagában véve sohasem totális. A ha
gyományos állam és a totali tárius állam között i különbség abban rejlik, 
hogy az előző osztály- és part ikuláris jellegét kinyilvánít ja, míg az utób
bi part ikuláris jellegét oly módon leplezi, hogy általánossá teszi. 

A termelőeszközök államosításának lényegét Engels t á r t a fel, amikor 
a kapital izmus ilyen jellegű folyamatairól beszélt. „A termelőerők tőke
minőségét — írja — azonban sem a részvénytársaságokká és trösztökké, 
sem az állami tulajdonná való vál toztatás nem szünteti meg. A rész
vénytársaságoknál és trösztöknél ez nyi lvánvaló. De a modern állam sem 
egyéb mint az a szervezet, melyet a polgári társadalom azért alkot meg 
önmagának, hogy a tőkés termelési mód általános külső feltételeit mind 
a munkások, mind az egyes tőkések túlkapásai ellenében fenntartsa. A 
modern állam, bármilyen is a formája, lényegileg kapital is ta gépezet, a 
kapital isták állama, az ideális egyetemes kapital ista. Minél több ter
melőerőt vesz át a tulajdonába, annál több ál lampolgárt zsákmányol ki. 
A munkások bérmunkások, proletárok maradnak . A tőkeviszony nem 
szűnik meg, ellenkezőleg, a csúcspontig fokozódik. De a csúcsra érve 
visszájára fordul. Az, hogy a termelőerők állami tulajdonban vannak , 
nem megoldása az összeütközésnek, de magában hordja a megoldás for
mális eszközét, kulcsát ." 5 A modern polgári állam ideális kapitalistából 
mindinkább tényleges kapital is tává válik, mégpedig azál tal , hogy saját 
tulajdonába veszi a termelőeszközöket. Más szóval a tőkésosztály helyett 
maga az állam válik egyre inkább tényleges kapital is tává. Még a terme
lőeszközök teljes állami kézre jut tatása sem teszi szocialista jellegűvé az 
ilyen államot. A bérmunka nemcsak hogy nem szűnik meg, hanem az 
ál lam mint „ténylegesen egyetemes tőkés" szinte bérbe veszi és kizsák
mányolja az egész társadalmat . H a netán egy ilyen ál lam szocialista jel
legűnek is tart ja magát , azáltal még semmit sem veszít kapital ista termé
szetéből. Ahhoz, hogy egy állam szocialista legyen, azaz prole tárál lammá 
váljon, nemcsak hogy nem elég bi r tokába venni a termelőeszközöket, 
hanem arra nincs is szükség. H a a proletárál lam bizonyos időszakban 
„ténylegesen egyetemes tőkés" szerepet játszott , akkor szocialista jelle
gének, nem állami jellegének a bizonyításaként azonnal hozzá kell lát
nia a termelőeszközök tulajdonának a társadalomra, a termelőkre való 
átruházásához. Helyesen állapítja meg Engels, hogy az állami tulajdon
ba vétel nem jelent megoldást, de nincs igaza, amikor folytatólagosan 
leszögezi, hogy az magában hordozza a megoldás kulcsát. Az állami tu
lajdon nem hordozza magában a megoldás kulcsát, hanem inkább elrejti 
azt . O t t , ahol az állam — nevezze az magát akár szocialistának is — 
egyszer a termelőeszközök bir tokába ju to t t „mint ténylegesen egyetemes 
tőkés", ott igyekszik a lehető legtovább ilyen formában fennmaradni . 
Csak kivételes szocialista á l lamoknak sikerült rövid idő alat t á tvinni a 
termelőeszközök tulajdonát a tá rsada lomra . 6 



A szocialista ál lam, a prole tárd ik ta túra forradalmi jellege, megkülön
böztető sajátossága a korábbi á l lamformákhoz képest tehát nem abban 
rejlik — ahogyan Engels szeretné —, hogy a termelőeszközök társadal
mi tulajdonba mennek át, hanem a társadalmi tulajdon megteremtésé
ben, a társadalomnak, a társult termelőknek a termelőeszközök tulajdo
nosává tételében. A proletariátus ál lamának, azaz a forradalmi proletár
d ik ta túrának ez az első forradalmi cselekedete az állam egész története 
során, de ugyanakkor utolsó tette is. Az állam számos vonatkozásában 
még azt követően is állam marad , miután a termelőeszközöket átenged
te a társadalomnak, és ezért elhalása — mivel csak ezáltal vált lehet
ségessé — valójában ekkor veszi kezdetét. 

Engelstől eltérően mi így értelmezzük Marxnak a forradalmi proletár
d ik ta túráról kia lakí tot t fogalmát. Most pedig nézzük, hogyan kezeli Le
nin ezt a fogalmat Állam és forradalom című művében. S ugyanakkor 
nézzük, vajon értelmezése egy történelmi tapasztala tot követően mennyi
re elfogadható és elégséges jelenlegi ál láspontunkról szemlélve. 

Lenin a következőket írja: „Az állam a ha ta lomnak külön szervezete, 
valamely osztály elnyomására szolgáló erőszakszervezete. Milyen osz
tá lyt kell elnyomnia a proletariátusnak? Természetesen csakis a kizsák
mányoló osztályt, vagyis a burzsoáziát. A dolgozóknak csak a r ra kell 
az állam, hogy elnyomják a kizsákmányolók ellenállását. Ezt az elnyo
mást vezetni és valóra vál tani azonban csak a proletariátus képes, mint 
az egyetlen mindvégig forradalmi osztály, az egyetlen osztály, amely 
egyesíteni tud minden dolgozót és kizsákmányol ta t a burzsoázia teljes 
megsemmisítésére i rányuló küzdelemben." 7 A prole tárdikta túrának, a 
prole tárál lamnak, „azaz az uralkodó osztályként megszervezett proleta
r iá tusnak" el kell távol í tania a burzsoáziát. Az ál lamnak mint a prole
tariátus elnyomó eszközének a burzsoázia proletariátus általi „elnyomá
sára" való átállí tása (pro le tá rd ik ta túra) 8 önmagában véve nem jelenti a 
burzsoázia eltávolítását, sőt magának az á l lamnak a felszámolását sem. 
Lenin azt állítja, hogy „éppen ebben rejlik az á l lamnak mint o lyannak a 
felszámolása". Ahhoz, hogy a pro le tárd ik ta túra államként joggal lehes
sen forradalmi (a termelőeszközök társadalmasításával és a burzsoázia 
feletti d iktatúrájával még nem válik azzá) , ál lamként d ik ta túrá t kell 
gyakorolnia a társadalom osztályszerkezete felett. A prole tárdikta túra 
forradalmiságának nem a burzsoázia feletti d ik ta túra az általános jel
lemzője. Lenin az alábbiakat í rva valószínűleg ugyanazokat a kedvezőt
len lehetőségeket t a r to t ta szem előtt, amire mi is figyelmeztettünk, hogy 
„a proletar iátusnak csak elhaló á l lamra van szüksége, azaz olyan ál lam
ra, amely úgy van berendezve, hogy azonnal kezd elhalni, s amelynek 
okvetlenül el kell ha ln ia" . 9 Mi van viszont akkor , ha a proletariátus 
ál lama nem kezd el azonnal megszűnni és nincs úgy berendezve, hogy 
azonnal el kelljen halnia? Ilyen esetben az állam hagyományos jegyeket 
vesz fel, vagy pedig olyan erővé válik, amely nem csupán a burzsoázia, 
hanem az egész társadalom felett lebeg. 



Természetesen Leninnek igaza van, amikor a prole tárd ik ta túra első 
feladatául a szervezett polit ikai ha ta lomnak a burzsoázia ellenforradal
mától való megvédését jelöli meg. De ez vol t a feladata mindazoknak 
az á l lamformáknak is, amelyeket a polgárság hozot t létre: a politikai 
hata lom megvédése a megdöntöt t osztálytól . Ezért a pro le tárd ik ta túra 
forradalmi jellegét keresve sokkal mélyebbre kell ha to lnunk ebben az 
ál lamban, amely lényegében különbözik minden korábbitól . 

A proletariátus önmaga feletti diktatúrája 

A prole tárd ik ta túra — az állam minden egyéb történelmi formájától 
eltérően, hogy par excellence osztályjellegű képződmény, tehát egyetlen 
osztály eszköze — azáltal forradalmi, hogy nem osztályjellegű, hanem 
társadalmi, azaz osztálynélküli. Mit is szeretnénk ezzel mondani? A p ro 
le tárdikta túra azáltal forradalmi, nem pedig konzervatív, mint az összes 
többi ál lamforma, hogy nem egyetlen osztály képződménye, hanem töb-
téb-kevésbé az egész társadalom szükségszerű eszköze: a társadalom esz
közeként, pedig nem csupán egyetlen osztály ellen i rányul , hanem magá
nak a társadalom osztályjellegének a. felszámolására törekszik. A p ro 
le tárdikta túra egyedül akkor töltheti be forradalmi szerepét, ha dikta
túrá t gyakorol az összes osztály felett, ha tehát felszámolja mind a pol
gári, mind a munkásosztályt . A pro le tárd ik ta túra ezért csak akkor fog 
„elhalni" , amikor létrejön az osztálynélküli társadalom. Mint állam 
olyan mértékben fog elhalni, forradalmi tényezőként beigazolódni, ami
lyen mértékben tevékenysége által az osztálynélküli társadalom kibon
takozik. 

Természetes, hogy a pro le tárd ik ta túra forradalmi jellegét minde
nekelőtt a burzsoá osztály felszámolásával igazolja be. Ebben Leninnek 
mindenképpen igaza volt. De „az ura lkodó osztályként megszervezett 
proletariátus nem azért számolja fel a polgárságot, hogy ezáltal befe
jezze történelmi küldetését. Már akkor , a burzsoázia felszámolásakor 
nem csupán a burzsoázia ellen lép fel, hanem — mivel nem pusztán sa
ját osztályjellegű álláspontját képviseli, hanem társadalmi, történelmi 
álláspontot, a totalitás álláspontját — ezért ezt a burzsoázia érdekében 
is teszi. A burzsoá osztályt felszámolva a proletariátus a polgári kor
látoltságot, elidegenedést és embertelenséget számolja fel. Amikor a p ro 
letariátus felszámolja, akkor osztályként szünteti meg. A burzsoázia fel
számolása nem jelenti a többi osztály, mindenekelőtt a proletariátus fel
számolását, hanem ugyanakkor a társadalom osztályjellegének és kor
látozott jellegének a megszüntetését is. Az egész társadalom magán vi
seli az osztályjellegű kor lá tok bélyegét, hisz a munkás fogalma kiterjedt 
minden emberre (a burzsoázia felszámolása tulajdonképpen proletar izá-
lódását jelenti). 

Amikor az egész társadalom egyetlen osztállyá válik, és amikor ez az 



egyetlen osztály válik az egész társadalommá, akkor veszíti el formáli
san a prole tárd ik ta túra osztályjellegét és szűnik meg osztályképződmény 
lenni és válik társadalmi jellegűvé, az egész társadalom eszközévé. Ilyen 
kor a társadalomban egyetlen osztály létezik, a munkásosztály. Ez ké
pezi a társadalmat , amely még nem nevezhető osztály nélkülinek. A 
munkásosztály már megszűnik osztály lenni, viszont munkás jellege to 
vábbra is fennmarad. Ahogyan a proletariátus osztályként és társadalmi 
mivol tában felszámolta a polgárságot, ugyanúgy kell felszámolnia önma
gát is mind osztályként, mind pedig társadalmi mivol tában. Az állam 
csupán a proletariátus önmaga felett gyakorolt diktatúrája során válik 
valóban forradalmivá, társadalmi és történelmi értelemben. 

Marx nemcsak a burzsoázia, hanem az összes osztály felszámolását 
tűzte ki a proletariátus forradalmi dikta túrá jának céljává. A J. Weyde-
meyerhez 1852. március 5-én Londonba küldöt t levelében a következő
ket í r ta : 

„Ami engem illet, nem az én érdemem, hogy felfedeztem volna akár 
az osztályok létezését a modern társadalomban, akár azok egymás kö
zött i harcát . A polgári történetírók már rég bebizonyítot ták ennek az 
osztályharcnak a történelmi fejlődését, a polgári közgazdászok pedig a 
tömegek gazdasági anatómiáját . Részemről az vol t az új 1. hogy az 
osztályok létezése csak a termelés fejlődésének meghatározott történelmi 
szakaszaihoz van kötve; 2. hogy az osztályharc szükségszerűen a p r o 
letariátus diktatúrájához vezet; 3. hogy maga ez a d ik ta túra csak át
menet valamennyi osztály megszüntetéséhez és az osztály nélküli társa
dalomhoz." 

Marx, sajnos, nem fejtette ki, hogy mit ért az osztályok felszámolásán, 
sem pedig azt, hogyan lehet közvetlen intézkedésekkel eljutni az osztály 
nélküli társadalomig. Lenin valószínűleg azoknak a történelmi körülme
nyeknek a hatására, amelyek közepette az Állam és forradalmat ír ta, a 
pro le tárd ik ta túra alapvető szerepét a burzsoá ellenforradalomtól való vé
delemben és a burzsoázia feletti d ik ta túrában lát ta . Valójában ez a p ro 
le tárdikta túra szerepe. De vajon csak ez? Marx szerint a pro le tárd ik ta
túra átmenetet képez az összes osztály felszámolása és az osztály nélküli 
társadalom felé. H a a d ik ta túra szerepe csak a burzsoázia elnyomásában 
nyi lvánul meg, akkor rövid életűnek kell lennie. A proletariátus mihelyt 
felszámolja a polgári osztályt, ál lam nélkül marad . Ilyesmi nemcsak 
hogy nem tör tént meg, hanem a proletárál lam megerősödése során — 
hogy igazolja diktatór ikus szerepét — még el is nyomta valamennyi el
lenfelét, korábbi harcostársait is, nem csupán a burzsoáziát vagy a bur
zsoá osztály „maradványa i t " . 

Egyes pro le tárd ik ta túrák kedvezőtlen tapasztalatai miat t manapság a 
munkásmozgalomban, különösen Nyuga t -Európában (Francia Kommu
nista Pár t ) sor került Marx pro le tá rd ik ta túra fogalmának az elutasítá
sára. A Francia Kommunis ta Pá r t tagadja a pro le tárd ik ta túrá t , mivel 
úgy véli, hogy az új társadalomba való átmenetnek ez a formája ant i -



demokrat ikus és időnként erőszakos megnyilvánulásai miat t a mai kö
rülmények közöt t elfogadhatatlan. 

A prole tárd ik ta túrához való viszonyulásoknak ezek a formái elfo
gadhatat lanok, mert marxi értelemben „a proletariátus forradalmi dik
ta túrá ja" egészen lényegeset, alapvetően mást jelent, A prole tárdikta tú
rának nincs semmilyen közös vonatkozása az erős, központosí tot t és a 
társadalomtól e lvonatkozta to t t á l lammal, és még a pro le tárd ik ta túra el
utasítása is ennek az alpvető marxi fogalomnak az elméleti félreértésére 
vall . Marx az ál ta lam is említett két -három pontban említi a proletár
d ik ta túrá t és járul hozzá ezzel tudományos megalapozásához. A fogalom
tól való eltávolodás tehát vagy a marxizmus központ i fogalmától, és így 
ál talában véve a marxizmustól való eltávolodást jelenti, vagy pedig 
Marxnak a tudományhoz való egész elméleti hozzájárulásának a teljes 
félreértésével azonos. A prole tárdikta túrá tó l való eltávolodás a fogalom 
vak, dogmatikus és alkotói hozzáállás nélküli elfogadására emlékeztet. 

Marx egész munkásságához híven a proletariátus forradalmi dikta tú
ráját egyedül csak mint önmaga felett gyakorolt diktatúrát érthetjük 
meg. Hisz Marx elméleti munkásságának minden időszakában a prole
tariátus felszámolására is gondolt, amikor az osztályok és az osztálytár
sadalom felszámolását említette. Az osztály nélküli társadalom nem ér
hető el az összes osztály felszámolása nélkül, az osztályokat pedig nem 
lehet felszámolni a proletariátus felszámolása nélkül. A proletariátus 
azonban létezhet a burzsoázia felszámolását követően is. Ezek szerint a 
pro le tárd ik ta túra nem csupán abban a viszonylag rövid időszakban ér
vényesül, amelyre a burzsoázia megszüntetéséhez van szükség, hanem egy 
sokkal hosszabb időszakra terjed ki, amire a proletariátus, illetve a mun
kásosztály megszüntetése miat t van szükség. Ez az időszak az adot t kö
rülményektől függően lesz rövidebb vagy hosszabb. Ahol a munkásosz
tály magasabb fejlettségi szintet ért el, o t t ez az időszak rövidebb lesz, 
ahol viszont a munkásosztály kialakulóban volt, hosszabb időre lesz 
szükség ahhoz, hogy magasabb emberi szintre jusson el és túlhaladot tá 
váljon. 

Ahogyan Marx , amikor a kapital ista osztályról beszél, akkor mindig 
annak lényegére, a tőkére gondol, ugyanúgy a munkásosztály esetében 
mindig annak lényegét, a munkát tart ja szem előtt. Marx már korábban 
leszámolt azoknak a vulgáris szocialistáknak az álláspontjával, akik azt 
ál l í tot ták, hogy az új társadalomnak tőkére van szüksége, de tőkések 
né lkül , 1 1 de úgy tűnik, hogy már akkor le kellett volna számolnia azok
kal a „lusta", vulgáris és dogmatikus marxis tákkal is, akik u tána követ
keztek, és akik az új társadalmon a megcsontosodott és vál tozat lan mun
kásosztályt értették. Marxi értelemben véve az osztály nélküli társada
lom előfeltétele nem csupán a polgárság, hanem a munkásosztály felszá
molása is. Ezér t a munkásosztály forradalmi önfelszámolásánál történő 
lehorgonyzás történelmi szempontból nézve hozzájárulást jelent a stag
náláshoz. A munkásosztály a polit ikai ha ta lmat bir tokolva — tehát an-



nak a ha ta lomnak a bir tokában amellyel az egész társadalom, illetve a 
tulajdon sorsa felől dönt — szerveződik á l lammá és kezd alapvetően 
megváltozni . A munkát magasabb történelmi szintre emeli és egy ma
gasabb, emberibb tárgyi tevékenységi forma, az emberi gyakorlat felé 
közelíti. A munkásosztály csak ekkor jut el forradalmiságával a poli t i
kai és szociális szintről a radikális értelemben vett kommunista szintig. 
A korábbi forradalmi osztályoktól eltérően megváltoztat ja magát a te
vékenység formáját . 1 2 A munkásosztály csak ezáltal számíthat arra , hogy 
forradalma lényegesen különbözni fog minden korábbi tól : ez nemcsak az 
osztálytársadalom új formáját eredményezi, és azt , hogy maga lesz az új 
ura lkodó osztály, hanem az osztály nélküli társadalmat is életre hívja. 

Ahhoz, hogy erre sor kerüljön, a forradalmi átalakulás egész folya
matára , erre az „á tmenet re" lesz szüksége az á l lamnak mint proletár
d ik ta túrának , amelyet mindenekelőtt az önmaga feletti d ik ta túraként 
kell értelmeznünk, de ez természetesen nem a közeljövőben fog bekö
vetkezni. Illúzió az állam közeli elhalását várni , mint ahogyan annak az 
erősödésétől ugyanezt remélni. Valójában az állam kerül az elhalás fo
lyamatába, amelyet a munkásosztály eszközként használ fel önnön fel
számolására. 

Önigazgatás és a munkásosztály önmaga feletti diktatúrája 

A proletárál lamnak, „az ura lkodó osztályként megszervezett proleta
r iá tusnak" a saját elhalását előkészítő első cselekedete, amellyel a p ro 
letariátus önmaga feletti d iktatúráját igazolja, maga az önigazgatás. A 
proletariátus az önigazgatás által kötelezővé teszi önmaga számára, hogy 
éljen tulajdon természeti és történelmi jogáva l . 1 3 Az önigazgatás ugyan
akkor egyrészt az állam elhalásának a mozzanata , másrészt pedig magá
nak a proletar iátusnak a megszűnését teszi lehetővé. Amilyen mérték
ben a proletariátus objektumként elhal és a társadalom szubjektumává 
lép elő, olyan mértékben hal el majd az állam alanyi minőségében és 
kerül előtérbe tárgyi jelentőségében. Nyi lvánva ló , hogy az önigazgatás 
magában hordja mind az egyik, mind a másik lehetőséget. 

A jugoszláv kommunisták a pro le tá rd ik ta túrának ezt a kettős szerepét 
t a r to t ták szem előtt amikor programjukba az alábbiakat belefoglalták: 
„A munkásosztály haladó szerepe abból a tényből következik, hogy kép
telen megszabadítani önmagát a kizsákmányolástól , anélkül, hogy ugyan
akkor ne szabadítsa meg az egész tá rsadalmat a történelmileg túlhala
dot t kapital ista rendszertől és a kizsákmányolás, valamint az elnyomás 
minden formájától. Ezért a munkásosztálynak szükségszerűen meg kell 
vál tozta tnia mind a társadalom osztályszerkezetét, mind azokat a tár
sadalmi viszonyokat amelyek közepette osztályként lé tez ik ." 1 4 Az ön
igazgatás másik mozzanatáról , az ál lam elhalásáról a J K S Z programja a 
következőket mondja: Az állam — (Dž. S. megjegyzése) „egyre kevésbé 



jelentkezik az erőszak eszközeként és egyre inkább a dolgozók közös 
anyagi érdekeivel kapcsolatos tuda ton és termelőszervezeteik közvetlen 
szükségletein alapuló társadalmi önigazgatás eszközeként kerül előtérbe. 

A szocialista állam ezek szerint olyan sajátos ál lamforma, amely el
hal. Társadalmi szerepének és szervezetének o lyannak kell lennie, hogy 
ez a folyamat szerepének közvetlen hordozóitól mind függetlenebbül 
mehessen végbe, de a szocializmus gazdasági erősödésével és a szocialista 
viszonyok érvényesülésével összhangban" . 1 5 

Az önigazgatás a munkásosztály felszabadításának az első és legfon
tosabb ténye. Ilyen szempontból a munkásosztály oly módon használja 
eszközként az ál lamot, hogy a d ik ta túrá t a proletariátus önmaga feletti 
d ikta túrájává radikalizálja. Ez a radikálisan más jellegű állam önmaga 
feletti d ikta túrájával szocialista ál lamként csak az önigazgatás bevezeté
sével igazolja önmagát . Az állam elhalási fo lyamatának a kezdetével így 
a proletárál lam megszabadítja a munkásosztályt az államtól. Az önigaz
gatás tehát megszabadítja a társadalmat absztrakciójától, az államtól, 
konkretizálja a társadalom minden tagját és a társadalmi termelés cél
jává, lényegévé teszi. „A szocializmus nem rendelheti alá valamiféle 
„magasabb céloknak" az ember egyéni boldogulását, hisz a szocializmus 
legfőbb célja az ember egyéni boldogulása ." 1 6 Egy közvetlen emberi vi
szonyokat építő társadalomban nem lehetnek elvont „á l ta lános" és „ma
gasabb" célok; a szocializmus célja maga a konkré t ember. A munkás
osztály önfelszabadításának első lépése az, hogy meg kell szabadítani 
ezt az osztályt az á l lamnak mint elvont ál talánosságnak a szükségszerű
ségétől. 

A második pedig az, hogy a munkásosztá lynak meg kell szabadulnia 
a munka kényszerétől saját felszámolása során, miközben az ál lamot to 
vábbra is az önmaga feletti d ik ta túra eszközeként használja. „A szabad
ság birodalma valójában csupán ot t kezdődik, ahol megszűnik a nyomor 
és külső célszerűség diktá l ta munka , vagyis ez a birodalom a dolog ter
mészeténél fogva kívül esik a tulajdonképpeni anyagi termelés szférá
j á n . " 1 7 

Ahogyan a burzsoázia felszámolása a munkásosztály szociális érvénye
sülését jelentette, a hata lom megszerzése pedig poli t ikai kibontakozását , 
úgy tevékenységi módjának a megváltoztatása, az elidegenedett, elvont 
és mennyiségi szempontokat előtérbe helyező munka megszüntetése pedig 
a munkásosztály radikális felszabadulását, emberi önállósodását jelentet
te. A munkásosztály nem szabadulhat fel, ha nem számolja fel mind
azokat a tú lha ladot t tevékenységi formákat , amelyek olyanná teszik, 
amilyen. Ezt önmagának kell véghez vinnie. Lassalle nem értette meg 
ennek a történelmi szükségszerűségnek a lényegét. A gothai programban 
azonban a következőket í r ta : „a munka felszabadítását a munkásosztály
nak kell véghezvinnie, melyhez képest az összes többi osztály csupán 
egyetlen reakciós tömeg". 

M a r x erre a következőket válaszolta: „az első strófa az Internacio-



nálé szervezeti szabályzatának a bevezető szavaiból való, de »javí tva«". 
O t t ezt olvassuk: „a munkásosztály felszabadítását magának a munkás
osztálynak kell kiharcolnia". „ I t t ellenben »a munkásosztálynak« kell 
felszabadítania — mit? »a munkát« . Értse, aki t ud j a . " 1 8 

Valóban, hogyan is értelmezzük azt, hogy Marx nem egyezik Lassalle-
lal „a munka felszabadításának" követelésébn? Lassalle azt követe
li, hogy a munkásosztály szabadítsa fel a munká t . De hogyan lehet fel
szabadítani valamit , ami már szabad? A munkásosztály létrejöttét a 
szabad munka tette lehetővé. Amikor a rabszolgákétól vagy a jobbágyo
kétól eltérő szabad munka lehetővé tette a kapital izmus létrejöttét, a 
munkásosztály elveszítette szabadságát. A bérmunka, ami nem más, mini 
a szabad m u n k a 1 9 , tette a munkásosztályt függővé. A munka erejét sza
badon áruba bocsátó munkás szükségszerűen vá l t munkássá. Ezek sze
rint a munka felszabadítását követelni a rabság követelését jelenti, azt, 
hogy a munkásosztály még szorosabban kötődjön a tőkéhez. Marx vi
szont azt követeli, hogy a munkásosztályt kell felszabadítani, nem pe
dig a munká t . Éppen a szabadon árusított bérmunka szükségszerű jel
legétől való megszabadulás képezi a munkásosztály felszabadulásának a 
legfontosabb feltételeit. 

Mik a közvetlen feltételei annak, hogy megvalósuljanak a munkásosz
tály felszabadulásának ezek a körülményei, „hol ér véget a kedvetlen
ség és külső célszerűtlenség által meghatározot t munka"? Tehát melyek 
azok a feladatok, amelyeknek a szocialista á l lamnak, mint a proletariá
tus önmaga felett gyakorol t d ik ta túrá jának kell eleget tennie ezzel a 
feltételezéssel kapcsolatosan? 

1) A munkatermelékenységnek nemcsak gazdasági céljai vannak. A 
termelékenységet nemcsak a munka szempontjából kell vizsgálni. Tehát 
a szocialista termelési mód körülményei közöt t a termelékenyebb munka 
alapvető célja nem a nagymérvű árutermelés, habár , ha hiány lép fel, 
akkor ez is közvetlen céllá válhat . A munkatermelékenység növelését 
radikálisabb történelmi álláspontról kell szemlélni. A munkatermelékeny
ség növelésével létrejönnek az emberi tevékenység radikális megváltoz
tatásához szükséges feltételek. A kapital izmustól eltérően — amely szin
tén érdekelve van a munkatermelékenység növelésében, és ahol a terme
lékenység növelése nem az ember érdekeit szolgálja — a társult terme
lők a proletariátus önmaga feletti d ik ta túrá jának a körülményei között 
ki kellene hogy használjanak minden lehetőséget a termelékenység nö
velésére a saját érdekükben. A tőkések a munkatermelékenység növeke
dését az áruhalmozásra használják fel, ha pedig a munkatermelékeny
ség növekedésének köszönhetően rövidí t ik a munkaidőt , akkor azt a 
munkásság nyomására teszik, vagy pedig azért, hogy legyen a munkás
ságnak ideje árujuk fogyasztására. 2 0 A társult termelők viszont éppen a 
proletariátus önmaga feletti d iktatúráját kihasználva a tulajdon mun
kájuk termelékenységének a növelése által szabadulnának meg a mun
kától , azaz fokozatosan szűnnének meg munkásosztály lenni. Az anya-



gi termelés területén csak úgy lehet megvalósítani a szabadságot, hogy 
a termelők az anyagi termelést és munkájukat a lehető legésszerűbben 
szervezik meg. Ez azt jelenti, hogy a munkaerő mind kisebb felhaszná
lásával termelnek, azaz egyre termelékenyebbé v á l n a k . 2 1 

Ennek a munkaidő lerövidítése a feltétele. 2 2 

2) A szabad idő, a munka utáni idő a kapital is ta újratermelési mód 
eredménye. Természetesen a társadalmi újratermelés minden korábbi 
módja ismerte már a szabad időt, de a modern kapital izmus előtt a 
szabad idő sohasem volt ilyen nagy és nem terjedt ki a társadalom min
den tagjára. A kapital izmusban az embernek a munkátó l való felszaba
dulására csak azért volt szükség, hogy az ember felélhesse mindazt , amit 
a termelési folyamatban létrehozott. Ezek szerint a kapital izmusban a 
szabad idő csak látszólag független a munkától . Sőt mi több, továbbra 
is a szükségszerűség szférájában marad , amelyben az ember ar ra kény
szerül, hogy fogyasszon, köl tekezzen. 2 3 A szabad idő, azaz a fogyasztás
ra szánt idő közvetlenül a munka , azaz a tőke szolgálatában áll. 

A valódi értelemben vett szabad időben, amelyre a munkásosztálynak 
van szüksége az önmaga felett gyakorol t d ik ta túra körülményei közötr, 
hogy megszabaduljon mindennemű szükségszerűségtől, amely munkás
osztállyá teszi, ami tehát emberi önmegvalósítását teszi lehetővé. Az 
hogy „a munkásosztálynak önmagát kell felszabadítania" nem jelent 
semmi mást, mint hogy a munkásnak magának kell emberként kitelje
sednie. A munkásosztály emberi önmegvalósításának lehetőségei végte
lenek, mint amilyen egyetemes maga az emberi természet is. Említsük 
meg azonban az embernek a szabad időben történő, a prole tárdikta túra , 
a munkásosztály önnön kor lá tozot t és egydimenziós léte felett gyakorolt 
d ikta túrá jának a körülményei közöt t önmegvalósításra alkalmas i rány
za tokat : 

a) az embernek mint zoon politikonnak a poli t ikai önmegvaló
sítása az önigazgatás útján jelentős helyet foglal el egész 
munkán kívüli idejében; 

b) a termelők folyamatos képzése a feltétele nem csupán a 
technológiai haladás figyelemmel kísérésének és az abba 
való beilleszkedésének, hanem mindazon polit ikai tisztségek
nek a feltétele is, amelyeket az önigazgatás körülményei 
közöt t gazdasági és társadalmi tényezőként betölt ; 

c) végül pedig a társult termelők szabad idejüket egész sor em
beri szükségletük kielégítésére fordítják, hogy sor kerülhes
sen emberi felszabadulásukra és a munkásosztály megszűné
sére. I lyen értelemben a művészetek, a tudomány, a filo
zófia, a sport stb. iránti igény nem lesz többé idegen az 
anyagi termelésben dolgozók számára és megszűnik a tár
sadalmi elit privilégiuma lenni. 

3) A szabad termelők társulási folyamatában végül a proletárál lam a 
proletariátus önmaga felett gyakorolt diktatúrájaként igazolódik be. A 



munka társítása vezet ehhez a célhoz. A termelők társítása tehát a mun
kásosztály osztályként történő felszámolásának a mozzanata . A társa
dalmasí tot t termelés körülményei közöt t meghatározot t szűkebb vagy tá
gabb csoportszinten a munkásosztály érdekek szerint oszlik meg, amelyek 
gyakran ellentétbe kerülnek egymással. Ilyen körülmények között , ame
lyek csoportszinten teszik lehetővé az önzést, a munkásosztály a társa
dalom alkotórészeként nem túlhaladot t osztály, hanem önmagán belül 
is teljesen részekre oszlik. Amint a tapasztala t bizonyítja ez a legmegfe
lelőbb talaj a liberalizmus létrejöttéhez. Éppen ezért a liberalista felap-
rózódás és a szabad konkurrenciaharc ellenpontjaként a munka társítása 
nem csupán túlhaladja a termelők megoszló, elaprózódó és részleges érde
keit, hanem hozzájárul a munkásosztály felaprózott érdekeinek a túl-
haladásához is. A társult munka nem csupán két vagy több termelői tár
sulás érdekeinek az egyesítését jelenti, hanem összefogó kapcsot képez az 
egyetemes társadalmi érdekek, a termelők társulásán alapuló társadalom 
kialakítása során. 

Természetesen a munka társí tásának első lépései még nem lehetnek 
ilyen jellegűek. A helyi, ágazati , vagy regionális szintű társulás a szűk 
bezárkózásnak a széleskörűséggel való felváltását jelenti csupán, mégpe
dig a különálló társulások nélkül, amelyek össztársadalmi szinten men
nek végbe és nem céltalan mesterséges csoportosulások. A termelők ön
igazgatási megegyezések és társadalmi megállapodások útján zárják ki 
egymás között i viszonyaikból a puszta anyagi érdeket és „kölcsönös fe
lelősségükkel és szolidaritásukkal összhangban" valóban az egyetemes 
érdekek érvényesítésén munkálkodnak . 

A JSZSZK a lkotmánya erről a következőket mondja: „A dolgozók 
közös munkájuk eredményeit a szocialista árutermelés feltételei közöt t a 
piacon értékként megvalósítva, a társult munka szervezetének más ön
igazgatási szervezetekkel és közösségekkel való közvetlen összekapcsolá
sával, önigazgatási megegyezés és társadalmi megállapodás révén, vala
mint a munka és a fejlődés tervezésével társítják a társadalmi munkát , 
fejlesztik a szocialista társadalmi-gazdasági viszonyok egész rendszerét 
és leküzdik a piac ösztönös ha tása i t . " 2 4 

A jugoszláv kommunisták már jóval korábban, a társult munka jelen
legi gyakorlat i akcióinak a ta r ta lmát megelőzve fogalmazták meg prog
ramjukban: „a társadalom a termelőerők és szocialista társadalmi viszo
nyok fejlődésével haladja majd túl az árutermelő je l leget" 2 5 Marxnak , az 
árutermelés legnagyobb kri t ikusának az elgondolása nem határozatok, 
nem a piac illuzórikus túlhaladása, sem pedig a szocialista termelési 
mód értéktörvényének az „elméleti" kiküszöbölése útján vál tható valóra, 
hanem mind az anyagi mind a szellemi termelőerők, a tudomány és az 
önigazgatás fejlődése által jöhet létre az, hogy az emberek számára, 
szükségleteik kielégítésére termeljünk, nem pedig valamiféle elvont piac 
igényeit figyelembe véve. 

Fordí to t ta : Garai László 



Jegyzetek 

1 Chile a legjobb negatív példa. Amikor hatalomra került Salvador Allende 
nemzeti egységkormánya, nem szervezte meg a proletárdiktatúrát. 
Ezért az ellenforradalomnak nem volt nehéz megdönteni. A hatalom
ra kerülő proletariátus első forradalmi tette a hagyományos államnak 
a proletárállammá való átszervezése, a proletárdiktatúra megteremté
se kell hogy legyen. Ez megelőző intézkedés az ellenforradalom ellen. 

2 Marx—Engels: Válogatott művek I—II. köt., Szikra kiadása, Budapest, 1949, 
2. kötet, 23. old. 

3 „A proletariátus megragadja az államhatalmat és a termelőeszközöket egye
lőre állami tulajdonná változtatja." Uo. 146. old. 
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elejétől, az önigazgatás bevezetésétől kezdve az állam gazdasági funk
cióinak az elhalási folyamata az önigazgatás bevezetésével, illetve a 
termelőeszközöknek a termelőkre való átruházásával párhuzamosan 
ment végbe. 
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tatúra három formájáról tesz említést: 
„1) A diktatúra a demokrácia egyik megőrzési módja lehet. Ez 

azonban az olyan különleges körülmények között létrejövő diktatú
rákra vonatkozik, amelyek a hagyományos római típusúnak a funk
cióját töltik be, és amelyet valamiféle államigazgatási formának te
kintünk. 

2) A diktatúra a demokrácia előkészítője is lehet. Ilyen esetben fej
lődést segítő diktatúráról beszélhetünk. 

3) A diktatúra a demokráciának a teljes tagadása is lehet, és ez
által teljesen visszahúzó társadalmi rendszert képez." 

A proletárdiktatúráról írva elmondja: „emlékeztetnünk kell arra, 
hogy a proletárdiktatúra marxista—leninista elgondolása éppen az 
ilyen előkészítő jellegű diktatúrák szempontjából volt demokratikus. 
A munkásosztály kezébe összpontosított hatalomnak mindennemű 
osztályuralom megszűnéséhez kellett vezetnie és az osztálytársada
lomban érvényesülő szabadság új időszakában történő bevezetést kel
lett hogy jelentse. Itt most nem térhetünk ki arra, hogy erre nem ke
rült sor, hanem valami egész más jött létre". Demokratska i autori
tarna država, Naprijed, Zágráb, 1974, 211. oldal 

u A JSZK programja, 1976. 113—114. oldal 
1 5 Uo. 117. oldal 
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2 S V. Packard: Az amerikai fogyasztói társadalmat bírálva a következőket 

írja: „az Egyesült Államok népe bizonyos értelemben úgy él mintha 
tigrisekkel lenne összezárva. Arra tanítja, hogy minél többet fo
gyasszon, de ugyanakkor figyelmeztetik, hogy csodálatos gazdasági 
gépezete ellene fordulhat és felemésztheti. Állandóan arról győzik meg, 
hogy növelnie kell személyi fogyasztását, függetlenül attól, hogy 
szüksége van-e bizonyos termékekre vagy sem. Ezt igényli tőle az 
állandóan terjeszkedő gazdaság". Vance Packard: The Waste Makers, 
Penguin Books, London, 1963. 18. old. Idézve R. Supek: Ova jedina 
zemlja című könyvéből, Zágráb, 1973, 225—226. oldal. 

24 A JSZSZK Alkotmánya, Újvidék, 1974, 12. oldal 
2 M JKSZ programja, 152. oldal. 

Rezime 

Dik ta tu ra i au todik ta tura proletari jata 

Razlozi koji su naveli autora da govori o ovoj toliko raspravljenoj temi su 
sledeći. U savremenom radničkom pokretu došlo je do dvostruko negativnog 
odnosa prema diktaturi proletarijata. Na jednoj strani, iz totalnog neshvaća
nja ovog Marksovog pojma, proizišla je tendencija dogmatskog vulgariziran ja 
diktature proletarijata kao čvrste, centralizirane i zato apstraktne države, i 
čak, u poslednje vreme, njena internacionalizacija kao takve. A na drugoj 
strani, kao također posledica nerazumevanja Marksa, ali i kao reakcija na 
prvu, javlja se tendencija potpnnog odricanja od diktature proletarijata, kao 
nečeg neprihvatljivog, nedemokratskog, neljudskog itd. Drugi razlog je teorij
ske prirode. Naime, u marksističkoj teoriji data je i jedna eksplikacija dikta
ture proletarijata s kojom bismo se mogli sasvim složiti. Nijedna ne odgovara 
celini Marksova dela. Zbog toga, zbog nedostatka teorijske elaboracije ovog 
pitanja, i dolazi u praksi radničkog pokreta do zastranjivanja u odnosu pre
ma diktaturi proletarijata: dogmatske vulgarizacije i zloupotrebe ovog pojma 
i njegovog potpunog odricanja. 

Autor pokušava da razjasni pojam i suštinu diktature proletarijata, autodik-
tature i samoupravljanja — kao prvog akta proleterske držve, kojim ova od
umire, i time se potvrđuje kao autodiktatura proletarijata. 



Résumé 

La dictature et autodic ta ture du prolétar ia t 

L'auteur a repris ce thème qui était a vrai dire tant traité, pour des raisons 
suivantes: Dans le mouvement moderne des ouvriers, une relation doublement 
négative a paru vers la dictature du prolétariat. La tendance de vulgarisation 
dogmatique de la dictature du prolétariat, qui était prise pour un Etat fort, 
centralisé, apstrait, est sortie d'une part de la totale incompréhension de cette 
idée de Marx. En plus, au dernier temps l'internationalisation de cette tenden-
ce était en cours. De l'autre part, aussi comme le résultat de l'incompréhension 
de Marx et comme la réaction à la précédente, se fait connaître la tendance 
de la négation totale de la dictature du prolétariat, comme une chose inaccep
table, non démocratique, inhumaine. L'autre raison est de nature théorique, 
c'est a dire, dans la théorie Marxiste, une explication de la dictature du pro
létariat a été donné, avec laquelle nous pourrions être tout à fiât d'accord, 
aucune ne correspond au totalité de l'oeuvre de Marx. Les déviations de rela
tions paraissent, par rapport à la dictature du prolétariat dans la pratique de 
Mouvement ouvrier, à cause de la manque d'élaboration théorique de ce prob
lème; c.à.d. vulgarisation dogmatique de cette notion, sa profanation et né
gation totale. 

L'auteur tâche d'expliquer la notion et le sujet de la dictature du prolétariat, 
l'autodictature et l'autogestion, comme l'acte primoridial de l'Etat prolétarien, 
par lequel il dépérit, et se justifie comme l'autodictature du prolétariat. 



Árokszállási Borza Gyöngyi 

TÁRSADALMI ELŐÍTÉLETEK — ETNOCENTRIZMUS 

Mik azok a (társadalmi) előítéletek? 

A polit ikai lexikon szerint az előítélet megrögzött ál láspontokon és 
hazug tekintélytiszteleten alapuló felfogás, kr i t ikát lan és dogmatikus 
gondolkodás alapján elfogadott téves ítélet. Ez a gondolkodásmód meg
akadályozza az új eszmék létrejöttét és befogadását. 

Egyébként az ál láspontokat és felfogásmódokat különböző jellemvo
nások alapján karakter izálhat juk. 1 Ami vizsgálódásainkat illeti, elegendő 
a felfogásmódokat az igazságosság mércéje alapján megkülönböztetni . 
Igazságosságuk foka szerint a felfogásmódok igazságosakra és hamisak
ra, a hamisak pedig három alcsoportra oszlanak: sztereotípiákra, előíté
letekre és babonákra . 

C. Morgan szerint „a sztereotip hiedelmek azok, amelyek szélesen el
fogadottak és amelyek a tények túlzot t leegyszerűsítésére vagy elferdíté-
sére törekszenek". 

Az előítélet hamis felfogásmód, amelyet nem könnyű megkülönböz
tetni a sztereotípiától. Morgan úgy véli „az előítélet olyan hiedelem 
alapján kia lakí tot t álláspont, amely valamely személyt vagy tárgyat 
kedvezőtlen helyzetbe hoz" . Az előítélet mindig kedvezőtlen, ellenséges 
álláspontot ta r ta lmaz azon tárgy, személy vagy csoport i ránt amelyre 
vonatkozik, míg a sztereotípiára ez nem mindig érvényes. Az előítéletek 
ezért rendkívül ellenállóak a változással szemben. Ha tásuk is sokkal na
gyobb, mint a sztereotípiáké. 

Véleményünk szerint ezúttal az utolsóként említett hamis felfogásmód
dal, azaz a babonával felesleges foglalkoznunk. 

H a az előítéletekről akarunk szólni, nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
Gordon W. Allpot Az előítélet12 című tanulmányköteté t , amelyben első
nek dolgozza fel rendszeresen és tüzetesen a szociálpszichológiának ezt 
a jelentős és széles területét. A könyv megjelenése óta (1954) a tá rgykör 
forrásművévé vál t . Megállapításai és az előítélet jelenségének a leírása 
nagyrészt manapság is fontosak és vizsgálódásra, elmélyülésre, vitára 
érdemesek. 



A könyv az Egyesült Ál lamokban í ródot t és jobbára azokat a társa
dalmi viszonyokat dolgozza fel, amelyek az ot tani körülmények között 
nyi lvánulnak meg előítéletek formájában, azt viszont tudjuk, hogy azok 
a körülmények elég sajátosak és összetettek. Az Egyesült Államok tár 
sadalmi viszonyai etnikai, de ugyanúgy vallási, faji, területi és egyéb 
szempontból is rendkívül heterogének vol tak, s ma is azok. Az Egyesült 
Államok azonban az egyik legnagyobb gazdasági teljesítőképességet fel
halmozva sikeresen létrehozta az amerikai nemzetet. De ez a kedvező 
körülmények ellenére sem ment könnyen és konfliktusok nélkül. Ezek 
a konfliktusok többnyire máig érvényesek. 

Mivel Al lpor t könyve az amerikai társadalom történelmileg és tár
sadalmilag meghatározot t körülményei közöt t jö t t létre, természetes, 
hogy az előítélettel kapcsolatos megállapításainak egy része sajátos jel
legű, s ezért nem szabad mindig és minden körülmény közöt t általáno
sítani — mint ahogyan lehetséges ez a természet tudományok esetében — 
ahol a törvényszerűségek a társadalmi körülményektől függetlenül azo
nosak 

H a z a i viszonylatban e problémakör egyik kiemelkedő szakértője dr. 
Rudi Supek, aki Társadalmi előítéletek 3 című könyvét (különösen a kö
tet c ímadó fejezetét) Al lpor t munkájára alapozza, miközben hangsúlyoz
za saját kri t ikai észrevételeit és meghatározot t kérdésekkel kapcsolatos 
eltérő véleményét is. 

Az előítéletek jellemzője, hogy leggyakrabban egyénekre irányulnak 
vagy egy egész csoport állásfoglalását fejezik ki egy másik csoport tag
jaival szemben. Az ilyen előítéletek a hordozóik körében érvényesülő 
folyamatokból erednek, nem pedig annak a csoportnak a tényleges és 
megállapí tot t tulajdonságaiból, amelyre vonatkoznak . Különösen jellem
ző az előítélet az etnikai, nemzeti, vallási és különböző közösségek ösz-
szetűzésében. Rudi Supek erről a következőt mondja: „ A társadalmi elő
ítéletekre jellemző, hogy az emberek valamely csoporttal kapcsolatos 
saját álláspontjuk alapján konkrét ál láspontokat a lakí tanak ki az egyé
nekkel szemben is, annak az ellenőrzése nélkül, hogy álláspontjuk iga
zolt-e vagy sem." I t t lényeges különbséget fedezhetünk fel. R. Supek 
és Allpor t véleménye között , mert az utóbbi azt állítja, hogy az előítélet 
az egyéntől a csoport felé haladó következtetésben elkövetett téves ál
talánosítás eredménye, míg Supek szerint az előítélet alapja a deduktív 
gondolkodás egyik formájában rejlik, amely épp fordí tva: a csoporttól 
az egyén felé halad. 

Az előítélet bizonyos csoportjellegű türelmetlenséget mutat. Ilyen ese
tekben egy adot t emberről kia lakí tot t (kedvezőtlen) vélemény számára 
lényegtelenek az ellene szóló tények, mert elengedő, hogy meghatározott 
csoporthoz tar tozik. Tehát a következtetés — mondja Supek — tisztán 
dedukt ív jellegű, mert az előítélet a másik csoporttal szemben már eleve 
fennáll. 



A kérdést, hogy miként került sor arra, hogy egész embercsoportokról 
vagy valamely népről rosszat gondoljunk, Al lpor t egyszerűen oldja meg: 
a tapasztala t könnyű általánosításának tulajdonítja. 

Rudi Supek szerint viszont az előítélet értelmezésekor figyelembe kell 
venni mélyebb mechanizmusokat is, nem csupán a felszínes következte
tés alapján végbemenő egyszerű tapasztalatszerzést. Az előítéleteknek 
mélyebb a motivációs alapja, azaz érzelmi és ösztönjellege, s ez az egyet
len oka, hogy ezek nagymértékben visszafordí thatat lanokká, visszavezet-
hetetlenekké válnak az új tapasztalatok által . 

Az etnikai előítélet téves általánosításon alapuló ant ipat ía „amely 
nem az emberi értelem logikai gyengeségeiből következik, hanem az 
egyénnek a saját csoportjával történő sajátos azonosításából". 4 

A társadalmi előítéletekről szólva vizsgálódásunk körébe kell vonni 
a csoportazonosulás pszichológiai és dinamikus fogalmát, amelyben ben
ne foglaltatik az érzelmi visszaesés ismert rendszere. Az előítéletek és 
a gyakorlat i hatásuk közötti viszony arról tanúskodik, hogy az előítélet 
pszichológiai-regresszív vagy csoportjellegű-regresszív mechanizmust hor
doz magában. Ilyen szempontból Al lpor t a következő fokozatokat kü
lönbözteti meg: 

1. Szóbeli előítéletesség 
2. Elkerülés 
3. Há t rányos megkülönböztetés 
4. Testi erőszak 
5. Kiirtás 
A társadalmi előítéleteknél a megítélésről vagy a gondolkodásról a 

tényleges viselkedésre való áttéréskor mindig jelentkezik a kifejezetten 
agresszív magatartás. 

A társadalmi előítéletek megszüntetése vagy gyengítése rendkívül ne
héz folyamat, hisz ehhez az ember mélyebb ösztön és érzelmi mot ivá
cióinak az átrendeződésére van szükség. Ez a folyamat, még ha látszó
lag sikeresnek is tűnik, megfelelő csoporthelyzetek körülményei között 
meglepetésszerűen ismét kiújulhat. Az e lmondot tak alapján Supek a kö
vetkezőképpen határozza meg a társadalmi előítéleteket: „A társadalmi 
előítélet a társadalmi szimpátia vagy ant ipat ía megnyilvánulási formája, 
amely téves és megingathatat lan általánosításban, más társadalmi cso
por tok tagjainak az elfogult megítélésében fejeződik ki, ami pedig a cso
por t ta l való azonosulás és kizárás (elkülönülés) dinamikáján nyugszik 
és a csoportközi feszültség fokozódása esetén az agresszivitás primit ívebb 
formái felé muta t visszaesést. Ez a regressziós törekvés szabályszerű az 
etnikai előítéleteknek" 



Az etnocentrizmus (nacionalizmus) mint a társadalmi 
előítélet egyik formája 

H a meg szándékozunk vizsgálni, hogy miben különböznek a társadal
mi előítéletek az etnikaitól , akkor megállapíthatjuk, hogy az a csopor
tos agresszív magatar tás regressziójának a könnyű kiváltásában jut fel
színre, ami valamiféle csoporttal való azonosulás formájában jut kife
jezésre a külső ellenséggel szembeni mozgósítás céljából. Ez a csoporttal 
való könnyű azonosulás irracionális tényezők alapján megy végbe, s így 
olyan egyének is hatása alá kerülnek, akik álláspontjukat illetően kö
zömbösek, sőt ellentétben állnak az ilyen azonosulással. (Éppen ebben 
rejlik a nacionalista mozgalmak ereje). Ezt az ösztönileg és érzelmileg 
állandósult rendszert hívják etnocentrizmusnak. 

A nemzetnek lényeges lélektani és pszicho-szociális jellemvonásai van
nak, amelyek egyebek közöt t szintén konstrukt ív tulajdonságai. A tárgy
kör vizsgálatakor abból kell kiindulni, hogy az ember csoportközpontú 
lény, amely nem létezhet a szűkebb és tágabb emberi csoportok nélkül. 
A csoportközpontúság különböző szakaszokban eltérő formában jelent
kezik: először is családközpontúságban, ami az emberi közösség későbbi 
fejlődési szakaszaiban a lokocentrizmus különböző formáiba megy át, 
amelyekre valamilyen területi csoporthoz való tar tozásnak az érzése a 
jellemző. A következő fázis a tr ibocentrizmus, ami a törzshöz tar tozás 
érzését jelenti. 

Európában a X V I I I . és X I X . századtól egyre kifejezettebbé válik az 
etnocentrizmus, azaz egy néphez tar tozás érzése, ami két általános for
mában jelentkezhet: a nacionalizmusban és a patr iot izmusban. 

Rudi Supek felrója Al lpor tnak, hogy szem elől téveszt egy lényeges 
tényt : „hogy az ellentétes csoportosulások mindenekelőtt a létfontosságú 
csoportosulások, amelyek meghatározot t totális szociális jelleg hordozói, 
s ezek közé tar tozik az említettek mellett (a család, a törzs, a nemzet, 
az emberiség) a társadalmi osztály is, amelyhez tar tozunk, mert a mo
dern társadalomban az osztály az egész társadalmat képviselni igyekvő 
csoportosulás, amely arra törekszik, hogy létfontosságú csoportosulássá 
vál jon" . 3 

A fent említett csoportosulások csak akkor kifejezetten ellenségesek 
egymással szemben, amikor antagonisztikus viszonyba kerülnek. Az osz
tály esetében az az időszak ez, amikor „önmagáért való osztál lyá" vá
lik, amikor forradalmi módon képviseli az egész társadalom érdekeit. 

Mivel az osztályellentétek nincsenek összhangban a nemzetek általá
nos érdekeivel, az ura lkodó osztály igyekszik gyengíteni a tömegeknek a 
saját osztályukkal való azonosulását és megerősíteni az egész néppel 
vagy nemzettel való azonosulásukat. „Erre a célra — ahogyan Supek 
mondja — a legjobban a »közös külső ellenségre« való figyelmeztetések 
felelnek meg." 

A nemzethez tar tozás, illetve a nemzeti tudat érzése alapvető fon-



tosságú a nemzet fogalmának meghatározásában, hisz a nemzet fogal
mának a legmegbízhatóbb alkotóeleme. Szubjektív nemzeti tudat nél
kül nincs nemzet, nélküle csak a diffúz etnikai csoportot képező nép 
létezik. 

Felvetődik a kérdés, hogy vajon a nemzethez tar tozás érzése azonos-e 
mindig a nacionalizmussal? A válasz pedig csak nemleges lehet. A na
cionalizmus valójában a nemzethez tar tozás felfokozott érzése. Olyan 
meggyőződés, hogy éppen az a nemzet a legfontosabb társadalmi cso
port , amelyhez az ember tar tozik, azaz a nemzeti hovatar tozás az em
ber legfontosabb jellemvonása, és hogy a nemzeti hovatar tozás nélküli 
ember nem is ember. Ezt a feltétlen és értelmetlen lojalitást a legjobban 
az ismert angol mondás fejezi ki : Akár van rá jogom, akár sem — az én 
hazám! 

A nacionalizmus nagy eszmei és polit ikai ereje nem valamilyen nagy
nemzeti filozófiában rejlik (a nacionalizmusra többnyire valamiféle 
irracionális filozófiai szemlélet jellemző), hanem az ilyen meggyőződések 
rendkívüli érzelmi súlyában. Ennek az érzelmi súlynak a következők a 
forrásai: 

— Az egyénnek lehetősége nyílik, hogy azonosuljon a nemzettel, va
lamivel ami nagy, értékes és örök. Ez szilárd támaszt nyújt a lelkileg 
bizonytalan és elidegenedett embernek. Ennek az azonosulásnak igen 
fontos racionális előnye, hogy ténylegesen i rányadó a nem eléggé ha tá
rozott helyzetekben. Az egyén határozata ival a lkalmazkodik nemzete 
határozata ihoz, tehát erőfeszítés és gondolkodás nélkül. 

— A személyiség szocializációjának folyamatában a saját nemzet 
iránti lojalitás és szeretet a családi és társadalmi nevelésben, az iskolá
ban és egyéb oktatási intézményekben az első helyre kerül. 

— Az érzelmi vakság jelensége merül fel, azaz az ember képtelenné 
válik saját nemzetét objektív megvilágításban szemlélni. Csak képzelt 
nagyságát látja, fogyatékosságok és gyengeségek nélkül. 

A nemzeti érzés még egy jelentős pszichológiai tényből merít erőt a 
nyelvből, a kul túrából , az államiságból, a nemzeti mitológiából stb. 
Ezek az elemek fokozottan jelen vannak és szembetűnőek, ezért minden 
egyén könnyen átéli őket. Egész szimbólumrendszer jöt t létre, amely a 
nemzet konkret izálására törekszik és igyekszik azt szinte „megfogható
v á " tenni még a nemzet legátlagosabb tagja számára is: ilyen a zászló, 
a himnusz, a mitológia stb. 

A nacionalizmus kifejezetten kicsinyes és ant ihumanista törekvés hor
dozója. Azoknál az embereknél, akiket a nacionalizmus szélsőséges for
mában jellemez, valójában valamiféle pszicho-szociális patológiáról van 
szó, amely nem ri tka esetben ölt valódi já rványhoz hasonló jelleget. 

A nemzet pszichológiáját kuta tó és magyarázó elméletnek egész tör
ténelme van. Ez a tudományos terület különösen a X I X . században volt 
divatos. A néplélektan mint tudományág a konzervat ív romantizmus ta
laján jött létre, amely úgy vélte, hogy az egyén lelkialkata alá van ren-



delve az illető nép lelki adottságainak. Rudi Supek a különböző felfo
gásbeli i rányzatok útján, a polgári univerzalizmus és racionalizmus, a 
német jogtörténeti iskola, az antropogeográfiai iskola szemléltetésével 
mutatja be ennek az elméletnek a fejlődését. Az antropogeográfiai iskola, 
amely úgy vélte, hogy sorsszerű összefüggés van a bir tokolt terület és a 
nép sorsa között , az élettér (Lebensraum) elmélet bevezetésével I I . Vil
mos expanziós poli t ikájának az alapjává vált . Ez és még egyéb elmé
letek és i rányzatok is szemléltetik, hogy a tudomány milyen mértékben 
válhat különböző nacionalista törekvések tá rgyává és alapjává. 

A pszichológiai elméletek mellett az etnocentrizmust különböző bio-
logista és ontogenetikus iskolák is szí tot ták. 

A biologista elméletek közül az ember csoportösztöneivel kapcsolatos 
gregorizmus elmélete a legjelentősebb. Ez az ösztön nemcsak az emberre 
jellemző, ugyanis megfigyelhetjük mindazoknál az ál latoknál , amelyek 
hordában és falkában élnek, ami ellenséges magatar tás t von magával az 
illető csoporthoz nem tar tozó egyedek iránt. Ez a xenofobia, illetve az 
idegenek iránti gyűlölet. Az emberre is jellemző tehát a hierarchia iránti 
érzékenység és annak feltétlen tisztelete. 

A pszichoanalízis (S. Freuddal az élén) szintén foglalkozott az egyén
nek a társadalmi tekintéllyel való azonosulásával. „A pszichoanalízistől 
eltérően — amely a rendkívül korán szerzett hajlamok alapján igyek
szik meghatározni az ember érték- és polit ikai orientációját, ezáltal mint
egy kiegyenlítve az egyén jellemét egy meghatározot t csoport vagy tár
sadalmi réteg irányvételével — a kultúrantropológia a r ra törekszik, hogy 
megkülönböztesse az egyénre és az egész társadalomra jellemző tulajdon
ságokat, amelyek egy meghatározot t társadalom nevelő hatásának vagy 
kul túrájának az eredményei. A személyes vonások mellett így léteznének 
általános vonások is, afféle »általános személyiségek«, amelyek egyes 
csoportokra jel lemzőek." 6 A különböző törekvések és „iskolák" be
mutatása mellett Rudi Supek kísérletet tesz a nemzet és a nacionaliz
mus viszonyának szociológiai szempontú megvilágítására, hangsúlyozva 
mindenekelőtt , hogy feltétlenül meg kell különböztetni a nép és a nem
zet fogalmát, hisz nem fedik egymást (példaként említhetjük Svájc la
kosságát, amelynek a közös hovatartozással kapcsolatosan azonos nemze
ti tuda ta lehet). 

Lényeges kiemelni a népek egyenjogúságával és önállóságával kap 
csolatos nézetek kettősségét, hisz a nacionalizmust mint egy nép szabad
ságjogáról kialakult öntudato t gyakran jellemezte más nemzetek leigá-
zási törekvése. A nemzeti mozgalmaknak ez a kettőssége a következők
től függ: 1) az adot t társadalmi alaptól , 2) a világpiacon hata lomra tö 
rő burzsoázia természetétől. Ezek a tényezők akadályozzák a burzsoá
ziát, hogy teljesen megoldja a nemzeti kérdést, hisz mindig vannak olyan 
törekvései, hogy gazdasági és kulturális ellenőrzést biztosítson magának. 

Lényeges kiemelnünk azt a tényt is, hogy a nacionalizmus (az érték
orientációban jelentkező ellentmondások mellett) a kultúrák összetüzésé-



bői ered, amelyeken a heterogén polgári társadalom alapul. I t t elsősor
ban a kispolgárság szerepére és helyzetére kell u ta lnunk, amely különö
sen kedvez a nacionalizmusnak. Rudi Supek Társadalmi előítéletek cí
mű könyvében a nacionalizmus fejlődési folyamatát konkrét példán 
szemlélteti, Németország fasizálódásán, kezdve a múlt század első fe
léig visszanyúló ideológiai gyökerektől a második világháború alatti k i -
csúcsosodásáig. 

Nemzet és nemzeti kultúra 

H a fényt akarunk vetni arra, mi a nemzeti kul túra ál talában — és a 
szocialista körülmények közöt t —, akkor meg kell szabadulnunk a fo
galomhoz kötődő előítéletek egy részétől. Az egyik ilyen előítélet szerint 
a kul túra valamely nemzet része, erre a szemléletre éppen a nacionalis
ták hajlamosak. A dolgok széles körű és reális áttekintésének a hiányá
ban kifejeződő szubjektív gyengeség mellett ennek okai valamely nép 
kultúrtörténetének a módszertanában is rejlenek. A kul túr tör ténet ál ta
lában véve csak a nemzeti történelemben válik szervessé és világosodik 
meg. Ezért úgy tűnik, hogy a kul túra a nemzet szerves része. Azonban 
ha a kultúrtörténetet tárgyilagosan szemléljük, mint ahogyan a kul túr-
antropológiai kutatások is igazolták, akkor arra a következtetésre ju
tunk, hogy a kul túra (egy kulturális alkotás) „nemcsak szokatlanul ta
pados, terjesztésre és átvitelre alkalmas, hanem ugyanúgy önmaga is sok
rétű hatásnak »idegennek« és »hazainak« van kitéve, s ezért lehetetlen 
nyelvi vagy etnikai csoportok területi ha tára i közé szor í tani" . 7 

Téves az a felfogás is, amikor valamely kulturális a lkotónak a fizi
kai lényét azonosítják a szellemivel, hisz az ember mint alkotó elsősor
ban szellemi lény, s ezért fizikai léte (születési helye, az általa használt 
nyelv stb.) mellékes jelentőségű. 

A harmadik előítélet az, hogy a nemzeti kul túra csupán nemzeti kul
turális értékekből áll, hisz elsősorban univerzális kulturális értékek ké
pezik. Tehát a nemzeti kul túra a nemzet születésének pi l lanatában nem
csak nemzeti, hanem egyetemes eszményeket is kifejez. A polgári kul
túra létrejöttének időszakában nemzeti jellegűek az alábbiak: 

— a kul túra hordozója: a nép, 
— és a kulturális megmozdulás eszköze: a népnyelv. 
A „nemzeti ku l tú rának" létrejöttekor és később is arra kell töreked

nie, hogy túllépje saját nemzeti határai t . 
A nemzeti kul túra azonban nemzeti kérdéssé is válhat , bár a kul túra 

egyetemes jellegű és nem lehet állami és egyéb határok közé szorítani, 
mégis a nemzet a kul túra éltető közege. Benne jönnek létre a kulturális 
alkotótevékenység feltételei, felelősséggel tar tozik az alkotók jelentkezé
séért, fejlődéséért s így közlésük materializálódásáért és a kulturális ja
vak befogadásáért. Mint Supek mondja „mégis a n e m z e t . . . a bölcsője 
és a szülője az alkotó és befogadó kulturális szubjektumoknak. A kul tú-



ra életének biológiai alapját képezi, s ezáltal biológiai és szociális jel
lege megengedi, hogy a kulturális alkotótevékenységet a nemzeti kul tú
rák viszonylagos keretébe helyezzük. A nemzet csak ilyen értelemben fe
lelős a nemzeti ku l tú ráér t " . 8 

A nemzet vagy politikai képviselői azonban nem kényszeríthetik rá 
a „nemzeti kulturális ér tékeket" az a lkotókra. 

A kulturális fejlődés többnyire ösztönös folyamat, de amikor ellent
mondásba kerül tulajdon társadalmával , akkor az már nemzeti kérdést 
képez: a nemzet szellemi fennmaradásáért folyó küzdelem kérdése lesz. 

A nacionalista törekvések hordozói és hangadói többnyire a kispolgári 
rétegek (amelyek nálunk is igen ki tar tóak) . Ennek okát a politikai és ad
minisztratív körökben vagy azok bürokrat ikus elemeiben kell keresnünk. 
Super szerint a legfontosabb ok azonban „egyes kedvező tényezők hiá
nyában rejlik: fiatal értelmiségünk és legszélesebb rétegeink szellemi és 
intellektuális életében nem érződik eléggé a jövő, azaz a ki tűzöt t célok 
jelenléte". 
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Rezime 

Društvene predrasude — etnocentrizam 

Autor članka kroz prikaz stavova Gordona W. Allporta i Rudi Supeka raz
matra problematiku predrasuda: društvenih i drugih. 

Upoređujući mišljenja pomenutih autora, naučnika, ukazuje na negativnosti 



u pojedinim shvatanjima Allporta. Polazeći od opšte kategorije predrasude 
razmatra njene specifične oblike i najzad se detaljno pozabavi sa etnocentriz
mom kao jednom vrstom društvene predrasude. Vrlo je interesantan prikaz 
psihološke strane ove pojave i razloga koji dovode do pretvaranja patriotiz
ma u nacionalizam. 

Problematika je vrlo interesantna ne samo u našoj sredini nego svugde u 
svetu. 

Résumé 

Les préjugés socials — L'etnocentrisme 

L'auteur de cet article traite le problème de préjugés socials et d'autres, par 
la présentation des opinions de Gordon W. Allport et de Rudi Supek. 

Il compare les raisonnements des auteurs et savants mentionnés, et révèle les 
points négatives de quelques conceptions d' Allport. Partant de la catégorie 
générale des préjugés, il observe ses formes spécifiques, et enfin il prend en 
considération l'etnocentrisme, comme un genre de préjugés socials. Il est trèi 
intéressant la présentation de l'aspect psychologique de ce phénomène, et de 
raison de la transformation du patriotisme au nationalisme. Ce thème est très 
intéressant, non seulement chez nous, mais aussi partout dans le monde. 



Danilo Kecić 

HARC TITO STRATÉGIAI-TAKTIKAI 
KONCEPCIÓINAK MEGVALÓSÍTÁSÁÉRT A 

VAJDASÁGI SZAKSZERVEZETI 
MOZGALOMBAN 1935—1941-IG 

Vajdaság földrajzi helyzete, a lakosság szociális és nemzeti s t ruktú
rája, sajátságos gazdasági fejlődése, a sokirányú hatás, valamint a kü
lönböző érdekek kereszttüze a munkásság tudatos szakszervezeti és poli
tikai szervezettségével együttesen hatva , a második világháborút köz
vetlenül megelőző években hozzájárult a kiélezett és dramat ikus poli
tikai osztályharc kibontakozásához mind a városokban, mind a falvak
ban. 

A szakszervezeti mozgalom szociális-nemzetiségi alapja Vajdaságban 

Vajdaság területe a második világháború előtt 21 901 négyzetkilomé
tert tett ki, vagyis Jugoszlávia összterületének 8,83 százalékát. Az 1931. 
évi népszámlálás szerint Vajdaságnak körülbelül 1 628 000 lakosa volt , 
ami azt jelenti, hogy minden négyzetkilométerre 76 lakos jutot t . A la
kosság nemzetiségi összetétele a következőképpen alakul t : 528 000 (33%) 
szerb, 413 000 (26%) magyar , 343 000 (21%) német, 120 000 (7%) 
horvát , 78 000 (5%) román, 67 000 (4%) szlovén és cseh, 21 000 zsidó 
és körülbelül 58 000 (3%) egyéb nemzetiségű vol t . 1 

A ta r tomány legfőbb anyagi termelőereje a föld volt , mert a lakosság 
háromnegyed része mezőgazdasági termeléssel foglalkozott vagy közvet
ve abból t a r to t t a fenn magát . A kapital is ta termelési viszonyok rom
boló hatására, valamint a lakosság számának növekedésével a földbir
tokok egyre inkább felaprózódtak, ami a falusi agrárnépesség elszaporo
dásához vezetett , s végső soron ez ha tá roz ta meg a vajdasági munkás
osztály szociális-strukturális fejlődését és jellegét. 

A földműveslakosság összetételét jól illusztrálja a differenciált bir tok
viszony. Az 1919. évi földreform végrehajtása előtt Vajdaságban 511 
kétszáz kataszteri holdnál nagyobb földbirtokot t a r to t t ak nyilván. Ezek
nek összterülete mintegy 1 millió 110 ezer kataszteri hold volt. Az em-



l í tett földbir tokoknak körülbelül 70 százaléka a magyar és német nagy
birtokosok kezében volt. 

Az I. vi lágháborút követően két ok késztette a kormányt a földosz
tásra. Egyfelől az októberi szocialista forradalom hatására Európa-szer
te jelentkező agrárforradalmaktól félve a kormány a szegényeknek ki
osztott földdel k ívánta gyengíteni az agrárproletariátus mozgalmát, más
felől pedig a magyar és német nagybir tokosok pozícióit gyengítette, mi
közben a szláv nemzetiségű lakosság betelepítésével a lakosság nemzeti
ségi struktúráját is megvál toztat ta . 

A parciális és nem demokrat ikus módon végrehajtott földreformból a 
két világháború közöt t továbbra sem ju to t tak földhöz a magyar , a né
met és román földnélküliek. A nagybirtokosoktól összesen 466 296 ka
taszteri holdat (42 százalékot) saját í tottak ki és osztot tak szét a föld
nélkülieknek, míg a nagybir tokosok tulajdonában továbbra is 633 483 
kataszteri hold maradt , a korábbi terület 58 százaléka. A földreform ré
vén, nagy váltságdíj fejében, végül is 138 222 nincstelen paraszt ju tot t 
földhöz. Több mint 85 000 család, a földnélküliek 28 százaléka tovább
ra is a megélhetést jelentő föld nélkül ma rad t . 2 

A birtokszerkezet a földreform által tehát nem vál tozot t meg lénye
gesen. Közvetlenül a második világháború előtt Vajdaságban több mint 
200 ezer mezőgazdasági munkás vo l t ; 3 178 098 család 5 holdnál kisebb 
területen gazdálkodot t , ez a kategória pedig a vajdasági földbirtokos la
kosság 59 százalékát képezte. A 178 ezer család az össz földterületnek 
mindössze 26 százalékát va l lha t ta magáénak. A parasztgazdaságok 12 
százaléka 5 és 20 hold között i földet birtokolt , ami az össz földterület 
49,3 százaléka vol t . 4 

Ily módon Vajdaság is, akárcsak az egész Jugoszlávia a törpebir to
kosok és a nagyszámú földnélküli országa volt . 

A két világháború között , a húszas években intenzívebben, a háborút 
megelőző években pedig valamivel lanyhább ütemben fejlődött Vajda
ság ipara, főleg a mezőgazdasági termelésre alapozó iparágak, tehát a 
malomipar és a texti l ipar. Emellett ezen a területen viszonylag fejlett 
vol t a fém-, fa- és vegyipar, az épületanyag-ipar, a bőripar és villamos
ipar. Az első világháború előtt Vajdaságban 428 ipari vál lalat volt , ezek 
összesen 28 000 munkást a lkalmaztak, míg 1938-ban már 710 ipari 
vál lalat tevékenykedett , a munkások pedig körülbelül 50 ezren vol tak . 5 

1938-tól kezdve vidékünkön, az országhatár közelsége és a háborús ve
szély miat t teljesen leállt az ijjari fejlődés, a termelési kapacitások pedig 
a termékek kivitele vagy háborús ta r ta lékká való nyilvánítása (malom
ipari termékek) végett a felére csökkentek. Az előbbiekből eredően nem
csak hogy nem volt lehetőség több munkás foglalkoztatására a falusi 
munkanélküliek táborából , hanem még növekedett is a munkanélküliség, 
főleg a malomipari munkások körében. 6 

Mivel a kisiparosok csak kisárutermelést végeztek, a kézművesség hosz-
szabb ideig stagnált, némely ága pedig halódot t , így a 35 000 kisipari 



műhely és a segédszemélyzetet nemigen alkalmazó vagy a legjobb eset
ben 1—5 embert foglalkoztató 21 000 kereskedelmi bolt sem abszor-
bá lha t ta érezhetően az egyre növekvő munkanélküliséget. 7 

A második vi lágháborút megelőzően az iparban és a kisiparban 
118 593 munkás dolgozott . 1936-ban, a nagy gazdasági konjunktúra ide
jén, Vajdaságban mintegy 85 000 munkás vol t munka nélkül, 1937-ben 
pedig 150 000, többségük mezőgazdasági munkás . 8 1940-ben csupán az 
ipari és kézműipar i munkások közöt t 50 ezer volt a munkanélküliek 
száma. 9 Ezér t joggal í r ta 1939-ben Svetozar Markovié Toza, hogy Vaj 
daságban már nem periodikus, hanem ál landó az ipari foglalkoztatot tak 
munkanélkülisége. 1 0 

Az iparban és kisiparban dolgozók anyagi helyzete egyre súlyosabbá 
vál t . Az árak folytonosan növekedtek 1 1 , 1929-től, a nagy gazdasági vál t 
ságtól kezdve 1936-ig a napszámok és bérek egyre csökkentek, nem rit
kán a korábbinak a felére 1 2 . A munkaadók a munkaidőt a törvényes 8 
(az iparban 9 — 1 0 ) 1 3 óra helyett napi 16 órára emelték s könyörtelenül 
kihasználták a gyermek munkaerőt is. Ezeket a gondokat tovább tetőzte, 
hogy rohamosan növekedett a munkanélküliek száma. A harmincas évek 
közepe táján a munkáscsaládok többsége a létminimum határához közel, 
vagy éppenséggel a létminimum ha tá rán tengődött , míg a munkásság 
egyharmada ál landó szegénységben é l t . 1 4 

A nagyszámú agrárproletar iátus helyzete abban az időben még súlyo
sabb volt. Csupán idényben dolgoztak, évente 50—60 napot , szociális 
biztosítás nélkül, napi 16—18 órás munkaidővel , rendkívül alacsony 
napszámér t . 1 5 

Kedvezőtlen vol t a kisbirtokos szegényparasztok helyzete is. Az áru
pénzviszonyok által okozot t nehézségek, az agrár ipar folyamatos vál
sága, az alacsony terményárak következtében a szegényparaszt mindin
kább eladósodik, a családjában jelentkező munkaerő-felesleget nem tudja 
munkába áll í tani, éhes gyermekeinek nem tud enni adni és könyörtele
nül tönkremegy . 1 6 

Cseppet sem volt irigylésre méltó a széles néprétegek helyzete, külö
nösen a nemzeti elnyomás alat t álló népeké és a nemzetiségeké. „Va j 
daságban tehát meg vol tak a feltételek a kézműipari és ipari, va lamint 
mezőgazdasági munkásság erős szakszervezeti mozgalmának k ibontako
zásához . " 1 7 

A polit ikai és a munkásmozgalom azonban egy időre még háttérbe 
szorult. 

A január 6-i d ik ta túra bevezetésével, 1929-ben beti l tot ták a Független 
Szakszervezetek utóbbi tevékenységét, beszüntették sajtókiadványait , 
közöt tük a Szervezett Munkás újságot is. Ez a lap több éven á t Sza
badkán jelent meg és jelentős, sőt elsőrangú szerepe volt a munkásmoz
galom osztályharc jellegének kialakí tásában és erősítésében, különösen 
a vajdasági magyar munkásság számottevő táborában. A d ik ta túra nyo
mására, a gyakori letartóztatások, a volt szakszervezeti és pár takt iv is ták 



ellen indítot t bírósági perek egyfelől, másfelől pedig a nehéz gazdasági 
helyzet, a munkásság tömeges elbocsátása, a munkástörvény revíziója, 
stb. által kialakul t helyzet következményeként Vajdaságban hirtelen 
nagy válságba jutot t a forradalmi munkásmozgalom. A fent említett 
csapások és nehézségek után a mozgalom csak nehezen és lassan tudot t 
új erőre kapni . Hozzájárul t ehhez a vezetőség szakavatat lansága, a tö
megektől való elzárkózása, az illegális szakszervezeti mozgalmat és fegy
veres harcot hirdető csoportérdek jelentkezése (1929—1930-ban), majd 
később az az elgondolás, hogy forradalmi szakszervezeti ellenzéket kell 
kialakí tani , amely a rendszer nyomására fegyveres ellenállással válaszol. 
Ilyen irányvonallal — a gazdasági válság közepette, a tömeges munka
nélküliség, éhezés viszonyaiban, a parasztság több mint 7 milliárd di
nárra duzzadt adóssága mellett, Jugoszlávia feloszlatásának, mint a 
nemzeti szabadság zálogának hirdetésével a pár t és a legyengült kis lét
számú szakszervezetek nem nyerhették el sem a munkásság, sem az ag-
rárproletari táus és szegényparasztság, sem a nemzetileg elnyomott népek 
bizalmát. 

I ly módon a pár t számos szubjektív és eszmei-politikai gyengeség, 
stratégiai-taktikai tévedés, tevékenységi irrealitás következtében néhány 
éven át el volt szigetelve, a munkásosztálytól , a néptömegektől, és sa
ját szervezési, valamint ideológiai problémáival küszködött . Ebből adó
dóan a szakszervezet tevékenysége a munkásmozgalom szempontjából né
hány évig teljesen jelentéktelen volt. A létező szakszervezetek: az Egye
sült Munkásszervezetek, a semleges szakszervezetek, mint pl . a N y o m 
daipari Dolgozók Szakszervezete vagy a Banktisztviselők, a Biztosítótár
saságok, a Kereskedelmi és az Ipar i tisztviselők Szakszervezeti Szövetsé
ge, az Általános Munkásszövetség és az Általános Munkás-hivatalnoki 
Szakszervezet kívül estek a pár t hatáskörén. 

Űj úton a szakszervezetek 

Csak a harmincas évek közepe táján áll be a szakszervezeti és polit i
kai munkásmozgalomban radikális fordulat és jelentős stratégiai-taktikai 
változás. 

A fordulópontot Josip Broz börtönből való szabadulása és személyes 
hozzájárulása jelenti a pá r t és a szakszervezet új koncepcióinak kidol
gozásához, valamint a Jugoszláv Kommunis ta Pá r t IV. országos érte
kezletének és záróhatározata inak előkészítéséhez, 1934. december végén. 

Josip Broz kezdeményezésére a pár t már 1934-ben a legális szakszer
vezetekkel szemben teljesen új ál láspontra helyezkedett. Abban az idő
ben egyetlen szakszervezeti szövetség, még az opportunisták i rányí tot ta 
Egyesült Munkásszakszervezetek sem volt tömeges szervezet. A kommu
nisták negyedik országos értekezletének határozata i ezért elsődleges fel-



adatként szorgalmazzák a meglévő szakszervezetek tevékenységébe való 
bekapcsolódást. 

„A kommunis ták belépése a szakszervezetekbe a legjobb útja az emlí
tett szervezetek osztályérdekű osztályharcot folytató szervekké való át
alakí tásának és az akkori vezetők hatása alóli kivonásának. Ezzel együtt 
a szakszervezeten belüli kommunisták csoportosulásával a) fel kell ké
szülni, kifejleszteni és folytatni a munkások harcát ; b) megteremteni a 
proletariátus akcióegységét; c) folytatni a harcot a reakciós vezetők el
len, akik a szakszervezetben fékezik a munkások mozgalmát és gátolják 
a munkásosztály egységének kialakítását . Az említett szervezeteknek a 
proletariátus osztályérdekű szerveivé való átalakí tása — szükségszerű 
előfeltétele tehát a kommunisták belépésének a szakszervezetekbe és más 
tömegszervezetekbe." 1 8 

Az említett rezolúció ta r ta lmazza a kommunisták feladatát a sztrájk
mozgalmak megszervezésében és vezetésében, a munkanélküliek harcá
ban, amit a rezolúció így foglal össze: 

„A kommunis táknak ezeket a harcokat elő kell készíteniük, teljes fel
készültségben szervezni és vezetni, mert a sztrájkok ott já rnak eredmény
nyel, ahol a kommunisták és a forradalmi munkások alkotják a mozga
lom vezetőségét. Biztosítani a sztrájkmozgalmak idejében történő előké
szítését, megindítását és szabályos vezetését, valamint a sztrájkok töme
ges polit ikai sztrájkokká való átlényegltését — ez a Központ i Bizottság 
és az egész pá r t legfőbb feladata az adot t p i l l ana tban . " 1 9 

A vázolt feladatok teljesítése érdekében a ha tározatok a következő
ket sürgetik: 

— a kommunis ták lakhelyük és környezetük legfontosabb vállalatai
ban összpontosítsák erőiket a harc előkészítésére és megszervezésére; 

— biztosítsák az egységes frontot és igaz vezetést a munkások har
cában; 

— egy-egy gyár, vál lalat dolgozóinak harcát kapcsolják össze más 
gyárak, helységek és szakmák munkásainak harcával ; 

— a sztrájkok szervezését és lebonyolítását a lehető legnagyobb fi
gyelemmel végezzék; 

— szabályosan és jól szervezzék meg a sztrájkolok étkezését és ellá
tását; 

— szüntelen agitációt folytassanak a munkanélküliek és az elszegé
nyedett parasztság körében; 

— a sztrájkokat és mozgalmakat a legmegfelelőbb időben fejezzék be; 
és 

— szervezetileg erősítsék meg saját helyzetüket és a harcban elért 
eredményeket . 2 0 

A Rezolúció harmadik része ta r ta lmazza a kommunisták feladatait a 
munkásosztály egységéért folytatot t harcban. Ebben a fejezetben egye
bek közöt t ki van emelve a következő: 

„Mint a munkásegység egyedüli igaz harcosainak a kommunis táknak 



mindenüt t és minden szervezetben a tulajdon kezükbe kell venniük a 
munkásosztály akcióegysígéért és az egyesült szakszervezetek megterem
téséért folytatot t harc i r ány í tásá t . " 2 1 

A Rezolúció negyedik, zárószakasza, ta r ta lmazza a kommunisták fel
adata i t a forradalmi munka megszervezésében. 

Egyebek közöt t a következőket állapítja meg: 
„A szakszervezetben a pár t legfontosabb feladatainak megvalósítására 

a pártszervezeteknek maximális erőt, energiát és időt kell fordí ta
niuk. A legjobb embereket kell ezzel a legfontosabb és legfelelősségtelje-
sebb pártmunkával megbízni, amelynek helyes megoldásától függ egyben 
a munkásosztály bizalmának elnyerése és a forradalmi mozgalom győ
ze lme ." 2 2 

Az agrárproletariátus és falusi szegénység szempontjából a negyedik 
országos értekezlet legfontosabb dokumentuma A kommunista párt fa
lura vonatkozó akcióprogramja. 

A falu társadalmi-gazdasági és polit ikai viszonyainak elemzése révén 
az akcióprogram közelebbről is meghatározza a kommunisták feladatait 
a parasztság és a munkásság egységfrontjának megteremtésében a kizsák
mányoló nagybirtokosok és tőkések ellen v ívot t harc érdekében. A prog
ram kiemeli: 

„ A szabadulás felé vezető út a munkásság és parasztság közös forra
dalmi harca közös kizsákmányolóik és elnyomóik ellen, ez az út mun
kások és parasztok forradalmi szövetsége, a proletariátus vezetésével, 
minden kizsákmányolás megbékélhetetlen és következetes harcosának ve
zetésével valósul m e g . " 2 3 

A munkásokhoz, parasztokhoz és az elnyomott népekhez intézett ki
á l tványában a J K P IV. országos értekezlete helyzetük megváltoztatásá
nak egyedüli lehetőségére uta lva a következő közös feladatokat jelölte 
meg: 

„A szabadsághoz egyedül az az út vezet, amelyben a dolgozó népet 
a kommunista pá r t vezeti. Ez a munkásság harci egységének útja, a mun
kások, parasztok és elnyomott népek szövetségének útja, a tömegeknek a 
fasizmus és a háború ellen v ívot t harci útja, kezdve a magasabb n a p 
számért, a földért, az adócsalás megszüntetéséért, az ítéletvégrehajtók 
elűzéséért, a gyülekezési és sajtószabadság kivívásáért , az államvédelmi 
törvény ellen szervezett sztrájkokkal és demons t r ác iókka l . . , " 2 4 

A negyedik országos ér tekezlet 2 5 , valamint a J K P Központ i Bizottsá
gának 1935-ben, Splitben megtar tot t p lénumanyaga és határozata i új 
úton ju to t tak el a kis létszámú pár tszervezetekhez 2 6 és a felaprózott szak
szervezeti mozgalom szerveihez Vajdaságba. 

A pár t sorainak erősítése, a kommunis ták mindennapi aktivitása, szer
vezkedési felkészültségének növelése Vajdaságban jelentős eredményeket 
hoztak a pá r t új i rányvonalának kialakí tásában, a polit ikai és szakszer
vezeti tevékenység területén. 

A kommunis táknak a szakszervezetekbe való belépésével fokozatosan 



változott a szakszervezetek jellege. A reformista szakszervezetek falun 
és városon egyaránt fokozatosan a tényleges osztályérdekeket képviselő 
munkásszervezetekké alakul tak át . A szakszervezeti mozgalom átszer
vezése, a munkásosztály egysége és a haladó demokrat ikus erőkkel való 
együttműködés új i rányvonala biztosí tot ták a pár t , a J K I S Z és az osz
tá lyalapon szervezkedő szakszervezetek sokoldalú, közvetlen kapcsolatát 
a széles néprétegekkel. 

Vajdaságban, de ugyanígy egész Jugoszláviában, és Európa némely or
szágában a népfront-poli t ikával , a forradalmi harc megvál tozot t körül
ményei közöt t a szétforgácsolt szakszervezeti mozgalom, a politikailag 
szétforgácsolt munkásmozgalom és a haladó erők egységesítésére i rányult 
a tevékenység a fasizmus elleni közös harc céljából. Országainkban ezt a 
pár tpol i t ikát meghatározta egyébként a munkásosztály és a haladó erők 
együttműködésének szükségessége is a vezető burzsoázia profasiszta bel-
és külpolit ikája elleni harc, a széles néprétegek demokrat ikus jogainak 
kivívásáért folytatot t harc , a nemzeti függetlenség megvédéséért, a né
pek és nemzetiségek egyenjogúságáért, a munkásosztály és a dolgozó pa
rasztság létfontosságú szociális és gazdasági követelményeinek megvaló
sításáért folytatot t harc. 

A munkásosztály harcának új takt ikájával és a szakszervezeti moz
galom akcióegységének megteremtésével a pá r t egyben ar ra törekedett , 
hogy létrehozza az új egységes munkáspár to t . Az egységes munkáspár t 
elsődleges feladata lett volna, hogy a munkásosztály legális párt jaként 
megteremtse és biztosítsa a munkásosztály, azaz a munkásság politikai 
csoportosulásainak egységét, hogy ezáltal az említett szervezetek jelentős 
polit ikai tényezővé váljanak, a pá r tok közöt t i viszonyban és koalíciós 
pártrendszerben pedig a munkásosztály képviselőjévé. 

1935-től 1937-ig Vajdaságban ezen a téren jelentős eredmények szü
lettek. A szakszervezeti mozgalom tömegesebb és akcióképesebb lett, a 
legális, egységes munkáspár t helyi szervezeteinek bizottságai pedig a leg
több esetben, vál takozó sikerrel, de figyelemre méltó eredménnyel tel
jesítették a polit ikai feladatokat . 

Az előbbiek alátámasztására ada toka t közlünk az egyes szakszervezeti 
szervezetek tagságának alakulásáról 1934. és 1937. közö t t . 2 7 

1934. év 1935. év 1936. év 1937. év 

URSSJ 1 172 2 273 6 638 6 500« 
SGRJ 505 463 473 496*> 
BOTIC 456 361 404 556 M 

ZSPRJ (?) 1 683 23 429 28 169 3 1 

(A táblázatban közölt munkáspártok rövidített elnevezéseit a szerbhorvát elnevezés 
alapján közöltük. A fordító megj.) 

Az említett szakszervezeti szervezetek mellett bizonyos erőkkel ren
delkezett még az Általános Munkás-hivata lnoki Szakszervezet (Opsti 



radničko-nameštenički sindikat) Űjvidéken, Becsén, Űjverbászon, Beočin-
ban, Pe t rovgradban (Zrenjanin), Sremska Mitrovicán és Pancsován. Egé
szen jelentéktelen erők tömörültek az Általános Munkásszövetség (Opšti 
radnički savez) körül néhány szerémségi helységben, valamint Becsén és 
Z e n t á n . 3 2 

A szakszervezeti mozgalom tömegesítéséhez 1935. és 1937. közöt t né
hány tényező járul t hozzá. Az első közöt t kell megemlíteni a gazdasági 
krízis és pangás után jelentkező általános gazdasági fellendülést, a mun
kásság nagyobb arányú foglalkoztatottságát, a bérek éveken át történő 
csökkenését, s ezzel együtt a munkásosztály nehéz anyagi és szociális 
helyzetbe való jutását egyfelől, és a sikereket másfelől, amelyeket a kom
munisták és más osztályerők értek el a szakszervezetekbe való belépés
sel és az ál taluk vezetett számos gazdasági és politikai akciók vezeté
sével. 

1935. és 1937. közöt t egyre veszélyeztetettebb anyagi helyzete követ
keztében a jobb megélhetésért a szervezett munkásság 240 esetben lépett 
sztrájkba. 1935-ben 19 kisebb sztrájk volt. Ezekben ugyan még nem ju
to t t kifejezésre az új i rányvonal , de közülük néhányat , a viszonylag 
nagyobbakat , már a kommunisták szervezték, mint például a szabadkai 
Fakó Har i snya- és Kötö t tá rugyár 180 munkásának sztrájkját 1935 nya
r á n , 3 3 vagy a szakszervezetileg jól szervezkedő 100 újvidéki szabómun
kás sztrájkját 1935 októberében 3 4 és a 190 petrovgradi (zrenjanini) asz
talosmunkás 1935. november 22-étől 1936. január 13-áig tar tó sztrájkját. 
Érdemes megemlíteni, hogy szinte valamennyi jelentősebb sztrájk meg
szervezésére 1935. második felében, vagyis a J K P Központ i Bizottságá
nak spliti p l énuma 3 6 , a Kommunis ta Internacionálé VI I . kongresszusa 
után — amelyen Tito elvtárs is részt vet t —, valamint az 1935. szeptem
ber 22-én Szabadkán megtar tot t ta r tományi szakszervezeti konferencia 
és az 1935. szeptember 29-én, Zrenjaninban megtar tot t ta r tományi pár t 
konferencia u tán került sor. Ezekben a sztrájkokban az azonos szakmá
hoz tar tozó munkások egységesen léptek fel, a más szakmák dolgozói 
pedig teljes szolidaritást vál lal tak ve lük . 3 8 

Mivel épp ezekben a tömeges sztrájkokban jutot tak észrevehetőbben 
kifejezésre a kommunisták, arra következtetünk, hogy az erősebb pár t 
szervezetek (újvidéki, szabadkai, petrovgradi) már ezekben az akciókban 
sikerrel valósí tot ták meg Ti tónak a szakszervezeti egységre vonatkozó 
i rányvonalát . 

Az 1936. év már minden tekintetben dramatikusabb, a szakszervezeti 
mozgalmat illetően pedig kivételes jelentőségű volt. Ennek érzékelteté
sére csupán néhány adatot közlünk. Abban az évben az Egyesült Mun
ka sszervezetek (URSS) szervezeteiben 32 gyűlést és 875 nyilvános kon
ferenciát t a r to t tak . Közülük számos konferencián a kommunisták már 
az új i rányvonalér t szálltak síkra és szembeszegültek az URSS szociál
demokrata vezetőségével, amely ellenezte az új i rányvonalat . Ezáltal 
terjedt a kommunisták befolyása. Jelentős erőfeszítéseket tettek műveiő-



dési-oktatási téren is. A kommunisták hatása és befolyása így kifeje
zésre jutot t az Egyesült Munkásszakszervezetek 5 szakszervezeti isko
lájának munkájában és a 107 nyilvános előadás némelyikén. Ezeket a 
nyilvános előadásokat 10 560 munkás hallgatta. Érezhető volt ezenkívül 
a kommunisták tevékenysége a kilenc szakszervezeti könyvtá r munkájá
ban is, különösen a munkásszakszervezeti szövetség mozgókönyvtárá
b a n . 3 9 

1936 folyamán Vajdaságban összesen 120 sztrájkot és 25 bérmozgal
mat szerveztek. A sztrájkok közül sokat a kommunisták és az erősebb 
szakszervezetek, legtöbbször a munkásszakszervezeti szövetség szervez
ték. Ezek a sztrájkok vol tak a legtömegesebbek, a legsikeresebbek, ame
lyekben kifejezésre jutot t a szakszervezetileg különbözőképp szervezke
dett munkásság akcióegysége és a többi munkásság és parasztság példás 
erkölcsi és anyagi támogatása. Említsük meg például a 2000 szenttamá
si földmukás sztrájkját , 4 0 Becse különböző szakszervezetekbe tömörülő 
több ezer munkásának egységes sztrájkját , 4 1 Szabadka 8000 munkásá
nak általános sztrájkját , 4 2 a mintegy 10 000 kikindai ipari és kézműipari , 
valamint mezőgazdasági munkás és családtagjaik általános sztrájkját , 4 3 

az 1000 újvidéki épí tőmunkás sztrájkját , 4 4 a bánát i Idjos falu 1100 ag
rármunkásának sztrájkját , 4 5 esetleg a kumani és melencei kamillaszedő 
munkások sztrájkját . 4 6 

A sztrájkok révén a munkásság bérének nominális értéke több mint 20 
százalékkal emelkedett, egyes szakmákban egy-két órával rövidebb lett 
a munkaidő, javul tak a munka általános feltételei, a munkaadók elismer
ték a szakszervezeti szervezeteket és kötelezettséget vállal tak, hogy mun
kaerőt csak a szakszervezeten keresztül, a szakszervezet közvetítése ré
vén a lkalmaznak, május elsejét elismerik a munkásosztály ünnepéül, stb. 
Mivel a sztrájkok nagy többsége sikerrel jár t , így ezek hozzájárultak a 
forradalmi hangulat szításához, az osztálytudat erősítéséhez és a szak
szervezeti mozgalom tömegesítéséhez. 

Innen eredően í r ta Ti to elvtárs 1936-ban, Szerbia kommunistáihoz in
tézett levelében, a sztrájkokat értékelve, hogy a nagy sztrájkokban el
ért eredményeket az Egyesült Munkásszakszervezetek által helyesen ve
zetett egységpolitika sikerének könyvelhetjük e l . 4 7 

A munkásszakszervezeti szövetségtől eltérően a grafikai dolgozók szö
vetségének, a banktisztviselők, biztosítóintézetek, kereskedelmi és ipari 
tisztviselők szövetségének taglétszáma ál landó maradt . 

Több tényező is hozzájárult ahhoz, hogy ezeknek a szakszervezetek
nek nem növekedett a taglétszáma. Egyik ilyen tényező bizonyára az is, 
hogy azokban az években a kommunisták és más forradalmi osztályerők 
nem vol tak különösebb befolyással ezekre a szervezetekre, továbbá hogy 
általában véve jobban fizetett tisztviselőkről volt szó, akik fizetésemelési 
kérelmeiket békés úton rendezték. 4 8 

Számos tényező közrejátszása révén, de elsősorban a hatalmon lévő 
rendszer támadása folytán az osztályérdekeket képviselő szakszervezetek 



ellen, valamint egyes kerületi és alapszervezetek betiltásával, a kommu
nisták 1936 végén történő tömeges letar tóztatásával , az 1937. é v i 4 9 

hosszú bírósági tárgyalással, továbbá a forradalmi tagság és az oppor
tunista szakszervezeti vezetőség közötti harc kiéleződésével, az 1937. 
február 13-án hozot t rendelettel a minimális bérekről, jelentősen súlyos
bodtak a munkásosztály jobb gazdasági helyzetéért folytatot t harc fel
tételei . 5 0 Az 1937. év a fentiekből kifolyólag sajátos, de egyben jelentős 
is volt a polit ikai és gazdasági harc általános eredményeit és a szakszer
vezeti mozgalom további erősítését tekintve. 

Az 1936 végén és 1937 elején, a pár to t ért súlyos megrázkódtatások, 
a megszakadt pár tkapcsolatok és az újabb letartóztatásoktól való ret te
gés közepette, a pá r t megmaradt erői főleg a szakszervezeti mozgalmak
ban végzett tevékenységgel folytat ták akt ivi tásukat . Sokoldalú tevé
kenységével, de elsősorban a jobb megélhetésért folytatot t sikeres min
dennapi harca révén a szakszervezet egyre fontosabb tényező lett a mun
kások életében és harcában. A jobb anyagi helyzetért folytatott küzde
lem a szakszervezeti egységfront megteremtésével, a munkás és paraszt
szövetség erősítésével, másfelől pedig a munkások és az elnyomott né
pek és nemzetek egységes frontjának megteremtéséért folytatott harccal 
jelölhetjük tulajdonképpen Tito elvtárs stratégiai-taktikai koncepciójának 
lényegét a szakszervezet forradalmi-demokrat ikus harcában és fasizmus 
ellenes mozgalmában. Ennek kibontakozását elősegítette a nemzetiségi 
kérdés megoldása is, a Ti to vezetése alat t kidolgozott marxista—leninista 
koncepció a folytonosan jelenlevő probléma átfogó rendezésére, amely
nek végső célja és eredménye a demokrat ikus, szövetségi jugoszláv köz
társaság megteremtéséért, ezen belül pedig az autonóm Vajdaság létre
hozásáért folytatott harc is. 

1937 folyamán Vajdaság munkássága a terror ellenére is mintegy 100 
sztrájkot és 20 béremelési mozgalmat szervezett. Ebből 50 sztrájkot a 
mezőgazdasági munkások rendeztek, többnyire a kommunisták és a me
zőgazdasági munkások országos szövetségének szervezésében. Közülük a 
tömegességét és munkásság fellépésének egységét tekintve érdemes ki
emelni a pe t rovgrad i 5 1 a ra tómunkások sztrájkját, amelyben hétszázan 
vettek részt és a pé ter révei 5 2 1500 ara tómunkás sztrájkját. 

Az Egyesült Munkásszakszervezetek, 167 asztalos részvételével, ered
ményes sztrájkot szerveztek Sremska Mi t rov icán . 5 3 A kommunisták jó
voltából és az O R N S vezetésével sikerrel jár t a 350 becsei textil ipari 
munkás sztrájkja. 5 4 Drámai volt a többi munkás által támogatot t , újvi
déki építőipari munkások egyhónapos sztrájkja is, amelyben 592 munkás 
vett részt . 5 5 Hasonló lefolyású és hasonló kimenetelű volt a mintegy 500 
szabadkai épí tőmunkás sztrájkja is. Az előbbieket szem előtt t a r tva , 
1937-ben a sztrájkok elemzéséről szóló írásában Tito egyebek közöt t a 
következőket emeli ki: 

„ H a figyelembe vesszük, hogy a minimális bérekről szóló rendelet tilt
ja a sztrájkok szervezését, akkor ezek a sztrájkok igen karakteriszt iku-



sak. Az említett sztrájkok mutat ják a munkástömegek harcias hangula
tát . Nyi lvánva ló , hogy ebben nagy szerepet játszott a munkásszakszer
vezetek egysége." 5 7 De a jól megszervezett és közös erővel vezetett sztráj
kok mellett 1937-ben vol tak olyanok is — főleg a falvakban —, ame
lyek nem voltak kellően előkészítve, rosszul i rányí to t ták őket, s így a 
mezőgazdasági munkások országos szövetségének támogatása hiányában 
kudarcot val lot tak. Ennek központi vezetősége a szocialisták kezében 
volt. A Jugoszláv Mezőgazdasági Munkások Országos Szövetségében 
uralkodó helyzetet értékelve a J K P Tar tományi Bizottsága, a hatodik 
tar tományi pártértekezleten a következőket á l lapí tot ta meg: „A sikerte
lenül végződött sztrájkokat, pontosabban a sikertelenség okát Hadnadjev 
szövetségi t i tkár számlájára írhatjuk, aki ráerőszakolta saját akara tá t a 
sztrájkolókra és gyakran kötöt t kollektív szerződéseket a munkásság be
leegyezése nélkül ." Ennek mindenképpen negatív hatása volt nemcsak 
a szervezett, hanem a még szervezetlen munkásokra nézve is. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint hogy a sikertelen sztrájkok után zuhanás
szerűen csökkent a mezőgazdasági munkások országos szövetségének tag
sága. Csak néhány bát rabb és elszántabb szakszervezeti csoport — főleg 
azok, amelyekben a kommunisták vol tak a szóvivők — szegült ellen a 
Jugoszláv Mezőgazdasági Munkások Országos Szövetsége központi ve
zetőségének opportunis ta tevékenységének, amelynek élén Petar Rajkovic 
és Djuro Hadnadjev állt. 

Az említett tények ismeretében már érthető és igazolható a mezőgaz
dasági munkások szövetsége melencei csoportjának (élén Bora Mikin, 
kommunista — későbbi néphős — állt) a központ i vezetőséghez intézett 
á t i ra ta az 1937. évi sztrájk idején, amelyben tájékoztatják a központi 
igazgatóságot a sztrájk kitöréséről és egyben közlik, hogy jobb, ha on
nan nem jön el senki hozzájuk, mert a sztrájkot maguk a munkások fe
jezhetik be legeredményesebben. 5 8 

A szervezett mezőgazdasági munkásság belátta a központi igazgatóság 
önkényét és hibáit is, ezért az igazi osztályérdekeket képviselő erőkkel, 
elsősorban a kommunis tákkal az élen harcot indí tot t az opportunista 
vezetés, főleg Djuro Hadnad jev t i tkár és Pe ta r Rajkovic elnök ellen. A 
Jugoszláv Mezőgazdasági Munkások Országos Szövetségének vezetősége 
elleni nyí l t támadásra a szövetség harmadik kongresszusán került sor, 
1937. november 21-én, Újvidéken. Ekkor az egyes szakszervezeti alosz
tályok képviselői bírá l ták a szövetségi igazgatóság munkáját és köve
telték, hogy a szövetség vezetése a mezőgazdasági munkásság kezébe ke
rüljön. Ezen a kongresszuson éles összetűzésre került sor az egyes helyi 
szervezetek képviselői és a szövetségi vezetőség tagjai között . Az össze
tűzés tulajdonképpen elkerülhetetlen volt, az okokat pedig a következők
ben jelölhetjük meg: a központi vezetőség tagjai ragaszkodtak ahhoz, 
hogy helyüket a vezetőségben továbbra is megtartsák, a küldöt tek pedig 
erélyesen követelték, hogy a vezetőségbe teljesen új embereket válassza
nak. Mindkét félnél hibák és tévelygések is jelentkeztek, de a nagyobb 



hibákat mindenképpen a vezetőség tagjai követték el, akik nem akar tak 
hallgatni a többségben lévő képviselők szavára . 5 9 A vi tában jelentős sze
repe volt Svetozar M a r k o v i é n a k 6 0 akit a kongresszuson levő P a p p Pál 
is segített. A kongresszuson teljes egészében leleplezték a szövetség köz
ponti vezetőségének káros tevékenységét, miután a képviselők többsége a 
baloldal követeléseit támogat ta . A vita végül odáig fajult, hogy a régi 
vezetőség a teljes vereségtől félve a rendőrség közbeavatkozását kérte. 
A kongresszus munkája ezzel félbeszakadt, a mezőgazdasági munkások 
szövetségének központi vezetősége 6 1 pedig, újraválasztás nélkül, továbbra 
is a reformisták kezében maradt . 

A kongresszus után a Jugoszláv Mezőgazdasági Munkások Országos 
Szövetsége hirtelen meggyengült. A helyi szervezetek bojkot tá l ták a 
kongresszuson tisztsége alól felmentett vezetőség munkáját is, k i tar tóan 
követelték az újabb, rendkívüli kongresszus összehívását, amelyen meg
választanák az új vezetőséget. A régi vezetőség azonban mindent elkö
vetett a kongresszus újbóli összehívásának megakadályozásáért vagy ha 
már ez elkerülhetetlen, há t akkor kerüljön rá sor, amikor a régi vezető
ség legalább valamelyest megerősítette pozícióját a szövetségben. A cél 
érdekében az említett kongresszus után a központi vezetőség azonnal fel
oszlatta a helyi szervezetek többségét (Adán, Csúzán, Csantavéren, Sza
badkán, Pet rovgradban, Eleméren, Melencén, Muzslyán, Csentán stb.), 
továbbá kizár ta a tagság soraiból azokat a küldötteket , akik a kongrcsz-
szuson bírál ták a vezetőséget. Ezt követően a szövetségben csak azok a 
helyi szervezetek marad tak meg, amelyek a szövetség központi vezető
ségével azonos véleményen vo l t ak . 6 2 Az egyenlőtlen és k i tar tó harc így 
folytatódot t tovább a megváltozott körülmények közepette. 

A kommunisták és az igazi osztályérdekeket képviselő erők tevékeny
sége egyre érezhetőbbé vált a szakszervezeti alosztályokban, a munkás
gyűléseken és konferenciákon, az Egyesült Munkásszakszervezetekben (15 
helyi szervezetének többségében), az Abrašević Művelődési Egyesületben, 
a munkássportklubokban, de még az Általános Munkás-hivatalnoki Szak
szervezet becsei szervezetében és a banktisztviselők, a biztosító intézeti 
tisztviselők kereskedelmi és ipari h ivata lnokok szakszervezetének (Savez 
bankarskih, osiguravajućih, t rgovačkih i industrijskih činovnika — 
BOTIČ) újvidéki és Sremska Mitrovica-i helyi szervezetében i s . 6 3 

A szocialista vezetőség ellen folytatot t mindennapos harc a szakszer
vezetekben sokban gyengítette az akcióképességet és a munkásosztály 
akcióegységét hirdető poli t ika sikeres megvalósítását. 

Ennek a harcnak jegyében telt el 1937. június 13-án Újvidéken az 
Egyesült Munkásszakszervezetek körzeti konferenciája, amelyen 4505 
szavazati joggal rendelkező polgárt képviselő 64 küldöt t vett részt . 6 4 

Érdemes külön megemlítni, hogy a konferencián jelen vol tak a Grafi
kai Munkások Szakszervezeti Szövetségének képviselői, a hivatalnokok 
szakszervezetének képviselői, valamint az Általános Munkásszövetség és 
más munkásszervezetek képviselői i s . 6 5 



Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség 1936. évi munkájának is
mertetését követően beszámolójában Anton Rozmajer rámuta to t t , a koa
líciós szabad munkás és hivatalnoki szakszervezetek közötti egység ki
építésének és az akcióegység fenntartásának szükségességére. Felhívta az 
Általános Munkás-hivata lnoki Szakszervezetet is, hogy lépjen akciószö-
vetségre a harc nehéz ó rá iban . 6 6 

Az említett konferencián külön szó esett a munkások, a munkásintéz
mények, a művelődési tevékenység, a sajtó és a bizottságok munkájának 
törvényes védelméről. Meghozták a munkásszakszervezeti szövetség ke
rületi ügyrendi szabályzatát és megválasztották az új vezetőséget az 
egyenlőség elve a lap ján . 6 7 Munkája végén a konferencia három ha tá ro
zatot fogadott el, amelyekben egyebek közöt t követeli a szociális-politi
kai törvényhozás kiegészítését. Külön jelentőségűek a ha tároza tnak azon 
részei, amelyek a munkásszakszervezeti szövetség akcióegységének fel
adatai t jelölik meg. Egyebek közöt t a következőket emelhetjük ki : 

„A kerületi konferencia felhív valamennyi szabad szakszervezetet, 
hogy lépjenek minél erősebb koalícióra, segítsék egymást a szabad szak
szervezetek gyakorlat i feladatainak teljesítésében, együttes erővel védjék 
a szakszervezetek szabadságát, ezzel is erősítve a szervezett egységet." 

A konferencia követeli a koalíciós jogokról szóló törvényes előírások 
részrehajlás nélküli betartását a szabad szakszervezetek akcióiban. A 
konferencia egyben t i l takozik az üldöztetés, a zaklatás , az akciók féke
zése és szabotálása ellen, amelyet a szabad munkás és hivatalnoki szak
szervezeti mozgalomban végeztek, és t i l takozik az olyan szakszervezetek 
„favorizálása" ellen, amelyek erőszakosan kényszerít ik magukat a mun
kásosz tá lyra ." 6 8 

A konferencia külön feladatokat jelölt meg a művelődés és az oktatás 
területén, kiemelve, hogy tevékenykedni kell „a művelődési és az okta
tási munkásszervezetek egymáshoz való közeledésén és eredményesebbé 
kell tenni ezeknek kapcsolatát a munkásszakszervezetekkel ." G 9 

A konferencia munkájáról és a kialakult erőmegoszlásról adot t jelen
tésében a J K P Tar tományi Bizottsága, 1940 szeptemberében, a hatodik 
ta r tományi pártértekezleten a következőket állapítja meg: 

„Az 1937. évi konferencián éles harc alakult ki. A baloldaliak a kon
ferencián abszolút többséget szerveztek, de egyfelől a szocialisták provo
kat ív kilengései és a rendőrséggel való fenyegetései, másfelől a bololdal 
opportunis ta vezetősége a kor rupt Sípossal az élen lehetővé tette, hogy 
a kerületi igazgatás továbbra is a szocialisták kezében marad jon . " 7 0 

A munkásszakszervezetek ellenállása a rendszer támadásaival szem
ben, harc az opportunizmus ellen — a munkásosztály egységes frontjáért 

Az igazi osztályérdekeket képviselő erők harca a szakszervezetekben 
az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség és a mezőgazdasági munká
sok szövetségének kerületi vezetőségében tapasztal t opportunista poli t ika 



ellen, valamint a jugoszláv munkaadók szövetségének, a J U G O R A S - n a k 
szétforgácsoló tevékenysége ellen; a szakszervezetek mindennapi tevé
kenységében egyre nehezebbé vál t , annál is inkább, mert a pá r t is ebben 
az időben szerveződött újjá a Ti to által kijelölt vonalon, és csak nagy 
nehézségek árán tud ta konszolidálni sorait. 

Az új pártvezetőség, Ti tóval az élen, ha tározot t harcot kezdett a pár t 
tisztaságáért és egységéért, ellenezte a pá r t elzárkózását, küzdöt t a 
marxista—leninista pár thoz idegen nézetek ellen. Ti to a fiatalabb és a 
munkásosztályhoz hű harcosokra támaszkodva viszonylag rövid idő alatt 
konszolidálta a pá r t sorait, miközben széles körű harcot kezdeményezett 
a munkásosztály, a parasztság és a haladó demokrat ikus erők egységes 
frontjáért, a széles néprétegek gazdasági és polit ikai jogainak elnyeré
séért, a nemzeti egyenjogúságért. 

A vajdasági pártszervezet, megszabadulva az opportunis ta és frakciós 
poli t ikát folytató elemektől, rövid, de annál intenzívebb tevékenységgel 
konszolidálta sorait és Žarko Zrenjanin vezetésével megerősödött, töme
gesebb lett. Közben sikerült felújítania a Jugoszláv Kommunis ta Ifjúsági 
Szövetség sokoldalú tevékenységét, megnyernie a szakszervezetek tagsá
gát és egyben átvet te a kezdeményezést is a szakszervezetekben. Ezzel 
párhuzamosan a pá r t erősítette a munkásság szakszervezeti és akcióegy
ségét, megszervezte a dolgozó nép legális pár t já t és Ti to stratégiai-tak
t ikai koncepciói alapján kialakí tot ta , affirmálta a forradalmi, demokra
tikus, antifasiszta mozgalmat . 

Ezér t is í rhat ta Georgi Dimi t rovnak és a Komminternek küldöt t je
lentésében, 1938 júliusában Ti to elvtárs egyebek közöt t a következőket 
is: „Vajdaságban a ta r tományi vezetőség tevékenykedik és szinte minden 
helyiségben van helyi pártszervezet. O t t a pártszervezet munkája a leg
jobbak közé so ro lha tó . " 7 1 

Mindennapi polit ikai ténykedésével, a munkásosztály és a széles nép
rétegek gazdasági és polit ikai jogaiért folytatot t harcával , a népellenes, 
profasiszta bel- és külpoli t ika elleni küzdelmével, a polit ikai élet demok
ratizálásáért , a népi kormányér t , a teljes nemzeti egyenjogúságért, az 
agrárkérdés megoldásáért a Szovjetunióval való barátságért és együtt
működésért küzdve, a kommunista pá r t — habár még mindig illegali
tásban volt — vál t a széles néptömegek érdekeinek szószólójává és tény
leges, igaz képviselőjévé. 

A hatodik ta r tományi pártkonferencia megtartása idején, 1940 szep
temberében, va lamint a J K P ötödik országos értekezletének idején, 
ugyanazon év októberében, a pá r t összesen 6500 tagot számlált, a J K Í S Z 
18 000 tagot, az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség pedig mintegy 
100 000 tagot. Ebből Vajdaságban a pá r tnak 650 tagja volt, a vajdasági 
kommunista ifjúsági mozgalomnak pedig több mint 2000 tagja. Abban 
az időben a pártszervezet összesen 50 vajdasági helyiségben működöt t , 
mégpedig 15 városban és 35 faluban. Ezeknek munkáját a Tar tományi 
Pártbizot tság mellett (amelynek élén Zarko Zrenjanin Uco állt , aki 



egyben a JKSZ Központ i Bizottságának is tagja volt) még 6 kerületi, 
15 járási és 14 helyi bizottság i r ány í to t t a . 7 2 

A szociális s t ruktúrá t tekintve a vajdasági pártszervezetek 50 száza
lékát abban az időben az ipari és kézműipari munkásság, 40 százalékát 
az agrárproletárok a kis és középbirtokos parasztság, 10 százalékát pe
dig értelmiségiek alkot ták. A pár tban minden nemzetiség képviselve 
volt, ami a soknemzetiségű Vajdaságban külön jelentőséggel bírt . A va j 
dasági pártszervezet, különösen azután, hogy Ti to elvtárs került a J K P 
élére, megkülönböztetett figyelmet szentelt a nemzetiségi kérdésnek, a 
nemzeti egyenjogúságért folytatot t harcnak, va lamint a ta r tományi au to
nómia és a nemzetek között i viszony adekvát rendezésének, a jugoszláv 
föderatív közösség átszervezésében. A pá r tnak ez a Ti to elvtárs által 
kialakí tot t koncepciója rendkívül nagy stratégiai-taktikai jelentőségű 
volt a széles tömegek bekapcsolása szempontjából a forradalmi demok
ratikus mozgalomba, valamint a polgári polit ikai pá r tok és csoportosu
lások iránti kri t ikai tuda t formálása szempontjából. 

A mozgalom szélességét és politikai mobilitását illusztrálják a J K P 
sikere az 1938 decemberében megtar tot t par lamenti vá lasz tásokon 7 3 

és az 1939—1940. évi községi választásokon, amikor a kommunista párt , 
a dolgozó nép párt ja révén Bánát négy községében szerezte meg a ve
zetést . 7 4 A ha todik ta r tományi pártértekezlet küldötteinek megválasztá
sára szervezett helyi és kerületi konferenciákon 212 pár tkü ldö t t vett 
részt. A pá r t mobilitását igazolják még az előbbieken kívül a munkás
osztály, az egyetemisták, az ifjúság és a néptömegek egyre gyakoribb 
politikai és gazdasági akciói . 7 3 

Az ország következetes demokratizálásáért , a nemzetiségi kérdés 
helyes megoldásáért, a nemzetek és nemzetiségek gazdasági, kulturális 
nemzeti és polit ikai téren tör ténő kiegyenlítéséért, a munkásszervezetek 
szabad szervezkedéséért, a szociális törvényeknek és jogoknak a mező
gazdasági munkásságra való kiterjesztéséért, a részlegesen, és nem de
mokrat ikusan végrehajtott földreform revíziójáért, a földművesadósságok 
eltörléséért és a progresszív adóztatás bevezetéséért síkraszállva és a 
munkanélküliség, a drágaság és fasizálódás ellen küzdve a pá r t új esz
mei-politikai területeket hódí to t t meg és elsőszámú poli t ikai tényezővé 
vált. 

Ti to vezetése alat t a pá r t külön figyelmet fordí tot t a szakszervezeti 
mozgalomra, a munkásosztály és munkásszervezetek egységfrontja meg
erősítésére, és így hozzájárult ahhoz, hogy a szakszervezetek — habár 
nem vol tak polit ikai szervezetek — a polit ikai szabadságért folytatot t 
harc fontos tényezőivé vál tak . Ebben a nehéz harcban a pá r t nagy ne
hézségekbe ütközöt t , elsősorban a rendszer, az egyes szakszervezeti fó
rumok, a jobboldali erők és a rendszerhű Jugoszláv Munkaadók Szövet
sége miat t . 

Így például 1938 márciusában, Újvidéken a rendőrség szétzavarta és 
beti l tot ta az egyik legtömegesebb és legharciasabb munkásszervezet, az 



építőipari munkások helyi szervezetét . 7 6 1938 áprilisában, ugyancsak Ú j 
vidéken a rendőrség betiltja a munkás-turis ta egyesület a Prijatelj 
pr i rode (a Természet Barátja) munkáját , ezenkívül beti l totta a Radnik 
munkáslap néhány számát és rendszeressé vál t a munkásszakszervezeti 
mozgalom aktivistáinak le tar tóz ta tása . 7 7 Pet rovgradban a rendőrség fel
függesztette a Radnički sportklub munkáját , Kik indán pedig betiltja a 
szabad szakszervezetek összejöveteleit és konferenciáit, majd később 
ugyanezt teszi a verseci rendőrség i s . 7 8 Ezt követően a rendszer végezetül 
bizonyos időre megtilt mindennemű gyülekezést és fasiszta módszerek 
alkalmazásával elfojt sok szakszervezeti akciót, megtöri a sz t rá jkokat . 7 9 

Mindehhez párosult még az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség 
vezetőségében bekövetkezett válság is, ami közvetlen veszélybe sodorta 
a szakszervezeti mozgalom egységét. Abban az időben a munkásszakszer
vezeti szövetség szociáldemokrata vezetőségének egy része nyíl tan a 
szakszervezeti mozgalom egysége ellen lépett fel, a központi igazgatóság 
jogainak korlátozását szorgalmazta, miközben bizonyos szeparatista el
képzeléseket támogatot t . Erről a kérdésről Ti to elvtárs 1938. február 
28-án Wilhelm Piecknek írt levelében a következőket mondja: 

„A másik, sürgős megoldásra váró kérdés a szakszervezeti kérdés. 
Fennáll ugyanis a szakszervezetek szétszakadásának veszélye. A Krekić 
vezette jobboldaliak félnek a kongresszus megtartásától és a szakadást 
akarják kivál tani . Ezt súlyosbítja az, hogy a szociáldemokraták és ve
zetőik többsége az egységet akarja, ami a baloldali és jobboldali szociál
demokrata vezetők csoportjának összetűzéséhez vezetett. A jobboldal 
csak a szlovén vezetőket és egyes boszniai szervezeteket tudha t maga 
mellett. Úgy látszik, hogy Krekić Stojadinovictyal paktá l . Mi elrendel
tük embereinknek, hogy mindent tegyenek meg a szakadás megakadályo
zása érdekében, de ha a szakadásra mégis sor kerülne, meg kell tenni 
mindent , hogy Krekić maga t á v o z z o n . " 8 0 

Így Ti to elvtárs direkt íváinak és közbenjárásának köszönhető, hogy 
meghiúsult a szakszervezeti egységfront ellenségeinek a munkásmozga
lom szétforgácsolását célzó terve. 

A baloldali szocialisták és a szakszervezeti egység szószólói Luka Pa-
viceviétyel és Milorad Beliétyel az élen visszavonták korábbi lemondásu
kat . Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség negyedik kongresszu
sát egy időre elhalasztották, majd 1938. április 17. és 19. között , immár 
a teljes szakszervezeti egység jegyében t a r to t t ák meg Zágrábban. A 
kongresszus sikeres munkájához teljes hozzájárulásukat ad ták a vajdasági 
képviselők i s . 8 1 

1938 júliusában, Georgi Dimi t rovnak küldöt t jelentésében Ti to elv
társ erről a kongresszusról egyebek közöt t a következőket í r ta : 

„Megtar to t tuk az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség, a mun
kásosztály szakszervezeteinek kongresszusát, amelyen a szociáldemokra
tákkal teljes szakszervezeti egységet ér tünk el. A rezolúcióba foglalt 
ha tá roza toka t egyhangúlag fogadták el. Az Egyesült Munkásszakszerve-



zeti Szövetség új központi vezetőségébe 8 baloldali képviselőt választot
tak, mégpedig hármat a végrehajtó bizottságba, ötöt pedig a plénumba. 
Egységes álláspont született az olyan szakszervezetek irányába, amelyek 
nem osztályjellegűek, mégpedig arra vonatkozóan, hogy ezekkel is ki 
kell a lakí tani az akcióegységet (ezzel a kérdéssel kapcsolatban a szo
ciáldemokrata vezetők korábban ellentétes ál láspontot foglaltak el). A 
munkásszakszervezeti lapokat — a baloldal iakat és a szociáldemokratá
ka t — ezentúl hivatalos sajtószervnek kell tekinteni és nem engedhető 
meg, hogy ezek egymást támadják, ehelyett elvtársi, elvi v i táka t kell 
folytatniuk. A szociáldemokrata újságok többé nem támadhat ják a Szov
jetuniót. H a t á r o z a t született a baloldali szakszervezeti akt ivisták kizá
rása ellen és arról, hogy akiket korábban kizár tak, ismét fel kell venni 
a szakszervezet soraiba, stb. A szakszervezeti mozgalomban, amei ; nek 
kétségtelenül osztályjellege van, elvtársaink kifogástalan munkájával , k i 
váló eredmények születnek . . . " 8 2 

A szakszervezeti egység eszméjének az Egyesült Munkásszakszervezeti 
Szövetség IV. kongresszusán ara to t t győzelme új erőt adot t az osztály
harcos szakszervezeti mozgalomnak. A kommunis ták és más baloldali erők 
egyre több szakszervezeti szervezet munkájában ju to t tak jelentősebb és 
fontosabb szerepkörhöz, különösen pedig az ipari munkások szövetségé
ben, a faipari munkások szövetségében az Abrasevic Művelődési Egye
sületben, de ugyanígy sok más szervezetben, szakmai egyesületben, a 
grafikai munkások szövetségében és a tisztviselők szakszervezeti szövet
ségében is. A baloldali erők megnövekedett befolyása annál jelentősebb, 
mivel a rendszer és a jugoszláv munkál ta tók rendszerhű szövetségének 
( J U G O R A S ) fokozott támadása és zaklatása közben sikerült elérni. 

A munkafelügyelőség jelentése szerint 1938-ban Vajdaságban 30 
sztrájk volt , ami 307 ipari vál la la t ra és kisipari műhelyre terjedt ki, 
ezenkívül tízszer léptek sztrájkba a mezőgazdasági munkások . 8 3 A sztráj
kok többségét a munkásszakszervezetek szervezték, a szakszervezeti ak
cióegység teljes érvényesítésével. I lyen volt a paragovói kőtörő 204 mun
kásának sztrájkja, 8 4 a petrovgradi (zrenjanini) 72 szabómunkás sztrájk
j a , 8 5 a 80 verseci 8 6 és 213 zombor i 8 7 épí tőmunkás sztrájkja, a 165 cipész 
és 290 faipari munkás sztrájkja Újv idéken 8 8 vagy például a 650 agrár
proletár sztrájkja Gedeon Dundjerski szenttamási b i r t o k á n 8 9 és 1938-
ban a melencei 9 0 és csantavéri a ra tómunkások sztrájkja. 9 1 

Az anyagi helyzetük javulásáért v ívot t harccal párhuzamosan a mun
kások (gyűlések, konferenciák és plénumok megtartásával) rendkívül 
élénk tevékenységbe kezdtek a munká l ta tók szövetsége, a J U G O R A S el
len. A J U G O R A S elleni harc különösen 1938 közepe táján, vagyis a 
munkásszakszervezeti szövetség IV. kongresszusa u tán éleződött ki. A 
kongresszuson megszületett a munkásszakszervezetek egysége, ami meg
riasztotta a kormányt , a J U G O R A S - t és a munkásszakszervezeti mozga
lom többi ellenségét. A rendszer ekkor t i l to t ta be véglegesen a vajdasági 
munkásság körében olvasott osztályharcos szakszervezeti lapot, a Radni -



k o t . 9 3 Ezért már 1938 júliusában az Egyesült Munkásszakszervezeti 
Szövetség, a grafikai munkások szövetségével közösen t i l takozó akciót 
szervezett a J U G O R A S féktelen támadásai miat t , amelyeket a szakszer
vezetek és a munkáskamara szkupstinájának tagjai és helyetteseik ellen 
in tézet t . 9 4 

A vázol t jelenségeket elemezve 1938. augusztus elején Georgi Dimit
rovhoz intézett levelében Tito elvtárs a következőket í r ta : 

„A kormány egyelőre tar tózkodik attól, hogy frontális támadást indít
son a munkásszakszervezetek ellen, de támadásokat kísérel meg és hajt 
végre egyes szakszervezeti szervezetek és munkásművelődési egyesületek 
ellen. A kormány minden a lkalmat megragad saját szakszervezeteinek a 
népszerűsítése érdekében. Ezekbe kötelesek belépni mindazok, akik álla
mi vál la la tokban dolgoznak, vagy ezekkel kapcsolatban v a n n a k . " 9 5 

Felismerve a Jugoszláv Munkásszövetség részéről a munkásszakszer
vezeti mozgalomra leselkedő veszélyt, az Egyesült Munkásszakszervezeti 
Szövetség Központ i Igazgatósága 1938. szeptember 13-án és 14-én meg
tar to t t ülésén, a baloldaliak szorgalmazására részletesen foglalkozott 
a szakszervezeti mozgalom helyzetével, és a kerületi bizottságokhoz in
tézett körlevelében rámuta to t t a szabad munkásszervezetek tevékeny
ségének fékezésére, a szabad sajtó és sztrájkok gyakori betiltására, a 
rendszer részéről a lka lmazot t erőszakra, a J U G O R A S favorizálására, s a 
meglévő gyakorla t elleni t i l takozásra h ív ta fel a kerületi elnökségeket 
és bizottságokat. 

A rezsim azonban nem sokat törődöt t a munkásszakszervezetek t i l ta
kozásával. 1938. szeptember 24-én Dragisa Cvetkovic a szociális poli t i
kai és népegészségügyi miniszter, a Jugoszláv Munkásszövetség elnöke 
felmentette tisztségük alól az újvidéki munkáskamara szkupstinájának, 
igazgató bizottságának és pénzügyi ellenőrző szervének tagjait és he
lyükbe a J U G O R A S tagságából nevezett ki szkupstinai tagokat a mun
káskamarába . 9 8 

H o g y minnél sikeresebben ellenálljon a rendszer és a Munkásszövetség 
újabb támadásainak a munkásszakszervezeti szövetség kerületi igazgató
sága a pá r t kezdeményezésére már 1938. október 13-án javaslatot tesz 
a szabad munkás- és hivatalnoki szakszervezetek ál landó bizottságának 
megalapítására. A bizottságban minden ágazati szakszervezetnek 2—3 
tagja lenne, feladatuk pedig, hogy koordinálják a szabad szakszervezetek 
munkáját az általános szakszervezeti polit ikai és szociális-politikai kér
désekben. 9 9 

Ez a bizottság 1939. február 2-án alakult meg. Tagságát a munkás
szakszervezeti szövetség, a grafikai munkások szövetségének, a h ivata l 
nokok szövetségének és a vendéglátóipari a lkalmazot tak szövetségének 
két-két képviselője alkot ta . A bizottság elnökéül a baloldali Jovan Orost , 
t i tkárául pedig Anton Rozmajert vá l a sz to t t ák . 1 0 0 

A bizottság kommunistáinak, de ál ta lában az egész szakszervezetnek 
a további tevékenysége Tito elvtárs d i rekt íváinak és a J K P Központ i 



Bizottságának 1938 decemberében hozot t rezolúciói szellemében tör
tént. A polit ikai és szakszervezeti téren elért jelentős eredményekből 
ki indulva a rezolúció egyebek közöt t kiemeli: 

„A jugoszláv demokrat ikus erők tömörülése és a reakció feletti győ
zelme elsősorban attól függ, milyen mértékben vesz részt ebben a mun
kásosztály, sikerül-e erős, egységes frontot a lakí tania a munkásosztálynak 
és a munkásszervezeteknek. Ezért is a kommunista pá r t legfontosabb 
feladata az egységes proletárfront megerősítése. A szociáldemokrata 
pár t ta l kötö t t egyezmény a szakszervezetekben végzett közös akciókról 
és a demokrat ikus blokk iránti egységes pozícióról a kommunista pár t 
jelentős eredményét jelenti. 

A munkásszakszervezeti szövetség keretében elért szakszervezeti egy
ség és az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség megvál tozot t maga
tartása más szakszervezetek iránt , jelentősen növelte a szakszervezet 
szerepét is a munkásmozgalomban. 

Ez a siker a bizonyí téka annak, hogy még bát rabban és következete
sebben kell folytatni az egységes munkásfrontér t és a szakszervezeti egy
ségért indí tot t h a r c o t . " 1 0 1 

Ezzel kapcsolatban a szakszervezeti munka területén a rezolúció a kö
vetkező közvetlen feladatokat ha tározza meg a kommunis ták számára: 
munkálkodjanak azon, hogy az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövet
ségbe lépjenek be az általános munkásszövetség tagjai is, tovább kell 
fejleszteni a H o r v á t Munkásszövetséggel kia lakí tot t akcióegységet és 
meg kell teremteni a Jugoszláv Munkásszövetséggel is az akcióegységet, 
közben ki tar tóan küzdeni kell a széthúzó poli t ika gyakorlói ellen. 

A kommunis ták külön felelősséget vál la l tak a rezsim támadásai elleni 
védekezésben. Erről a rezolúció így szól: 

„Mozgósítani és egységesíteni Jugoszlávia valamennyi szakszervezetét 
a reakció olyan kísérleteinek meghiúsítására, hogy megsemmisítse az 
osztályérdekű szakszervezeteket; befolyást kell nyerni a belgrádi, szkop
jei és az újvidéki munkáskamarákban , amelyeket a kormány elvett az 
osztályérdekű szakszervezetektől. A kormánynak a szabad szakszerve
zetek elleni tevékenységéről a kommunis táknak sokoldalúan tájékoztat
niuk kell a rezsimhű Munkásszövetség tagságát és be kell őket kapcsol
niuk a szakszervezeti mozgalom szabadságáért és függetlenítéséért foly
ta to t t harcba ." 

A kormányhű J U G O R A S bojkottálása csak hozzájárult ahhoz, hogy 
ebben a szervezetben erőre kap tak a fasiszta elemek. A kommunistáknak 
a Jugoszláv Munkásszövetségben is tevékenykedniük kell. Egyes helysé
gekben és vál la la tokban ennek szerveit felhasználhatják a munkások jo
gainak megvédésére. A J U G O R A S - b a n a kommunis táknak az antifasisz
ta munkások vezető beosztásba jutását kell támogatniuk. 

A kommunis táknak minden szakszervezetben tevékenykedniük kell. 
Mindenüt t ők a kezdeményezői a független és szabad szakszervezetekért 
folyó, reakcióellenes küzdelemnek, a munkások szükségleteinek kielégí-



téséért, az egységes szakszervezeti föderációba való tömörülésért foly
ta to t t harcnak, s t b . " 1 0 2 

A szabad munkásszakszervezetek ál landó koalíciójának bizottsága ar
ra törekedett , hogy kapcsolatba kerüljön és tárgyalásokat kezdjen az 
általános munkás-hivatalnoki szakszervezet képviselőjével, Vojin Brkic-
tyel, de csak jelentéktelen kezdeti eredményekre jutot t , míg az Álta lá
nos Munkásszövetség kerületi bizottságával csütörtököt mondot t a kap 
csolatteremtés, mert ennek fő tisztségviselője, Marko Bajagic á tment a 
J U G O R A S - b a , az Általános Munkásszövetség kerületi bizottsága pedig 
gyakorlat i lag megszűnt lé tezn i . 1 0 3 

Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetségben a helyzet már hosz-
szabb idő óta nem volt kielégítő. A mozgalom munkája elé támasztot t 
nehézségek és a terror miat t nagy válságba jutot t . Abbéli próbálkozásá
ban, hogy ezt a tényt legalább részben megmagyarázza tagságának, a 
kerületi igazgatóság 1939 elején körlevelet intézett helyi szervezeteihez. 
A munkásszakszervezeti szövetségben ura lkodó helyzetről szólva a kör
levél kiemeli, hogy 1938 végén 18 vajdasági helységben a szövetségnek 
94 alosztálya vol t és összesen 4369 tagja, akik közül 867 munkanélküli 
volt . Ezen a területen összesen 12 szakszervezeti szövetség tevékenyke
dett és 18 helyi szakegyesületi bizottság. Az Egyesült Munkásszakszerve
zeti Szövetségnek akkor 62 érvényben lévő kollektív szerződése volt és 
15 ot thonában fejtette ki mindennapi tevékenységét. 

A munkásszakszervezeti szövetségben ura lkodó helyzetet értékelve a 
kerületi igazgatóság akkor a következőket í r ta : 

„A taglétszám csökkenése 1936 végétől napjainkig nem mozgalmunk te
hetetlensége miat t következett be, és nem is munkájának haszontalansága, 
hanem a szüntelen és mindenféle nyomás, üldöztetés hatására, amelyet 
mozgalmunk kénytelen volt elszenvedni. Tisztában kell lenni azzal, hogy 
a Vajdaság olyan terület, ahol munkások is és hivata lnokok is élnek a 
nemzeti kisebbségek soraiból, akik a különféle erőszakos nyomásra ke
vésbé ellenállóak és ez a tagság szóródásának egyik oka. Mozgalmunk 
azonban ennek ellenére is nagy életerőről tet t tanúbizonyságot és nem 
torpant meg, habár ma már minden olyan szervezet, amelyet a J U G O -
RAS ural elkeseredett mindennapi harcot folytat mozgalmunk e l l en . " 1 0 4 

A körlevélben még egyszer r ámuta tnak a J U G O R A S módszereire és 
káros hatására, a munkáskamara eljárásaira, a minimális bérek miatt i 
nehézségekre és a munkásbizalmiak választásáról szóló előírások megsze
gésére. Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség akcióképességét to
vább csökkentette az is, hogy ebben az időben oszlott fel a Mezőgazda
sági Munkások Országos Szövetsége. 1939. március 15-1 rendkívüli kong
resszusát pedig csak azoknak az alosztályoknak a képviselőivel ta r to t 
ták meg, amelyek egyetértettek a Jugoszláv Mezőgazdasági Munkások 
Országos Szövetsége Központ i vezetőségének opportunista és egység
bontó polit ikájával és ennek a pol i t ikának legfőbb képviselőivel, Djuro 
Hadnadjevvel és Pero Ra jkov ic tya l . 1 0 5 



Az osztályharcos mezőgazdasági munkásság nem érthetett egyet a köz
ponti igazgatóság ilyen polit ikájával és ezért 1939 és 1940 folyamán a 
sajtó útján, különösen a Népszava és a N a r o d n i glas hasábjain nyí l tan 
szembeszállt a nem demokrat ikus úton megválasztot t vezetőség szétfor
gácsoló politikája ellen. A rendes kongresszus összehívását, az új köz
ponti igazgatóság megválasztását, a szövetségben felbomlott egység és 
demokrácia helyreállítását köve te l t e . 1 0 8 

Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség akcióképességének gyen
güléséhez vezetett még a szocialisták és kommunis ták viszonyában — a 
második világháború hatására — előállt krízis, va lamint a Komintern 
i rányvonalában bekövetkezett változás a Szovjetunió és Németország kö
zöt t megkötöt t szerződés után. A munkásszakszervezeti szövetség válsá
gára utal például az is, hogy 1939-ben a 15 sztrájk közül mindössze 
négyet szervezett meg a munkásszövetség, a többit a J U G O R A S szer
vezte a mezőgazdasági munkásság és a kendergyárak munkásai körében, 
de semmi haszon fejébe. 1 0 7 

Jelentősebb eredményeket a munkásszakszervezeti szövetség csak 1939 
végén ér el, amikor leküzdi a válságot és mintegy t íz t i l takozó gyűlést 
szervez az árak növekedése és a reálbérek gyors csökkenése miat t . Ti l
takozó gyűléseket t a r to t t ak Újvidéken, Szabadkán, Zomborban, Zemun-
ban, Pancsován, Siden és másutt . Ugyanakkor a rezsim, félve a t i l takozó 
gyűlések gyakoriságától, beti l tot ta az 1939. december 19-ére tervezett 
gyűléseket Zrenjaninban és Sremska Mi t rov i cán . 1 0 8 Abban az időben az 
Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség egymaga vagy a grafikai mun
kások szövetségével, a h ivata lnokok szakszervezeti szövetségével, a ven
déglátóipari a lkalmazot tak szövetségével többször is t i l takozot t a drága
ság miat t a D u n a menti Bánságnál, a bánság munkafelügyelőségénél, 
valamint a szociális és népegészségügyi minisztérium hivatalánál . Ezek
ben a t i l takozó át i ra tokban követelték a helyzet rendezését a szociális 
intézményekben, bírá l ták a munkásbizalmiak választási módszerét, a 
J U G O R A S képviselőinek favorizálását, s t b . 1 0 9 

A munkásosztály egységfrontjának erősítéséért figyelemre méltó szó
beli és írásbeli tevékenységet fejtettek ki az osztályérdekű szakszerveze
tek — különösen a munkássajtóban megjelentetett k iá l tványok és cik
kek r évén . 1 1 0 

Ez a tevékenység még nagyobb sikerrel folytatódik 1940-ben. A J K P 
és a J K I S Z megerősítette sorait, s hatásuk a szakszervezetek tevékenysé
gében is fokozódott . Sikerrel valósultak meg a Ti to vezette Jugoszláv 
Kommunista Pá r t irányelvei a munkásosztály akcióegységének, a mun
kás-paraszt egység megerősítésében és a szakszervezet bekapcsolódásá
ban a forradalmi demokrat ikus antifasiszta mozgalomba. 

Az említett i rányelv megvalósítása során az osztályharcos erők már 
1940 második felében a munkásosztály tényleges szervezőivé és vezetői
vé vál tak a mindennapi gazdasági és poli t ikai harcban. Az előző évektől 
eltérően a kommunisták és más baloldali erők ebben az időben vették 



kezükbe számos szakszervezeti alosztály és helyi szervezet i rányítását , 
nemcsak az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetségben, hanem a gra
fikai munkások szövetságében 1 1 1 , a hivatali a lkalmazot tak szakszerveze
t ében 1 1 2 , a munkáshivatalnoki szakszervezeti szövetségben 1 1 3 és a mun
kásszakszervezeti szövetség megcsonkított vezetése ellenére is sikerült k i 
jutniuk az osztályharc igazi csatamezőire. 1940-ben 20 sztrájkot szer
veztek és segítették más sztrájkok megszervezését i s . 1 1 4 Akkor iban szá
mos gazdasági akciót, nemcsak városban, hanem a falun is polit ikai ak
cióvá a l ak í t o t t ak 1 1 5 , egyes vál la la tokat pedig, mint például a Sremska 
Mitrovica-i Sperlemez- és Bútorgyárat , a munkásosztály valódi védő
bástyájává erősítették. 

A szakszervezet intenzív és sokoldalú osztály-polit ikai ténykedéséhez 
nagyban hozzájárult 1940 végén a hatodik ta r tományi pártkonferencia 
és a J K P ötödik országos értekezlete, valamint a J K I S Z ötödik ta r to
mányi és hatodik országos értekezlete. Az említett pár t fórumok legtöbb 
figyelmet a szakszervezeti mozgalom munkájának, problémáinak és fel
adata inak, az egységes munkásfront és a forradalmi demokrat ikus moz
galom további erősítésének szenteltek. 

A J K P Tar tományi Pár tbizot tságának a pá r t hatodik ta r tományi érte
kezletén elhangzott beszámolója a szakszervezetek további feladatairól 
szólva egyebek közöt t kiemeli: 

„Mozgalmunk sohasem élvezett kiváltságokat, mozgalmunk osztály
ellenségei sohasem örültek sikereinknek, erősödésünknek, hanem szünte
len harcot folytat tak ellenünk. Eredményeinket nem ajándékként kaptuk , 
hanem a munkások harcával v ív tuk ki. ( . . . ) 

Sikereink egyetlen alapja a harc, a r ra várni , hogy valami önmagától 
megoldódik, ellentétes a szakszervezet osztályérdekű felfogásával. Aki 
aratni akar, annak vetnie is kell. A nehézségeket figyelmen kívül hagy
va a munkásoknak át kell venniük a szocialisták kezéből a szakszervezet 
i rányítását . Ehhez pedig egyetlen út vezet, a szakszervezeti mozgalom 
tömegesítése és a fentről jövő akciók egységesítése a kerületi vezetés meg
döntésére. 

Az osztályérdekű szakszervezetek viszonyát a J U G O R A S iránt alapjá
ban meg kell vál tozta tni . Meg kell ingatni az osztályszakszervezetek 
frontális harcába és a rezsimhű J U G O R A S szervezetébe vetett bizalmat, 
mert ez a harc nem tesz különbséget a fizetett vezetőség, a megtévesztet
tek és a J U G O R A S - b a erőszakosan betagosítottak között . Úgy kell te
k in tenünk a J U G O R A S - r a is, mint szakszervezetre, amelynek tagjai 
ugyancsak munkások és ezeknek a munkásoknak érdekei azonosak a 
munkásszakszervezeti szövetségbe tömörül t munkásokéival . A munkás
szakszervezeti szövetség osztályöntudatos aktivistáinak minden erejük
kel azon kell fáradozni , hogy kapcsolatot teremtsenek a J U G O R A S 
tisztességes, harcos munkásaival . A vál lalatokban harcos közösségeket 
kell szervezni az öntudatos munkások soraiból, akár a munkásszakszer-



vezeti szövetség, akár a J U G O R A S tagjai vagy pedig szervezetlen 
m u n k á s o k . " 1 1 7 

Ezek a feladatok azokból az általános elvi ál láspontokból adódtak , 
amelyeket a Ti to által vezetett pá r t tűzöt t a kommunisták és a szakszer
vezeti mozgalom elé. 1940-ben az ötödik országos értekezleten elhang
zott beszámolójában Ti to elvtárs még egyszer rámuta to t t azokra a jelen
tős eredményekre, amelyeket a kommunis ták és a munkásszakszervezetek 
abban az időben elértek és megjelölte a soron levő tennivalókat . 

„Ez időben számos akciót folytatunk nemcsak a városokban, hanem a 
falvakban is a drágulás ellen. Drágulás elleni bizottságok alakulnak, t ö 
meges felvonulások a községi hatóság és az állami szervek épületei elé, 
sztrájkok a munkások általánosan nehéz helyzetének javí tására. Mind
ezekben az akciókban pá r tunk mint szervező és mint vezető vesz részt. 
Politikai tekintélye óriásira n ő t t . . . 

. . . Az előttünk álló feladatok közül elsőrangú a gazdasági harcok 
szervezése a drágaság ellen, a dolgozó nép nemzeti jogaiért, az ország 
függetlenségéért, a Szovjetunióval való együttműködésért , stb. A min
dennapi gazdasági küzdelemben, a sztrájkokban mozgósí tanunk kell a 
dolgozó tömegeket a polit ikai h a r c r a . " 1 1 8 

A Ti to elvtárs beszámolójában elhangzott ál láspontokból és az érte
kezlet munkájának eredményeiből ki indulva ha tá roza t született, amely 
magában foglalta a kommunista feladatait , a szakszervezeti munkában : 

„A szakszervezet valamennyi tevékenységében, a vállalat i és más tö
meges akciókban a kommunis táknak kell élen járniuk és megszervezniük 
a harcot a munkásság érdekeinek érvényesítéséért. 

A vál la la tokban és más tömeges munkásszervezetekben a kommunisták
nak meg kell a lapí taniuk a munkásság egységérdekének bizottságait, va 
lamennyi szakszervezeti szervezettel közösen. A bizottságok feladata a 
következő: 

a) a vál la la tokban egységesíteni a munkásokat a közös ellenség ellen, 
a mindennapi érdekek kivívásáért , 

b) az egységérdeket képviselő bizot tságoknak a vál la la tokban maguk 
köré kell gyűjteniük a munkásokat és a kommunis ták vezetésével erős 
harci egységet kialakí tani a szakszervezeti mozgalom osztályérdekeinek 
megvédéséért és erősítéséért. Eközben óvakodni kell az olyan sablonok
tól, amelyek ezeket a bizottságokat elszigetelnék a munkásságtól. Az 
ilyen harci egység pedig a sztrájkokban és bérharcokban kovácsolódik 
erősebbé, ahol a kommunis táknak példát kell muta tn iuk harciasságuk-
k a l . " 1 1 9 

A határoza t r ámuta t az áruló szociáldemokrata vezetők elleni harc 
további szükségességére, de annak fontosságára is, hogy az egyes kom
munisták részéről jelentkező szektásságot is le kell küzdeni ; mert ez 
akadályozza a jó kapcsolatok kialakítását a J U G O R A S - b a n a H o r v á t 
Munkásszövetségben tömörül t m u n k á s o k k a l . 1 2 0 

1940 végén a szakszervezeti tevékenység tehát az új sikerek, a szerve-



zettség és akcióegység erősítésének jegyében folyt. Az ötödik országos 
pár tvá lasz tmány megtartása idején Vajdaságban az Egyesült Munkás
szakszervezeti Szövetségnek mintegy 8000, 1940 decemberében pedig már 
10 000 tagja v o l t . 1 2 1 

A rezsim azonban nem nézhette tétlenül a kommunisták mind erő-
sebb befolyását a munkásszakszervezeti szövetségben, ezért a kormány 
1940. december 30-án ha tározato t hoz az Egyesült Munkásszakszervezeti 
Szövetség tevékenységének betiltásáról és szervezet feloszlatásáról. 

A munkásszakszervezeti szövetség feloszlatása alkalmával a J K P Köz
pont i Bizottsága kiá l tvánnyal fordul a munkásokhoz, amelyben elítéli a 
rezsimnek a munkásszakszervezeti mozgalom elleni támadását , és kiemeli 
a következőket : 

„A Cvetkovic—Macek népellenes rendszer célja az volt, hogy a mun
kásszakszervezeti mozgalom betiltásával fejetlenséget idézzen elő harco
tokban, de eközben »megfeledkezett« arról , hogy létezik a Jugoszláv 
Kommunis ta Pár t , amely nem hagyja magát betiltani és amely vállalja 
a ti harcotok vezetését is, minden erejével támogatni fogja a további 
küzdelmet. Ezért a Jugoszláv Kommunis ta Pá r t felhív benneteket, hogy 
tömörítsétek sorai tokat erős harci vonalba, mert csak az egységes és 
erős munkásosztály, az egész dolgozó nép és az elnyomott nemzetek vív
hatják ki jogaikat és teremthetik meg jobb jövőjüket a Jugoszláv Kom
munista Pá r t vezetésével ." 1 2 2 

Egy hasonló kiá l tványban, amellyel a ta r tományi pártbizottság fordult 
szerb és magyar nyelven Vajdaság munkásaihoz, a pár t még egyszer fel
szólítja a munkásokat , hogy egységfrontba tömörülve szálljanak szembe 
a kormány munkásosztály ellen intézett gaz támadásával . 

A munkásszakszervezeti szövetség betiltása elleni t i l takozásra felhív
ták a parasz tokat , az elnyomott népeket és a haladó értelmiségieket 
i s . 1 2 3 

A J K P Központ i Bizottságának és Tar tományi Bizottságának kiál tvá
nya Vajdaságban a munkásosztály teljes támogatását élvezte. 

A bizonytalanság helyett, amelyet a hata lmon levők a legfőbb ütőerő 
szétoszlatásával akar tak elérni a munkásszakszervezetekben országszer
te, így Vajdaságban is, a munkásság demonstrációiba ütköztek. Ezek 
szervezői ellen a rendszer ismét erőszakot a lkalmazot t . Sremska Mitrovi-
cán, Szabadkán, Üjvidéken, Zomborban számos munkás-élharcost sza
badságvesztésre ítéltek, a szabadkaiakat pedig még bíróság elé is állí
t o t t á k . 1 2 4 

Tito koncepciójának idejekorán tör ténő megvalósításával, vagyis a 
munkásegységet szorgalmazó vállalati bizottságok megalakításával, te
kintet nélkül a munkásság szakszervezeti, nemzetiségi és polit ikai hova
tar tozására, a pá r t a munkásszakszervezeti szövetség betiltása után is 
tovább ha ladt e kijelölt i rányvonalon. így az illegális szakszervezeti 
mozgalomra való áttérés helyett a vál la la tokban a munkásegységért sík-



raszálló bizottságok által folytatódot t a szakszervezeti tevékenység, a 
munkások gazdasági jogaiért indí tot t h a r c . 1 2 5 

A párt , a munkásosztály és a széles néptömegek szoros kapcsolata, va
lamint a pár tnak a szakszervezeti kádernevelésben és az öntudatos har
cosok képzésében betöltött pótolhatat lan szerepe teljes egészében a nép
felszabadító háborúban és a népi forradalomban bontakozot t ki, s i t t 
hozta meg gyümölcsét i s . 1 2 6 
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a munkásság anyagi helyzetének javítását szolgáló módszert. A ren
delet szerint a munkások csak akkor léphettek sztrájkba, ha a hata-



lom képviselőjének jelenlétében a háromszori békéltetési kísérlet sem 
járt eredménnyel. 

Radničke novine, 1937. VIII. 6-án, 32. szám, 2; Híradó 1937. VII. 7-én 
és 8-án, 156—157. szám, 1, 2; Revolucionarni radnički pokret u 
Zrenjaninu 1918—1941, III . kötet, 1935—1937, Uvodna studija, iz
bor i objašnjenja dr Danilo Kecić, Zrenjanin 1977, 39, 53—54. 

Radničke novine 1937. VIII. 6-án, 32. szám; Napló 1937. VII. 13. 192. 
szám, 10; Népszava 1939. IX. 10. 12. szám, 5; (MR—DO, 20 312 
és 20 475. szám.) 

AV—BU VI, 13 692, 14 816 és 16 564. szám az 1937-es évből. 
AV—BU VI, 32 905, 33 166 és 35 417. szám az 1937-es évből; Napló, 

1937. VIII, 12. 222. szám, 9; I. Menčik nevű vászongyárban Ivan 
Koči és Vasa Svircevié voltak, a JKP közeli munkatársai később pe
dig kiemelkedő tagjai. (AV—BU VI, 8057. és 41 661. szám az 1 9 3 7 -
es évből.) 

AV—BU VI, 27 305 és 23 708. szám az 1937. évből. 
AV—BU VI, 17 266/1937. 
Josip Broz Tito Sabrana djela, IV. kötet, 1937. december. — 1939. augusz

tus, Belgrád, 1977, 116. 
Svetozar Markovié Toza idézett mű, 254. 
Lásd ugyanott. 
Svetozar Markovié Toza kivételes szerepéről szólva ezen a kongresszuson az 

újvidéki rendőrkapitányság a következőket írta a királyi-báni hiva
talnak: Egyértelműen kommunista ténykedése rendőrkapitányságunk 
előtt 1937 novemberétől ismeretes, amikor a mezőgazdasági munká
sok szövetségében dolgozott mint hivatalnok. Akkor olyan mérték
ben kifejtette destruktív kommunista ténykedését, hogy csak a rend
őrségi beavatkozás akadályozhatta meg, hogy a szóban forgó mező
gazdasági szövetség ne kerüljön a kommunisták kezére. (Svetozar 
Markovié Toza, idézett mű, XVII. és 410). 

Svetozar Markovié Toza, idézett mű, 254—255. 
MR—DO, 15 260. szám; Svetozar Markovié Toza, idézett mű, 255. 
Arhiv Novog Sada, Sresko načelstvo pov. br. 1289/1937; MR—DO, 12 185, 

12 238, 12 279, 17 17827, 17 873, 17 974, 17 983, 17 991 és 17 995. 
szám; M. Ašković, dr Jerko Radmilović és Novica Petrović, Savez 
bankarskih, osiguravajućih, trgovačkih i industrijskih činovnika Jugo
slavije — BOTIČ — 1902—1941, Belgrád 1971, 357—358; Ujedi
njeni sindikati, 1937, 3—4. szám, 68; Napló, 1937. II . 1. 32. szám, 
5 — A napló jelzett száma hírt ad arról, hogy a munkásszerveze
tekben egyre érezhetőbb a kommunisták ténykedése, ami arra kész
tette a hatalmi szerveket, hogy állandó készültségben legyenek. A 
biztonsági szervek megerősítése céljából a költségvetést 21 millió di
nárral növelték. 

Ujedinjeni sindikati, 1937, 5—6. szám, 104 és 1937, 7—8. szám, 142. A 
munkásszakszervezeti szövetség 1937. évi taglétszámáról szóló adatok 
nem egybehangzóak. A választmányi értekezlet hitelesítési bizottsága 
szerint ez idő tájt a szövetségnek csak 4505 tagja volt, de ugyanez a 
forrás egy másik helyen 15 794 tagról beszél. (Vojvođanin, 1937. VI. 
20, 24. szám, 3; Dan 1937. VI. 15., 132. szám, 2) Viszont a tarto
mányi pártbizottságnak a hatodik tartományi pártválasztmányon tett 



jelentése szerint a munkásszakszervezeti szövetségnek volt 1937-ben 
a legtöbb tagja, de csak mintegy 6500 (MR—DO, 12 362. szám) 

«5 Radnik (Zágráb) 1937. VII. 2, 48. szám, 4—5. 
6 8 Lásd ugyanott. 
6 7 A végrehajtó bizottságba a következő tagokat választották: Jovan Šipo5, 

Jovan Oros, Boža Mašić, Ljudevit Koblar, Anton Rozmajer, Stevan 
Gal és Franja Šeparovićet. (Radnik, 1937. VII. 2, 48. szám, 4—5) 
Az első három hosszú időn át a legális és illegális JKP sorába tar
tozott és abban az időben az osztályharc szószólója volt a szakszer
vezeti mozgalomban. 

«8 Radnik, 1937. VII. 2., 48. szám, 4—5. 
6 9 Lásd ugyanott. 
7 0 MR—VO 12 362. szám. 
7 1 Josip Broz Tito Sabrana djela, IV. kötet, Belgrád, 1977, 57. 
72 Komunistička partija i revolucionarni radnički pokret u Vojvodini 1919— 

1941, II. kötet, 1929—1941. Izbor i objašnjenja. Danilo Kecić i 
Đorde Milanović, Újvidék—Karlóca, 1971. 391. 

7 3 Lásd ugyanott, 366. 
7 4 Lásd ugyanott, 367. és 391. 
7 5 Lásd ugyanott, 391. 
76 Reggeli Üjság, 1938. III . 31. 89. szám, 7; Glas, 1939/11, 9. 
7 7 Istorijski arhiv Novi Sad, Sresko načelstvo, pov. br. 448, 7002 és 7642, 

1938-ból. 
7 8 Danilo Kecić — Đ. Milanović, idézett mű 303. 
7 8 Lásd ugyanott, 367—368; Radničke novine, 1938. IX. 30., 40. szám, 1. 
8 0 Josip Broz Tito Sabrana djela IV. kötet, Belgrád 1977, 27. 
81 Ujedinjeni sindikati 1938. 3—4. szám, 41—45. és 1938. 5—6. szám, 43. 

Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség új központi vezetősé
gébe a vajdaságiak közül Božidar Mašić és Anton Rozmajer balol
dali munkásmozgalmiakat választották be, helyettesük pedig Jovan 
Oros és Franja Šeparević lett; valamennyien újvidékiek voltak. A 
felügyelő bizottságba a zimonyi Đorđe Petroviéot választották meg. 
(Ujedinjeni sindikati, 1938, 5—6. szám, 71—73). Érdemes megemlí
teni, hogy a kongresszuson a VI. napirendi pont a szervezkedés és 
akcióegység kérdésével foglalkozott, amelyről Miroslav Pintér tartott 
beszámolót (Ujedinjeni sindikati, 1938, 3—4. szám, 2.). 

8 2 Josip Broz Tito, Sabrana djela, IV. kötet, Belgrád, 1977, 55. 
8 3 MR—DO, 20 476. szám. 
8 4 Danilo Kecić, Klasne borbe u Vojvodini 1918—1941, Újvidék, 1969, 227— 

232. 
85 Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 1918—1941, IV. kötet, 1938— 

1941, Uvodna studija, izbor i objašnjenja dr Danilo Kecić, Zrenjanin 
1977, 57., 81., 104—105., 121—125. 

8 0 MR—DO 20 313. szám. 
8 7 AV—BU VI, 20 907 és 33 600. szám 1938-ból; Radničke novine, 1938. VI. 

15, 29. szám, 5. 
8 8 AV—BU VI, 23 965. és 33 386. szám 1938-ból. 
8 9 AV—BU VI, 21 635. szám/1938. 
90 Vojvodanin, 1938. VII. 23., 29. szám, 4. A sztrájk szervezésében Bora Mi

kin kiemelkedő kommunista és a mezőgazdasági munkások országos 



szövetsége helyi szervezetének titkára mellett részt vett Žarko Zre-
njanin Uča, a JKP Tartományi Bizottságának politikai titkára. A 
sztrájkot követően a hatalmi szervek betiltották a mezőgazdasági 
munkások szövetsége helyi szervezetének munkáját (MR—DÓ 13 062. 
szám). 

9 1 AV—BU VI., 50 426. szám/1938; Napló, 1938. VII. 12.; Reggeli Űjság 
1938. VII. 16. 192. szám, 7. 

9 2 Szemléltetésképpen mondjuk el, hogy 1938. június 5. és 12. között, tehát 
mindössze egy hét alatt Vajdaságban az Egyesült Munkás-szakszer
vezeti Szövetség 15 gyűlést tartott, amelyeken kb. 7000 munkás vett 
részt (Radničke novine, 1938. VII. 15., 29. szám, 5; Josip Broz Tito 
Sabrana djela, IV. kötet Belgrád, 1977, 83). 

9 3 Josip Broz Tito, Sabrana djela, IV. kötet, Belgrád, 1977., 83. 
9 4 AV—BU VI., 27 638. szám/1938. 
9 5 Josip Broz Tito, Sabrana djela, IV. kötet, Belgrád, 1977., 67. 
9 6 MR—DO, Fond grafičara, kut. 2, 529. szám/1938. 
97 Revolucionarni pokret u Zrenjaninu 1918—1941, IV. kötet, 1938—1941 

Uvodna studija, izbor i objašnjenja dr Danilo Kecić, Zrenjanin 1977., 
163—172. 

9 8 Josip Broz Tito, Sabrana djela, IV. kötet, Belgrád, 1977., 87. 
9 9 MR—DO, Fond grafičara, kut. 2, 578. szám/1938. 
1 0 0 MR—DO, Fond grafičara, kut. 1, 74. szám/1939. 
1 0 1 Josip Broz Tito, Sabrana djela IV. kötet, Belgrád 1977, 148—149. 
1 0 2 Lásd ugyanott, 149. 
íos MR—DO, Fond grafičara, kut. 1., 74. és 77. szám/1939. 
1 0 4 MR—DO, Fond grafičara, kut. 1/b. b/1939. 
1 0 5 A kongresszusra nem hívták meg a legerősebb helyi szervezeteket, pl. a 

petrovgrádi, a muzslyai, čentai, szabadkai és csantavéri szervezeteket 
(Svetozar Markovié Toza, idézett mű, 256—258). 

io« Revolucionarni radnički pokret u Zrenjaninu 1918—1941, IV. kötet, 
1938—1941, Zrenjanin 1977, 352, 374, 376 és 382; Revolucionarni 
radnički pokret u Subotici 1918—1940, IV. kötet, 1938—1941, Sza
badka, 1975, 203; Népszava, Narodni glas az 1939/1940. évekből. 

1 0 7 Josip Broz Tito, Referati sa kongresa KP] i SKJ, Sarajevo, 1977., 35; 
MR—DO 20 477. szám. 

1 0 8 Josip Broz Tito, Referati sa kongresa KP] i SKJ, Sarajevo 1977., 36—37; 
D. Kecić—Đ. Milanović, idézett mű, 300—307; Revolucionarni rad
nički pokret u Subotici 1918—1941, IV. kötet, Szabadka 1975, 233— 
241; Glas, 1939. X. 20., XI . 10, XII . 9., 29., 32., 37. szám. 

1 0 9 D. Kecić—Đ. Milanović, idézett mű, 290, 300—303; Revolucionarni rad
nički pokret u Subotici 1918—1941, IV. kötet, 1938—1941., Sza
badka 1975., 116. 

1 1 0 MR—DO, 12 779. szám. — Az Egyesült Munkásszakszervezeti Szövetség 
Sremska Mitrovica-i kiáltványa; MR—DO, 12 780. szám. — A Mun
kásszakszervezeti Szövetség kiáltványa a sidi húsipari munkások 
sztrájkja alkalmával; A Népszava, Narodni glas, Glas (Zágráb), Voj
vođanski grafičar, Radnički tjednik (Zágráb), és más lapok írásai
ból. 

1 1 1 így például a grafikai munkások szövetségében Újvidéken 5 kommunista 
és 13 ifjúkommunista volt a szövetség szabadkai kirendeltségében pe-



dig 3 kommunista ténykedett (MR—DO, Fond grafičara, kut. 
2/1940.) 

1 1 2 Üjvidéken és Sremska Mitrovicán a hivatalnokok szakszervezeti szövetségé
ben (BOTIČ) is több kommunista és ifjúkommunista fejtette ki te
vékenységét. 

u s Az általános munkás-hivatalnoki szakszervezet becsei és Sremska Mitrovi-
ca-i helyi szervezetében 5 párttag tevékenykedett, 

i " MR—DO, 12 362. és 20 494. szám. 
11S Proleter, 1940, 5—6. szám és 1940, 7—8. szám. MR—DO, 15 159. szám.— 

A Sremska Mitrovica-i Ikarus gyár munkásaihoz intézett felhívás, 
amelyben felhívják a sztrájkolókat, hogy szervezkedjenek a „drága
ság, rablás és spekuláció", „az imperialista háborúba való bevonás 
ellen", a békéért, a szabadságért és kenyérért, a gyülekezeti és szer
vezkedési szabadságért folytatandó harcra. 

»« D. Kecié—Đ. Milanovié, idézett mű, 307, 352—390; Danilo Kecić, Klasne 
borbe u Vojvodini 1918—1941., Újvidék, 1969, 245—253. 

1 1 7 D. Kecić—D. Milanović, idézett mű, 370—371. 
1 1 8 Josip Broz Tito, Referati sa kongresa KP} i SKJ, Sarajevo, 1977, 37—38. 
1 1 8 MR—DO, 787. és 1199. szám. 
1 2 0 Lásd ugyanott. 
1 2 1 D. Kecić—Đ. Milanović, idézett mű, 393. 
1 2 2 Lásd ugyanott, 413—419. 
1 2 3 Érdemes megemlíteni, hogy a kiáltvány végén található jelszavak röviden 

tartalmazzák a JKP tartományi szervezetének programját. A kiált
vány végén ugyanis a következő jelszavakat találjuk: 
„Le a munkásszakszervezet betiltásával! Éljen a Munkásszakszervezeti 
Szövetség! 
Le a drágaság és éhség, le a Cvetković—Maček kormánnyal! 
Éljen a munkásosztály egysége! 
Éljen a munkás-paraszt szövetség! 
Éljen a Szovjetunió! 
Éljen a Jugoszláv Kommunista Párt!" (D. Kecić—Đ. Milanovié, 
idézett mű, 414, 419.) 

124 Revolucionarni radnički pokret u Subotici 1918—1941, IV. kötet, 193S— 
1941, Szabadka 1975, 21—22, 452—453; Trudbenik, 1941. január 
1. szám; MR—DO, 18 523. szám; Vjesnik radnog naroda, 1941. ja
nuár, 1. szám; Mila Čobanski, Zvonimir Golubović, Živan Kumanov, 
Novi Sad u ratu i revoluciji 1941—1945, I. könyv, Újvidék 1976, 
225—226. 

1 2 5 MR—DO, 12 821, 12 822 és 12 823. szám. 1941 februárja és márciusa fo
lyamán sztrájkba léptek a kulpini, petrőcei és újvidéki munkások 
(MR—DO, 20 495. szám.). 

1 2 6 Josip Broz Tito Referati sa kongresa KP] i SK], Sarajevo 1977, 77—78. 



Rezime 

Borba za realizaciju Ti tove strateško-taktičke koncepcije u sindikalnom 
pokretu Vojvodine od 1935. do 1941. godine 

Geografski položaj, socijalna i nacionalna struktura stanovništva Vojvodine, 
njen osoben privredni razvitak, mnogostruki uticaji i pojačano sukobljavanje 
najraznovrsnijih interesa, produbljenje protivurečnosti društveno-ekonomskih 
odnosa doprineli su svesnom akcijom sindikalno i politički organizovanog rad
ništva razgaranju oštre i dramatične klasno-političke borbe uoči drugog svet-
skog rata kako u gradu, tako i na selu. 

Radnički pokret kako politički, tako i sindikalni bio je izvesno vreme po
tisnut u zasenak. Tek sredinom tridesetih godina u redovima sindikalnog i po
litičkog radničkog pokreta dolazi do zaokreta i bitnih strateško-taktičkih pro-
mena. Prekretnicu u ovom razvoju označili su dolazak Josipa Broza Tita sa 
robije i njegov izuzetan lični doprinos zasnivanju novih koncepcija u radu 
Partije i sindikatu uopšte, a posebno u pripremi i zaključcima Četvrte zemalj
ske konferencije KPJ, održane krajem decembra 1934. Rezolucija Četvrte ze
maljske konferencije komunistima stavlja zadatak da se uključuju u delatnost 
postojećih sindikata, i pomognu u ostvarivanju sledećih ciljeva: 

— pripreme, razvijanja i vođenja borbi radnika, 
— uspostavljanja akcionog jedinstva proletarijata, 
— vođenje borbe protiv reakcionarnih vođa koji u sindikatima koče, lome 

i izdaju borbu radnika i onemogućavaju jedinstvo radničke klase, i 
— pretvaranja tih organizacija u organe klasne borbe proletarijata. 
Od 1935. do 1937. godine u Vojvodini su na ovom planu postignuti zna

čajni rezultati. Sindikalni pokret je omasovljen i akciono osposobljen. 
U daljoj realizaciji ovog kursa, klasno borbene snage su već u drugoj polo

vini 1940. godine postale istinski organizatori i predvodnici radničke klase u 
njenoj svakodnevnoj ekonomskoj i političkoj borbi. 

Rad sindikata odvijao se tako krajem 1940. godine u znaku novih uspeha, 
organizacionog i akcionog jačanja. U vreme održavanja Pete zemaljske konfe
rencije, u Vojvodini je bilo oko 8000, a decembra 1940. godine već oko 
10.000 članova sindikata. 

Najtešnja i sudbinska povezanost Partije sa radničkom klasom i širokim 
narodnim masama, pod Titovim genijalnim rukovodstvom došli su do punog 
izražaja u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji. 

Summary 

Struggle for the Realization of Tito 's Strategical-technical Concepts in 
the Syndicate Movement of Vojvodina from 1935 to 1941 

The geographical position, social and national structure of the inhabitants 
of Vojvodina, it's special economic development, the conflicts of various in
terests and the deepening of oppositions in the socio-economic relations cont
ributed to the strenghtening of syndicate, the politically organized workers in 
the late thirties. 



Before that, workers' movement both political and syndicate was kept back. 
When Josip Broz Tito returned from prison this unfavorable situation ca

me to a turning-point. He has contributed with his concepts and ideas to the 
organization of the Party and the syndicate. In the Resolution of the Fourth 
conference of the communists of the country he took the initiative of intro
ducing the communists to the activities of the syndicate to help it realise the 
following tendencies: 

— preparing the workers for fighting for their rights, 
— to realise the actional unitiy of the proletariate, 
— to eliminate those members of the syndicate who depress the develop

ment of the movement by beeing unloyal to it, 
— to help to turn the syndicate into the organization of class struggle. 
In the period of 1935—1937 important results were achieved. The syndi

cate movement was ready for action. 
Further on in 1940 this power was the organiser of the working class in 

it's fight for economical and political changes. More than txenty strikes were 
organized by them. 

The work of the syndicate was developing in this course bringing new suc
cesses during 1940. By the time of the Fifth conference of the communists of 
the country-, there were 8000 members of the syndicate in Vojvodina, while 
in december 1940. even 10.000. 

The unity of the working class, through the Party and the Syndicate un
der the genious leadership of Josip Broz Tito, soon came to full expression in 
the war for independence and the social revolution. 



Hoffmann R. Viktória 

ÍZLÉS ÉS KÖZMŰVELŐDÉS 

De gustibus non est 
disputandum? 

A vajdasági magyar i rodalomnak, művészetnek gyér a közönsége. 
Negyvenöt tő l napjainkig, a Kalangyától a Kilátóig fel-felbukkannak 
íróink, kri t ikusaink jogos panaszai : felróják „vajdasági nembánomsá
gunk" , a „langyos, vastag bácskai pordunná t" , „jellegzetes vajdasági tu-
nyaságunkat" . 

Igazságtalanság lenne azt áll í tani, hogy nincs eleven, adekvát i rodal
mi, művészeti életünk. Az a baj, hogy szűk körre korlátozódik, ha tó
sugara nem ér el messzire. Kovács Teréz, a fiatalok életmódjáról vég
zett szociológiai felmérésének egyik következtetését idézem: „Ezek a 
fiatalok keveset olvasnak. Főként az a meglepő (sőt, minden szentimen
talizmus nélkül szomorú), hogy az egyetemi hal lgatóknál sincs másképp, 
akik számára pedig az olvasás nemcsak kedvtelés, hanem mindennapi 
munka is: összidejük egynegyedét fordítják tanulásra, az olvasás igénye 
tehát náluk sem vert gyökeret. Ada ta ink alapján a munkásfiatalok ol
vasnak legtöbbet — kalandregényeket meg szerelmi és bűnügyi regénye
ket ." (Ami a jugoszláviai magyar i rodalmat illeti, száz parasztfiatal kö
zül például huszonnyolcan egyetlen köl tőnk, í rónk nevét sem tud ták . 
S a többiek körében sem lényegesen más a helyzet.) 

Kulturális életünk meglétét nem vonhat juk kétségbe. Valószónűbbnek 
látszik az a feltevés, hogy kulturális b lokkok 1 a lakul tak ki, s ezek olyan 
gúlaszerű modellként képzelhetők el, melynek csúcsán vannak a kul túra 
termelői, majd a hivatásos olvasók, a humán értelmiségiek stb. követ
keznek; az alap felé ha ladva a kulturális javak leszivárgása fokozato
san r i tkul , illetve szórványossá válik — az alapvető (legnagyobb) blokk
ba jut el a legkevesebb. Ezért tűnik szélesebb látószögből szemlélve kul
turális életünk állóvíznek. 

Mi jellemzi a kul túrblokkokat? Ennek felderítése sajátos kultúrszocio-
lógiai szempontú kutatás , elemzés feladata lenne. Józsa Péter t anulmá
nya nyomán ta lá lomra sorolunk fel a kul túrblokkok általános jellemzői 
közül néhányat : a műveltség foka, a kulturális j avak fogyasztására for-



dí tot t időmennyiség, a kul túra iránti érdeklődés, igény, az esztétikai al
kotásokat megítélő értékhierarchia felépítése, műalkotások befogadóké
pessége, sőt világkép stb. Mindezt meghatározza (legalább részben) egy 
tágabb fogalom: az ízlés. A kulturális blokkok ízlésblokkoknak is te
kinthetők. Lehet, hogy nálunk a kulturális kommunikáció éppen az íz
lések nagyméretű, éles különbözősége, ebből eredően az „üzenet"-hez 
való eltérő hozzáállás és viszonyulás miat t problematikus, gyakran fel 
sem lép. Jobb lenne tehát a kul túra iránti érdektelenség, tunyaság vagy 
éppen i rodalmunk, művészetünk életképességének kétségbe vonása he
lyett ízléskülönbségekről beszélni, ilyen szempontból vizsgálni a poten
ciális vagy létező „közösséget" — ez talán a kri t ikus megállapításokon 
túl terápiára is a lkalmat adhatna . 

Hogy valóban aktuális és nem légből kapot t problémáról van szó, a 
Szabadkai Népsz ínház Móricz-előadása nyomán kirobbant vi ta tanúsít
ja. „Színházi v i tánk: ízlésháború"— szögezte le Gerold László színi
krit ikus, s k imondta , hogy a közönség nagy része igénytelen, giccskedvelő, 
nótázó szórakozást keres a színházban, és „ha mereven kialakí tot t ízlés
rendszerük elleni támadást vélnek a kr i t ikában felismerni, akkor még 
jobban b e z á r k ó z n a k . . . " A kr i t ika fontos funkciója a népművelés, íz
lésnevelés. Felnőtt emberek esetében viszont ez nagyon nehéz. Ez a kr i
tikaolvasás is egy bizonyos műveltségi szintet feltételez. Ezt elsősorban 
az iskola h ivatot t biztosítani; a legfontosabb ízlésnevelő intézmény az 
iskola (lenne). Mielőtt azonban ezekhez a problémákhoz nyúlnánk, tisz
tázásra szorul magának az ízlésnek a fogalma, sajátossága és faja. E 
célból ismertetném Sz. Szabó László Ízlés és közművelődés 2 című köny
vét, mely átfogóan foglalkozik az ízlés jelenségével, az ízléskultúra kér
désköreivel. Saját gondolatain kívül ismerteti az idevágó magyarországi 
és külföldi t anulmányok sokaságát, úgy történeti , mint szinkrón szem
pontból . 

Az ízlés fogaima 

Azokon a jelenségeken, melyekkel a mindennapi életben számtalan
szor ta lá lkozunk, keveset gondolkodunk. így van ez az ízléssel is. H á n y 
szor jelentjük ki vagy csak gondoljuk, hogy ez tetszik, amaz meg mi
lyen csúnya — legyen szó filmről, házról , ruháról , akár egy rágógumi-
zó gyerekről. Intui t íve tudjuk tehát mi az ízlés; ha viszont értékelé
sünk okára kérdeznek rá, nem olyan könnyű a válasz. N e m ár t tehát, 
ha az ízlés fogalmát közelebbről vizsgáljuk meg. 

A fentiekben irodalomról , művészetről vol t szó; az ízlés természetesen 
nem csak ot t kompetens; illetékességi köre kiterjed a valóság több (de 
nem minden) szférájára. Pontos definiálása Plotinosztól szerzőnkig nem 
egy kuta tó jának nehézséget okozot t . Az Esztétikai kislexikon szaksze
rűbb, de elvont meghatározása helyett inkább az Értelmező kéziszótárét 
idézem: „a szép, a helyes és az illendő iránti érzék". Az esztétikum irán-



ti fogékonyság kétségkívül az ízlés függvénye, kérdés viszont, hogy az 
ízlés hat-e az etika területén is? Valószínűleg igen, bár erre Szabó sem 
ad konkrét választ. Fontos az, hogy az ízlés nem érinthet olyan szférát, 
ahol í téletalkotása a létezést vagy más alapvető társadalmi, illetve egyé
ni érdekeket befolyásolna (pl. poli t ika, tudomány, jog). 

Az ízlés legfontosabb rétege az esztétikai és a művészeti ízlés. (Van
nak, akik szerint egyetlen rétege.) E két fogalom nem esik egybe. (Bár 
egyesek eltekintenek differenciálásuktól, Voigt Vilmos is.) Az esztétikai 
ízlés tágabb, magába foglalja a művészeti és nem művészeti ízlést. Az 
előbbi művészi áganként osztályozható, az utóbbiban pedig a természeti 
és a társadalmi élet esztétikuma iránti fogékonyság tar tozik. „Az eszté
t ikai ízlés a valóság szép és rút jelenségeit megítélő tuda t e s z k ö z e . . . 
sokkal szűkebb kategória viszont a művészeti ízlés, mely a művészeti al
kotások közvetlen megítélésének és minősítésének felel meg." (Razumnij) 

A művészeteknek megvannak a maga specifikumai, törvényszerűségei; 
a jó művészeti ízlés ezek ismeretét is feltételezi, művészetelméleti, i ro
da lomtudományi jártasságot, művészeti tapaszta la tokat kíván. A művé
szeti nevelés viszont nem biztosítja eleve az esztétikai jó ízlést is, mert 
ez utóbbi az egész egyéni magatar tásra , életszemléletre kihat . Az eszté
t ikai ízlést befolyásolják a világnézet, az etikai normák, leginkább pe
dig az egyén eszményei, esztétikai ideáljai. A jó ízlés érték, a személyi
ség értéke is, ahogy ezt Sztolovics hangsúlyozza. (Az esztétikai nevelés 
tehát még inkább fontos!) 

Amikor azt mondjuk, hogy egy színdarab tetszik, valójában minősí
te t tük azt , értékítéletet mondtunk ki róla. Rangsorol tuk már meglévő 
tapasztalatainkhoz, élményeinkhez viszonyítva. Ezért mondja Szántó 
Miklós, hogy az ízlés szabályozó apparátusként működik az emberben. 
Elősegíti bizonyos művek, élmények befogadását vagy elutasítását: válo
gat, értékel, ítél. 

Egyéni és közízlés 

Az egyéni ízlés szubjektívan és objektívan meghatározot t . Az előbbin 
az egyéni at t i tüdrendszert értjük, az egyénben felhalmozódott tapasz
ta la tok által kialakult viszonylag stabil pszichikus konfigurációkat, 
mely valami állandót képvisel lelki életünkben, bizonyos diszpozíciót, 
beállítottságot jelent, mely megszabja az ízlésreakciókat is. A legfon
tosabb objektív tényezők, amelyek ízlésünket meghatározzák: fiziológiai 
adottságok, neveltetés (család, iskola), a közösségi hagyományok, mun
kánk, életkörülményeink, szűkebb és tágabb környezetünk kulturális 
színvonala, a divat, s végső soron életszemléletünk. Az ízlés tehát tör
ténelmileg és társadalmilag (persze mindig egyénileg is) meghatározott . 

Az egyéni ízlést az ismeretek mellett leginkább az ember szubjektív 
világa befolyásolja, lelki élete, érzelmei, hangulatai . Egyszerre van ben
ne jelen az értelmi és az érzelmi mozzanat . Ezért van az, hogy nehe-



zebben fejleszthető, formálható, mint például a műveltség. „Az egyén 
ízlése sokszor konzervat ívabb, mint maga az ember" — írja Sz. Szabó 
László. Tehát nagyon fontos, hogy az iskola még idejében ellássa ízlés
nevelő feladatát is, mert felnőttkorban ez már sokkal nehezebb. 

A szakirodalomban vita folyik arról , hogy az ízlésítéletek mennyire 
intuitívek, mennyire tudatosak, racionálisak. Valószínűnek az a felfogás 
látszik, mely az ízlésítéletet nem szűkíti le a puszta ösztönös ráérzésre, 
hanem értelmi mozzanatot is tulajdonít neki, amihez az ismeretek ak
tivizálása is szükséges. 

A közízlés „nem egyszerű összege az egyének ízlésének, hanem ezek 
sajátos összefüggéshálózata, struktúrája, a különböző irányokból össze
futó összetevők eredője" (Sz. Szabó László). Térjünk vissza gúlahasonla
tunkhoz. A gúla csúcsán levő kul túrblokk nem lehet társadalmi hordere
jű, mert legközelebb áll az egyéni ízléshez, így pedig nem vonhatja 
automatikusan maga után a közízlés megváltozását , mely a gúla súly
pontja körüli kul túrblokkokéhoz hasonlí tható. A műveltség, bár lassú, 
de észrevehető térhódításával párhuzamosan a közízlés is fejlődik, a 
gúla karcsúsodik, a súlypont mind följebb kerül. Az esztétikai a lkotá
sok könnyebb hozzáférhetősége, a tudatos oktatási-nevelési törekvések, 
az életmódbeli változások stb. segíthetik az ízléskultúra fejlődését. N á 
lunk e téren is vannak fogyatékosságok. A könyvek, festmények, mű
tárgyak nagyon drágák, a falusi könyv tá rak legtöbbje korszerűtlen, a 
könyvtárosok nem foglalkoznak az olvasókkal . Az iskolákban legkevés
bé az ízlésneveléssel törődnek, a hangsúly a lexikális ada tok emlékezetbe 
vésésén van . A művészeti nevelés i rodalom-, sőt i rodalomtörténet-cent
rikus. Az irodalomtörténet pedig még korántsem irodalomhoz értés. „A 
cél az, hogy az iskola ne műtörténészeket, hanem a művészetet élni tu
dó embereket neveljen" (Fülöp Lajos). Az esztétikum művészetén kívüli 
területeit is be kellene vonni az oktatásba. Meg kellene ismertetni, sze
rettetni a gyerekekkel a természet esztétikumát, a mozgáskultúra, a be
szédkultúra, az etikett, az erkölcs és az esztétikum határjelenségeinek 
esztétikumát, az a lkalmazot t művészeteket, a folklórt, az amatőrizmust , 
és az autonóm művészeteket — valamennyit , egyenrangúan, beleértve a 
filmművészetet, filmesztétikát is. 

Nagyobb baj viszont az, hogy „pszichológiai sorompó" áll az ízlés
fejlődés útján. A mennyiségi fejlődést nem követi minőségi. Ennek 
okai: 

— a közismert tény, hogy a tuda t fejlődése lassúbb, mint a társadal
mi-gazdasági alapé; 

— figyelemre méltó Mátra i László észrevétele: „ A család, mint a tár
sadalom legelemibb sejtje (minden pszichológiai, logikai és szociológiai 
várakozásnak el lentmondva) nem a legmozgékonyabb, hanem éppen for
d í tva : a legkonzervat ívabb eleme a társadalomnak. A családon belül 
mindig a megelőző társadalmi formáció jellegzetességei u r a l k o d n a k . . . " 
Illesszük ide Kovács Teréz megállapítását: „A fiatalokat ál talában jel-



lemzi az elzárkózás, az eseményektől való t á v o l m a r a d á s . . . az egyete
mi hal lgatók bará ta iknál , a többiek családjuknál (a parasztf iatalok sok
szor szüleiknél) húzódnak meg." 

— a múlt terhes öröksége; pl . : „ . . . sokszor előfordul, hogy az egy
kori ura lkodó osztályok a kul túra terén ízlést d iktá lnak a maguk gaz
dasági-politikai ha ta lmának letűnte u tán is. A paraszt például, aki a 
dzsentri életvitelt mint magasabb rendűt lá t ta maga előtt, annak u tán
zójává válik nótázó-cigányos éjszakáival a maga felszabadult életét él
ve is. S nemegyszer a munkásságnál is kísért hasonló jelenség. Opere t t 
dalokhoz s bulvárszínművekhez való vonzódásában a hajdani pesti bur
zsoázia lá thata t lan kulturális, ízlésbeli diktatúrája él ." (Király István) 

— külső ideológiai hatás (nyugati giccskultúra); 
— mivel az egyéni ízlés egyik jellemzője a konzervativi tás , vona tko

zik, ez a közízlésre is. 

Polgári ízlés — szocialista ízlés 

„A szocializmusért küzdő polit ika és az igazi emberi-művészi érték 
nem lehetnek soha ellenfelek: átmeneti s elkerülhetetlen súrlódások elle
nére is a ket tő elválaszthatat lan, hisz mindket tő az emberiség legnagyobb 
álmára, a vi lágban o t thonra lelt, nagykorú emberre, a teljes emberre 
néz." (Király István) — Beszélhetünk tehát szocialista ízlésről, beszél
nünk is kell róla, mert általános kifejlesztése nélkül a szocialista társa
dalmi viszonyok építése sem ha ladhat a k íván t ütemben. Az 1920-as 
években Lenin is hangsúlyozta, hogy a polit ikai győzelem és a proletár
hatalom megszervezése után a kul túra terjesztése az egyik legfőbb fel
ada t ; társadalmi méretekben kell elsajátítani a régi és új kulturális ér
tékeket. 

Kulturális forradalmunk, a kul túra demokrat izálódása korántsem 
mondha tó befejezettnek. Az általános műveltség szintje nem kielégítő. 
Egyetér thetünk Szabóval : „a hangsúly a minőségre, az esztétikai-művé
szeti t a r ta lmak befogadásának tökéletesítésére, elmélyítésére helyeződik 
á t " — az ízlésfejlesztésre, -nevelésre. 

A mai tőkés társadalmak kultúrájáról a szerző nem ad adekvát á t te
kintést, a szocialista ízléssel oppozícióba ál l í tva egyértelmű fekete-fehér 
képet fest. Igaz, hogy a kapital ista társadalom természetszerűleg nagy 
teret enged a kommersz művészetnek, hogy „konzumkul túrá t szolgálnak 
fel a tömegeknek" s ezzel megrabolják ízlésüket, gondoskodva arról, 
„hogy az individuum szükségletei azok legyenek, amelyek a rendszert 
örökkévalóvá és szilárddá teszik" — egyoldalúsága mégis dogmatikus. 
A vizuális kul túra (a lakáskultúra, az iparművészet) területén például 
sok mindent megtanulhatnánk nyugati szomszédainktól is. 

Sz. Szabó László „Az ízlés a kapital is ta Magyarországon" alcím alatt 
is csak a giccsbe fulladó világról ír, elfelejti megemlíteni, hogy a mű-



veszeti avantgárdé akkoriban igen gyakran átvet te egy polit ikai előőrs 
feladatait . Azt viszont helyesen állapítja meg, hogy a kispolgári giccs, 
a ponyva, a karrier- , bűnügyi, szerelmesregények, „a világot rózsaszí
nűre varázs ló" álművészet tömeges piacra dobásának célja a közízlés 
manipulálása, a fennálló társadalmi rendszer szolgálatába állítása. 

A szocialista ízlésről í rva Szabó kiemeli, hogy ez korántsem aszketi
kus, nem zárja ki a szórakoztató i rodalmat , zenét stb. S itt érdemes 
idézni Horny ik Miklós gondolatai t : „Az olvasók nagy h á n y a d a . . . a 
könyvnyomtatás feltalálása óta, kizárólag »pihenésképpen« szeret olvas
ni ; s ha napjainkban már csak félponyvát és ponyvá t olvas, nem hibáz
ta tha tó érte. Valószínű ugyanis, hogy nem az olvasók vál toztak meg — 
a jó irodalom veszítette el vonzóerejét, tömeghatását , mert elhatároló
dot t elemi olvasói i g é n y e i n k t ő l . . . Lényegében érdekes emberekről szóló 
olvasmányos történetekre vagyunk kíváncsiak va lamennyien" — ami
ből pedig a valódi, művészi irodalom keretében manapság kevés van. 
Nincs színvonalas szórakoztató i rodalmunk, művészetünk. Pedig a kettő 
nem áll ellentétben egymással. Persze mindez nem jelenti azt , hogy a mű
vészetnek a közízléshez kell mérnie magát , hogy ki kell szolgálnia a kö
zönség igényeit (ahogy ezt a Szabadkai Népsz ínház teszi sokszor), de 
azt sem, hogy didakt ikus legyen (ahogy ezt az általános iskolai olvasó
könyv- í rók szorgalmazzák). A szocialista ízlés fejlődésirányára Bosnyák 
István muta t rá : „Az irodalom nem akar i rodalom maradni (Sinkó Er
vin), a kul túra nem akar »kultúra«, emberek embertelen életének külső 
cikornyája, vásári csecsebecse lenni, de tényezője, életeleme a lehető leg
nagyobb mértékben." 

A giccs 

Giccses filmek tömkelege a moziban, a tévén, giccses újságok halmai a 
t raf ikokban, giccses zene a rádióban, hanglemezen és giccses szórakozó
helyek, k i rakatok, lakások, fényképek, tá rgyak, festmények, souvenirek, 
színdarabok, giccses ál l irodalom a giccsessé szakosodott magazinokban. 
Mindez nem túlzás, virágzik a giccs szűkebb-tágabb környezetünkben, 
bárki meggyőződhet róla, ha sétál egyet a városban. 

Kul túránkban nem esik egybe a jó, az igazán értékes, és a keresett. 
A kiadóknak, vál la la toknak mindenekelőtt (sajnos az ízlésnevelés előtt 
is) forgalmat kell lebonyolítaniuk — így kerül piacra a giccs, viszony
lag olcsón, nagy választékban és példányszámban. A Forum Könyvkiadó 
is hetenkét kétszer üdvözí t i olvasóit a Ljubavni vikend románokkal , 
sőt Vanredni ljubavni románnal is, s ot t van még a Vajat Erp , a D o k 
Holidej , a Str ipoteka stb. Komoly irodalom öltözetében árusítják Mar-
garet Michell regényét, Harsány i Zsolt élettörténeteit. H a egy szocialista 
országban oly nagy a giccskínálat, mint nálunk, ennek egyik fő oka a 
fejletlen ízléskultúra. 

Mi is a giccs? Ábrahám A. Moles így ha tározza meg: „ A giccs inkább 



az ember és a dolgok között i kapcsolat , mintsem egy dolog; inkább 
melléknév, mint főnév; egész pontosan: a környezethez való viszony 
esztétikai m ó d o z a t a . . . az a művészet, amely nem hökkent meg azáltal , 
hogy túlemel a mindennapok körén, nem késztet erőnket meghaladó erő
feszítésre — különösen nem arra , hogy túllépjünk önmagunkon." Beszél
he tünk giccs-életformáról — ilyenkor leginkább a gyűjtögető-felhal-
mozó, a fogyasztókirály előtt tisztelgő kispolgári életszemléletre gon
dolunk. 

A giccs társadalmi jelenség, a társadalmi fejlődés következménye (a 
burzsoá társadalom kibontakozása során kap erőre). Szocialista viszo
nyaink közöt t létének oka a szellemi-kulturális rétegezettség, a kulturális 
b lokkok értékrendszerének szembenállása, a „művelődési rétegfeszültség", 
ahogy ezt Deme Tamás megállapítot ta . S fel is lehet számolni, említett 
szerzőnk szerint „a szellemi kul túra új viszonyainak kialakításával , a 
„genera t ív" alkotótevékenységek 3 térnyerésével, az öntevékeny, közössé
geken alapuló művelődési formák támogatásával" , tehát a spontán, sza
badidős-művelődés és a közművelődés szerkezetének, t a r t a lmának meg
vál tozta tásával . 

ízlés — világkép — divat 

Az ízlés nemcsak az egyén műveltségétől, az esztétikum iránti fogé
konyságától , életszemléletétől függ. Több társadalmi tényező is kihat rá, 
köz tük a világkép és a divat . Emlí te t tük már, hogy az ízlés a világné
zeti szférákban nem kompetens, ez közvetet t úton, eszményeken, ideálo
kon keresztül ha t az ízlésre, mégpedig annál inkább, minél tudatosabb, 
minél több értelmi elemet t a r ta lmaz az ízlésítélet. 

A z ízlés is ha t a világnézet tudatosulására, fejlődésére. A rossz ízlésű 
ember önnön filozófiai fejlődését is megakasztja. A giccsember igényte
lensége gondolkodására is átterjed. Viszont haladó világnézetű ember 
ízlése is lehet e lmaradot t , ha nem rendelkezik esztétikai alapismeretek
kel és nincsenek művészeti tapasztalatai . „A világnézet, szélesebb: a vi
lágszemlélet, benne többek közöt t az ízlés alakulását nem lehet a tudat 
minden szféráját egyidejűleg érintő, egyenes vonalú fejlődésként elkép
zelni ." ( H . Sas Judi t) Olyannyi ra nem, hogy elképzelhető ki tűnő ízlésű 
i rodalmár , aki a festészethez vagy a lakáskul túrához még csak nem is 
konyí t . Az effajta egyenlőtlenségek elébe á l lhatna az iskola, ha komp
lex művészettörténeti ok ta tás 4 bevezetéséről gondoskodna. S ebbe bele
t a r tozna a társadalmi alap és felépítmény összefüggéseinek, kölcsönha
tásainak tisztázása is. Így kifejlődhetne egy olyan szocialista ízlés, mely 
összhangban van a világnézettel, az erre épülő általános életeszmény-
nyel . A szocialista közízlés és a szocialista tuda t szoros kapcsolatban, 
kölcsönhatásban áll egymással, s csak együtt fejlődhet. 

A mindennapi és művészeti ízlést nagyban befolyásolja a divat , de 
nem csak negatív értelemben. Igaz, hogy a d ivat „mesterségesen gerjesz-



tett hamis szükséglet", hogy a művészetben epigonokat, giccsműveket, 
sablonos alkotásokat szül, de jobb az előbbieket feltételes módban ér
teni, mert „a d iva t tá válás semmiképpen sem minősítheti az esztétikai 
jelenségeket" (Szerdahelyi István). A divatos is lehet reális, értékes — 
ezt a művészettörténeti korszakok is bizonyítják, amikor is sok minden 
divatossá vált , ezért beszélhetünk stílusokról. „A divat ugyanis sohasem 
falanszter (egyéniséget elnyomó, merev), hanem mindig réseket hagy az 
egyéniség kiélésére, az eredetiség megcsillantására." (Sz. Szabó László) 

Az ízlés nevelése 

Először is szükség lenne egy olyan módszeres kul túr- és művészetszo
ciológiai vizsgálatra (minél sűrűbb kuta tópontokkal ) , melynek adatai 
alapján felrajzolhatnánk kultúrblokkjainkat . Ezzel lehetővé válna a 
különböző ízlésfajták, ízléstípusok tudományos vizsgálata. Ezek után a 
közművelődés, szabadidős-művelődés új formáin a kialakítására, a régiek 
továbbfejlesztésére lehetne gondolni. Bizonyos gazdasági intézkedések 
is szükségesek: még mindig nem eléggé hozzáférhető a kultúrjavak, nem 
elég nagy a választék. Csökkenteni kellene a giccstermelést. 

A gyermekek és az ifjúság ízlésnevelése elsősorban az iskolára tar to
zik, ahol viszont fokozódó az eltolódás a reál tárgyak javára . Az anya
nyelvórák száma csökkent, a művészeti nevelés pedig a rajzórákra kor
látozódik. A tanárok feladata a művelődési, önművelési igény felkelté
se, ami pedig adatok és életrajzok bemagoltatásával nem érhető el. 

A kulturális, művészeti folyóiratok és az újságok is hozzájárulhatná
nak az ízlés formálásához. Kri t ikáink viszont legtöbbször annyira szak
szerűek, hogy csak szűk réteghez, a beavato t takhoz szólnak. Pedig, 
Szerdahelyi szerint még az esztétika sem igényel „sem tárgyában, sem 
m ó d s z e r é b e n . . . olyan, csak a beavatot tak számára érthető kifejezés
módot, amilyenben oly gyakran — sajnos — tisztelegd". 

Szükség lenne olyan ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsí tő olcsó 
könyvekre, brosúrákra, melyekben az esztétikum különböző szféráiról 
lenne szó, s az alapfogalmakat ismertetnék legalább. A tévé, a rádió is 
indí thatna efféle tanfolyamokat , műsorokat . S ha az új lakótelepekre 
nem csak új önkiszolgálókat, hanem könyv tá raka t is építenének! 

Elgondolkoztató, hogy frissen képzett kulturológusaink nem kapnak 
munkát . H á t nincs szükség rájuk?! 

Jegyzetek 

„A kulturális fogyasztás terén hasonló beállítottságú egyénekből álló és ön
magukat a kommunikáció különböző formái révén szinte szervesen 
fenntartó sokaságok." (Józsa Péter) 



* Sz. Szabó László: Ízlés és közművelődés. Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 
1978. 

3 „A generatív művészetek . . . alkotója átvett elemekből hoz létre korlátozott 
eredetiségű egyéni variációkat, mint pl. a folklór egy részében, az 
amatőrmozgalmak kereteiben stb." (Szerdahelyi István) 

4 Vö: Szerdahelyi István A komplex művészettörténeti oktatás elméleti kérdé
sei. Látóhatár, 1978/12. 
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Rezime 

Kulturno obrazovanje 

Autor ovog članka daje prikaz stanja u oblasti kulture i formiranja ukusa 
građana na jezicima narodnosti sa posebnim osvrtom na mađarski jezik. 

Najvećim delom obrađuje književnost kao jedan od glavnih izvora kulture. 
Kritički razrađuje problematiku dostupnosti vrednih književnih dela građa
nima i prinuđenost da se umesto skupih, vrednih književnih dela konzumiraju 
ljubavni i slični romani što ni najmanje ne može doprineti formiranju ukusa 
u pozitivnom smislu. 

Autor daje kratak prikaz metodike izučavanja stvaranja ukusa i uticanja 
na njegovo formiranje, oslanjajući se na naučnu literaturu iz ove oblasti i pot
krepljujući pojave sa rezultatima anketiranja. 

Članak je vrlo interesantan i podstiče na dalje analize negativnih pojava u 
kulturnoj politici. 



Summary 

Cultural Policy 

The author of this article gives a report on the situation in the field of 
culture, formation of cultural desires an taste of masses on the language of 
nationalities especially hungarian. 

Most part of this article deals with literature for it's one of the most im
portant sources of culture. Critically analises this problem of availability of 
valuable literal books from the aspect of prices. High prices of these books 
contribute to the consumption of love-stories and similar novels which is cer
tainly not the best way of effecting the taste of people in a positive sence. 

The author gives a brief outline of the method of studiing the phenomenon 
of taste and cultural desire of the masses based on scientific research in this 
field, and showing the results of some interviews to underline the facts. 

The article is very interesting and it stimulates for furthr análisis of these 
negative phenomenons in our cultural policy. 



Tóth Lajos 

AZ OKTATÁSI-NEVELÉSI TEVÉKENYSÉG, AZ 
ÖNIGAZGATÁS, ÉS A PEDAGÓGIAI VEZETÉS 

TUDOMÁNYOS-JOGI ALAPJA, A SZAKIRÁNYÚ 
OKTATÁSI KÖZPONTOK ALAPSZABÁLYZATÁBAN 

Csaknem másfél évtizede már annak, hogy oktatási-nevelési intézmé
nyeinkben bevezettük az önigazgatást. Adjuk ehhez hozzá az önigaz
gatás korá t megelőző társadalmi irányítás időszakát, és akkor felmérhet
jük, milyen hosszú uta t te t tünk meg az iskolák önállósítása és az ok
tatás társadalmasítása terén. A mögöt tünk á l ló negyed évszázad elég 
hosszú idő ahhoz (legalábbis látszólag), hogy alapul szolgáljon az iskolák 
önszabályozási rendszerének kiépítéséhez. Más szóval, a szerzett tapasz
ta la tok alkalmazásával az iskolák, hivatásuk magaslatán állva, már 
külső tényezők irányítása nélkül is szabályozhatják és meghatározhat ják 
alapvető szerepüket, tevékenységüket, a vezetés és önigazgatás rend
szerét, a jövedelemelosztást, a szubjektív tényezők helyzetét és feladatát , 
stb. Mindezt természetesen az érvényben lévő törvényes előírások, első
sorban a társult munka törvényével és a ta r tományi oktatási-nevelési 
törvény előírásaival összhangban. 

Milyenek a feltételek, és milyen mértékben képesek a szakirányú ok
tatási központok a fentebb vázolt feladatok valóra váltására? Ez ké
pezte kutatásunk tárgyát , amelyet a közelmúltban, Vajdaság szakirányú 
iskolaközpontjainak önigazgatási felépítése, belső struktúrája, szervezése 
és pedagógia vezetése elnevezéssel végeztünk, 18. szakirányú oktatási 
központ s ta tú tumának tanulmányozásával . (18 központ a vajdasági po
puláció 20 százalékát teszi ki.) A vizsgálat t á rgyát képező 18 oktatási 
központ közül három társul tmunka-alapszervezetként tevékenykedik, t i 
zenöt oktatási központ pedig oktatási-nevelési munkaszervezetként van 
nyi lvántar tva . 

Az elemzés során az említett oktatási munkaszervezetek alapszabály
za tának funkciójából és jelentőségéből, másrészt abból a szükségletből 
indul tunk ki, hogy az oktatási intézmények jellegének megfelelően az 
alapszabályzatokban bizonyos pedagógiai követelményeknek is kifeje
zésre kell jutniuk, azaz, hogy az önigazgatás jogi megalapozottsága mel-



lett a s ta tú tumokban a tevékenységhez való tudományos hozzáállásnak 
is jelen kell lennie, az egyes szakaszoknak ta r ta lmazniuk kell a pedagó
gia eredményeit , az önigazgatás elméletét, a munkaszervezés és részben 
a rendszerelmélet, va lamint a kibernetika legújabb v ívmányai t . 

Az említettek mellett az oktatási központok s ta tú tumában nem mellőz
hető az intézmény sajátossága, a társadalmi szükségletek kielágítésére 
irányuló törekvés sem. Ebből adódóan az alapszabályzat bizonyos érte
lemben reflektálja az intézmény fejlettségének szintjét is. 

Mivel a s ta tútum a munkaszervezet jogi alapszabálya, kidolgozását 
körültekintően kell végezni, elsősorban a társadalmi szükségleteket és el
várást , valamint az intézmény valós lehetőségeit t a r tva szem előtt. A 
statutáris rendelkezések reális és világos megfogalmazása jó alapul 
szolgálhat a munkaszervezet célkitűzéseinek és feladatainak megvalósí
tásához. 

Ezeket a szempontokat mérlegelve végeztük a s ta tú tumok elemzését. 
A felmérés fontosabb részleteit és eredményeit külön fejezetekben is
mertetjük. 

A statútumok terjedelme és szerkezete 

Terjedelmét tekintve a 18 oktatási központ a lapszabályzata igen el
tér egymástól. Egyarán t ta lá lunk közöt tük 50 és 140 oldalasakat is. N é 
melyek 100, mások 380 szakaszban foglalják össze a munkaszervezet 
önigazgatási jogszabályait, céljait, feladatait stb. A terjedelem azonban 
nincs egyenes a rányban a munkaszervezet nagyságával , tevékenységének 
sokrétűségével. Az , hogy egy-egy szabályzat hosszabb, vagy rövidebb 
inkább a fogalmazás tömörségét jelzi. A társult munka törvényének 337. 
szakasza ugyanis magában foglalja azokat az a lapvető momentumokat , 
amelyeket az a lapszabályzatnak ta r ta lmaznia kell. Természetesen csak 
keretszerűen, mert a közelebbi meghatározást a munkaszervezetre bízza. 
Ez a tény magyarázza az oktatási központok s ta tú tumának terjedelmé
ben és részben a szerkezeti felépítésében jelentkező különbségeket. 

A 18 oktatási központ a lapszabályzatában a fejezetek száma a 10 és 
a 27 közöt t vál takozik. Az önigazgatási tevékenységet, az oktatási köz
pont életének és munkájának alapterületeit mindegyik s ta tútum magá
ban foglalja. 

A s ta tútum szerkezete és rendelkezéseinek megfogalmazása nem tar 
tozik a főbb tulajdonságai közé. Ezzel nem akarjuk azt áll í tani, hogy az 
egyes fejezetek felállítása és az egymással összefüggő részek feldolgozá
sának következetes rendszeressége nem is fontos. Kétségtelenül ez is 
fontos, csakúgy, mint a megfogalmazás stílusa és módja, mégsem elsőd
leges fontosságú. Elsődleges fontosságúnak a t a r t a lmat tekintjük, amely 
a felfogást, nézeteket, követelményeket és irányelveket tükrözi . 

Tanu lmányunk soron következő fejezeteiben ezért a tar ta lmi elemzés-



re helyezzük a hangsúlyt azzal a céllal, hogy az oktatási központoknak 
s tatútumaik tökéletesítésében, a munka és tevékenység szabályozásában 
megfelelő segítséget nyújtsunk. 

Az oktatási központok funkciója és tevékenysége 

A társult munka 411 . szakasza meghatározza, hogy „minden társult
munka-szervezet alaptevékenysége mellett végezhet olyan kiegészítő te
vékenységet, amely alaptevékenységének céljait szolgálja." Ezeket a 
melléktevékenységeket a s ta tútumban definiálni kell. Egyes tevékenysé
gek azonban az oktatási központ meghatározot t funkciójából adódnak. 
A szakirányú oktatási központok funkcióját illetően még elég sok eset
ben bizonytalanságot tapaszta lunk és ez alapszabályzatainkban is ki
fejezésre jut . 

Véleményünk szerint a szakirányú oktatási központoknak három a lap
vető feladatkörük van. 

— A szűkebb értelemben vett pedagógiai funkció, azaz a különböző 
profilú szakemberképzés (egyelőre jószerint még csak középfokon). Ide 
soroljuk a dolgozók munka melletti képzését is. 

— A tágabban értelmezett, társadalmi funkció a szakképesítés külön
böző formáiban és a továbbképzésben jut kifejezésre. 

— A szociális funkció pedig a tanulók (és egyetemisták) szociális 
problémáinak megoldására i rányuló törekvéseket, az időszerű szociális 
kérdésekről való gondoskodást öleli fel. 

A jelzett funkcióknak helyet kellene kapniuk a s ta tútumban, hogy 
ezek alapján meghatározhassák az a lap- és melléktevékenységeket. Az 
oktatási központok melléktevékenységei közül leggyakrabban a követ
kezők jönnek számításba: 

— tankönyvek és kézikönyvek kiadása, 
— taneszközök kidolgozása, 
— gondoskodás a tanulók étkeztetéséről, a távolabbról érkező diákok 

utazásának megszervezéséről, d iákot thoni elhelyezéséről, 
— szervezett kutatás , amely a vál tozó technológiai folyamatok igé

nyének megfelelően határozza meg a különböző profilú szakember- és 
káderszükségletet, 

— a tapasztalat i és a kutatási eredmények alkalmazása a termelővál
lalatokban és a szellemi tevékenységgel foglalkozó intézetekben, intéz
ményekben az új gyártásfolyamatok bevezetésekor, az újítások alkalma
zásakor és a programozásban. 

A fenti melléktevékenységek az oktatási központok feladatkörének 
sikeres betöltését szolgálják, hozzájárulnak munkájuk sikeresebb, ered
ményesebb végzéséhez. 

Az oktató-nevelő munka jogi és tudományos (pedagógia) megalapo
zottsága az egyik legfontosabb és legösszetettebb feladat az oktatási 



központok s ta tú tumának kidolgozásakor. Mindenekelőtt a rendes ok
tatással párhuzamosan végzett oktatási-nevelési tevékenységeket kell 
meghatározni . Ezek pedig a következők lehetnek: a fakul tat ív oktatás , 
a pótokta tás , az emelt szintű oktatás , a szakköri munka , szakképesítés 
és szakmai továbbképzés, valamint az oktató-nevelő munka egyéb for
mái. 

Némely oktatási központok s ta tú tumában az említett tevékenységek 
mellett külön feltüntetik a vizsgáztatást és osztályozást, a kiránduláso
kat , a termelőmunkát , a szakmai gyakorlatot , ami már felesleges, mert 
ezek a tevékenységi formák a rendes okta tás szerves részét képezik. 

Az oktató-nevelő munka megszervezésének egyes s ta tútumok teljesen 
feleslegesen, külön fejezetet szentelnek. A legtöbb iskolaközpontban ez 
még ma is a már régen elavult t anóra—osztá ly—tantárgy rendszerre 
alapozódik. Egyelőre nem vagyunk abban a helyzetben, hogy az okta
tási központok és más oktatási munkaszervezetek s ta tú tumukban és 
munkaprogramjukban ezen a téren gyökeres vál toztatásokat eszközölje
nek. N e m vagyunk azonban már messze at tól az időtől, amikor a klasz-
szikus osztályok helyett az oktatás t kisebb-nagyobb csoportokban, meg
határozot t programozók szerint végezhetjük. Emellett ma már egyre 
nyi lvánvalóbb számunkra, milyen lehetőségeink vannak ahhoz, hogy a 
jelenlegi t anóra—osztá ly—tantárgy rendszert a d idakt ika új követel
ményeihez idomítsuk, ami egyben az elavult rendszer túlhaladását is 
jelentené. Az alapszabályzatokban meg kell adni az oktató-nevelő mun
ka rugalmasabb megszervezésének, a széles körű tanár i kezdeményezés
nek a jogi alapját , és ezt rendelkezések formájában pedagógiai szempont
ból is helyesen megfogalmazni. 

Az oktatási központ alaptevékenységével összhangban külön figyel
met kell szentelni az elméleti és gyakorlat i okta tás kapcsolatának, vagy
is a gyakorla t i oktatás és termelőmunka korszerű megszervezésének. 
Ezért k ívánatos , hogy a s ta tútumban közelebbről is meghatározzuk az 
elmélet és a gyakorla t szoros kapcsolatának és folytonos egyeztetésének 
néhány követelményét. 

A legtöbb s ta tú tum a szükségesnél részletesebben foglalkozik a házi
rend kérdéseivel, az iskolaórák időtar tamával , a szünetekkel stb. Cél
szerűbb lenne a s ta tú tumban csak az alapelveket és követelményeket le
fektetni, mint amilyenek a korszerű munkaszervezési követelmények, a 
házirendet pedig külön szabályzatban foglalni össze. 

A szakirányú oktatás és nevelés tudományos-ideológiai alapjának meg
határozására a hivatásirányú oktatási központok az oktatásról és ne
velésről szóló törvény 2. szakaszát idézik. Kívánatos lenne ehhez még 
hozzáadni , hogy a nevelés ezenkívül még a társul t munka szükségletein 
és a permanens oktatás elvein alapul. 

Sokkal nagyobb probléma az oktatás és nevelés céljainak és jelada
tainak helyes, elfogadható meghatározása. Ezen a téren még a pedagó
giai elméletben is sok a t isztázatlan kérdés. Nincsenek kellően egymás-



tói elhatárolva az oktatás általános, különleges és egyedi célja; emellett 
a ki tűzöt t célok gyakran irreálisak és nem eléggé konkrétak. 

A hivatásirányú oktatás feladatainak meghatározásában nehézségeket 
okoz az, hogy a ta r tományi oktatási és nevelési törvény a középiskolai, 
főiskolai és egyetemi szintű oktatás számára ugyanazokat a feladatokat 
jelöli meg. Az általánosan meghatározot t feladatokból kell kijelölni 
azokat , amelyek a középszintű okta tásra hárulnak és hozzájuk adni a 
hivatásirányú központ sajátosságaiból adódó feladatokat. Ezeknek konk
rétan a szakképesítéssel kapcsolatos tudás, ügyesség, készség, jártasság, 
képesség, hajlam és szokás elsajátításának illetve fejlesztésének követel
ményeit kellene tar ta lmazniuk. Ezekben a feladatokban kellene továb
bá részletezni, hogy milyen elemekkel gazdagodik a tanulók már meg
szerzett általános képzettsége, milyen momentumokkal bővül világfel
fogásuk, világnézetük a jövő dolgozójának a munkaszervezetben elfog
lalt helyével és szerepével, az önigazgatási jogok és kötelezettségek gya
korlásával kapcsolatban. 

H o g y milyen mértékben képes és hajlamos egy-egy oktatási központ 
az ilyen önállósággal és kreativitással járó vállalkozás megvalósítására, 
arról a központoknak kell dönteniük. Vi ta tha ta t lan , hogy a szakirányú 
oktatásnak ezen a téren nagyobb segítséget kellene nyújtaniuk. Minden
képpen konkret izálnunk kell az okta tás különböző fokozatainak, és a 
különböző iskolatípusoknak oktatói-nevelői feladatait . 

Az oktatás és nevelés helyesen megfogalmazott céljai és feladatai jó 
ú tmuta tóul szolgálnak a ta r ta lom megválasztásához, az óra- és tan terv 
kidolgozásához. Ez a rendkívül összetett és fontos feladat az oktatásról 
szóló törvény 32. szakasza értelmében az oktatási központok hatáskö
rébe tar tozik. Ezt a feladatot a lapszabályzataikban taglalják is. Megha
tározásához hozzá kellene még adni , hogy a tantervek kidolgozása első
sorban pedagógiai feladat, amelynek körülhatárolásában az oktatási köz
pont szakintézetek és tudományos intézetek szakmai segítségére támasz
kodik. Feladatul kellene kitűzni továbbá, hogy az oktatási központ az 
óra- és tantervek kidolgozásában a munkamegosztás elve alapján és fel
tételeinek figyelembevételével együt tműködik más központokkal és a 
társult munka szervezeteivel. 

A fenti elvi ál láspontokat és követelményeket a tankönyvek és kézi
könyvek kiadására, a tanítási eszközök kidolgozására, vonatkozó köte
lezettségek meghatározásánál is a lkalmazni lehet. Ebben az esetben is 
ki kell emelni a meghatározot t pedagógiai követelmények és a lapvető 
előfeltételek figyelembevételének fontosságát, miközben nem téveszthet
jük szem elől az oktatási-nevelési folyamat korszerűsítésére, a modern 
taneszközök használatára irányuló törekvéseinket. Mindez, egyebek kö
zött , különböző forrásanyagok igénybevételét is feltételezi. 

Egyik-másik s ta tútumban ilyen — lényegében helyénvaló — rendel
kezés is fellelhető: „A központ köteles az oktatási tar ta lom és módszer, 
azaz a tanítási folyamat korszerűsítésén dolgozni és fejleszteni a tanítás, 



valamint az egyéb tevékenységi formák követésének rendszerét ." Olyan 
fontos feladat ez, amely a folyamatos fejlődésre, az oktatási rendszer 
folytonos tökéletesítésére serkent, és kizárja a stagnálást, az egyhelyben 
topogást. A z effajta kötelezettségek megfogalmazásánál azonban alapos 
mérlegelés tá rgyává kell tenni a megvalósításukhoz rendelkezésre álló 
feltételeket és lehetőségeket. Ezért a fentebb idézett megfogamlmazáshoz 
tanácsos hozzáadni még a következő mondatrészt is: „ . . . az objektív 
és szubjektív lehetőségek ad ta feltételek szerint, a társadalmi szükségle
tek és tudományos eredmények alapján . . . " . 

A rendes tanítási folyamattal kapcsolatos rendelkezések mellett az ok
tatási központok s ta tútumában egész sor, az oktató-nevelő munka egyéb 
formáira vonatkozó meghatározást is ta lálunk. A fakultatív jellegű ok
tatás fogalma alat t találjuk rendszerint a környezetnyelvet , az idegen 
nyelveket és néha a szűkebb értelemben vet t szaktantárgyakat , amelyek 
a tanulók szakosítását h ivato t tak elősegíteni. 

Mindenüt t megtaláljuk az oktatási közpon tnak azt a kötelezettségét 
is, hogy pótoktatást szervezzen az olyan tanulók részére, akik elmarad
nak az oktatási program által előírt t ananyag elsajátításában. A köte
lezettség körülhatározása azonban csak r i tkán tér ki a pótoktatással 
kapcsolatos részletek megfogalmazására: a munka megszervezésére, kö
vetésére és értékelésére. 

A szűkszavúság és hiányosság méginkább kifejezésre jut az emelt 
szintű oktatás megszervezéséből adódó kötelezettségek meghatározásá
nál. Ez a tevékenység a tehetséges tanulók fellelésén és a részükre szer
vezett szisztematikus munka megszervezésén alapszik. Egyéni vagy ki
sebb csoportokban történő rendszeres foglalkozást és foglalkoztatást ér
tünk ez alat t , a tehetséges tanuló egyéni képességeinek, adottságainak 
fokozottabb kibontakoztatása, esetleg gyorsabb előmenetele céljából. I t t 
is fontos meghatározni a munka követésének és értékelésének módszereit. 

Az oktatási központok s ta tútumában a tanulók szabad aktivitásától 
szóló fejezetekben elfogadható, olykor teljesnek mondha tó rendelkezé
sekre bukkan tunk : „A szabad aktivitás (a szakköri munka) megszerve
zése a tanuló egyéni hajlamainak kibontakozta tása és érdeklődési köré
nek kielégítése céljából történik. Megválasztásában a tanuló szabadon 
dönt az osztályfőnök i rányadó, ú tmuta tó segítségével." N é h á n y statú
tum felsorolja a szakköri munka formáit , va lamint arról is szól, hogy 
ez a tevékenység a diákönigazgatás elveire épül. 

A fentebbiekhez esetleg még hozzátehető, hogy az egyes szakkörök
nek szűkebb értelemben vett szakmai jellege is lehet, amely elősegítheti 
a tanuló későbbi specializációját, továbbképzését. A szabad aktivitás 
keretében a termelőmunka is megszervezhető. A tanulók például egy
szerűbb szemléltetőeszközöket is készíthetnek. 

Az alapszabályzatok kellő figyelmet szentelnek a tanulók társadalmi
lag hasznos tevékenységének és az oktatási központ művelődési-szórakoz
tatási tevékenységének. Ezeknek megfogalmazása a legtöbb esetben cél-



szerű és elfogadható. Egyedül ta lán azzal kellene kibővíteni, hogy ez a 
tevékenység az oktatási központ és a társadalmi közeg, a környezet 
együttműködésének kiváló, eredményes formája lehet. 

A kirándulásokat és a szakmai jellegű látogatásokat, mint már ko
rábban is u ta l tunk rá, kívánatos a tanítási folyamattal összekapcsolni. 
Ezeket tervszerűen kell szervezni úgy, hogy betöltsék fontos szerepüket 
az elmélet és a gyakorlat , az oktatás és a mindennapi élet kapcsolatá
nak kialakításában. 

Az oktatási központok bővítet t tevékenységéről szólva a s tatútu
mok mindegyike felsorolja a szakmai képesítés és szakismeret tökélete
sítésének lehetőségeit, némelyikük még a formáit is, de csak elvétve 
i rányozzák elő a szakemberek specializációját is. Az oktatási törvény 
idevágó szakaszait (23. és 24. szakasz), amelyeket a s ta tútumok sok eset
ben szinte szó szerint idéznek, kifejezettebben kellene az egyes közpon
tok jellegéhez és feltételeihez idomítani . 

Egészében véve követelményként leszögezhetjük, hogy a jövőben az 
oktató-nevelő munkáva l kapcsolatos rendelkezések megfogalmazásakor 
még célszerűbben és szabatosabban a lkalmazzuk a pedagógiai kifejezés
mód, a pedagógiai szellemnek megfelelően formáljuk. 

A tanulók osztályozása és előmenetele, a vizsgák megszervezése az 
elemzés tá rgyát képező alapszabályzatokban kellő részletességgel és 
konkrétan ki van dolgozva. Az idevágó szakaszokban a s ta tútumok szi
gorúan tart ják magukat a törvény rendelkezéseihez. A vizsgák megszer
vezésének és lebonyolításának, különösen pedig a záróvizsga lebonyo
lí tásának folyamata és módja részletezve van . Körülha táro l tak a tanu
lók rendkívüli előmenetelének feltételei is. A probléma lényege abban 
rejlik, hogy a tanulók vizsgáztatásának és osztályozásának egész rend
szere valójában már elavult. Ezért igen összetett feladat előtt á l lunk: 
meg kell teremtenünk a tanuló munkájának és személyiségének modern 
értékelési rendszerét. 

Ez irányban egyelőre csak annyit tehetünk, hogy az oktatási-nevelési 
munkaszervezetek s tatútumaiban már most megnyitjuk a szelepeket, fel
állítjuk a követelményeket egy teljesebbnek mondha tó rendszer kiépí
tésére a tanulók munkájának értékelésében, a vizsgáztatás és tudásellen
őrzés tárgyilagosabbá tételében, amely a d idakt ika legújabb eredmé
nyeire épülne. Amellett , hogy a s ta tú tumok az osztályozást nyilvános
nak jelölik, hasznos lenne az osztályozási és értékelési folyamat huma
nizálását is kiemelni, olyan feltételeket teremteni, hogy a tanulók a 
munka értékelésének ne csupán objektumai, hanem egyben szubjektu
mai is legyenek. 



Két személyi tényező: a tanuló és a tanár 

A statútumok elegendő teret és figyelmet szentelnek az említett szub
jektív tényezőknek. Meghatározzák jogaikat és kötelezettségeiket, fel
adata ikat , helyzetüket, tevékenységük formáit és kiterjedését. Némely 
alapszabályzat rendkívüli szabatossággal és szépen fogalmazza meg pél
dául , hogy „ . . . a központ a tanulók, a tanárok, az egyéb a lkalmazot
tak és munkatá rsak közössége". 

A tanulók a hivatásirányú oktatási központokba meghatározot t elő-
tudással jönnek, de ugyanakkor kialakul t szokásaik, egyéni képességeik 
foka, s tudásszintjük nagy eltérést is muta t . Valamennyiüket képesíteni 
kell a munkára és ugyanakkor elő kell készíteni a főiskolai, azaz egye
temi szintű oktatásra . Ebből ki indulva történik státusuk meghatározása, 
feladataik és kötelezettségeik taglalása, jogaik felsorolása. Sajnos, a 
s ta tútumokban a tanuló szubjektív pozíciója mint fontos tényező csak 
r i tkán kap érdemleges teret és kellő figyelmet. A tanulók az oktatási 
folyamatban tulajdonképpen a tanárok munkatársa i , együttesen dolgoz
nak a ki tűzöt t feladatok és célok eléréséért, és együttesen felelnek az 
eredményekért . 

Ebből adódik a tanuló önmaga iránti , az oktatási központ és a tá r 
sadalmi közösség iránt i felelőssége: fe ladatokat kell megoldania, elvé
geznie, hogy gyarapí tsa tudását, fejlessze képességeit és személyiségét. Az 
említett alapkötelezettségek mellett, megállapítják a tanulók kötelezett
ségét az egyéb előírások betar tásában is, mint például a központ sza
bályzata rendtar tása. Ez felöleli, szabályozza a tanárok , osztálytárs? ik 
iránti viszonyulásukat, az oktatási központ , és (ahol gyakor la ta ikat 
végzik) a munkaszervezet anyagi eszközei i ránt i magatar tásukat az is
kolán kívül is: a családban, a nyilvános helyeken stb. 

N e m véletlen, hogy a tanuló egyik legalapvetőbb kötelességéül „ . . . az 
oktatás rendszeres és pontos látogatását , a gyakorlat i munkán való 
részvételt" jelölik meg. A fentiekhez még egy összetett és sokrétű, kö 
vetelményt adhatunk, nevezetesen, hogy „a tanuló köteles tanulásával , 
munkájával , az oktatási központ előtt álló feladatok teljesítésével hoz
zájárulni, viselkedésével elősegíteni a központ tekintélyének növelését 
és a már megszervezett tekintély megőrzését. 

Valamivel összetettebb és érzékenyebb feladat meghatározni a tanulók 
jogait. A tanuló elemi joga, hogy számára a központ feltételeket teremt
sen a tanuláshoz, hogy a tanítás és az oktatási-nevelési folyamat 
egyéb formái révén segítséget nyújtson a tanuló személyiségének minél 
teljesebb kibontakozásához, a jövendő foglalkozására, az önigazgatásra 
és az önképzésre való minél jobb felkészüléséhez. Ezzel összhangban a 
tanuló részt vehet az ok ta tó - és nevelő munka minden szervezett for
májában, minden tevékenységben és rendezvényen, amely érdeklődésének 
és hajlamainak megfelel. 

A tanulók elidegeníthetetlen joga továbbá, hogy részt vegyenek az 



önigazgatásban, a központ szerveinek és szaktestületeinek munkájában 
és döntéshozatalában, hogy küldötteket válasszanak, de maguk is meg
választhatok legyenek, más szóval a központ , különösen pedig osztá
lyuk életének és tevékenységének akt ív tényezőivé váljanak. 

Azokban a központokban, ahol a tanulók termelőmunkán vesznek 
részt, hozzájárulásuk arányában részesülnek a jövedelemből. Ezt jórészt 
a diák-életszínvonal emelésére fordí that ják: a tanulók jutalmazására 
vagy a szociális esetek megsegítésére. Ezt a kérdést egyébként a s tatútu
mok többsége jól rendezi. 

A tanulók magaviseletével szoros kapcsolatban áll a nevelési-fegyelmi 
intézkedések foganatosítása az előírások és szabályzatok szándékos meg
sértése esetén, valamint a tanulók jobb magaviseletre és eredményesebb 
tanulásra való serkentése. Ezeknek a kérdéseknek a s tatútumok általá
ban nagy figyelmet szentelnek, de megfogalmazásuknál a már többé-ke
vésbé tú lhaladot t pedagógiai szemléletmódból indulnak ki. A tanuiót 
mint objektumot veszik alapul, akinek — az elkövetett kihágás súlya 
és gyakoriságától függően — a hierarchikus rendszert alkotó szervek kü
lönböző súlyú figyelmeztetéseket, megrovásokat s más büntetéseket 
„mondanak k i " — egészen a kizárásig. Némely s ta tútumok konkrétan 
meghatározzák, melyik kihágásnak, milyen büntetés felel meg. Kérdés 
csupán, hogy minderről mennyire tá jékoztat tak a tanulók, és elfogad
ták-e ők is ezeket a szankciókat. Kevés ar ra vonatkozó példát találunk, 
hogy az oktatási központban az osztályközösségek, esetleg az iskolai kö
zösség is részt vehet a fegyelmi kérdések elbírálásában, a dicséretek és 
ju ta lmak odaítélésében. 

A szorgalmas tanulásért , munkáér t , a példás magaviseletért, az elért 
eredményekért a szabályzatok dicséretet és ju ta lmat helyeznek kilátás
ba, s ezeket rendszerint nyilvánosan osztják ki. A könyvjuta lmak mel
lett komolyabb ju ta lmakat is ta lálunk, mint amilyen az ingyenes nya
ralás vagy telelés, a jutalomkirándulás , a pénzjutalom, stb. Ezeket min
denképpen pozi t ívnak mondhat juk. 

A fentebbi kérdéseket vizsgálva az alapszabályzatok idevágó fejeze
teiből és szakaszaiból megállapíthatjuk, hogy az oktatási központokban 
figyelemre méltó törekvés tapaszta lható egy hatékonyabb serkentést 
rendszer kialakítására, útkeresés a nevelési célok hatékonyabb elérésére, 
de eközben, sajnos, nehezen szabadulunk meg a többé-kevésbé elavult 
elméleteken alapuló, de „jól be já ródon" eszközök és módszerek alkal
mazásától . A kiuta t a korszerűbb felfogás és elméleti eredmények alkal
mazásában, olyan átfogó nevelési rendszer kialakí tásában kell keresni, 
amely egyaránt magában foglalja a st imulatív és a kényszerítő, sőt a 
megfelelő módszereket és eszközöket is. 

Időszerű a kérdés: mindezekből mit kell ta r ta lmazniuk a s ta tútumok
nak? Célszerű-e például a s ta tú tumban felsorolni a különféle t i la lmakat , 
a hajviseletre és öltözködésre, a taneszközök rendben tar tására , a tan-



terem tisztán tar tására vonatkozó követelményeket? Nyi lvánva ló , hogy 
nem, mert ez eltér a s ta tútum jellegétől és funkciójától. A s ta tútum 
ugyanis az iskolai munka és élet a lapdokumentuma, amelyre a többi 
szabályzat épül. 

Az alapszabályzatban ezért csak az alapelveket kell lefektetni, ki
emelni a tanulók egyénjogú helyzetét, felsorolni elemi kötelezettségeiket 
és jogaikat, va lamint hangsúlyozni a tudatos fegyelem kialakí tásának 
szükségességét. Emellett szólni arról , hogy a tanulók meghatározot t ne
velési módszerekkel és eszközökkel kell a kötelezettségeik teljesítésére, a 
házirend betar tására serkenteni, végső esetben pedig, ha indokolt , kény
szerintézkedés is foganatosítható. Az ösztönzést (szóbeli és írásbeli di
cséretek, juta lmak, elismerések), csakúgy, mint a büntető intézkedéseket 
(figyelmeztetés, megrovás, egyes akciókból, vagy szervezetekből való ki
zárás stb.) az eljárás levezetésének módjával és kihirdetésével együtt kü
lön szabályzatnak kell összefoglalnia. 

Fontosnak tekintjük külön szakaszban kiemelni azt , hogy a szabály
zat kidolgozásában és a szabályzat rendelkezéseinek alkalmazásában, te 
hát a ju ta lmak kiosztásában vagy büntető intézkedések foganatosításá
ban, az osztályközösségek és iskolaközösségnek fontos szerepet kell biz
tosítani. 

A tanárok és a munkatársak 

A tanárokkal szemben a s ta tútumok eléggé szigorú, helyenként túlzot t 
követelményeket támasztanak. Ál ta lában a törvényes rendelkezésből, az 
oktatásról és nevelésről szóló törvény 190. szakaszából indulnak ki, 
amelyhez gyakran kapcsolják a törvénynek a t aná r szakmai, pedagógiai 
(andragógiai), eszmei-politikai továbbképzésének kötelezőségéről szóló 
215. szakaszt. Helyenként azután adalékként társult a fentebbiekhez a 
tanárnak az a kötelessége is, hogy részt vegyen az oktató-nevelő munka 
különböző formáiban, a munká t tervezze és elősegítse; együttműködjön 
a szülőkkel, figyelemmel kísérje és elősegítse a tanuló előmenetelét, pe
dagógiai dokumentációt vezessen, részt vegyen az önigazgatási szervek 
munkájában, a központ rendezvényeinek szervezésében, sőt együttmű
ködjön más oktatási szervezetekkel. I lyen követelményeket is ta lá lunk: 
a tanár legyen kreat ív, kri t ikus, önkri t ikus, lelkiismeretes, elvhű, igazsá
gos, stb. 

Legtöbb a bizonytalanság és egyben a túlzás is a t anár erkölcsi-poli
tikai helytállóságának meghatározása körül. Sokak szerint az erkölcsi
politikai helytállóság magába foglalja a szocializmus- és önigazgatás
ellenes jelenségek elleni szüntelen harcot , az ateista felfogást, a társa
dalmi fejlődés nyomonkövetését , a környezet társadalmi életében és a 
társadalmi-poli t ikai szervezetek munkájában való ak t ív részvételt, stb. 
Kérdés, mennyire indokolt mindez és fel kell-e részletesen sorolni a 
s tatútumban? 



Vannak természetesen olyan követelmények is, amelyeknek a statú
tumban való beiktatása nem lehet kétséges. Ezek a következők: 

— a tanár magatar tásának, az emberekhez, a tanulókhoz, szülőkhöz 
és a kollégáihoz való viszonyulását a szocialista humanizmusnak kell 
á thatnia ; 

— munkája és munkájának eredménye iránt felelősségérzettel kell 
viszonyulnia, 

— viselkedésével pozi t ív hatást kell gyakorolnia tanulóira. 
A tanár kötelezettségeiről szólva a s ta tútumban kívánatos még az 

a lábbiakat is részletezni: 
— szabatosan meghatározni , hogy a 42 órás munkahét keretében a 

tanár az oktató-nevelő munka milyen formáiban köteles részt venni, 
— meghatározni továbbképzésének formáit , területét és i rányát , 
— vázolni a szocialista eszmeiségű t anár profil jának főbb vonásait , 
— valamint a tanulók, a munkatársai és hivatása iránti viszonyulásá

nak követelményeit , ami nagyvonalakban magába foglalja a tanár szak
mai-pedagógiai és erkölcsi-politikai helytállóságának főbb mozzanata i t is. 

A t anár jogait á l talában a s ta tútum más fejezeteiben és az iskola egyéb 
szabályzataiban rögzít ik és részletezik. Ebben a fejezetben elegendő, ha 
a megfelelő munkafeltételek és a továbbképzési lehetőségek i ránti jogát 
rögzítjük a ki tűzöt t célokkal és a tanár szerepével összhangban. 

önigazgatás az oktatási központban 

Az önigazgatási elvek érvényesülését és megvalósulását a törvénnyel 
összhangban az oktatási központok s ta tútuma rendszerint több fejezet
ben taglalja és részletezi. 

Az önigazgatás néhány alapelvének és lényegbeli ismérvének leírása 
után a s ta tútum kitér a központ dolgozói elemi jogainak és önigazgatási 
kötelezettségeinek felsorolására. Az önigazgatási jogok körül legfonto
sabbak a munkához való jog, a véleménynyilvánítás és a döntéshoza
tali jog, a jövedelemelosztásban való részvételi jog és jogosultság a sze
mélyi jövedelemre, a tájékozódás joga, részvételi jog az önigazgatási 
szervek és szaktestületek munkájában, valamint az önképzésre való jog. 

A kötelezettségek közül pedig a következők a legfontosabbak: a 
munkakötelezettség, az önigazgatási kötelezettségek vállalása, részvétel 
a közös feladatok teljesítésében, továbbképzési kötelezettség, együttmű
ködés a többi dolgozóval, vezetőkkel, hivatal i t i tkok megőrzése, rész
vétel az általános honvédelmi és társadalmi önvédelmi tevékenységben, 
valamint tájékoztatás a munkáról . 

Az oktatási központ jellegének és funkciójának megfelelően célszerű 
lenne az alapszabályzatban is leszögezni, hogy az önigazgatás révén le
hetővé válik a munka felszabadítása és a személyiség kibontakozása, és 
ezzel összhangban a legfontosabb feladatok egyike az új szocialista ön-



igazgatási viszonyok kialakítása. Az önigazgatás fejlettsége itt előfel
tétele a tanulók felkészítésének az önigazgatásra, később munkahelyü
kön önigazgatói feladataik és szerepük sikeres betöltésére. 

A bevezető rész után a s ta tútum rendszerint ta r ta lmazza a dolgozók 
egyéni véleménynyilvánításának és döntéshozatalának különféle formáit 
a referendumon, a dolgozók gyűlésén, írásbeli kijelentés útján stb. Ezt 
követően pedig az igazgatási szervek hatáskörének leírására is kitér a 
s tatútum. 

A referendumon döntenek a s ta tútumról , a más oktatási szervezetek
kel vagy munkaszervezetekkel való társulásról, a tervekről , a személyi 
jövedelmi eszközök elosztásáról és mércéiről, a közös fogyasztási esz
közök felosztásáról, stb. 

A dolgozók gyűlésének hatáskörébe tar tozik az önigazgatási megegye
zések és a társadalmi megállapodások elfogadása, a küldöt tek és küldöt t 
ségek állásfoglalásának kialakítása, néhol pedig a központ munkaprog
ramjának és fejlesztési tervének meghozatala is. 

A munkástanácsnak széles és felelősségteljes hatásköre van a központ 
terveinek, különösen pedig a tantervek elfogadásában, a káder- és ügy
viteli poli t ika kialakításában és megvalósításában, a más munkaszerveze
tekkel való kapcsolat megteremtésében, a felszereléssel, a taneszközökkel, 
a tanerők képzettségi profiljával, a t ankönyvek és kézikönyvek koncep
ciójával, a tanárok erkölcsi-politikai magatar tásával kapcsolatos kérdé
sek rendezésében, stb. Ezeknek a kérdéseknek a megoldása szakmai-pe
dagógiai jellegű hozzáállást követel, amit egyes központokban úgy kí
vánnak elérni, hogy számos bizottságot és albizottságot a lakí tanak. A 
bizottságok a hatáskörükbe tar tozó kérdést, mielőtt az még a munkásta
nács elé kerülne, megvitatják és a l ternat ív megoldásokat dolgoznak ki. 
Más központokban viszont ezt a feladatot az ügyviteli bizottság, eset
leg a szakkolégium látja el. 

A munkástanács munkájában, azaz egyes kérdések megoldásában részt 
vesznek a tanulók is. Számuk 2 és 6 közöt t vál takozik. Részt vesznek 
ezenkívül a munkában a diákok szüleinek képviselői és a társadalmi 
közösség küldöttei is. 

N e m egyszerű feladat tehát helyesen és kellő tudományos megalapo
zottsággal körülhatárolni egyes szervek hatás- és feladatkörét úgy, hogy 
az önigazgatási rendszer működése minél eredményesebb és ésszerűbb 
legyen. Az illetékesség megállapításakor sem feledkezhetünk meg arról, 
hogy az önigazgatás szorosan összefügg a munkáva l és munkafeladatok
kal, tehát nem lehet a munkától , a munkafolyamat tó l elválasztva, el
vontan szemlélni. Másfelől viszont szem előtt kell tar tani , hogy az ok
tatási központok szerteágazó tevékenységük folytán bonyolult szerveze
teket a lkotnak, amelyekben az egyes elemeket egységes és dinamikus 
egésszé kell összefogni. 

Jelentősége miat t visszatérünk az önigazgatói felelősség kérdéséhez. Az 
alapszabályzatok többsége elfogadhatóan ha tározza meg a dolgozók ön-



igazgatási felelősségét az önigazgatási szervek ülésén való kötelező rész
vétel és a ha tá roza tok valóra vál tásában való részvétel megállapításával, 
de ettől részletesebben foglalkozik az igazgató felelősségével. Az előb
bieket minden dolgozó személyes erkölcsi és anyagi felelősségének elő
térbe helyezésével kellene kiegészíteni, mégpedig nem csak a döntéshoza
tal folyamatában, hanem szélesebb körben: a munkahelyen és általában 
az oktatási központ munkájában, életében. Mindehhez valamiképpen csa
tolni kellene a kollektív felelősséget is — úgy, hogy minden dolgozó bi
zonyos értelemben felelős társai munkájáért is, egészében pedig a ki tű
zöt t tervek és célok eléréséért. 

Mindenféle felelősség és kötelezettség, amelyekről az előbbiek során 
szó esett, szoros összefüggésben van a vezetés szerepkörével az ügyvi
teli, vezetési szervek helyzetének és hatáskörének meghatározásával . 

Amíg az igazgatás szempontjából a feladatok széles körű társadalmi 
értelmezést kapnak , addig a vezetés fogalma alat t ál talában a szakmai 
jellegű dolgokat, az oktatási-nevelési tevékenységgel kapcsolatos munká t 
értelmezzük. Emiat t szükséges a vezetés funkcóját szakmai és tudomá
nyos vonatkozásban is jól megalapozni. H o g y a n jut mindez kifejezésre 
az elemzés tá rgyát képező oktatási központok s ta tútumában? 

A helyzet felmérése közben nem téveszthetjük szem elől, hogy a peda
gógiai vezetés, tehát az oktatási-nevelési munkaszervezetek vezetése a 
következő fontos összetevőket t a r ta lmazza : 

— az oktatási-nevelési munka közvetlen megszervezését, 
— az évi tervjavaslat kidolgozását, a fejlesztési program és az ope

ra t ív tervek kimunkálását , 
— a szaktantárgyak tantervének kidolgozását, valamint a szemlélte

tőeszközök és tanfelszerelés normat ívá inak kidolgozását, 
— a tankönyvek koncepciójának kidolgozását, 
— az oktatási-nevelési program megvalósításának követését — az in

formációk begyűjtését és feldolgozását, 
— az észlelt fogyatékosságok kiküszöbölésére indí tot t akciókat, 
— az egyének, csoportok és különféle szervek munkájának összehan

golását, — a tanároknak , k ivá l tképp a kezdőknek nyújtot t segítséget, 
— az egyedi teljesítmény, va lamint a központ munkájának értékelé

sét — az elemzések, javaslatok és a l ternat ív megoldások kidolgozását, 
— az igazgatási szervek ha tároza ta inak végrehajtását és az említett 

szervek ülésének előkészítésében való részvételt. 
A vezetés szélesebb értelemben véve, t a r ta lmazza a szükséges munka

feltételek megteremtését, va lamint javasolja a tanítás anyagi a lapjának 
bővítésére szánt eszközök felhasználását. 

Az oktatási központok az alapszabályzat kidolgozásakor ál talában a 
társult munka törvényének megfelelő fejezeteiből indul tak ki, de a pe
dagógiai szervek hatáskörének megállapításakor figyelembe vettek ko
rábbi előírásokat is, mint például a középfokú oktatásról szóló 1972. 
évi törvényt . Ez valahogyan természetes is. Szélesebb a lapokra épülő, 



tudományos-szakmai segítség hiányában a központoknak támasz és ú t 
muta tó után kellett nézniük. Alka lmazták-e viszont eközben a rendel
kezésükre álló tapaszta la tokat és elméleti v ívmányoka t? 

A vezetést a központok többségének s ta tú tuma külön fejezetben, szak
mai vezetés cím alat t dolgozza fel. Az igazgató hatáskörét és megvá
lasztásának módját á l ta lában nem ez a fejezet ta r ta lmazza , hanem egy 
különálló rész a s ta tú tumban. Egyebek közöt t ez bizonytalanságra is 
utal, a szilárd alap hiányára . Az „egyedi ügyviteli szerv" az igazgató 
hivatalos megnevezéseként r i tkán fordul elő a s ta tú tumokban. Ezt a ter
minust valószínűleg sokan használa t ra a lka lmat lannak találják az okta
tásban. Tudjuk, hogy nem a kifejezés a fontos, hanem a tar ta lom, ame
lyet fed, azonban mégis célszerű egyes fogalmakat a tevékenység jelle
gének megfelelően alakí tani . Ezért is javasoljuk a pedagógiai vezetés 
kifejezésmód használatát . Nincs okunk arra , hogy a „vezetés" szó hasz
nálatára félve, kételkedve tekintsünk. Régóta ismert már , hogy nem az 
emberek vezetéséről (igazgatásáról), hanem a munkafo lyamatok irányí
tásáról van szó. 

Az iskolákban, oktatási központban egyaránt megtaláljuk a pedagó
giai vezetés kollektív és egyedi szerveit. Ezek a nevelőtestület és az osz
tálytanács, va lamint az igazgató, az igazgatóhelyettes, a gyakorlat i ok
tatás vezetője, az osztályfőnök, stb. 

A nevelőtestület (helyenként még a régi, a tantestület elnevezés hasz
nálatos), mint igen fontos vezető szerv hatáskörét a s ta tútumok rendsze
rint azonos módon jelölik meg. Figyelembe véve a pedagógiai vezetés 
említett tényezőit, leszögezhetjük, hogy a s ta tú tumok ugyan ta r ta lmaz
zák a reá vonatkozó lényeges momentumokat , de ezeket jobban kellene 
rendszerezni és szabatosabban megfogalmazni. 

A szervezési feladatokból, az oktató-nevelő munka egyes formáinak 
és fajainak szerkezeti-szervezési keretét meghatározó feladatokból indul
ha tnánk ki. Ezt követhetné a nevelőtestület szerepe (feladata) a munka 
tervezése terén: a fejlesztési, az évi tervek, va lamint a tantervek elbí
rálása és meghozatala. A továbbiakban a vezetés egyéb szerveinek és 
testületeinek feladatai, valamint tevékenységeik egyeztetése kerülhetne 
sorra, majd az oktató-nevelő munka elemzésével és értékelésével kap 
csolatos feladatok, formáik és fajaik szerint, aminek alapján azután 
meghatározhatnánk funkciójukat a munka i rányí tásában és fejlesztésé
ben. Szervesen kapcsolódik ehhez a tanárok szakmai továbbképzése, a 
szülőkkel való együttműködése, a diákszervezetekkel, más munkaszer
vezetekkel, pedagógiai intézetekkel és tudományos intézményekkel való 
együttműködéssel kapcsolatos feladatkör. 

A nevelőtestület tevékenységének megszervezésekor fontos kérdés a 
tanulók és szüleik bekapcsolása a tanács munkájába. A statútumokból 
nyi lvánvaló, hogy a központokban ehhez megteremtettek bizonyos fel
tételeket, amelyeket a továbbiakban fokozatosan bővíteni kellene. 

A szakirodalomban manapság már gyakran felmerül a kérdés: vajon 



nem vált-e már túlhaladottá a nevelőtestület az oktatási központokban? 
E testület ugyanis, mint szerv magába tömörí t i a központ minden taná
rát és külmunkatársá t . Helyet te célszerűbb lenne megalakítani a prog
ramok tanácsát, amelynek tagjai csak ugyanazon a programon dolgozó 
tanárok és munkatá rsak lennének, egy-egy szakmán belül vagy a rokon 
szakmák összekapcsolásával. Ennek az elméletnek gyakorlat i a lkalma
zása azt jelentené, hogy egy központban több programtanács létezne, 
amelyek a nevelőtestülethez hasonló szerep- és feladatkörrel rendelkez
nének. Ezek tevékenységének egyeztetését a központ pedagógiai tanácsa 
illetve nevelőtestülete végezné. E tanácsadó testület és a programok ta
nácsa között i viszonyt a s ta tútumban kellene szabályozni. 

E pedagógiai vezetés ilyen szervezési formájára való áttérés a mai 
körülmények közöt t indokolt , és a nagyobb központokban meg is le
hetne valósítani. Ennek előfeltétele, hogy egészében elvégezzük a peda
gógiai vezetés tudományos feldolgozását. 

Számos oktatási központ s ta tútuma előirányozza a nevelőtestület ál
landó, vagy ideiglenes bizottságainak megalakítását. A bizottságok fel
ada ta a munkatervek és tantervek előkészítése, a szabályzatok tervezeté
nek kidolgozása (mint amilyen a munkaszabályzat , a tanulók ösztönzé
sének szabályzata stb.), a tanítási eszközök és tanfelszerelés normat ívu-
mának kidolgozása, a tankönyvek kidolgozása, stb. Jó , ha ezeket a fel
ada toka t a s ta tú tumban pontosan meghatározzuk. Kívánatos ezenkívül, 
hogy a bizottságok, munkacsoportok tevékenységébe bekapcsolódjanak 
a társul tmunka, és a szakma jeles képviselői, szakemberei, sőt szükség 
esetén a tanulók is. 

A tagozati tanácsok feladatairól szólva szinte valamennyi alapsza
bályzat a következőket jelöli meg: 

— a munka közvetlen és konkrét megszervezése, 
— betekintés a munkába, az elért eredményekbe és segítségnyújtás a 

tanulóknak, 
— az osztályközösség tevékenységének támogatása. 
Az említetteket gyakran kiegészítik „a tanulók munkakörülményeinek 

megismerésével". Ez lényegében jó, de nem teljes meghatározás. 
A tagozati tanács hatáskörének megállapításakor, az oktató-nevelő 

tevékenységről egybegyűjtött ada tok vizsgálatára és elemzésére, a taná
rok munkájának egyeztetésére, a tagozatban jelentkező nevelési és ok
tatási problémák megoldására, az oktatás különböző formáinak össze
kapcsolására, az oktatással és neveléssel kapcsolatos tevékenységi for
mák megszervezésére, a szülőkkel való együttműködés konkrét formájá
ra és az osztályközösséggel kia lakí tot t viszonyra kellene helyezni a 
hangsúlyt. 

A nagyobb központokban tanácsos lenne megalapítani az osztályta
nácsokat is, amelyeknek fontos szerepe lehetne a tagozati tanácsok mun
kájának egyeztetésében. Néhol létezik is ez a szerv. 



A tagozati közösségek képviselőinek (a tanulóknak) részvételét a ta
gozati tanács munkájában szinte minden s ta tútum előirányozza, de nem 
határozza meg, milyen kérdések tárgyalásakor vehetnek részt a tanulók 
küldöttei is e tanács munkájában. 

Az osztálytagozati-főnök feladatát a legtöbb s ta tútum hasonlóan je
lölni meg azzal, hogy helyenként felesleges részleteket vagy túlzot t kö
vetelményeket is ta lálunk. 

Az osztályfőnök feladatkörének meghatározásakor a legcélszerűbb az 
osztályfőnök tájékoztató-adminisztrat ív, nevelői, andragógiai és vezetői 
funkciójából, tehát a lapvető szerepéből kiindulni és valamennyi funkció
jával kapcsolatban meghatározni főbb feladatait is. Az informat ív-ad
minisztrat ív feladattal kapcsolatban: 

— az osztály adminisztrációjának és pedagógiai dokumentációjának 
vezetése, 

— a tanulók és szülők tájékoztatása az előmenetelről, az időszerű fel
adatokról — szóban és írásos formában. 

A nevelési funkcióval kapcsolatban: 
— a tanulók fejlődésének követése és személyiségük kialakítása, 
— a nevelési hatások egyeztetése és összehangolása. 
Az andragógiai funkcióval kapcsolatban: 
— az együttműködés különböző formáinak megszervezése a szülők

kel, különösen a szülői tanács tagjaival, 
— a pedagógiai felvilágosítás különböző formáinak megszervezése, a 

szülők pedagógiai képzésének megszervezése. 
Az osztály (tagozat) pedagógiai vezetésével kapcsolatban: 
— az osztálytanács munkájának irányítása, 
— az oktató-nevelő munka közvetlen vagy közvetet t követése; az 

információk egybegyűjtése, feldolgozása és prezentálása, 
— az osztályban jelentkező problémák felülvizsgálása, a munka elem

zése, 
— az osztályban taní tó tanárok munkájának koordinálása, 
— az együttműködés az iskola igazgatójával, a pedagógiai-pszicho

lógiai szolgálat munkatársa ival (ahol van ilyen), a párhuzamos osztá
lyok osztályfőnökeivel és az osztályközösséggel. 

A szakaktívák hatáskörét és feladatait a s ta tú tumok többsége helye
sen jelöli meg. Egyedül talán a tantervek koncepciójának és a tanszerek 
normat ívá inak meghatározásából adódó feladatokat kellene nagyobb 
körültekintéssel megjelölni. H a egyes központokban már van (vagy ha
marosan lesz) némely t an tá rgyaknak vagy rokontan tá rgyaknak mento
ra, akkor a mentor fe ladatának meghatározásakor a hangsúlyt az azo
nos vagy rokon tan tá rgyaka t taní tó tanárok munkájának összehangolá
sára és a kezdő tanárok segítésére kellene helyezni. 

Emlí te t tük már, hogy egyes központokban szakkolégium is működik, 
amelynek tanácsadó szerepe van. A megvitatásra kerülő kérdésekkel 
kapcsolatos megoldási javaslatokat indí tványoz, egyezteti a vezető szer-



vek és testületek munkáját , ami különösen a nagyobb központokban já
rulhat hozzá a munka ésszerűsítéséhez és eredményességéhez. 

Az igazgató hatásköréről és feladatairól a s ta tú tumok rendszerint két 
különböző helyen, két különálló fejezetben szólnak. Először megállapít
ják, milyen hatásköre van az igazgatónak abból adódóan, hogy más 
szervezetek és munkaszervezetek, intézmények, tehát ál talában a társa
dalom irányába törvényesen ő képviseli a központot . A másik feladat
kör a központ pedagógiai vezetéséből eredő teendőit részletezi. Köz
vetlenül irányítja az oktató-nevelő munkát , pedagógiai felügyeletet vé
gez, gondoskodik a tanárok szakmai és pedagógiai továbbképzéséről, 
valamint az igazgató és vezető szervek határozata inak valóra váltásáról. 
Részben felügyel a r ra is, hogy a döntéshozatalkor betartsák a törvényes
séget. 

Az igazgató szerepe és helye az önigazgatási viszonyokban nincs kel
lőképpen meghatározva. Ez a megállapítás ha tványozot tan vonatkozik 
a hivatásirányú oktatási központokra , ami a s ta tú tumokban a fentebbi 
feladatkör leírásában is kifejezésre jut. Mindenekelőtt t isztázni kellene 
és részben csökkenteni szerepét az iskolaközpont képviselésében, pénz
ügyi-anyagi ügyeinek rendezésében és részben a pedagógiai ellenőrzés te
rén is. Az oktatás és nevelés terén, az irányítási szervek és szaktestüle
tek munkájában az igazgatónak a koordinátor szerepét kellene betöltenie 
és az ő feladata a munka közvetlen megszervezése, az információk tá ro
lása, feldolgozása, stb. 

Az igazgatóhelyettes és a többi vezető személy feladatkörét ugyanezen 
elvek alapján kellene meghatározni , nem feledkezve meg az ésszerű 
munkamegosztásról és a központ objektív lehetőségeiről, feltételeiről sem. 
Nyi lvánva ló , hogy amennyiben az igazgató szélesebb feladatkört töl t be, 
és részt vesz valamennyi tevékenységi ágazat koordinálásában, akkor a 
helyetteseire hárul a pedagógiai vezetés szűkebb értelemben vett szerepe. 

A tanárok megválasztásakor az alapszabályzatok többsége ta r ta lmazza 
a megfelelő kr i tér iumokat , de az igazgató és helyettesének megválasztása 
gyakran még mindig a régi és meglehetősen hagyományos elvek és mér
cék szerint történik. A modern vezető személyiségről a lkotot t feltevésből 
ki indulva követelményként kellene feltüntetni, hogy: 

— az igazgatót a kiemelkedő pedagógusok közül válasszák, akinek 
rendelkeznie kell a vezetéshez szükséges személyiségvonásokkal: képessé
gekkel, felfogásokkal, ál láspontokkal . 

Fontos követelményként kell feltüntetni ezenkívül a szocialista önigaz
gatás ideológiájához való következetes hűséget és a magasfokú eszmei
politikai valamint erkölcsi tudatot . 

Az irányító-vezető szervek funkciójáról hatáskörének megállapításá
ról az idézettek alapján leszögezhetjük a következőket: 

— a szakirányú oktatási központokban lassan és nehezen szabadul
nak meg a tradicionális felfogásoktól, nézetektől és nem alkalmazzák 



eléggé a tudományos eredményeket, a pedagógiai vezetés korszerű meg
határozását, 

— a felsorolt feladatok gyakran nincsenek szabatosan megfogalmaz
va, rendszerezve és egymással összefüggésbe hozva, 

— az előbbihez hasonlóan nincs kellőképpen szabályozva az igazgatás 
és a pedagógiai vezetés között i viszony, nincs megjelölve a vezető tes
tületek és szervek feladata az igazgatási szervek i rányába, 

— nincs meghatározva, melyek azok a szervek, amelyek a központ 
keretében az információk begyűjtésére és prezentálására h ivatot tak , kö
vetkezésképp az sem, hogy mely szervekhez kell az információkat el
juttatni, 

— és végül, ezen a téren az 1974. évihez viszonyítva alig történt elő
rehaladás. 

Az igazgatás és vezetés szoros összefüggésben van a tájékoztatási rend
szerrel. A s ta tútumok ál talában homályosan szólnak a központ szervei
nek tájékoztatási kötelezettségéről. Pedig a központok kötelessége saját 
dolgozóit, tanulóit , a szülőket, a társul tmunka szervezeteit, a szélesebb 
társadalmi-poli t ikai közösségeket, a községet, a t a r tományi szerveket tá
jékoztatni az ügyvitelről, a pénzügyi-anyagi helyeztről, az elért eredmé
nyekről, egyes szervei, mindenekelőtt a tanács döntéseiről stb. 

Ebből eredően tehát már az alapszabályzatban le kell rakni egy jól 
működő tájékoztatási rendszer alapját , amely szakmai és tudományos 
szempontból is megfelel a központ szerepének és helyzetének. 

A pedagógiai-pszichológiai szolgálatok szerepét az alapszabályzatok
ban (ahol ez időszerű) elfogadhatóan szabályozták: hozzáidomul a pilla
natnyi lehetőségekhez és szükségletekhez. A pedagógiai-lélektani szak
szolgálat szerepének meghatározásakor a lényeges és időszerű feladatok
ra kell a hangsúlyt helyezni. 

A tanulókkal , különösképpen azokkal , akik e lmaradnak a tanulásban, 
va lamint a tehetségesekkel lehet csoportos és egyéni foglalkozást vé-
gezni. Ez fontos szerepet játszik a munka követelésében és értékelésében, 
az elért eredmények megállapítására alkalmas mércék kidolgozásában és 
az emelt szintű, valamint pótokta tás megszervezésében. Ezenkívül meg 
kell határozni a pedagógiai-pszichológiai szolgálatok feladatait a tanulók 
szociális problémáinak feltárásában és megoldásában (egyáltalán lemara
dásuk okát) , továbbá a szülőkkel való együttműködésben, a tanárok pe
dagógiai-lélektani továbbképzésben, a központ munkájának tervezésében, 
különösen pedig a tantervek kidolgozásában. 

E szolgálat, s egyáltalán a tanácsadói szakszolgálatok munkájukért 
közvetlenül az igazgatónak ta r toznak felelősséggel, aki helyettesével 
együtt irányítja munkájukat . Leszögezhetjük továbbá azt is, hogy a kü
lönleges feltételeknek és a kötelezettségeknek megfelelően e szolgálatokat 
sajátos feladatokkal is meg lehet bízni. A lényeg azonban, hogy hatás
körüket kellően összeegyeztessék a vezető szervek illetékességével — s 
ez szerves része kell hogy legyen az i rányí tásnak. 



A statútum más jelentős tartozékai, amelyek az önigazgatásra és az 
oktató-nevelő munkára vonatkoznak 

A munkásellenőrző bizottság és a fegyelmi bizottság hatáskörét jól 
ha tározzák meg a s tatútumok, helyenként azonban jobban ki kellene 
emelni munkájuk pedagógiai jellegét. E megállapítás egyébként vonat
koz ta tha tó a s ta tútumok más részeire és fejezeteire is. 

Az önigazgatási munkásellenőrzés, valamint a pedagógusoknak a fe
gyelmi felelősségre vonása szoros kapcsolatban van a pedagógiai felügye
lettel. A központok s ta tú tumában rendszerint ez áll : „Pedagógiai fel
ügyelettel meghatározzák a nevelés és oktatás céljainak elérését és fel
adata inak teljesítését, a tantervek, valamint a nevelőmunka program
jának megvalósítási módját és hatékonyságát ." Ez valóban a tanárok 
feladatát képezi, felvetődik azonban a kérdés, hogy az önigazgatási vi 
szonyok közöt t elfogadható-e a felügyelet ilyen fokú hangsúlyozása. A 
figyelmet inkább az oktató-nevelő munka követelésére kellene fordíta
ni, azzal, hogy szükség szerint a lkalmazhatók a felügyelet és a megfelelő 
kényszerítő intézkedések, amint azt a s ta tútumok is megfogalmazzák: 

„A tanárok , az osztályfőnökök, az igazgató, a tanulók közössége, a 
szülők, az önigazgatási munkásellenőrző bizottság és a társadalmi-poli t i 
kai szervezetek javaslatára a nevelő-testület megvitatja az oktató-nevelő 
munka során a tanárok által elkövetett h ibákat és megfelelő intézkedé
seket foganatosít ." Az intézkedések végrehajtását az igazgató ellenőrzi. 
Ezt tehát csak a munkában megnyilvánuló súlyosabb hibák esetén al
kalmazzák. A pedagógiai elvek és a tudományos v ívmányok alkalmazá
sát az oktató-nevelő munkában csak rendszeres követeléssel lehet meg
ál lapí tani : Emellett figyelembe kell venni azt is, hogy a tanár munkája 
során teljesen önálló. 

A szülők (a velük való együttműködés), a társadalmi-politikai szerve
zetek és a diákszervezetek szerepe a s ta tútumok többségében világosan 
és elfogadhatóan van szabályozva. 

Helyénvaló , hogy a szülőkkel való együttműködés megszervezését s a 
központ munkájába, egyes kérdések megoldásába történő bekapcsolásu
kat, a szülők tanácsára, illetve közösségére a lapozzák, amelynek tagjait 
a szülők tagozati tanácsából delegálják. 

Helyes továbbá az is, hogy a társadalmi-politikai szervezetek, de ki
váltképp a diákszervezetek (SZISZ, diákközösségek) számára adva van 
„a kezdeményezési jog, amely a közös és széles körű társadalmi érdekek 
vonatkozásában felmerülő kérdések rendezésére irányul, és „az a joguk, 
hogy megvitassák az igazgatási szervek jelentéseit, az önigazgatási ok
mányok javaslattervezetét , véleményt mondjanak róluk és javaslatot te
gyenek." 

Különösen helyénvaló az a tény, hogy kifejezésre jut tat ják az ön
igazgatási szocialista viszonyok fejlesztésében, a munka szerinti elosztás 
következetes érvényesítésében, a dolgozók társadalmi életszínvonalának 



megvédésében, az önigazgatási viszonyokban felmerülő vitás kérdések 
megoldásában, az önigazgatási jogok és a társadalmi tulajdon meg
óvásában kifejtett szerepüket (e kérdésben fontos szerep jut a központ 
szakszervezetének). I ly módon ugyanis lehetővé válik, hogy e szerveze
tek, a szülőkkel együtt fontos tényezői legyenek a központ önigazgatási 
életének és fejlődésének, különösképpen a demokrat izmus és az önigazga
tási szellem kiteljesedésének. 

A jövedelem- és személyi jövedelemszerzés és -elosztás alapelvei tö
mören megfogalmazva kerülhetnek az alapszabályzatba. A jövedelem
szerzés vonatkozásában meg kell jelölni a legfontosabb elveket és for
rásokat, az elosztással kapcsolatban pedig figyelembe kell venni a bőví
tett újratermeléshez szükséges tényezőket — a meglévő adottságokkal 
összhangban. 

A személyi jövedelem alakulásával kapcsolatban fel kell sorolni a 
következő összetevőket: a munkamennyiségét és -feltételeket, a felelős
séget, a munka minőségét és a munka eredményeit, továbbá a dolgozók 
erőfeszítését, s a feladatok végzésében való elkötelezettségüket, a munka 
fejlesztésében és korszerűsítésében kifejtett erőfeszítéseiket (az utóbbi 
csak a pedagógusokra vonatkozik) . 

Az önigazgatási tervezés alapjainak meghatározása nagy gondot je
lent, s erre a kérdésre központokban különböző figyelmet fordí tanak. 
A legtöbb s ta tútumban a törvény szellemében i rányozzák elő a hosszú-
és középtávú fejlesztési tervek meghozatalát , az évi programok és az 
operat ív tervek kidolgozását, s meghatározzák az okmányok kidolgozá
sának és elfogadásának módját is. Helyenként az évi munkaprogram 
egyes részeit külön is megjelölik. 

Véleményünk szerint célszerű lenne az alapszabályzatban megjelölni 
a tervezés alapvető rendeltetését (mit biztosí tunk a tervezéssel), a leg
fontosabb elveit (valószerűség, folytonosság, az egyes szakaszok között i 
kapcsolat, stb.) s azokat az időszakokat is, amelyekben a programok 
megvalósulnak. 

A központokban való tervezés valós alapjait a t a r tomány és a köz
ségek káderszükséglet biztosítását előirányzó közép- és hosszú távú ter
vek adják. Ezt feltételként kell megjelölni, s hozzá kell még fűzni, hogy 
a központ e tervek teljesítése közben (ha erre reális lehetőségei vannak) 
felhasználhatja eddig szerzett tapasztala ta i t és kuta tásainak eredményeit. 

A másik fontos alapelv e tervek kidolgozásakor: a feltétlenül szük
séges objektív és szubjektív feltételek meghatározása, illetve előrejelzése. 

Meg kell még jegyezni, hogy a jelzett p rogramok és tervek kidolgozá
sa kollektív feladat és elsődlegesen a tanárok (dolgozók) közös feladata. 
A központokban, amelyekben a tanítás két vagy több nyelven folyik 
okvetlenül meg kell határozni a s ta tútumok által , hogy melyek lesznek 
azok a tevékenységek, amelyekben megvalósul a nyelvek egyenrangúsá
gának elve; kezdve a tanítástól és az oktató-nevelő munka más formái
tól az önigazgatási okmányok kidolgozásán, a vezető és az igazgató 



szervek munkáján, az adminisztráción és dokumentáción, a szülőkkel 
való együttműködésen, a tanárok továbbképzésén, s a pedagógiai szak
irodalmon keresztül egészen a dolgozók tájékoztatásáig. Mindezt a 
V S Z A T nemzeteinek és nemzetiségeinek egyenrangú nyelvhasználatáról 
szóló törvénnyel összhangban, valamint a központ sajátságos helyzeté
nek megfelelően. 

Ennek a követelménynek egyébként a központok többsége nem tett 
eleget. 

Az általános honvédelem és az önvédelem a legtöbb alapszabályzat
ban helyesen van megfogalmazva és rendszabályozva. Csak egyes sta
tútumokból hiányzik az a rendelkezés, amely előirányozza, hogy az 
egész oktató-nevelő munka a központban tulajdonképpen e feladatok 
szellemében folyik, s ily módon nevelhetők a diákok hazaszeretetre, de 
ezáltal növekszik felelősségük az említett feladatok iránt is. 

Végezetül meg kell jegyeznünk, hogy bele kellene foglalni a közpon
tok s ta tútumába egy külön fejezetet, amely a központnak a társult mun
kával , a szakmai és tudományos intézetekkel való együttműködését 
rendszabályozná. 

összefoglaló megfigyelések 

A statútumok kidolgozása az oktató-nevelő intézetekben, különösen a 
hivatásirányú oktatási központokban összetett és felelősségteljes munka. 
E feladat elvégzésében a központok nagyobbára magukra vol tak ha
gyatva, a munka folyamán nem hasznosítot ták kellőképpen fel saját 
és mások tapasztalatai t , de az idevágó tudományos v ívmányoka t sem. 
Éppen ezért a munka ezen a téren többé-kevésbé a hagyományos régi 
keretek közöt t folyt, gyakran átmásolták a megfelelő törvényrendelke
zéseket, amelyeket csak részben a lka lmaztak a saját környezetükre, az 
adot t feltételekre és az alapvető funkciókra. Esetenként szükségből al
ka lmazták a régi törvények és más okmányok rendelkezéseit. Csak ki
sebb mértékben jutot t kifejezésre a s ta tú tumok kidolgozása közben az 
önállóság, az eredetiség és a kreativitás. Ennek ellenére az elemzett a lap
szabályzatokban (s más központok s ta tútumaiban is) vannak jó megoldá
sok, helyénvaló rendelkezések, megfogalmazások, amelyek nemcsak a 
jelenlegi helyzetet tükrözik, hanem olyan igényeket ta r ta lmaznak, ame
lyek a fejlődés ügyét szolgálják. 

A pedagógia bizonyos fokú lemaradása, vagyis a rokontudományágak 
v ívmányainak hiányos alkalmazása a pedagógiában, s a meglévő tudo
mányos eredmények hozzáférhetetlensége a központok (iskolák) számá
ra, ilyen értelemben érzékeny és ál landó hiányosságot jelent. Ebből a 
„bűvös körből" , amely egyhelyben való topogást jelent, minél előbb ki 
kell törnünk. Többet kell tudományos megalapozottsággal foglalkoz
nunk az iskolával, a központok problémáival : mindenekelőtt fel kell vá
zolnunk az oktatási központok (iskolák) korszerű modelljének körvo-



nalait , s ez ki indulópontként szolgálhat a helyzet és az adot t problémák 
felméréséhez és egyidejűleg feltételeket teremtünk a központok statú
tumainak és más okmányainak a kidolgozásához szükséges segítségadás
ra. Az alapvető kérdések helyes megoldásával, s a minden tekintetben 
elfogadható alapvető funkciók, célok és feladatok meghatározása által 
feltételeket biztosí thatunk a s ta tú tumok kidolgozásához szükséges meg
felelő formák, szerkezetek feltárására, s ily módon a s ta tútum az élet, 
a munka és az önigazgatás valószerű szabályozója lesz, továbbá az 
egész tevékenységet és a fejlődést a jövő távla tában is körvonalazza . 

Az erők gazdaságos összpontosításával elérhetjük, hogy az összetett 
munka végzése közben — tekintettel arra , hogy az alapszabályzat mó
dosítása gyakori feladatot képez — a mennyiség mindinkább a minőség
be megy át . A megfelelő jogi és tudományos megalapozottsággal az ok
tató-nevelő tevékenység, az önigazgatás és az irányítás ilyen jellegű 
rendszabályozásával hatékonyabban hozzájárulhatunk az önigazgatású 
szocialista viszonyok fejlődéséhez és a központok hatékonyabb munka
végzéséhez. 

Rezime 

Pravna i naučna zasnovanost obrazovno-vaspi tne delatnosti, 
samoupravljanja i pedagoškog rukovođenja u s ta tut ima obrazovnih 

centara pozivnousmerenog obrazovanja 

U okviru istraživanja (projekta) Samoupravno konstituisanje, unutrašnja 
struktura, organizacija i pedagoško rukovođenje u obrazovnim centrima po
zivnousmerenog obrazovanja u SAP Vojvodini, na izabranom uzorku od 18 
centara, autor je obavio analizu njihovih statuta, kao osnovnih samoupravnih 
akata — sa naučnog, pre svega pedagoškog gledišta. Imajući u vidu odgovor
ne funkcije obrazovnih centara u obrazovanju različitih profila stručnjaka, za
tim na polju njihovog usavršavanja i dokvalifikacije, a istovremeno i njihovu 
samostalnost, centralno pitanje u toj analizi predstavljalo je regulisanje njiho
vih osnovnih i posrednih delatnosti i sve što je direktno ili indirektno pove
zano sa obrazovno-vaspitnim radom. Posebnu pažnju posvetio je pravnom i 
naučnom zasnivanju pedagoškog rukovođenja u tim obrazovno-vaspitnim or
ganizacijama i regulisanju položaja i funkciji osnovnih subjektivnih faktora 
— nastavnika i učenika — u njima. Pri tome, kao važan kriterijum posmat-
ranja i procenjivanja, stalno je imao u vidu da o regulisanju samoupravnog 
života i rada u znatnoj meri zavisi usmerenost i efikasnost celokupne delat
nosti radnih organizacija. 

A na osnovu analize svih važnijih poglavlja, načina regulisanja nadležnosti 
pojedinih organa i tela, ustanovio je: 

— da se u obrazovnim centrima na tom polju, u obavljanju tog složenog 
zadatka — izrade statuta — pretežno još uvek kreće u tradicionalističkim ok
virima i da se nedovoljno koriste raspoloživa naučna (teoretska) dostignuća, 

— da odnos i povezanost funkcije upravljanja i rukovođenja — u uslovima 
samoupravljanja — nije uvek dovoljno precizno regulisan, 



— da nije na potreban način regulisano koji su glavni centri za prikupljanje 
i pružanje informacija itd. 

Pri tome svakako treba uvažiti da te obrazovno-vaspitne organizacije u 
obavljanju tog zadatka nisu dobile nikakvu ozbiljniju pomoć sa spolja, a da 
su mnoga njihova rešenja i pored toga sasvim dobra. 

Izradom jedne savremene koncepcije o modelu ili modelima obrazovnih 
centara i unapređivanje naučnog rada, vezanog za život i rad škola, treba da 
stvorimo odgovarajuće uslove za pružanje efikasnije naučne i stručne osnove 
u obavljanju takvih zadataka. Zaključci ove analize i sugestije koje su u njoj 
date mogu do izvesne mere poslužiti da se rad na tom polju donekle unap-
redi, da se uz pravnu regulaciju u većoj meri uvaže i koriste i naučna dostig
nuća, a i nagomilana sopstvena i tuđa iskustva. 

Kurzfassung 

Die rechtliche und wissenschaftliche Grundierung der Bildungs- und 
Erziehungstätigkeit; der Selbestverwaltung und pädagogischer Leitung 

in den Satzungen der Bildungszentren berufsorientierter Bildung 

Im Ramen der Untersuchung (des Projektes): „Selbstverwaltungsbedingte 
Konstitution, Organisation und pädagogische Leitung in den Bildungszentren 
berufsorientierter Bildung in dem sozialistischen autonomen Gebeit Vojvodina", 
auf Grund der ausgewählten 18 Versuchszentren, hat der Verfasser ihre Sat
zungen — als die Grundlegenden Selbstverwaltungsdokumente — auf Grund 
wissenschaftlichen, insbesondere pädagogischen Gesichtspunkten untersucht. In 
Hinsicht auf die verantwortlichen Funktionen der Bildungszentren in der Aus
bildung von Fachleuten verschiedener Profile, so wie im Ramen ihrer Weiter
bildung und zusätzlicher Qualifikation; gleichzeitig auch in der Entfaltung 
ihrer Selbtständigkeit; bildete sich als die zentrale Frage in dieser Analyse die 
Frage der Regulierung ihrer Grundlegenden und unmittelbaren Tätigkeiten, 
und aller Tätigkeiten die direkt oder indirekt mit der bildender und erziehen
der Arbeit verbunden sind, aus. Besondere Aufmerksamkeit hat der Verfasser 
der rechtlichen und Wirtschaftlichen Begründung der pädagogischen Leitung 
in diesen Bildungs- und Erziehungsorganisationon geschenkt, sowie der Regu
lierung der Position und Funktion der grundlegenden subjektiven Gestalter — 
der Erzieher und der Schüler — in denselben. Dabei hat der Verfasser ständig, 
das besonders wichtige Kriterium der Untersuchung und Bewertung in Auge 
behalten, dass die Orientation und Effektivität der ganzen Tätigkeit der Ar
beitsorganisationen in grossen Masse von der Regulation des Selbstverwaltungs
lebens abhängig ist. 

Auf der Grundlage der Analyse aller wichtigeren Kapitel, Arten der Re
gulierung und der Zuständigkeit einzelner Oragane und Körperschaften, stellte 
der Verfasser fest dass: 

— man sich in den Bildungszentren in dieser Hinsicht, in der Durchführung 
dieser komplizierten Aufgabe — der Ausarbeitung der Satzungen — meist 
noch immer in traditionellen Ramen sich bewegt und ungenügend die beste
henden Ergebnisse der Wissenschaft (der Theorie) gebraucht hat. 



— das Verhältnis und die Gekoppeltheit der Verwaltungs- und Leitungs
funktionen — unter den Umständen der Selbstverwaltung — nicht immer 
präzise reguliert sind; 

— dass nicht entsprechend reguliert ist, welche wichtigsten Zentren der 
Ermittlung und Zustellung von Informationen sind usw. 

Dabei ist es ohne weiteren zu würdigen, dass die Bildungs- und Erziehungs
zentren bei der Ausführung dieser Aufgabe keine richtige Hilfe von Aussen 
bekommen haben und dass trotzdem viele der Lösungen ganz gut ausgearbeitet 
worden sind. 

Durch die Ausarbeitung einer zeitgemässen Konzeption des Modells — oder 
der Modelle — der Bildungszentren, und der Weiterentwicklung der wissen
schaftlichen Arbeit anbetracht der Tätigkeit und des Seins der Schulen, sollen 
wir die nötigen Vorbedingungen schaffen, um wirksamere wissenschaftliche und 
fachliche Grundlagen zur Durchführung solcher Aufgaben leisten zu können. 
Die Beschlüsse dieser Analyse und die Suggestionen die in der selben gegeben 
sind, können in gewissen Masse dazu verhelfen, dass die Arbeit auf dieser 
Ebene weiterentwickelt wird; dass mit der rechtlichen Regulation auch die 
wissenschaftliche Erkenntnisse, uzw. die eigene und fremde Erkenntnisse in 
grösserem Masse beachtet und verwendet werden. 



UTAK ÉS ÚTVESZTŐK 

Kerekasztal-beszélgetés a pályaválasztás-pályairányítás 
kérdéseiről Kanizsán a Létünk szervezésében 

A bevezető tanulmányt írta, a kerekasztal-beszélgetését 
előkészítette, vezette és az elhangzottakat lejegyezte 

SZÖLLŐSY VÁGÓ LÁSZLÓ 

Vajdaságban évente húszezernyi fiatal találja magát szemközt a kér
déssel: hova, merre az egységes középiskola után? H a ezt a számot meg
toldjuk a gyermekük pályaválasztásában érdekelt szülők számával, ki
egészítjük azokéval, akik hivatalból , vagy társadalmi megbizatásból fog
la lkoznak a problémával , esetleg közvetve vannak érintve általa, nem 
túlzás azt ál l í tani, hogy csak szűkebb pá t r iánkban százezreket érdeklő 
kérdésnek szenteltük kanizsai kerekasztal-beszélgetésünket. 

A téma jelentőségét az adja meg, hogy a foglalkozás, vagy még in
kább az élethivatás megválasztása egész elétre szóló döntést jelent: a pá
lyaválasztás az egész személyiség állásfoglalása. Azt jelentené ez, hogy 
kizárólag a személyiség által meghatározot t? — Távolról sem: a pálya
választás részben egyéni, részben társadalmi meghatározottságú. A mi 
társadalmi rendszerünk körülményei közöt t alapjában véve két szem
pont ta l kell számolnia: 

1. Milyen pá lyákra (és milyen mértékben) van szüksége a társada
lomnak, és 

2. Mennyiben felel meg a tanuló képessége a választott pá lya által 
megszabott igényeknek — milyen a pályaalkalmassága. 

Ahhoz, hogy a pályaválasztás a társadalom számára hasznos, az egyén 
számára pedig eredményes legyen: megfeleljen terveinek, vágyainak, el
várásainak, a pályaválasztás minden mozzanatánál messzemenően te
kintetbe kell venni mindkét szempontot . 

A szerencsés (a fentebb kifejtett értelemben szerencsés) pályaválasztás 
sokéves-évtizedes előkészítő tevékenység végeredménye, melynek az élet
pá lya különböző szakaszaiban más és más, sajátosan összefüggő feladatai 
vannak. 

1. az iskolai nevelőmunkában a legfiatalabb kortól kezdődően, a pá
lyaválasztási döntés időpontjához közelítve pedig mind intenzívebben 
munkálkodni a pályaválasztási érettség kialakí tásán; 



2. biztosítani a pályaválasztási döntéshez szükséges egyéni tanácsadást, 
és 

3. az életpálya későbbi szakaszaiban segítséget nyújtani a választot t 
pályán a beilleszkedéshez, szükség esetén a pályakorrekcióhoz is (pálya
szint- és pályairány-módosí tás) . 

A fent kiemelt, legszükségesebbnek vélt feladatokhoz néhány kiegé
szítő magyarázat k ívánkozik: 

A pályaválasztási érettség az önálló pályaválasztási döntés egyik leg
lényegesebb tényezője, kialakítása egyúttal a pályaválasztási nevelőmun
ka alapvető célja is. A személyiség felkészültségét értjük a la t ta : a külön
bőz,') személyiségtulajdonságok (elsősorban a képességek) jellegzetes ki
bontakoztatását , a reális önismeretet és önértékelést, az egyéni pályais
meret gazdagságát stb., mely az egyént az adottságainak megfelelő élet
pálya kiválasztására teszi alkalmassá. Kibontakozása fejlődéslélektanilag 
a serdülőkor-ifjúkor idejére esik. A pályaválasztási érettséget befolyásoló 
tényezők sorában sajátos szerep jut a szülőknek; elfogultságuk, a gyer
mek vagy ifjú lehetőségeit nem r i tkán meghaladó igényszintjük követ
kezményeként nem egy fiatal sorsa futott már vakvágányra . 

A pályaválasztási tanácsadás intézményesített formája (mely nálunk a 
foglalkoztatási érdekközösségek keretében folyik), maga is többsíkú te
vékenység. Még bonyolul tabbá teszi a kérdést, hogy a pályaválasztási 
döntést egyéb tényezők is befolyásolhatják, amelyek nemcsak hogy füg
getlenek az intézményesített formáktól , hanem gyakor ta azzal ellentétes 
hatásúak. 

Az alkalomszem vagy laikus tanácsadás a pályaválasztás szakmai 
kérdéseiben jára t lan egyénnek (szülők vagy más családtag, bará tok) a 
pályaválasztást befolyásoló, ál talában jóindulatú megnyilatkozása. Leg
gyakrabban az élet tapasztalatra épül és rendszerint a végletekbe menően 
szubjektív. Pályaválasztási tájékoztatás a lat t az életpályákat jellemző 
munkatevékenység, a pá lyához vezető u tak és feltételek, a távolabbi le
hetőségek bemutatását , a továbbtanulási és majdani elhelyezkedési lehe
tőségek ismertetését értjük. A pedagógiai tanácsadás a nevelési folyamat 
egészébe beépített , szorosan a nevelési folyamathoz kapcsolódó céltu
datos ráhatások sorozata, melyek célja a gyermek helyes pályaválasztá
sának előkészítése. A pszichológiai tanácsadás pszichológiai módszerek
kel végzett képességvizsgálatok alapján történő szaktanácsadást jelent. 

Az előzetes pályairányítás olyan felvilágosító és propagandatevékeny
ség, érdeklődésfelkeltés, mely a munkaerő-utánpót lás t van h iva tva biz
tosítani, a társadalmi szükségletek arányában, azzal , hogy az egyénnek 
meghagyja a szabad választás lehetőségét. Ebbe a fogalomkörbe tar tozik 
a pályaválasztás céltudatos befolyásolása is, míg az átirányítás utólagos 
intézkedés, melynek célja a helytelen (akár az egyén szempontjából nem 
megfelelő, akár a társadalom szempontjából célszerűtlen) pályaválasztás 
korrekciója. 

Az elmondottakból nem nehéz egy jellemző általánosítást levonni: a 



pályaválasztás és az oktatás egymással szoros összefüggésben áll — a 
nevelésnek és az okta tásnak (az ál talános okta tásnak és nevelésnek épp
úgy, mint a szakmai képzésnek) minden szinten sajátos pályaválasztási
pályairányí tás i funkciója is van , és ford í tva : az intézményesített pá lya
választási tevékenység csak az oktatásra-nevelésre támaszkodva, s5t: 
abba beépülve ígérhet eredményt. N e m új keletű ez a megállapítás, h i 
szen a pályaválasztás első csírái (gondoljunk csak Taylor 1890-ben vég
zett pályaalkalmassági vizsgálataira) az oktatásból bontakoztak ki.* H a 
tehát érdemlegesen k ívánunk foglalkozni jelenlegi pályaválasztási tevé
kenységünk problémáival — eredményeivel és fogyatékosságaival — ezt 
az oktatási rendszerrel pá rhuzamba ál l í tva kell megtennünk. 

A nevelést, mint társadalmi tuda t formát a társadalmi lét határozza 
meg. A z általános nevelési célokat a társadalom igényeiből, elvárásaiból 
vezetjük le és ezek az adot t társadalom által megfogalmazott nevelési 
eszményben szintet izálódnak. 

A mi nevelési eszményünk olyan szakember, akinek széles általános 
műveltsége mellett áttekintése van egy-egy tudományterületen, tájéko
zódni tud a szüntelenül fejlődő tudományos és technikai eredmények 
között, lépést tud tartani ezzel a fejlődéssel, rendelkezik mindazokkal 
a képességekkel, amelyek a permanens önképzéshez szükségesek; egész 
élete folyamán képezi magát. 

Az így megfogalmazott embereszmény azonban nem adja meg a tel
jesítendő társadalmi funkciókat. Az általános nevelési eszményen belül 
az oktatási rendszer, illetve annak egyes elemei sajátos i rányba fejlesz
tenek egyes funkciókat; ennek megfelelően az egyéneknél ( tanulóknál) a 
legkülönfélébb személyiségjegyek fejlődnek ki . Az említett sajátosság 
egyik megnyilvánulása a szakműveltség — a kibocsátott tanulók korosz
tá lya inak a szakműveltség i ránya és szintje szerinti megoszlása. 

Mivel nem kívánjuk idézni az előző oktatási rendszer fogyatékosságait 
bíráló véleményeket (ezek a vélemények éveken á t polit ikai és tudomá
nyos tanácskozások, értekezletek, újságcikkek és magánbeszélgetések tár
gyát képezték), ehelyett az oktatási reform alapelvei közül azokat p r ó 
báljuk csupán dióhéjban összefoglalni, melyek bizonyos tekintetben a pá-
lyaválasztást-pályairányí tást is meghatározzák. Ilyen vonatkozásban a 
leglényegesebb alapelvek egyike, hogy az okta tásnak, az iskolarendszer
nek az eddiginél jobban kell igazodnia a társadalom, de ezen belül is 
elsősorban a termelő társultmunka-szervezetek munkaerőszükségletéhez, 
mind a szakmai i rány, mind a szakmai szint tekintetében. 

N e m kevésbé fontos az az elv sem, mely a továbbtanulási esélyegyen
lőség növelését tűzte ki célul; nem vitás, hogy az előző oktatási rendszer 

* A pályaválasztás pszichológiai tanulmányozása a fejlődő kapitalizmus érdekeivel 
függött össze: a munkásoknak előírják a leggazdaságosabb mozdulatokat és azokat 
veszik fel, akik a legjobban elsajátítják az operációkat. Ez a lelki amputáció termé
szetesen távol áll a mai értelemben felfogott pályaválasztástól. Mivel azonban a pá
lyaválasztás társadalmilag determinált, csak a konkrét társadalmi és termelési viszo
nyokat tükrözheti. 



ellentmondásai legszembetűnőbben éppen e ponton muta tkoz tak meg. A 
továbbtanulásra képesítő középiskola a gimnázium volt, a szakiskolát 
végzetteknek is vo l tak reális esélyeik a szakiskola jellegének megfelelő 
felsőfokú továbbtanulásra , a szakmunkásképző iskola végzősei számára 
azonban a továbbtanulási lehetőség (a meghirdetett elvek ellenére is) in
kább csak elméleti vol t : szakmunkás oklevél és a szakmunkásképző is
kola ál tal nyújtot t tudás bi r tokában túlontúl rögös volt az egyetem felé 
vezető út. 

Az oktatási rendszer idézett elveinek megfelelően került sor az okta
tási rendszer átszervezésére: a régi oktatási rendszerből csak az általános 
iskola marad t többé-kevésbé vál tozat lanul (e pi l lanatban el tekintünk az 
oktatás tar ta lmi változásaitól, a tantervi reformtól, kizárólag az okta
tási rendszer szervezeti formáira koncentrálunk) , azzal , hogy szerveseb
ben ráépült az óvodai nevelésre, mivel megnőtt az óvoda iskolaelőkészí
tő oktató-nevelő funkciója. 

A három középfokú iskolatípus helyébe lépő egységes középiskola és 
a hivatásirányú szakiskola megteremtésének a pályaválasztás szempont
jából legfontosabb mozzanata , hogy két évvel későbbre helyezte át a 
pályaválasztási döntés időpontját . 

Az oktatási rendszer reformját tükröző tantervekben ez a két év az 
általános műveltség kiszélesítését és elmélyítését célozza, emellett a pá
lyaválasztás szempontjából jelentős újításokat ta r ta lmaz. A technika és 
a termelés alapjai új oktatási-nevelési terület, mely az általános iskolá
ban szerzett politechnikai ismereteket új ismeretanyaggal bővít i . Célja az 
is, hogy felkeltse a tanulók érdeklődését meghatározot t termelési és más 
munkaterületek iránt , és — mint legfontosabb: ezen a területen válhat 
közvetlenné az oktatás és a társultmunka-szervezetek kapcsolata. 

A szakirányú középiskola első évének befejeztével már bizonyos szak
mai képzés bi r tokában helyezkedhet el az a fiatal, aki (egyelőre vagy 
egyáltalán) nem számít továbbtanulni . Ennek a fokozatnak az a célja, 
hogy a gazdaság különböző területeire jól képzett gyakorlat i szakem
bereket neveljen: akik sokoldalúak, a rokonszakmák alapismereteiben is 
járatosak, gyakorlat i munkájukat kielégítő elméleti tudás alapozza meg, 
a szakmai műveltség mellett megfelelő általános műveltségük is van. Az 
elhelyezkedés és a termelőmunka mellett természetesen lehetőségünk van 
továbbtanulásra is. 

A szakirányú középiskola második éve kettős célú: szakmunkásképzés 
az elméletigényesebb szakmákra és a társadalom középfokú szakember
igényének kielégítése. A közismereti, ál talános szakmai és szűk szakmai 
tárgyak, va lamint a termelési gyakor la tok a korszerű szakmai és á l ta
lános műveltséget, a munkavégzéshez szükséges jártasságokat vannak hi
va tva biztosítani, egyúttal felkészítést is a megfelelő szakirányú felső
fokú továbbtanulásra . 

V a n n a k a reformnak — legyen ez szubjektív vélemény— formális 
(és ezzel együtt naiv) újításai is: nem sokat vá l toz ta t tunk a fizikai és a 



szellemi munkával kapcsolatos szemléletmódon azzal, hogy a fordító, a 
szülésznő, vagy a klarinétos középiskolai tanulmányai befejeztével szak
munkás oklevelet kap . Ennél sokkal jelentősebb, hogy a rugalmasabb 
(legalábbis vertikális vonatkozásban rugalmasabb) oktatási rendszer a 
pályaválasztást is rugalmasabbá tette. A pá lya i rány (szakma, szak, ága
zat) nem határozza meg eleve, meddig ju that el a tanuló: elvben lehetővé 
vált a legmagasabb szintig eljutnia, mielőtt munkába lépne, illetve a 
munka melletti képzés keretében, vagy a munkából kilépve tovább foly
tatnia tanulmányai t — elsősorban a választot t ágazaton belül. 

Ez teszi indokolt tá , hogy hangsúlyozzuk: a rugalmasságot mindenek
előtt a vertikális mozgásra a lkalmaztuk. Horizontál isan ugyanis (egyik 
szakról, vagy pláne ágazatról a másikra) jóval körülményesebb átjutni, 
mint egy ágazaton belül továbbtanulni . Persze a vertikális továbbtanu
lásnak is vannak útvesztői: ha — tegyük fel — egy főiskolai végzettségű 
mérnök (a közérthetőség érdekében maradunk a régi terminusoknál) 
egyetemen szeretne továbbtanulni , aszerint, hogy melyik egyetemet vá
lasztja, a kiegészítő és különbözeti vizsgák olyan labirintusába kerülhet, 
hogy míg azokon végigküzdi magát , jószerével elvégezhette volna az 
egyetem I. és I I . évét és minden bonyodalom nélkül ju thato t t volna el a 
ITT. évre . . . 

Ez a kitérő azonban bizonyos mértékig meghaladja kerekasztal-beszél
getésünk témakörét , melyet az egységes középiskola utáni pályaválasz
tás kérdéseinek k íván tunk szentelni. Ezek közül is elsősorban azoknak, 
melyek gyakorlat i vonatkozásúak: mennyiben sikerült ezen a területen 
(a beszélgetésre Ada, Kanizsa és Zenta községek területéről h ív tunk ven
dégeket) megteremteni az elmélet és a gyakorla t egységét, a pályaválasz
tás tekintetében. 

A beszélgetés meghívott vendégei BÁCSI Lajos, az adai Halász J ó 
zsef Mezőgazdasági- ipar i Kombiná t káderügyi előadója, BIACS Ferenc, 
a kanizsai Épí tőipar i Kombiná t káderügyi és oktatási előadója, DÉGI 
Emil mérnök, a Körzeti Gazdasági K a m a r a t i tkára , DOBÓ Mihály, az 
adai Potisje Szerszámgépgyár káderszolgálatának vezetője, FEHÉR Ist
ván, a SZISZ kanizsai Községi Válasz tmányának elnöke, GUTÁSI Já
nos, a kanizsai Radnót i Miklós Egységes Középiskola I I . osztályos ta 
nulója, KAPLAK Andrija, a zentai Egységes Középiskola I I . osztályos 
tanulója, KOÓS Sándor, az dai Petar Drapsin Fémipari Szakirányú Ok
tatási Központ tanulója, SEFFER Brigitta, a zentai Szakirányú Oktatási 
Központ jogi tagozatos tanulója, SÓTI Erzsébet t anár , a zentai Egységes 
Középiskola igazgatója, TÓTH György, a Szocialista Szövetség adai 
Községi Válasz tmányának elnöklője és VARJÚ György, a kanizsai Épí
tőipari Szakiskola tanulója voltak. Lapunka t a beszélgetésen dr. TÓTH 
Lajos egyetemi tanár , a Létünk szerkesztő bizottságának tagja és AZUC-
KI Lívia helyettes szerkesztő képviselte. A beszélgetést SZÖLLÖSY VÁ
GÓ László vezette. 

A beszélgetéshez dr . Tó th Lajos mondot t bevezetőt: 



Felmérhetetlen az a veszteség, mely azáltal éri az egyéneket és a 
társadalmat , hogy nagyon sok ember nem olyan munkakörbe kerül — 
nem azt a pá lyá t választja (nincs lehetősége azt a pá lyá t választania) , 
ami neki, az egyénnek legjobban megfelelne. Ezt a veszteséget nem lehet 
felmérni, de mindannyian t isztában vagyunk azzal, hogy óriási — egyé
ni szempontból is, társadalmilag is. Figyelembe kell i t t venni társadal
munknak azt az elvét, hogy mindenki a neki megfelelő helyre kerüljön, 
képességeihez mérten kapcsolódjon be a munkába . Ez teljesen ideálisan 
persze nem valósí tható meg. Az első kérdés mégis az, hogy mit teszünk, 
vagy mit te t tünk a múl tban a helyes, a megfelelő pályaválasztás érdeké
ben, mennyire és mennyiben hatékony és kielégítő az ezt elősegítő tá
jékoztatás, milyenek a társadalmi lehetőségek. 

Az első nagy kérdés tehát az, hogy az egyéni lehetőségek, óhajok, kí
vánságok hogyan alakulnak ki, hogyan érvényesülhetnek. A pályaválasz
tásról való gondoskodásnak a legfiatalabb gyermekkorban — egy kis 
túlzással azt is mondha tnánk : a születéskor — kell megkezdődnie. A 
gyakorla tban, ha fel is merül ez a kérdés a korai gyermekkorban, csak 
az általános iskola utolsó osztályaiban válik tudatossá (elsősorban csa
ládi körben), majd az egységes középiskolában társadalmilag irányítot t , 
szervezett tevékenységgé válik. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a pálya
választási korha tá r az eddigi 14—15 évről 16—17 éves kor ra tolódott 
el, ami jelentős változás az előző oktatási rendszerrel szemben. 

A pályaválasztással kapcsolatos kérdések közül különösen érdekesek 
azok, melyek az egyéni pályaválasztást befolyásolják, az „ez és ez aka
rok lenni"-döntést meghatározzák. A szülők befolyására gondolok, a 
tradíciók (pozit ív és negatív) hatására, a szűkebb és a szélesebb társadal
mi környezet : a család, a barátok, valamint a társadalom intézményesí
tett pá lya i rányí tó szerepére. A társadalmi fejlődés i ránya is egyike lehet 
a pályameghatározó tényezőknek. A pályaválasz tó f iataloknak gyakran 
vannak információik arról , mely ágazatokban vannak jobb feltételek, 
hol becsülik meg jobban az embert mint munkást , melyik ágazatokban 
lehet könnyebben (és jobban) elhelyezkedni, illetve hova lehet beirat
kozni és onnan melyik i rányban tud továbbtanulni . Ezek tehát azok a 
körülmények és mozzanatok, melyek hatással lehetnek a pályaválasz
tásra. 

A pályaválasztási döntés sem egyforma: egyesek ha tározot tak nemcsak 
az ágazat , hanem azon belül még a foglalkozás megválasztásában is, má
sok bizonytalanok, elképzeléseik a jövendő életpálya tekintetében ho
mályosak. Ez részben diszpozícióknak tulajdonítható, de csak részben! 
Nagyobbrészt a környezet hatása alat t kialakult , a környezet által k i 
a lakí tot t érdeklődésről van szó. 

Ennek a kérdésnek a másik oldala, hogy milyen profilú szakemberekre 
van a társadalomnak szüksége — pil lanatnyilag, illetve a közeli és a 
távolabbi jövőben. 

Világszerte a lkalmazot t gyakorlat , hogy az általános oktatás befejező 



része bizonyos orientációs szakasz: tájékoztat , i rányít , tanácsot ad a 
pályaválasztással kapcsolatban. Ez különböző szervezeti formákban va
lósul meg, az illető ország oktatási rendszerének sajátosságaihoz igazod
va. Ezzel kapcsolatban seregnyi kérdés megválaszolására kerülhet sor a 
beszélgetés folyamán: hogy fest a termelés megismerése a gyakorla tban, 
a társult munkával való kapcsolat kiépítése, a termelési gyakorlatok 
megszervezése, mivel lehetne vagy kellene tar ta lmasabbá, a pályaválasztás 
szempontjából hasznosabbá tenni, mit tud tenni ebben az i rányban már 
az általános iskola, a személyiséglapok lehetőségeinek felhasználása a 
pályaalkalmasság megállapításában (egyáltalán: van-e folytatása ennek 
a személyiséglapnak a középiskolában?!), a pályaválasztás gyakor la ta 
és sok egyéb kérdés. 

Külön kérdéscsoportot képez a nemzetiségi nyelvű oktatás pályameg
határozó szerepének vizsgálata: há t rányban van-e a pályaválasztás te
kintetében az a tanuló, aki nemzetiségi nyelven végezte az általános és 
(az egységes) középiskolát, és ezen a nyelven kíván továbbtanulni , be
szűkíti-e ez számára a választás lehetőségét, és milyen m é r t é k b e n ? . . . 

Természetesen van ennek a kérdésnek egy sokkal szélesebb és jóval 
fontosabb vetülete is: a kádertervezés, aminek ar ra kell választ adnia, 
milyen szakemberekre van szüksége a társadalomnak pil lanatnyilag, 
milyenre lesz a közeli, illetve a távolabbi jövőben, tekintetbe véve ezek
nek a prof i loknak a felvázolásánál a folyamatos termelés-technológiai 
fejlődést is. Arról van itt szó, hogy a termelő társultmunka-szervezetek 
mennyiben képesek káderszükségleteiket megközelítő pontossággal kimu
ta tni , meghatározni — bizonyos távla tokban. Ezeknek a táv la toknak az 
ismeretétől függ ugyanis az iskolahálózat — elsősorban a közép- és fel
sőfokú szakirányú oktatás hálózatának — kialakítása. 

A kérdést az teszi különösen bonyolul t tá , hogy mindenkinek meg kell 
találnia helyét a társadalmi munkamegosztásban; a cél az, hogy a vá
lasztott pálya egyaránt kielégítse az egyén vágyait , törekvéseit, feleljen 
meg adottságainak, de egyúttal a társadalom szükségleteinek és elvárá
sainak is. 

Mivel a szabad pályaválasztás objektív meghatározóinak egyike a tár
sultmunka-szervezet, vizsgálódásainkban abból indultunk ki, milyen a 
munkaszervezetek káderszolgálatainak szervezettségi szintje, hogyan tör
ténik a pi l lanatnyi és a távlat i káderszükségletek felmérése. 

T E R V E Z É S A T Á R S U L T M U N K A - S Z E R V E Z E T B E N , M I N T A 
PÁL Y A VÁLASZTÁSI-PÁL Y A I R Á N Y I T Á S I ÉS A S Z A K I R Á N Y Ú 

O K T A T Á S I T E V É K E N Y S É G K I I N D U L Ó P O N T J A 

DOBÓ Mihály: 
A téma, mellyel foglalkozunk, több vonatkozásban is érinti a munka

szervezeteket: kádertervezés, káderszervezés stb. H a az ember el akarja 



kerülni azt , hogy általánosságban beszéljen, az általános jelenségeket 
egy munkaszervezet szintjén kell konkret izálnia; a munkaszervzet , ahol 
én dolgozom, az adai Potisje Szerszámgépgyár. Megpróbálom ennek a 
gyakor la tán keresztül érzékeltetni a problémákat , egyúttal azt is meg
kísérlem bemutatni , milyen módon kutat juk mi a megoldásokat káder
kérdéseink rendezésére. 

A szerszámgépgyártás területén meglehetősen változatosak az igé
nyek: az univerzális esztergapadok mellett a számjegyvezérlésű célgépek 
i ránt is mind nagyobb az érdeklődés — ez egyúttal a kádertervezés i rá
nyát is megszabja. I t t kell e lmondanom, hogy a mi pé ldánkat nem lehet 
fenntartás nélkül ál talánosí tani : nincs még minden munkaszervezetnek 
olyan káderszolgálata, amely az adminisztra t ív ügyvitelezésen túl képes 
volna eleget tenni mindazoknak az összetett igényeknek, melyeket a 
modern termelési technológiák alkalmazása a káderszolgálatokkal szem
ben támaszt . A mi káderszolgálatunkat úgy építet tük fel, hogy ne csak 
adminisztrálni tudjon, hanem képes legyen a kádertervezésben, káder
szervezésben való érdemi részvételre is, és a vál lalat képzési és káder
kérdései megoldásában való közreműködés mellett bekapcsolódhasson az 
általános oktatási rendszer vérkeringésében is: együtt tudjon működni 
az oktatási szervezetekkel, érdekközösségekkel, a gazdasági kamara meg
felelő szerveivel és minden érdekelt tényezővel. 

Mégis, minden igyekezetünk ellenére sem vagyunk képesek a hosszú 
távú kádertervezésre. A legjobb esetben csak elképzeléseket, projekciókat 
vázo lha tunk fel: a termelés orientációja (ami a világpiaci igények vá l 
tozásának függvénye) olyan ütemben változik, hogy elképzelhetetlen 
10—15 éves termelési p rogramokat készíteni. A z általános létszám- és 
szakképzettségi szintváltozások megkörvonalazása még talán el is kép
zelhető, de ezen belül a szűk szakmai profilok tervezését már nincs mire 
a lapoznunk. Mer t hiába látjuk mi jelen pi l lanatban úgy, hogy 3—4 év 
múlva 50, 100 vagy 150 újabb esztergályosra lesz szükség, ha a világ
piacon a szerszámgépek terén az automatikus vezérlés válik a lapvető 
igénnyé, nekünk nem esztergályosokra, hanem elektronikai, kibernetikai 
stb. szakemberekre lesz szükségünk. Ez azonban nem tőlünk függ, hanem 
az informatika, a kibernetika, az elektronika fejlődésétől és eredményei
nek alkalmazásától . 

A konkrét (szűk profilú) kádertervezés maximális fesztávolsága nem 
lehet hosszabb egy évnél, hiszen előfordul, hogy az évi termelési prog
ramon kell év közben vá l toz ta tnunk, ami megfelelő káderkérdéseket is 
magával hoz. Mi foglalkozunk például dolgozóink szakmai kiegészítő és 
továbbképzésével is, üzemi pszichológusunk nemcsak a munkásfelvétel
nél, hanem a későbbi pályamódosí tásoknál is jelentős szerephez jut . 
Meggyőződéssel ál l í tom, hogy nem lehet a szakirányú oktatás rendszerét 
a munkaszervezetek pi l lanatnyi szükségleteinek szűk szakmai profiljára 
alapozni , hanem tar ta lmilag kell annyira rugalmassá tenni, hogy a ter-



melési technológiák változásai által igényelt (szakmán belüli) átképzés 
se a munkaszervezet , se az egyén számára ne okozzon problémát. En
nek előfeltétele a jól megalapozott általános szakmai műveltség. 

B1ACS Ferenc: 
A kádertervezést a gazdaság fejlődésének i rányvonala szabja meg, ezt 

pedig nemcsak egy munkaszervezet dolgozói határozzák meg, hanem az 
általános társadalmi mozgások is. Az építőipar, az építőanyag-gyártás ta
lán még szorosabban kapcsolódik ezekhez a társadalmi mozgásokhoz, 
mint sok más gazdasági ág. 

Kanizsán sok évtizedes hagyománya van az épí tőanyag-gyártásnak, az 
épí tőiparnak és a kísérő szolgáltató kisiparnak. Ezek az ágazatok leg
nagyobb számban szakmunkásokat igényelnek és a kádertervezésnél is 
a szakmunkásprofi lok képezik a központi kérdést : a szakirányú okta
tás I. évét végzett szakosított szakmunkások, mert elsősorban ezek hiá
nyoznak. Érdekes végigkísérni azt az uta t , amíg a káderszükséglet meg
fogalmazást nyer a fejlesztési tervekben. A dolgozók gyűlésein meghatá
rozzák a fejlesztés alapját és irányelveit, ezt követi a távlat i termelési
gazdasági tervek kidolgozása és csak ezek alapján lehet hozzáfogni a 
káderfejlesztési tervekhez. A ki indulópontul szolgáló káderfelmérésben 
a jelenlegi és a szükséges káder szakképzettségi szintje mellett figyelem
be kell venni a meglévő dolgozók élet- és munkakorá t is, mint a távlat i 
kádertervezés egy lényeges elemét. 

Éppen a szakmunkás-káder szintjén nyi lvánul meg az első ellentmon
dás az között , amire a munkaszervezetnek szüksége van, illetve amit az 
iskola nyújt. Mint mondtam, számbelileg elsősorban szakosított szak
munkásokra van szükségünk, ehelyett nagyobbrészt technikusokat ka
punk, akikre viszont alig vagy egyáltalán nincs szükség. Megnehezíti a 
kádertervezést a szűk szakmai szakosítás, ami már a középfokú oktatás-
szintjén bekövetkezik. Ilyen tagozatok is nyí lnak például, hogy „magas
építészeti műszaki rajzoló" vagy „mélyépítészeti műszaki rajzoló". Kér
dezem én, hogy aki ilyen tagozat megnyitását kezdeményezi, t isztában 
van-e azzal, hogy mire van szüksége egy építővállalatnak? 

TÓTH György: 
Van a pályaválasztásnak egy másik oldala is: sokak szerint az a lap

vető probléma az, hogy a fiatalok nem elég tájékozottak. Az én véle
ményem az, hogy igenis jól ismerik az egyes szakmák előnyeit és há t rá 
nyai t ; ezzel függ össze, hogy nehezen választanak termelő szakmát — 
ismerik a fizikai munka körülményeit , a személyi jövedelmeket, a ter
melőmunka kisebb vonzereje ezzel függ össze. Jobb munkafeltételekkel, 
magasabb személyi jövedelmekkel lehet csak ezen a helyzeten vál toz ta t 
ni, a pályaválasztást pedig megfelelő ösztöndíjazási poli t ikával serken
teni. És ha ez megvan, akkor van értelme a tájékoztatásnak — ez bebi-



zonyosodott nálunk, Adán , mikor öntő szakmunkásokat toboroztunk, 
akikre évek óta óriási szükség van. 

Ahhoz viszont, hogy tudjuk, milyen káderekre van szükség, a káder
szolgálatoknak feladatuk magaslatán kell állniuk. Mer t nem hiszem, 
hogy volna Vajdaságban olyan ember, aki ma meg tudná mondani , hogy 
őszre milyen tagozatokat kellene nyi tnunk. Terveinket sokszor azért 
készítjük, mert el kell őket készíteni. Részben meg tudom érteni a mun
kaszervezeteket: amíg a termelési terveket csak rövid távra tudjuk el
készíteni, káderterveink sem lehetnek másmilyenek. H a pontos és rész
letes káderterveket nem is, legalább megközelítően reális tervezést azon
ban nem nélkülözhet az oktatás, mert enélkül ki látástalan helyzetbe 
kerülne. 

DÉGI Emil: 
A Körzet i Gazdasági Kamara közvetve vesz részt a munkaszervezetek 

káderproblémáinak a megoldásában. Ezt elsősorban a kamara káder-, 
tudomány- és oktatásügyi egyeztető bizottsága útján végzi. Távol állunk 
még attól , hogy minden tekintetben eleget tudjunk tenni ezeknek a fel
ada toknak, hiszen mi egyelőre még csak odáig ju to t tunk, hogy regiszt
ráljuk azokat az ál láspontokat , melyek a társultmunka-szervezetek szint
jén kialakul tak, ezeket egyeztetjük és jut tat juk el a megfelelő oktatási 
szervekhez. Igyekezetünk elsősorban ar ra irányult , hogy csökkenjen a 
túljelentkezés egyes szakmákra (például a társadalmi tevékenységek terü
letén), ehelyett a h iányszakmák felé i rányí tsák a pályaválasztó fiatalo
kat . Mind közelebb ju tunk ahhoz, hogy a beiratkozások létszáma a tény
leges szükségleteket tükrözze. 

Talán mondanom sem kell, milyen problémát jelent, hogy még nem 
készült el az egységes szakmajegyzék és a vele összhangban lévő szak
képzettségi fokozatok behatárolása. Ezek u tán mi sem természetesebb, 
mint hogy a munkaszervezetek még ma is, évekkel az oktatási reform 
bevezetése u tán a régi szakmajegyzék és a régi szakképzettségi fokozatok 
alapján rendezik káderügyeiket — a munkafeladatok és munkakörök 
rendszerezésétől a kádertervezésig: a káderügyi aktusokból hiányzik az, 
ami az oktatásban már gyakor la t tá vál t . I lyen i rányban már folynak a 
munkála tok és csak ez után várha tó , hogy a továbbtanulásban a társult 
munkáé legyen a döntő szó. Jelenleg azonban még — nincs okunk szé
pítgetni — elég megalapozatlanul ha tá rozzák meg, melyik szakmákon 
milyen képzettségi fokozatú, mennyi szakemberre van szükség. Ennek 
közvetlen következménye már az elhelyezkedésnél megmutatkozik. 

Visszatérve a kádertervezéshez: a kamara és a községek megfelelő szol
gálatai jelenleg azt vizsgálják, hol t a r t anak a munkaszervezetek káder
szolgálatai — milyen az összetétele, a szervezettsége, milyen szintet ért 
el, hiszen jól felkészült és akcióképes káderszolgálatok nélkül csak lég
váraka t épí tünk. A káderszolgálatok felerősítésével azonos jelentőségű a 



kádertervezés módszereinek egységesítése is. Mindennek az a célja, hogy 
képessé tegyük a káderszolgálatokat olyan kádertervezésre, mely tekin
tetbe tudja venni a várható technológiai fejlődést, a munkaszervezési 
változásokat, mely együtt tud működni a munkaszervezeten belül és 
azon kívül is minden olyan tényezővel, mely befolyással lehet a szak
emberképzésre. 

A káderszolgálatoknak és a pályaválasztási tanácsadóknak (ez utób
biak sokfelé szinte teljesen leálltak a munkával) fokozottabban kellene 
együttműködniük egyrészt a munkábalépés, másrészt a szükséges számú 
és profilú szakember biztosítása érdekében. 

BÁCSI Lajos: 
A szükséges káderek biztosításának legjárhatóbb útja — ez a mi ta

pasztalatunk is — az ösztöndíjazás. Munkaszervezetem jelentős eszközö
ket fordít ösztöndíjakra. Az ösztöndíj-pályázatok kiírásánál a fej
lesztési terveket vesszük alapul, az ösztöndíjak odaítélésénél pedig az 
általánosan elfogadott kritériumok mellett azt is mérlegeljük, melyik 
község területéről való a pályázó. Előnyben részesítjük a kombinát dol
gozóinak gyermekeit. 

A jelenleg készülő középtávú fejlesztési tervnek szerves részét képe
zik a kádertervek is, melyek elkészítésénél a jelenlegi káderösszetételből 
indulunk ki, számtalan tényezőt véve tekintetbe: a várható termelési 
változásokat, agrotechnikai és technológiai fejlődést, a természetes elöre
gedést (nyugdíjazás) stb. A technológiai fejlődés a mi szervezetünkben 
is nehezen meghatározható variánsként jelentkezik, ami azzal a veszély-
lyel jár, hogy a középtávú terv utolsó egy-két évére nézve a jelenlegi 
elképzelések lényeges revízióra szorulhatnak. 

Dr. TÓTH Lajos: 
A káderszolgálatok az utóbbi néhány évben óriási változáson mentek 

át: a jelentéktelen, elsősorban adminisztratív ügyintézés helyébe a sokkal 
összetettebb, nagyobb jelentőségű feladatok kerültek (persze vannak 
munkaszervezetek, ahol még csak latolgatják az ilyen operatív feladatok 
ellátására is képes káderszolgálat létrehozásának lehetőségeit). A soron 
következő lépés az volna, hogy ezek a szolgálatok fejlesztési szolgálattá 
alakuljanak: a vállalati fejlesztés tudományosan megalapozott káder
tervezést igényel. Ha egy termelő munkaszervezet lépést akar tartani a 
technológiai fejlődéssel, a káderfejlesztésnek a technológiai fejlesztés előtt 
kell járnia. Ez szorosan összefügg a vállalatvezetés korszerűsítésével is: 
a jelenleginél sokkal korszerűbb vállalatvezetésre van szükség. Az ön
igazgatás további kibontakozásában nagy szükség van a korszerű veze
tésre, a jól felkészült szakszolgálatokra, mert jórészt rajtuk múlik, hogy 
a tudományos és a műszaki eredményeket hogyan tudjuk beépíteni a 
termelési gyakorlatba. 



PÁLYAVÁLASZTÁSI T É N Y E Z Ő K ; K Ö Z V E T L E N ÉS K Ö Z V E T E T T 
P Á L Y A I R Á N Y Í T Á S 

TÓTH György: 
A mai beszélgetés tá rgyát képező kérdések java részét a gyakorlatból 

ismerem. A Szocialista Szövetség Adai Községi Válasz tmányának okta
tásügyi szakosztálya egyebek mellett ezekkel a kérdésekkel is gyakran 
foglalkozott: nem túlzás azt mondani , hogy évek óta szerepelnek a kü
lönböző testületek üléseinek napirendjén. 

Nézzük először a pályaválasztási tanácsadást! 
A foglalkoztatási érdekközösség keretében működő pályaválasztási 

szolgálat gyönyörűen dolgozott egész a közelmúltig — az iskolareformig. 
N e m volt olyan nyolcosztályos iskolát végzett diák, akivel a pályavá
lasztási szakemberek ne foglalkoztak volna. Az iskolareform (és az egy
séges középiskola létrehozása) egyesekben talán azt a hitet keltette, hogy 
a pályaválasztási tanácsadás ezután másnak válik a kötelességévé: a fog
lalkoztatási érdekközösség pályaválasztási szolgálata elhalt — legalább
is nálunk, Adán ez a helyzet. Mi a kikindai foglalkoztatási érdekközös
séghez ta r tozunk, ma már ennek az érdekközösségnek úgyszólván egy 
embere sincs, aki a pályaválasztással foglalkozna. Pedig van ennek a 
munkának közvetlenül k imuta tha tó anyagi vonatkozása is: helyes pálya
irányítás esetén minden bizonnyal csökkenne azoknak a fiataloknak a 
száma, akik tanulmányaik befejeztével a munkanélküliek listájára ke
rülnek. 

Fel kellene újítani a pályaválasztási tanácsadást, mert ez mindany-
nyiunk érdeke. Tény, hogy ebben az iskolának, a pedagógusoknak is 
van mit tenniük, de nem hagyhatjuk, hogy az egész összetett munka az 
ő nyakukba szakadjon. N e m sok értelmét látom minden község terüle
tén külön szolgálatot létrehozni — ez meghaladná gazdaságunk teher
bírását — de a községközi intézmények, saját területük káderigényeinek 
figyelembevételével racionálisan el tudnák látni ezt a munká t . 

A szakirányú oktatás regionális egybehangolása sem újkeletű kérdés. 
Ügy indul tunk annak idején, hogy létrehozunk (Vajdaság területén) 
negyven központot — negyven erős, jól felszerelt, képzett káderekkel 
rendelkező oktatási központot . A tervezett negyvenből száztíz lett, 
persze sok kívánnivalóval . Mintha minden község ar ra törekedett vol
na, hogy minél többet nyisson, még ha nincs is meg hozzá a szükséges 
tanulóanyag, az okta tás objektív és szubjektív feltételei. így azután nem 
csoda, hogy az utolsó percig nem tudjuk, hol milyen tagozatok nyílnak, 
mert ilyen körülmények között , amikor mindenki mindenért kapkod, ne
héz egybehangolni az igényeket és a lehetőségeket. Ezért a helyzetért 
szerintem a felsőbb oktatási fórumok a felelősek. A szétforgácsolt, törpe 
oktatási központok (központok-e valójában?) már felszereltségüknél, 
káderproblémáiknál fogva sem képesek úgy felkészíteni a tanulókat , 
hogy meg tudjanak felelni a termelés vagy a felsőfokú oktatás igényei
nek. 



BIACS Ferenc: 
A káderek biztosítása, a pályairányí tás tekintetében nagy jelentősége 

van a megfelelő ösztöndíjazási pol i t ikának: ha nekünk szakosított szak
munkásokra van szükségünk, ilyen profi lokat ösztöndíjazunk. N e m va
rázsvessző az ösztöndíj , de a té továzók csoportjánál (akik maguk sem 
tudják ha tározot tan , merre mennének) jelentős tényezővé válhat . Per
sze, nincs kizárva a munka melletti továbbtanulás sem, de ez a gyakor
lat még nem járódot t be. 

A hiányszakmák iránti érdeklődés növelésének másik lehetősége a 
megfelelő jövedelemelosztás. H a egy termelő szakmunkás magasabb 
személyi jövedelmet valósíthat meg, mint — mondjuk — egy nyi lván
ta r tó , ez b izonyára sokakat megfontolásra késztet. 

Külön kategóriát képeznek azok a dolgozók, akik csak megkezdték 
(vagy meg sem kezdték) az egységes középiskolát — általános iskolai 
végzettséggel ál l tak munkába. A munkahelyi betanítás útján (a mun
kásegyetem vagy a szakirányú oktatási központ közreműködésével) tesz-
szük őket alkalmassá egyszerűbb munkafeladatok elvégzésére. 

Még egy problémáról kell szólnunk, amikor a pályaválasztási ténye
zőket tárgyal juk: az építőipar hagyományosan férfi munkaerőt foglal
kozta tó gazdasági ág. N ő k alkalmazása, a sokfelé szétszórt építőhelye
ken történő elszállásolásuk, a megfelelő tisztálkodási-egészségügyi felté
telek biztosítása, az ot thon marad t családtagokról való gondoskodás — 
jelenlegi körülményeink közöt t még megoldhatat lan. Nehezít i a női 
munkaerő foglalkoztatását a nehéz fizikai munka is. A távla tok azon
ban azt sejtetik, hogy az építőiparban (elsősorban az épí tőanyag-gyártás
ban) fokozatosan fejlődik a gépesítés. A gépek mindenekelőtt a nehe
zebb fizikai munkafeladatok végzését könnyí t ik meg, így — ha nem is 
máról-holnapra , de belátható időn belül — lehetővé teszi a nők alkal
mazását ezen a területen is (előregyártott épületelemek, kerámiaidomok, 
vasbetonelemek szerelése stb.). 

Az épí tőiparban természetesen nemcsak klasszikus értelemben vett épí
tőmunkásokat foglalkoztatunk, hanem más szakmájúakat is: villamos-
és fémipari, valamint közlekedési szakemberekre is nagy szükségünk 
van. Ezek is h iányszakmának számítanak — tavaly ha tvan ösztöndíjra 
í r tunk ki pályázatot , alig jelentkeztek húszan (nemcsak a Kanizsáról 
hanem a környező községekből jelentkezőket is beleszámítva). 

Tisztában kell lenni azzal , hogy az ösztöndíj bizonyos kötelezettséget 
jelent: akit két évig ösztöndíjazunk, három évre kötelezi el magát a 
munkaszervezethez. H a ezalatt megtalálja a számítását, netán előlép 
(például munkavezetővé, amire egy technikusnak reálisabb az esélye), 
valószínűleg továbbra is marad , de sokan vannak , akik a kötelező idő 
után, jobb kereset vagy más előnyök reményében más munkaszervezet
hez mennek át — az építőiparban viszonylag magas a munkásvándor
l á s . . . 



VARJÚ György: 
Én egyike vagyok azoknak, akik megpályázták és meg is kap t ák az 

Építőipari Kombiná t ösztöndíját. Első éves vagyok, az ácsszakmát ta 
nulom, de ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy — amennyiben jó 
lesz a tanulmányi eredményem — tovább kapjam az ösztöndíjat, akár 
az egyetem befejezéséig is. 

Azzal kapcsolatban, hogy a munkaszervezetnek szakmunkásokra, 
nem pedig technikusokra van szüksége, elég sokat beszélgettünk az osz
tályban. A többség el akarja végezni a második évet is: a technikusi ok
levél sokkal vonzóbb, mint a szakmunkás-bizonyí tvány. És miért ne le
hetne technikusi oklevéllel is termelő munká t végezni, ácsként dolgozni, 
különösen ha ácsként kétszeresét is megkeresheti annak, amit technikus
ként kapna? 

FEHÉR István: 
Mind többször halljuk, hogy a munkaszervezeteké a kulcsszerep a 

pályairányí tásban (ez szorosan összefügg a szakirányú oktatásban be
töl töt t szerepükkel), ezzel szemben a társul t munka még sok esetben nem 
készült fel arra , hogy az ebből adódó feladatokat érdembelileg ellássa. 
Így azután elég gyakran megtörténik, hogy a társult munka nevében, a 
társult munka érdekeire h iva tkozva a társult munkán kívül állók dön
tenek. A pozi t ív példák azt bizonyítják, hogy a legkevesebb probléma 
ott adódik, ahol a munkaszervezet káderigényei közvetlenül valósulhat
nak meg, ahol nem ékelődnek be különféle közvet í tők. 

A társadalmi-poli t ikai , oktatási és szakosított szervezetek fontos szere
pet töltenek be a tájékoztatásban, a közvélemény alakí tásában, de a 
döntő tényező mégis a munkaszervezet marad , megfelelő ösztöndíjazási 
és serkentő jövedelemelosztási poli t ikájával, a munkábalépés biztosítá
sával. 

SÓTI Erzsébet: 
Az oktatási reformnak a pályaválasztás szempontjából legnagyobb 

horderejű újítása a termelés- és technika alapjai t an tá rgy bevezetése. A 
mi tapaszta la ta ink szerint — amennyiben következetesen törekszünk a 
tantervi követelmények megvalósítására — óriási jelentőségű, hogy a 
munkaszervezetek megnyílnak a tanulók előtt: nem kívülről , előadások, 
filmvetítések útján ismerkednek meg a termelési folyamattal , az egyes 
szakmákkal , hanem közvetlenül, a termelőmunkában, a termelési folya
matban. E téren már szép tapaszta la ta ink is vannak , mégis előfordul 
(és sajnos nem elszigetelten), hogy a munkaszervezetek nyűgnek érzik 
a rendszeresen odalátogató tanulócsoportokat . Vannak az ilyen maga
tar tásnak objektív okai is: a tanulókkal folyó munka sajátos felkészülést 
igényel at tól a (termelő) munkástól , akire a d iákokat bízzuk, anyagilag 



sem serkentjük megfelelően ezt a munkát , sok esetben alkalomszerűen 
foglalkoznak a kérdéssel. 

A kezdeti zökkenők ellenére, a gyakor la t azt bizonyítja, hogy ez 
hasznos munkaforma: nemcsak a termeléssel, hanem a jövedelemszerzés 
és -elosztás módjával , az önigazgatás gyakor la tával is megismerkednek 
a tanulók. A munkaszervezetek mégsem élnek a lehetőséggel: ahelyett, 
hogy ezeket a gyakor la tokat kádergondjaik enyhítésére használnák fel, 
közvet í tőktől várják a segítséget. Persze hiba volna megfeledkezni arról , 
hogy a szakma közvetlen megismerése néha nem vonzó, hanem taszító 
tényezővé válhat! Tény az, hogy a pályairányí tás tekintetében sok a 
tennivaló: ezek a tennivalók pedig nem kizárólag az iskolára, a peda
gógusokra várnak . 

GUTÁSI János: 
Valóban igaz az, hogy a termelési gyakorla tokon sok mindent meg

lá tunk: nemcsak azt, ami szép, hanem egy szakma fonákját is, a vál
lalaton belüli viszonyokat stb. A munkások is sokszor éreztetik velünk, 
hogy terhükre vagyunk, másik oldalról pedig azért bírálnak bennünket , 
mert „nem megfelelő a hozzáál lásunk". Kinek volna megfelelő „hozzá
állása", ha azt tapasztalja, hogy tessék-lássék foglalkoznak vele, hogy 
csak olyan teddide- teddoda munkáva l bízzák meg, aminek sokszor 
nincs is értelme? 

A pályaválasztással kapcsolatban nagyon fontos az, ha az iskolában 
van ilyen szakember. A mi iskolánkban például egy pszichológus fog
lalkozik ezzel és mindenki tudja, hogy szabadon fordulhat hozzá és 
választ is kapha t az őt érdeklő kérdésekre. 

EGY HALLGATÓ: 
Úgy hal lot tam, hogy ezt a pályaválasztási tanácsadó munkát az anya

gi eszközök hiánya is akadályozza . N á l u n k például (az egységes közép
iskola I I . osztályában) azért nem került sor a pályaalkalmassági vizs
gálatokra, mert nem volt elég pénz a tesztek beszerzésére. N e m tudjuk, 
hogy így volt-e csakugyan — bennünket így tájékoztat tak. 

És még ha nagyjából tájékozódunk is a továbbtanulási lehetőségekről 
és a szükségletekről a saját községünk területén, de nagyon keveset tu
dunk arról , mi van azon túl. N e m arra gondolok, hogy egész Vajdaság 
területén, de a pályaválasztást és a szakirányú okta tás t legalább a szom
szédos községek területén egybe kellene hangolni. 

SÓTI Erzsébet: 
A községközi együttműködés, akár az oktatás , akár a pályaválasztás 

kérdéseiben, csak abban az esetben valósulhat meg, ha a legszélesebb tár -



sadalmi a lapokra helyezzük. Vegyük például a Tiszavidéket: t udnunk 
kellene az egyes községek gazdasági szükségleteit (a jelenlegieket épp
úgy, mint a táv la tokat ) , egybe kellene és lehetne hangolni hol milyen 
irányú okta tásnak vannak meg a legjobb eltételei. Nincs értelme ugyan
azt a szakirányt fejleszteni Adán is, Zentán is, Kanizsán is; a tanulókat 
és a munkaszervezeteket viszont tájékoztatni kell arról , hogy az ilyen és 
ilyen káderek képzésére itt van lehetőség. 

EGY HALLGATÓ: 
Igen, mert jelenleg — még ha van is elképzelésem arról , milyen szak

mára szeretnék menni — nincs kihez fordulnom, hogy melyik város 
melyik iskolájában tanulha tom az illető szakmát. Sokszor kapunk téves 
tájékoztatást is: va lamikor vol t egy szak — például fogtechnikai a sza
badkai egészségügyi iskolában — ami évekkel ezelőtt megszűnt, de en
gem még az idén is úgy tájékoztat tak, hogy oda kell mennem, ha fog
technikus akarok lenni. A tájékoztatásnak csak úgy van értelme, ha min
dig időszerű. 

KOÓS Sándor: 
A pályaválasztási tájékoztatást nem lehet teljes értékűnek tekinteni, 

amennyiben nem tájékoztat az elhelyezkedési lehetőségekről is. N e m a 
pi l lanatnyi esélyekre gondolok, hanem arra az időre, amikor a mai pá
lyaválasztó fiatal végez. Mer t mi történik, ha ma azt mondjuk egy fia
talnak, hogy erre és erre a szakmára szüksége van a gazdaságnak, ő el
végzi a középiskolát, esetleg az egyetemet is, és amikor munkára jelent
kezik, kiderül, hogy nincs számára munkalehetőség? Mennyi idő, pénz, 
szellemi energia megy így veszendőbe! 

DR. TÓTH Lajos: 
Felmerült a kérdés, hol kellene kialakí tani a pályaválasztási tanács

adás rendszerét és hogyan lehetne ha tékonnyá tenni. Ez kettős feladat: 
egyrészt a pályaalkalmasság megállapítása — ez az iskolai nevelőmunka 
keretében oldható meg, másrészt a tájékoztatás a továbbtanulási és az 
elhelyezkedési lehetőségekről — ez csak regionálisan szervezhető meg. A 
pályaválasztás nem különíthető el az oktatás-nevelés egészétől: a tanulók 
hajlamainak, adottságainak, képességeinek megismerésére a tanulmányok 
során számtalan lehetőség nyílik. Ezeket egybevetve az egyes szakmák 
pályaigényeivel válhat tar talmassá a pályaválasztási tanácsadás. 

GUTÁSI János: 
Ezt a folyamatos megfigyelést egy kicsit megzavarja az általános is

kolából a középiskolába való átmenet. Az általános iskolában megisme-



rik a tanuló érdeklődését, adottságait , különleges képességeit, de amikor 
tovább megy, az egységes középiskolában ismét üres lappal indul, lehet, 
hogy nem is nyílik a lkalma arra , hogy felszínre jussanak ezek a képes
ségei. Azt hiszem, hogy emiatt nagyon sokan örök időre kedvüket vesz
tik. 

SEFFER Brigitta: 
A pályaválasztást nagyon sok esetben nem az egyéni képességek vagy 

az érdeklődés, hanem egy sokkal prózaibb körülmény: a szülők, a csa
lád anyagi helyzete határozza meg. H á n y esetben az a döntő, hogy azt 
a bizonyos szakmát ott helyben lehet tanulni — még ha nem is vonzza 
különösebben a fiatalt, mert a lakóhelyen kívüli taní t ta tás t a csaláJ 
anyagi lehetőségei eleve kizárják? Az ösztöndíjazási polit ika pedig ezt 
nem tudja még kellően hatá ly ta laní tani . 

A N E M Z E T I S É G I N Y E L V Ű O K T A T Á S : A PÁLYAVÁLASZTÁS 
SAJÁTOS M E G H A T Á R O Z Ó J A 

TÓTH György: 
Területünkön (értem ez alat t Kanizsát , Zentát , Adá t és Szabadkát) 

a középiskolai szintű magyar nyelvű oktatás maradékta lanul megoldó
dot t : úgy vélem, hogy a középiskola befejezéséig úgyszólván semmi 
probléma nincs — az óvodától az egyetem küszöbéig a magyar nemzeti
ségű tanuló anyanyelvén tanulhat . Sőt, az egyetemek is folytatják ezt a 
gyakorla tot . Tudom például , hogy az újvidéki Technológiai Karon egyes 
tan tá rgyaka t , melyekre magyar előadójuk van, magyar nyelven is taní 
t anak (a hal lgatók létszáma itt jóval kisebb annál , amit az előírások a 
tagozat nyitásához minimálisként megál lapí tanak) . Ez persze nem min
den karon van így, tehát az i rányban kellene tevékenykednünk, hogy 
ahol lehetőség van, a többi karon is ezt a gyakor la to t fejlesszék tovább, 
lehetőséget adva a hal lgatóknak az anyanyelvű továbbtanulásra , legalább 
a vajdasági főiskolákon, egyetemeken. 

Egyébként is úgy tűnik, túlméretezzük a középiskola utáni tannyelv
váltással kapcsolatos problémát. Azok a magyar hallgatók, akik szerb
horvá t nyelven folytatják tanulmányaika t a belgrádi vagy másik egye
temen, semmivel sem érnek el gyengébb eredményt, mint azok a társaik, 
akik valamelyik szerbiai város középiskolájából jöttek. A nyelvi tényező 
nem gátolja olyan mértékben a hallgatót , hogy emiatt ne tudna tovább
haladni . Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ahol lehet, ne nyissunk 
magyar tagozatot , vagy legalább ne szervezzék meg egyes tan tárgyak 
magyar nyelvű oktatását , esetleg az előadások és a gyakorla tok viszony
latában kombinálva a magyar és a szerbhorvát nyelv alkalmazását . 



VARJÚ György: 
Én építőipari szakiskolában tanulok, anyanyelvemen: magyarul . H a 

továbbtanulásról van szó, Szabadkára gondolok, mert ott — ezt a je
lenlegi egyetemi hallgatóktól tudom — egyes t an tá rgyaka t magyar nyel
ven hal lgathatok, ezekből magyar nyelven is vizsgázhatok. Más lenne, 
ha például műépítészetet választanék: akkor Zágrábba vagy Belgrádba 
kellene mennem és ot t erre nem volna mód. 

B1ACS Ferenc: 
N e k ü n k több egyetemen is vannak ösztöndíjasaink és nem tapasztal

tuk, hogy a nyelvi ismeretekkel lett volna ba j ; inkább a szakmai felké
szültségen múlik, hogy mennyire nehéz vagy könnyű valakinek az egye
tem. 

GUTÁSI János: 
Sok olyan iskola van Vajdaságban, ahol az oktatás nemzetiségi nyel

ven folyik, de természetesen vannak olyan szakok is, melyeket csak 
szerbhorvát nyelven tan í tanak. Az t hiszem, hogy akik nemzetiségi nyel
ven tanul tak, jobban számba veszik képességeiket, felkészültségüket, mi
előtt nekivágnának az egyetemnek, és aki ilyen alapos önvizsgálat u tán 
iratkozik be, ál talában nem is húzza évekig a tanulmányokat . 

AZUCKI Lívia: 
Nem túlzás azt mondani , hogy nagyon jó eredményeket ér tünk el a 

nemzetiségi nyelvű oktatásban — még egyetemi szinten is. N e m akarok 
ünneprontó lenni, de tudni kell, hogy egy nemzetiségi hallgató számára 
sokkal több munká t igényel lépést ta r tani azokkal , akik anyanyelvükön 
tanulnak. Az sem vitás, hogy az egyetemek igyekeznek megoldást talál
ni a nemzetiségi nyelvű oktatás megszervezésére — ennek számtalan 
gyakorlat i példáját látjuk — de még mindig a hallgatók egyéni hozzá
állásán múlik a legtöbb. 

SEFFER Brigitta: 
Nagyon szerencsés megoldásnak tar tom, amikor kombinálják a ma

gyar nyelvű előadásokat a szerbhorvát nyelvű gyakor la tokkal , mert a 
kétnyelvűség megköveteli mindkét szaknyelv ismeretét. Másik példát is 
tudnék mondani — igaz, a kényszer szülte: ná lunk a középiskolában, a 
jogi szakon nem volt magyar tanár a bankügyletek előadására. Az ok
tatás szerb nyelven folyik, a t ankönyv is szerbhorvát nyelven íródott , 
dc magyar nyelvű jegyzeteket is kap tunk és akinek jobban megfelel, 
magyar nyelven is felelhet. 



Voltak egyes problémák — elsősorban azoknál , akik gyengén beszélik 
a szerbhorvát nyelvet; ezek segítségre szorultak, de végül ők is belejöt
tek. A konkrét eredmény: mindkét nyelven tudjuk az anyagot. Ez nem
csak a gyakorlat i munkában lesz hasznos, hanem azoknak, akik az egye
temen tanulnak tovább, a szerb nyelvű terminológia ismerete sok munká t 
megtakarí t . 

EGY HALLGATÓ: 
Én másban látom a problémát: nálunk (Kanizsán) tökéletesen meg

szervezték a magyar nyelvű oktatást , ezen kívül a környezet is olyan, 
hogy nagyon gyengén ál lunk a szerb nyelvvel. Amíg itt tanulunk, ez 
nem jelent érezhető há t rányt , de a továbbtanulást befolyásolhatja. Mert 
lehet, hogy a főiskolán, egyetemen egyes t an tá rgyaka t magyar nyelven is 
hal lgathatok, de a vizsgák többségét szerb nyelven kell letennem. 

DÉGI Emil: 
Azért , hogy a nyelvismeret hiánya ne legyen a továbbtanulást gátló 

körülmény, maguk a tanárok is sokat tehetnek. Én évekig taní to t tam 
középiskolában, saját gyakorlatomból meríthetek példát . A magyar nyel
vű t ankönyv kiegészítéseként szerbhorvát szójegyzéket készítettem, ezek
ben a legfontosabb szakkifejezéseket gyűjtöttem össze. H a sikerülne tar
tományi (országos) szinten megoldást találni ilyen szójegyzék kiadására 
— például a magyar nyelvű tankönyvek függelékeként — ez mentesítené 
a t anár t az egyéni szótárkészítés gondjától. Így aki továbbtanul , még ha 
gyengén beszéli is a szerbhorvát nyelvet, az elsajátított szakszó-készlet 
b i r tokában képes felzárkózni, nem kénytelen azt kuta tni , milyen szakon 
tanulhat magyarul , hanem helyt tud állni a választot t szakmán, még ha 
szerbhorvát nyelven kell is továbbtanulnia . 

Számítani lehet az egyetemi karokon a magyar nyelvi lektorátusokra 
is, több egyetemi karon az első két év tan tárgyainak zömét magyar 
nyelven is tanít ják, nem kell tehát, hogy a nyelvi tényező egyúttal pá
lyaszint-meghatározó tényező is legyen. 

DR. TÓTH Lajos: 
Úgy vélem, nagyon fontos részhez ér tünk: aki magyar nyelven (anya

nyelvén tanul az általános iskolában, a középiskolában, sőt a felsőokta
tás szintjén is, előnyös helyzetben van. Elsősorban anyanyelvét sajátítja 
el tökéletesen (beleértve a szaknyelvet is) és ez a személyiség fejlődése 
szempontjából többszörösen is jelentős. Viszont meglep, hogy itt, a Tisza 
mentén ilyen problémák vannak a szerbhorvát nyelv elsajátításával, 
még akkor is, ha ismerjük a lakosság nemzetiségi összetételét. A korsze
rű nyelvoktatás lehetővé teszi egy nyelv tökéletes elsajátítását, még ha 



nincsenek is meg a környezeti adottságok a mindennapi köznyelv gya
korlására. Tény, hogy a szerbhorvát nyelv ismerete nemcsak a tovább
tanulás, hanem az egyenrangú nyelvhasználat , az egyéni fejlődés, a fo
lyamatos önképzés szempontjából is jelentős. 

Az említett szerbhorvát terminológia elsajátítása középiskolai szinten 
ugyanolyan fontos a szaknyelv megismerése szempontjából, mint a szerb
horvá t nyelv mint környezetnyelv megtanulása a mindennapi nyelvhasz
nálat szempontjából. A környezetnyelv eredményes tanítása tehát (és 
erről gyakran megfeledkezünk) pályaválasztást meghatározó tényező is. 

SÓTI Erzsébet: 
Vita tha ta t lanul igaz a megállapítás, hogy ameddig a lehetőségek biz

tosí tot tak, jobb, ha az ember anyanyelvén sajátítja el az ismereteket, 
alakítja ki a fogalmakat. Csak a tökéletes anyanyelvi fogalmi rendszer
re épülhetnek stabil idegen nyelvű ismeretek. A lényeg felismerésének, 
kiemelkedésének képességét például anyanyelven jóval eredményesebben 
tudjuk kialakí tani , és ha ez a képessége kialakult , az illető idegen nyel
ven is előre tud haladni , még a valóban meglévő nyelvi nehézségek el
lenére is. 

Saját tapasztalatomból tudom, volt olyan évfolyamtársam, aki nyelvi 
problémák miat t akar t ki i ratkozni az egyetemről. Beszélgetés közben 
jöt tünk rá, hogy — jóllehet valóban nagyon gyengén beszélt szerbül — 
nem ez a fő probléma, hanem az, hogy teljes egészében próbál ta megta
nulni a terjedelmes anyagot : nem tud ta kiemelni a lényeget. Mikor ezen 
a problémán túljutott , a nyelvi nehézségekkel már meg tudot t birkózni. 

N e m valószínű, hogy megszervezhető lesz éppen minden szakon és 
minden szinten a nemzetiségi nyelvű oktatás , tehát a környezetnyelv 
oktatása keretében kell a tanulókat képessé tenni a szerbhorvát nyelven 
való továbbtanulásra . A környezetnyelv tanulása ezek szerint sokat se
gíthet abban, hogy a tanuló ne akadjon el továbbtanulása során, hanem 
eljuthasson a r ra a szintre, melyre adottságai, képességei alkalmassá te
szik, nehogy a nyelvismeret h iánya téves i rányba terelje, vagy egy bizo
nyos szinten meghátrálásra kényszerítse. 

FEHÉR István: 
Az általános iskolai és az egységes középiskolai szinten maradékta la

nul sikerült megoldanunk az anyanyelvi oktatás t ezen a területen (mivel 
földrajzilag és gazdaságilag is összefüggő területről van szó, Szabadkát 
is beleértem). A szakirányú oktatásról ezt már nem lehet ilyen egyértel
műen elmondani — és ez elsősorban a főiskolai és egyetemi szintű okta
tásra vonatkozik . Igaz, a X . pártkongresszust követően jelentős vál tozá
sok tör téntek: szemmel lá tható a felsőoktatási intézmények törekvése a 
nemzetiségi nyelvű oktatás megszervezése érdekében. Átmeneti megol-



dásként vagy egyes tan tárgyak, vagy egész évfolyamok keretében szer
vezték meg a magyar nyelvű oktatást . Ezeknek a törekvéseknek kulcs
problémája az előadókáder. 

Egyál ta lán: a pedagógusok helyzete olyan kérdés, mely — jóllehet 
pályaválasztási vonatkozásai is vannak — messze meghaladja ennek a 
beszélgetésnek a kereteit. Éppen ezért i t t csak annyi t fűznék hozzá, hogy 
ott és akkor , ahol és amikor a pedagógusok anyagi és társadalmi hely
zetéről lesz szó, a nemzetiségi nyelvű oktató-nevelő munka szemszögéből 
is meg kell majd vizsgálni a kérdést. 

A T Á R S U L T M U N K A , A Z O K T A T Á S ÉS A PÁLYAVÁLASZTÁSI 
S Z O L G Á L A T ELVI ÉS T É N Y L E G E S V I S Z O N Y A 

TÓTH György: 
Az oktatás és a társult munka kapcsolata az elmúlt néhány évben 

megerősödött — legalábbis ami a középfokú oktatás t illeti. N e m mond
ható el ugyanez a felsőfokú oktatással kapcsolatban — nem azért, 
mintha a társult munkának ezzel kapcsolatban nem volna mondaniva ló
ja, hanem mert szava igen nehezen, vagy egyáltalán nem jut el az egye
temekig, az egyetemek nem kísérik figyelemmel azokat a változásokat , 
melyek a társultmunka-szervezetek fejlődését meghatározzák. 

Vajdaságban az utóbbi években-évtizedben erőteljes fejlődésnek indult 
a fémipar: a fémipari munkaszervezetek évek óta hiába igénylik, hogy 
a műszaki karon fémtechnológiai tagozatot nyissanak. H i á b a küldjük mi 
ösztöndíjasainkat technológiára, amikor csak kőolaj- vagy élelmiszeripari 
technológia közöt t választhatnak. Természetes, hogy szükség van élel
miszer-technológusokra, de Adán, Kikindán, Csókán, Szabadkán, Zentán 
és ki tudja hány helyen még Vajdaságban, annyi fémipari technológus 
kellene, hogy minden érv az ilyen tagozat megnyitása mellett szól. Hogy 
eddig nem került rá sor, azt bizonyítja, hogy nem érzékenyek a társult 
munka igényei iránt. 

Érdekes jelenségnek lehetünk tanúi egyes egyetemi karokon — első
sorban az ifjúság körében népszerű karokra gondolok. Ilyen például az 
orvostudományi kar. 

Adán az egészségügy ál landó kádergondokkal küzd: 5—6 orvos hiány
zik. Úgy értesültünk, hogy Újvidéken még munkanélkül i orvos is van, 
megkerestük ezeket, elhívtuk őket, megmutat tuk nekik egészségházain
kat , rendelőinket, az orvoslakásokat — megnéztek minden és elmen
tek . . . Nincs más lehetőség — gondoltuk — saját gyermekeinkből kell 
magunknak orvost nevelni. Igen ám, de a beiratkozási pá lyázatokon 
valahogy sohasem ju tnak be az egyetemre, pedig szép számban bejutnak 
olyan helyről, ahol orvosfelesleg van — például Újvidékről. Igaz, hogy 
elvben az újvidéki orvos is eljöhetne A d á r a dolgozni, de a gyakorlat 



megcáfolja az elvet. És amíg nem vál toz ta tunk a viszonyokon, amíg az 
egyetemi beiratkozást nem tesszük egy bizonyos területi érdekeltség függ
vényévé, nem remélhetjük a helyzet jobbra fordulását. 

DÉGI Emil: 
A kamara már foglalkozott a fémipari és az épí tőanyag-gyártási tech

nológiai szak megnyitásának kérdésével, a társultmunka-szervezetek igé
nyei alapján. Hasonló képpen foglalt állást ebben a kérdésben a sza
badkai Felsőoktatási és Tudományügyi Közösség is. Igényeinket eljut
ta t tuk a műszaki karhoz, remélhető, hogy ezek a jogos kezdeményezé
sek valamiképpen megoldást nyernek. 

FEHÉR István: 
Ami a küldöt tek, küldöttségek szerepét illeti — mint a társult munká

nak a pályaválasztásra való ráhatásának módját — a nyi lvánvaló ered
mények ellenére is sok még a tennivaló. Egyenlőre még sokszor jelen
téktelen mértékben tud csak érvényesülni ez a hatás. Gyakor i jelenség, 
hogy a küldöt t is egyéni véleményt nyi lvání t ott , ahol munkaszervezete 
dolgozóinak álláspontját kellene ismertetnie, vagy — még ilyen eset is 
előfordul — szavaz is, anélkül, hogy alaposabban megismerkedett volna 
a problémával . Az önigazgatás olyan jog és kötelesség, mely felkészült
séget igényel. Az illető terület problémáinak ismerete az előfeltétele an
nak, hogy a döntéshozatalban megfelelő módon vehessen valaki részt 
H a tehát küldöt teinket minél alaposabban felkészítjük, ezzel az egész 
küldöt trendszer ügyét visszük előbbre. 

* 

Pályaválasztás : a foglalkozásnak, az élethivatásnak a megválasztá
sa. Célja, hogy minden fiatal a képességeinek megfelelő területen vegye 
ki részét a társadalmilag hasznos munkából — olvashatjuk a Pedagógiai 
lexikonban. (Pedagógiai lexikon, Budapest, 1978. I I I . kötet , 415. oldal) . 

A pályaválasztás egyike az emberi élet legfontosabb döntéseinek. A 
végleges elhatározás á l ta lában hosszú ideig érlelődik, gyakran változó 
elképzelések, sok felől érkező tanácsok, egyéni és társadalmi tényezők be
folyásolják. H o g y milyen sok tényező, azt ez a beszélgetés is tanúsí that
ja, mely — annak ellenére, hogy nem törekedhetett arra , hogy a prob
léma mélyére hatoljon (a beszélgetés vendégei a kérdést gyakorlat i ol
daláról közelítették meg elsősorban), a pályaválasztási problematika tel
jes színskáláját felvil lantotta: gondolatokat indí tot t el, kérdéseket vetett 
fel. melyek megválasztása it t nem történhetet t meg minden esetben. En
nek ott kell megtörténnie, ahol a szabad munkacsere vonalán az érde
kek, a szükségletek és a lehetőségek egybehangolása történik. 









Josip Broz Tito 

A FORRADALMI ELMÉLETET NEM VÉGLEGES 
FORMÁBAN KAPJUK 

A Vlagyimir Iljics Lenin 
születésének 100. évfordulója alkalmából a moszkvai 

Pravdában közzétett cikkből"' 

. . . Lenin műve beépült a Jugoszláv Kommunis ta Pár tnak , illetve a 
Jugoszláv Kommunis ta Szövetségnek az ideológiájába, forradalmi stra
tégiájába és gyakorlatába, s beleszövődött annak a harcnak minden, te
há t jelenlegi szakaszába is, amelyet hazánk munkásosztálya és népe azért 
vív, hogy megteremtse a szocializmust, a társult termelők szabad közös
ségét. 

A jugoszláv kommunisták a Jugoszláv Kommunis ta Pá r t megalapítá
sától napjainkig Lenin gondolatainak dús forrásából merítettek erőt. Le
ninnek az az elgondolása, hogy a pá r t forradalmár káderekből álljon, 
lehetővé tette számunkra, hogy az illegális harc igen súlyos körülményei 
közöt t a pár to t szorosan egybefűzzük a munkásosztállyal és a legigázott 
néppel, és hogy minél szervezettebben készüljünk fel a szabadságharcra 
és a szocialista forradalomra. 

A forradalmi helyzet és az osztályerőviszonyok lenini elemzése segí
tett hozzá bennünket annak sikeres kiértékeléséhez, hogy mely pi l lanat
ban idítsuk meg forradalmunkat . Megértet tük a lenini üzenet lényegét, 
miszerint az élcsapat nem vívhatja meg egyedül a forradalmat , hogy 
ékető eleme a tömegek tevékenysége, kezdeményezőkészsége és forradal
mi ereje, és hogy ebből adódóan a proletariátus, a parasztság és az ér
telmiség, azaz minden társadalmi réteg szoros szövetségére van szükség. 
For rada lmunk ezért jellegét és hordozóerőit tekintve szocialista, demok
ratikus és tömeges volt. 

A győztes forradalom eredményeként — Marx , Engels és Lenin taní
tásának szellemében — hoztuk létre a proletariátus dikta túrájának sajá
tos formáját, amely a munkásosztály és a dolgozók forradalmi ha ta lmá
ban, valamint az állami és társadalmi ügyek irányításában való tömeges 
és közvetlen részvételében fejeződik ki. 

* Amely a Borbának 1970. április 19-.i számában jelent meg. 



A jugoszláv kommunis ták mindig is nagyra értékelték Leninnek a 
marxizmushoz való alkotói viszonyulását. 

„Mi — írta Lenin —, Marx elméletét egyáltalán nem tekintjük lezárt
nak és sérthetetlennek, hanem éppen ellenkezőleg meggyőződésünk, hogy 
csak az a lapkövét helyezte le annak a tudománynak , amelyet a szocialis
t áknak kell minden i rányban továbbfejleszteniük, ha nem akarnak el
maradni az élet mögöt t ." 

Lenin joggal hangsúlyozta, hogy forradalmi elmélet nélkül nincs for
radalmi mozgalom. Mindenkor kiemelte, hogy a marxizmus tudomány, 
s a gyakorla tban ennek megfelelően kell hozzá viszonyulni is. Ez azt 
jelenti, hogy a munkásmozgalmaknak gyakorlat i poli t ikájukban alkotó 
módon kell a lkalmazniuk a marxis ta tudományt . 

A marxizmus és leninizmus mint haladó taní tás nem ismer el kész re
cepteket és képleteket, nem tűri meg a dogmatizmust . A forradalmi el
mélet szüntelenül fejlődik, kiegészül, sőt tökéletesedik is az új tudomá
nyos és elméleti ismeretek meg a forradalmi gyakorla tban szerzett ta
paszta la tok alapján. A munkásmozgalom helyzetének és poli t ikájának 
— a marxizmus és a leninizmus, mint a munkásosztály közvetlen tör
ténelmi érdekeit szolgáló tudomány álláspontjáról való — ál landó fel
becsüléséről van szó. 

A forradalmi elméletet nem végleges formában kapjuk minden társa
dalmi és történelmi helyzetre, amelyben az egyes munkásmozgalmak te
vékenykednek. A tudományosságot egybe kell fűzni a konkrét forradal
misággal. A marxizmus és leninizmus lényege a tudomány és a forradal
mi harc egységében van. 

Messzemenő jelentőségű és aktualitású Lenin következő gondolata is: 
„Tana ink — mondta Engels a maga és hírneves társa tanításáról — 

nem dogmák, hanem gyakorlat i ú tmutatások. Ebben a klasszikus meg
határozásban rendkívüli erővel fejeződik ki a marxizmus leggyakrabban 
szem elől tévesztett oldala. S ha ezt szem elől tévesztjük, egyoldalúvá, el
ferdített , holt tudománnyá tesszük a marxizmust , kitépjük a lelkét, alá
ássuk elméleti alapjait , a dialekt ikát mint a történelmi fejlődés ellent
mondásairól szóló sokoldalú és teljes taní tást ; aláássuk a kor meghatá
rozott gyakorlat i feladataival való kapcsolatát , amelyek minden újabb 
történelmi fordulat u tán megvál tozhatnak." 

Lenin, a forradalmi gondolkodó mindig idegenkedett attól, hogy a 
marxizmust zár t és statikus tanná változtassák, valamint hogy kizáróla
gos érvényűvé tegyék az egyes országok forradalmi mozgalmában szer
zett tapaszta la tokat . Lenin meggyőződése szerint egy mozgalom tapasz
ta la ta nem lehet általános mérce annak megállapítására, hogy helyes-e 
más forradalmi mozgalmak fejlődési útja és harca. Ezért is hangozta t ta 
Lenin, hogy nem lehet recepteket kiagyalni, amelyek eleve kész megol
dásokat nyúj tanak. Minden ilyen irányú törekvés gátolja és kor lá tozhat
ja a forradalmi erők izmosodását. 

Lenin éppen ar ra figyelmeztetett, hogy a I I . Internacionálé felbomlá-



sának legfőbb oka az volt, hogy vezetői — a marxista elmélet alapelvei
vel és a forradalmi gyakorla t új szükségleteivel ellentétben — „belesze
re t tek" a munkásmozgalom terjeszkedésének egy meghatározot t , refor
mista formájába. 

Lenin a marxista elmélet és a tudományos szocializmus fejlődéséhez 
való rendkívül alkotói hozzájárulásával lekötelezte a világ összes forra
dalmi és felszabadító mozgalmát. Ebben mindenekelőtt az alábbiaknak 
van hangsúlyozott jelentősége: az imperializmus és a szocialista forra
da lmak korának elemzése; az ebből következő, a forradalmi harc stra
tégiájára és takt ikájára ; az új típusú kommunista pá r t szervezési kon
cepciójára és tevékenységére vonatkozó elméleti és gyakorlat i következ
tetések összessége; a nemzetiségi kérdés kidolgozása, a népek egyenjo
gúságának és önrendelkezésének teljes érvényesítésével; a munkásosztály 
saját felszabadításáért és az elnyomott népek nemzeti függetlenségükért 
vívot t , szervesen összetartozó harcának áttekintése; az agrárkérdésnek a 
proletariátus és a parasztság forradalmi szövetsége szempontjából való 
elméleti feldolgozása stb. 

Lenin taní tása a munkásosztálynak a forradalomban és a szocialista 
társadalom kiépítésében betöltöt t történelmi és vezető szerepéről á l landó 
és általános érvényű. Lenin továbbfejlesztette Marxnak és Engelsnek az 
állam szocializmusban betöltött szerepéről és a szocialista demokrácia 
lényegéről kia lakí tot t nézeteit. 

Lenin elméleti munkásságában, a mindennapi gyakorlat i tevékenység 
politikai célkitűzéseinek megfogalmazásában is teljesen beigazolódott és 
következetes alkalmazást nyert Marxnak a munkásosztály saját felsza
badítása szükségszerűségéről val lot t nézete, az hogy az új társadalom és 
a szocialista társadalmi viszonyok kiépítésének a munkásosztály az ala
nya és hogy a szocializmus milliók gyakor la tában fejeződik ki. 

Ezért Lenin mindig hangsúlyozta annak szükségességét, hogy a szo
cializmus fejlesztésében minden lépésnek erősítenie kell a munkásosztály 
szerepét és közvetlen felelősségét, és elő kell mozdí tani , hogy a munkás
osztály és a dolgozók egyéb rétegei minél tömegesebben vegyenek részt 
az állam irányításában, a társadalmi ügyekről való döntéshozatalban. 
Ebben lát ta Lenin a szocialista demokrácia lényegét. 

Ebből ki indulva kezdeményezte és támogat ta a szovjetek megalapí
tását ; bennük a munkásosztály forradalmi ha ta lmának formáját lát ta , 
azt, amely biztosítja a dolgozók legszélesebb rétegeinek a bevonását az 
államigazgatásba. Ilyen értelemben hangsúlyozta, hogy a bürokrat izmus 
ellen csak akkor lehet sikeresen harcolni, végleges győzelmet csak akkor 
lehet a bürokrat izmuson aratni , ha a dolgozók részt vesznek az igazga
tásban. 

A jugoszláv kommunisták hazájuk szocialista önigazgatása koncepció
jának és gyakor la tának fejlesztésében éppen Marxnak , Engelsnek és Le
ninnek azokból az eszméiből indulnak ki, amelyek szerint a munkásosz
tály a fő tényező a szocialista társadalmi viszonyok megteremtésében, s 



amelyek szerint az á l lamnak sajátos funkciója van a szocializmusban. 
Attól függően, hogy miképpen fejlődnek a termelőeszközök társadalmi 
tulajdonán, valamint az önigazgatáson alapuló szocialista termelési vi
szonyok, tehát at tól függően, hogy hogyan növekszik a társult termelők 
hatása a munkájuk, életük és fejlődésük feltételeit megszabó ha tározat 
hozatal valamennyi folyamatára, mindinkább változni fog az állam 
szerepe is. Miután létrejön a társult termelők szabad közössége, mely a 
társadalmi újratermelés minden folyamatának tudatos, tervszerű i rányí
tása alapján fejlődik, az állam fokozatos elhalásának történelmileg el
kerülhetetlen útján mindinkább megvál toznak és kor lá tozódnak az ál
lami gépezet korábbi klasszikus funkciói. 

A jugoszláv kommunisták mindenkor erélyesen szembeszálltak minden 
olyan kísérlettel, amelynek az volt a célja, hogy veszélyeztesse vagy el
torzítsa a munkásosztály forradalmi ha ta lmát ; szembehelyezkedett min
den olyan anarchista eszmével is, amely szerint az államot meg kell 
szüntetni, a társadalmi fejlődést pedig a véletlenre kell bízni. A Kommu
nista Szövetség vezető szerepe éppen abban van, hogy a marxista ideo
lógiával, saját polit ikájával és forradalmi tevékenységével biztosítja a 
társadalmi fejlődésnek a munkásosztály történelmi érdekei megvalósu
lására való tudatos és szervezett i rányulását . 

Mint ismeretes, a szocialista Jugoszlávia több nép és nemzetiség sajá
tos közössége. A forradalomban való létrejötte és föderatív berendezése 
alapján Lenin nemzeti kérdésről szóló taní tásának megvalósulása. Ezért 
Leninnek a nemzetek közötti viszonyról szóló tanítása a szocialista Ju
goszláviában mindig időszerű. 

Számunkra megkülönböztetett jelentőségű Leninnek az az elvi állás
pontja, amely szerint okvetlenül el kell ismerni minden nemzet teljes 
önrendelkezési jogát. Lenin szerint ez a sikeres szocialista forradalom 
feltétele és alkotórésze. Lenin, Marxhoz hasonlóan, a nemzet osztály
szempontú megközelítését hangsúlyozta. De ezt sohasem tette a népek 
közti egyenlőség, egyenjogúság és szuverenitásuk elismerésétől függetle
nül. Enélkül az internacionalizmus puszta deklaráció, hisz nem alakul
ha tna ki megfelelő bizalom és osztályszolidaritás a különböző nemzetek 
munkásai között . A szocializmus győzelmével lehetőségek nyí lnak a 
nemzeti kérdés következetes megoldására, valamint a nemzeti elnyomás 
minden formájának felszámolására i s . . . 

A cikk rövidítését Tito a JKSZ a szocialista önigazgatás fejlődésének új 
szakaszában című könyv (a Forum és a VKSZ KB PT és MKK kiadványa, 
Üjvidék, 1977, 154—158. oldal) szerint közöljük. 



Rehák László 

LENIN ÁLLÁSPONTJA A MUNKÁSÖNIGAZGATÁS 
BEVEZETÉSÉRŐL ÉS KÉSŐBBI SORSÁRÓL A 

SZOVJETUNIÓ ÁLLAMISÁGÁNAK ELSŐ ÉVEIBEN 

A bolsevik O S Z D P és Lenin vezette szocialista forradalom kezdeti 
kibontakozása idején, már a fiatal szovjet társadalom kialakulása és ál
landó forradalmi átalakulásának kezdetén felmerült a munkásönigazga
tás bevezetésének társadalmi igénye. Kétségtelen, hogy a munkásönigaz
gatás bevezetése a Szovjetunió kialakulásának és létezésének első hónap
jában Lenin tevőleges részvételével és alkotó hozzájárulásával történt , 
mint ahogy minden hasonló lényeges elhatározás és alapvető irányvétel 
is az októberi forradalom központi személyiségének érdeme volt . 

Lenin munkásönigazgatási nézeteinek és a vál tozó társadalmi gyakor
latra vonatkozó vizsgálatai kapcsán ismételten felmerül a Lenin életmű
véhez való megfelelő viszonyulás kérdése. N e m vitás, hogy forradal
munk alapvető irányvételét illetően, különösen a harmincas évek dere
kától , amikor Ti to elvtárs áll forradalmi harcunk élére, valóban lenini 
értelmezésben viszonyul Lenin életművéhez és merít belőle stratégiájá
hoz és takt ikájához. 

Mondani sem kell, hogy ez az a lapvető igazság kiegészítésre szorul. 
A lenini értelmezés nálunk sem volt zökkenésmentes. A nemzetközi 
munkásmozgalom tényezői sem vol tak egyértelműen kedvezőek, saját 
belső erőmegoszlásunk is nehezítette a helyes meglátás általános elfogadá
sát és megvalósítását. Ti to elvtárs történelmi érdemeinek egyike az a si
keres erőfeszítés, hogy a második világháború előestéjén személyesen és 
döntő módon hozzájárult a J K P megfelelő poli t ikai vonalának kialakí
tásához, s megtalál ta a kulcsot, hogy a J K P szervezeteiben, pontosabban 
annak vezetőségében felszámolja a megosztottságot, s a forradalmi él
csapatot alkalmassá tegye a cselekvő és sokoldalú fellépésre. Ezt a sar
kalatos feladatot Ti to elvtárs úgy teljesítette, hogy a J K P tagsága le
vetkőzte szektáns magatar tását és k ia lakí to t ta akcióegységét egy helyes, 
lenini értelemben felfogott társadalmi helyzetnek megfelelő polit ikai vo
nal alapján. Ti to elvtársnak ezt az elévülhetetlen érdemét Doronjski 
elvtárs 1980. május 8-i búcsúbeszédében (Magyar Szó, 1980. május 9., 



3. oldal) így fogalmazta meg: „A pár tban a frakció elleni harcot 1928-
ban kezdte Zágrábban, és csak akkor tud ta befejezni, amikor a pá r t 
élére került . N e m üldöztette a frakciósokat. Minden kommunista elé 
világos célt és feladatot tűzöt t . Mindennek eredményeként kialakult a 
cselekvési egység, ez pedig módot adot t ar ra , hogy a Jugoszláv Kommu
nista Pá r t eredményesen túljusson a kor minden viharán és összetűzésén." 

A történelmi igazsághoz tar tozik az is, hogy a titói vezetőség polit ikai 
vonala ellenállásba is ütközöt t . Az ellenszegülők ugyancsak Leninre hi
va tkoz tak és dogmatikusan értelmezve Lenin életművét, leninistáknak 
igyekeztek feltüntetni magukat . Ti to elvtárs és a J K P vezetőségének 
nagy érdeme, hogy nemcsak kia lakí tot ta az adot t körülményeknek meg
felelő forradalmi i rányvonalat , de képes vol t ezt a polit ikai vonala t 
életre is hívni , az egész J K P és az ál tala mozgósított tömegek forradalmi 
akciójának irányelvévé tenni. 

N á l u n k ma is időszerű a lenini életmű helyes értelmezése, bár lehet
séges, hogy elméleti gondolkodásunkban és társadalmi gyakorla tunkban 
nem értelmezzük és hasznosítjuk mindig helyesen azt a hatalmas elmé
leti és gyakorlat i hozzájárulást, amelyet Lenin életműve fémjelez. 

Az életmű méretei és sokoldalúsága, de a társadalmi folyamatok ter
mészete is megköveteli, hogy ne afféle „leninológiai" megközelítéssel 
tárgyaljuk Lenin életművét, megelégedve Lenin írásos hagyatékának ap 
rólékos ismeretével és az akkori társadalmi-történelmi körülmények hű 
rekonstruálásával . Lenin életművét lenini módon kell értelmeznünk, úgy, 
ahogyan Lenin közelítette Marx és Engels életművét, ami minden, csak 
nem dogmatikus fetisizáló közelítés, s a legkevésbé sekélyeskedik el az 
„argumentat io ad hominem" citatológiájában. Ezért merül fel jugoszláv 
körülményeink közepette is a hogyan kérdése és az eredeti hamisítat lan 
leninizmushoz való hűség igénye. 

Ez nálunk két a lapvető okból időszerű és indokolt . Mint minden ha
talmas életmű, többféle értelmezésre ad alkalmat , olyanra is, amely ma
gának az életműnek a tagadását is jelenti. Ezért , mint Marx életműve 
esetében, a visszatérés igénye az eredeti, forrásmunkák alapján a lényeg
bevágó értelmezéshez mindig időszerű lesz Lenin esetében is. Így jelent
het számunkra mindig útmutatás t , segítséget saját társadalmi fejlődésünk 
kri t ikai megvilágításához, tényleges eredményeink helyes értelmezéséhez, 
fogyatékosságaink, hibáink, ellentmondásaink túlhaladásához. A másik 
körülmény, amely a lenini életmű tanulmányozását á l landóan időszerűvé 
teszi, abból következik, hogy forradalmi munkásmozgalmunk sok eset
ben nem a közvetlen forrásból, Lenin műveiből és életműve átfogó isme
rete alapján fogadta be a lenini eszméket, hanem sok esetben a sztálinis
ta dogmatista értelmezés közvetítésével, s ennek nyomaival még most is 
számolnunk kell. 

Ezekre a körülményekre, a maga megfogalmazásában Stipe Suvar 
1974-ben Lenin és az önigazgatású társadalom témájára Szarajevóban 
megtar tot t tanácskozáson (Lenjinova misao i samoupravno drustvo, Stu-



dijski centar Gradske konferencije SK BiH, Sarajevo, juna 1974., 456. 
és 457. oldal) így fejti k i : „ . . . N e m elég csak kijelenteni, hogy pár tunk 
mindig leninista vo l t 1 és az is marad . Ez különben sem felel meg a va
lóságnak. Elégtelen az is, amikor megállapítjuk, hogy forradalmunk 
Lenintől merítet te ihletését. Ügy vélem, hogy társadalmunkban, még a 
Kommunis ta Szövetségben is különböző értelmezése létezik a leninizmus
nak. Lenint és a világban kialakuló különféle szocialista gyakorlatot il
letően még hazánkban, ahol a forradalom leninista ihletésű is többfélék 
a nézetek. Ezért bizonyos vonatkozásban időszerű a felhívás a Lenin
hez való visszatérésre, amennyiben a közhangulat ál lapotából indulunk 
ki. Az egyetemista korosztályok, amelyek ma tanulják a leninizmust ke
véssé vagy egyáltalán nem ismerik a nagy gondolkodót . A funkcionaliz
mus és a pozit ivizmus ura lkodot t el a tá rsadalomtudományokban. Max 
Webert idézi mindenki , Durkheimről mindenki tud. Diva tba jött a 
frankfurti iskola. Én nem is vagyok ez ellen, ám Lenin és a leninizmus 
agyonhallgatása ellen igen. Dogmatikus embereink h iva tkoznak Lenin
re és a leninizmusra, ilyen nevelésre viszont Leninnel és a leninizmussal 
kapcsolatban nekünk nincs szükségünk. I lyen érteimben időszerű a Le
ninhez való visszatérés jelszava." 

Különféle módon osztályozható Lenin életművének értelmezése. Az 
átfogó és alapos mérlegelést, kr i t ikát kiálló értelmezésen kívül, amelynek 
sok időszerű mondanivalója van a mai ember számára, sokféleképpen 
magyarázzák Lenint, hogy fedezetet keressenek saját elképzeléseik szá
mára vagy éppenséggel azért, hogy magát Lenint és a kommunista moz
galmat és eszméket támadják. A helytelen értelmezések közöt t megtalál
ható a polgári közelítés, amely alapjában véve ant ikommunista polgári 
ideologizált álláspont. Ehhez csatlakozik azoknak a marxizmusra hivat
kozóknak az értelmezése, akik Lenint lényegében a sztálinista dogmatiz-
mus szálláscsinálójának tekintik és a korabeli eszmei dilemmák és v i 
ták — a Leninnel szembeálló i rányzatok protagonistái , mai távlatból 
szemlélve —, jelentőségét és nézeteik tar ta lmi értékét felnagyítják. Az 
ilyen újbaloldali nézetek mellett a dogmatikus-bürokrata , röviden sztá
linista értelmezés a legelterjedtebb helytelen közelítés, amelynek hagyo
mánya volt a nemzetközi munkásmozgalomban az utóbbi 50 évben, s 
amely mögöt t mint i rányzat mögött hatalmas anyagi erő és jelentős tár
sadalmi csoportérdek állott , függetlenül at tól , hogy a leninizmus ilyen 
dogmatizálása Lenin életművét lényegében meghazudtolja. 

* 

A munkásönigazgatás témája kapcsán, mint az októberi forradalom 
egyik részletkérdésében, szintén jelen van Lenin különböző értelmezése. 
Az újbaloldali önkényes szubjektivista magyarázók hiányolják Leninnél, 
hogy nem volt eléggé önigazgatású, hogy Rosa Luxemburggal vagy a 
szakszervezeti ellenzékkel szemben etatista volt. A felületes és leegysze-



rűsített szemlélet képviselői nálunk Jugoszláviában saját önigazgatásunk 
eszmei ki indulópontját és elméleti megalapozottságát egyenesen Lenin 
életművében és a kialakuló szovjet társadalom eredményeiben látják. 
Ügy tekintenek a szocialista önigazgatás megvalósulására Ti to Jugo
szláviájában, mint a Szovjetunió államiságának első éveiben létező ön
igazgatás lenini eszméjének és gyakor la tának közvetlen továbbfejleszté
sére. A dogmatikus nézeteket vallók viszont egyszerűen elhallgatják, 
hogy önigazgatás is jelentkezett az októberi forradalom ál landóan ala
kuló társadalmában. Elhallgatják, hogy bevezették és kialakulóban 
volt a közvetlen munkásönigazgatás a gazdasági tevékenység területén; 
hogy a szovjetek ha ta lma a forradalmi idők első éveiben nemcsak az 
állami gépezetnek a munkások és parasztok nevében gyakorolt hatalma 
volt , hanem a munkás- , paraszt- és ka tonaküldöt tek tanácsainak hatal
ma egyben a munkásosztály és a pro le tá rd ik ta túrá t támogató paraszt
ság közvetlen osztályszervezkedésének formája volt és saját osztályural
ma megvalósításának módja. 

N á l u n k a munkásönigazgatás és a társadalmi igazgatás intézménye
sített bevezetésének első évtizedében, az ötvenes években, nem foglal
koz tak behatóan a munkásönigazgatás mozgalmával és intézményeivel, 
amelyek jelen vol tak a Szovjetunió államiságának első éveiben, még Le
nin idejében. Elsősorban a prole tárdiktúra társadalmi szerepe és a szo
cialista ál lam elhalási és kiépítési formáinak elméleti és gyakorlat i kér
dései foglalkoztat ták közérdeklődésünket. Útmuta tásként is a szovjet 
társadalom kezdeti v ívmányai és az akkori eszmei áramlatok kerületek 
az érdeklődés és a tudományos kutatások központjába. A gazdasági vál
lalatok közvetlen munkásönigazgatásával a szakközvélemény és ennek 
nyomán az egyetemi tankönyvi roda lom csak a 60-as évek végén kezdett 
behatóan foglalkozni hazánkban a többségében leegyszerűsített szemlé
let alapján igazolást és elméleti fedezetet keresve saját önigazgatású szo
cializmusunknak Lenin életművében és egy érvvel többet a sztálinista 
revízió bürokrat ikus dogmatikus káros megnyilvánulása ellen. 

A 70-es évek elején a munkások közvetlen igazgatásának kialakulását 
a szovjet gazdasági üzemekben (az önigazgatás nem szűkíthető le csak a 
munkásönigazgatásnak erre a formájára) a forradalom első éveiben, né
hány jugoszláv társadalomtudós kezdte behatóbban ku ta tn i 2 , (Sava 2i 
v a n o v 3 , Ante Lesaja, Milos Nikol ic , Rudi Supek, Branko Cara tan , Da-
nilo 2 . Markov ié ) 4 . Pedig Lenin fogalmazványa 1917 októberéből A 
munkásellenőrzésről szóló rendelettervezete címmel szerbhorvát nyelven 
már 1960-ban megjelent. Lenin 16 kötetes válogatot t műveiben 5 a soro
zat 12. kötetében (az orosz nyelvű I I I . kiadás nyomán, magyar nyelven 
1952-ben adják közre V. I . Lenin Művei 26. kötetében, amely szöveg 
nem volt megjelenése idejében hozzáférhető Jugoszláviában). Természe
tesen egy szöveg, mégha alapvető jelentőségű, sem világítja meg a hely
zetet, s gyakran önmagában elégtelen helyes értelmezéséhez, de minden
képpen felkeltheti a figyelmet és az érdeklődést a behatóbb kutatások 



iránt, ami ez esetben Lenin rendelettervezetének széles körű kézreadá
sával nem tör tént meg. 

Az utókor számára a közvetlen munkásönigazgatás bevezetését a 
szovjet gazdaságban, de elsősorban a gyár iparban, két okból is nehéz 
átfogóan és tudományos megbízhatósággal elemezni. 

Először is: a munkásönigazgatás, pontosan „a munkásellenőrzés" be
vezetése a munkásellenőrzés üzemi bizottságai révén csak részben helyt
álló; valójában spontánul jelentkeznek ezek a szervek és a hozzájuk 
kapcsolódó társadalmi viszonyok, s amikor már jelen vannak , az ok
tóberi forradalom számottevő erői különbözőképpen viszonyulnak a már 
kezdeti formáiban reálisan létező munkásönigazgatáshoz, megjegyezve, 
hogy a bolsevik pá r t felkarolta ezt az önigazgatást és a maga részéről 
intézményesítette, függetlenül attól, hogy már 1917-ben, a februári for
radalom idején és még az októberi forradalom előtt jelentős és figyelem
re méltó megállapodások és szabályzatok intézményesítették ezt a mun
kásönigazgatási formát , amely visszanyúl még az 1905-ös forradalom 
spontánul létrejött üzemi bizottságaihoz. Ehhez kapcsolódik az a körül
mény, hogy a munkásellenőrzés üzemi bizottságai nem azonosak funk
ciójukban a munkások ellenőrzési jogával, amelyet a szocialista forra
dalom gyakor la ta igyekszik széleskörűen kialakí tani az államgépezet 
kiépítésével a húszas évek legelején, s amivel sok jelentős elméleti meg
gondolást t a r ta lmazó írás foglalkozik. 

A másik nehézség a tárgyilagos tudományos tárgyalási mód számára 
Lenin és a bolsevik pár ton belüli domináló i rányzat viszonya a munkás
önigazgatáshoz. Sok ada t és érv szól amellett , hogy Lenin felkarolta a 
munkásönigazgatást , de legalább ennyi érvet lehet felhozni annak bizo
nyítására is, hogy röviddel a munkásönigazgatás hivatalos és intézmé
nyesített affirmálása után, ha tározot tan elvetette a közvetlen munkás-
önigazgatást, és az egyszemélyes egyeduralmi vezetés szükségességét va l 
lotta. Valójában, Leninnek a munkásönigazgatáshoz való mindkét viszo
nyulása fennállt . Arró l van szó, hogy Lenin és a bolsevik pá r t az 1917-
es novemberi napoka t követően jelentős és többszöri poli t ikai i rányvál 
toztatást eszközölt. Érdemes tehát felmérni, hogy mennyiben jelent t ak
tikai és mennyiben elvi, stratégiai fontosságú elhatározást egy-egy intéz
mény vagy megoldás bevezetése vagy annak megszüntetése és elvetése. 
Ez mindenképpen érvényes a kezdeti közvetlen munkásönigazgatás kér
déseben, melynek értékelésekor Jugoszlávia társadalomtudósainak (akik 
behatóan foglalkoztak a Szovjet Köztársaság első éveiben kialakul t mun
kásönigazgatás kérdésével) megoszlik a véleménye. Az egyik tudományos 
igényességgel fellépő tudósunk, Sava 2 ivanov , a Belgrádi Poli t ikai Tu
dományok Ka rának professzora, többé-kevésbé tévhitnek minősíti azo
kat a nézeteket, amelyek nagyobb jelentőséget tu la jdoní tanak Lenin köz
vetlen munkásönigazgatást felkaroló nézeteinek és cselekvéseinek. 2 iva -
PO\ professzor véleményét mindenképpen figyelembe kell venni, tekin
tettel arra , hogy legátfogóbban ku ta t t a a 60-as évek végén és a 70-es 



évek első felében a munkásönigazgatást , elsődleges forrásanyagok a lap
ján, nem szorí tkozva csak Lenin és a bolsevik pá r t forrásaira. Mégis e 
sorok írója azon a véleményen van, hogy bizonyos mértékben fenntar tás
sal kell fogadni egyes minősítéseit és következtetéseit, mert részben azok 
a tények, amelyeket 2 ivanov professzor sorakoztat fel, noha nem cá
folják meg közvetlenül, de nem is támasztják alá minden esetben követ
keztetéseit. A probléma felvetésének magvá t érzékeltetve, hosszabban 
idézzük Sava Zivanovot 1974-ből — amikor már kutatásai java részét 
befejezte és kia lakí tot ta nézeteit és ítéleteit. A már idézett Lenin és az 
önigazgatás témájára szervezett, Szarajevóban megtar tot t tudományos ta
nácskozáson Sava Zivanov (Lenjinova misao i samoupravno drustvo, 
Studijski centar Gradske konferencije SK BiH, Sarajevo, juna 1974., 
452. és 453 . oldal) többek közöt t kifejtette: 

„ A n n a k az igyekezetnek, hogy a kisajátított vál lalatokban létrehoz
zák a munkások közvetlen önigazgatását, ami a szovjethatalom első 
éveiben kifejezésre jutot t , szükségszerűen sikertelenül kellett végződnie, 
mert a maga nemében a valóság feletti »erőszakot« jelentette. Ez kísér
let vol t arra , hogy a társadalmi fejlődés meghatározot t szakaszát á tugor
ják, amire még a forradalom sem képes, noha felgyorsítja a társadalmi 
fejlődést. Az önigazgatás valójában a szocializmus magasabb foka, az 
októberi forradalom lényegében csak lehetővé tette, hogy az odavezető 
úton el lehessen indulni, szükségszerűen az előbbi korszak visszamaradt 
kérdéseinek megoldásával. Ezért az etatizmus a szovjethatalom kezdeti 
szakaszának szükségszerűsége volt, egyedüli kulcsa annak, hogy az ak
kori Oroszország számos és összetett problémáit megoldhassák, s ezért 
az etatizmus forradalmi szerepet j á t s z o t t . . . " 

„Lenin nagysága és jelentősége — fűzi hozzá fejtegetésében Zivanov 
— abban van, hogy felismerte és felismerését az ellenállások ellenére el
fogadtat ta a bolsevik pár t ta l , miszerint a korábbi és az adot t időszak 
számos problémáját képtelenség megoldani a szocializmus létrehozása és 
az egész osztály közvetlen igazgatása útján, hanem annak képviselői — 
az állam által , amely az osztály nevében i g a z g a t . . . Tehát Lenin abból 
indult ki, hogy a munkások nem képesek, s nem kell közvetlenül igaz
gatniuk a gazdaságot, csak tanulniuk kell az igazgatást, va lamint az 
igazgatás i rányába kell vonzani őket. Ebben van a szakszervezetre vo 
na tkozó elképzelése is mint az igazgatás és a gazdálkodás iskolája, ame
lyet ezekben az években vallot t . Ezért úgy vélem — szögezi le Sava 
Zivanov —, meg kell ta lálnunk a kellő mértéket és a megfelelő viszo
nyulást igyekezetünkben, hogy saját önigazgatási elképzeléseinket Lenin 
gondolati rendszerére és történelmi jelentőségű életművére a lapoz
zuk . . . " 

Az önigazgatás jelentkezésére és jelenlétére a Lenin vezette oroszor
szági szocialista forradalom idején bizonyosak lehetünk már csak de-
dukciós következtetés alapján is. Mindmáig igazolja a munkásmozgalom 
több mint másfél évszázados forradalmi története, hogy minden olyan 



esetben, amelyben nagy tömegek vesznek részt a forradalmi megmozdu
lásokban, felszínre kerül a munkásosztály önmagát felszabadító törekvé
se. Ez a törekvés a munka felszabadítását, a mindennemű elidegenedés 
leküzdését és az önigazgatás kialakítását , a társult munka társadalmá
nak létrehozását jelenti. így az oroszországi szocialista forradalom ese
tében egyáltalán nem tekinthető felfedezésnek, hogy ott is jelentkezett 
az önigazgatás, a termelésnek közvetlenül a munkások általi i rányítása. 
A kérdés inkább a következő: H o g y a n és milyen formák által , milyen 
mértékben jelentkezett az önigazgatás, hogyan a lakí to t ta az önigazga
tást a szocialista forradalom tudatos , élcsapat tényezője? A felvetett kér
dést helyesen megválaszolni már csak azért is nehéz, mert a lenini kor
szakot egy olyan időszak követte, amely szavakban igen, de lényegében 
tagadja a valósághoz való leninista viszonyulást, s így a Lenin nagy tör
ténelmi jelentőségű életművéhez való viszonyulás is hamis. A sztálini 
dogmatikus elméleti megközelítés és társadalmi gyakor la t időszakának 
hatása kisebb-nagyobb mértékben ma is jelen van a nemzetközi munkás
mozgalomban, nálunk Jugoszláviában is, még ha nálunk tudatosan vál
laljuk is a gyakorlat iaskodó sztálinista dogmatizmus maradékta lan ki
küszöbölését gondolkodásunkból és társadalmi gyakorla tunkból . 

Ezért hangsúlyozta Ti to elvtárs Lenin születésének centenáriumán, a 
moszkvai P ravdában közölt cikkében, idézve Lenint is: „A jugoszláv 
kommunisták mindig is nagyra értékelték Leninnek a marxizmushoz való 
alkotó viszonyulását. »Mi — írja Lenin — Marx elméletét egyáltalán 
nem tekintjük lezár tnak és sérthetetlennek, hanem éppen ellenkezőleg, 
meggyőződésünk, hogy csak az a lapkövét helyezte le annak a tudo
mánynak, amelyet a szocialistáknak kell minden i rányban tovább fej
leszteniük, ha nem akarnak elmaradni az élet m ö g ö t t . . . « A marxizmus 
és leninizmus mint haladó tanítás — szögezi le cikkében Ti to elvtárs 
— nem ismer el kész recepteket, nem tűri meg a dogmatizmust . A for
radalmi elmélet szüntelenül fejlődik, kiegészül, sőt tökéletesedik is az 
új tudományos és elméleti ismeretek meg a forradalmi gyakor la tban 
szerzett tapaszta la tok alapján . . . " 

Mindennek ellenére mégis megtörténik, hogy a szándékukban ant idog
matikusok a sztálinista etatista társadalmi visszásságokat, a marxizmus 
revízióját bírálva, valójában szembehelyezkednek a Lenin által képviselt 
nézetekkel és gyakorla t ta l , de módszerében ezt csak dogmatikusan v i 
szik véghez. Ez akkor is létrejön, ha mai önigazgatási elképzeléseinket, 
már kialakul t társadalmi körülményeink alapján nem is egyszer igyeke
zünk közvetlenül kapcsolatba hozni Lenin idő és társadalmi adottságai
ból k i ragadot t nézeteivel és az ál tala sugalmazott és i rányí to t t társa
dalmi gyakorla t ta l . Ez a sekélyes közelítés, amely közvetlenül ellent
mond Lenin módszerének 6 , szem elől téveszti, hogy a munkásönigazga
tás kérdéseiben csakúgy mint a k ibontakozó forradalom és az új társa
dalom közvetlen feladataira vonatkozó kérdésekben vál tozot t Lenin és 
a bolsevik pá r t álláspontja és gyakorlata , s így, ha ezeket kiragadjuk 



társadalmi-gazdasági összefüggésükből Lenint is meghazudtoló, káprá 
zatos szellemi mu ta tványoka t p roduká lha tunk . 7 N e m hagyható figyel
men kívül , hogy Lenin tudatosan, az adot t körülmények változásával és 
újabb felismerések alapján az ország gazdaságpolit ikáját egy aránylag 
rövid időszak alat t néhányszor lényegesen megvál toztat ta , s ezek a vál
tozások nem szor í tkozhat tak kizárólagosan csak a gazdaság területére. 

Az önigazgatás témája kapcsán a lenini életműhöz és a Lenin szelle
méhez való viszonyulás iskolapéldájaként Ti to elvtárs véleményét hoz
hatjuk fel. A Lenin-centenáriumra írt cikkében (magyar nyelven könyv
alakban először, némi rövidítéssel leközölve: Josip Broz Ti to : A szo
cialista önigazgatás fejlődésének új szakasza. Válogatás J. B. Ti tónak 
a JKSZ I X . Kongresszusa utáni beszédeiből című 610 oldalas könyv, az 
újvidéki Forum Könyvkiadó és a V K S Z KB Polit ikai Tanulmányi és 
Képzési Központ ja 1977. évi közös k iadványa , az idézet a 159. oldal
ról) többek közöt t kifejti: „A jugoszláv kommunisták hazájuk szocialis
ta önigazgatása koncepciójának és gyakor la tának fejlesztésében éppen 
Marxnak , Engelsnek és Leninnek azokból az eszméiből indultak ki, ame
lyek szerint a munkásosztály a fő tényező a szocialista társadalmi vi
szonyok megteremtésében, s amely szerint az á l lamnak sajátos funkciója 
van a szocializmusban. At tó l függően, hogy miképpen fejlődnek a ter
melőeszközök társadalmi tulajdonán, va lamint az önigazgatáson alapuló 
szocialista viszonyok, illetve, hogy miként növekszik a társult termelők 
hatása a munkájuk, életük és fejlődésük feltételét meghatározó döntés
hozatal valamennyi folyamatára, mindinkább vál tozni fog az állam sze
repe is. Miután létrejön a társult termelők szabad közössége, mely a tá r 
sadalmi újratermelés minden folyamatának tudatos, tervszerű irányítása 
alapján fejlődik, az ál lam fokozatos elhalásának történelmileg elkerül
hetetlen útján mindinkább megvál toznak és kor lá tozódnak az államgé
pezet korábbi klasszikus funkciói." 

* 

Gyakran , különösen szűkre fogott történelmi áttekintésekben ta lá lko
zunk azzal a téves nézettel, hogy a munkásönigazgatást az akkori fővá
ros tanácsa indí tványozta közvetlenül a Lenin vezette Népbiztosok Ta 
nácsának, s a Lenin megfogalmazású forradalmi törvény a lapján 8 indult 
sokat ígérő kibontakozásának útjára az októberi forradalom első hetei
ben 9 . Ehhez fűződik rendszerint az a tévhit is, hogy a munkásellenőr
zési bizottságokra a lapozot t önigazgatás elsorvad, s valószínűleg Lenin 
halála után, de mindenképpen a Sztálin nevével fémjelzett etatista rend
szer kialakulásával már nem létezik. 

A Szovjet Köztársaság első éveiben kibontakozó munkásönigazgatás
nak jelentős i rodalma v a n . 1 0 A tisztánlátást e kérdésben elsősorban a té
ma ideologizáltsága akadályozza, s csak másodlagosan a tények és kö
rülmények átfogó ismeretének hiánya. 



Azálta l , hogy az ötvenes években a munkásönigazgatás a nemzetközi 
munkásmozgalom érdeklődésének homlokterébe került , a figyelem is
mét a nyugat-európai országok munkásmozgalmának ez irányú múltbeli 
törekvései felé fordult , de az oroszországi és a fiatal Szovjet Köztársa
ság önigazgatási törekvései és megvalósításai felé is. Ez a körülmény 
még nem jelenti azt , hogy a téma kimerült , s tá rgyta lan Branko Pr ib i -
cevic munkásmozgalmi történészünk megállapítása (előszayában Sava 
Zivanov már említett 1975-ben megjelentetett monográfiájához, I X . ol
dal) , miszerint: „Különféle körülmények közrejátszásával ezt az időszakot 
még nem ku ta t t ák ki kellőképpen a mi történelmi, pszichológiai és 
szociológiai i r o d a l m u n k b a n . . . Még vá ra t magára a kísérlet, hogy az 
önigazgatás eszméjének nemzetközi méretekben való múltbeli előretöré-
si történetét ná lunk összehasonlító elemzés alá vegyék . " 1 1 

Bizonyos, hogy az a hatalmas társadalmi feszültség, amely a cári 
Oroszország feltornyosult el lentmondásainak viharos, forradalmi tú l -
haladását megérlelte, elementáris erővel spontán megoldásokat és for
máka t hozot t létre, amelyek közé t a r toz tak a munkások gyári bizottsá
gai és a munkásellenőrzés mozgalma, a munkásosztály egyes részeiben 
úgy értelmezve, hogy ez közvetlen törekvés volt ar ra , hogy döntő szó
hoz jussanak a munkások a gyárak és a gazdaság i rányí tásában. Ebből 
következik tehát, hogy az elképzelések és a munkásönigazgatás külön
féle elképzeléseiből ki indulva, a gyakorlat i megvalósulások igen nagy 
sokféleséget muta t t ak fel. 

1917-ben és a rákövetkező években a munkásigazgatás gyakorlata 
mint a munkásosztály ha tározot t törekvése megkövetelte a maga intéz
ményesített formáit is, s ez már az 1917. évi februári forradalom első 
hónapjaiban kifejezésre jut . Az intézményesítés folyamatában az akkori 
fővárosnak van példaadó szerepe. Később az egyes iparvidékek a maguk 
sajátosságát is kifejezik a viszonyok, szervek és ha táskörük jogi megha
tározásával , így különösen az uráli bánya- , és iparvidék, noha nyi lvánva
ló, hogy kifejezésre jut a központ i hatalmi szervek és poli t ikai tényezők 
hatása, hogy kialakuljon a munkásigazgatás és i rányítás egységes mo
dellje. 

Vonatkozik ez a kettős hatalom idejének két a lapvető időszakára, de 
az októberi forradalom idejére is. Az ideiglenes kormány jogi szabályo
kat szentesít és szabályozza a munkásellenőrzés kereteit, szerveit és ha
táskörét. Maguk a forradalomban részvevő munkások már 1917-ben, a 
kettős hatalom idején elfogadtat ták a Pétervár i Gyártulajdonosok Egye
sületével a maguk követeléseit . 1 2 A kettős ha ta lom idején a munkásellen
őrző szervek kialakít ják a maguk sajátos szervezeti felépítését, s július
ban meghozzák a munkásellenőrző bizottságok mintas ta tú tumát , amelyet 
nemcsak a fővárosban, hanem a többi iparközpontban is a lka lmaztak . Az 
októberi forradalom első napjaiban Lenin közvetlen közreműködésével a 
Népbiztosok Tanácsa meghozza az egész országra érvényes forradalmi 
törvényes rendelkezést a munkásellenőrző bizottságok működéséről. 



A munkásigazgatás és ennek szervei a lapvető jelentőséggel b í r tak az 
üzemekben, ot t ju tnak kifejezésre mint a forradalom támasza, ott fejti 
ki tevékenységüket mint a forradalmi munkásosztály szervezettségének 
egyik formája. I t t jelentkeznek a dilemmák is az üzemi szovjetek és 
az újra alakuló szakszervezetek között , ami végigkíséri a munkások há
rom alapvető közvetlen szervezési formáját, mindaddig, amíg a szocia
lista forradalom válságos éveiben Lenin és az őt támogató tízek csoport
ja a nagy szakszervezeti vi ta kapcsán ideiglenesen az egyszemélyi pa-
rancsnoklási hata lom bevezetése és az állami kényszer alkalmazásával 
megvalósí tandó ipari termelés mellett döntenek. Ettől kezdve nem jelent
keznek jelentősebb mértékben a munkásönigazgatási szervek az üzem
vezetésben mint szervezeti és irányítási forma, még kevésbé mint a szo
cialista társadalmi viszonyok meghatározói . 

A kettős ha ta lom idején és a szocialista forradalom időszakában i 
munkásönigazgatás sokfélesége ellenére is t ipizálható. Igaz, az akkori 
szóhasználat is nehézségeket jelent, mert figyelembe kell venni, hogy az 
akkor még tényezőt képviselő egy-egy i rányzat a munkásosztályon belül 
mit értett a munkásellenőrzés, a munkásigazgatás és más hasonló meg
határozások alatt . Magát a munkásönigazgatást vagy a munkások köz
vetlen igazgatásának a megvalósítását abban az időben nem használják, 
noha az akkori munkásosztály egyes i rányzatai tar talmilag valóban ezt 
szándékozták megvalósítani és a munkások többi részével elfogadtatni. 
Az akkori megvalósulásokat értékelve Sava Zivanov a munkásigazgatás 
három egymástól eltérő munkásigazgatását különbözteti meg: a munkás
ellenőrzést, a gazdasági élet i rányítását a munkások részéről, ami inkább 
csak igény volt és a munkásönigazgatás, ami szintén jelen volt, mint tö
rekvés és lehetőség, de csak szórványos és kezdeti gyakorlatként . 

A kettős ha ta lom idején a legelterjedtebb törekvés a munkásellenőrzés 
volt, amely különböző értelmezéssel és gyakorla t ta l 1917 júliusáig a 
tulajdonosokkal való együttműködés jegyében alakult . Ez megfelel a tő
kések akkori magatar tásának és a pétervári munkásság általános hangu
la tának, tekintettel ara, hogy abban az időben a szociálforradalmárok-
nak és a mensevikeknek van legnagyobb befolyásuk a munkások köré
ben. 

A munkásellenőrzés már a kettős hata lom hónapjaiban is ténylegesen 
magába foglalta a munkásoknak a termelés igazgatásában való részvételi 
módozatá t . Többségében ez mégis azt jelentette, hogy az üzemi termelést 
a munkásokon kívüli tényezők, a tulajdonos vagy az államigazgatás 
irányítja, a munkások viszont csak ellenőrzik ezt az igazgatást . 1 3 Az ak
kori orosz gyakorla tban ez az ellenőrzés gyakran közvetlen beavatkozást 
jelentett a termelés megszervezésébe és irányításába. A munkásellenőrzés 
elsősorban a vállalat i szinten valósult meg, noha területi szinten is ki
a lakul tak a munkásellenőrző szervek és szervezeti felépítésük. A kettős 
hata lom idején, amikor a tőkések júliusban vissza akar ták szorítani a 
munkások befolyását, amikor tagadják a már korábban elismert nyolc-



órás munkanapot , azon vannak , hogy felfüggesszék az üzemi munkás
ellenőrző bizottságok hatáskörét , s nagy számban lock outot a lkalmaz
zanak — az üzemi munkásellenőrző bizottságok közvetlenül átveszik az 
ilyen módon a termelést beszüntetni akaró és a munkásokat elbocsájtó 
gyári vezetőktől az üzemek irányítását . Ezek a bizottságok jelentették 
a bolsevikok számára az alapvető reális támaszt az októberi forradalom 
első hónapjaiban is, s később is az államosítás gyors és teljes végrehaj
tásában a munkásellenőrző bizottságoknak döntő szerepük volt a már 
megszilárdult és kialakulóban levő új á l lamhatalmi szervek mellett. 

A gazdasági élet irányítása a munkások részéről az akkori körülmé
nyek közöt t valójában mint járulékos tényező jelentkezett, az esetlege? 
szűk látókörű fellépés ellensúlyozásaként, a munkásellenőrzés területi 
szintű szervei részéről. Lényegében mindig csak a munkások részvételé
nek biztosítását jelentették a fokozatosan kialakuló állami gazdaságirá
nyí tó szervek működésében. A közvetlen munkásönigazgatás fontos té
nyezője volt a forradalmi idők elvi és gyakorlat i útkeresésének. Éppen 
Lenin i rányzatának győzedelmeskedése szorítja háttérbe a közvetlen szo
cialista társadalmi viszonyok bevezetését szorgalmazók törekvéset mint 
utópisztikus és irreális doktr iner törekvéseket, amelyek veszélyeztették 
volna azokat a kezdeti eredményeket, amelyeket már a ha ta lom meg
ragadásával az ország proletar iátusának élcsapata elért. 

A munkásellenőrzés kibontakozó mozgalmát végeredményben csak a 
bolsevikok helyeselték, forradalmi hozzáállásukból kifolyólag. A felszí
nen az anarchoszindikalista mozgalom volt a leghangosabb, de az csak
hamar a szakszervezetek újjászervezése alapján és a munkások szervezeti 
megerősítésével, a munkások és ka tonák tanácsainak kia lakí tásával , az 
üzemi munkásbizottságok létrehozásával, csak nagyhangú szektás cso
por t t á zsugorodott , s nem rendelkezett tömegbázissal. A szociálforradal-
márok mint ideiglenes megoldást fogadták el és intézményesítették az 
üzemi munkásbizot tságokat . Lényegében azonos, noha más elméleti k i 
indulópont alapján, negatív viszonyulást tanúsí tot tak a mensevikek is. 
Ügy vélték, hogy az 1917-es forradalom csak polgári jellegű lehet mind
végig, hogy alapvető eredménye az lehet, hogy létrehoz Oroszországban 
egy többpártrendszerű polgári par lamentár is társadalmi rendszert , amely 
szabad u ta t nyi t majd a felgyorsult tőkés fejlődésnek s ezzel erősödni 
fog majd a munkásosztály és létrejönnek a feltételek egy jövőbeli szo
cialista társadalom forradalmi átalakulásához. Történelemkívüliségükben 
még 1918-ban is, amikor már a hata lom kétséget k izárva a szovjetek 
kezében van, továbbra is a forradalom polgári jellegéről va l lo t t állás
pont jukat ismétlik. 

Ezért élesen elítélik az üzemi munkásbizottságok úgymond túlkapásai t . 
Óva intik a forradalmi munkásságot, hogy kirekessze a tulajdonosokat 
a gyárvezetési felelősségből, hisz a proletariátus legbensőségesebb érdeke, 
hogy ne csak maga vállaljon felelősséget Oroszország fejletlen tőkés gaz
daságának fellendítéséért és azokért a feltornyosult üzemszervezési és 



gazdaságirányítási válságokért, amelyek már nyi lvánvalóan megmutat
koztak. Ar ra figyelmeztetnek, hogy amennyiben a munkások továbbra 
is azt hiszik, hogy az üzemek átvevése magát a szocializmust jelenti, 
megbizonyosodnak majd, hogy az a gazdálkodás csődjéhez fog vezetni és 
tömeges munkanélküliséget okoz. 

A bolsevik pá r t a forradalmi események során a részletkérdésekben, 
de az alapvető meghatározó fontosságú kérdésekben is vá l toz ta t ta né
zeteit és polit ikai irányvételét, befolyásolva ezzel a fejlemények alaku
lását is. Ez vonatkozik a munkásellenőrzésre is. Az áprilisi V I I . érte
kezletén, amikor még azt a nézetet vallja, hogy az ország elmaradottsá
ga és a lakosság túlnyomóan kistulajdonos volta miat t az orosz prole
tariátus nem itűzheti maga elé a célt, hogy megvalósítsa a szocialista 
átalakulást , A szovjetekről szóló ha tározatban többek közöt t kimondja, 
hogy a forradalom kibontakozása „a munkások és a parasztok részéről 
az egész termelés felett való e l l enő rzé shez . . . a gyárakban pedig a mun
kások ellenőrzéséhez kell, hogy vezessen". Négy hónappal később, az 
1917 augusztusában megtar tot t VI . kongresszuson, amikor már a szo
cialista forradalom távla ta i t körvonalazzák meg, a munkásellenőrzcs 
jelentős mértékben jelen van, noha a hatalom megragadása és nem az 
általános szocialista társadalmi átalakulás az a lapvető kérdés, amelyet a 
helyzet nyújt, s amelyet képes volt a Lenin vezette forradalmi élcsapat 
felismerni. 

Ez a jellemzés pedig Leninre is teljes egészében vonatkozik. Még a 
Levelek a távolból csak a szovjeteket tárgyalja mint a forradalom szer 
veit. az Állam és forradalom kéziratában már a munkásellenőrzést és a 
munkások igazgatását is idesorolja, igaz, csak nagy általánosságban. 
Számára ezekben a hónapokban, de később is, a munkások üzemi bizott
ságai a forradalom lényeges tényezői, elsődleges meghatározói azonban a 
szovjetek, a hatalmi szervek kialakítása és szerepe az adot t történelmi 
helyzet felmérése alapján. Jól érzékelteti Lenin nézeteit 1917. október 
1-cn keletkezett (szeptember végén írt) terjedelmes cikke (Lenin Művei, 
26. kötet, Szikra kiadás, Budapest, 1952., 91—92. oldal) : „A proletár
forradalom előtt álló legnagyobb nehézség az egész népre kiterjedő leg
pontosabb és leglelkiismeretesebb nyi lvántar tás és ellenőrzés, a javak 
termelése és elosztása fölötti munkásellenőrzés megvalósítása. Amikor a 
munkatársai azt vetették szemükre, hogy a „munkásellenőrzés" jel
szavának kiadásával szindikalista talajra csúszunk, ez az ellenvetés 
mintaképe volt a nem alaposan átgondolt , hanem sztruvista módra 
bemagolt „marx izmus" gyerekesen együgyű alkalmazásának. A szindi-
kalizmus vagy tagadja a proletariátus forradalmi diktatúráját vagy tizen-
rangú ügynek tekinti , mint ál talában a polit ikai hata lmat . Mi a prole
tá rd ik ta túrá t első helyre állítjuk . . . Amikor mi azt mondjuk: „munkás
ellenőrzés" és ezt a jelszót mindig a pro le tárd ik ta túra mellett, mindig 
nyomban u tána adjuk ki, ezzel meg is magyarázzuk-, milyen államról 
van szó. Az állam valamely osztály ura lmának szerve. Melyik osztályé? 



H a a burzsoáziáé, akkor kadet-kornyi lovi-„kerenszkis ta" államisággal 
van dolgunk, amely miat t Oroszország dolgozói már több mint fél éve 
„kornyadoznak és kergülnek". H a a proletariátusé, ha a proletárál lam
ról, azaz a proletariátus diktatúrájáról van szó, akkor a munkásellen
őrzés a j avak termelésének és elosztásának általános, mindent átfogó, 
mindenüt t jelenlevő, legpontosabb és leglelkiismeretesebb nyilvántartásá
vá válhat." 

Lenin forradalmi stratégiájában a munkásellenőrzés kiépült hálózata 
mint a munkásosztálynak a forradalomban létrejött hiteles szerve és 
szervezési módja, fontos tényező volt , s ezzel komolyan számolt. De 
nem táplál t i l lúziókat sem irányukba, mert ha tá rozot tan elvetette az 
anarchoszindikalista álláspontot, amely szerint közvetlenül lehetséges 
szocialista viszonyokat létrehozni a társadalmi és termelőviszonyokban. 
Elvetette a mensevik álláspontot is, amely a maga módján tétlenségre 
ítélte az ország proletariátusát , abból az elgondolásból kiindulva, hogy 
mivel nem értek meg az eszményi feltételek az oroszországi társadalom 
szocialista átalakulására, ez a forradalmi átalakulás csak egy jóval ké
sőbbi időszakban lesz majd esedékes. 

Lenin nagysága és történelmi szerepe abban is megnyilvánult , hogy 
felfogadta és cselekvésre bí r ta a forradalom rendelkezésére álló erőit, 
hogy olyan u ta t válasszanak, amely reálisan já rható , amely az adott, 
történelmi és társadalmi körülményekben a szocialista forradalom ki
bontakozását biztosította. Ilyen vonatkozásban kell értékelnünk a N é p 
biztosok Tanácsának november 16-i (3-i) rendeletét a munkásellenőrzés
ről, amelynek tervezetét maga Lenin fogalmazta meg az októberi forra
dalom legelső forradalmi törvényeként . A lenini megfogalmazásban (V. I. 
Lenin Művei, 26. kötet , Szikra kiadás, Budapest, 1952., 277. és 278. ol
dal) a rendelet tervezete a következő: 

„ 1 . Valamennyi , legalább (összesen) 5 munkást és a lka lmazot ta t fog
lalkoztató, illetőleg legalább évi 10 000 rubel forgalmat lebonyolító ipa
ri, kereskedelmi, bank- , mezőgazdasági és egyéb vál lalatnál be kell ve
zetni a termelés, a tárolás, va lamint a termékek és a nyersanyagok adás
vétele fölötti munkásellenőrzést. 

2. A munkásellenőrzést a vál la la toknál dolgozó munkások és alkal
mazot tak gyakorolják, vagy közvetlenül, ha a vál lalat olyan kicsiny, 
hogy ez lehetséges, vagy választot t képviselők útján, akiket közös gyű
léseken haladéktalanul meg kell választani , úgy, hogy a választásokról 
jegyzőkönyvet kell felvenni, és a megválasztot tak neveit közölni kell a 
kormánnyal és a Munkás- , Ka tona - és Parasz tküldöt tek helyi Szovjet
jeivel. 

3 . A munkások és a lka lmazot tak választot t képviselőinek engedélye 
nélkül országos jelentőségű vállalatot , illetőleg üzemet (lásd: 7. §) .leállí
tani , valamint az ilyen üzem menetén bármi t is vá l toz ta tn i feltétlenül 
tilos. 

4. E választot t képviselőknek kivétel nélkül minden könyvbe és ok-



mányba, továbbá kivétel nélkül minden anyag-, szerszám-, valamint áru
rak tárba és készletbe betekintést kell engedni. 

5. A munkások és a lkalmazot tak választott képviselőinek döntései 
kötelezőek a vál lalatok tulajdonosaira nézve, s az ilyen döntéseket csak 
a szakszervezetek és a kongresszusok helyezhetik hatályon kívül . 

6. Valamennyi országos jelentőségű vál lalatnál minden tulajdonos és 
a munkások és a lkalmazot tak minden, a munkásellenőrzés gyakorlására 
megválasztott képviselője felelős az á l lamnak a legszigorúbb rendért, fe-
gvelemért és a vagyon védelméért. A hanyagságban, a készletek, jelenté
sek elti tkolásában stb. bűnösök vagyonelkobzással és 5 évig terjedő bör
tönnel büntetendők. 

7. Országos jelentőségű vál la la toknak számítanak mindazok a vál
lalatok, amelyek a honvédelem számára dolgoznak, valamint azok ame
lyek egy vagy más módon összefüggenek a lakosság tömegeinek megél
hetéséhez elengedhetetlenül szükséges cikkek termelésével. 

8. A munkásellenőrzésre vonatkozó részletesebb szabályokat a Mun
kásküldöttek helyi Szovjetjei és az üzemi bizottságok konferenciái, va
lamint az a lka lmazot tak bizottságai fogják megállapítani képviselőik 
közös gyűlésein." 

Ez a törvényes rendelkezés sokkal kevesebb részletet ta r ta lmaz, mint 
amelyek akkor már jogi természetű szabályozás útján a gyakorla tban 
megvalósult. A rendelkezés jelentősége elsősorban abban van, hogy kör
vonalazza a munkásellenőrzést a már meglévő gyakorla t alapján és, hogy 
azt beiktatja a szovjethatalom polit ikai rendszerébe, mindjárt a hatalmi 
rendszer kiépítésének kezdetén. 

Teljesen lényegtelen, hogy eredetileg ki szorgalmazta az akkori esz
mei á ramla tok képviselői közül a munkásellenőrzést és kik igyekeztek 
elvileg megalapozni a főváros és más iparvidékek forradalmi munkásai
nak a munkásellenőrzését. Ezért érdekes, de nem perdöntő, például Geor-
ges Gurvi tch francia szociológus fejtegetése 1965-ből, aki az 1917-es 
forradalmi eseményekben való részvétele alapján bizonygat ja 1 4 , hogy a 
munkásigazgatást Oroszországban már az 1905-ös forradalom előtérbe 
hozta , s 1917-ben, Kerenski ko rmányza ta a la t t a főváros proudhonis ta 
szindikalistái szorgalmazták a munkásellenőrzést munkásigazgatás értel
mében, jóval azelőtt , mint ahogy ebben a kérdésben a bolsevikok és kü
lön Lenin kia lakí tot ta volna álláspontját. A forradalmi folyamatok lo
gikája nem teszi sohasem lehetővé, hogy mindent jó előre kitervezve va
lósítson meg az események élén levő forradalmi szervezet. Sokan járul
nak hozzá a forradalmi folyamat kialakí tásával , különböző helyes meg
látások és tévhitek alapján. Ez ment végbe az októberi szocialista forra
dalom idején is. 

Lenin nagyságát igazolja az is, hogy nemcsak a történelmi események
re ha to t t műveivel, hanem a forradalomban mozgósított tömegek alko
tóképességét, helyesen elemezve, képes volt a kellő időben, megfelelő 
módon hasznosítani elképzeléseit a forradalom és a felmerülő válságok 



áthidalása érdekében. A húszas évben lefolytatott szakszervezeti vi tában 
a szakszervezetek szerepe megnő a munkásellenőrzés bizottságával szem
ben. Ezt az álláspontját Lenin tudatosan vállalja, mint ideiglenes vissza
kozást az új gazdaságpoli t ika idején, amikor jelentős vál tozásokat foga
natosí tanak a gazdag és üzemvezetés terén ál ta lában, a Szovjet Köz tá r 
saságban. Ezekben a kérdésekben is, ahol a későbbi szocialista jellegű 
társadalmi fejlődés anyagi alapjának megóvását és továbbfejlesztésének 
feltételeit kellett biztosítani és azt , hogy a munkásosztály mint társadal
mi kategória ne sodródjon a degrádalas útjára, szintén teljes egészében 
kifejezésre jut Lenin mint olyan marxista, aki a legbonyolultabb körül
ményeket is képes valóban marxista elemzés alapján átfogóan, elvi ala
pokon, de egyben konkrétságában felfogni és megfelelően értelmezni. 
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natkozó lenini nézetek befogadásának és kialakításának folyamatár 
tárgyalja. Idézett mű 460—462. oldal. 

2 A témakör hazai kutatói közül elsőnek említjük Bruno Bjelićev. Učešće rad
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címen, mindkét kiadványt a Szabadkai Veljko Vlahovié Munkás
egyetem jelentette meg 1974-ben (különösen a magyar nyelvű kiad
vány szerint a 109—151. oldal, M. Nikolié nézeteinek kiegészítését 
lásd az általa szerkesztett K. Marks, F. Engels, V. I. Lenjin: Slo
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72—77. oldal, kiadó: Centar PK SKV za političke studije i marksis
tičko obrazovanje, Novi Sad, 1978.); Rudi Supek: Participacija, rad
nička kontrola i samoupravljanje, Prilog povjesnom kontinuitetu 
jedne ideje, Naprijed, Zagreb, 1974. (ld. különösen 47—54. oldal); 
dr. Branko Car.atan: Lenjin i rasprave o upravljanju i rukovođenju 
1917—1920. godine, megjelent a Lenjinova misao i samoupravno 
društvo, Studijski centar konferencije SK BiH, Sarajevo 1974. című 
kiadványban (71—82. oldal); Danilo Ž. Markovié: Lenjinov dopri
nos konstituisanju savremene sociologije rada, megjelent a Naučni 
skup Lenjin i nauka, 24—26. januara 1974., Srpska akademija nau
ka i umetnosti, Beograd 1976. című kiadványban (191—199. oldai). 

5 V. I. Lenjin, Izabrana dela u 16 tomova, tom 12. (Novembar 1917—feb
ruar 1919), Kultura, 1960. Beograd, 7. és 8. oldal; a rendelet terve
zett magyar nyelvű kiadása: V. I. Lenin Művei, 26. kötet (1917. 
szeptember—1918. február), Szikra kiadás, Budapest 1952., 277. és 
278. oldal. 

8 Nemcsak Lenin ama nézetére gondolunk, amely szerint „holt tudománnyá 
tesszük a marxizmust, kitépjük a l e l ké t . . . " ha megfeledkezünk arról 
a lényeges oldaláról, nevezetesen Engelsre is hivatkozva, hogy Marx 
és Engels tanai „nem dogmák, hanem gyakorlati útmutatások". Szin
tén tömören, epigrammaszerűen, Inessza Armandnak intézett 1916. 
november 30-i keltezésű levelében Lenin a marxizmushoz való alko
tó viszonyulását a következőképpen fogalmazta meg: „A marxizmus 
egész szelleme, egész rendszere azt követeli, hogy minden tételt (a) 
történelmileg; (6) csak más tételekkel összefüggésben; (y) csak a 
konkrét történelmi tapasztalatokkal kapcsolatban vizsgáljuk" (V. I. 
Lenin Művei, 35. kötet, (levelezés) 1912 február—1922. december, 
Szikra Kiadó, Budapest, 1956., 231. oldal). 

7 Ilyen vonatkozású érdekes vállalkozás két osztrák szerző, Ernest Fischer és 
Franz Marék könyve, amelyet 1970-ben a Minerva (Szabadka—Bel
grád) kiadó adott közre szerbhorvát nyelven Šta je Lenjin stvarno re
kao címen (Was Lenin Wirklich Sagte, Verlag Fritz Molden, Wien— 
München—Zürich). Akármennyire elgondolkoztató és helyenként meg
hökkentő az ilyen publicisztikai tárgyalási mód, a könyv alapvető 
tartalmi problémáira és a szerzők témakezelésének vitatható módsze
rére Andrija Stojkovié professzor a szerbhorvát nyelvű kiadvány 
utószavában felhívja az olvasó figyelmét. 

8 A munkásellenőrzésről szóló rendelet keletkezéséről és az azt lényegében 
megfogalmazó Lenin kéziratról a Lenin Művek IV. orosz kiadás 
(1949. 26. kötet, 494. old.) magyarázatában a következőket közli: 
A munkasellenőrzésről szóló rendelet tervezete szolgált alapul annak 
a dekrétumnak tervezetéhez, amelyet a Munkaügyi Népbizottság 
dolgozott ki, és amely kiegészítésekkel és pontosabb megfogalmazás
ban a Pravda 1917. november 16-i (3-i), 178. számában jelent meg. 



1917. november 14-én (27-én) a munkásellenőrzésről szóló rendelet 
tervezetét megvitatták az összoroszországi Központi Végrehajtó Bi
zottság ülésén és jelentéktelen javításokkal elfogadták. November 15-
én (28-án) a tervezetet a Népbiztosok Tanácsának ülésén vitatták 
meg. Az Izvesztyija VCIK 1917. november 16-i, 227. számában hoz
ták nyilvánosságra „Rendelet a munkásellenőrzésről" címmel (65-ös 
megjegyzés, a 277. oldalhoz, az 1952-es magyar nyelvű Szikra ki
adás szerint). — Ezt a szöveget közli az 1960-ban megjelent 16 kö
tetes V. I. Lenin Válogatott Művei (12. kötet, első megjegyzés és 
magyarázat, 493. oldal). 

Sava 2ivanov professzor, aki a munkásigazgatást Lenin idejében nálunk 
legátfogóbb módon tanulmányozta, még kutatása elején 1968-ban 
közölt, első terjedelmesebb munkájában (Oktobarska revolucija i rad
ničko učestvovanje u upravljanju proizvodnjom; Prilozi za istoriju 
socijalizma, 5; JKP, Beograd — 119 oldal) abból indul ki, hogy: „A 
munkások részvétele a termelés igazgatásában a Szovjet Köztársaság
ban, Októberrel kezdődött meg, s nem csak szükséges lépés volt a 
feltornyosult gazdasági nehézségek leküzdése érdekében a szovjet ha
talom létrehozása idején . . . " . Saját hivatkozása szerint (uo. 123. ol
dal) az előbbi hazai kutatók, Bruno Bjelié és Dajić Putnik nyilván 
azonos véleményen voltak. 

A régebbi szerzők közül külön figyelemre méltó Ana M. Pankratova 
(1887—1957), aki egy ideig a Vaproszi hisztorii főszerkesztője is 
volt. 

Rudi Supek 1974-ben megjelent könyve: Participacija, radnička kontrola 
i samoupravljanje, Prilog povjesnom kontinuitetu jedne ideje, nyil
ván az első ilyen hézagpótló erőfeszítés. 

1917. március 10-én aláírták a Megegyezést a nyolcórás munkanap beve
zetéséről a gyárakban és az üzemekben, a gyárakban és az üzemek
ben megalakítandó munkásbizottságokról és békéltető bizottságokról. 
A megállapodást két fél írta alá: A Péterváradi Munkások és Ka
tonák Küldötteinek Tanácsa és A Péterváradi Gyárak és Üzemek 
Tulajdonosainak Egyesülete. 

A Péterváradi Központi Gyári Munkásbizottságok II . értekezletén 1917. 
július 12-én elfogadott Alapszabályok a már előbb biztosított jogok 
és gyakorlat alapján, többek között meghagyja, hogy a munkások 
normája csak a munkásbizottságok részvételével szabható meg, s a 
vezető tisztviselő csak a munkásbizottság jóváhagyásával maradhat 
vezető beosztásban, illetve, új vezető tisztviselő kinevezése csak ak
kor érvényes, ha a kinevezést a munkásbizottság jóváhagyja. 

Lásd részletesebben Rudi Supek: Participacija, radnička kontrola i samo
upravljanje, Zagreb, 1974. könyvében- 50. és 51. o. 



Pataki Éva 

A PROLETÁRDIKTATÚRA LENINI ÉRTELMEZÉSE 
A JUGOSZLÁV TÁRSADALMI TAPASZTALAT ÉS 

MARXISTÁK MEGVILÁGÍTÁSÁBAN 

Előszó 

„A proletar iátus diktatúrája , ha ezt a latin, tudományos, történelmi
filozófiai kifejezést egyszerű nyelvre lefordítjuk, ezt jelenti: csakis egy 
bizonyos osztály, mégpedig a városi és á l ta lában a gyári, az ipari mun
kások képesek arra , hogy vezessék a dolgozók és k izsákmányol tak egész 
tömegét a tőke igájának megdöntéséért folyó harcban, a tőke megdön
tése folyamán, a győzelem megtar tásáért és megszilárdításáért folyó egész 
harcban, az új szocialista társadalmi rend megteremtésének művében, az 
osztályok teljes megszüntetéséért folyó egész ha rcban . " 1 

Lenin, va lamin t a marxizmus klasszikusai a p ro le t á rd ik ta tú ra a la t t a 
dolgozók ha ta lmát értették, amelyben a vezető szerep a munkásosztályé 
és amelynek célja a szocializmus felépítése. 

A szocialista forradalom (amely hazánkban egyben népfelszabadító 
forradalom is volt) véget vet a burzsoázia osz tá lyura lmának . Ezér t a 
munkásosztály ha ta lomra jutása és a szocializmus építésére vona tkozó 
célkitűzése a megdöntöt t k izsákmányoló osztályok ellenállásába ütközik. 
Ez az ellenállás annál elkeseredettebb, minél nagyobb az ember ember 
által való kizsákmányolása. 

H o g y meddig t a r t a reakciósok ellenállása Lenin szerint addig, amíg 
ta r t az átmeneti időszak. Számos példa igazolja Lenin nézetét a tör té
nelem folyamán pl . Szovjetunióban, Magyarországon és Kubában . . . 

Miért van szükség a munkásosztály diktatúrájára? 
A forradalom győzelme (főleg az első időszakban) csak úgy szilárdul

hat meg és fejlődhet a szocialista építés, ha a megdöntöt t osztályok el
lenállását és ellenállási kísérleteit ha tá rozo t tan , kényszerítő rendszabá
lyokkal megbénítják. 

A munkásosztály nem azért veszi kezébe a ha ta lmat , hogy bosszút 
álljon, hanem hogy a munkások felszabaduljanak mindenfajta elnyomás 



alól. A munkásosztály dikta túrája tehát a nép aka ra t ának kifejezése és 
végrehajtása. 

Munkámban igyekeztem bemutatni az önigazgatás eszméjének, mint 
a p ro le tá rd ik ta túra leghaladóbb formájának történelmi fejlődését a lyoni 
tanácsok felkelésétől, a párizsi kommünön és az októberi forradalmon 
keresztül hazánkig. A proletar iá tusnak a szó szoros értelmében ura lko
dó osztállyá való szervezését ná lunk a népfelszabadító bizottságok pél
dázzák. E d v a r d Kardel j a felszabadított területeken (1941) megalakul t 
népfelszabadító bizottságokról azt mondta , hogy ezek vol tak az önigaz
gatás csírái. 

Jugoszlávia önigazgatási fejlődésének tanulmányozása végett szüksé
gesnek ta r tom át tekinteni a munkásönigazgatás gyakor la tának és á l ta
lában a munkások forradalmi harcának fejlődését, mégpdig a marxiz
mus és más elméleti koncepciók fejlődése keretében. 

Az önigazgatás eszméje olyan ösztönszerű törekvése az emberiségnek, 
amely valóra vá l taná a szabad emberek demokráciáját és részvételét az 
irányítás minden területén. 

Az önigazgatás eszméi nem új keletűek. Az első munkásönigazgatási 
eszméket a lyoni takácsok 1831. évi felkelése és a chart is ta mozgalom 
(1832-ben) pa t t an to t t a ki. Az utópista szocialisták korában a munkás
osztály még nem képezett jelentős társadalmi erőt, és ezért ők még nem 
a munkásönigazgatásról , hanem a polgárok társadalmi önkormányza tá 
ról beszéltek. Az utópista szocialisták kivétel nélkül az új kommunista 
(illetve szocialista) társadalom létrehozásának gondolatával vol tak el
foglalva, és nem sokat törődtek elképzelésük megvalósítási lehetőségei
vel. Vol taképpen meg vol tak győződve, hogy az emberek felvilágosítá
sával és a t uda tukra való hatással létre lehet hozni egy jobb és boldo
gabb emberi közösséget. Ő k tehát nem egy bizonyos társadalmi osztályt , 
hanem azonnal az egész társadalmat , az egész emberiséget aka r t ák fel
szabadítani . 

Az önigazgatásról mint a munkásosztály olyan forradalmi öntevé
kenységéről, amellyel valóban sikeresen fel lehet számolni a régi osz
tá ly társadalmat és létre lehet hozni az új , osztálynélküli tá rsadalmat , 
akkor beszélhetünk, ha megismerjük M a r x és Engels tanai t . M a r x és 
Engels az önigazgatásról a lkotot t legfontosabb elméleti koncepciói a 
következők: 

1. A munkásosztá ly t maga a munkásosztá ly szabadíthat ja fel. Ahhoz 
pedig, hogy a munkásosztály felszabadítsa önmagát , a termelőerők és 
a fennálló társadalmi viszonyok ellentétére van szükség. 

2. Az államról és annak elhalásáról a következőket írják: „A prole
tariátus megragadja az á l lamhata lmat és a termelőeszközöket egyelőre 
állami tulajdonná vál toztat ja . Ezzel azonban megszünteti önmagát mint 
proletariátust , megszüntet minden osztálykülönbséget és osztályellentétet, 
ily módon megszüntet minden osztálykülönbséget és osztályellentétet, és 
ezzel megszünteti az á l lamot is, m in t á l l a m o t . . . Az első ténykedés, 



amelyben az állam valóban az egész társadalom képviselőjeként lép fel 
— a termelőeszközök birtokbavétele a társadalom nevében — egyszers
mind utolsó önálló ténykedése, mint á l lamnak. Valamely á l lamhata lom
nak társadalmi viszonyába való beavatkozása fokozatosan minden téren 
fölöslegessé lesz, és azután magától megszűnik. A személyek feletti kor
mányzás helyébe dolgok igazgatása és termelési folyamatok vezetése lép. 
Az ál lamot nem törl ik el, »az állam elhal«" 

3. A munkásosztály célja és történelmi cselekvése saját élethelyzetében 
csakúgy, mint a mai polgári társadalom egész szervezetében pontosan és 
megmásí thatat lanul ki van jelölve. 

4. A párizsi kommünről a lkotot t tapaszta la tok feldolgozása. 
Marx 1870 őszén, néhány hónappal a kommün előtt, figyelmeztette 

a párizsi munkásokat és igyekezett bebizonyítani , hogy a kormány meg
döntésének kísérlete kétségbeesésből elkövetett ostobaság lenne. De ami
kor 1871 márciusában a munkásokat rákényszerí tet ték a döntő harcra 
és azok felvették a harcot , amikor a felkelés ténnyé vált , Marx a ked
vezőtlen előjelek ellenére a legnagyobb lelkesedéssel üdvözölte a prole
tár for radalmat . 

Marx és Engels a kommün tapaszta la ta i alapján azt állítják, hogy a 
„Kommunis ta K iá l tvány" programja néhol „elavul t" . „ . . .Nevezetesen 
a Kommün bebizonyítot ta — folytatják a szerzők —, hogy a munkás
osztály nem veheti egyszerűen bi r tokába a kész államgépezetet, hogy azt 
saját céljaira működésbe hozza . . . " 3 

Ebből az idézetből láthatjuk, hogy Marx gondolata az, hogy a mun
kásosztálynak szét kell zúznia, össze kell törnie a „kész államgépezetet", 
és nem szor í tkozhat pusztán arra , hogy azt b i r tokba vegye. A „kész ál
lamgépezetet" pedig a „proletar iá tus ura lkodó osztállyá szervezésével", 
a „demokrácia k iv ívásával" kell helyettesíteni. 

Milyen volt az állam, amelynek kialakulását a kommün megkezdte? 
1. Az ál landó hadseregnek a megszüntetése és a felfegyverzett néppel 

való helyettesítése. 
2. Az ingyenes okta tás bevezetése. 
3. Az ál lam elválasztása az egyháztól és iskolától. 
4. Marx utal ar ra , hogy utópia lenne a hivatalnoksereget egyszerre, 

mindenüt t és végleg megszüntetni. Ellenben a régi hivatalnokgépezetet 
egy csapásra összetörni és ugyanakkor azonnal megkezdeni olyan új gé
pezet építését, amely módot ad arra , hogy fokozatosan megszüntessük a 
különféle hivatalnoksereget, ez nem utópia, ez a proletariátus soron levő 
feladata. 

A burzsoáziának és a burzsoázia el lenállásának elnyomására szükség 
volt. A kommün vereségének egyik oka éppen az, hogy ezt nem elég 
ha tá rozot tan tette. Az elnyomó szerv itt már a lakosság többsége, nem 
pedig a kisebbség. Amint azonban a nép többsége maga nyomja el el
nyomóit , akkor már nincs szükség az elnyomáshoz „külön ha ta lomra" . 
Ebben az értelemben az állam kezd elhalni. 



A párizsi kommünben, mely néhány hétig t a r to t t egyetlen városban, 
megalakult az ál lam új t ípusa. A kommünt nem értet ték meg azok, akik 
megalkot ták, és a francia szocialisták egyik frakciója sem volt t uda tá 
ban annak, hogy mit csinál. A párizsi kommün mégis nagyszerű példát 
muta to t t ar ra , hogyan kell egybekapcsolni a kezdeményezést, az ön
állóságot, a mozgási szabadságot, az alulról jövő lendület erejét — és 
az önkéntes, sablonmentes centralizmust. 

Marx a párizsi kommün tapaszta la ta i alapján megadta a rövid, sza
batos, pontos és világos formulát a proletar iá tus diktatúrájához. Sze
rinte az á l lamhata lom megsemmisítése a legfőbb cél. 

Az orosz munkások és parasztok helyes hozzáállása a forradalomhoz, 
meghozta a maga ragyogó gyümölcsét. 

Szovjetunióban alakult ki először az á l lam új t ípusa, melyet a szovje
tek képeznek, mint az irányítás szervei. Erre az új á l lamtípusra szám
talan új feladat háru l t : 

1. Létre kellett hozni és kifejleszteni a kapi tal izmus által e lnyomott 
osztályok, a proletar iá tus meg a félproletariátus minden i rányú és a tö 
megeket átfogó szervezettségét. A szovjethatalom, a történelem során 
először nemcsak hogy minden téren megkönnyí te t te a kapital izmus ál
tal e lnyomott tömegek szervezkedését, hanem ugyanakkor szervezetüket 
az egész á l lamappará tus á l landó és nélkülözhetetlen alapjává tet te az 
egész világon. Csak ily módon valósulhat meg a demokrat izmus a la
kosság többsége számára. 

2. Az ál lam új t ípusa lehetőséget nyújtot t a tömegek közvetlenebb 
befolyására az á l lam új rendszerére, igazgatására. A választások módja, 
azok gyakorisága (háromhónaponként) lehetőséget nyújtot t ar ra , hogy 
a falusi és városi munkások egyaránt részt vegyenek az igazgatásban. 

3. A szovjet szervezet lehetővé tette, hogy a munkások és a parasz tok 
olyan fegyveres erejét hozzák létre, amelyet sokkal szorosabb kapcsok 
fűznek egybe a dolgozó és kizsákmányol t tömegekkel, mint azelőtt . 
Enélkül ugyanis h iányzot t volna a szocializmus győzelmének egyik elő
feltétele, nevezetesen a munkások felfegyverzése ós a burzsoázia lefegy
verzése. 

Lenin tézise a forradalom időszerűségéről csakis Oroszországra vo
natkozik . Lenin az orosz társadalmi mozgásokban megtalál ta és felis
merte a kapital is ta társadalom mozgásának és lehetőségeinek döntő je
gyeit, a maga idejében. 

Lenin a Mi a teendő című könyvében hangsúlyozza: 
„Ál l í tom: 1) hogy egyetlen forradalmi mozgalom sem lehet tar tós a 

vezetők szilárd és a folytonosságot fenntar tó szervezete nélkül; 
2) hogy minél nagyobb az a tömeg, amely spontán bekapcsolódik a 

harcba . . . annál szi lárdabbnak kell lennie ennek a szervezetnek . . . ; 
3) hogy ennek a szervezetnek főleg olyan emberekből kell állnia, akik 

hivatásszerűen foglalkoznak forradalmi t evékenységge l . . . " 4 

Lenin, Marx és Engels nézetei szerint a proletar iátus a munkásha ta -



lommal egy történelmileg új t ípusát hozza létre ez á l lamnak, amelyet 
M a r x szerint „az ura lkodó, osztállyá szervezett pro le tar iá tus" képvisel. 
Ez az új munkásál lam vol taképpen a proletar iátus dikta túrája , és ez az, 
amit Lenin különösképpen szorgalmaz, ami nem más, mint az elhalóban 
levő ál lam. 

Lenin az á l lam elhalását a kapi ta l is ták letűnésében látja. 
A marxizmus abban különbözik az anarchizmustól , hogy elismeri az 

ál lam és az á l lamhata lom szükségességét a forradalmi korszakban ál ta
lában, a kapital izmusból a szocializmusba való átmenet korszakában 
különösen. 

„A marxizmus abban különbözik P lehanov meg Kautsky úrék és kom
pániájuk kispolgári, opportunis ta „szociáldemokrat izmusától" , hogy az 
említet t korszakok számára ugyanolyan ál lamot t a r t szükségesnek, ami
lyen a közönséges par lamentár is polgári köztársaság, hanem olyan ál la
mot, mint a párizsi kommün . . . Minél előbb levetjük a P lehanov meg 
Kautsky urék és társaik által e l torzí tot t marxizmusnak, ennek az ál -
marxizmusnak régi előítéleteit, minél buzgóbban segítünk a népnek ab
ban, hogy azonnal és mindenüt t kiépítse a munkás- és parasz tküldöt tek 
szovjetjeit, hogy ezek kezükbe vegyék az egész életet, minél tovább húz
zák, halasztják Lvov úrék és társaik az a lko tmányozó gyűlés egybe-
hívását , annál könnyebb lesz majd a népnek a munkás- és parasz tkül 
döt tek szovjetjeinek köztársasága j avá ra döntenie. A nép új szervezeti 
épí tőmunkájában a hibák eleinte elkerülhetetlenek, de jobb h ibákat el
követni és haladni , mint várni , amíg Lvov úr ál tal összehívott jogász
professzorok megírják majd az a lko tmányozó gyűlés egybehívásáról és 
a par lamentár is polgári köztársaság megörökítéséről a munkás- és pa
rasztküldöt tek szovjetjeinek megfojtásáról szóló törvényeket . " 5 

„ N e m elég azonban a demokráciát hirdetni , nem elég kiál tani és el
rendelni, nem elég megbízni a nép „képviselőit", hogy valósítsák meg 
a demokráciát a képviseleti intézményekben. A demokráciát azonnal 
építeni kell, alulról, a tömegek kezdeményezésével, a tömegeknek az 
egész ál laméletben való bevonása, h iva ta lnokok n é l k ü l . . . 

Demokrác ia alulról, demokrácia h iva ta lnokok nélkül, rendőrség nél
kül, á l landó hadsereg nélkül. A közszolgálatnak az egy szálig felfegy
verzett , népi milícia ál tal való ellátása — ez annak a szabadságnak a 
záloga, amelyet nem vehetnek el sem cárok, sem hetyke tábornokok, 
sem tőkések . . . " 6 

Mindjár t a polgárháború befejezése u tán , 1920 második felében fel
újulnak a v i ták a szakszervezet szerepéről és feladatairól . A vi ta lénye
ge azonban nem a szakszervezetekben, hanem a gazdaságirányításban 
rejlett. 

Trockij az egyik oldal t képviselte azzal a követeléssel, hogy a szak
szervezetet teljesen államosítani kel l . Abból a feltevésből indult ki, hogy 
a munkásosztály és annak ál lama közöt t nincs és nem is lehet semmilyen 



nézeteltérés. Trockij azért harcolt , hogy a gazdaságfejlesztési feladatok 
megoldását ka tona i fegyelem és szervezettség útján kell biztosítani . 

A „munkás-oppozíc ió" a másik oldal t képviselte. Lenin álláspontját 
és magata r tásá t a „munkás-oppozíc ióval" kapcsolatban megérthetjük, 
ha megismerjük az ország akkori gazdasági helyzetét és más változásait . 

a) A forradalom válságos helyzetének egyik legjelentősebb tényezőjét 
a munkásosztál lyal kapcsolatos helyzet alkotja. A munkásosztály jelen
tős része fizikailag megsemmisült, az a része pedig, amely a gyárakban 
marad t , rendkívül súlyos körülmények közöt t élt. 

b) A proletar iátus egy igen e lmaradot t , gazdaságilag fejletlen ország
ban a ra to t t győzelmet. A Szovjetunió tehát súlyos körülmények között 
fejlődött, főleg pedig a nehézipar fejlődése okozot t gondot . 

c) A polgárháború nyomán a falu képtelen volt elegendő mennyiségű 
élelmiszert előáll í tani. 

d) A parasztság és a kisárutermelők tömege a városokban erős nyo
mást gyakorol t a for rada lomra . Lenin számtalanszor felhívta a figyel
met az anarchista i rányza tok veszélyére, amely a szocialista ál lamot fe
nyegeti, ezért már kezdetben bevezeti a munkásel lenőrző szerveket a 
poli t ikai hata lmi rendszerben. 

Lenin nézete tehát a prole tar iá tus d ik ta túrá járól az, hogy egy fejlet
len földművelő országban — amilyen Oroszország volt az októberi for
radalom idején — a proletar iá tus ha ta lma csak a város és falu munkás
tömegeinek szilárd osztályszövetségével hozható létre és t a r tha tó fenn. 

önigazgatási eszmék és kísérletek az októberi forradalom után 

Marx tudományos jóslata az önigazgatás fejlődéséről az októberi for
radalom után kiterjed úgyszólván minden nyugat -európai országra. Leg
nagyobb és legtartósabb eredményeket Németországban, Ausztr iában, 
Magyarországon, Olaszországban ért el. A munkásönigazgatási és mun
kásellenőrzési mozgalom két fejlődési szakaszon ment á t : 

Az első szakaszban a munkástanácsok, az üzemi bizottságok, a szov
jetek és a munkásönkormányza t más formái úgy fejlődnek, mint kifeje
zetten poli t ikai szervek, amelyek a forradalmi események szervezői és 
irányítói . Tehát a munkásönigazgatás központ i helyet töl t be a munkás
osztály forradalmi harcában. A munkás tanácsokat és a szovjeteket a 
forradalom harcosai úgy értelmezték mint a polgári ha ta lom és a tőkés 
rend elleni harc szerveit, amelyek ebből a harcból nőnek ki és a lakulnak 
meg, alapját képezvén az új társadalmi szervezetnek. 

A második szakaszban fokozatosan gyengül a mozgalom, pá rhuzamo
san a forradalom lendületének csökkenésével. A tőkés rendszernek sike
rült leállítani a munkások forradalmi mozgalmát és megszilárdítania 
ha ta lmát a forradalmi megrázkódta tások u tán . A kapi ta l is ták nem ra
gadha t t ák kezükbe a ha t a lma t egyik napró l a másikra . A munkás taná-



csok fokozatosan elveszítik poli t ikai jelentőségüket, és amikor a forra
dalom lendülete alábbhagy, bezárkóznak a gyárakba, ar ra törekedvén, 
hogy az igazgatás szervévé alakul janak át az üzemekben. A burzsoázia 
vállalja az együttműködést az igazgatásban, azonban ez az együttmű
ködési lehetőség nem egyéb a munkásosztály kijátszásánál. A munkások 
és szervezeteik egyre kevésbé vesznek részt saját mozgalmukban, az új 
körülmények közöt t inkább a szűnőben levő mozgalom v ívmánya inak 
megvédéséért harcolnak. 

Az első vi lágháború évei, különösen Németországban, kiélezték az 
alapvető szociális kérdéseket. 1918. november 4-én kirobban a kiéli 
mat rózok felkelése, megdöntik a császár ha ta lmát és leváltják a polgári 
kormányt . 

A német forradalom első fegyveres szakasza azzal fejeződik be, hogy 
megválaszt ják a berlini munkás- és ka tonatanácsok végrehajtó tanácsát 
és ideiglenesen felruházzák Németország egész végrehajtói és törvény
hozási ha ta lmával . Így a munkástanácsok nagy befolyást élveztek az 
újonnan kikiál tot t bajor köztársaságban. N e m szabad azonban szem elől 
téveszteni azt a tény sem, hogy fennmaradt a régi állam is, a maga po
litikai intézményeivel és polgári pár t ja ival . A munkásmozgalomban 
hiányzot t az egység, ami a munkástanácsok szerepét jelentette. A mun
kás- és katonatanácsok első kongresszusán olyan javasla tok születtek, 
hogy a tanácsok képezzék a legfelsőbb törvényhozó és végrehajtó ha ta l 
mat . Az 1919. évi par lament i választások u tán burzsoá demokra ta kor
mányza t jön létre, és ez a ko rmányza t fegyveres erővel elfojtotta a T a 
nácsköztársaságot. 

A Magyar Tanácsköztársaság 133 napon át tar t ja ha ta lmát . Lenin 
levélben üdvözli a Magyar Tanácsköztársaságot : 

„Elv tá rsak! Lelkesedéssel és örömmel töltenek el bennünket azok a hí
rek, amelyeket a magyar tanácshatalom vezetőitől kapunk . Alig több 
mint két hónapja áll fenn Magyarországon a tanácshatalom, de szerve
zettség tekintetében a magyar proletar iá tus úgy látszik, már túl tet t ra j 
tunk . . ' . 

. . . A magyar pro le tár for radalom még a vakot is látóvá teszi. A p ro 
le tá rd ik ta túrára való á tmenet formája Magyarországon egészen más, mint 
Oroszországban: a burzsoá kormány önként lemondott , a munkásosz
tály egységét, a szocializmus egységét azonnal helyreál l í tot ták kommu
nista p rogram alapján. Annál világosabban domborodik ki most a ta 
nácshatalom lényege: most sehol a világon nem lehetséges semmiféle 
más olyan hata lom, amelyet a dolgozók, élükön a proletariátussal , tá
moga tnának , mint a tanácshata lom, mint a prole tar iá tus d ik ta túrá ja . . . 

. . . De nem egyedül az erőszak a p ro le tá rd ik ta tú ra lényege, és nem 
elsősorban az erőszak. A pro le tá rd ik ta túra legfőbb lényege a dolgozók 
vezető osztagának, élcsapatának, egyetlen vezetőjének, a proletar iá tus
nak szervezettsége és fegyelmezettsége. A proletar iátus célja, hogy meg
teremtse a szocializmust, megszüntesse a társadalom osztályokra tagozó-



dását, dolgozóvá tegye a társadalom valamennyi tagját és megfossza 
talajától az embernek ember által való mindenféle kizsákmányolását . 
Ezt a célt nem lehet egy csapásra elérni, ehhez a kapital izmusból a szo
cializmusba való á tmenetnek meglehetősen hosszú időszakára van szük
ség, azért is, mert a termelés átszervezése nehéz dolog, azért is, mert 
időbe telik, amíg az élet minden terén gyökeres vál tozásokat ha j tha tunk 
végre, azért is, mert a kispolgári és polgári gazdálkodás megszokottsá-
gának hata lmas erejét csak hosszú, k i ta r tó harccal lehet l e k ü z d e n i . . . 

Az a háború, amelyet ti viseltek, az egyetlen jogos, igazságos, igazán 
forradalmi háború, az e lnyomot tak háborúja az elnyomók ellen, a dol
gozók háborúja a k izsákmányolók ellen, háború a szocializmus győzel
méér t . " 7 

A Magyar Tanácsköztársaság bár rövid ideig t a r t o t t a fenn magát , 
megvalósí tot ta a munkásosztály közvetlen önigazgató ha ta lmának esz
méjét. 

Olaszországban a forradalmi munkásmozgalom nyomán, 1919-ben és 
1920-ban számos gyár a munkások kezébe került . Azonban ugyanez év 
októberében a kormány nyomására , vagyis a katonaság beavatkozására , 
a munkások elhagyják a gyáraka t , de az előzetes egyezkedések során 
megígérik nekik a particípalas jogát. A munkásmozgalom szervezetlen
sége és a burzsoázia gyengesége lehetőséget nyi to t t a fasizmus megje
lenésének. 

A munkásosztály önigazgatású szocialista kezdeményezésének lángja 
Nyuga t -Európában a két vi lágháború közöt t sem aludt ki. 

«• 

A pro le tá rd ik ta tú ra Jugoszlávia poli t ikai rendszerének a társadalmi 
lényege, amelyben a munkásosztályé a vezető szerep. Jugoszlávia poli
tikai rendszerének társadalmi, illetve osztálypoli t ikai lényegét a prole
t á rd ik ta tú ra képezi. A pro le tá rd ik ta tú ra még a népfelszabadító háború 
és a szocialista forradalom idején jött létre. A prole tar iá tusnak a szó 
szoros értelmében ura lkodó osztállyá szervezését ná lunk a népfelszaba
dí tó bizottságok példázzák, amelyek 1941 júliusában és augusztusában 
alakul tak meg a felszabadított területeken. A tömegek, a nép törekvése 
az új szocialista társadalmi rendszerre egyre inkább túlsúlyba ju to t t a 
fegyveres harc során. Edva rd Kardel j kihangsúlyozta , hogy a népfelsza
badí tó bizottságok megalakulása a szabad területeken, azok akt ív tevé
kenysége, az önigazgatás csíráját képezik. A népfelszabadító bizottságok 
célkitűzése az volt , hogy jobb és boldogabb jövőt biztosítson a népnek. 

Ez az i rányzat ugyanakkor megkövetelte a végleges leszámolást az 
ország forradalmi szervei és a londoni emigráns kormány között , mert 
az utóbbi a burzsoázia és a nagyszerb egyeduralmi körök érdekeit kép
viselte, s emiatt nemcsak elszigetelődött a jugoszláv néptömegek zömé
től, hanem a tömegek tuda tában is a legfőbb veszélyt jelentette a jugo-



szláv dolgozó tömegek demokrat ikus és szocialista jövőjére nézve. A 
népfelszabadító mozgalom világos és végleges szakítása ezzel a kor
mánnya l és az ál tala képviselt erőkkel nélkülözhetetlen előfeltétele volt 
a népfelszabadító mozgalom további fejlődésének, és még nagyobb le
hetőséget nyújtot t a néptömegek mozgósítására. Jugoszlávia háború utá
ni társadalmi-gazdasági fejlődésében hatalmas eredmények születtek a 
szocialista önigazgatási viszonyok kibontakozása és az ország anyagi 
termelőerőinek a magasabb szintre emelése terén. A széles tömegek nagy 
forradalmi lendülettel, magas fokú ön tuda t t a l és áldozatkészséggel fog
tak hozzá az újjáépítéshez. Minden munkaképes ember részt vet t a kö
zös akciókban, a közös és önkéntes munkában . Rendbe hozták az uta
kat , vasutakat , újból üzembe helyezték a vil lanytelepeket, megkezdték a 
gyár ipar és más berendezések szerelését. N e m egészen két évre volt 
szükség ahhoz, hogy eltüntessük a háború nyomát és lehetőséget adjunk 
az új szocialista fejlődésnek. Az újjáépítés kezdetétől napjainkig óriási 
gazdasági, kulturális és polit ikai eredmények jöttek létre. 

Ilyen lendületes gazdasági fejlődéssel csökkentettük a hazánk és a 
világ ipari lag fejlett országai fejlettségi foka között i különbségeket. 

1949 és 1950 folyamán a Ti to elvtárs vezette J K P megtalál ta a nagy 
történelmi választ ar ra , hogyan fejlesszük tovább szocialista társadal
munkat . A forradalmi szocialista e ta t izmusnak önigazgatású szocializ
mussá való á ta lakulása 1950. június 26-ához fűződik, amikor Ti to a 
J S Z N K Népszkupst inája előtt közli, hogy a termelőeszközöknek állami 
tulajdonból a munkások kezébe kell jutnia, hiszen csak ez az egyetlen 
módja a munkásönigazgatás bevezetésének. 

Feltehető tehát a kérdés, mi is a p ro le tá rd ik ta tú ra hazánkban, és mi 
az önigazgatás? 

„A néphata lom osztálypoli t ikai lényege Jugoszláviában a proletárdik
ta túra , vagyis a munkásosztálynak, a vezető társadalmi erőnek külön
leges szövetsége a többi dolgozóval . P ro le tá rd ik ta tú rán nem az állam 
ilyen vagy olyan külső formáját értjük, sem pedig a kapital izmusból a 
szocializmusba, illetve a kommunizmusba vezető átmeneti időszak poli
tikai rendszerének meghatározot t módszerét vagy szervezetét, hanem a 
pro le tá rd ik ta túra társadalmi, illetve osztálypoli t ikai t a r t a lmá t . " 8 

„A pro le tá rd ik ta túra — írja Kardel j — nem az á l lamappará tus , az 
állami despotizmus diktatúrája , illetve nem okvetlenül kell hogy az le
gyen, hanem annak a ha ta lomnak a fogalma a társadalomban, amely
ben a munkásosztály, illetve közvetlen és távlat i történelmi érdekei ját
szák az e lv i ta tha ta t lan vezető társadalmi s z e r e p e t . . . 

. . . Ezért is fektettük le a lko tmányunkban , hogy Jugoszláviában a 
pro le tárd ik ta túra , vagyis tá rsada lmunkban a munkásosztály vezető sze
repe az önigazgatási demokráciában ölt testet ." 9 

Tehát a p ro le tá rd ik ta túra az átmeneti korszaknak minden olyan po
li t ikai rendszere, amelyben a munkásosztá lynak gazdasági, poli t ikai , 
kulturális és jogi érdekei közvetlen módon ju tnak kifejezésre és a tá r -



s a d a l m i t e v é k e n y s é g e k vezér lését je lent ik . O l y a n p o l i t i k a i rendszer ez, 
a m e l y „csak á t m e n e t v a l a m e n n y i o s z t á l y megsemmis í t é se és az o s z t á l y 
né lkül i t á r s a d a l o m fe lé" ( M a r x ) . 

A p r o l e t á r d i k t a t ú r a kü lönfé l e po l i t ika i formái szükségszerűen e g y - e g y 
n é p tör téne lmi fe j lődésének k ü l ö n b ö z ő s é g é b ő l , a kü lönfé l e társadalmi
gazdaság i szerkeze tbő l , k ü l ö n f é l e gazdaság i , p o l i t i k a i és kul turál i s a d o t t 
ságokbó l , kü lönfé l e po l i t ika i , f ő l e g d e m o k r a t i k u s h a g y o m á n y o k b ó l , s z o 
kásokbó l , e l térő k i i n d u l ó p o n t o k b ó l és u t a k b ó l erednek, a m e l y e k n e k se
g í t ségéve l a társada lmi á t a l a k u l á s o k a t végrehaj to t ták . Í g y ö l t ö t t f o r m á t 
a p r o l e t á r d i k t a t ú r a J u g o s z l á v i á b a n , ahol a pro le tar iá tus forrada lmi esz
k ö z ö k k e l k i v í v t a m a g á n a k a v e z e t ő po l i t ika i p o z í c i ó k a t , de csak ezután 
ke l le t t k iharco ln ia d ö n t ő g y ő z e l m é t a reakciós erőknek tápot a d ó á l ta 
lános e lmaradot t ság fö lö t t . 

Lényegesen más fe l té te lek me l l e t t v á l n a k v a l ó r a a pro le tárd ik ta túra 
po l i t ika i formái o l y a n o r s z á g o k b a n , a m e l y e k fej let tek, ahol a s z o c i a 
l i z m u s n a k erős gazdaság i a lapja v a n , és ahol a m u n k á s o s z t á l y már k i 
harco l ta szoc iá l i s v í v m á n y a i t . A p r o l e t á r d i k t a t ú r á n a k nem lehetnek 
u g y a n o l y a n formái abban az o r s z á g b a n , ahol a m u n k á s o s z t á l y a ha ta 
l o m h a d á l l á s a i n a k f o k o z a t o s m e g h ó d í t á s á v a l és erős í tésével vá l ik v e z e 
tő tár sada lmi t é n y e z ő v é , m i n t abban az o r s z á g b a n , ahol a belső e l l enté 
tek v é g s ő k ié l eze t t sége f o l y t á n kel l a m u n k á s o s z t á l y n a k k ü z d e n i e a ter
m e l ő e r ő k fej lődéséért . 

A pro le tar iá tus f o r r a d a l m i f o r d u l a t t a l ju to t t h a t a l o m r a , a m e l y v i h a r 
erőve l e l söpörte és a lapja iban m e g s e m m i s í t e t t e a régi po l i t ika i rendszert , 
és b e v e z e t t e a v e z e t ő forrada lmi erők n y í l t forrada lmi d iktatúráját és 
m o n o p o l i s t a ura lmát . 

G y a k o r i a k a z o k az e lméle tek , a m e l y e k k i egyen l í t ik a d ik ta túrát az 
erőszak f o g a l m á v a l , v a l a m i n t a d e m o k r á c i á t a s z a b a d s á g é v a l . M i n d e n 
á l l a m h a t a l o m v é g s ő f o k o n csupán az u r a l k o d ó o s z t á l y o k t ény leges h a 
t a l m á n a k p o l i t i k a i formája , s i l y e n érte lemben m i n d e n á l l a m h a t a l m a t 
egyebek k ö z ö t t azért t eremtet tek meg , h o g y a po l i t ika i k é n y s z e r erejével 
megny irbá l ja és hát térbe szor í tsa a l e igázo t t o s z t á l y o k érdekei t , k ö v e t e 
léseit és akc ió i t . R á a d á s u l m i n d e n á l l a m h a t a l o m , m i n t az u r a l k o d ó o s z 
t á l y h a t a l m á n a k po l i t ika i megtestesülése egyút ta l az erőszak, i l l e tve a 
d i k t a t ú r a formája is. E z természetesen a d e m o k r a t i k u s rendszerekre is 
é r v é n y e s . A p a r l a m e n t i d e m o k r á c i a sem más , m i n t az á l l a m h a t a l o m p o 
l i t ikai formája . M e r ő p o l i t i k a i k é p m u t a t á s tehát , h o g y a szoc ia l i s ta tár
s a d a l o m n a k a d e m o k r á c i a h i á n y á t és a d ik ta túra ura lmát , a po lgár i tár
s a d a l o m n a k p e d i g a d ik ta túra h i á n y á t és a d e m o k r á c i a ura lmát tu la j 
d o n í t o t t á k . 

A z o s z t á l y h a t a l m i rendszer — a m e l y e t társada lmi - tör téne lmi v o n a t 
k o z á s b a n o s z t á l y d i k t a t ú r á n a k n e v e z ü n k — t u l a j d o n k é p p e n n e m egy , 
h a n e m kü lönfé l e po l i t ika i f o r m á k b a n je lentkez ik , k e z d v e a v i s z o n y l a g 
igen d e m o k r a t i k u s rendszertő l egészen a l e g d u r v á b b erőszakot a l k a l m a z ó 
d ikta túrá ig , a m i l y e n pé ldáu l a fas i sz ta d ik ta túra . I l y e n ér te lemben a 



d ik ta tú ra olyan ha ta lom és poli t ikai rendszer lényege, amelyben a mun
kásosztálynak van vezető szerepe. A munkásosztály vezető szerepét pe
dig ebben az értelemben nem lehet egyszeriben csak úgy értelmezni, hogy 
valamelyik munkáspár t részt vesz a kormányban , hanem úgy, hogy egyes 
országokban az osztály- és poli t ikai erőviszony olyan, hogy a munkás
osztály és ennek vezető szocialista erői, a többi dolgozóval szövetkezve 
és társadalmi-gazdasági érdekeivel összhangban megvál toztathat ja , és 
meg is vál toztat ja a társadalmi viszonyokat . 

A munkásosztály ha ladó szerepe abból ered, hogy a munkásosztály 
nem szabadíthat ja föl magát a kizsákmányolás alól úgy, hogy eközben 
föl ne szabadítsa az egész tá rsadalmat is a történelmileg túlélt tőkés 
rendszer nyomása és minden egyéb kizsákmányolás és elnyomás alól. A 
munkásosztá lynak ezért szükségszerűen meg kell vá l tozta tn ia nemcsak 
a társadalom osztá lyalkatá t , hanem azokat a társadalmi viszonyokat is, 
amelyekben mint osztály létezik. 

Azzal , hogy a termelőeszközök társadalmi tulajdonba kerültek a mun
kásosztály még nem végezte el a reá váró feladatokat . A jugoszláv szo
cialista önigazgatású társadalom elmélete és gyakor la ta mindig abból 
indul ki, hogy a szocializmus, főleg pedig az önigazgatású rendszer csak 
úgy fejlődhet tovább, ha a dolgozónak és polgárnak joga és kötelessége, 
hogy közvetlenül részt vegyen a társadalmi újratermelés egész folyama
tának demokrat ikus i rányí tásában. 

Szocialista tá rsada lmunkban a dolgozók és polgárok valamennyi sza
badságának és jogának alapja az öniga'zgatásra való jog. Ez az új, de
mokra t ikus jog, a munkások közvetlen joga, amely egyedül a termelő
eszközök társadalmi tulajdonán és a munkásosztály vezető társadalmi 
szerepén alapuló viszonyokban lehetséges. 

„Az új társadalmi rend mindenekelőt t az ipar és ál talában az összes 
termelési ágak űzését ki fogja venni az egyes, egymással konkurrá ló 
egyének kezéből, s ehelyett mindezeket a termelési ágakat az egész tár
sadalom által kell majd üzemben ta r tan ia , azaz közösségi számlára, kö
zösségi terv szerint és a társadalom valamennyi tagjának részvételével. 
Meg fogja tehát szüntetni a konkurrenciá t , és helyébe a társulást állítja. 
Mivel pedig az ipar egyesek által való őzésének szükségszerű következ
ménye a magántula jdon volt, s a konkurrencia semmi egyéb, mint az 
ipar egyes magántulajdonosok által való űzésének módja, ennélfogva a 
magántulajdon nem választható el az ipar egyéni űzésétől és a konkur-
renciától. A magántula jdont tehát szintén el kell majd törölni, s helyé
be az összes termelési szerszámok közös használata és az összes termé
kek közös megállapodás szerinti elosztása, vagyis az úgynevezett va
gyonközösség fog lépni. Sőt, a magántulajdon eltörlése a legtömörebb 
és a legjellemzőbb összefoglalása az egész társadalmi rend azon á ta lakí 
tásának, amely az ipar fejlődéséből szükségszerűen fakad, s ezért a kom
munisták joggal hangsúlyozzák ezt fő követelésükként. 

. . . Azál ta l , hogy a társadalom kiveszi a magántőkések kezéből az 



összes termelőerőknek és érintkezési eszközöknek a használatát , úgy
szintén a cserét és a termékek elosztását, s olyan terv szerint igazgat, 
mely az egész társadalom meglevő eszközeiből és szükségleteiből adódik, 
elsősorban kiküszöbölődnek mindazok a káros következmények, amelyek 
most még egybekapcsolódnak a nagyipar űzésével. A válságok elesnek, 
a kiterjedt termelés, amely a társadalom mostani rendje számára a túl
termelésnek és a nyomornak oly ha ta lmas oka, akkor már nem is lesz 
elegendő és még sokkal jobban ki kell majd terjeszteni. A túltermelés 
ahelyett, hogy nyomor t idézne elő, a társadalom legközelebbi szükség
letein túlmenően biztosítani fogja mindenki szükségleteinek kielégítését, 
új szükségleteket fog teremteni, és egyút ta l megteremti ezek kielégítésé
nek eszközeit. Újabb haladás feltétele és ösztönzője lesz, s anélkül fog
ja végrehajtani ezt a haladást , hogy a társadalmi rend, mint eddig 
minden a lkalommal , zűrzavarba kerülne. A magántulajdon nyomásától 
megszabadí to t t nagyipar olyan terjedelemben fog fejlődni, melyhez ké
pest mai kiképződése ugyanolyan kicsinyesnek tűnik, mint napjaink 
nagyiparához képest a manufak túra . Az ipa rnak ez a fejlődése elegen
dő tömegű terméket bocsát majd a tá rsadalom rendelkezésére ahhoz, 
hogy mindenkinek a szükséglteit kielégítse . . . " 1 0 

Az önigazgatású szocializmus egyik fontos poli t ikai jellegzetessége az 
államelhalás. 

A háború befejezése után p á r t u n k r a nagy és fontos feladat hárul t . 
Valóra kellett vá l tan i a jugoszláv népek felszabadító harcának v ívmá
nyait . Az állam tehát nem tűnik el a forradalom győzelmével, nem 
szűnik meg a szocialista erők ha ta lomra jutásával . Az á l lamra szükség 
van a szocialista társadalmi rendszerben, amelyet M a r x is előrelátott , 
hiszen az á l l amnak jelentős szerepe a tőkés rendszer gazdasági alapjai
nak lerombolására és a szocialista építés megalapozására i rányul . 

„Az állam elhalása olyan folyamat, amely a kapital izmusból a kom
munizmusba való átmenet egész korszakán át ta r t . Az elhalás folyama
tának t a r t ama megfelel annak az időszaknak, amelyben az állam bizo
nyos elemeiben létezik, s meghatározot t , nélkülözhetetlen és pozit ív, az 
átmeneti korszak fejlődési szakaszainak megfelelően más-más szerepet 
játszik a t á r sada lomban . " 1 1 Az ál lam feladata és célja, hogy biztosítsa a 
szocialista társadalom és az önigazgatás fejlődését. Az önigazgatású tá r 
sadalom fejlődésével csökkenni kezd az állami igazgatás szerepe. A 
szocialista társadalmi rendszer küzd az á l lam szerepét lebecsülő anar
chista törekvések ellen, viszont másfelől harcol minden olyan befolyás 
ellen, amelynek célja az állam erősödése, tá rsadalom fölöttivé válása. 

„A d ik ta tú ra fogalma nem az erőszak formájával azonos, hanem 
meghatározot t osztály-, illetve társadalmi rendszer állami védelmével. 
Amikor tehát a polgári társadalom polit ikusai a p ro le tá rd ik ta tú ra fo
galmát a demokrácia fogalmának ellentéteként értelmezik, akkor ez 
nem más, mint a jelenkori társadalmi ellentétek keretében folyó ideoló
giai harc formája. A pro le tá rd ik ta tú ra nem zárja ki a kényszer fogal-



mát, hiszen itt is jelen vannak a polit ikai korlátozás elemei, sőt do
minálnak. 

Kicsit sem meglepő, hogy egyes kommunista pá r tok feltették a kér
dést: ha a polgári tá rsadalomban ha ta lmon levő polit ikai és osztály
erők tagadják, hogy ha ta lmuk d ik ta tú ra — holot t az —, vajon a szo
cialista erőknek miért kellene a p ro le tá rd ik ta tú ra hangoztatásával azt 
a benyomást kelteniük, hogy a szocialista és a polgári társadalom kö
zött i különbség nem a hata lom osztályjellegében, hanem abban rejlik, 
hogy az egyik társadalom d ik ta túra , a másik pedig demokárcia? Sem
mi okunk tehát szemrehányással illetni e pá r toka t , mert megtagadták 
ezt a kifejezést, hiszen nem tagadták meg egyúttal a munkásosztály 
olyan társadalmi helyzetéért folytatot t küzdelmet is, amely lehetővé 
teszi a szocializmusért v ívot t harcot . 

Mi sem a burzsoá, sem a p ro le tá rd ik ta tú rá t nem azonosítjuk kénysze
rítő eszközökkel, amelyek olykor demokrat ikusak, olykor kevésbé azok, 
minthogy a szocializmusba mint átmeneti időszakban néha súlyosabb 
elferdülésekre is sor k e r ü l . " 1 2 

A magántula jdon monopól iumának megszüntetése és á ta lakí tása állam
tulajdoni monopól iummá olyan folyamat, amely alapját képezi az osz
tá lys t ruktúra etatisztikussá való á ta lakulásának. Az államtulajdon fo
kozatos megszüntetésének folyamata, á ta lakí tása társadalmi tulajdonná, 
va lamin t az emberek és a dolgok feletti hivatásos i rányí tók külön ré
tegeinek megszüntetése az önigazgatású termelési viszonyok kialakí tásá
hoz vezet. Az állami tulajdon monopól iumának társadalmivá való vál
tozta tása lényegében nem jogi cselekedet, hanem hosszan t a r tó folyamat 
az új szociális viszonyok kia lakí tásának. A társadalmi tulajdon kön
töse a la t t még sokáig megmaradnak az ál lamtulajdon monopól iumának 
elemei és egyes rétegeinek erre alapozó kiváltságai. Első fázisában az 
ál lamtulajdon a csoport tula jdonná való deformálódás lehetőségét, a kol
lektív egoizmus veszélyét is magában hordozza. 

A társadalom önigazgatási szervezete, amely az ilyen viszonyok ele
meinek tagadásából épül fel, igen sok különböző konkrét formából tevő
dik össze — a munkásellenőrzésből, a participációból, a gazdasági szer
vezetek önigazgatási funkciójából stb. A szocialista fejlődés ezen össze
tet tebb fázisának a lapvető sajátossága az a törekvés, hogy az emberek 
feletti igazgatást a műszaki fo lyamatok i rányí tásává változtassa át , hogy 
fokozatosan megszüntesse a kétféle csapat, a hivatásos i rányí tók és a 
végrehajtók zár t csoportjának létezését, s hogy e funkciók hordozói el
vileg azonos viszonyba kerüljnek a munkafeltételekkel, tehát együtte
sen igazgassák az alaptevékenységeket és a munka eredményeit , s úgy 
jelenjenek meg, mint kollektív hordozói az igazgatási döntéseknek. 

„A centralizált etatizmuson alapuló bürokrat ikus társadalmi csopor
tosulás átalakulása az alaptevékenységek és értékek igazgatásának ki
sebb — nagyobb fokú decentralizálásával kezdődhet el. Párhuzamosan a 
hata lom át ruházásának folyamatával , olyan i rányzat jelentkezik, hogy 



most meg ezek igyekeznek monopóliumot szerezni a szűkebb részérde
kek képviseletére a tolmácsolás és a reprezentálás kizárólagos jogára, 
tehát arra törekszenek, hogy a hatalom egy részét „a társadalom bázisa 
felé való mozgásában" a maguk birtokába vegyék. Létrejön egy specifi
kus szimbiózis „a centralizált és decentralizált bürokrácia" között ." 1 3 

A decentralizált bürokrácia önállósulásának ez az irányzata azért 
fejlődik ki, mert az önigazgatási szervezetekben, a társadalom sejtjei
ben, melyekre az állam átruházza az igazgatás hatáskörét, meghatáro
zott és törvényszerű folyamatok mennek végbe. A társadalom önigazga
tási szervezetének kialakulási folyamatában ugyanis, az első fázisban 
az önigazgatási szervezetek formális jogú, intézményes formáinak kiter
jedt hálózata jön létre, amelyekre áttevődik az alaptevékenységekkel 
és a munkaeredményekkel való rendelkezés hatáskörének egy része. Az 
intézményes keret és az önigazgatási formák azonban még mindig nem 
identifikusak a reális önigazgatási viszonyokkal, amelyek csak fokoza
tosan érhetők el. 

A maguk intézményes jogai alapján ezek a szervezetek eleinte önigaz-
gatású-demokratikusak. „Jogi homlokzatuk" keretei között azonban 
megjelennek a nemformális csoportok kialakulásának tendenciái, a bü
rokratikus önállósulás tendenciái. 

A bürokrácia sohasem valamely külsőleg is látható, formális jogú 
struktúra formájában jelenik meg közvetlenül, hanem az önigazgatási 
intézmények „jogi homlokzata" mögött fejti ki ténykedését. A bürok
rácia mint irányzat „begubózik" az önigazgatási intézmény belső kere
tei közé, s olyan nemformális csoportot képez, amely önállósulásra, az 
alaptevékenységek és a munkaeredmények igazgatásának monopóliumá
ra törekszik. A bürokrácia itt mint állandó tendencia jelentkezik, és 
akkor érvényesül, amikor a szűkebb nemformális csoportnak sikerül 
monopolizálnia az igazgatást és az újratermelt értékek feletti rendel
kezést, amikor önállósul, kitépi magát a csoport ellenőrzése alól és a 
maga szűkebb érdekeit helyezi előtérbe. Ez az irányzat abból ered, hogy 
a társadalom sejtjeiben a műszaki és professzionális megoszlásban nem 
azonos a helyzete. Az igazgatási funkciók hordozóinak oldalán törvény
szerűen megjelennek a bürokratikus irányzatok, az önállósulási törek
vések és az igazgatási meghatalmazás monopolizálásának szándéka a 
társadalmi szervezetek fölött, a műszaki folyamatok irányítóinak olda
lán pedig a szakemberek a technokratikus réteg önállósulási szándéka. 
Ezek az irányzatok különböző megoszlásban és összefüggésben vannak. 

Mint látjuk, a társadalmi fejlődés mozgatóerőinek marxista tanát nem 
mindig értették meg és alkalmazták következetesen. Számos teoretikus, 
miközben a marxizmusra hivatkozott, egyoldalúan tolmácsolta és kifo
gásolta azt. 

„Egyáltalában nem véletlen tehát — írja Kardelj —, hogy társadal
munkban valamennyi osztály-, társadalmi és politikai ellentét valójá
ban egy alapvető konfliktusban összpontosul, ez pedig a szocialista-



ellenes és önigazgatásellenes erők csökönyös igyekezete, hogy hathatós 
külföldi támogatással ráerőszakolják t á r sada lmunkra a pár tplural izmust 
vagy az egypárt rendszer t . Ezek az erők a szabadság és a demokrácia 
nevében lépnek fel. Valójában szabadságról van szó, de nem arról a 
szabadságról, amely a nép óriási többségét, azaz a dolgozókat illeti 
meg, akik olyan önigazgatási és demokrat ikus jogokhoz ju to t tak , ame
lyekről a tőkés országokban élő munkásoknak még álmodniuk sem sza
bad, hanem tá rsada lmunk azon kisebbségének szabadságáról, amely ép
pen a dolgozók szabadságát akarja megszüntetni , és poli t ikai monopó
liumot és ha ta lma t aka r kikényszeríteni a kisebbségnek, amely mögött 
felsorakoztak a tőkés tulajdon visszaállí tását, vagyis a társadalmi irá
nyí tásra való techno-bürokrat ikus monopól iumot támogató erők. Eköz
ben ennek a monopól iumnak védelme jegyében egyazon vonalon halad
nak, mind a sztálinista dogmatikusok, akik ezt a monopól iumot az ál
lamgépezet vezető szerepéről a lkoto t t ideológia nevében követik, mind 
pedig azok a techno-bürokra ta liberálisok, akik ugyanezt a monopóliu
mot az értelmiség társadalmi vezető szerepéről a lkoto t t ideológia nevé
ben követik. Éppen ezért a nép, a dolgozók, az önigazgatók igazi de
mokráciájának védelmében tá rsada lmunk szocialista erőinek a leghatá
rozot tabban szembe kell szállniuk azzal a törekvéssel, hogy tá rsada l 
munk további demokrat izá lásának kérdését úgy taglalják, mint a pá r t 
plural izmus szabadságát , nem pedig mint az önigazgatási érdekek p lura
l izmusának szabadságát ." 

A mi poli t ikai rendszerünk, mármin t a p ro le tá rd ik ta túra célja és 
kötelessége, hogy leküzdje ezeket az el lentmondásokat , ezeket a régi 
maradványoka t , amelyek fékezik az önigazgatás fejlődését, a munkás
osztály teljes poli t ikai , gazdasági, kulturális felszabadulását. A dikta tú
ra, a kényszer a lkalmazása erre a harcra korlá tozódik és ez a harc a 
szubjektív szocialista erőkön áll, hogy mennyire esnek a szocialista tár
sadalmi viszonyokban előálló effajta elferdülések befolyása és nyomása 
alá. 

Amikor tehát poli t ikai rendszerünk építésén fáradozunk — írja Ka r -
delj —, a rendszer társadalmi szerepével kapcsolatos „u l t raba lo lda l i " 
nézeteket is el kell ve tnünk. Csupán az önigazgatásnak mint a társada
lom poli t ikai szervezetének és az önigazgatási érdekek plural izmusa el
ismerésének talaján ju tha tnak kifejezésre minden termelőréteg eredeti és 
tényleges szükségletei, és érhető el önnön életük a lakí tásában való köz
reműködésük. Csak ennek talaján lehet megkezdeni a munkásszerveze
tek bürokra t izmusának és az ösztönösség, az anarchista „spontanei tás" 
veszélyének tényleges elhárí tását , és csupán ezen az alapon oldhatók 
meg ha tékonyan az értelmiség helyzetének sajátságos problémái is a 
jelenkori t á r s ada lomban . " 1 4 

„Tehát a p ro le tá rd ik ta tú ra fogalma inkább elméleti, min t polit ikai 
rendszer konkré t formáját igazolja. A p ro le t á rd ik ta tú ra nem okvetlenül 
á l lamappará tus , hanem egy olyan hata lmi fogalom, amelyben a munkás-



osztály, illetve közvetlen és távla t i , történelmi érdekei já tszák az elvi
t a tha t a t l an vezető társadalmi szerepét. Tehát a mi szemszögünkből a 
p ro le tá rd ik ta tú ra nem a társadalom demokrat izá lódását akadályozó po 
litikai rendszer formája, hanem ellenkezőleg, o lyan hata lom, amelynek 
az a rendeltetése, hogy óvja a tá rsadalom demokra t izá lódásának folya
m a t á t és a szocialista önigazgatás talaján széles u t a k a t nyisson a de
mokrat izálódás előtt. 

Jugoszláviában a p ro le tá rd ik ta tú ra , vagyis t á r sada lmunkban a mun
kásosztály vezető szerepe az önigazgatású demokráciában ölt testet. 

Természetesen minden ha ta lom a kényszer formája, a p ro le tá rd ik ta 
túra is az. A mi pol i t ikai rendszerünkben azonban a kényszer csupán 
annak a ha rcnak a területére kor lá tozódik , amelyet a tú lha ladot t osz
tá lyok m a r a d v á n y a i n a k , a szocialistaellenes és önigazgatásellenes erőknek 
azon próbálkozásai ellen fo ly ta tunk, hogy tá r sada lmunkra újra rákény-
szerítsék a régi rendszert és megszüntessék a munkásosztály és a dolgo
zók azon szabadságjogait, amelyekre t ámaszkodva érdekeik megvalósí
tásáért harcolha tnak . V a n n a k például az ál lami kényszernek más terü
letei is, mint a t á r sada lmi élet anyagi és egyéb fo lyamata inak területei, 
ezeknek azonban semmi közük a p ro le tá rd ik ta tú rához , mert a t á rsada l 
mi élet anyagi folyamatai szabályozásának objektív szükségszerűségéből 
következnek, s ezért minden tá rsada lomra jellemzőek. A pro le tá rd ik 
t a tú ra pol i t ikai rendszere el torzulhat , ez ál talános jelensége a tá rsadal 
mi fejlődésnek. Az pedig a szubjektív szocialista erők feladata, hogy a 
szocialista tá rsadalmi viszonyokban előálló elferdüléseket kiküszöböl
jék. 

Azonban gyakran foglalkoztat bennünket , hogy vajon a munkásosz
tá lynak és érdekeinek vezető szerepeként értelmezett p ro le tá rd ik ta tú ra , 
a mind tágabb önigazgatási demokrácia és a mind jobban bővülő de
mokra t ikus és emberi szabadságjogok formájában valósul-e meg vagy 
fordí tva , az á l lam és a tá rsadalom techno-bürokrat ikus appará tusa ura l 
kodó társadalmi szerepének formájában. Egyes marxis ták szerint a p ro 
l e t á rd ik t a tú rá ra mindenképpen szükség van a for radalom első szaka
szában, de a kellő p i l lana tban (és minél hamarabb) á t kell vá l tani a 
demokrácia á l lamára . Ez már önmagában el lentmondó. Bár Engels ál
lításából k i tűnik , hogy szabad népál lamról addig nem beszélhetünk, 
amíg az á l lamra és szerepére szüksége van pro le ta r iá tusunknak . 

Az á l lamhata lom és -d ik ta tú ra . A demokrácia is lényegében hata lom, 
a d ik ta tú ra fo rmája . " 1 5 

Társada lmunkban az a lko tmánnya l , a társul t munkáró l szóló tör
vénnyel és más törvénnyel lehetővé te t tük , hogy a társul t munkában 
dolgozók közvet len gzdasági kapcsolatban legyenek a társ í to t t holt mun
kájukkal . „ A dolgozó az önigazgatást a társul t m u n k a a l ap - és más 
szervezeteiben, a szervezet többi dolgozójával egyenjogúan és a kölcsö
nös felelősség viszonyai közöt t valósítja meg a dolgozók gyűlésén refe
rendum és a személyes véleménynyilvání tás más formái útján, va lamin t 



a munkás tanácsban levő azon küldöt tek ál tal való döntéshozatal lal , aki
ket a szervezet többi dolgozójával együt t választ meg és hív vissza, to
vábbá a döntések végrehaj tásának ellenőrzésével és e szervezetek szer
vei és szolgálatai munká jának el lenőrzésével ." 1 6 A dolgozónak köteles
sége figyelemmel kísérni a vá l tozásokat a társul t m u n k a a lap- és más 
szervezeteiben, bírálni a hiányosságokat , véleményt nyi lvání tani és ily 
módon tevékenyen részt vesz a szocialista önigazgatás fejlődésében. 

Az 1974-es a lko tmány meghatározza minden társul tmunka-a lapszer-
vezet dolgozóinak azt a jogát, hogy részt vegyen az ellenőrzésben és 
döntéshozatalban. 

„ön igazga tá s i jogaik megvalósítása és védelme céljából, a társult 
m u n k a a l ap - és más szervezeteiben a dolgozóknak joga és kötelessége 
önigazgatási munkásellenőrzést gyakorolni , közvetlenül , a szervezet 
igazgatási szervei ál tal és az önigazgatási munkásellenőrzés külön szer
vei á l t a l . " 1 7 

A munkásosz tá ly munkájáva l új értékeket teremt és ily módon segíti 
a gazdaság fejlődését. H a z á n k b a n mind nagyobb szükség van arra , hogy 
fejlesszük azt a képességet, mely a marxis ta elméletet egybekapcsolja 
a szocialista gyakor la t ta l , így nyerhető el a dolgozó tömegek bizalma 
és sz i lárd í tha tó meg egysége. 

„Az új rendszerbeli megoldások megvalósí tásával megszilárdult a dol
gozók önigazgatási helyzete. Feltételek jö t tek létre ahhoz, hogy a tár
sul tmunka-alapszervezetek dolgozói mindinkább úr rá legyenek az egész 
jövedelem fölött , ha t á rozzanak a jövedelem elosztásáról és felhaszná
lásáról, va lamin t az eszközöknek az újratermelés egyéb folyamataiban 
dolgozó munkásokka l való társí tásáról . A társul tmunka-alapszervezetek 
és önigazgatási viszonyaik egyre inkább az önigazgatásilag társult mun
ka egész rendszerének, va lamin t a poli t ikai rendszernek a társadalmi
gazdasági a lapjaként aff i rmálódnak, s döntően befolyásolják a terme
lési szint emelését, továbbá a jövedelem növelését, gazdaságilag inten
zívebbé tételét, s a gazdasági és a szociális problémák eredményesebb 
rendezését. Egyszóval a társul tmunka-alapszervezetek az anyagi és a 
társadalmi fellendülés mind döntőbb tényezőivé v á l n a k . " 1 8 

A szocialista termelési viszonyok további fejlődése tehát elsősorban 
a dolgozók helyzetének erősítésétől függ a társult munkában va lamin t 
at tól , hogy úr rá lesznek-e a tá rsadalmasí to t t hol t m u n k a minden eszkö
ze felett. 

Az önigazgatás fokozatosan megvál toztat ja a munkások között i tu
lajdonviszonyokat , nem-tulajdon jellegű viszonyokká módosítja azo
ka t , és ily módon megszűnik az ember ál tal való kizsákmányolása. 
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Dési Ábel 

BEVEZETŐ BODROGVÁRI FERENC ÉLETRAJZÁHOZ 
ÉS MÜVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJÁHOZ 

Bodrogvári Ferenc rövid életrajza és bibliográfiája azzal a céllal ké
szült, hogy lehetővé tegye műveinek kiadását , további gondozását és t a 
nulmányozását . 

Tuda tában vagyok, hogy ezek az ada tok később még kiegészítésre és 
módosításra szorulnak majd. 

Az adatgyűjtést, a bibliográfiai ada tok összegezését és feldolgozását 
néhány nappal Bodrogvári halála u tán kezdtem el. Az ada tok rendsze
rezése és lezárása 1980. szeptember 1-én ért véget. 

Külön köszönetet mondanék Bodrogvári Ferencné Varga Gyöngyinek, 
hogy mindennapi munkámban önzetlenül a segítségemre volt, s hogy ren
delkezésemre bocsájtotta a Bodrogvári életére és munkásságára vona tko
zó dokumentumokat , ada toka t , a megjelent műveket és kéziratokat . Az 
ő segítsége nélkül nem sokra ju to t tam volna. 

Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani dr . Szám Att i lának, aki szá
mos megjelent írásmű és kézirat beszerzésében és fénymásolásában segí
tett. Ezenkívül nagyon sok adato t és felvilágosítást kap t am tőle Bodrog
vári munkásságáról és megjelent műveiről . 

B O D R O G V Á R I F E R E N C R Ö V I D É L E T R A J Z A 

E rövid vázlatban Bodrogvári Ferenc életének és tevékenységének csak 
a legfontosabb adata i t fogjuk felsorolni, lehetőleg minél pontosabb idő
rendi sorrendben. 

Egy későbbi időpontban természetesen mindezt részletesebben és pon
tosabban is meg kell írni. Reméljük, hogy erre is egyszer lesz időnk és 
lehetőségünk. 

A Bodrogvári Ferenc életére és működésére vona tkozó ada tok gyűj-



tését és rendszerezését, va lamint a bibliográfiai ada tok összegezését 1980. 
szeptember 1-én zár tuk le. 

Bodrogvári Ferenc 1935. június 22-én született Bezdánban, (a volt 
zombori járásban). Édesapja Bodrogvári Ferenc lakatos, édesanyja Ked
ves Kata l in munkásnő volt. 

1944-ben, kilencéves korában elveszti édesapját. 
Az elemi iskolát és a gimnázium alsó tagozatai t Bezdánban végzi. 

Utána a Szabadkai Taní tóképzőbe iratkozik, s itteni tanulmányai t 1953-
ban fejezi be. 

A tanulóévek alat t tagja a Banjaluka—Doboj vasútvonal építésén dol
gozó szabadkai ifjúsági br igádnak, 1951—52-ben Szerbia ifjúsági úszó
bajnoka, 400 méteren. 

A taní tóképző befejezése után, 1953 szeptemberében Telecskán kap 
tanítói állást. Ugyanakkor beiratkozik a belgrádi egyetemre távhal lgató
nak. Először erdészetet szeretne tanulni , de mivel ez távhal lgatóként 
nem lehetséges, így a filozófia mellett dönt . 

Telecskán 1953 őszétől 1956 őszéig taní t . 
1956 őszén bevonul ka tonának, de mint családfenntartó rövidítet t 

szolgálatot teljesít és 1957 őszén leszerel. 
Leszerelése után, 1957 őszén Bezdánban ismét taní tó . 
Bezdáni éveiben megírja az iskola történetét az iskola kéziratos év

könyvébe. (Letopis škole Bezdan) 
1959-ben abszolvál a belgrádi egyetem filozófiai szakán. Dip loma

munkájának témája: A kauzali tás elvének bírálata H u m e filozófiájában. 
Egyetemi diplomáját 1961. november 27-én kapja kézhez. 

1961 szeptemberében és októberében ideiglenesen a Szabadkai N é p 
egyetem alkalmazott ja . 

1961 novemberében a Szabadkai Taní tóképző tanára lesz és it t taní t 
1973-ig. 

1962-ben megnősül. Felesége Varga Gyöngyi egészségügyi technikus. 
A taní tóképzőben a rendes oktatás mellett rendszeres sportoktatói te

vékenységet fejt ki. Az iskola kosár labda-csapatának edzője. A csapat 
1962/63-ban Vajdaság iskolacsapatainak bajnoka lesz. 1964/65 telén az 
iskola növendékeit síoktatásban részesíti. 

A taní tóképzőben filozófiát, logikát, pszichológiát és pedagógiát taní t . 
Mint a taní tóképző tanára a Tar tományi Okta tás i Tanács megbízatásá
ból kuta tásokat végez a kétnyelvű oktatás kérdéseiről és gyakorlatáról . 
E vizsgálatokról készült monográfiáját a Tar tományi Oktatás i Tanács 
megvásárolja. 

A hatvanas évek derekától tagja a Szerb Filozófiai Társaságnak, több 
ízben pedig az egyesület vezetőségének is. 

1963-tól kezdve jelennek meg rendszeresen cikkei és tanulmányai . 
Fleinte főként a pedagógiai témák foglalkoztatják. Érdeklődésének kö
zéppontjában a kétnyelvű oktatás áll. Később egyre rendszeresebben fog
lalkozik a filozófia- és logikaoktatás kérdéseivel. 



1967-től egészen 1971-ig a Zrenjanini Tanárképző kihelyezett tagoza
tának is tiszteletdíjas tanára . 

1968-ban a taní tóképző számára sokszorosított jegyzetként megírja a 
Bevezetés a szociológiába c. tankönyvet (277 oldal) . 

1970-ben e tankönyvet átdolgozott és bőví te t t formában kiadja szerb
horvát nyelven is a Pedagógiai Főiskola részére: Osnovi sociologije (450 
oldal). 

1971-ben születik Zsolt fia. 
1970 és 1972 közöt t megírja doktor i értekezését: Humanis t a értékek 

lehetőségei a modern társadalomban, amelyet a budapesti Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen véd meg 1973. március 15-én. A bizottság tagjai: 
H e r m a n n Is tván és Munkácsi Gyula . A bizottság summa cum laude mi
nősítéssel elfogadja az értekezést. A belgrádi egyetem 1974-ben nosztri-
fikálja a minősítést és a filozófiai tudományok magisztere fokozatként 
ismeri el. 

Az 1971-ben induló pedagógiai folyóirat, az Okta tás és Nevelés fele
lős szerkesztője lesz és ugyanakkor szerkesztőségi tagja az Üzenet című 
szépirodalmi folyóiratnak is. 

1973 őszén a Szabadkai Taní tóképző átalakul Pedagógiai Főiskolává. 
Bodrogvári a főiskola tanára lesz. 

A tanárképző tanáraként részt vesz a Tar tományi Pedagógiai Intézet 
munkájában. Az ő javaslatai és tervei szerint állítják össze a t a r tományi 
pedagógiai főiskolák a filozófia és logika okta tásának tantervét . 

1974-ben születik Csilla lánya. 
1974—75 őszén a Szabadkai Közgazdasági K a r filozófiai tanszékének 

tanársegéde. 
1975. január 20-án védi meg a belgrádi egyetemen doktor i értekezé

sét. Negativno prevrednovanje. Problem trebanja i negacije u filozofiji 
Herberta Marcusea. 

1975-től kezdve az újvidéki Marxis ta Kutatás i Közpon t munkatársa . 
Az Újvidéki Bölcsészkar tanácsa 1976. március 1-én a filozófiai ka r 

docensévé választja. A javaslatot a belgrádi egyetem filozófiai ka rának 
tanára i : Veljko Korać , Svetlana Knjževa és Jovan Aranđelović írják alá. 

Első előadását az egyetemen március 15-én tart ja a görög filozófia 
kezdeteiről. 

1976-ban a Theoria filozófiai folyóirat kiadói tanácsának lesz a tag
ja. A folyóirat első tematikus számában K a n t etikai nézeteiről ír. 

1976 nyarán a Szabadkai Munkásegyetem Slobodno vreme i sloboda 
címmel kiadja szerbnyelvfl monográfiáját . 

1976-ban tankönyvet ad ki Szám Att i la és Marija Ifkovié társszerzők
kel. (Osnove marksizma i socijalističkog samoupravljanja) E t ankönyv
ben Bodrogvári írja a filozófiai tárgyú fejezetéket. 

1977 végén szerbhorvát nyelvű doktor i értekezésének javí to t t szöve
ge ismét a Szabadkai Munkásegyetem kiadásában lát napvilágot , címe: 
Negacija i humanitet. 



1977-től kezdve tagja a Szocijalizam u svetu című folyóirat szerkesz
tőségének és részt vesz a folyóirat szervezésében évente megtar tot t cav-
tati nemzetközi tanácskozásokon. 

1978-ban az újvidéki Marxista Kutatási Közpon t kiadásában megje
lenik szöveggyűjteménye: O Marksovom metodu. 

1979-ben jelenteti meg a Szabadkai Munkásegyetem utolsó monográ
fiáját O prividnoj zajednici címmel. 

1979-ben Szám Att i lával együtt szövegválogatást tesz közzé a marxiz
mus és önigazgatás tárgyköréből. A könyvet az Újvidéki Tankönyvkia 
dó adja ki (Izbor tekstova I.). 

Egyetemi tanár i működésével párhuzamosan rendszeresen tar t előadá
sokat a Szabadkai Munkásegyetemen. Részt vesz az újvidéki Tar tományi 
Marxista Kutatási Központ munkájában, mint tudományos előadó és 
vi tapar tner pedig számos tudományos tanácskozáson is. E pár év alat t 
figyelemre méltó beszámolókat ta r t a pá r t erkölcsi szerepéről, az önigaz
gatásról, a kultúráról , a tudományos-technikai forradalomról , Boris Kid-
ric munkásságáról és a történelem értelméről. (E beszámolók és a meg
jelent t anulmányok adatai t a bibliográfia közli.) 

A Tar tományi Marxis ta Kutatási Közpon t munkatársaként ő i rányít
ja, írja, szervezi a Praksa i poli t ika kul turnog razvoja u SAPV című 
kutatási tervezetet. E munká la toknak több mint a felét végzik el az 
1978—8C-as időszakban. 

A szabadkai Művelődési Érdekközösség 1979. december 26-án utolsó 
könyvéért és eddigi tudományos munkásságért külön elismerésben része
síti. Plaket te t és elismerő oklevelet kap . A díj átvételekor a dí jazottak 
nevében figyelemre méltó beszédet t a r t a kul túráról . 

1979 decemberében a mexikói Universidad Concreta beválasztja az 
egyetemi tanács külföldi tagjának. 

1980 tavaszán a sarajevói Svetlost Kiadónak elkészíti a Szocialista 
országok marxizmusa című antológiát. 

1980. május közepén fejezi be utolsó könyvét , a Pedagógia és elide
genedés címűt (127 oldal), melyet a szabadkai Életjel Kiadó számára írt. 

Május 31-én délután újságolvasás közben lesz rosszul. 
Szívgörcs végzett vele. 
45 évet élt. 



B O D R O G V Á R I F E R E N C M Ü V E I N E K B I B L I O G R Á F I Á J A 

a) Monográfiák, tankönyvek, antológiák 

1. Bevezetés az általános szociológiába 
Iskolai t ankönyv, megjelent kézirat gyanánt . Kiadja: a Sza
badkai Taní tóképző Intézet jegyzetellátó központja. 
Szabadka, 1968 decemberében, 277. oldalas. 

2. Osnovi sociologije 
autor izovana skripta za studente 
Komisija za izdavanje skr ipata pr i VPŠ Subotica 1970., 
450 oldal 
Ez a könyv a magyar nyelvű t ankönyv bővítet t és átdolgozott 
kiadása. 

3 . A humanista értékek lehetőségei a modern társadalomban 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1973. március 15-én 
megvédett doktori értekezés szövege 
Szabadka, 1972., 137 gépelt oldal 

4. Negativno pre vrednovanje 
Problem trebanja i negacije u filozofiji Herber ta Marcusea 
Subotica, 1974., 365 gépelt oldal sokszorosítva. A belgrádi 
egyetemen 1975. január 20-án megvédett doktor i értekezés 
szövege, sokszorosított példány. 

5. Slobodno vreme i sloboda 
R U Veljko Vlahovié Subotica kiadása, 195 oldal 
ö n á l l ó monográfia a mindennapi élet kérdéseiről. 

6. Osnove marksizma i socijalističkog samoupravljanja 
Priručnik za učenike I. razreda zajedničkog srednjeg vaspitanja 
i obrazovanja. 
Középiskolai t ankönyv. Társszerzők: Szám Att i la és Marija 
Ifkovié. 
Zavod za izdavanje udžbenika N o v i Sad. Megjelent szerbhor
vá t nyelven 1976., 1977., 1978., 1979., 1980., továbbá ruszin, 
román és magyar nyelven is. 

7. Negacija i humanitet 
A belgrádi egyetemen megvédett doktor i értekezés javí to t t és 
bővítet t szövege. 
R U Veljko Vlahovié Subotica, 1977., 349 oldal. 

8. O Marksovom metodu 
Szövegválogatás Marx műveiből. Bevezető és összekötőszöveg
gel. 
Centar P K SKV za političke studije i marksističko obrazova
nje, N o v i Sad, 1978., 213 oldal. 



9. O privodnoj zajednici 
Monográfia a marxista társadalomelmélet kérdéseiről. 
Izdanje R U Veljko Vlahović, Subotica, 1979., 163 oldal. 

10. Izbor tekstova 
za nastavnu oblast osnovne marksizma i socijalističko samoup
ravljanje u I razredu zajedničkog vaspitanja i obrazovanja 
srednjeg stupnja. 
Zavod za izdavanje udžbenika, N o v i Sad 1979., 230 oldal. 

Sajtó alatt, illetve előkészületben: 

1. Pedagógia és elidegenedés 
ö n á l l ó monográfia 
Megjelenik 1980 végéig az Életjel kiadásában. 

2. Čovek, društvo, istorija 
Tanulmánygyűj temény 
Megjelenik 1980. végéig a szabadkai R U Veljko Vlahović ki
adásában, kb. 300 oldalon. 

3. O prividnoj zajednici 
A szerb nyelven megjelent monográfia magyar fordítása. 
Kiadja a szabadkai Veljko Vlahović Munkásegyetem. 
A terv szerint megjelenik 1980 végéig. 

b) Más szerzők könyveihez írott utószavak 

1. Történelem és pedagógia 
Utószó Pál inkás József: Szabadka népoktatása 1678—1918. 
című könyvéhez. Életjel kiadás, Szabadka, 1974. 

2. Wolfgang Fritz Haug i ono „treće zajedničko" 
Utószó W. F. Hauge : Uvod u kapi ta l c. könyvéhez 
Komunist , Beograd, 1979. 

c) A folyóiratokban megjelent írások 

1. Dijalektički materijalizam u teoriji, formalizam u praksi . 
Školski život, Subotica, 1963/3—4., 50—57 

2. A kétnyelvű oktatás néhány problémájáról a másodfokú iskolákban. 
Školski život, Subotica, 1964/1. , 21—29 

3. (Ne)logičnost u pr ipremama za časove. 
Školski život, Subotica, 1964/3—4., 39—45 

4. Jedan prakt ičan priručnik za učenike koji uče logiku. 
Školski život, Subotica, 1964/3—4., 98—99 



5. Osvr t na pitanje slobode u odnosima učenika i nas tavnika u šoklama 
drugog stupnja. 

Nas tava i vaspitanje, Beograd, 1965/7—8., 425—428 
6. Rezultat i proveravanja znanja srpskohrvatskog kao maternjeg jezika 

u I razredu učiteljske škole u Subotici. 
Pedagoška stvarnost, N o v i Sad, 1965/1. , 27—43 

7. Tudásfelmérés az év elején az elemi iskolában. 
Školski život, Subotica, 1965/1. , 27—43 

8. A jelentés problémái a kétnyelvű oktatásban. 
Školski život, Subotica, 1965/4—5. , 15—18 

9. O dvojezičnoj nastavi. 
Pedagoška stvarnost , N o v i Sad, 1966/7., 385—393 

10. Zapažanja o odnosu mišljenja i dvojezičnosti na osnovu testova aso
cijacije. 

Pedagoška stvarnost, N o v i Sad, 1966/10., 584—594 
11. Pr imer planiranja časa u kome nije zastupljeno logičko mišljenje. 

Školski život, Subotica, 1966/1—2., 51—57 
12. Anyanye lvünk társadalmi szerepe 

Školski život, Subotica, 1966/4—5., 3—6 
13. Zavisnost dvojezičnog vaspi tno-obrazovnog rada od shvatanja poj

ma i funkcije značenja. 
Pedagoška stvarnost, N o v i Sad, 1967/5. , 265—277 

14. Egy teszt története (első rész) 
Školski život, Subotica, 1967/1—2., 110—118 

15. Egy teszt története (második rész) 
Školski život, Subotica, 1967/3. , 18—28 

16. Egy teszt története (harmadik rész) 
Školski život, Subotica, 1967/4., 8—14 

17. Kr i t ika i argumentacija u nastavi filozofije u srednjoj školi 
N a s t a v a i vaspitanje, Beograd, 1968/2., 149—155 

18. Formabálványozás és középszerűség 
Školski život, Subotica, 1968/2., 3—15 

19. Lélekkereskedelem 
H í d , Újvidék, 1969/5., 612—625 

20. Birokratska svest i pedagogija 
Pedagoška stvarnost, N o v i Sad, 1969/5. , 297—305 

2 1 . Az anyanyelvi pedagógia az ideológiai olajfák hegyén 
Školski život, Subotica, 1969/2., 3—16 

22. A modern iskola problémáiról 
Školski život, Subotica, 1969/5., 3—11 

23 . Értékelés és anyanyelv I. 
Üzenet , Szabadka, 1971/1. , 90—95 

24. Értékelés és anyanyelv I I . 
Üzenet, Szabadka, 1971/2., 207—211 



25. Viselkedés, értékelés, irányítás 
Üzenet, Szabadka, 1971/4., 464—471 

26. A programozot t oktatás vezetési modellje 
Létünk, Szabadka, 1972/1. , 113—122 

27. Konzerva t ív elmélkedés a kri t ikáról 
Üzenet, Szabadka, 1972/2., 75—79 

28. Létünkről 
Üzenet, Szabadka, 1972/4., 242—247 

29. Ez a világ a másvilág? 
Üzenet, Szabadka, 1972/6—7., 412—415 

30. Herber t Marcuse i opozivanje „veličanstvenog obećanja" filozofije 
rada. 

Filosofija, Beograd, 1972/4., 137—140 
31 . Dialektikus negáció vagy formális logikai obverzió 

Herber t Marcuse a dialektikáról 
Üzenet, Szabadka, 1973/3. , 206—217 

32. Szerényen, de súllyal 
Üzenet, Szabadka, 1973/4—5., 344—347 

33. Útkeresés 
Herber t Marcus filozófiájának etikai vonatkozásairól 
Üzenet, Szabadka, 1973/6—7., 433—453 

34. Számvetés az örökséggel 
Üzenet, Szabadka, 1973/11. , 904—906 

35. A lét és tudat útvesztői 
Létünk, Szabadka, 1973/1. , 77—85 

36. Az irracionalizmus színváltozásai 
Üzenet, Szabadka, 1974/3. , 253—262 

37. A tiszta tudományosság hamis tuda tának értékéről 
Üzenet, Szabadka, 1974/4., 348—359 

38. „Lázár , bizony mondom neked, kelj fel!" 
Üzenet, Szabadka, 1974/12., 945—947 

39. Logikai vázla tok 
Okta tás és Nevelés, Szabadka, 1974/4., 47—67 

40. Esztétikum és forradalom 
Üzenet, Szabadka, 1975/4., 271—297 

4 1 . Adalékok a marxista oktatás problémájához 
Okta tás és Nevelés, Szabadka, 1975/2., 15—19 

42. Dimenzionisanje mogućnosti 
Savremenost, N o v i Sad, 1975/6., 262—265 

43 . Lukács György, a válaszolva kérdező filozófus 
Létünk, Szabadka, 1975/5—6., 73—90 

44. Nesrećna pedagogija 
Savremenost, N o v i Sad, 1976/1. , 117—130 

45. A tudásvány és a dogmatizmus csábító dala 
Üzenet, Szabadka, 1976/4., 150—157 



46. Az érték mint igazság 
Üzenet, Szabadka, 1976/9., 484—489 

47. Lukacsevi učenici o ontologiji društvenog bitka 
Kul turni radnik, Zagreb, 1976/6., 113—115 

48. Socijalizam kao svetski proces 
Savremenost, N o v i Sad, 1976/6., 185—193 

49. Formalno ostvarenje slobode 
Theoria, posebno izdanje Beograd, 1976., 137—144 

50. Marksističko shvatanje oblika društvene svesti kao nastavna tematika 
Pedagoška stvarnost , N o v i Sad, 1977/3. , 191—201 

51 . Teorijske pretpostavke istraživanja kul ture 
Savremenost, N o v i Sad, 1977/3—4., 89—107 

32. Informisanost, jednakost i slobodna razmena rada 
Savremenost, N o v i Sad, 1977/7—8., 118—125 

53. O uslovima stvaralaštva 
Savremenost, N o v i Sad, 1977/11—12., 75—85. , 174—176 

54. Intelektualci nisu sredstva 
Dijalog, Sarajevo, 5., 86—93 

55. Natk lasne tendencije savremene klasne pedagogije 
Savremenost, N o v i Sad, 1978/7—8., 149—155 

56. Vrednost čoveka kao istina 
Marksistička misao, 1978/3., 223—233 

57. Szabó András György: A prole tárforradalom világnézete (kri t ika) 
Socijalizam u svetu, Beograd, 1978/8., 219—220 

58. Svakodnevni život u kritičkoj filozofiji 
Kul turni radnik, Zagreb, 1978/4., 162—182 

59. Reč u diskusiji 
Savremenost, N o v i Sad, 1979/3., 64—68 

60. Opaska u smislu funkcije nauke 
Savremenost, N o v i Sad, 1979/4—5., 59—65 

61. Az értelmes élet filozófusa 
H í d , Újvidék, 1979/6., 749—757 

62. Reč u diskusiji 
Savremenost, N o v i Sad, 1979/6., 91—96 

63. Marcuse múlandó gondolatainak múlhatat lansága 
H í d , Újvidék, 1979/9., 1096—1100 

64. Teorijsko osmišljavanje politike 
Savremenost, N o v i Sad, 1979/9—10., 45—49 

65. Ágnes Heller : Philosophie des linken redikalismus (krit ika) 
Socijalizam u svetu, Beograd, 1979/15., 215—217 

66. M. A. Hevesi : Iz istorije kri t ike filozofskih dogmi (krit ika) 
Socijalizam u svetu, Beograd, 1979/15., 224—226 

67. Zoran Vidaković : Svet kapi ta la danas 
Socijalizam u svetu, Beograd, 1979/15., 226—227 



68. Kérdéses kérdések 
H í d , Újvidék, 1979/11. , 1378—1381 

69. Pro izvodna funkcija kul ture rada 
Udruženi rad (Proleće), Subotica, 1980., 77—85 

70. Rad filozofije i filozofija rada 
Theoria, Beograd, 1978/1—2., 17—19 

71 . Humani te t i poli t ika 
Vidici, Beograd, 1979/3—4., 4 

72. O određenosti potrebe i ospojenja 
Polja, N o v i Sad, 1979/243., 14 

73. Lukacsévá teorija o biću oslobađanja 
Savremenost, N o v i Sad, 1980/1—2., 182—188 

74. Metametodološke pretpostavke promišljanja 
Savremenost, N o v i Sad, 1980/4—5., 106—113 

75. Etičko vrednovanje revolucionarnosti Saveza komunista 
Treći program, Radio Beograd, 1980/44., 63—70 

76. O kriterijima socijalizma 
Naše teme, Zagreb, 1980/3. , 327—330 

77. Misliti se može samo onda ako se misli drugačije 
Kul turni radnik, Zagreb, 1980/2., 82—90 

78. J. P . Sartre túl a halál gyepűin 
H í d , Újvidék, 1980/6. 783—789 

79. A KSZ forradalmiságának értékelése 
H í d , Újvidék, 1980/7—8., 

80. Dominacija kao potreba i samoupravljanje kao dominacija 
Socijalizam, Beograd, 1980/7—8. 

81 . Lét és tuda t 
Üzenet, Szabadka, 1980/7—8. 

82. Ivo Pajić: Mišljenje delovanja — kri t ika 
Socijalizam u svetu, Beograd, 1980/18. 

83. H a n á k Tibor : Az e lmaradt reneszánsz 
Socijalizam u svetu, Beograd, 1980/18. 

84. Negacija kao afirmacija ljudskog ontološkog identiteta 
Rukovet , Subotica, 1980/4. 

85. O one strane slobode krit ike 
Rukovet , Subotica, 1980/4. 

86. Čežnja za dimenzijom čoveka u univerzumu i univerzuma u čoveku 
Rukovet , Subotica, 1980/4. 

87. Samoupravljanje traži odgovarajuću filozofiju 
Rukovet , Subotica, 1980/4. 

88. O odgovornosti teorije 
Rukovet , Subotica, 1980/4. 

89. Toleracija i dijalog 
Rukovet , Subotica, 1980/6. 



90. Potrebe, revolucija i s tvaralaštvo 
Rukovet , Subotica, 1980/6. 

9 1 . N o v a levica i revolucija 
Rukovet , Subotica, 1980/6. 

92. Teleologija i revolucionarni pogled na svet 
Rukovet , Subotica, 1980/6. 

d) Az újságokban megjelent cikkek, kritikák 

1. Legyen szabad és öntudatos 
Magyar Szó, Újvidék, május 18. 

2. A kétnyelvűség elméleti kérdései 
Magyar Szó, Újvidék, 1968. j anuár 16. 

3. A tan tervvi ta három tervszerűtlen tanulsága 
Magyar Szó, Újvidék, 1971. március 5. 

4. Sült galamb őfelsége hódolóiról 
7 N a p , Szabadka, 1971. március 4. 

5. H a l a d ó és művészi 
Magyar Szó, Újvidék, 1974. június 15. 

6. Visszakérdezni a kérdezőt 
Magyar Szó, Újvidék, 1974. aug. 24. 

7. Kome (ne) treba pozorište 
Subotičke novine, Subotica, 1979. január 19. 

8. Korszerű elmélkedések a kul túráról 
Magyar Szó, Újvidék, 1979. március 3. 

9. Mennyi t ér a szorgalom? 
Magyar Szó, Újvidék, 1979. március 10. 

10. Gondok az eszmeiséggel 
Kommunista , a Magyar Szó melléklete, 1979. ápr . 6. 

11. A műveltségről v i ta tkozva 
Magyar Szó, Újvidék, 1979. június 30. 

12. D a ne hi tamo za dugom 
Dnevnik , N o v i Sad, 1979. dec. 13. 

13. N a v i k e i želje 
Dnevnik , N o v i Sad, 1979. dec. 20. 

14. ön igazga tás , erkölcs és tájékoztatás 
7 N a p , Szabadka, 1979. dec. 28. 

15. A szabadságteremtés etikájáról 
Magyar Szó, Újvidék, 1980. j anuár 27. 

16. Plemenita laž i samoupravljanje 
Večernje novosti, Beograd, 1980. április 11. 

17. Erkölcs és kri t ika 
7 N a p , Szabadka, 1980. április 11 . 



18. D a stvari ne vladaju ljudima 
Glas omladine, N o v i Sad, 1980. április 14. 

19. Pupoljci i revolucija 
Subotičke novine, Subotica, 1980. április 25. 

20. I ne kao sredstvo 
Borba, Beograd, 1980. május 3. 

2 1 . Társada lmunk szellemi forrongásban van 
7 N a p , Szabadka, 1980. június 13. 

22. N i sluškinja, ni gospodar polit ike 
Večernje novosti, Beograd, 1980. június 14. 

23 . Az önigazgatás filozófiája 
Magyar Szó, Újvidék,1980. június 28. 

24. Esztét ikum és forradalom 
Magyar Szó, Űjvidék, 1980. július 4. 

e) Kézirati hagyaték 

1. K a k o odredit i kul turu. 1980. április, 24. oldal 
2. O nekim problemima metodologije istraživanja i nastave marksizma 

i socijalističkog samoupravljanja. , 14 
3. Problem odnosa svojine i slobode u Kidričevom delu., 15 1979., 

Beszámoló a Kidr ič tudományos konferencián 
4. Problemi shvatanja kulture. , 7 
5. Izveštaj o radu sesije: N a u č n o tehnološka revolucija i razvoj ličnosti 

u socijalističkom samoupravnom društvu., 6 
6. Teorijske i socijalno političke osnove opšte marksističke teorije revo

lucije., 42 
Előadás a szabadkai munkásegyetemen, 1979. május 4 — 5 . 

7. Nač in proizvodnje materijalnog i duhovnog života. , 31 
Előadás a szabadkai munkásegyetemen 1979 áprilisában 

8. Problemi oslobađanja rada. , 30. o. 
Előadás a szabadkai munkásegyetemen 1979. január 19-én 

9. Bibliografija (szerb nyelvű önéletrajz) 
1975., 3 oldal 
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Sekou Touré 

TITO MOZGÓSÍTOTT BENNÜNKET NEMES 
CÉLJAINK MEGVALÓSÍTÁSÁRA* 

Az a megtiszteltetés ért , hogy a küldöttségek egy csoportjának a nevé
ben egy határozat tervezetet terjesszek be. Elismerésben szeretnénk ugyan
is részesíteni Josip Broz Tito őexellenciáját, aki tekintélyes kora és kö
telezettségei ellenére is közöt tünk van, hogy tevékenyen részt vegyen az 
emberiség javát szolgáló erőfeszítésekben és küzdelmekben. 

A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság elnöke nem csupán a 
jugoszláv nép megtestesítője, akinek az imperialistaellenes küzdelem ki
bontakozásához való évtizedes hozzájárulása emlékezetes marad a világ 
minden népe számára, hanem mindazoknak a törekvéseknek a megteste
sülése is, amelyek a világ népeinek a harca során kifejezésre jutnak. Va
lamennyien tudjuk, hogy a fasizmus felletti győzelmet és a második vi
lágháború befejeződését 1945-ben az egész emberiség örömmel üdvözölte , 
de ugyanakkor meg kell á l lapí tanunk, hogy a Ti to elnök által felszaba
dí tó harcba hívot t jugoszláv nép jelentős mértékben hozzájárult ehhez. 
Azóta Jugoszlávia népei számos változást megértek, a kizsákmányoló 
rendszert maguk mögött hagyva egy szilárd a lapokra helyezett győze
lem kivívását tűzték ki célul. 

Jugoszlávia népei szabadságharcukban — mint mindannyian tudjuk 
— nagy akadályokba ütköztek, de rugalmas, k i tar tó és bátor vezérüknek 
köszönhetően a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság fennma
radt , fejlődik és napjainkban hatalmas nemzetközi tekintélynek örvend. 

Josip Broz Ti to köztársasági elnök hatalmas nemzetközi tekintélynek 
örvend. 

Josip Broz Ti to köztársasági elnök mozgalmunk egyik megalapítója. 
1959—1960-ban körül jár ta a világot, hogy meggyőzze az imperialista
ellenes beállítottságú államfőket annak szükségességéről, hogy túl kell 
tenniük magukat a hidegháborús világ ellenségeskedő erőin és meg kell 

* Elhangzott az el nem kötelezett országok 6., havanai értekezletén, 1979. 
szeptember 9-én, amelyen Sekou Touré megindokolta az értekezlet részéről 
Tito elvtársnak odaítélt külön elismerő oklevelet. 



alakí taniuk az el nem kötelezett mozgalmat . A béke hírnökeként jár ta a 
világot. Fáradozásait , valamint Szukarno, Nasszer. N k r u m a h , Nehru és 
a többiek tevékenységét 1961-ben siker koronázta : a titói üzenet helyes
ségéről mggyőződött államfők összejövetelén létrehozták az el nem köte
lezett mozgalmat . A fáklya lángra lobbant, függetlenül at tól hogy egye
seknek nem tetszett, hogy a „harmadik vi lág" egy új erőt hoz létre, né
peink erejét, hallatja hangját, a béke, a testvériség és a szolidaritás sza
vát , és szószólójává válik az imperializmus, a kolonializmus és a nco-
kolonializmus elleni harcnak. Ettől kezdve Ti to , a nagy elnök, a bará-
tuk valamennyi összejövetelen részt vett , tevékenyen és hatékonyan be
kapcsolódott mindazoknak a gondoknak a megvitatásába, amelyeket a 
különböző delegációk tá r tak fel, és ezáltal lehetővé tette számunkra hogy 
felhasználjuk az el nem kötelezett országok mozgalmának politikai és er
kölcsi szintjét á l landóan növelő gyakorlat i tapasztalatai t . 

Rendkívül nehéz lenne manapság a világban hasonló korú embert ta
lálni, aki részt vesz minden értekezleten és szembeszáll minden nehéz
séggel. Ezért tisztelettel és elismeréssel adózunk neki. 

Valamennyien tudjuk, hogy a történelmet nemcsak a jó szándék építi . 
Ehhez tevékenységre, gyakorlat i tettekre van szükség. Ilyen tetteket ha j 
to t t végre az az ember, aki nemes céljaink megvalósítására mozgósított 
bennünket. 

Az ő kezdeményezésének köszönhetően létrejött és fejlődő mozgalom 
olyan történelmi tény, amely ál landóan növelte jelentőségét mindazok
nak az érdekében, akik szenvedtek és akik reménykedtek. Tudjuk, hogy 
minden nagy történelmi cselekedet megfelelő feltételeket és célokat igé
nyelt, amelyek időben és térben minden embert képesek mozgósítani. 
Meg kell szervezni mindazokat az embereket és népeket, amelyek még 
mindig a történelem tárgyát képezik. Hisz a szabad kezdeményezések 
az eltérések ellenére társí thatják az erőfeszítéseket, hogy a népek min
dennapi harcuk által a megálmodott jólét felé haladhassanak, és minden 
szervezetben vannak olyan vezetők, akik tesznek arról , hogy az erőfe
szítések ne legyenek hiábavalók. 

Josip Broz Ti to , a nagy bará tunk iránti nyilvános elismerésünk kife
jezéséül mindenekelőtt azok a célok iránti megingathatat lan hűségét sze
retnénk hangsúlyozni, amelyekért szervezetünk kezdetektől fogva küzd. 

H ű volt népéhez. Ezért vezetheti népét sikerre és övezi a jugoszláv 
népek hatalmas lelkesedése, óriási támogatása és teljes bizalma, hisz lel
kesednek érte és a saját kiteljesedésüket, mindannak a megvalósulását 
látják benne, amit elérni szeretnének. 

Mi szintén olyan egyéniséget lá tunk benne, akiben tökéletesen meg
testesül népeink törekvése. H a bármiféle történelmi vállalkozás sikeréhez 
szükség van vezetőjének az odaadására, akkor ez az odaadás érzelmi 
és szemléletbeli álhatatosságot jelent. A komoly ember álhatatos ember. 
Komoly az, aki becsüli önmagát , becsül másokat . Egyszóval a komoly 



ember elvhű ember. A mi nagy bará tunk elvhű emberként került be a 
világ és hazánk történelmébe. 

Nincs a világon sok ember, aki a harcot végigkísérheti a győzelemig. 
N e m tudhat juk, hogy a jelenlevők közül lesznek-e akik félbehagyják a 
küzdelmet, vagy éppenséggel elárulják. Ezér t t isztelgünk most egy em
ber előtt, aki hű marad t harcához, becsületes, odaadó és sikeres tevé
kenységet fejtett ki. 

Nase teme, 1980., 4. szám Ford í to t ta Garai László 



Ranko Petković 

TITO TÖRTÉNELMI ÉRZÉKE 

Az elnemkötelezettség Tito elméletében és tevékenységében 

A nagy történelmi eszmék — bármennyire hozzá is járult valaki meg
fogalmazásukhoz — sohasem vol tak egyetlen személyiség kizárólagos 
felfedezései, hisz valójában a társadalom anyagi fejlődésének termékei, 
később pedig maguk is a világ megvál toztatásának anyagi tényezőivé 
válnak. Ugyanez érvényes az elnemkötelezettségre is, ami a nagy társa
dalmi és polit ikai átalakulások törvényszerű következményeként jelent
kezett a világpolit ikában a második világháború folyamán a demokrácia 
eszméjének és a fasiszta erőszaknak az összeütközése és az emberiség tör
ténetében a legnagyobb katonai és gazdasági erők összetűzése során. 

Ez tehát azt jelenti, hogy az elnemkötelezettség eszméjét lehetővé tevő 
objektív történelmi körülmények gyökeres átalakulásokhoz és megráz
kódta tásokhoz vezettek az eszmék világában és a nemzetközi közösség 
szerkezetében. Az elnemkötelezettség eszméje elemi, kezdetleges formá
jában a világ számos pontján, elsősorban a felszabadító mozgalmak nagy 
vezetőinek és az ál lamférfiaknak az eszméiben és cselekedeteiben jelent
kezett, akik nem táplá l tak pragmatikus hitet a dolgok fennálló rendje 
iránt, hanem éleslátásukkal felfedték a társadalmi és a nemzetközi fej
lődés törvényszerűségeit és kisebb-nagyobb mértékben igyekeztek azok
kal összhangban kifejteni tevékenységüket. 

Az elnemkötelezettség eszméjét anticipáló és megalapító, továbbfej
lesztő nagy emberek, a felszabadító mozgalmak vezérei és az államfér
fiak sorában áll Ti to elnök. Ti to elnöknek az elnemkötelezettség poli t i
kájának és mozgalmának a létrejöttéhez és fejlődéséhez való hozzájárulá
sa számos objektív és szubjektív oknál fogva kiválik és maradandó sze
mélyes hatást gyakorol az el nem kötelezett országok nagy történelmi 
vállalkozására, a békén, demokrácián és haladáson alapuló új nemzet
közi polit ikai viszonyok kialakítására. 

Ahhoz, hogy alaposabban foglalkozhassunk Tito elnöknek az el nem 
kötelezett mozgalom és polit ika kialakí tásában és fejlődésében betöltött 
szerepével, mindenekelőtt át kell tekintenünk, hogy milyen mértékben 



járult hozzá az elnemkötelezettség eszméjének kialakításához, az elnem-
kötelezettség doktr ínájának megteremtéséhez, az el nem kötelezett moz
galom megszervezéséhez és tevékenységéhez a második világháború be
fejezésétől napjainkig. 

Az elnemkötelezettség eszméjének kialakulása 

H a ar ra a kérdésre keresünk választ, hogy Tito elnök polit ikai és for
radalmi tevékenységében mikor került sor az elnemkötelezettség meg
fogalmazására, akkor a legmegfelelőbb, ha a népfelszabadító háborúból 
és a szocialista forradalomból indulunk ki. Ti to akkor már egyesítette 
magában egy felszabadító mozgalom és egy szocialista forradalom vezé
rének, a lerombolt népellenes rendszer alapjain létrejövő Jugoszlávia 
szabad és egyenjogú népközössége államférfiának a szerepét. 

Természetesen annak idején az elnemkötelezettség kifejezés és politikai 
fogalom még nem létezett. De már megvoltak a legfontosabb történelmi 
elől eltételei annak a helyzetnek, amely az elnemkötelezettség eszméjének 
kialakulásához vezetett . A világ különböző földrajzi és politikai küzdő
terein folytatot t harcban már világosan el lehetett különíteni egyrészt 
az erőszakot és az uralkodási törekvéseket, másrészt pedig a független
ségi és szabadságtörekvéseket. A második világháború viszonyainak ösz-
szetettségéből eredően — a tengelyhatalmakat a Hitler-ellenes koalíciótól 
elválasztó demokrációs vonal tól függetlenül — ezek a frontok külön
böző helyeken és különböző poli t ikai környezetben vol tak jelen. Mind a 
megszállt, mind a gyarmat i uralom alat t élő népek a nagyhata lmak je
lenlététől és befolyásától mentes szabadság és függetlenség kivívására tö
rekedtek, míg a nagyhata lmak, a második világháború győztesei, amel
lett hogy győztesen szerettek volna kikerülni a világháborúból, már ki
tervelték, hogy milyen szerepet és helyet töltenek be a világégést köve
tően. M á r akkor igyekeztek maguknak mind szélesebb befolyást, ér
vényesülést és egyeduralmat biztosítani. I lyen értelemben Jugoszlávia 
nemzeteinek és nemzetiségeinek felszabadító harca és szocialista forradal
ma nemcsak a fasiszta megszálók elleni harcot szolgálta, hanem sajátos 
viszonyban ál l tak a háború legfőbb terhét hordozó szövetséges erőkkel, 
amelyek világosan kinyi lvání tot ták, hogy a háború befejezését követően 
az új világhelyzet kialakítói szándékoznak lenni. T i tónak min t -a felsza
badí tó mozgalom és a szocialista forradalom vezetőjének, va lamint az 
új ál lam megteremtőjének történelmi értelemben vett válaszokat kellett 
adnia az összetett és drámai helyzetből, Jugoszlávia nemzetei és nemzeti
ségei történelmének egyik legdöntőbb időszakából adódó kérdésekre. A 
fasiszta megszállással és ura lommal ha tározot tan szembeszállva Ti to he
lyesen választot ta meg az adot t történelmi pi l lanatot , és beigazolta a 
szabadság, a függetlenség és a demokrácia eszméiért való általános kiál
lásunkat . Bár pá r tunk vezetőjeként ha tározot t ideológiai keretek között 



fejtette ki tevékenységét, ez a választása általános nemzeti jellegű állás
foglalássá vál t . 

Már maga az a tény, hogy a fasiszta megszállás és uralom ellen, a 
szabadság, a függetlenség és a demokrácia mellett foglalt állást, magában 
foglalta az elnemkötelezettségnek mint a nemzeti poli t ika vezérfonalának 
a legfontosabb eszmei összetevőit egy olyan világban, amelyben a ha ta l 
maskodás a szabadsággal, az egyeduralmi törekvések függetlenséggel, a 
total i tar izmus a demokráciával viaskodik. Ny i lvánva ló volt , hogy a fa
siszta erők vereséget szenvednek, és hogy a nemzetközi erőviszonyok új 
együttesében történelmi választ kell adni a v i lághata lmaknak, amelyek 
fokozatosan kisajátí tották a jogot, hogy maguk határozzák meg a há
ború utáni világviszonyokat. 

Fejlett történelmi érzékű elnökünk a Sztál innal és a Kommunis ta In -
ternacionáléval kialakult nézetkülönbségeket nem természetes ellentétek
nek ta r to t ta a „családi körön" beiül, hanem a pá r t önállóságát, a for
radalmi kialakulás á l lapotában levő nemzeteink és nemzetiségeink új 
közösségének a legszélesebb nemzeti érdekeit előtérbe helyezve reagált 
azokra. Ti to egy pi l lanatra sem kételkedett és ingott meg, amikor arról 
kellett döntenie, hogy egy távoli i rányí tóközpont rendeleteit hajtja vég
re, vagy pedig a Jugoszlávia nemzetei és nemzetiségei új , szabad, füg
getlen államközösségéért folytatot t forradalmi harc logikáját követi . Ti to 
nem tesz eleget a d ik tá tumnak, hanem a saját elgondolása szerint cse
lekszik. Nincs szándékában az egyik függőséget felcserélni a másikkal 
Ez se nem konokság, se nem engedetlenség a szűk körű célokat és érde
keket szem előtt t a r tó i rányí tóközpont ta l szemben, hanem a szabadság
szeretet, az egyeduralommal való összebékíthetetlenség, az önálló és füg
getlen tevékenység vállalásának szelleme. 

Ti tónak a d ik tá tummal való szembenállásában, a nagyhata lmi mes
terkedés elutasításában ugyanazt fedezhetjük fel, mint a Nagy-Br i tan
niával a balkáni térség egyik egyeduralmi tényezőjével, Churchil l tö
rekvéseivel szemben, aki kétszínű poli t ikájával (a menekült kormány 
ideológiai, osztályjellegű és érzelmi támogatásával , va lamint a népfel
szabadító háború melletti stratégiai és háborús állásfoglalásával) igye
kezett hídfőt létesíteni Nagy-Br i tannia jelenléte és befolyása számára 
Jugoszlávia és a Balkán térségében a háborút követő időszakra. Ti to , a 
nagy hadvezér világosan felfedi a Nagy-Br i tanniáva l kia lakí tot t együtt
működés bukta tói t . A legteljesebben kihasználja Churchil lnek a népfel
szabadító háború iránti elismerését, de nem alkuszik meg a létfontosságú 
nemzeti érdekek területén. Senki sem befolyásolhatja Jugoszlávia nem
zetei és nemzetiségei önálló és független elhatározását az új rendszer jel
legének és a társadalmi-gazdasági fejlődés útjának megválasztását il-
1 ^ tt etoen. 

Függetlenül attól, hogy Tito stratégiájában egy pi l lanatra sem voltak 
egyenlő távolságra a fasiszta és a szövetséges erők, vagy a Szovjetunió 
és Nagy-Br i tannia , az egyeduralmi törekvések ellenzése és a szabadság-



hoz, függetlenséghez, valamint nemzeteink és nemzetiségeink nemzeti ér
dekeihez való kötődés Tito elméletének és tevékenységének alapvető ösz-
szetevője volt és marad t akkor és később is. Ez lett Jugoszlávia bel- és 
külpolit ikájának az alapja, a jugoszláv társadalom meghatározó vonása. 

Éppen ezért mondhatjuk, hogy Tito hozzáállásában és tevékenységében 
— nemcsak az eszmék világában, hanem forradalmi tevékenység folya
matában is — először fogalmazódtak meg az elnemkötelezettség legfon
tosabb előzményei. Napja inkra , közel fél évszázadot követően sem vál
tozott meg az elnemkötelezettség alapeszméje. Az elnemkötelezettség leg
szigorúbb történelmi értelmezését manapság is csak Ti tónak az 1941 — 
1945 közötti politikai stratégiájában megfogalmazást nyert összetevők 
alapján határozhat juk meg: szembe kell helyezkedni az idegen uralom
mal és felsőbbséggel, állást kell foglalni a népek szabadsága, független
sége és egyenjogúsága mellett. 

Az elnemkötelezettség kialakulásának az elnökünk gondolkodásában 
és tevékenységében való azonosításának nem valamiféle előnyjogok kere
sése a célja, hanem az a törekvés, hogy bebizonyítsuk: az elnemkötele
zettség eszméje nemcsak a mi esetünkben, hanem minden el nem köte
lezett ország esetében, íróasztaloktól és miniszteri kabinetektől függet
lenül, az elnyomók és az elnyomatás bármiféle formája elleni felszaba
dító és forradalmi harcban jött létre. Ugyanakkor hangsúlyozottan ki 
kell emelnünk, hogy Jugoszlávia nemzeteinek és nemzetiségeinek felsza
badí tó harca és szocialista forradalma megelőzte a második világhábo
rút követően kibontakozó nemzeti felszabadító harcok és forradalmak 
széles hullámát, és ilyen értelemben Ti to valóban olyan történelmi hely
zetbe került, hogy elsőként anticipálta az elnemkötelezettség eszméjét 
mint az új politikai és gazdasági viszonyok egész rendszerének a vezér
fonalát. 

Az elnemkötelezettség doktrínájának megteremtése 

A háború utáni összetett körülmények közöt t a népek önrendelkezé
sének és függetlenségének eszméje szükségszerűen szembe talál ta magát 
a tömbérdekeknek megfelelő gazdasági és katonai hatalmi központokkal . 
Tito számára nem volt vitás, hogy Jugoszlávia nem csatlakozik egyik 
nagyhatalmi katonai és politikai szövetséghez sem, sem kelethez, sem 
nyugathoz és igyekszik megőrizni szabadságát és függetlenségét, miköz
ben minél szélesebb tevékenységi területet törekszik biztosítani az új vi" 
lágháború elleni, a népek szabadságáért, függetlenségéért és egyenjogú
ságáért folyó küzdelemhez. 

Az önigazgatás doktr ínája ezeknek az eszméknek a következtében fo
kozatosan kilombosodott . Történelmi megteremtőinek mindenekelőtt ki 
kellett a lakí taniuk saját ál láspontjukat a legfontosabb nemzetközi je
lenségeket illetően: a világ tömbökre osztásával, a hidegháborúval, a 



nemzeti függetlenségi harccal, a szocializmussal mint világfolyamattal , a 
népek gazdasági törekvéseivel és az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
kollektív biztonsági rendszerével kapcsolatosan. 

(a) Ti tót természetesen a tömbök és a tömbpolit ika, valamint a hideg
háború iránti viszony foglalkoztatta, amely az egész emberiséget egy 
nukleáris katasztrófa veszélyével fenyegette. Az első sorsdöntő lépés a 
nagyhata lmi katonai szövetségekhez való csatlakozás visszautasítása, a 
tömbön kívüliség volt. Ez nem tar tozot t a megszámlálhatatlan lehetősé
gek közé, és nem függött kizárólag az államférfiak és államok szabad el
határozásától . A nagyhata lmak, azaz a korábbi szövetségek ellenséges
kedni kezdtek és két kulcsfontosságú stratégiai célt t a r to t tak szem előtt: 
fel akar ták osztani a világot saját érdekeik szerint, a saját vadászterü
letükké akar ták tenni, és minden eszközt felhasználtak — kivéve azo
kat , amelyek a nukleáris megsemmisülésükhöz vezettek volna —, hogy a 
hidegháborúban alárendeljék egyiket a másiknak. 

Elsődleges fontosságú stratégiai céljuk megvalósítása érdekében a tömb
poli t ikát folytató ha ta lmak összpontosított ideológiai, polit ikai, gazda
sági, katonai és egyéb nyomást kezdtek gyakorolni a világ valamennyi 
országára, hogy csatlakozzon katonai és politikai csoportosulásokhoz és 
erősítse őket anyagilag a velük szembenálló katonai és polit ikai csopor
tosulás elleni küzdelemben. Szabadnak, függetlennek lenni, a katonai és 
politikai szövetségeken kívül állni nemcsak bátorságot jelentett, hanem 
olyan államférfiúi rátermettséget és találékonyságot követelt, amely ké
pes szembeszállni az erőpolitika minden fajával és a szokásos módon az 
„erősebb jogán" fellépő összes törekvéssel. 

Másodlagos stratégiai céljukat megvalósítva a nagyhata lmak hol erő 
szakkal , hol meg szépszerével igyekeztek rávenni a többi országot, hogy 
döntsék el, melyik oldalra állnak, és hogy kapcsolódjanak be a hideg
háborúba a „ jó" oldalán a „rossz" elleni küzdelemben. Minden blokk 
számára az számítot t jónak, ami a javát szolgálta, rossznak pedig, ami 
nem kedvezett neki. A hidegháborúba a tömbök oldalán történő bekap
csolódás bármiféle formája — kezdve az ideológiai és polit ikai támoga
tástól az állam területének katonai bázisok létesítésére való kiszolgálá
sáig — azt jelentené, hogy beleegyezünk a politikai függetlenség elvesz
tésébe és bekerülünk a tömbök közöt t i összetűzésbe. Ez tehát ál talában 
véve akt ív magatar tás t követelt meg a tömbpoli t ika iránt. Éppen ezért 
bármilyen előnyös megkülönböztetéssel vagy gazdasági, ka tonai haszon
nal jár t is a hidegháború, annak visszautasítása nem jelentett passzivi
tást, hanem történelmi lépést akt ivi tásunk és egyenjogúságunk kibonta
koztatása felé. 

Bár meglehet, hogy a semlegesség hagyományos mércéi szerint a nagy
hata lmak katonai és politikai szövetségébe történő bekapcsolódás vissza
utasítása, va lamint a kelet és nyugat között i hidegháború elkerülése kí
vülálló magatar tásra , csendes megbúvásra emlékeztet, valójában sajátos 
módon a tagadás tagadását képezi: tevékeny polit ikai pozíció és dina-



mikus polit ikai álláspont kialakítását jelenti a nemzetközi viszonyok kö
zött . A világpoli t ikában ezek az első országok, amelyeknek a politikai 
doktr ínája az uralkodással, az egyeduralommal, a polit ikai érdekszférák
kal, a fegyveres beavatkozásokkal , a más országok belügyeibe való be
avatkozásokkal és ál talában az erőpoli t ikával való szembehelyezkedést 
hirdeti . Bár az erőpolit ika elítélése az adot t történelmi környezetben 
szükségszerűen a tömbökkel és a nagyhata lmi csoportosulásokkal, azaz 
az erőpolit ika megtestesítőivel való szembehelyezkedésben jutot t kifeje
zésre, az elnemkötelezettség doktr ínája mégsem a tömbök visszahatá
saként és ellensúlyozásaként jöt t létre, hanem a történelem során egymást 
vál togató ura lkodó és egyeduralmi rendszerek tagadásaként , az új nem
zetközi viszonyok érdekében, amelyekből ki lesz rekesztve a polit ikai fel
sőbbrendűség minden formája. 

(b) H a b á r Ti to Európában fejtette ki tevékenységét, ahol a tömbök 
összetűzései a leggyakoribbak voltak, a hidegháború veszélye pedig a 
legnagyobb, elgondolásait és államfői tevékenységét mégsem korlátozták 
földrajzi és poli t ikai akadályok. Korunk egyetlen lényeges törekvését 
sem tévesztette szem elől. Éppen akkor vet te kezdetét a gyarmatellenes 
harc mint a népek legszélesebb felszabadulási folyamata az emberiség 
történetében. A gyarmatellenes harc támogatása nem jelentette csupán 
azt , hogy állást foglalunk a gyarmatok felszámolása és az európai met
ropolisok hatalomfosztása mellett. Valójában a nemzeti felszabadító har
cok háború utáni időszakában kifejezésre ju tó valamennyi formájával 
kapcsolatos és az új nemzetközi viszonyok kulcsfontosságú poli t ikai és 
jogi vonatkozása, a népek önrendelkezési joga iránti elvszerű álláspont
ról van szó. 

Egyes vélekedésektől eltérően a gyarmatellenes harcnak és a nemzeti 
felszabadító mozgalmaknak nyújtot t támogatás nem állt kizárólag az 
elnemkötelezettség terjesztésének szolgálatában, hanem olyan egyetemes 
értékekhez igazodott , mint a szabadság, a függetlenség és a nemzetközi 
közösség népeinek egyenjogúsága. De ezeknek a fogalmaknak nem a ha
gyományos jogi vonatkozásában, hanem új dimenzióiban, amelyek dön-
töekké vá l tak a nemzetközi viszonyok ideológiai, poli t ikai és ka tonai 
szinten végbemenő két pólusa között i megoszlásának: a népeknek azzal 
a jogával , hogy maguk ha tá rozzák meg belső fejlődésük és világpolit ikai 
irányvételük ütját. 

(c) T i tónak az elnemkötelezettség és a vi lágfolyamattá váló szocia
lizmus történelmi kapcsolatát megsejtő érzéke bizonyítja a legjobban, 
hogy az erőpoli t ikával való szembehelyezkedés során és a függetlensé
gükért küzdő népek harcának a támogatásában milyen mértékben kel
lett elszakadni a fennálló helyzettől, va lamint megvál toztatni az egyen
lőtlenségen és kizsákmányoláson alapuló nemzetközi viszonyokat . H a b á r 
az el nem kötelezett országok csoportja különböző geopolitikai, civilizá
ciós, társadalmi, gazdasági és poli t ikai jel lemvonásokkal rendelkezik, s 
ezentúl egyetlen ideológia sem képes ha ta lmába keríteni az elnemköte-



lezettség eszméjét, mégis az elnemkötelezettség és a szocializmus tör té
nelmi kapcsolata az új nemzetközi poli t ikai és gazdasági viszonyok lét
rehozásának szükségességében fejeződik ki, amelyek elképzelhetetlenek a 
külöböző országok haladó és progresszív társadalmi átalakulása nélkül. 
Természetesen nem az elnemkötelezettség és a szocializmus durva, dog
matikus, mechanikus azonosításáról van szó, sem pedig az el nem köte
lezett országok politikai tevékenysége alárendeléséről bármiféle ideoló
giai tételeken alapuló általános i rányvonalnak, hanem az elnemkötele
zettség és a szocializmus dialektikus kapcsolatának kialakításáról. Az 
elnemkötelezettséget nem lehet megvalósítani a korszerű társadalomban 
és nemzetközi közösségben végbemenő gyökeres változások nélkül, a ka
pitalista és az imperialista politikai viszonyok tagadásától mentesen, va
lamint a szocializmusnak mint vi lágfolyamatnak az előfeltételeitől és ér
vényesülésétől függetlenül. 

(d) Az elnemkötelezettség doktr ínájában két szempontból is korszak
alkotó jelentősége volt a gazdasági tényezők felfedésének: egyrészt az 
újonnan felszabadult és a többi el nem kötelezett ország politikai füg
getlenségének, másrészt pedig a bolygónk fejlett északi vidékeit a fej
letlen déltől elválasztó szakadék áthidalása vonatkozásában. 

H a b á r Jugoszlávia is a fejlődő országok közé tar tozik, a gazdasági 
különbségek Európában sohasem, így a háború utáni években sem öltöt
tek olyan drámai dimenziókat , és nem jelentettek olyan apokalipt ikus 
veszélyt, mint a kifejezetten fejletlen vidékeken — Ázsiában, Afrikában 
és Lat in-Amerikában. Ti to történelmi nagysága abban van, hogy fel
fogta a kelet és nyugat közötti ideológiai, katonai és polit ikai konfron
táció kor lá tozot t és átmeneti jellegét, valamint a fejlődő országok hely
zetének javí tására i rányuló összehangolt, idejekorán megszervezett és 
tartós akció sorsdöntő jelentőségét. A ki indulópontot nemcsak az a mar 
xista felfogás képezi, hogy a gazdasági tényező elsődleges fontosságú az 
egész társadalmi fejlődés szempontjából, hanem a X X . század második 
fele történelmi fejlődésének az ál talános irányvételével való szembesü
lést illetően is: miszerint az összeegyeztetett gazdasági fejlődés és végső 
soron az új nemzetközi gazdasági rend kialakulása képezi az elnemkö
telezettség összes célja és alapelve megvalósulásának, valamint a nem
zetközi viszonyok demokrat izálódásának és az új nemzetközi viszonyok 
kialakí tásának az előfeltételét. 

(e) Ti to hadvezéri ösztönösséggel ismerte fel, hogy az elnemkötelezett
ség eszméjéért folytatot t küzdelem és az el nem kötelezett országok 
akciója nagy szövetségesre talál az Egyesült Nemzetek Szervezetében. 
Az elnemkötelezettség tömör formában az E N S Z Alapokmányának kö
vetkezetes tiszteletben tar tásáért száll síkra, amely magába foglalja az 
el nem kötelezett országoknak az erőpoli t ikáyal való szembesüléséből 
következő valamennyi elvét és célját: az agresszió megengedhetetlensé-
gét, az erőszak alkalmazását és a vele való visszaélést, a nemzetek ön
rendelkezési jogát, az ál lamok szuverén egyenlőségét, a területi épség és 



a politikai függetlenség tiszteletben tar tását , va lamint a jólét megvalósí
tását célzó törekvést. Az elnemkötelezettség és az Egyesült Nemzetek 
közötti kapcsolat nem csupán elvi síkú. Az Egyesült Nemzetek Szerve
zete ideális központ az el nem kötelezett országok poli t ikai tevékenysé
géhez. H a b á r közvetlenül a háborút követően az Egyesült Nemzetek 
Szervezete a tömbök összetűzésének színhelye és a hidegháború eszköze 
volt, az elnemkötelezettség mégis kifejezésre ju to t t szerepük reális meg
fogalmazásában, va lamint az új nemzetközi poli t ikai és gazdasági viszo
nyokért folytatot t harc hatékony eszközévé történő átalakulásukban. 

Ezek lennének a fontosabb összetevői Ti to elnök hozzájárulásának az 
elnemkötelezettség doktr ínájához, ugyanis a nyí l t nemzetközi kérdésekre 
adot t válaszaival és a nemzetközi gazdasági és poli t ikai viszonyok új 
rendszerének a kiépítéséért folytatot t küzdelmével segítette elő annak 
megfogalmazását. 

Az el nem kötelezett mozgalom előrehaladása 

Tito mint az akciók embere, nem tudot t megmaradni az eszmék vi
lágában. A rá jellemző szervezőkészséggel á l lapí tot ta meg, hogy az el
nemkötelezettség eszméje csak akkor képezhet anyagi erőt, ha egész sor 
állam közös tevékenységének platformjává válik. Az elnemkötelezettség, 
akárcsak számos korábbi és későbbi eszme, valószínűleg megmaradt vol
na az eszmék világában, ha nem vál to t ták volna valóra, ha nem kap
csolódik az ál lamok diplomáciai és poli t ikai tevékenységéhez. Egészen 
feltételesen szólva az elnemkötelezettség fejlődésének ez a harmadik sza
kasza. Az eszme kialakulását és értékrendszerré terebélyesedését köve
tően került sor az el nem kötelezett országok mozgalmának megalaku
lására. Ez a három fejlődési szakasz rövid időszakban ment végbe, úgy
hogy közvetlenül összefonódnak és egymásba olvadnak. A maga módján 
ez is bizonyítja, hogy mennyire szoros szálak fűzik össze az elnemköte
lezettség mozgalmát és doktr ínáját , az el nem kötelezett országok poli
tikáját és tevékenységét. Egymást feltételezik, nem létezhetnek egymás 
nélkül. 

Ismeretes, hogy az el nem kötelezett országok első összehívásának kez
deményezése Titótól eredt, és hogy az első összejöveteleken Tito töltötte 
be a házigazda szerepét. Az el nem kötelezett mozgalom kialakulásának 
politikai időrendjében döntő szerepet játszott a belgrádi értekezlet, ame
lyen lefektették az elnemkötelezettség alapelveit és céljait. 

(a) Az el nem kötelezett mozgalom az első pi l lanat tól kezdve termé
szetéből következően független, önálló és tömbön kívüli irányvételű. A 
hatvanas évek küszöbén még ta r to t t a nemzetközi feszültség időnkénti 
kiéleződésével és enyhülésével járó hidegháború. Az egyik oldalon a ke
leti, a másikon a nyugati tömb: az el nem kötelezett mozgalom világosan 
elhatárolja magát egyiktől is, a másiktól is, független és önálló helyzetet 



terem: magának a nemzetközi viszonyokban, ellenzi a tömbpoli t ikát . Az 
események tanúi számára nyi lvánvaló volt, hogy olyan tényező jött lét
re, amely a nemzetközi viszonyokban a nagyha ta lmak és tömbök által 
k ia lakí tot t kétpólusos rendszert leépíti. 

Az el nem kötelezett mozgalom egész eddigi fejlődése — a brioni ösz-
szejövetel három résztvevőjétől a hatodik értekezlet száz résztvevőjéig 
terjedő hatalmas ívelés — csak a tömbön kívüli tömörülés és el nem kö
telezett tevékenység szintéziseként jöhetett létre. A tömbökhöz való kö
zeledés a mozgalomban és a béke veszélyeztetése arra késztette Titót , 
hogy az el nem kötelezett országok és az egész emberiség érdekében újít
sa fel az el nem kötelezett poli t ika és mozgalom eredeti jellegének a 
megőrzésére figyelmeztető krédóját. 

(b) Az el nem kötelezett mozgalom létrehozásakor világosan körülha
táro l ták szerepét. Ti tót , aki Makarios mellett az egyedüli európaiként 
vett részt a belgrádi értekezleten, nem kötöt ték helyi vagy érzelmi szá
lak a regionalizmus bármely vál tozatához, amelyek annak idején a fej
lett világ sajátos ellentéteként jelentkeztek. Ti to elgondolása világos: 
ahogyan az erőpolit ika az egész világra kiterjedő jelenség, és ahogyan a 
nagyhata lmak, a tömbök az általános polit ikai tényezői, úgy a népek el-
nemkötelezettségének és egyenjogúságának a politikája is világpolit ika, 
és az el nem kötelezett mozgalom is a nemzetközi viszonyok megkerül
hetetlen tényezője. Ilyen összefüggésben az el nem kötelezett országok 
többségét képező újonnan felszabadult ál lam az adot t történelmi pilla
natban a „függetlenségi for rada lom" legfőbb szereplője és hordozója, s 
ennek, nem pedig regionális hovatar tozásának köszönhetően válik az el-
nemkötelezettség legfőbb hordozójává és ütőerejévé. A harmadik világ
nak ezekhez a különböző — történelmileg kétségkívül jelentős, de po
litikailag korlá tozot t — regionális gazdasági és politikai tömörüléseihez 
képest történelmileg új minőséget képez. 

Ahogyan a nagyhata lmak és a tömbök körüli csoportosulások nehezen 
békültek meg azzal, hogy akarva-akara t lanul a világ erőinek egyensúlyo
zó tényezőiként kell elfogadniuk az el nem kötelezett poli t ikát és moz
galmat, így a regionális bezárkózás, a regionális revindikáció és az 
észak—déli i rányban ható regionális szembeszállás különböző koncep
cióinak a hívei is nehezen vál tak meg poli t ikai tevékenységük provinciá
lis sémáitól. 

T i tónak még a közelmúltban is, amikor az elnemkötelezettség három 
földrészre történő leszűkítése a meghódítot t történelmi térségről és a vi
lágpoli t ikában betöltött jelentős szerepről való lemondást jelentette, 
hangsúlyoznia kellett az el nem kötelezett poli t ika és mozgalom legfon
tosabb jellemvonásainak múlhata t lan értékét. 

(c)*Csak egy született dialektikus volna képes megkülönböztetni a po
litikai pragmat is ták által azonosnak vélt dolgokat . Ti to számára a tömb
poli t ikával való ha tározot t és következetes szembehelyezkedés nem je
lentett „hadüzenete t" a tömböknek, sem pedig egy „harmadik t ö m b " 



létrehozását, amely igyekezett volna kia lakí tani saját befolyási terüle
tét és helyet biztosítani magának a világ erőviszonyaiban a tömbökre 
jellemző eszközökkel és módszerekkel. A tömbellenesség nem jelentette 
azok kiegyenlítését, hanem mindegyik tömb magatar tásának és tevékeny
ségének a fontos polit ikai kiértékelését. Amennyiben ellentétben állt az 
el nem kötelezett poli t ikától és mogzalomtól az az eszme, hogy valame
lyik tömb a természetes szövetségesévé, a másik pedig természetes ellen
ségévé válhat , az egyik a jó, a másik pedig a rossz hordozója, ugyan
annyira elképzelhetetlen volt, hogy már eleve konfrontálódjanak mind
kettővel szemben, hisz így nem vetet tek volna számot azzal, hogy az 
adot t nemzetközi helyzetben egyik vagy másik tömb, illetve nagyhata
lom magatar tása vagy tevékenysége összhangban áll-e vagy pedig ellen
kezik a történelmi fejlődéssel, a nemzetközi közösség érdekeivel, az el-
nemkötelezettség elveivel és céljaival. N e m léptek szövetségre és nem is 
a lakí tot tak ki azonos távolságot a tömbök felé. Az el nem kötelezett 
poli t ika és mozgalom jelen van mindazokon a frontokon, ahol a nem
zetközi polit ikai és gazdasági viszonyok haladó átalakí tásáért folyik a 
harc és konfrontálódik, megbeszéléseket vagy együttműködést alakí t ki 
egyik vagy másik tömbbel, illetve nagyhata lommal at tól függően, hogy 
akadályozzák vagy serkentik a történelmi előrehaladást. 

(d) Az el nem kötelezett mozgalom történelmi sajátosságai közé tar
tozik belső szerkezete és tevékenységi módja is. Ti to mindig ellenezte az 
el nem kötelezett mozgalom merev intézményesítését, aminek egész sor 
kedvezőtlen következménye lehet. A tömbök szervezetének másolása, 
mechanizmusuknak az el nem kötelezett mozgalomba való átvitele ve
szélyeztetné annak demokrat ikus viszonyait és érvénytelenítené morális 
vonatkozásait , amelyekkel a nemzetközi viszonyok demokrat izálására 
törekszik. 

Így szükségszerűen kialakulna a tömbökre jellemző hierarchia, az irá
nyí tókra és végrehajtókra való elkülönülés. Meglehet, hogy túlzot tan le
egyszerűsítjük, de mindenesetre elkerülhetetlen volna egy i rányí tó köz
pont létrehozása és a tömbökre eredendően jellemző általános i rányvo
nal érvényesítése. Ti to vonakodot t az ilyen tömbökre jellemző struktú
rák átvételétől és csak az olyan összehangoló mechanizmusok mellett 
foglalt állást, amelyek az akció hatékonyságát szolgálják és nyíl t , de
mokrat ikus jellegükkel teszik lehetővé valamennyi el nem kötelezett or
szág részvételét, az egyenrangú viszony kialakulásával pedig a tömbök 
buktatóinak elkerülését. 

H a b á r Ti to az el nem kötelezett poli t ika megalapításában, a mozga
lom létrehozásában való részvételével valamint az elnemkötelezettség 
fejlődését ösztönző politikai tevékenységével — kezdve attól, hogy egy 
új korszak előhírnökeként jelentkezett egészen napjainkig, amikorra az 
új nemzetközi polit ikai és gazdasági viszonyok kialakí tásának anyagi 
tényezőjévé vál t — olyan tekintélyre tet t szert az el nem kötelezett or
szágok körében és a világpoli t ikában, hogy sokan az el nem kötelezett 



mozgalom vezérének nevezték. Ezt ő maga sohasem fogadta el, mert az 
el nem kötelezett mozgalmat egyenlő jogokkal, kötelezettségekkel és fe
lelősséggel bíró ál lamok és államfők tömörülésének tekintette. 

(e) Az el nem kötelezett országok szemléletbeli és érdekeikben meg
nyilvánuló különbségeiből ki indulva egészen bizonyos volt, hogy ha sza
vazással döntenének a mozgalomban, akkor a többség és kisebbség ki
alakulásához vezetne, ahol a többség döntene és a kisebbségnek beleegye
zését kellene adnia. Ti to mint államférfi nagyra értékelte a közvetlen 
kapcsolatteremtést, a folyamatos polit ikai konzultációk eredményességét 
és előnyben részesítette a megbeszéléseket az a priori konfrontálódással 
szemben. Felfigyelt a konszenzusnak mint a mozgalom döntéshozatalá
ban érvényesülő fokozatos, megbeszéléseken alapuló összeegyeztetési 
rendszernek a jelentőségére, amely lehetővé teszi, hogy a szűk és külön
álló érdekek alárendelésével döntsenek az akció egységéről és létfontossá
gú közös céljaikról. I ly módon az el nem kötelezett mozgalom a valami
kor szakadással veszélyeztető különbségek ellenére megfelelő támpontot 
talál t összeegyeztetett politikai tevékenységéhez és ismételten beigazolta 
a pragmatizmuson edződött elveinek az előnyösségét. 

A konszenzus elvének az el nem kötelezett mozgalom fejlődésével és 
a nemzetközi viszonyokkal összhangban tör ténő kidolgozása manapság 
is t a r t és a különbségek egységét hangsúlyozó titói meghatározás értel
mében fejlődik. Minden országnak azonos lehetősége kell hogy legyen a 
döntéshozatalban. A többség nem kényszerítheti rá álláspontját a ki
sebbségre, de a kisebbség sem teheti lehetetlenné a többség akcióját, az 
el nem kötelezett mozgalom polit ikai tevékenységét. 

Az el nem kötelezett országok tevékenysége 

Tito nem elégedhetett meg azzal, hogy az el nem kötelezett mozgalom 
kizárólag polit ikai manifesztációkban jusson kifejezésre, hogy csupán az 
időnként megtar tot t csúcstalálkozókra korlátozódjon, amint azt egyesek 
remélték. Ti to az összeegyeztetett polit ikai tevékenység mellett foglalt 
állást, amelynek során a bizonyos időközönként megtar tot t csúcstalál
kozók a lkalmat szolgáltatnak mindannak áttekintésére, amit véghezvit
tek és az elsődleges fontosságú jövőbeli tevékenység kialakítására. Vala
hányszor úgy tűnt , hogy az el nem kötelezett mozgalom megtorpan 
vagy a nemzetközi viszonyok döntő pi l lanataiban a mozgalomnak hal
latnia kellett szavát , akkor Ti to kezdeményezéseket tet t és i rányítot ta 
az akciót. 

Az el nem kötelezett poli t ika és mozgalom kezdeményezte a nemzet
közi feszültség enyhülését, ami a hidegháború túlhaladásához, a békés 
időszak kezdetéhez vezetett . A gyarmatellenes harc hajtóereje volt és a 
világpolit ika egyenjogú tényezőjeként vezette be az újonnan felszabadult 
országokat a nemzetközi viszonyokba. A nemzetközi viszonyok minden 



tényezője számára egységes programot a lakí to t tak ki az új nemzetközi 
gazdasági rend kialakításához. Egyengették annak az útját, hogy az 
Egyesült Nemzetek európai és amerikai jellegű szervezete olyan egye
temes nemzetközi fórummá váljon, amely egyre hatékonyabban védel
mezheti a nemzetközi békét, biztonságot és az egyenjogúságon alapuló 
nemzetközi együttműködés hordozójává válhat . Leszűkítették a fegyve
res intervenció és a belügyekbe való beavatkozás veszélyének lehetőségét, 
tevékenyen részt vettek a válsággócok kiterjedésének megakadályozá
sában, va lamint a vitás kérdések békés megoldását szorgalmazták. H o z 
zájárultak az ak t ív és békés egymás mellett élés elveinek a kodifikálásá
hoz és érvényesítéséhez, a leszerelés első lépéseinek megtételéhez, hozzá
járul tak egy új hírügynökségi rendszer kialakí tásához stb. 

Korunk sorsdöntő harcaiban az el nem kötelezett poli t ika és mozga
lom történelmi jelentőségű erkölcsi és polit ikai minősítést szerzett: egy 
olyan polit ikai tevékenység hordozójává vál t , amely lehetővé teszi, hogy 
a tömbök között i ellentétek labirintusában és az egyeduralmi törekvések 
kavalkádjában a békén, a demokrácián és a haladáson alapuló új nem
zetközi poli t ikai és gazdasági viszonyok alakuljanak ki. 

Ezek vol tak és marad tak Ti to útmutatásai . 

Nase teme, 1980., 4. szám 
Fordí to t ta Garai László 









Miloš Minié 

TITO — AZ EL NEM KÖTELEZETTEK 
MOZGALMÁNAK ÉPÍTŐJE 

Ma világszerte — nemcsak az el nem kötelezett országokban —, ál
talánosan elismerik Ti to történelmi jelentőségű hozzájárulását az elnem-
kötelezettség mozgalmának megteremtéséhez, ahhoz, hogy a mozgalom a 
békéért, a biztonságért, az egyenjogú nemzetközi együttműködésért , a 
fejlődő országok gyorsabb előrehaladásáért, az új, egyenrangú nemzet
közi polit ikai és gazdasági viszonyokért és egyáltalán a haladásért ví
vo t t harc jelentős nemzetközi tényezőjévé nőjjön. Ez az elismerés spontán 
módon, de rendkívüli erővel nyi lvánult meg Ti to elvtárs iránt az el nem 
kötelezett országok ál lam- és kormányfőinek ötödik, colombói értekez
letén. 

Ti to gondolatai és művei beépültek az el nem kötelezettek nagy nem
zetközi mozgalmába. Ti to az elnemkötelezettség poli t ikájának építője és 
teoretikusa is egyidőben. Személyesen vesz részt az elnemkötelezettség 
politikája alapelveinek fejlesztésében és kidolgozásában, tekintetbe véve 
a nemzetközi viszonyok fejlődését. Ugyanígy részt vesz minden jelen
tősebb, az elnemkötelezettség polit ikája céljainak és elveinek megvaló
sítására irányuló akcióban. 

A széles nemzetközi közvélemény mind jelentősebbnek ítéli Jugoszlá
via, mint el nem kötelezett szocialista ország szerepét az el nem köte
lezettek mozgalmában és az összes többi országokkal folytatot t együtt
működésben, az időszerű nemzetközi problémák megoldásában. Eközben 
külön hangsúlyt kap , hogy Tito, korunk legkiemelkedőbb államférfiai-
nak egyike, a JSZSZK élén való tar tózkodása hosszú időszaka alat t , 
személyes hozzájárulásával óriási mértékben részt vál lal t az el nem kö
telezettek mozgalmának fejlesztésében, ugyanígy az idült , hosszú távú 
nemzetközi problémák megfelelő megoldására i rányuló erőfeszítések
ben is. 

Ti to e téren kifejtett tevékenységének bemutatása terjedelmes tanul 
mányoka t igényel. Ez tudományos kuta tó ink feladata. Ebben a cikkben 
szerényebb célokkal kell megelégednünk: csak néhány gondolatot fejt-



hetünk ki Ti to művének jelentőségéről, különös tekintettel Ti to a lkotó
munkájának elválaszthatat lanságára a többnemzetiségű jugoszláv önigaz
gatása szocializmus létrejöttétől és fejlődésétől, valamint az el nem köte
lezettek mozgalmával kapcsolatos alkotómunkájára . 

A függetlenség, az önállóság, a szuverenitás, az egyenjogúság, a fejlő
dés útja szabad megválasztásának elve, minden népnek az a joga, hogy 
szabadon döntsön sorsáról, eltéphetetlen kapcsolat saját hazájával és 
annak népével — ezek az eszmék vezérelték Tito forradalmi gondolatai t 
és felbecsülhetetlen jelentősségű tevékenységét hazánkban — a J K P szer
vezeti és eszmei megerősítéséért folytatot t erőfeszítései 1941-ig, a nép
felszabadító háború és a szocialista forradalom zseniális irányítása, va
lamint Jugoszlávia szocialista fejlődése — éppúgy, mint termékeny és 
előrelátó nemzetközi tevékenységét. A titói mű zsenialitásának és tör
ténelmi nagyságának forrásai az említett elvek rá jellemző, alkotó mó
don tör ténő alkalmazásában rejlenek. 

Ti to a J K P vezetőjeként megalkuvás nélküli harcot folytatot t a J K P -
nak a Kominternnel és az ot t dominációra jutot t tényezőkkel szembeni 
önállóságáért és függetlenségéért. Tevékenységével — ilyen volt vissza
térése az országban és más intézkedései is — sikerült függetlenítenie a 
J K P - t a Kominterntől és egyáltalán az idegen hatásoktól . Mint népfel
szabadító háborúnk és szocialista forradalmunk legfőbb vezetője, a má
sodik világháború feltételei közepette kidolgozta fegyveres és politikai 
harcunk független stratégiáját és takt ikáját , valamint a győzelmes szo
cialista forradalom olyan koncepcióját, mely megfelel a mi feltételeink
nek. 

Ti to állásfoglalása és küzdelme azért, hogy a J K P a háború előtti 
időszakban független forradalmi és alkotó tényezővé váljon, a népfelsza
badí tó mozgalmat pedig a fasizmus elleni harc idején az antifasiszta szö
vetséges koalíció egyenjogú tagjaként ismerjék el, egyidejűleg szembefor
dulást is jelentett a domináció és a hegemónia minden formájával. 

Egyik nyi la tkozatában, 1945 májusában, Ljubljanában Tito így szólt: 
„Követeljük, hogy mindenki úr legyen a saját házában. Mi nem akarunk 
függni s e n k i t ő l . . . Ez a Jugoszlávia nem lesz alku, nem lesz adásvétel 
t á rgya . " 1 Ny i l a tkoza tá t a nyugati szövetségesekhez intézte, Trieszttel 
kapcsolatosan, de lényegét tekintve szavai sokkal szélesebb, elvi jelen
tőségűek. N e m nehéz megsejteni bennük a későbbi el nem kötelezett po
litika magvát . 

Közvetlenül a háború után, elsősorban a néphatalom demokrat ikus 
szervei — a népfelszabadító bizottságok — tevékenységében szerzett sa
ját tapaszta la ta inkra támaszkodva, Jugoszlávia fokozatosan kialakí tot ta 
a szocialista társadalom építésének sajátos koncepcióját, mely már ta r ta l 
mazta a későbbi önigazgatás kezdeti csíráit is, és — ez sem vitás — 
megfelelt a mi feltételeinknek, valamint nemzeteink és nemzetiségeink 
érdekeinek. Ez még egy bizonyság volt a r ra nézve, hogy Jugoszlávia, 
Ti to elvtárs és a J K P vezetése alat t a függetlenség és az önállóság útját 



választot ta . 1946-ban, a jobb, igazságosabb társadalmi rendről (a szo
cialista társadalmi rendszerről) szólva, Ti to a következőket mondta : „a;-, 
ehhez vezető ú tnak nem kell, nem is lehet minden tekintetben azonos 
azzal az út ta l , amit a nagy októberi szocialista forradalom tett meg", 
továbbá hogy „a sajátos feltételek és a belső fejlődés jellege minden or
szágban sajátos u ta t ha tároz meg a jobb társadalmi rendszer, a mi konk
rét esetünkben az igazi népi demokrácia eléréséhez, megvalósításához". 

Már 1948-ban, a sztálini poli t ikával való szembeforduláskor nyi lván
valóvá vál t , hogy Ti tónak ezek a gondolatai olyan alapelvekké vál tak , 
melyeket Jugoszlávia munkásosztálya, nemzetei és nemzetiségei a leg
határozot tabban védelmeznek mindenkivel szemben, aki hazánk szabad
ságát, függetlenségét és önálló fejlődésének útját veszélyeztetné, aki füg
gőségi viszonyba próbálná kényszeríteni, vagy belügyeibe avatkozna. 

A második világháború gyökeresen megvál tozta t ta az addigi viszonyo
kat a világban, új erőviszonyokat teremtett és sok társadalmi s t ruktúrá i 
alapjaiban rázot t meg, megteremtve ezzel a lehetőséget a világ sok népe 
számára a régen óhajtott , régóta vár t nemzeti, politikai és gazdasági fel
szabadulásra. Ezeken az alapokon indultak el már a háború alat t (Dél
kelet-Ázsia — India, Burma, Indokína és más gyarmatok — gyarmat
ellenes mozgalmai) , de k ivál tképp közvetlenül a háború befejezését kö
vetően azok a haladó tömegmozgalmak, melyek lényegében világméretű 
antiimperialista forradalomként foghatók fel. Ezek alapgondolata a do
minado és kizsákmányolás minden formájának felszámolása, azaz a 
függetlenség, az önállóság, a szuverenitás, a polit ikai és gazdasági egyen
jogúság megteremtése, ami egyúttal az egyetlen módja vol t e népek szá
mára a gyorsabb társadalmi-gazdasági fejlődés és egyáltalán az általános 
előrehaladás feltételei biztosításának. 

E forradalmi változások legjellemzőbb eleme a gyarmatellenes forra
dalom volt . Az egykori gyarmatok közül évről-évre mind több vál t füg
getlen országgá, úgy, hogy a gyarmat i rendszer maradványa iva l ma már 
csak Afrika déli részén és néhány gyarmat i enklávéban ta lá lkozunk. 

Közvetlenül a második világháború befejezését követően kiéleződik az 
új Jugoszlávia viszonya a nyugati á l lamokkal , közben a vezető keleti 
országok vonatkozásában szaporodnak az eltérések, melyek 1948-ban 
nyíl t összeütközéshez vezetnek Jugoszlávia és Sztálin, illetve a Tájékoz
ta tó I roda között , bizonyos alapvető kérdésekben — milyennek kell len
nie a nemzetek, az országok, (beleértve a szocialista országokat is) és a 
kommunista pár tok között i viszonynak. Mindezt a hazánk függetlensége 
és szuverenitása ellen irányuló súlyos nyomás kísérte. 

Ez egybeesik a nagyhata lmak között i viszonyok kiéleződésének idő
szakával, az egymással szembenálló katonai-poli t ikai tömbök megterem
tésével, a hidegháborúval , mely azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy to
vább mélyítve a világ megosztottságát, az emberiséget a nukleáris világ
háború martalékául veti. 

Ilyen helyzetben az új szocialista Jugoszlávia építője — Ti to , látnoki 



módon felismerve a kibontakozó társadalmi-poli t ikai világfolyamatok 
lényegét és jövőbeni fejlődését, valamint a nemzetközi viszonyokban 
várha tó vál tozásokat , világosan rámuta t azokra az elvekre, melyek Ju
goszlávia külpoli t ikai irányvételét az el nem kötelezett poli t ika felé irá
nyítják. 1950-ben a Szövetségi Képviselőházban ta r to t t expozéjában Tito 
meghatározza a szocialista Jugoszlávia álláspontját az akkori nemzetkö
zi viszonyok leglényegesebb kérdéseiben. Ebben az expozéban egyebek 
mellett a jugoszláv külpoli t ika céljairól is beszélt: 

„Mind gazdasági, mind bármilyen más lehető együttműködés azokkal 
az országokkal, melyek készek az együttműködésre, az egyenjogúság és 
a függetlenség teljes tiszteletben tar tása alapján; 

Együt tműködés politikai téren mindazokkal az országokkal, melyek 3 
béke megszilárdításáért küzdenek, valamint azoknak a nemzetközi kér
déseknek az igazságos megoldásáért, melyek megoldat lanok marad tak a 
háború után, vagy amelyeket a jövő hozna magával ; 

A Kormány a jövőben is védeni fogja az Egyesült Nemzetek Szerve
zetében a kis és gyarmat i népek jogát a szabadságra és a függetlenségre, 
azaz, hogy maguk dönthessenek sorsukról; 

A JSZSZK Kormánya továbbra is nemcsak negatív ál láspontra he
lyezkedik, hanem küzdeni f o g . . . tömbök és érdekövezetek létrehozása 
ellen, abban a mély meggyőződésben, hogy a világ ilyen megosztottsága 
a háborús összeütközések és az emberiség katasztrófájának veszélyét hor
dozza magában. A Kormánynak az a véleménye, hogy nem ez a béke 
megőrzésének és megszilárdításának útja, ezt csak az Egyesült Nemzetek 
Szervezetén belül lehet elérni, türelmesen ku ta tva a módot a nemzetközi 
kérdések megoldására." 

Ez a jugoszláv el nem kötelezett poli t ika irányelveinek megfogalma
zását jelentette, azét a polit ikáét, melyet hazánk Tito közvetlen i rányí
tásával folytat. 

A jugoszláv el nem kötelezett poli t ika teljes egészében megfelelt ha
zánk, nemzeteink és nemzetiségeink szükségleteinek és létfontosságú érde
keinek, mind nemzetközi, mind belpolitikai téren. Ennek köszönhető, 
hogy Jugoszlávia hamarosan bará toka t szerezhetett magának, harcostár
sakat, akiket ugyanezek a célok vezéreltek, hogy ezáltal megtörhette azt 
az elszigeteltséget, melybe rövid időre a tömbök tagországainak maga
tartása kényszerítette, továbbá hogy fokozatosan, az elnemkötelezettség 
poli t ikájának affirmálódásához és terjesztéséhez való hozzájárulása ará
nyában, nagy tekintélyre tehetett szert a világban és jelentős nemzetközi 
tényezővé válhato t t , amiben Ti to elvtárs szerepe és hozzájárulása felbe
csülhetetlen jelentőségű. Az ilyen irányú külpoli t ika kedvezett a szocia
lista demokrácia fejlődésének is hazánkban, a szocialista önigazgatás 
alapjain. 

Még ugyanebben az évben (1950) Ti to javasla tára törvényt hozunk a 
gyáraknak a munkások i rányí tására való átadásáról . Ezzel leraktuk a 
szocialista önigazgatás alapjait hazánkban. Ezeken az alapokon fejlőd-



nek fokozatosan a társadalmi viszonyok és a teljes társadalmi berendezés 
a szocialista önigazgatás egységes rendszerévé, mely teljes egészében je
lenlegi a lko tmányunkban és a társult munka törvényében bontakozot t ki. 

Attól kezdve máig a szocialista önigazgatás és az elnemkötelezettség 
politikája, a szövetségi berendezés keretében helyesen megoldott nemzeti
ségi kérdés feltételei között , hazánk teljes belső társadalmi-gazdasági, 
polit ikai és kulturális fejlődésének, valamint teljes nemzetközi tevékeny
ségének legfőbb alapját és tengelyét képezi. 

M á r a ha tvanas évek elején Ti to fáradhata t lan nemzetközi tevékeny
séget folytat. Sok országba ellátogat, különösen az ázsiai, afrikai és la
t in-amerikai országokat keresi fel, küzdve a világbékéért és biztonságért, 
a polit ikai és gazdasági függetlenségért, a gyarmatura lom teljes felszá
molásáért, t ámogatva és segítve a felszabadító mozgalmakat , a világ 
katonai-poli t ikai tömbökre és érdekövezetekre való felosztása és a hideg
háború ellen, a nemzetközi feszültség enyhüléséért, az agresszió, az erő 
és a poli t ikai nyomás alkalmazása, va lamint a független országok bel
ügyeibe való bavatkozás ellen, az országok között i ellentétek békés 
megoldásáért, az egyenrangú politikai és gazdasági viszonyokért , az 
egyenjogú és sokoldalú nemzetközi együttműködésért — röviden: az ak
t ív békés egymás mellett élésért. Sok ál lam- és kormányfő keresi fel 
hazánkat . Erősödik Jugoszlávia kapcsolata és együttműködése a világ 
sok országával. Ti to társakra lel — akik azonos vagy hasonló nézetekei 
val lanak —, tekintélyes államférfiakban, különösen azokban az orszá
gókban, melyek a gyarmat i rodalmak széthullásának folyamatában nyer
ték el szabadságukat és függetlenségüket. 

A világ tömbökre és érdekövezetekre osztása helyett, ami a hideghá
borúból elkerülhetetlenül új, nukleáris háborúba sodorná az emberiséget, 
Ti to , a hasonló elveket valló államfőkkel — hadd említem meg az el
nemkötelezettség mozgalmának néhány út törőjét : Nehru t , Naszer t , 
N k r u m a h o t , Szukarnót és másokat — az egyetlen lehető al ternat ívát 
nyitja meg: a nemzetközi feszültség enyhülését, a megosztottság túlha-
ladását az ak t ív békés egymás mellett élést, ami egyúttal ha tározot t har
cot jelent az imperializmus, a kolonializmus és neokolonializmus, a hege
mónia és a népek és ál lamok között i egyenlőtlenség bármely más formá
ja ellen. 

Ilyen nemzetközi helyzetben, melyet a mind élesebb hidegháború, va
lamint a nagyhata lmak konfrontálódása terhel — azoké a hatalmaké, 
melyek a legnagyobb hadigépezettel rendelkeznek, így ezek tart ják ke
zükben a háború vagy a béke kulcsát, megértek a feltételek és szüksé
gesnek bizonyult azoknak az országoknak a tömörítése, melyek nem tar 
toznak a tömbökhöz, melyek saját függetlenségük és a világbéke meg
óvására törekszenek, ellenállva a világ tömbökre, a nagyhata lmak ér
dekövezeteire való osztásának. 

E törekvések erőteljes megnyilvánulása vol t az ázsiai és afrikai orszá
gok 1955. április 18. és 24. közöt t megtar to t t bandungi értekezlete, 



melynek részvevői a közismert tíz elvet fogadták el a világbéke és biz-
tonsag megőrzéséről / 

Brionin 1956. július 18-án és 19-én ta lá lkozot t Ti to Nehruva l és 
Naszerra l . Közös nyi la tkozatukban, támogatva a bandungi elveket és 
hangsúlyozva, hogy ezeket az elveket képviselték mindig, kifejtették 
azokat az ál láspontokat és elveket, melyek az el nem kötelezett polit ika 
lényegét képezik. Közös nyi la tkozatuk egyebek mellett a következőket 
ta r ta lmazza: 

„A három k o r m á n y f ő . . . tudatában van, hogy az összeütközések és 
a feszültség a világban rettegést és szorongást keltenek korunkban is, 
a jövőre nézve is. Mindaddig, amíg a szorongás és a rettegés uralja a 
világot, nem lehet szilárd alapot teremteni a békének. Ugyanakkor ezt 
a félelmet és szorongást nehéz gyorsan felszámolni, csak fokozatosan jut
hatunk el felszámolásához. Minden ilyen irányú lépés hozzájárul a fe
szültség csökkenéséhez, ezért üdvözölni kell. 

A mai világ tömbökre osztottsága olyan tendenciájú, hogy a rettegést 
tartóssá teszi. A béke nem érhető el felosztottsággal, hanem világméretű 
törekvéssel a kollektív biztonságra, a szabadság kiterjesztésével, egy or
szágnak a másik feletti dominációja megszüntetésével." 

Ugyanez a dokumentum tar ta lmazza elfogadott álláspontjukat is a 
világ fejletlen területei fejlesztésének problémáival és ál talában a nem
zetközi együttműködés kérdéseivel kapcsolatban: 

„A világ fejletlen területei fejlődésének meggyorsítására tett erőfeszí
tések fokozása egyike a fő feladatoknak a népek közötti ál landó és ta r 
tós béke megteremtésében. Ezzel kapcsolatban a három kormányfő rá
mutat a nemzetközi gazdasági és pénzügyi együttműködés fontosságára. 
Úgy találják, hogy szükséges és kívánatos létrehozni és ha tékonnyá ten
ni az Egyesült Nemzetek Szervezete javasolt speciális gazdasági fejlesz
tési a lapját ." 

A közös nyi la tkozat tulajdonképpen felhívás volt a tömbönkívüli or
szágoknak, hogy fogjanak össze függetlenségük és a világbéke megóvása, 
a nemzetközi együttműködés fokozása érdekében. 

Ti to nemzetközi tevékenysége ettől kezdve tovább nőtt . Még fokozot
tabb mértékben folytatódtak Tito találkozásai az ál lam- és kormány
főkkel, más országokban tett látogatásai, vagy külföldi államférfiak ju
goszláviai látogatásai a lkalmával . Ti to elvtárs és a Jugoszláv Kommu
nista Szövetség vezetése alat t hazánk nemcsak hogy ellenállt a reá nehe
zedő nyomásnak, hanem ál landóan fokozta külpolitikai tevékenységét a 
nemzetközi problémák megoldásáért, azoknak az elveknek és álláspon
toknak az alapján, melyeket a tömbön kívüli országok mind nagyobb 
száma magáénak vall . 

Ti to elvtársnak és Jugoszláviának ez a tevékenysége jelentősen hoz
zájárult azoknak a feltételeknek megteremtéséhez, melyek lehetővé tet
ték az el nem kötelezett országok állam- és kormányfőinek első, belgrá-



di értekezlete megszervezését 1961-ben, ahol valójában az elnemkötele-
zettség szervezett mozgalma jött létre. Az említett tevékenység tulaj
donképpen ennek a történelmi értekezletnek az előkészítése volt . 

Az el nem kötelezett országok első értekezlete meghatározza az érte
kezleten való részvétel kr i tér iumait . 3 Ezeket a kr i tér iumokat a lkalmaz
ták a továbbiakban is, az el nem kötelezett országok ál lam- és kormány
főinek mind az öt eddigi értekezletén. Az értekezleten elfogadott okmá
nyok az el nem kötelezett országok közös akcióinak és harcának plat
formját képezik, az el nem kötelezett poli t ika platformját . Ez a plat
form tar ta lmazza mindazokat az ál láspontokat és elképzeléseket, melye
kért Ti to és az elnemkötelezettség többi építője minden körülmények 
között , következetesen, a legtevékenyebben küzdöt t . Ez a pla t form olyan 
vonzerőt jelent, hogy az el nem kötelezettek mozgalma teljes jogú tag
jainak száma az első és az ötödik értekezlet, Belgrád és Colombo között 
25-ről 86-ra emelkedett — az E N S Z taglétszámának több mint a felére. 

Ti to , a jugoszláv küldöttség vezetőjeként mind az öt értekezleten 
részt vett , és tevékenységével jelentősen hozzájárult , hogy az értekezle
ten elfogadott ha tározatok mindegyike következetesen tükrözze az el
nemkötelezettség politikáját, az el nem kötelezett országok érdekében, a 
világbéke és az egyenjogú nemzetközi együttműködés érdekében, meg
akadályozva minden kísérletet, mely a mozgalmat eltérítené az elnem
kötelezettség útjáról, megosztaná azt, vagy megtörné annak egységét. 

Az elnemkötelezettség mozgalma, mint nemzetközi politikai tényező 
létrehozásától a mai napig a nemzetközi helyzet ál landóan vál tozott , 
aminek természetes velejárójaként az el nem kötelezett országok moz
galmának polit ikai platformja és gyakor la ta is meghatározot t evolúción 
ment át. Ebbe az evolúcióba beépült Ti to óriási politikai élettapasztala
tának jelentős része. 

Ti to ha tározot tan ellenezte a mozgalom bármi nemű megosztását, 
akármilyen vonalon, abból a v i ta tha ta t lan tényből kiindulva, hogy a 
mozgalom csak egészében képvisel jelentős nemzetközi erőt. Ő ál landóan 
kiemelte, hogy az el nem kötelezett országoknak a közös célok és érde
kek megvalósítása köré kell tömörülniük, a különbségeket és a vitás 
kérdéseket pedig maguk között , békés úton igyekezzenek rendezni, de 
ne vigyék be őket a mozgalomba, mert ezzel megosztanák és gyöngíte
nék a mozgalmat, csökkentenék nemzetközi szerepét. Külön hangsúlyoz
ta azt a veszélyt, amit az eszmei különbségek, az eszmei összeütközések 
és konfrontálódás jelentene az el nem kötelezett országok egységére és 
szolidaritására nézve. Állandóan ar ra figyelmeztet, hogy az el nem kö
telezettek mozgalma tagországainak különböző a társadalmi berendezése, 
történelmi, gazdasági, poli t ikai, művelődési és egyéb feltételeik is külön
bözőek, éppen ezért természetes, hogy különbségeknek, sőt bizonyos el
lentmondásoknak is kell lennie közöt tük, de minden különbség dacára, 
egyesítik őket, közös akciókra és együttműködésre késztetik őket a kö
zös célok: a béke, a biztonság, a függetlenség, az egyenjogúság megőrzé-



se, az új nemzetközi polit ikai viszonyok és az új gazdasági világrend ki-
epitese. 

Ti tónak ez a gondolata lényegében az internacionalista szolidaritás 
alkalmazása a jelenkor bonyolult nemzetközi viszonyaihoz, melyek köze
pette a polit ikai és gazdasági függetlenségre, a nemzetek és államok 
egyenjogúságára való törekvés korunk alapvető jellemzőivé vál tak , a 
gyarmat i rendszerek széthullásához vezettek, alapjaiban rendítve meg 
az imperializmust é r a hegemonizmust éppúgy, mint a domináció és a 
kizsákmányolás bármely más formáját. 

Ál landóan a nemzetek és országok függetlenségének, szuverenitásának 
és egyenjogúságának elvét hangsúlyozva, mint az egyenlőtlen politikai 
viszonyok megváltoztatására, új polit ikai viszonyok és az új nemzetközi 
gazdasági világrend kiépítésére irányuló törekvések alapját, Ti to egyút
tal rámuta t ar ra is, mennyire szükség van a nemzetek és országok, első
sorban az el nem kötelezett országok között i szolidaritásra, a jelenlegi 
nemzetközi rend megváltoztatásáért v ívo t t harcban, ö mindunta lan 
hangsúlyozza, hogy függetlenség, szuverenitás és egyenjogúság nélkül 
nem lehet szó internacionalista szolidaritásról sem. Ebből a gyakorlat 
által megerősített igazságból ki indulva, Ti to a legkövetkezetesebben küz
dött ezeknek az elveknek a valóraváltásáért , mind a nemzeti kérdés 
megoldása során hazánkban, mind az új nemzetközi politikai és gazda
sági viszonyokért v ívot t harcban. Az ő óriási érdeme, hogy az el nem 
kötelezettek mozgalma ezeket az elveket magáévá tette és hogy ezek az 
elnemkötelezettség polit ikájában maradékta lanul kifejezésre ju to t tak . 
Ezek képezik hazánk külpoli t ikájának alapelveit. 

Jugoszlávia Kommunis ta Párt ja Ti to vezetésével mindig odaadóan 
küzdöt t azért , hogy minden nép élvezhesse a nemzeti szabadság és 
egyenjogúság áldásait , és hogy szabadokként és egyenrangúakként társul
hassanak és egyesülhessenek! Ez a harc még a háború előtt kezdődöt t , 
a népfelszabadító háborúban folytatódott , és sikerült ezeket az eszmé
ket megvalósítani. A nemzeti kérdés helyes megoldása a szocialista ön-
igazgatású Jugoszláviában, va lamint az ennek alapjain kiépült egyenjo
gúság, testvériség és egység egyike népfelszabadító harcunk és szocialista 
forradalmunk legértékesebb v ívmányainak , egyike a Jugoszlávia Kom
munista Párt ja , illetve a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség harca leg
nagyszerűbb eredményeinek. A testvériség és egység, éppúgy, mint Jugo
szlávia nemzetei és nemzetiségei legújabb kori történelmének egyéb v ív
mányai , a legszorosabban kapcsolódik Josip Broz Ti to zseniális elmé
leti és gyakorlat i a lkotómunkájához. 

Ti to mond ta nemrégiben, a Kumroveci Poli t ikai Iskolában t a r to t t elő
adásai egyikén, hogy a Jugoszláv Kommunis ta Pá r t „zászlajára mindig 
fel volt í rva a nemzeti szabadság, az egyenjogúság és a népek között i 
testvériség eszméje". 

Nemzetközi téren ál talában, minden alkalommal és bármelyik ország
gal való kapcsolatokban, Ti to és Jugoszlávia mindig ezeknek az esz-



méknek a megvalósításáért küzdött , abból a tényből ki indulva, hogy az 
országok és a nemzetek ma minden tekintetben egymásra uta l tabbak, 
mint eddig bármikor . Ez az egymásrautaltság szemmel lá tha tó : a világ
gazdaság végső soron egységes egész, a béke oszthatat lan, a műszaki fej
lődés fizikai értelemben közel hozta egymáshoz a népeket és az országo
kat stb. Viszont a leghatékonyabb kapcsolatkialakítás, tényleges és tartós 
közeledés és társulás a nemzetek és országok között , csak akkor lehet
séges, ha minden tekintetben szabad és egyenjogú népek önmaguk közös 
érdekében teremtik meg, azaz bármi kényszertől, hegemóniától és kizsák
mányolástól mentesen. Az emberiség eredményes és tar tós integrálódása 
ma a nemzetközi viszonyok egészének demokrat izálásától függ, ennek 
előfeltételei pedig: minden ország és nép teljes és tényleges polit ikai és 
gazdasági egyenjogúsága, tekintet nélkül nagyságukra, katonai , gazdasá
gi és egyéb erejükre, társadalmi berendezésükre. 

Ti to , a J K P és a szocialista önigazgatású Jugoszlávia vezetője, Jugo
szlávia nemzetei és nemzetiségei egyenjogúságának, testvériségének és 
egységének fáradhata t lan harcosa, az el nem kötelezett országok mozgal
ma építőjének és teoretikusának történelmi szerepében, következetesen 
önmagához és azokhoz az elvekhez, melyek elválaszthatat lanok teljes 
alkotómunkásságától , így beszélt erről a kérdésről: 

„Az első találkozásunktól a mai n&pig az el nem kötelezett országok 
és a világ összes haladó erői szüntelenül az új, jobb, igazságosabb nem
zetközi viszonyok megteremtésén fáradoztak . . . Egy látszólag ellent
mondásos folyamattal találjuk magunka t szemben. Az országok mind 
szorosabb kapcsolatban állnak, egymásra vannak uta lva , ugyanakkor el
tökélten törekszenek függetlenségük kivívására és megőrzésére. Ez ugyan
annak a folyamatnak két oldala, mert sokoldalú, egyenjogú és hasznos 
együttműködés csak független és szuverén á l lamok közöt t lehetséges." 4 

Ti to a colombói értekezleten is foglalkozott ezzel: 
„Abból a felismerésből kiindulva, hogy a világ sorsa oszthatat lan, mi 

kiál l tunk a béke védelmében, minden nép jogai védelmében, hogy maga 
dönthessen sorsáról és a többiekkel egyenrangúan vehessen részt a nem
zetközi problémák m e g o l d á s á b a n . . . A z elnemkötelezettség polit ikája: 
harc az országok között i új viszonyokért , tiszteletben t a r t va az országok 
önállóságát, függetlenségét és egyenjogúságát." 5 

A második vi lágháborút követően, amikor az egykori gyarmatok el
nyerték függetlenségüket, a gyarmat i korból eredő óriási különbségek 
köztük és a fejlett országok fejlettségi foka közöt t , napról napra mind 
élesebb nemzetközi problémák forrásaivá vá l tak . A technológiai forra
dalom, mely kevés kivételtől el tekintve csak a fejlett országokat érin
tette, meggyorsítva termelőeszközeik és termelőerőik fejlődését, tovább 
fokozta a fejlettségi szintek közöt t i különbséget, mert a jelenlegi nem
zetközi rend teljes egészében a fejlődő és a fejlett országok között i 
egyenlőtlenségre épül és a fejlett országok j avá ra szóló előjogokra. 

Jugoszlávia az Egyesült Nemze tek Szervezetében idejekorán rámuta-



tot t a fejletlen országok fejlődési problémáira. Akkor ez még meglehe
tősen magányosan hangzott , mert a fejlett országokban nem volt meg a 
fogékonyság e problémák iránt. Jugoszlávia ennek ellenére k i ta r tó volt 
annak hangsúlyozásában, hogy ez egyike a legnagyobb és legnehezebb 
nemzetközi problémáknak. Ti to ebben megingathatat lan volt. Meggyő
ződésünk a mi ál láspontunk helyességéről abból a történelmi tényből 
eredt, hogy számunkra is, saját hazánkban, mindazon problémák és fel
adatok tömkelegében, melyeket szocialista for radalmunknak meg kellett 
oldania, a legbonyolultabb és legsúlyosabb gazdasági problémák egyike 
éppen a fejletlen köztársaságok és t a r tományok fejlesztése volt . 

A fejletlen köztársaságok és t a r tományok fejlődése meggyorsításának 
Ti to mindig különös figyelmet szentelt, mivel ez a kérdés lényegileg 
összefügg nemzeteink és nemzetiségeink egyenjogúságának, egységének és 
testvériségének kérdéseivel szövetségi á l lamunkban. Mi arra törekszünk, 
hogy megegyezés útján egybehangolt intézkedésekkel, melyek lényege, 
hogy a fejlettek hozzájárulnak a fejletlenek gyorsabb fejlesztéséhez, mind 
a fejletlenek, mind pedig önmaguk érdekében, ezáltal csökkentve köztár
saságaink és t a r tománya ink fejlettségi szintje közötti különbségeket. Az 
ilyen poli t ika, melyet következetesen folytatunk, az elmúlt évtizedekben 
óriási eredményeket hozott , meggyorsítva nemcsak a fejletlen köztársa
ságok és ta r tományok, hanem az egész ország gazdasági és kulturális 
fejlődését. Ezek a törekvések szerves részét képezik önigazgatású szo
cialista közösségünk nemzetei és nemzetiségei szuverenitásán, tényleges 
egyenjogúságán, testvériségén és egységén alapuló nemzetiségi poli t ikánk 
kiteljesedésének. 

Ti to , at tól a naptól kezdve, amikor az elnemkötelezettség poli t ikájának 
megteremtésére és affirmálására vál lalkozott , ha tározot tan val lot ta azt 
a nézetet, hogy az említett fejlettségi, szintbeli különbségek még inkább 
a fejlettségi szintek további el távolodásának tendenciája egyrészt, más
részt a termelőeszközök óriási méretű monopolisztikus koncentrációja a 
fejlett országokban, különösen az úgynevezett multinacionális társaságok 
kezében, több tekintetben is negatívan befolyásolja a társadalmi-gaz
dasági és polit ikai fejlődést a világban, a nemzetközi viszonyok fejlődé
sét úgyszintén. Ebben a helyzetben a világ nagyobb részének nemcsak 
hogy nincs módja felszámolni lemaradását , hanem hozzáadva ehhez a 
jelenlegi kereskedelmi és pénzügyi világviszonyok rendszerét, mely ki
zárólag a fejlett országok érdekeit favorizálja — a formális-jogi szem
pontból független, de fejletlen országokkal szemben a polit ikai, gazda
sági és egyéb függőségbe jut ta tás új eszközei jönnek létre. Ti to ál lan
dóan hangsúlyozta, hogy ez az ál lapot újabb komoly társadalmi-poli t i 
kai és nemzetközi polit ikai, gazdasági és egyéb zavarok és megrázkód
tatások forrása lesz, és végső soron a világ békéjét és biztonságát veszé
lyezteti. 

Ny i lvánva ló , hogy ezek a zavarok és a béke kockáztatása a fejlett 
világ számára sem kívánatosak. A különböző megrázkódtatások (kő-



olaj-válság, infláció, recesszió és más súlyos gazdasági megrázkódtatások-
példája ezt az utóbbi években gyakorlat i lag is tanúsítja. Ti to és Jugo
szlávia minden adódó alkalommal azt a nézetet val lot ta , hogy fejlett
ségi szintek között i különbségek és a gazdasági egyenlőtlenségek fenn
tartása a fejlődő és a fejlett országok közöt t gazdasági szempontból sem 
felel meg a fejlett országok jól felfogott érdekeinek, mert fékezi a terme
lőerők fejlődését az egész világon, ezzel együtt a világ legfejlettebb ré
szein is. A fejletlen országok fejlődésének meggyorsítása és az új, igaz
ságosabb nemzetközi gazdasági rend kiépítése az országok szuverenitása 
alapján természeti kincseik és termelőerőik felett, egyetemes jelentőségű 
kérdés, ezért vi lágviszonylatban, azaz a teljes nemzeti közösség kereté
ben kell rendezni. 

Ezeknek az á l láspontoknak a legteljesebb megfogalmazását Tito kö
vetkező szavai fejezik k i : 

„A tudomány és a technológia fejlődése megteremti az alapot a gaz
dasági elmaradottság és a szegénység felszámolására a világon. Ny i lván 
való viszont az is, hogy a meglévő világviszonyok tehetetlensége folytán 
ezek a lehetőségek nem valósulhatnak meg. Olyan abszurdumig jutot
tunk, hogy az impozáns tudományos v ívmányok tovább mélyítik a sza
kadékot a fejlett és a fejlődő országok k ö z ö t t . . . Kivá l tképp azt szeret
ném hangsúlyozni, hogy az el nem kötelezett országok óriási energia- és 
nyersanyag-forrásokkal rendelkeznek, egyesek jelentős pénzügyi eszkö
zökkel is. Törekednünk kell ezeket a lehetőségeket a legmegfelelőbb mó
don felhasználni, az egymás között i hasznos, egyenjogú együttműködés
ben, va lamint az eddiginél szervezettebb módon, a fejlett országokkal 
való együt tműködésben." 6 

Az el nem kötelezett országok ötödik értekezletén pedig, 1976 augusz
tusában, Colombóban, Ti to ugyanerről a kérdésről a következőket 
mondta : 

„Az el nem kötelezett országok megteremtették a nemzetközi gazda
sági problémák rendezésének polit ikai alapjait . Felismerték a nemzetközi 
gazdasági problémák mély polit ikai lényegét, és meghatározó szerepét a 
nemzetek és országok függetlensége és egyenjogúsága, a nemzetközi 
együttműködés, a béke és a haladás tekintetében. Egyedül ők dolgozták 
ki a világban az új gazdasági viszonyok átfogó koncepcióját. 

A szakadék elmélyülése a világ gazdasági fejlődésében és a fejlődő 
országok helyzetének á l landó romlása ma a feszültség és az összeütközé
sek legveszélyesebb forrása a világon. Még mindig nem került sor olyan 
intézkedésekre, melyek alapján a jelenlegi végsőkig aggasztó helyzet vál
tozásában b ízha tnánk ." 

Ti to , aki Jugoszláviában a fejlettségi szintbeli különbségek felszámo
lásának építője volt , fáradhata t lanul tevékenykedett ugyanennek a prob
lémának világméretű megoldásán is, b izonyí tva ennek kapcsán éppúgy 
mint a modern világ sok más problémájával kapcsolatosan is, elvei és 
elképzelései előrelátó, egyetemes jelentőségét. 



Az el nem kötelezett országok ál lam- és kormányfőinek minden érte
kezletén, 1961 és 1976 között , az elsőtől az ötödikig, hangsúlyozták a 
nemzetközi feszültség enyhülésének és az akt ív békés egymás mellctt 
élésnek a történelmi szükségszerűségét. Ez lényeges eleme az elnemkö-
tclezettség mozgalma polit ikai platformjának. Ti to nagyon sokat tett 
az elnemkötelezettség mozgalmának ilyen irányvételéért. Rendkívül je
lentősek Ti to gondolatai a nemzetközi feszültség enyhülésével, illetve de-
tante- tal kapcsolatban, ami már több mint egy évtizede egyike a nem
zetközi viszonyok fejlődése fő tendenciáinak; olyan tendencia, melyben 
a modern világ legmélyebb ellentmondásai és ellentétei tükröződnek és 
az ezek túlhaladására irányuló törekvések nyi lvánulnak meg. 

A hidegháború idején Tito egyike volt az első államférfiaknak, aki 
rámuta to t t , hogy a nemzetközi feszültség enyhülése a hidegháborúval 
szemben az egyetlen lehetséges al ternat íva, ugyanígy a világbéke és -biz
tonság megőrzésének egyetlen útja is. A világ antagonista tömbökre való 
osztása helyett ő azt hangsúlyozta, hogy csak a tömbökre osztottság fel
számolása és az ak t ív békés koegzisztencia vezethet a tartós békéhez. Fi
gyelmeztetett , hogy az olyan béke, mely a fegyverkezési hajsza egyen
súlyára, a katonai tömbök és a nagyhata lmak haderejére támaszkodik, 
melyek minden területen konfrontá lódnak, nagyon ingatag, könnyen alá
aknázható , ami új vi lágháborúhoz vezetne, de hangsúlyozta azt is, hogy 
a háború mégsem elkerülhetetlen, a béke megőrizhető, megszilárdítható. 
Még az el nem kötelezett országok ál lam- és kormányfőinek belgrádi 
értekezlete, tehát 1961 előtt apellált a nagyha ta lmakra és a tömbökre, 
hogy a köztük fennálló vitás kérdéseket tárgyalások és megegyezések 
útján rendezzék, csökkentve a nemzetközi feszültséget, őrizve a világ
békét. Az el nem kötelezett országok első, belgrádi értekezlete helyesen 
értékelte az enyhülés fo lyamatának jelentőségét, azonos ál láspontra he
lyezkedett és ilyen értelmű felhívással fordult a nagyhata lmakhoz. 

Amikor később megkezdődött az enyhülés időszaka, amikor a két leg
erősebb nagyhatalom, az USA és a Szovjetunió közöt t tárgyalások kez
dődtek és konkrét lépéseket tet tek a nyugat i és keleti országok között i 
megegyezések felé, Ti to csakhamar felismerte a legidőszerűbb kérdést: 
milyen legyen ez az enyhülés. Kiemelte, hogy az enyhülésnek ki kell 
terjednie a világ minden részére, a nemzetközi viszonyok minden terü
letére, nem kor lá tozódhat a két tömb vagy a két nagyhata lom egymás 
között i viszonyára, még kevésbé szabadna olyan jelleget kapnia, hogy 
harmadik országot érintő problémáról annak részvétele nélkül döntsenek. 
Ti to véleménye az volt, hogy a detant keretében minden országnak részt 
kell vennie a nemzetközi problémák megoldásában, melyek a világbéké
vel és a világ országainak általános érdekeivel kapcsolatosak, hogy a 
de tan tnak fokozatosan egyetemes méretű békés egymás mellett élés ál
lapotába kell átmennie. Ezt az álláspontot Helsinkiben fejtette ki, 1975-
ben, az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezleten. 

Ti to eszméi az enyhülésről egybevágtak az el nem kötelezett országok 



vezetői és kormánya i óriási többségének véleményével. Ennek köszön
hetően, ezek az ál láspontok egyértelmű megfogalmazást nyertek az el 
nem kötelezett országok ötödik, colombói értekezletének dokumentu
maiban, 1976-ban. 

A helsinki biztonsági és együttműködési értekezlet és az ot t elfogadott 
zá róokmány minden bizonnyal az enyhülési folyamat legnagyobb hord
erejű dokumentuma. Az értekezleten 35 európai ország, az U S A és Ka
nada népének kívánságát és törekvéseit fogalmazták meg, és az ot t k i 
fejtett elvek megfelelnek a világ minden népe vágyainak és törekvései
nek az általános és teljes béke és biztonság, va lamint a sokoldalú nem
zetközi együttműködés érdekében. 

Jugoszlávia rendkívül ak t ív szerepet vál lal t az értekezlet több éves 
előkészületeiben és magán az értekezleten is, az értekezlet teljes tar ta lma 
a la t t — az előkészületi szakasztól a helsinki csúcsértekezletig — szívó
san és k i tar tóan küzdöt t azoknak az elveknek az elfogadásáért, melye
kért , vagy melyekhez hasonlókért az el nem kötelezett országok küzde
nek, olyan elvekért, melyek biztosítják az egyenjogú viszonyok megte
remtését az értekezlet részvevői közöt t poli t ikai, gazdasági, kulturális és 
más téren, növelik az egymás között i bizalmat, szilárdítják a biztonsá
got és az együttműködést . 

Ti to beszéde a helsinki értekezleten tar ta lmilag és lényegét tekintve 
az elnemkötelezettség polit ikai elveinek alkalmazása az európai helyzet
re, hazánk európai polit ikájára. Ezen az alapon Jugoszlávia valójában 
jelentősen járulhatot t hozzá — és hozzá is járul t — az európai országok 
törekvéseihez, melyet a helsinki értekezlet záródokumentuma mintegy 
megkoronázott . 

A helsinki zá róokmányban foglaltak életrekeltésében hazánk mind 
bilaterális, mind multilaterális téren következetesen követi azokat a 
gondolatokat és elveket, melyeket T i to fejtett ki a helsinki biztonsági és 
együttműködési értekezleten, k i ta r tva egyúttal az elnemkötelezettség po 
litikai elvei mellett, melyek alapját képezik hazánk külpoli t ikájának, 
más szóval — az el nem kötelezettek mozgalmában, európai szinten, az 
Egyesült Nemezetek Szervezetében és a különböző országokkal fenntar
tot t kétoldalú kapcsolatokban egyaránt . Mer t Jugoszlávia külpolitikája, 
melyet a Ti to és a J K S Z által képviselt eszmék és elvek ihletnek, egé
szében egységes az elnemkötelezettség polit ikájával, mindenkivel szem
ben, a nemzetközi viszonyok minden területén. 

Ti tót mindig a reális lehetőségek helyes felismerésének zseniális érzéke 
jellemezte tevékenységében, az adot t feltételek és viszonyok mély és ob
jektív marxista elemzése alapján. Erről tanúskodik teljes a lkotómunkás
sága, mint Pá r tunk legmagasabb vezetőjéé és népfelszabadító harcunk, 
valamint szocialista forradalmunk irányítójáé. Ti tónak ez az érzéke 
megnyilvánult a szocialista Jugoszlávia el nem kötelezett külpolitikájá
nak irányításában és az elnemkötelezettség mozgalmának építésében is. 

Elveit és elképzeléseit, melyeket a J K P forradalmi harcában a nép-



felszabadító háborúban és a szocializmus jugoszláviai építésében hitele
sített, Ti to a világméretű folyamatokra is a lkalmazza, éppúgy, mint ab
ban a harcban, melyet az el nem kötelezettek mozgalma vezet az ak t ív 
békés koegzisztencia elveinek egyetemes alkalmazásáért a nemzetközi vi 
szonyokban. Ennek a világméretű küzdelemnek minden szakaszában ő 
első helyre, mint leglényegesebbet és legfontosabbat azt helyezi, ami 
eredményhez és fejlődéshez vezet, ami a mozgalom tagországai népének 
és a világ minden népének érdeke és vágya. 

Ti to mindig úgy vélte, hogy az el nem kötelezett országok mozgalmá
nak következetesen és ha tározot tan kell küzdenie azoknak a népeknek 
és országoknak az életproblémái megoldásáért , melyeket képvisel: teljes 
és tényleges polit ikai és gazdasági emancipációjukért, gyorsabb fejlődé
sükért, olyan helyzet teremtéséért a nemzetközi kapcsolatokban, mely
ben megoldható lesz a tagországok létkérdésének sorsa. Ehhez viszont a 
világbéke és biztonság megszilárdítására van szükség, a leszerelés p rob
lémáinak megoldására, a krízisek és vitás helyzetek békés megoldására, 
a nemzetközi gazdasági kérdések rendezésére, egyenjogúságra a politikai 
és gazdasági viszonyokban és a többi nemzetközi probléma megoldására. 

Röviden, Ti to , mint a haladásért v ívot t harc fáradhata t lan és követ
kezetes harcosa, forradalmár és államférfi, az elnemkötelezettség politi
kájában, illetve az el nem kötelezett országok tevékenységében rend
kívül jelentős, a világ eddigi társadalmi-poli t ikai fejlődése által megha
tározot t nemzetközi tényezőt lát, mely a történelem kérlelhetetlen logi
kájával vezet a társadalmi, osztály, gazdasági, poli t ikai, kulturális és 
egyéb változások felé, az új, igazságosabb, a szabadságon és a tényleges 
egyenjogúságon alapuló nemzetközi polit ikai, gazdasági és más viszo
nyok kiépítése felé. Ti to értelmezésében ennek a nemzetközi tényezőnek 
a részvétele, az el nem kötelezett országok akt ív közreműködése nélkül 
napja nkban egyetlen lényegesebb nemzetközi probléma sem oldható 
meg. És — mint azt az el nem kötelezett országok ál lam- és kormány
főinek negyedik értekezletén, 1973-ban Algírban kifejtette — az el nem 
kötelezett országoknak senkitől sem kell kérniük a jogot arra , hogy 
részt vegyenek a nemzetközi problémák megoldásában, mert ők ezt a 
jogot harccal v ív ták ki maguknak, és készek arra , hogy a más országok
kal együttműködjenek, maguk is részt vállal janak a felelősségből a világ 
jelenéért és jövőjéért. 

Jegyzetek 

1 Tito, Govori i članci, knj. I. 302—303. oldal 
* Nyilatkozat a világbékéről és az együttműködés fejlesztéséről, Bandung, 

1955. április 24. 



3 A kritériumokat, melyek alapján az el nem kötelezett országok első értekez
letének részvevőit meghívták az értekezletre, a Kairóban 1961. jú
nius 5—12. között megtartott előkészítő értekezleten fogadták el. 
Ezek a következők: 

1. Elfogadja a független politikát, a különböző politikai és társa
dalmi berendezésű országok békés egymás mellett élése és az elnem-
kötelezettség alapján, vagy ilyen irányú politika folytatására törek
szik; 

2. Tartósan támogatja a nemzeti felszabadulásért küzdő mozgal
makat; 

3. Nem lehet multilaterális katonai tömb tagja, melyet a nagyha
talmak összeütközése kontextusában hoztak létre; 

4. Amennyiben az országnak kétoldalú katonai szerződése van va 
lamelyik nagyhatalommal, vagy regionális védelmi egyezmény tagja, 
ez a szerződés vagy egyezmény nem lehet a nagyhatalmak összeüt
közésének kontextusában létrehozottakkal kapcsolatos; 
5. Amennyiben az ország idegen hatalomnak katonai támaszpontokat 
engedett át, ez a koncesszió nem lehet a nagyhatalmak összeütkö
zésének kontextusával kapcsolatos. 

4 Algírban, 1973 szeptemberében, az el nem kötelezett országok állam- és 
kormányfőinek negyedik értekezlete vitájában elhangzott beszédéből. 

5 Colombóban, 1976 augusztusában, az el nem kötelezett országok állam- és 
kormányfőinek ötödik értekezletén elhangzott beszédéből. 

* Algírban, 1973 szeptemberében, az el nem kötelezett országok állam- és 
kormányfőinek negyedik értekezletén mondott beszédéből. 

Socijalizam, 1980., különkiadás 
Ford í to t ta Szöllősy Vágó László 



Rehák László 

A SZOCIALIZMUSHOZ VEZETŐ EUROKOMMUNISTA 
ÚT, DUŠAN POPOVIĆ ELEMZÉSEI SZERINT 

D u š a n P o p o v i ć o t már eddig i é letútján ki fe j te t t sokrétű társadalmi 
angazsá l t sága és m i n d i g j e l en levő inte l lektuál i s ébersége és i génye , h o g y 
cse lekvései je l legét á t f o g ó a n ér te lmezze , kutassa, e l emezze és k i fürkész -
sze — a lka lmassá teszi arra, h o g y legújabb k ö n y v é b e n sikeresen tag la l 
jon e g y o l y a n b o n y o l u l t kérdést , m i n t az e u r o k o m m u n i z m u s . T e r m é s z e 
tesen D u š a n P o p o v i ć a kérdéssel n e m f o g l a l k o z i k je lenségszerűen, e lvet i 
a kérdés f e n o m e n o l ó g i a i megköze l í t é sé t is. K é t kérdést v á l a s zo l m e g el
sősorban a z e u r o k o m m u n i z m u s s a l je lö l t i rányzat , t e v é k e n y s é g és e lmé
let i e lképze lések kapcsán . A z első szerint á l ta lános társadalmi f o l y a m a 
tok m e n t e k v é g b e a tőkés v i l á g rendszerében és egészében a X X . szá
z a d b a n , a m e l y e k k i v á l t o t t á k a v i l á g mai társadalmi vá l ságának ama 
össze tevő i t , a m e l y e t meglehetősen suta és n e m megfe l e lő m ó d o n mind 
g y a k r a b b a n e u r o k o m m u n i z m u s s a l je lö lnek. A más ik v á l a s z magára a 
marx i s ta i r á n y v é t e l ű forrada lmi m u n k á s m o z g a l m o n belül i , t ehát e lvben 
a v i l á g m u n k á s m o z g a l m á n a k legérettebb o s z t á l y t u d a t á v a l r ende l kező ré
szén belül i f o l y a m a t o k a t és történéseket v i z s g á l v a tárja fel saját kutatási 
eredménye i t . 

M o n d a n i sem kel l , h o g y D u š a n P o p o v i ć kutatás i eredménye i és m e g 
látásai m i n d i g a t u d o m á n y o s objekt iv i tásra v a l ó törekvés jegyében f o 
gantak , és a már á l ta lánosan e l f o g a d o t t , kü lönösen ná lunk J u g o s z l á v i á 
ban az utóbbi két é v t i z e d kutatása i e r e d m é n y e k é n t k ia lakul t meg lá tások
ra t á m a s z k o d n a k , t á g í t v a n e m is egy v o n a t k o z á s b a n az eddig i fe l isme
réseket, újabb összeütközésekre h ív ja fel a f igye lmet . D u š a n P o p o v i ć , az 
e u r o k o m m u n i z m u s r a v o n a t k o z ó v i z s g á l ó d á s a i b a n sikeresen értékesít i az t 
a g y a k o r l a t i és e lmélet i tudást és t apasz ta la to t , a m e l y e t m i n t lapszer
kesz tő , m i n t g y a k o r l ó d i p l o m a t a , min t művésze t i -ku l turá l i s i n t é z m é n y 
v e z e t ő , m i n t az eszmei kérdésekkel f o g l a l k o z ó társveze tő , m i n t a n e m 
z e t k ö z i m u n k á s m o z g a l o m eszmei kérdése ive l f o g l a l k o z ó társadalmi do l 
g o z ó szerzet t , m i k ö z b e n az ö n i g a z g a t á s u n k a t ép í tő be lpol i t ika i f o l y a m a -



ta ink gyakorlat i és elvi kérdései megoldásában nemcsak nagy tudásról, 
de magas fokú rátermettségről és a helyes u t a t muta tó felkészültségről 
is tanúbizonyságot tett. Így válik lehetővé, hogy interdiszciplináris meg
közelítés alapján, átfogóan elemezhesse ezt a sok vonatkozású kérdést és 
elkerülje azt a hibát, amely nem is kizárólagosan a mostani idők mun
kásmozgalmára jellemző, amely az elemzés egyoldalú megközelítése 
alapján ma is, éppúgy, mint a múltban, csakis eredménytelenséghez és 
értetlenséghez vezethet. Maga az eurokommunizmus — szögezi le Popo
vic —, nem fogant a marxista gondolkodású körön belül. Ezt a kifeje
zést, amely a hetvenes évek derekán egész Olaszországban elterjedt, majd 
Franciaországban is némi fenntartással általánossá vált , s azután Spa
nyolországban és másutt is közhasználatba került , Dusán Popovic illo-
gikusnak nevezi. 1 H á r o m olasz újságírót nevez meg ezen illogikus kife
jezés lehetséges mgteremtőjeként. Elsőnek Vrane Barbieri jugoszláv új
ságírót és publicistát említi, aki éveken át a zágrábi Vjesnik u srijedu 
heti lapot vezette sikeresen, majd egy rövid ideig, az anarcholiberalista 
korszak idején a belgrádi N I N főszerkesztője volt , s most mint olasz
országi újságíró működik. Az II Giornale N u o v o 1975. június 26-i szá
mában használta ezt az illogikus kifejezést. Megemlíti még a La Stampa 
főszerkesztőjét, Arr igo Levit és a katolikus filozófust Augosto Del D o -
ce-t. 

Több okból sem felel meg és hibás ez a szakkifejezés. Dusán Popovic 
három alapvető okot hoz fel az illogikusság igazolására, függetlenül at
tól, hogy gyakran egy-egy terminus éli a maga életét, mert kialakul egy 
meghatározot t konvenció, hogy mi értendő egy szakkifejezés alat t . Így 
azután másodlagossá válik a szó szerinti értelmezés vagy a kifejezés ere
deti értelme, s kialakul az általánosan elfogadott t a r ta lomra vonatkozó 
értelmezés, mint ahogyan most már az eurokommunizmus kifejezése is 
elfogadott . 2 

Az eurokommunizmus kifejezés azért kifogásolható, mert azt a téves 
benyomást kelti, mintha Európa minden kommunista pár t jának i rány
vételét jelentené, noha ezt az irányvételt még Nyuga t -Európa minden 
egyes kommunista párt ja sem vallja magáénak. Ezenkívül ez az illogi
kusság azt sejteti, mintha kizárólagosan európai irányvételről lenne szó, 
holott a terminus vonatkozik az Európán kívüli , a burzsoá par lamen
tarizmussal rendelkező fejlett ipari ország kommunista párt ja, mint 
például Japán Kommunis ta Pár t jára is. 

Másodszor az eurokommunizmus elnevezés tévesen azt is sugallhatja, 
hogy a kommunista pá r tok szervezetéről van szó. A közös szervezet 
pedig az egyes kommunista pár tok összehangolt poli t ikáját és lényegé
ben közös polit ikai vonalvezetését is feltételezi. Viszont valójában ezek 
a pár tok ellenzik a kommunista pá r tok vi lágközpontjának kialakítását , 
a regionális vagy ehhez hasonló i rányí tó központ létrehozását. Olyan 
független kommunista pár tokró l van szó, amelyek hasonló körülmények 
közöt t működnek, önállóan ju to t tak alapjában véve megegyező straté-



giai elképzelésekhez, noha köztük nemcsak nézetbeli különbségek létez
nek, hanem nézeteltérések is. 

Dušan Popović harmadik érve annak igazolására, hogy az eurokom-
munizmus kifejezés illogikus, mégha közhasználatban van is, a kommu
nizmus lényegére vonatkozik. Ezért D . Popović a többek közöt t leszö
gezi: „A kommunizmus egy és osztatlan, bárhol is jönne létre; külön
bözőek a hozzá vezető nemzeti jellegű utak, s ezért úgy is fogalmazha
tunk, hogy közelítésében léteznek a szocializmus különböző történelmi 
formái, noha a kommunizmus társadalmi lényege nem ta r ta lmaz sem
milyen regionális jellemvonást vagy másmilyen különbözőséget, s ezért 
nem létezik se ázsiai, se afrikai sem pedig európai kommunizmus, illet
ve »eurokommunizmus«. Léteznek különféle szocializmusok, de a kom
munizmus mint végső cél és mint osztály nélküli társadalom csak egyfaj
ta lehet ." 3 

A szerző felsorolja azokat a körülményeket és jellegzetességeket, ame
lyek által Európa meghatározot t politikai pártjai az eurokommunista 
pár tok közé sorolhatók, főleg azért, mert szakí tot tak a sztálinizmussal. 
Ezek a pár tok elvben és gyakor la tban elutasítják a szektáns politikai 
vonalvezetést és a dogmatikus ideológiát. N e m fogadják el a kommu
nista pár tok és a szocialista országok között i központosítást és egyed
uralmi viszonyt. Ezek a kommunista pár tok önállósultak, függetlenítet
ték magukat , saját erejükre támaszkodnak és a nemzetközi kommunista 
mozgalom eddigi forradalmi eredményeiből és tapasztalataiból merítve, 
de egyúttal saját nemzeti történelmi és marxista meglátásaik alapján, 
saját országuk konkrét adottságai alapján fejlesztik ki stratégiájukat és 
takt ikájukat , s új u takon fejtik ki küzdelmüket az adot t társadalom szo
cialista át lakulásának érdekében. Ezért , noha sajátos nemzeti politikai 
vonalvezetést követnek, a saját országaikon belüli hasonló belpolitikai 
adottságaik és a szóban forgó országok külpoli t ikai helyzete miat t ezek
nek a kommunista pá r toknak stratégiájában egy egész sor közös elem 
létezik — szögezi le Dušan Popovié . 4 

Az eurokommunizmussal kapcsolatos kérdéseket jellemezve Dušan Po
pović fejtegetéseibe Ti to elvtárs egy lényeges ígéretét is beiktat ta , ame
lyet Ti to elvtárs élete utolsó kongresszusi beszámolójában, a J K S Z X I . 
(1978) kongresszusán fejtett ki, és amelyben a szocializmusnak, mint vi
lágfolyamatnak erősödését hangsúlyozza, többek között a nyugat-euró
pai küzdelme kapcsán is. Ti to elvtárs kongresszusi beszámolójának ide
vágó fejtegetése a magyar nyelvű k iadványok alapján a következő: 

„Megítélésünk szerint az utóbbi évek folyamán a munkásmozgalom 
ban fokozódtak a pozit ív mozgások és törekvések. Sok kommunista és 
munkáspárt , például Nyuga t -Európában , jelentős nemzeti erővé növeke
dett . Ezek a pár tok önállóan és alkotó módon munká lkodnak annak a 
koncepciójuknak a kialakításában, amely a kapital ista társadalmi viszo
nyok jelenkori válságának konkrét történelmi feltételei között a szo
cializmusért v ívot t küzdelmük alapjául szolgál. Ezzel egyidejűleg aktív 



és egyenjogú párbeszédet is folyta tnak a demokrat ikus és haladó erők
kel, s folyó és hosszú távú polit ikai akciójukat a társadalmi fejlődés 
során megteremtett demokrat ikus v ívmányok megőrzésének és elmélyíté
sének szükségességére alapozzák. Ez tekintélyük növekedését, valamint 
a saját országukban és a nemzetközi életben zajló társadalmi és politikai 
eseményekre való befolyásuk fokozódását eredményezi. Egészében véve 
haladó jelentőségről, a szocializmusért folytatot t harc új útjainak fel
kutatásáról van szó. 

Egyidejűleg ez arról tanúskodik, hogy a szocializmusért v ívot t küz
delem a jövőben is különféle formákban fog fejlődni, hogy univerzális 
„model l" nincs, s hogy egyetlen konkrét értelemben vet t történelmi ta 
paszta la tnak sem lehet ál talánosan érvényes jelentősége. A saját tapasz
ta la tok abszolutizálásának és másokra való ráerőszakolásának egyetlen 
kísérlete sem járul hozzá sem a munkásosztály történelmi érdekeiért 
folytatot t harc sikeréhez, sem pedig a szocializmus mint világfolyamat 
további k ibontakozásához ." 5 

Nyi lván felmerül a kérdés: Melyek azok a forradalmi munkáspár tok, 
amelyek a szocializmushoz vezető „eurokommunis ta" úton járnak? D u 
sán Popovic ezt a kérdés úgy válaszolja meg, hogy felsorolja ezeket a 
pá r toka t , hangsúlyozva, hogy ezt az i rányvonala t — amint az az euró
pai kommunista pá r tok 1976-ban megtar to t t berlini értekezletének zá ró
okmányából is ki tűnik —, elsősorban az olasz, a francia és a spanyol 
kommunista pá r t képviseli 6 . Raj tuk kívül Európában ezt a politikai vo
nalvezetést követik még: Svédország Baloldali Kommunis tá inak Párt ja, 
Nagy-Br i tannia Kommunis tá inak Pár t ja és Görögország (az országon 
belüli) Kommunis ta Párt ja . Ezekhez közelálló még Dánia Szocialista 
Néppár t ja , amely 1959-ben jött létre az akkori kommunista pár tban 
végbement szakadás alapján és Iz land N é p i Szövetsége. Ugyancsak utal 
a r ra is, hogy hasonló irányvétele van, noha az ország sajátos nemzetközi 
helyzete alapján, Finnország Kommunis ta Pár t ja többségi frakciójának 
is. Még három Európán kívül kommunista pár to t sorol fel Dusán Po
povic, amely megítélése szerint az „eurokommunis ta" stratégia alapján 
és a berlini értekezlet szellemében fejti ki tevékenységét, nevezetesen: a 
J apán Kommunis ta Pár t , Ausztrália Kommunis ta Pár t ja és a szocializ
musért küzdő mozgalom (MAS), amely 1971-ben jött létre a Venezuelai 
Kommunis ta Pár tban végbement szakadás következtében. 

A szocializmushoz vezető „eurokommunis ta" u tak kialakulása, amely 
az 1976-ban megtar tot t európai kommunista munkáspár tok berlini ér
tekezletén teljes egészében kirajzolódtak, Dusán Popovic szerint négy 
időrendi szakaszra bonthatók. Az első szakasz az 1948—1956 időszakot 
öleli fel, amely a Jugoszlávia és Sztálin, illetve a közvetlen követői kö
zött i összeütközéssel kezdődik és a Szovjet Szövetség Kommunis ta Pár t -



jának X X . kongresszusa zár. Ebben az időszakban jönnek létre az elő
feltételek arra , hogy a kommunista pár tok önállóan alakítsák ki politi
kai vonalvezetésüket, függetlenül és szabadon építsék ki küzdelmük 
stratégiáját és takt ikáját saját országuk belső körülményei és nemzetkö
zi helyzete alapján. A második szakasz az SZSZKP X X . kongresszusától 
a Csehszlovákiai eseményekig, azaz 1956-tól 1968-ig terjedő időszak. 
Ebben a második szakaszban több nyugat-európai és más világtáj kom
munista párt ja k ia lakí tot ta a maga saját nemzeti körülményeinek figye
lembe vétele alapján a szocializmushoz vezető harcának stratégiáját és 
takt ikáját . Ezek a pár tok és mozgalmak önállóan a lakí to t ták ki a szo
cializmushoz vezető útjukat, s a belső körülmények hasonlósága, vala
mint eltökéltségük sok közös vonást ta r ta lmaz ezért a vonalvezetésük is 
közelálló egymáshoz. A harmadik szakasz az európai kommunista és 
munkáspár tok 1976. évi berlini értekezletével zárul , amely időszak alat t 
(1968—1976) az érintett kommunista pá r tok poli t ikájának körvonalai 
kialakul tak, mint a jelenkori nemzetközi kommunista mozgalom új, sa
játos i rányzata . Ez az i rányzat a saját országon belül, a tőkés rendszer 
és a reakciós erők megütközése alapján jött létre, de egyúttal nemzet
közi viszonylatban a nemzetközi kommunista mozgalmon belüli megha
tározot t értelemben vett differenciálódás alapján is. A negyedik időszak 
felöleli napjaink eredményeit és folyamatait , amelyek még határozot
tabban kifejezésre jut tat ják az 1968—1976-ig terjedő években végbeme
nő folyamatokat . 

A nemzetközi kommunista mozgalomban végbemenő differenciáló
dásról Dusán Popovic többek közöt t megállapítja: „Az új történelmi 
körülmények közepette két i rányzat ü tközöt t meg. Egyrészt azokról az 
erőkről és törekvésekről van szó, amelyek a kommunista pá r tok belső 
viszonyainak és egymás közötti kapcsolatai demokrat izálódását szorgal
mazzák, amelyek a kommunista pá r tok függetlenségét és egyenrangúsá
gát, va lamint a szektáns és dogmatikus nézetektől való szabadulást 
óhajtják. A másik tényező, az etat is ta-bürokrat ikus stagnáció erői a tár
sadalmi-gazdasági és polit ikai viszonyokban ju tnak kifejezésre, amelyek
nek elméleti és világnézetbeli kifejezője a dogmat izmus ." 7 

Ezek az erőviszonyok csak az elvont megfogalmazásban tűnhetnek 
egymástól világosan e lhatárol taknak. Valójában az 1976. évi berlini ér
tekezlet, maguk a szocializmushoz vezető „eurokommunis ta" út képvi
selői, és minden jelentősebb marxista forradalmi mozgalom külön-külön 
véve is magában hordja a differenciálódás i rányzatá t . Igen magasra ér
tékelve a berlini értekezlet irányvételét és az ot t megerősített tervet , a 
nemzetközi kommunista munkásmozgalom távlata i szempontjából, Dusán 
Popovic leszögezi: „Ezért ehhez a fejlődéshez a berlini értekezlet elvei
nek és i rányza tának affirmálásához a fejlődés különböző szakaszaiban 
különböző pár tok járul tak hozzá szembetűnően. Van rá példa, hogy 
megfeledkeznek arról , hogy a Szovjet Szövetség Kommunis ta Pár t ja 
X X . kongresszusának polit ikájában rendkívüli módon hozzájárult ah-



hoz az új irányvételhez, amelyet Európa kommunista mozgalma a ber
lini értekezleten magáévá tett. A berlini értekezlet elvei kifejezik a vi
lág forradalmi mozgalmának jelenlegi szükségleteit, s természetesen nem 
azonosíthatók ennek alapján az „eurokommunizmussal" csak azért, mert 
ezek az elvek megfelelnek ezeknek a pártoknak és a saját országukban 
végzett osztályharcnak is" 8 — figyelmeztet Dusán Popovic. 

Tézisét az újabb differenciálódás ellentmondásos folyamatairól és az 
eurokommunista pártok közös, de egyben különböző irányvételéről, a 
könyve megírása utáni események is ékesen igazolják. Az 1980-ban ösz-
szehívott párizsi értekezlet — amely az összehívás módja alapján és 
munkája eredményei miatt is nyilvánvalóan visszakozást jelent az 1976-
ban, Berlinben megtartott értekezlet eredményeihez képest a kommunis
ta világmozgalom szempontjából —, formális összehívóinak egyike s így 
részvevője is a Lengyel Kommunista Párt mellett a Francia Kommunista 
Párt volt. 

Az eurokommunista pártok stratégiáját meghatározó elvek egy része 
uzonos azokkal az elvekkel, amelyek a tömbön kívüli szocialista orszá
gok kommunista pártjai eltökéltségét is jellemzik. Így például a kom
munista pártok függetlenségének és egyenrangúságának elve, a szocia
lizmus építésének önállóan meghatározott útja, a saját munkásosztály és 
az ország dolgozói előtti elsődleges felelősség elve. Ezek az elvek, ame
lyek mind több kommunista párt gyakorlatában már eddig is kifejezésre 
jutottak, tették szükségessé, hogy ezeket az elveket az 1976. évi berlini 
értekezlet nemcsak kifejezze, hanem meg is erősítse. Ebben van az érte
kezlet egyik jelentősége és ezért is emlékeztet Dusán Popovic arra az ér
tékelésre, amelyet a JKSZ 1978-ban megtartott XI . kongresszusán Tito 
elvtárs elnöki beszámolójában a következő módon fejtett ki: 

„Az európai kommunista és munkáspártok berlini értekezlete nagy lé
pést tett előre e pártok viszonyainak és együttműködésének demokra
tikus alapon való fejlesztésében. Fontos esemény volt az európai békéért 
és egyenjogú együttműködésért folytatott küzdelemben is. Az értekezle
ten folytatott szabad és nyílt véleménycsere lehetővé tette egy olyan ok
mány elfogadását, amelynek meggyőződésünk szerint tartós értéke van. 
Elsősorban azoknak az elveknek az elfogadását tartom szem előtt, ame
lyek a kommunista és munkáspártok, az összes haladó erők közötti ter
mékeny internacionalista együttműködés és szolidaritás alapját alkot
ják."* 

Az 1976-ban megtartott berlini értekezlet nemcsak az iparilag fejlett 
európai tőkés országokban harcoló kommunista pártok újabb keletű po
litikai irányvételét fejezte ki, hanem azt az eltökéltséget is, amely a ha
sonló belső ellentmondásokból fakadt és az országok ugyancsak hasonló 
nemzetközi helyzete is meghatároz, s amelyek ezen az értekezleten szé
les körű nemzetközi támogatást és elismerést kaptak. Természetesen ez 
az irányvétel, amely a nemzetközi feszültség alábbhagyásának időszaká
ban fogant, és amely figyelembe vette a tőkés országok kialakult etatis-



ta gyakor la tá t , de a szocialista országok eddig elért v ívmányai t és meg
oldat lan problémáit is, különösképpen a sztálinizmus bírálata alapján, 
amikor még az etat is ta-bürokrat ikus és eszmei téren a dogmatizmus 
i rányzata élénken jelen van a világ munkásmozgalmában, nem kapha
tot t egyöntetű elismerést a berlini értekezleten, de affirmálása alaptéte
teleiben kétségtelen. A nyugat-európai kommunista pá r tok a maguk 
stratégiáját a szociáldemokrata vonal elvi és gyakorlat i bírálata alapján 
is k ia lakí tot ták, miután a 60-as évek technikai- technokrata optimizmusát 
kénytelenek vol tak feladni a fejlett tőkés ál lamok uralkodó társadalmi 
erői. Ezzel kapcsolatban Dusán Popovic leszögezi: 

„A nyugat-európai kommunista pá r tok és a hozzájuk hasonló körül
mények közöt t tevékenykedők nem fogadják el a szociáldemokrata po
li t ikát sem. Az a nézetük, hogy ez a poli t ika csak egy bizonyos számú 
országban, de ot t is csak szűk kor lá tok közöt t felel meg a jelenkor fej
lődésének, objektív követelményeinek, egészében véve azonban a szociál
demokra ták sem bizonyultak képeseknek a kapital izmus túlhaladá-
sá r a . " 1 0 

Dusán Popovic a következőkben összegezi az „eurokommunizmus" 
kommunista párt jai közös jellegzetességeit: 

„Először is, a szocializmusért v ívo t t küzdelmüket saját országuk sajá
tosságával összhangban vívják, hangsúlyozzák a kommunista pár tok 
függetlenségének és egyenrangúságának elvét, annak szükségességét, hogy 
a szocializmusért folyó küzdelem és a szocializmus építése sajátosan, az 
adot t körülményeknek megfelelően menjen végbe. Hangozta t ják , hogy a 
szocializmusért folyó küzdelem során a múl tban megnyilvánuló hibákat 
el kell hár í tani , szorgalmazzák a kommunista pá r toknak az önkéntesség 
alapján megvalósuló internacionalista együttműködését és szolidaritását, 
elvetik viszont a pá r tok egy nemzetközi központból való irányítását , az 
egyeduralmat és a monopolizmust a nemzetközi munkásmozgalomban. 

Másodszor: tekintettel arra , hogy az iparilag fejlett burzsoá par lamen
tarizmussal rendelkező társadalmakban fejtik ki tevékenységüket, még
hozzá olyan országokban, amelyeknek hasonló a nemzetközi helyzete, a 
szocializmusba vezető „békés" demokrat ikus út mellett döntöt tek mint 
az adot t helyzetben egyedül lehetséges osztályharcos stratégia mellett. 
Ezt az u ta t úgy fogalmazzák meg — állapít ja meg Dusán Popovic — 
mint egy szélesen átfogó osztály- és poli t ikai szövetséget, a poli t ikai pá r 
tok plural izmusának fenntartásával , a demokratikusság és az emberi 
szabadság megtar tását és továbbfejlesztését. 

H a r m a d i k közös vonásuk a pártépítésre, a kommunis ták tevékeny
ségére és eszmei kérdéseire vonatkozik . Ugyanis ahhoz, hogy az így 
meghatározot t szocialista ú t ra térjenek, az osztályharc és a poli t ikai küz
delmek eredményes bonyolí tásához szükséges megtar tani a pár ton belüli 
demokrat ikus centralizmus elvét, azonfelül, hogy jelentős erőfeszítéseket 
tesznek a pártélet demokrat izálására. Eszmei téren ezekben a pá r tokban 
a poli t ikai pragmat izmus ideológiáját úgy küzdik le, hogy ápolják a 



szabad és alkotó jellegű marxista gondolkodásmódot , elméleti kutatást 
és általánosítást. 

A következő közös vonás abban nyi lvánul meg, hogy ezek a kom
munista pá r tok önállóan építik és fejlesztik nemzetközi kapcsolataikat , 
elutasítják, hogy bármelyik szocialista ország, kommunista pár t vagy 
nemzetközi központ külpoli t ikájának az eszközévé váljanak. Ezek a pár
tok síkraszállnak minden ország szuverenitásáért, függetlenségéért, ön
állóságáért és egyenrangúságáért, külön pedig ezeknek az elveknek a 
tiszteletben tar tásáért a szocialista országok egymás közti viszonyában. 

A szocializmusért folyó harcuk stratégiájának közös vonása még az 
is, hogy ellenzik a tömbpoli t ikát , a két katonai-poli t ikai tömb feloszla
tását szorgalmazzák; kutat ják az ehhez vezető u ta t és eszközöket, tá 
mogatják az elnemkötelezettség mozgalmát . 

A közös vonások jellemzését zárva Dusán Popovié megállapítja: 
ezek a pá r tok „hangoztat ják a szocialista országokban jelentkező nega
tív jelenségek bí rá la tának jogát, ami semmiképpen sem jelenti azt , amit 
egyesek ál l í tanak, hogy valamelyik szocialista ország ellen vannak vagy 
szovjetellenesek lennének. Ezzel összefüggésben elismerik más kommunis
ta pár tok jogát ar ra , hogy az ő gyakor la tuka t b í rá l j ák ." 1 1 

Nyuga t -Európa kommunista pártjai , mint a nemzetközi munkásmoz
galom részei már a két háború között i időszakban, de később is, nagy 
vereséget szenvedtek és kárval lot ta i vol tak a Lenin halála után kialakult 
helyzetnek. Saját hibáik kri t ikai ' felmérése és útkeresése határozta meg 
részben ma az eurokommunizmussal jelölt pár tok poli t ikai irányvételét. 
A másik igen lényeges körülmény az a folyamat, amelyet az utóbbi év
tizedekben a tőkés rendszer válságának új formái és fenntar tásának 
újabb tényezői Nyuga t -Európában és másutt is mindinkább napirendre 
tűznek, miszerint megkönnyít ik bizonyos értelemben és sürgetik a nem
zeti jövedelemnek a munkásosztály számára kedvezőbb felosztását, a 
megnövekedett társadalmi tuda tnak és a szocializmusnak mint az igaz
ságosabb társadalmi viszonyrendszer széles körű táborának kialakulását , 
egyszóval egy olyan folyamat felgyorsulását, amely a tőkés társadalom 
mélyenszántó szerkezeti változásához vezethet. Ezekben a folyamatok
ban, saját hibáin okulva, elsősorban a fejlett tőkésországok kommunista 
pártjai számára, a kivezető út nem muta tkozha to t t álforradalmi kalan 
dókban, hanem egy olyan stratégia kialakí tásában, amely ezeket a pár 
tokat mindinkább saját országuk döntő jelentőségű politikai tényezőjé
vé fejleszti. A kommunista pá r tok tömegbefolyásának növekedését a 
tőkés rendszer vezető országainak egy részében, a megfelelő saját polit i
kai vonalvezetés mellett, századunk nagyhorderejű történelmi eseményei 
is lehetővé tet ték: az októberi forradalom sikere, a fasiszta tömb vere
sége a második vi lágháborúban, egy egész sor új szocialista ország lét-



rejötte, a gyarmatellenes for radalmak és mozgalmak következtében a 
gyarmat ta r tó világrendszer felbomlása, továbbá a tömbön kívüli orszá
gok mozgalmának kialakulása. 

Ezeket a körülményeket szem előtt t a r tva , Dusán Popovic az euro-
kommunizmus polit ikai lényegeként a következőket hangsúlyozza: „A 
kapitalizmusból a szocializmusba vezető forradalmi történelmi folya
mat, tekintet nélkül a harci formákra — mert ezek a demokrat ikus 
eszközöket a lkalmazó úton is, a t tól függően mennyire fogják a demok
rataellenes erők igénybe venni az erőszak eszközeit, át meg át lesznek 
szőve radikális forradalmi összeütközésekkel — csakis úgy lehetséges, ha 
átfogóan mozgósítják a néptömegeket a munkásosztál lyal mint ennek 
a mozgósított tömegnek m a g v á v a l . . . A fejlett tőkésosztály kommunista 
párt jai egész sorának eltökéltsége a „békés" eszközökhöz való folyamo
dáshoz a mai körülményekben azt jelenti, hogy u ta t nyi tnak a munkás
osztály számára a társadalom feletti igazgatásra; hogy felerősödik a po
litikai harc a szocializmus felé vezető átfogóbb strukturális társadalmi 
változások érdekében; hogy nagyobb befolyásra tesznek szert a munkás
osztályon belül és a demokrat ikus nagy tömegekben; hogy a formálissal 
szemben valódi internacionalista együttműködés és szolidaritás épül ki 
a nemzetközi munkás- és haladó mozga lomban . " 1 2 

A tőkés társadalmi szerkezet és rendszer fokozatos á ta lakí tásának 
stratégiájához tar tozik, hogy a tőkés rendszer jelenleg elmélyülő társa
dalmi, gazdasági, polit ikai és erkölcsi válsága idején a kommunista pár 
tok, a munkásosztály és a polit ikailag mindinkább angazsált nagy töme
gek védik az eredetileg burzsoá poli t ikai rendszer intézményeit: a par 
lamentarizmust , a közhiva ta lnokok kötelező választását , a helyi önkor
mányzato t , a polit ikai pá r tok plural izmusát , a törvényesség elvét stb. 
Ny i lvánva ló , hogy a meglévő intézményes keretek ta r ta lma változik, 
ahogyan mind többek által kirajzolódik a jövő igazságosabb rendje és 
az uralmi rendszerében is válságba jutot t ura lkodó osztály az, amely 
igyekszik szűkíteni és formalizálni a már klasszikusnak tekintet t polgá
ri hatalmi intézményeket. N e m egy példa vol t már arra , hogy a tény
legesen ura lkodó kiváltságos társadalmi tényezők félrerúgják a polgári 
par lamentar izmust és alkotmányosságot , s bevezetik vagy bevezettetik a 
fasizmus, a katonai-fasiszta vagy monarcho-fasiszta d ik ta túrá t , a mun
kásosztállyal és a dolgozókkal szemben, akik egyre inkább mint saját 
intézményt védelmezik a par lamentar izmust , az addigi demokrat ikus 
polgári rendszert. Ezzel a folyamattal kapcsolatban Dusán Popovic idé
zi Edvard Kardel j utolsó nagy tanulmányainak egyikét: 

„Fel kell tételeznünk a lehetőséget, hogy a demokrat ikus par lamenta
rizmus — amelyről elvben már M a r x beszélt — nagy hagyományai ra 
visszatekintő országokban egyike lehet az eszközöknek, amelyek révén a 
demokrat ikus erőkkel szorosabb szövetségben álló munkásosztály békés 
demokrat ikus úton fokról fokra megvalósíthatja önnön szocialista érde-



keit és c é l j a i t . . . A szocializmus felé vezető békés út csak akkor lehet
séges, ha a „másik o lda l " is lemond az erőszakról, illetve amikor olyan 
helyzetbe hozták, hogy már képtelen a lkalmazni az e r ő s z a k o t . . . N y i l 
vánvaló , hogy a munkásmozgalom önmaga előtt zá rná el az u taka t a 
társadalom igazgatásában megvalósítható nagyobb befolyás elől, ha el
hanyagolná vagy eleve k izárná a szocializmus felé vezető ilyen történel
mi fejlődésnek útját. Ezért szó sincs arról , mi lesz holnap, hanem arról 
van szó, mi legyen ma . . . Arról van szó, harcolja ki a munkásosztály 
— különösen Nyuga t -Európában — a szövetséget azokkal a nagy de
mokrat ikus erőkkel, amelyek képesek lesznek megőrizni és továbbfej
leszteni a par lamentar izmus demokrat ikus v ívmányai t és képesek lesznek 
a par lamentet á ta lakí tani a nép valóban döntő ere jévé ." 1 3 

Dušan Popović emlékeztet ar ra a társadalmi gyakor l a t r a , 1 4 amely 
immár történelmi tapasztala t is, hogy a burzsoázia a maga többpár t 
rendszerű par lamentar izmusát , akármennyire hangzatosan a polit ikai 
pluralizmussal jelöli is, amikor az erőviszonyok úgy alakulnak, hogy a 
par lamentár is rendszeren belül kétségessé válik a burzsoázia par lamen
ten kívüli ha ta lma és túlsúlya, a tőke és poli t ikai exponenseiknek mono-
polisztikus igazgatási lehetőségei — a k iu ta t a burzsoázia az eddigitől 
másfajta osz tá lydikta túrában keresi, s létrejön a burzsoázia és az ál
lamkapital is ta bürokrácia szoros egybefonódása alapján megvalósuló dik
ta túra . Alapjában így fojtotta vérbe Németországban Hi t le r nemzetiszo
cializmusa, Olaszországban Mussolini fasizmusa és Spanyolországban 
Franco falangistái a munkások és a demokrat ikus népi erők előretörési 
lehetőségét. Ezt a szerepet Európa más országaiban a különféle ka tonai 
fasiszta és monarchofasiszta rendszerek töl töt ték be. N e feledkezzünk 
meg Mannerheim rendszeréről Finnországban, Hor thyéró l Magyarorszá
gon, Sándor királyéról Jugoszláviában, Borisz cáréról Bulgáriában, Sa-
lazaréról Por tugál iában és még más hasonló rendszerekről a két háború 
közöt t és a második világháború után Európában és azon kívül . 

„A második világháború útán, a saját harsányan propagál t demok
rat izmusukkal szöges ellentétben — állapítja meg D . Popović —, ezt a 
szerepet a nyugati ál lamok meghatározot t szolgálatai töltik be az Észak
at lant i Szerződés Szervezete egész szerkezetén belül, a legdrasztikusabb 
vál lalkozásokat haj tva végre Afr ikában, Lat in-Amerikában és Ázsiában, 
úgy hogy a puccsok, diverziók és bűntények listája, amelyeket ezek a 
t i tkosszolgálatok szerveztek és végrehajtot tak igen h o s s z ú . . . A tőkés 
országok tömegei forradalmi demokrat ikus mozgalmának erősödésével, 
felerősödik a poli t ikai terrorizmus is azzal a céllal, hogy meggátolja és 
elgáncsolja a társadalmi progressziót. A kapital ista országok legreakció-
sabb körei, s ezekben az országokban külön szakosított állami szervek, 
amelyek szubverziós ténykedéssel foglalkoznak, mint az amerikai C I A 
szervezete ." 1 5 Dušan Popović felhívja a figyelmet a r ra a körülményre 
is, hogy az ultrabalos polit ikai terrorizmus rendszerint csak kendőzi a 



tömegek megtévesztésére irányuló tevékenységet, ami mögött a tőkés 
rendszer kifejezetten reakciós erői bújnak meg. 

Ezeknek a megállapításoknak konkretizálása végett D . Popovié rész
letezi a Chilében lejátszódott eseményeket, amelyek jelentősen ha to t tak , 
vagy legalábbis meggyorsították egyes befolyásos kommunista pár tok, 
így az Olasz Kommunis ta Pá r t újabb stratégiájának kialakítását is. 
Megemlíti René Schneider tábornok 1970. október 22-i meggyilkolását, 
aki mint hadseregtábornok kijelentette, hogy a chilei hadsereg az alkot
mány értelmében biztosítani fogja a törvényesen megválasztott Allende 
elnök tisztségbeiktatását. Schneider örökösei három évvel később meg
szervezték puccsukat és meggyilkolták Allendet, de ezt megelőzte Kis
singer politikája, amely a haladó chilei rendszer diszkreditálását és a 
belső helyzet destabilizációját szorgalmazta. Ezzel a poli t ikával össz
hangban az USA nagykövetsége és a C I A titkosszolgálata nyíl tan be
ava tkozot t Chile belügyeibe. 

Az 1974. április 25-én Portugál iában a hadsereg által elindított for
radalmi megmozdulás fejleményeit elemezve, hangsúlyozza a külső té
nyezők nyomását és beavatkozását , külön rámuta tva a Szocialista In
ternacionálé és a Német Szociáldemokrata Pá r t tevékenységére, amely a 
portugál belső helyzet destabilizációját szorgalmazta. Az olaszországi 
fejleményekkel kapcsolatban Dušan Popovié felhívja a figyelmet arr.a, 
hogy a népi demokrat ikus forradalmi erők erősödésével már 1969 óta 
megindí tot tak egy a polit ikai terrorizmusra és a belső olasz helyzet de-
stabilizációjára a lapozot t stratégiai meggondolásból fakadó tevékenységet. 
Ez a stratégia egyelőre Aldo Moro 1978-ban történt elrablásában és 
meggyilkolásában, majd 1980-ban a bolognai vasúti váróteremben vég
rehajtott robbantásban csúcsosodott ki. Ezek a bűncselekmények azon
ban korántsem kifejezetten belpolitikai vonatkozásúak, hisz köztudot t , 
hogy milyen éles nézeteltérések merültek fel Moro és Kissinger között . 
Moróra ál landóan nyomást gyakorol tak és fenyegették, hogy vonuljon 
ki teljesen a poli t ikából, noha formálisan is a kereszténydemokraták el
nöke és egyik legbefolyásosabb egyénisége volt . 

A szóban forgó kommunista pár tok , így az Olasz Kommunista Pá r t 
esetében is egészen másképpen viszonyulnak ma a tőkés rendszer válsá
gához, mint ahogyan azt a múltban tették. Ma már nem szorí tkoznak 
arra , hogy élesen elítéljék a kapital ista rendszert; az ország kormány
zatá t és bírálják az ura lkodó pár toka t . Jelenlegi politikájuk szorgal
mazza az együttműködést a polgári demokrat ikus pár tokkal , Olaszor
szágban a kulcskérdés a kommunisták és a kereszténydemokraták együtt
működése annak érdekében, hogy kilábaljon az ország a gazdasági vál
ságból, a poli t ikai szabadságjogok és a demokrat ikus parlamentár is 
rendszer ellenségeit háttérbe szorítsák, és biztosíthassák azt a gazdasági 
fejlődést, amely az adot t körülmények közöt t lehetséges. 

Dušan Popovié utal arra , hogy a szocializmushoz vezető utak kibon
takozása bizonyára a ma még túlhangsúlyozott par lamentar izmus megha-



ladásával fog végbemenni . 1 6 N o h a a tőkés világban az etatizmus előre
törésével a polgári par lament jelentőségét tudatosan csökkentik a gaz
dasági és polit ikai hata lom hordozói, s így a par lamentar izmus védelme 
kézenfekvő a munkásmozgalom számára, hogy átfogóan mozgósítsa a 
munkásokat és a dolgozókat ál talában a saját érdekeik védelmére a 
nagytőkével szemben. De ahhoz, hogy a dolgozók a társadalmi tevé
kenység a lanyává váljanak, szélesebb arconalon kell érdekeikért és a 
haladásért küzdeniük. Ez pedig az államgépezet túlsúlyával szemben a 
nagyobb demokráciát , a plebejusi értelemben vet t demokráciát és a dol
gozók kifejezésre jut ta tását feltételezi, s a jövőben méginkább ezt a po 
litikai i rányvétel t fogja jelenteni. Ezek a kommunista pár tok elvetik a 
szocialista etatizmust is, vagyis az olyan szocializmust, amelyben a szo
cialista államgépezet, illetve az ál lami-bürokrat ikus viszonyok dominál
nak, de elvetik a szociáldemokraták megreformált kapi tal izmusának 
technokrat izál t útját is. A harmadik fennmaradó lehetőség, amelyet ezek 
a kommunista pár tok leginkább strukturális vál tozta tásokkal jelölnek, 
valamiféle önigazgatás megvalósításával jár. Természetesen nem az ön
igazgatás ma már megvalósult módozata inak lemásolásáról vagy á tplán-
tálásáról van szó, de arról , a folyamatról , amely u ta t muta t és szerve
zett kereteket nyújt a munkásosztálynak és a dolgozóknak — a kom
munista pár tok erősödő befolyása mellett —, hogy az etatista tőkés 
állam teljhatalmával szemben a saját történelmileg távlatos érdekeinek 
érvényt szerezzenek. 

Ezt a körülményt vizsgálta Dušan Popović a Portugáliai Vörös Szeg
fűk For rada lmának következtében előállt helyzet és a Portugál Kom
munista Pá r t által képviselt politikai vonal elemzésében 1976-ban ki
adot t füzetében. 1 7 Az ott kifejtett bírálat , amelynek lényege, hogy a 
P K P túlhangsúlyozza az államosítás fontosságát és a parlamentar izmust , 
s ezáltal tömegmozgósító lehetőségei leszűkülnek, alapjában megegyezik 
Kardelj elvtárs elemzésével, amelyet egy évvel későbben fejtett ki az 
O K P Rinascita c. folyóiratának adot t interjújában. Kardel j elvtárs eb
ben hangsúlyozza a dolgozó tömegek ösztönös ellenszegülésének jelentő
ségét a monopoltőke államgépezetével szemben és annak szükségességét, 
hogy a kommunista pár tok harcukban számoljanak ezzel az ösztönös 
nyomással, amely az államgépezetre nehezedik a dolgozók részéről: 

„Ugyanis a kommunista pár t és ál talában a munkásmozgalom csak 
úgy válhat a tömegek e nyomásának polit ikai tényezőjévé és vezető 
erejévé, ha idejekorán képes lesz a nyomás részesévé válni . Véleményem 
szerint az „eurokommunizmus" fogyatékossága, hogy elégtelenül anga-
zsálja magát a tömegek küzdelmének kifejlesztésében, hogy a maguk 
számára fokozatosan nemcsak a par lamentet hódítsák meg, hanem az 
egész társadalmi rendszert. Gondolok itt elsősorban a munkásosztály éb 
a dolgozók küzdelmének különféle harcformájára, amelyek a demok
ratizálást szorgalmazzák és ezzel a társadalmi-gazdasági viszonyok 
rendszerének megváltoztatását , vagyis az önigazgatást a gyárakban, a 



t a r tományokban , a községekben, a helyi közösségekben stb. Röviden, a 
társadalmi élet olyan területein, amelyek valóban a parlamentáris rend
szeren kívül vannak , de amely felett a monopol tőke közvetlen ha ta lmat 
gyako ro l . " 1 8 

Kétségtelen, hogy a kapital izmus mai formái a tőke par lamenten k í 
vüli ha ta lmának a növekedését is jelentik egy-egy országban, de nem
zetközi méretekben is. Így kiéleződik az érdekellentét a tőke és a mun
kásosztály, a dolgozók, s még a nemzeti burzsoázia egy része közöt t is, 
ami a dolgozók tuda tá t fokozatosabban a szocializmus felé irányítja, 
mint a mai mély válságból egyedüli kiutat muta tó megoldás felé. 

Külön fejezetben tárgyalja Dusán Popovic az eurokommunizmus ki
alakulásának nemzetközi körülményeit . Elemzésében párhuzamot von a 
megvál tozot t helyzet, a nemzetközi forradalmi megmozdulások szem
pontjából Lenin ideje, illetve az első világháború vége és az azt követő 
évek, valamint Sztálin ideje, illetve a második világháború befejeztével 
kialakult helyzet közé. Példaként a Görög Kommunis ta Pá r t harcát 
említi, amely Markosz fegyveres harcával nem számolva, a nemzetközi 
adot tságokkal olyan történelmi vereséget hozott , amelyet harminc év 
alat t sem hevert ki, és az Olasz Kommunis ta P á r t küzdelmét, amely 
egészen ellentétes polit ikai vonalvezetést fogalmazott meg. Ez utóbbi 
pá r t irányvétele lehetővé tette, hogy fokozatosan növelje befolyását, s 
ma a legerősebb kommunista pá r t Nyuga t -Európában . 

A második világháború végén kialakult helyzet jellemzésekor Dusán 
Popovic többek közöt t leszögezi: „Európa érdekövezetekre való felosz
tása lényegesen ha to t t Európa munkásmozgalmára , de különösen kom
munista mozgalmára. Következményei t elsőnek a jugoszláv forradalom 
érezte, már a második világháború alat t , de azután is. Ez a felosztás 
megszabta Kelet -Európában a szocialista társadalmi formát is. Különö
sen kényes helyzetbe hozta Görögország és Olaszország népfelszabadító 
mozgalmát , amelyekben a kommunis táknak vezető szerepük v o l t . " 1 9 

Ehhez a megállapításhoz még hozzáfűzi: „Az utóbbi évek történelmi 
tapaszta la ta bebizonyítot ta , hogy Európa érdekövezetekre való felosz
tása a második világháború idején a kommunista pá r tok harca számá
ra olyan körülményeket hozot t létre, amelyek lényegesen befolyásolták 
a forradalmi fo lyamatokat kontinensünkön. De három évtizednek kel
lett eltelnie, mire Nyuga t -Európa kommunis ta párt jai teljességében fel
foghat ták saját harcuk nemzetközi körülményeit és k ia lakí tha t tak egy 
megfelelő poli t ikai elképzelést, va lamint k iharcolhat ták annak megvaló
sítási előfeltételeit ." 2 0 

Ahhoz, hogy k ia lakí tha t ták harcuk újabb stratégiáját, fel kellett szá
molni a hidegháborús időszakot, de meg kellett szűnni a kommunista 
pá r tok egy központból való i rányí tásának is, és a kommunista pá r tok 
viszonyában a hierarchikus viszony helyett életre kellett hívni a demok
ratikus egymás közti viszonyokat . A három évtizedes fejlődés alapján 
kialakul t i rányvételről DuSan Popovic megállapítja: „Ezek a pá r tok új 



i rányvételük során megtagadták az addig elfogadott hamis dogmatikus
liturgikus és ideológiai-politikai felfogást, hogy érdekazonosság áll fenn 
a tőkésállamok nemzeti kommunista párt jai és az etatista nemzetközi 
központ között , miközben nem vonták kétségbe e központot alkotó ál
lamok szocialista jellegét, de meghirdették és fenntar to t ták maguknak 
azt a jogot, hogy bírálják polit ikájuk azon megnyilvánulásait , amellyel 
nem értettek egye t . " 2 1 

Dusán Popovic a nemzetközi munkásmozgalom három fontos esemé
nyére hivatkozik, nevezetesen a Jugoszlávia és a Sztálin között i össze
ütközésre és arra , hogy Jugoszlávia továbbra is mint szocialista ország 
létezett, továbbá a tömbbe tömörül t szocialista országok és a szocialista 
Kína között i viszonyra, valamint az eurokommunista pá r tok megvál to
zot t helyzetére és viszonyukra a nemzetközi kommunista mozgalmon be
lül. Ezek az események tagadják a poli t ikai , ideológiai és elméleti egyed
uralom fenntar tásának indokoltságát , annak monopól iumát , hogy kinyi
latkoztassák, mi a szocialista és mi nem, va lamint egy nemzetközi kom
munista központ létezésének létjogosultságát. 

Az európai kommunista pár tok nemzetközi helyzetének elemzésében 
Dusán Popovic Edvard Kardel j ra h iva tkozik : 

„Mindenekelőt t ma Európá t osztot ták meg kifejezetten tömbökre . I t t 
halmozzák fel a fegyvereket, ide értve az atomfegyverek legnagyobb 
mennyiségét is. A két katonai tömb nemcsak Európa nemzetközi kapcso
latai felett dominál , de a katonai szövetséghez tar tozó ál lamok belpoliti
kája felett is. A poli t ikai érdekek annyi ra szövevényesek, hogy minden 
polit ikai változás bármely országon belül, félelmet kelt a r ra vona tko 
zóan, hogy megbomlik az addig érvényben lévő tömbök között i erő
egyensúly. Az ilyen adottságokban fennáll a veszély, hogy a munkás
osztály harca azért, hogy növelje befolyását Nyuga t -Európa országai
ban, a tömbök között i erőviszony megvál tozta tásának tényezőjévé vá
lik. Ez viszont odavezet , hogy egy adot t ország munkásosztálya szembe 
találja magát nemcsak saját tá rsadalma reakciós erőivel, hanem a tömb 
egész e r e j é v e l . . . Ezért nem véletlen, hogy azokban az országokban, 
amelyekben a kommunista és munkáspár tok növelték befolyásukat és a 
par lamentben erőteljesebb helyzetet biztosí tot tak maguk számára, nem 
jelentkezik csak ha tározot t ellenszegülés a vezető tömberők részéről a 
kommunis táknak a kormányban való részvételük ellen, hanem ezekben 
az országokban leggyakrabban hallani , a „vasmarok" bevezetéséről, a 
fasiszta és hozzá hasonló „megoldásokról" , ka tonai puccsok és hasonlók 
előkészítéséről mint a par lamentár is rendszert felváltó lehetőségről. 
Ilyen körülményekben megmaradni a dogmatikus pol i t ika régi állás
pontjain, a kommunista pá r tok számára ez vagy azt jelentette vo lna , 
hogy megbékélnek azzal , hogy a társadalmi történések perifériájára 
sodorják őket, vagy hogy álforradalmi ka landokba bocsátkoznak, ame
lyek súlyos vereséggel végződtek volna. Ezért természetes, hogy az euró
pai kommunista pá r tok a maguk számára egy olyan pol i t ikában keres-



tek kiutat , amely a lehető legnagyobb mértékben mentes a tömbellen
tétektől, vagyis egy olyan poli t ikában, amely a mai nemzetközi viszo
nyok közöt t megfelel a szóban forgó országok munkásosztálya valódi 
é rdekének." 2 2 

Dusán Popovic a szocializmushoz vezető eurokommunista u tak kiala
kulásának történetéről szóló fejezetben — ez könyve legterjedelmesebb 
fejezete (41—74. o.) —, sok adatot , mozzanatot és elemzést közöl, ame
lyek nem ismertek általánosan, de a hangsúly könyve alapkérdésén v a n : 
megválaszolni, milyen elképzelések alapján, hogyan lehetséges a szo
cializmusba vezető u tak a mai világ legfejlettebb tőkés országaiban, 
amelyekben a már megnevezett befolyásos és tömegbázissal rendelkező 
kommunista pár tok küzdenek. 

Az elméleti előfeltételeket elemezve az eurokommunista kifejezéssel 
jelölt meggondolások kialakí tásában, Dusán Popovic abból indul ki, 
hogy ezek a meggondolások Marx , Engels és Lenin elméletén alapsza
nak, s hozzáfűzi: „ A marxizmus dogmatizálásának leggyakoribb formá
ja forradalmi és felszabadító lényegének az adot t szocialista tényezők 
napi gyakorla t i szükségleteivel való megbilincselése. Ez a szocialista 
ideológia pragmat ikus , napi gyakorlat i polit ikai ta r ta lma miat t gyakrart 
ant idemokrat ikus , agresszív és hegemonista j e l l e g ű . . . A szocialista gon
dolkodási körön belül kifejlődik a dialógus és a harc a forradalmi mar
xizmus közöt t és a pragmatikus poli t ika ideológiája közöt t az egyes pár
tok és országok között i viszonylatban, de egy adot t ponton és országon 
belül is. Az ilyen folyamatok, annak az új polit ikai, ideológiai és elmé
leti i rányvonalnak a felerősödése, amelyeket a berlini értekezlet képvi
sel, erőteljesen hozzájárult a forradalmi marxizmus megújhodásához és 
fejlődéséhez." 2 3 

Dusán Popovié meghatározó fontosságúnak tartja Gramsci elméleti 
munkásságát Európa nyugati és központ i országai társadalmi folyamatá
nak értelmezése és elmélyült marxista elemzése szempontjából. Ezt a fon
tosságot D . Popovic azokból a körülményekből vezeti le, miszerint Marx 
és Engels életműve Nyuga t -Európa talaján jött létre a tőkés rendszer 
még klasszikus időszakában, Lenin viszont a marxizmust tovább fejlesz
tette a monopolkapi tal izmus és az oroszországi forradalom időszakában, 
ezért is szenteli írásait Oroszország századvégi és századunk első negye
de kérdéseinek. 2 4 Gramsci elméleti alkotása ismét Nyuga t -Európa ta la
ján fakad és Olaszország helyzetét tárgyalja, elsősorban századunk hú
szas és harmincas éveiben, de bizonyos általánosítással Gramsci egész 
életművét a Nyuga t -Európa körülményei közöt t megvalósítható forra
dalomnak szenteli. Gramsci életművének periodizálásában, a szokásos 
öt szakasz megkülönböztetését elfogadva, Dusán Popovic lényegesnek 
tartja az utolsó há rma t : az 1921—1923-as éveket, amikor még az Olasz 
Kommunis ta Pá r t élén az anarchista szektáns és álradikalista beállítottsá-



gú vezetőség Amadlo Bordiga vezetésével tevékenykedik; az 1924—26-os 
időszakot, amikor az O K P élén Antonio Gramsci ál l ; s élete utolsó év
tizede 1927—1937-ig, amelyet Mussolini börtönében töl töt t , a lassú 
élőhalálnak kitéve. 

Antonio Gramsci szerteágazó kutatásaiból és elemzéseiből, amelyek 
Levelek a börtönből címmel jelentek meg és néhány átfogó készülő 
könyv előkészítő kéziratai vol tak, DuSan Popovic a következő kérdése
ket hangsúlyozza mint figyelemre mél tóakat : 

A burzsoá ha ta lmat és ál lamot elemezve a nyugat-európai társadalmi 
s t ruktúrákban az első világháború utáni időkben Gramsci kettős vonat 
kozásukban jellemzi: mint polit ikai tá rsadalmat és mint polgári társa
dalmat. Mint politikai társadalmat azért elemzi, mert kifejezetten érző
dik a kényszer, a hatalomgyakorlás és az ura lkodó osztály erőszaka az 
egész társadalom felett, mint közvetlen hata lom, amely a jogál lamban cs 
uralkodásban jut kifejezésre. Polgári társadalmi viszonyt olyan értelem
ben fejez ki a társadalmi szerkezet, mert hegemóniáról, egyeduralomról 
van szó, mert az igazgatás, a szellemi és erkölcsi jóváhagyást igyekez
nek elnyerni azók, akik ura lkodnak, azoktól , akik felett u ra lkodnak , 
egy átfogó rendszeren belül, amelyet a magántulajdon jel lemez. 2 5 Grams
ci elmzését elsősorban erre a második vonatkozásában megnyilatkozó 
s t ruktúrára összpontosítja, a polgári társadalomra, egy társadalmi cso
port hegemóniájára az egész nemzeti társadalom felett. 

Ez a hegemónia megvalósul: meghatározot t világnézet terjesztéséve! 
és elfogadtatásával a filozófia, erkölcs, viselkedés és megfelelő intézmé
nyek útján vagy úgynevezett magánjellegű szervezetek útján, mint ami
lyenek az egyház, iskolák, szakszervezetek és hasonlók, illetve erkölcsi 
és szellemi igazgatás útján. Az ura lkodó társadalmi csoport nemcsak az 
erőszak alkalmazásával uralkodik az ellentétes társadalmi csoportok 
felett, hanem a történelmileg kialakult társadalmi tömb, rokon és szö
vetséges osztályok igénybevételével, azál tal , hogy kialakul a konszenzus, 
az egybehangzó beleegyezés meghatározot t hálója, továbbá, ideológiai 
értékek segítségével és kompromisszumok alkalmazásával . Mindez annak 
a szolgálatában áll, hogy megvalósuljon az antagonisztikus, a polgári 
osztállyal kibékíthetetlen ellentétben lévő osztály leigázása. A hegemó
nia alapvető funkcióját a gazdasági tevékenység magva képezi, hangsú
lyozza Gramsci. Egy adot t osztály ál lama, illetve hatalmi szervezete a 
d ik ta túra (az erőszak, a kényszer) és a hegemónia (konszenzus, igazga
tás) dialektikus viszonya alapján valósul meg . 2 8 

Duían Popovic Gramsci nézeteinek jellemzésében utal a r ra is, hogy 
mennyire kifejezett módon látja Lenin kor társa az osztályszövetség stra
tégiáját a nyugat-európai körülmények szemmel tar tásával . Ez a körül 
mény is egy jelentős érv Lenin zsenialitásának elismerésére, tekintettel 
arra , hogy az osztályszövetség stratégiáját társadalmilag ridegebb és 
szűk lehetőségek között fejtette ki. Ez a mozzanat egyben magyaráza t is 
arra , hogy miért volt lehetőség, s miért kényszerült a lkotó módon al-



kalmazni a Jugoszláv K P , Ti to vezetésével, a marxizmus valódi szel
lemében a lenini osztályszövetség stratégiáját egy olyan időszakban, ami
kor Sztálin és követői hatására a I I I . Internacionáléban elhatalmasodott 
a szcktáns nézőpont és gyakorlat , még akkor is, amikor meghirdették a 
munkásegység és az antifasiszta népfront politikáját, s amely szektáns 
nézőpont szembe került az akkori , sőt a mindenkori európai társadalmi 
adot tságokkal és az ot tani országok proletar iá tusának harcával . Ezeket 
az adot tságokat , érdekeket és harci feltételeket fejezi ki szemléltető mó
don és hitelesen Antoni Gramsci a húszas és harmincas években, s ezért 
ma radandó és jelentős mondanivalója ma is, és az elkövetkezőkben is, 
nemcsak az olaszországi marxisták és munkásosztály számára, hanem 
az Olaszországhoz hasonló körülmények közöt t küzdő munkásosztályok 
és szervezetek számára is. 

Az osztályuralom ilyen kettős felfogását hangsúlyozva, amely e dik
ta tú ra és a hegemónia dialektikus egységét képezi, Gramsci rámuta t ar
ra, hogy a forradalom nemcsak akkor lehetséges, amikor a társadalom 
termelőerői éles ellentétbe kerülnek az ura lkodó termelőviszonyokkal , 
hanem akkor is, amikor kiéleződik a polgári és politikai társadalom kö
zött i el lentmondás, vagyis amikor az ura lkodó osztály elveszti hegemo-
nikus befolyása:, ha még rendelkezik a kényszer a lkalmazásának lehető
ségével, míg az osztály, amely ar ra törekszik, hogy hatalomra kerüljön, 
u ra lkodó legyen már meghódítja hegemonikus befolyását, de még nem 
rendelkezik az állami hata lommal . Ennek kapcsán D . Popovic idézi 
Gramsci következő fogalmazását: „Egy adot t társadalmi csoport lehet, 
sőt muszáj hogy vezető legyen, még mielőtt meghódítja az igazgatás ha
ta lmát (ami az egyik alapvető feltételt képezi a hatalom birtoklására), 
amikor pedig már ha ta lmon van és a ha ta lmat szilárdan a kezében ta r t 
ja, u ra lkodóvá lesz, de továbbra is „vezető" osztály, illetve társadalmi 
a lakzat kell hogy legyen ." 2 7 

Gramsci a következőkből indul k i : a proletariátus társadalmi helyze
téből következik, hogy nem harcol tulajdon és a társadalmi vagyon új
rafelosztásáért, vagyis a bármilyen módon megvalósuló kizsákmányolá
sért, hanem a termelés társadalmasításáért . De a proletariátus csak úgy 
képes ezt a forradalmi átalakulást véghezvinni, ha sikerül neki az osz
tályszövetségek rendszerét megteremteni és mozgósítani a dolgozó töme
gek többségét a kapital izmus és a burzsoá állam ellen. Ezért ebben a 
forradalmi vállalkozásban, a gazdasági és politikai harcban lényeges 
szerepe van az ideológiai harcnak is, amely céljául tűzi ki az erkölcsi, 
intellektuális és a szellemi reformot, hogy ezáltal a tömegek tuda ta ma
gasabb szintre emelkedjen és homogenizálódjon, s így a dolgozó tömegek 
az új társadalom megteremtésének alanyaivá váljanak. Gramsci hang
súlyozza, hogy a proletariátus organikus értelmiségének jelentősége, szár
mazzék a polgári osztályból vagy magából a proletariátusból, elsősor
ban abban van , hogy a kommunis ta elméletet hozza létre és fejleszti ki, 
s ál tala válik ez az elmélet a dolgozó tömegekéivé. A forradalom meg-



követeli, Gramsci szerint, a hegemónia és az erőszak kombinációját, 
ezért minden helyzet sorsdöntő eleme az ál landóan és előre megszerve
zett erőszakalkalmazás lehetősége. 

Annak érdekében, hogy a forradalom nyugat-európai sajátosságait fel
kutassa, Gramsci figyelmesen elemzi az oroszországi és a nyugat-európai 
helyzet közötti különbséget. Hangsúlyozza, hogy Európa központi és 
nyugati országaiban kialakult a munkásarisztokrácia a szakszervezeti bü
rokráciával és a szociáldemokrata csoportokkal . Kelet-Európában az ál
lam volt mindenható, amíg a polgári társadalom fejletlen volt még, vi
szont Nyuga t -Európában az államhoz szorosan kapcsolódik a polgári 
társadalmi szerkezet. A fejlett tőkés országok ura lkodó osztálya olyan 
szervezeti és politikai tar ta lékokkal rendelkezik, amilyenekkel Keleten 
nem rendelkezhetett . A forradalmat Nyuga ton lehetetlen rohammal 
megvalósítani, pozíciós háborúra, stratégiai hadviselésre, szélesen átfogó 
osztályszövetségre van szükség, mert ezt a háborút manőverekkel cs 
takt ikai fogásokkal kell kiegészíteni, függetlenül at tól , hogy a politikai 
erők felvonulását — figyelmeztet Gramsci — nem lehet a katonai ha
dászati erőkre leegyszerűsíteni vagy azokkal közvetlenül összehasonlí
tani . A forradalomnak nemzeti indí tékúnak kell lennie, noha céljai min
dig szélesebbek, nemzetköziek, s ezért Gramsci elveti a „bonapar t izmust" 
vagyis a forradalom behozatalát . 

Ezt a kérdéscsoportot Gramsci jellegzetesen így fogalmazza meg: 
„Nyuga ton az állam és a polgári társadalom között sajátos viszony ala
kult k i . . ., s mindjárt felfedezhető volt az erőteljes polgári társadalom. 
Az állam lényegében az előretolt lövészárkokat képviselte, amely mö
gött az erődök és kazamaták robosztus láncolata húzódot t meg . . ."- H 

Dusán Popovic összegezésében 2 9 még utal arra is, hogy Antor.io 
Gramsci a forradalomra vonatkozó elméleti meggondolásaiban kiemel
kedő helyet foglal el a proletariátusnak mint osztálynak szervezettsége, 
s ezzel kapcsolatban az üzemi munkásbizottságok szerepe, valamint a 
demokrat izmus és a szocializmus viszonya, s ehhez szükségszerűen szoro
san fűződnek a prole tárd ik ta túra kérdései. A nagy olasz forradalmár és 
gondolkodó erőfeszítéseit arra összpontosítja, hogy feltárja azokat a 
belső rugókat, amelyek döntően befolyásolják a nyugat-európai országok 
társadalmi fejlődését, és hogy megtalálja az adot t körülményeknek meg
felelően a helyes választ Nyuga t -Európa munkásmozgalmának a hosr.-
szú távú harca során felmerülő kérdésekre. 

Indokol t , hogy a nyugat-európai kommunista pár tok olyan nagy fi
gyelmet szentelnek elméleti elemzéseikben az állam szerepének ma is. 
Az államgépezet a tőkés termelési mód támaszává és eszközévé vált és 
ilyen vonatkozásában többé-kevésbé független gazdasági erőtényezővé is. 
A szocialista etatizmus mint gazdasági és mint politikai szükségesség je
lentkezik. A tőkés etatizmus és a szocialista etatizmus jellegzetességeit 
külön-külön elemezve Dusán Popovic többek közöt t megállapítja: 

„A nemzetközi viszonyokban az etatizmus katonai-poli t ikai tömbök 



alakjában jut kifejezésre. A jelenlegi katonai-poli t ikai tömbök államok 
társulási rendszere, olyan társulás, amely az etatizmus alapján jött létre, 
s ebből fakadnak szűkebb érdekeik, agresszivitásuk és expanzionizmusuk. 
A két tömb között i lényeges különbség abban van, hogy az egyik eset
ben az etatizmus a tőkés társadalom végső fejlődési formája, s ezért 
képtelenség meghaladni mindaddig, amíg az a saját létét meg nem ha 
ladja, míg a másik esetben az etatizmus mint a szocialista társadalom 
szervezettségének kezdeti formája jelentkezik, és történelmileg úgy ha
ladják meg, hogy az tovább fejlődik és á talakul a társult munka szabad 
társadalmává. A szovjet tömb, a szocialista ál lamok etatista formájú 
társulása, nem azonosítható a szocializmussal; a szocializmus világfolya
matában terebélyesednek és erősödnek független szocialista tényezők — 
pár tok, mozgalmak és országok —, amelyeket a munkásosztály és a nép
tömegek érdekei kapcsolnak össze, amelyek önkéntesen társulnak és har
colnak a béke, a szabadság és a fejlődés széles frontján az el nem köte
lezettek mozgalmában . . . A kapitalista etatizmus és a szocialista etat iz
mus történelmi tagadását a munkásosztály és a dolgozók közvetlen ha
talma hozza magával , a közvetlen termelők szabad társulásának társa
dalma vagy a társult munka szabad társadalma . . . " 3 0 

* 

Elemzésének zárórészében Dušan Popović rámuta t azokra a nyí l t 
kérdésekre, amelyet a szocializmushoz vezető eurokommunista útjának 
képviselői nem oldot tak meg, vagy amelyekkel keveset foglalkoztak, s 
amelyeket majd csak a jövő gyakor la ta és elméleti kutatásai válaszol
ha tnak meg. 

A zágrábi Školska knjiga Kiadó a k iadvány függelékéhez aránylag 
terjedelmes szövegválogatást csatolt. A szemelvényeket Ljubinka Milo-
vanovié válogat ta össze, á tgondol tan és kiváló témaérzékkel. A marxiz
mus klasszikusainak fő művei mellé kevésbé ismert, de lényeges szöve
geket is beiktatot t . Helyesen járt el, amikor a lehető legnagyobb mérték
ben felhasználta a szerbhorvát nyelven megjelent idegen szerzők műveit , 
és amikor a kiemelkedő jugoszláv marxis táknak külön k iadványok a lap
ján ik ta t ta be a szövegrészleteit. Így az érdeklődő gazdag forrásanyag
hoz juthat . 

Dušan Popović művében a hazai olvasó egy igen értékes könyvet kap 
kézhez (a könyv teljes bibliográfiai jelzése: Dušan Popović, Evrokomu-
nistički put u socijalizam, Izbor i redakcija tekstova Ljubinka Milova-
vanović, Biblioteka Suvremena misao, Zagreb, 1979, Školska knjiga, 272 
str.). A szerző nem meríti ki teljesen, még kevésbé zárja le a szocializ
mushoz vezető eurokommunista út igen bonyolult elméleti és szövevé
nyes politikai kérdéseit. Elemzéseivel, adatközléseivel azonban, és az
zal , hogy felhívja a figyelmet az összefüggésekre, jelentősen hozzájá
rul az időszerű világfolyamatok gyakorlat i és elméleti kérdéseinek meg
értéséhez és továbbgondolásához. 
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Ružica Kovacs-Žnideršič 

A TEORIJA IN PRAKSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
FOLYÓIRAT 1980. ÉVI ÁPRILISI SZÁMA 

A folyóirat bevezető része Ti to elvtárs munkáiról ad válogatást , majd 
a szerkesztőség a következő beszédeiből közöl részleteket: 

— a JKSZ X . kongresszusán (1974) elhangzott beszámolójából; 
— az 1961. évi spliti beszédéből; 
— a J K S Z X I . kongresszusán (1978) elhangzott beszámolójából; 
— az európai kommunista és munkáspár tok 1967. évi berlini értekez

letén elhangzott beszédéből, és 
— az el nem kötelezettek havannai csúcsértekezletén elhangzott be

szédéből. 
A folyóirat nem mutatja be átfogóan Ti to útját és eszméit, csupán né

hány szakaszban taglalja termékeny munkásságát, azzal a megjegyzés
sel, hogy a szerkesztőség a következő számok egyikét Ti tónak és mun
kásságának szenteli. 

Péter Jambrek A korszerűsítés osztá lytar ta lma című írása a jelenkor 
egyik kulcskérdését feszegeti: Mivel jár a korszerűsítési folyamat és mit 
eredményez az osztálypozícióban? A szerző szerint a korszerűsítési fo
lyamatoknak közös technológiai, gazdasági és ökológiai alapjuk van. 

A technológia területén mind gyakrabban a lka lmazzák a tudományos 
v ívmányokat , amelyek meghaladják a hagyományos termelési lehetősé
geket. 

Az iparban a gépek kiszorítják az emberi és állati munkaerőt . Az 
ökológiai viszonyok mozgásiránya a faluból a városba vezet. 

A szerző utal ar ra , hogy az európai marxista klasszikusok (Marx, En
gels), sőt még az amerikai társadalomtudósok szerint is a történelmi fej
lődés a hagyományos falusi termléstől az urbánus ipari termelés felé 
halad. 

Marx a korszerűsítési folyamatot a X I X . századi változások valamint 
az európai polgári társadalom perifériáján zajló események alapján ta
nulmányozta , s ebből vonta le következtetéseit. Figyelmét a feudalista 



társadalmi rend ipar ivá való átalakí tására , illetve a burzsoázia ebben 
betöltött szerepére összpontosította. 

A szerző a következő kérdéseket boncolgatja: Mi jellemzi a hagyomá
nyos tá rsadalmakat , amikor a korszerűsítési folyamatba kezdenek? Mi
kor kezdődöt t el a konkrét modernizálási folyamat? A hagyományos 
társadalom szocialista átalakulása modern társadalommá? 

A folyóirat közli még Bostajn Markié A Kommunis ta Szövetség és 
polit ikai rendszer című írását. 

A szerző szerint a jugoszláv társadalomban mindig igazoltan tulajdo
ní to t tunk nagy jelentőséget a társadalmi i rányí tásnak és ezzel párhuza
mosan a Kommunis ta Szövetség szerepének mint alapvető demokrat ikus 
és szubjektív erőnek. 

A szerző utal ar ra , hogy még a népfelszabadító bizottságok, mint ha
talmi szervek sem önmaguktól a lakul tak meg. A munkásönigazgatás 
ugyancsak erős ösztönzést kapot t a társadalmi-poli t ikai szervezetektől, 
élükön a Kommunis ta Szövetséggel. A Kommunis ta Szövetség azonban 
csak úgy válhat hatékony fegyverré a jugoszláv munkásosztály kezében, 
ha a tudásra támaszkodik. H a b á r igaz, hogy a szocializmus az emberek 
spontán mozgása, tudományta lan lenne azt ál l í tani, hogy a jugoszláv 
társadalom szocialista önigazgatású fejlődése már befejeződött. 

Az önigazgatású demokrácia, az önigazgatási érdekek pluralizmusá
nak előfeltételei sokkal összetettebbek a nagyobb számú pár tok formális 
jelenlététől a poli t ikai rendszerben. 

A szerző leszögezi, hogy a szocialista önigazgatást lehetetlen megte 
remteni, hogyha nem igazítjuk az egész jugoszláv munkásosztály akció
képességéhez, az egész nép alkotó erejéhez. A Kommunista Szövetség 
társadalmi gyakor la tának ma is az a kardelji elképzelés a kiindulópont
ja, hogy a szocializmus csak a milliós tömegek közvetlen indítéka alap
ján fejlődhet ki. 

Boris Majer: Boris Ziherl , a marxis ta teoretikus és forradalmár című 
munkája a Ziher l -napok elnevezésű tudományos szimpóziummal foglal
kozik. 

Boris Ziherl alkotásai gazdag elméleti tudásról és nagy forradalmi ta
pasztalatról tanúskodnak. Ziherl sokáig egyike vol t a legismertebb ju
goszláv marxis tákank, olyan, amilyenre önigazgatású társadalmunk fej
lődésének nagy szüksége van. Kardel j mellett neki is nagy elméleti tu
dása és gazdag forradalmi tapaszta la ta volt , s ezért nem is keveredett 
bele az elfásult dogmatizmusba, a különböző álmarxista és kispolgári 
eszmékbe. 

Mari ján Britovsek: Boris Ziherl akadémikus nézetei a szlovén törté
nelemről című írásában Ziherl történész érdemeire hivatkozik. Tudomá
nyos értekezéseiben ugyanis mindig következetes és kiindulópontja a hi
teles történelmi előzmény. 

Andrej Ki rna Erkölcs a tudományban és a tudományról c. cikke, 
ugyancsak a Ziher l -napokkal kapcsolatos. 



A folyóirat említett száma megkülönböztetet t figyelmet szentel a 
kolonializmus és dekolonializmus problémájának; közli a dr . Stane Juz-
niccsal, a Polit ikai Tudományok Ljubljanai K a r á n a k t aná ráva l készült 
interjút. A beszélgetést A kolonializmus és dekolonializmus című köny
vének megjelenése alkalmából folytat ták. 

A folyóiratban a következő szerzők cikkeznek még. Ivan Bernik 
(Szociológia — Ivan Kuvacic), Omer Ibrahimagic (önigazgatás i viszo
nyok és intézmények), Lazar Majrov (Történelmi témák) , Ivan Siber 
(Küldöttrendszer és választási folyamat) , Mico Rakic (A népfront tól a 
Szocialista Szövetségig) stb. 

Ford í to t t a Fábián H. Rozália 



Ružica Kovacs-Žnideršič 

A TEORIJA I N PRAKSA TÁRSADALOMTUDOMÁNYI 
FOLYÓIRAT 1980. ÉVI MÁJUSI SZÁMA 

A Teorija in praksa című folyóirat májusi száma a cikkek és vi ták 
fejezetében bemutat ja Mitja Ribicic A szubjektív tényezők szerepe a t á r 
sadalom forradalmi átalakulásában és D a r k o Marin Társadalmi-gazda
sági viszonyok a tájékoztatásban című írását. 

Mitja Ribicic írását azzal az áll í tásával kezdi, hogy a jugoszláv tá r 
sadalomban a gondolkodás alapja a szubjektív tényezők szerepében van, 
hogy a társadalmi fejlődés nem önmagától a lakul , nem öntevékeny és 
spontán. A Kommunis ta Szövetség társadalmi rendszerünk eszmei-poli
tikai i rányítója. A Jugoszláv Kommunis ta Szövetség szerepét alapjában 
véve a J K S Z Programja (1958) meghatározta : 

„A kommunis ták annál nagyobb sikereket érnek el a káros ösztönös
ség leküzdésében, minél inkább a szocialista elmélet és gyakor la t tanul 
mányozására támaszkodnak tevékenységükben, minden területen, ahol 
harc bontakozik ki a szocializmusért, minél inkább a haladó társadalmi 
gondolkodás tudományos v ívmányaihoz tar t ják magukat , és maguk is 
hozzájárulnak továbbfejlesztéséhez." (225. o.) 

A szerző kiemeli, hogy a sorsdöntő napokban és a bonyolult tá rsadal 
mi viszonyokban a Kommunis ta Szövetség Ti tóval az élen meg tud ta 
muta tn i a munkásoknak és az egész népnek a megoldást, úgy hogy az 
emberek megértették és képesek vol tak arra , hogy végrehajtsák a ki tű
zöt t feladatokat . 

A J K S Z elnökének, Josip Broz T i tónak életművére teljes mértékben 
érvényesek Tolsztoj szavai, mely szerint a nagy alkotások azért nagyok, 
mer t érthetők és elérhetők mindenki számára. A szerző leszögezi, hogy 
a szocialista önigazgatás megsemmisíthetetlen és stabil, azért mert a ju
goszláv tömegek viselkedésének, munkájának és életének formáját ké
pezi. 

A Beszélgetés a szerzővel című rova tában a folyóirat Branko Pr ib i -
cevic A szocializmus mint vi lágfolyamat című művét ismerteti. A könyv 
felépítésében a szerző megmagyarázza, hogy a modern szocializmus há-



rom alapvető megjelenési formából áll : eszmék—szervezett e rők—gyakor
lat. Ez röviden a száz év fennálló történelmi fejlődés útja. 

A felsorolt megjelenési formákat a szocializmus fejlődésének periodi-
zálásában alkalmazza. 

Figyelemre méltó az a rész, amelyben a szerző a kínai szocializmus
nak a kulturális forradalom utáni fejlődésével foglalkozik és megálla
pítja, hogy az utóbbi években Kína fejlődésében jelentős pozit ív törek
vés tapasztalható. Ez többek között a belső fejlődésben, a külpoli t iká
ban és a politikai elmélet és gyakorla t terén jut kifejezésre. A kulturális 
forradalmat a kínai vezetőség egy ellentmondásos időszaknak tekinti , 
ahol pozit ív és negatív nézetek ju to t tak napvilágra. 

A szerző szerint a szocialista forradalom eddigi gyakor la ta ar ra en
ged következtetni , hogy a szocialista átalakulás egy összetett és nehéz 
feladat. A szocializmusnak be kell bizonyítania, hogy nemcsak a terme
lésben, de a demokrácia, a humanizmus és szolidaritás területén is több
re képes. Ezeken a területeken a harc sohasem fejeződhet be. 

Péter Kl inar szerző Szocializálási folyamat és etnikai identifikáció c. 
tanulmányában a nyugat-európai emigránsok kérdését vizsgálja. Az 
emigránsok második nemzedékének kérdései sok vita és kutatás érdekes 
témáját képezik. Az emigránsok második nemzedékének elméleti meg
határozása szerint ebben a nemzedékben 20 évig vannak a gyerekek. 
Ezt az emigránsok második generációját heterogénnek és strukturális 
társadalmi jelenségnek tekinthetjük. 

A szerző legérdekesebb következtetései a következők: 
1. A szocializáció folyamata, mely az emigránsok második nemzedéké

nek néprajzi azonosulására gyakorol t hatást , szoros kapcsolatban áll a 
társadalmi és osztályhelyzetükkel, va lamint a néprajzi statifikáció je
lenségével. 

2. Az emigránsok gyermekeinek szocializációjára különböző okozók 
hatnak. Ezek a következők: a születés helye, a gyermekek emigrálásá-
nak ideje, iskoláskor előtti és iskolás kor. 

3. Fontos a másodlagos szocializáció, mely a második generáció kul-
túrforrását és néprajzi hovatar tozását igazolja. 

Marján Setinc cikke az önigazgatás távla ta ival és a munka humani
zálásával foglalkozik. A címben magadot t probléma mindkét fogalom 
területén sok kérdést vet fel. Legfőbb kérdés, hogy vajon a humanizá
lás alkotórésze-e az önigazgatásnak és ha igen, milyen mértékben? 

Danica Purg-Arnold Walravens Dolgozói döntéshozatal a holland 
gyárak irányításában c. tudományos munkája egy rövid történelmi fej
lődés és a szakszervezetek mozgalmának áttekintését adja 1850—1860-
ig. A törvény szerint 1979 óta a munkástanácsokat csak munkások al
kotják, s ezeknek évente legalább ha t összejövetelt kell ta r tan iuk az 
igazgatóval a kölcsönös tájékoztatás végett . A munkástanács jogai a 
tájékoztatás, a konzultálás és a döntéshozatal területén érvényesülnek. 

Ezt a munká t olvasva képet kapunk a holland munkások helyzeté-



ről, jogairól a gyárak igazgatásában, a nyugat i kapital ista országokkal 
szemben. 

A folyóirat könyvszemléjéből kiemelem Paolo Alat r i A modern poli
tikai gondolatok történelmi vázlata , továbbá Zoran Malenié: ö n i g a z 
gatás és a proletariátus diktatúrája , Žarko Papič : Az önigazgatás kr i
tikája és Ivan Lovr ić : Küldöt t rendszer — a közvetlen szocialista de
mokrácia alapja és formája című könyvét . 

Ford í to t ta Fábián H. Rozália 



Stangl Eleonóra 

A SOCIJALIZAM 1980. 2. SZÁMA 

A Jugoszláv Kommunis ta Pár t , a forradalmi szakszervezetek és a Ju
goszláv Kommunis ta Ifjúsági Szövetség megalakulásának 60. évfordulója 
alkalmából 1980. február 7 és 9 közöt t A Jugoszláv Kommunis ta Szö
vetség és a szocialista forradalom elnevezéssel tudományos tanácskozást 
t a r to t tak Bléden. A szervező bizottság vezetője Stevan Doronjski, a Ju
goszláv Kommunis ta Szövetség Központ i Bizottsága Elnökségének el
nöklője volt . A Socijalizam szerkesztősége is tagja vol t a szervező bi
zottságnak. 

Az 1980. 2. számának témáját a tanácskozáson elhangzott beszámo
lókból összeválogatott anyag képezi. Helyszűke miat t a 30 közlemény
ből csak 16-ot nyomta t t ak ki e számban. Egy külön nyomta tvány van 
tervben, amely közzé tenné a teljes anyagot . 

Az első beszámoló címe: A Kommunis ta Szövetségnek szüksége van 
elméletre mint a forradalom bíráló eszméjére. Szerzője Stevan Doronjski . 
Bevezetőként Ti tónak a pár t ról a lkotot t koncepcióját ismerteti, hang
súlyozván a Kommunis ta Pá r t osztályjellegét. Majd a Kommunis ta Szö
vetséggel foglalkozó tudományág feladatairól ír. Bemutatja a Kommu
nista Szövetség társadalmi érdekek iránti viszonyát. A szerző szerint e 
téren a következő feladatok hárulnak a kommunis tákra : 1) az olyan 
érdekek leleplezése és társadalmi-gazdasági forrásainak megszüntetése, 
amelyek objektíve a szocialista önigazgatás ellen i rányulnak, ezenkívül a 
termelőerők fejlesztése, a társultmunka-szervezetek anyagi javainak nö
velése, a stabil gazdasági fejlődés serkentése és a szocialista önigazgatású 
demokrácia fejlesztése. E történelmi jelentőségű szerepkört a társadalom 
szocialista erőivel közösen kell vállalni . 

Kiro Gligorov a Jugoszláv Kommunis ta Szövetség és Jugoszlávia fej
lesztési programja címmel ta r to t t beszámolót. E húszoldalas közlemény 
részletesen bemutatja hazánk háború utáni újjáépítését, az iparosítást, 
az önigazgatás bevezetésének hatását a fejlődésre, a mezőgazdaság fej
lesztésének i rányvonalai t , a kereskedelem és a külkereskedelem fejlődé-



sét, a fejlett és fejletlen vidékek és köztársaságok viszonyának problé
máját. Végezetül a fejlesztési poli t ika időszerű problémáit ismerteti. 

Na jdan Pasié cikke a Kommunis ta Szövetségnek az önigazgatási ér
dekek plural izmusának rendszerében betöltöt t szerepéről szól és a tá r 
sadalmi érdekeknek a munkásosztály közvetlen érdekeivel és céljaival 
való összehangolását sürgeti. 

Vucina Vasovic tanulmánya A Kommunis ta Szövetségnek az önigaz
gatása szocializmus polit ikai rendszerében betöltött szerepéről és felada
tairól szól. Megvitatja a Pá r t és a korszerű demokrácia viszonyát, vala
mint elemzi a pár t fe ladatok teljesítésének feltételeit és lehetőségeit. 

A kollektív munkáról és döntéshozatalról Mijat Sukovic ta r to t t be
számolót, nagy fontosságot tulajdonítva a testületi és az i rányí tó szer
veken belüli demokrat ikus viszonyoknak, a személyi és közös felelős
ségnek, a kollektív munka és döntéshozatal feltételeinek. 

Hamdi ja Pozderac Nemzet i egyenjogúság az önigazgatású szocializ
musban címmel írt t anulmányt , amely áttekintést ad a JKSZ-nek a 
nemzeti kérdéssel kapcsolatos álláspontjairól, kezdve az 1919-ben meg
ta r to t t első kongresszustól. 

Stevo Ilié és Franjo Feldi közösen dolgozták fel A Kommunis ta Szö
vetség és az ál talános honvédelem valamint a társadalmi önvédelem té
makörét . A JKSZ-nek az általános honvédelem és társadalmi önvédelem 
koncepciójának kidolgozásában és valóra vál tásában betöltöt t szerepét 
mutatja be. 

Jovan Raicevic a Kommunis ták és szervezetük című 24 oldalas ta 
nulmányában a munkásosztály polit ikai szervezetéről, a pá r t osztály 
iránti és az osztály pár t iránti viszonyáról ír. A következő kérdésre 
próbál választ adni : Mi teszi a Jugoszláv Kommunis ta Szövetséget a 
munkásosztály eszmei és politikai élcsapatává? 

Zorán Vidojevic beszámolójának címe: Az osztály és pár t viszonya az 
önigazgatás jelenlegi lehetőségeinek tükrében. A szerző megvitatja a pár t 
létezésének feltételeit az önigazgatású rendszerben. Ismerteti a pá r t te
vékenységi körét és feladatait . Megállapítja, hogy „az önigazgatás mó
dosítja a pá r t és az osztály között i v iszonyt" . 

Stipe Suvar hozzászólásának címe: A Jugoszláv Kommunis ta Szövet
ség szociális és osztályjellege. Ada toka t és elemzést közöl a párt tagság 
összetételéről és számának alakulásáról. 

Bozidar Debenjak A Kommunis ta Szövetség és a marxizmus című ta
nulmánya megismertet bennünket a marxizmusnak az önigazgatású tá r 
sadalomban betöltöt t szerepével, va lamint a marxizmus és a JKSZ vi
szonyával . 

Andelka Milic beszámolója tulajdonképpen egy ku ta tómunka eredmé
nyeit ismerteti. Címe: Eszmei tuda t és a Kommunis ta Szövetség tagjai
nak angazsálása. E tudományos kutatás 1977-ben kezdődött és még ma 
is ta r t . Fő témája a tagságnak a JKSZ céljaival és ideológiájával, az ál-



lam szerepével, a tettrekészséggel kapcsolatos ál láspontjának, va lamint 
a tagok marxista ismeretekből tanúsí tot t tudásának megismerése. 

Vladimír Cvjeticanin: A Kommunis ta Szövetség szerepe a mezőgaz
daság és a falu szociális á talakulásában című írása egy empirikus ku
tatás eredményeivel foglalkozik. A magántermelők közül kikerülő pá r t 
tagok számának csökkenését vizsgálja és megállapítja, hogy e tenden
cia oka a társadalmi és gazdasági viszonyokban gyökerezik. Ezenkívül 
ismerteti a J K S Z falusi alapszervezeteinek a többi társadalmi és poli t i 
kai szervezettel való együttműködését és a falusi környezetben kifejtett 
tevékenységéből gyűjtött tapaszta la tokat . 

Branko Mikulic A hatodik kongresszus jelentős hozzájárulása fejlődé
sünkhöz című tanulmányában a JKSZ-nek a szocialista önigazgatási gya
kor la tban; az eszmei ál láspontok gyakorlat i valóra vál tásában játszott 
szerepét elemzi. 

Stane Dolanc A pár t ró l a lkotot t elképzelés a forradalmi elmélet ke
retein belül fejlődik című hozzászólásában a J K S Z és a szocialista for
radalom viszonyáról a lkotot t saját nézeteit ismerteti. Figyelmeztet az 
önigazgatási gyakorla t és elmélet elkülönítésénk veszélyére, majd a K o m 
munista Szövetség jövőbeli feladatait elemzi. 

Az utolsó beszámoló szerzője Vladimír Bakaric . C íme: A kommunis
ták kezdeményezése elméletünk eredményeitől függ: Bakaric elvtárs a 
blédi értekezlet célkitűzéseit taglalja és kiemeli, hogy e tanácskozásnak 
hozzá kell járulnia a J K S Z és a társadalmi fejlődés közöt t i kölcsönös 
összefüggés, va lamint a pá r t és a munkásosztály közöt t i viszony fejlő
déséhez. 



Čedomir Torbica 

DR. RADE RODIĆ: 
PÁLYAVÁLASZTÁS — IZBOR ZANIMANJA 

MISAO, ÚJVIDÉK, 1980. 

Egy kiváló hézagpótló könyvet k a p t u n k kézhez dr . Rade Rodic í z -
bor zanimanja (Pályaválasztás) című művében. A szerző egyike azoknak 
a tudományos dolgozóknak, akik évek óta foglalkoznak már (két könyv
ben és egyéb írásokban is) a pályaválasztásnak, ennek a nagyfontosságú 
pedagógiai és társadalmi-gazdasági kategór iának az elméleti kérdéseivel. 
A könyve t a pedagógusoknak és a társult munka illetékeseinek is figyel
mébe ajánljuk. 

Rodic hét fejezetbe csoportosította a pályaválasztás fundamentális 
kérdéseit, s a legnagyobb jelentőséget a következőknek tulajdonítja: 
Munka—okta tás—pályavá lasz tás ; A pályaválasztás elméleti alapjai; A 
pályaválasztás döntő tényező; Pályaválasztás a társult munka szolgála
tában; Az iskola szerepe a tanulók pályaválasztásában stb. 

Bevezetőjében a szerző a hazai pályaválasztás társadalmi, tudományos 
és gyakorla t i indí tékai t vizsgálja, ennek sokoldalú tanulmányozását és 
gyakor la t i a lkalmazását szorgalmazza, s nagy figyelmet szentel a tá r 
sadalmi és az ok ta tó munka szoros kapcsolatának. Rodic már a tanul 
mány elején társadalmi-gazdasági viszonyok szemszögéből közelíti meg 
a pályaválasztás t . „A társadalmi és egyéni érdekeknek a pályaválasztás
sal tör ténő egybehangolása döntő fontosságú stratégiai kérdése oktatás
fejlesztésünknek és társadalmi-gazdasági fejlődésünknek." A pályaválasz
tási tevékenység megszervezésekor tehát nagyobb összhangot kell terem
teni a társadalmi igények és a magánérdekek közöt t ; tudatosí tani kell 
az egyéni szubjektív potenciálok és a társadalmi objektív lehetőségek 
egybehangolásának fontosságát. 

A második fejezet a munka , az okta tás és a pályaválasztás kapcsola
tá t taglalja. Ebben olyan elméleti elemzésekbe bocsátkozik az író, me
lyeknek ki indulópontja a klasszikus marxizmus, valamint mindazok a 
hazai és külföldi pályaválasztási tanulmányok, amelyek kimerítően fog
la lkoznak az említett témakörrel . 



A harmadik fejezetben a kelet- és nuygat-európai pályaválasztási 
szakirodalom, majd az ilyen témájú hazai művek ismertetése ta lá lható . 
Az elméleti kérdések boncolgatásakor Rodic sohasem mulasztja el az 
utalást az egyes pályaválasztási elképzelések fény- és árnyoldalára , s 
megkísérli levonni a tanulságot, hogy mi hasznosítható ebből hazai vi
szonylatban is. Végül ar ra az ál láspontra helyezkedik, hogy noha ma 
már a világ gazdag és figyelemre méltó pályaválasztási tapasz ta la tok
kal rendelkezik, nekünk mégis egy sajátos, az önigazgatású szocializmus
nak megfelelő pályaválasztási szakirodalomra van szükségünk. 

A pályaválasztás döntő tényezői című fejezet (IV.) külön-külön elem
zi az egyéni és a környezeti tényezőket. Az egyéniek közül legnagyobb 
fontosságot a képességeknek és az érdeklődésnek, illetve ezek kölcsön
hatásának tulajdonít . Felhívjuk a figyelmet ezen tényezők rendszeres 
követésére és fejlesztésére az iskoláskor előtti oktatástól kezdve egészen 
a munkába állásig, sőt még a társult munkában is! A környezeti társa
dalmi tényezők közül pedig elsősorban a családot, az oktatási rendszert 
és a társultmunka-szervezetet emeli ki. 

A tanulmány központi témájával, a Pályaválasztás a társult munka 
szolgálatában című, V. fejezet foglalkozik. Ok ta t á sunknak és szakirányú 
okta tásunknak csak akkor jósolhatunk fényes jövőt , ha ezekben a veze
tő szerepet a társult munka veszi át — állapítja meg Rodic. Érvelését a 
X . és X I . pártkongresszus dokumentumainak idézeteivel támasztja alá. 
Megkülönböztetet t figyelmet szentel annak a közép- és hosszú távla tú 
tervnek, amely híven tükrözné a társult munka szakemberszükségletét. Az 
ösztönös káderképzés ugyanis a szakemberkereslet és -k ínála t megbom
lásához vezet, s így jutunk oda, hogy az egyetemet végzettek m u n k a 
nélkül maradnak , illetve, hogy a képességeiken és tudásukon aluli mun
kával kell megelégedniük. Külön foglalkozik a szerző a társult munka , 
az oktatás és a pályaválasztási káderszolgálatok szerepével és feladatai
val . Tar tományunkban tudniill ik ez a szolgálat mindenüt t el van ha
nyagolva. Rodic nem elégszik meg a fogyatékosságok ismertetésével, 
hanem pontosan meg is határozza ezen szolgálatok feladatait , ezenkívül 
a munkahelyeknek és a szakmáknak egy olyan sémáját dolgozta ki, 
amely az okta tás , a szakirányú okta tás és a káderelosztás alapját képez
heti. 

A VI . fejezetben az iskolának a szakirányú okta tásban betöltöt t sze
repe kapo t t helyet. Rodic a rendszeres és folyamatos pályaválasztási 
tanácsadás híve, kezdve a kisgyermekkortól , az ál talános, az egységes 
középiskolán á t egészen a szakirányú oktatásig, és a munkába lépésig. 
Minden oktatási intézményben pedagógiai-pszichológiai szolgálat létesí
tését szorgalmazza, egyrészt a pályaválasztás megkönnyítése, másrészt 
pedig az okta tó-nevelő munka fellendítése végett. 

Szerzőnk ebben a tanulmányában is egy figyelemre méltó és hasznos 
p rogramot tár az olvasóközönség és az érdeklődők elé. Az egységes kö
zépiskolák pályaválasztási tanácsadásának és a diákok pályaválasztási 



nevelésének programjával Rodic megvetette a szervezett és rendszeres 
pályaválasztási tevékenység alapját. 

A munkate rv egy pályaválasztási kérdőívet is t a r ta lmaz . Ezzel nem
csak egy oktatási intézményben, hanem sokkal szélesebb körben is egy
szerre megállapí thatók az óhajok és kívánságok, s így idejében egybe
hangolható a diákok pályaválasztási óhaja a társadalmi igényekkel és 
szükségletekkel. 

A zárófejezetben Rodic levonja a következtetést és vázolja az ifjú
nemzedék legfőbb pályaválasztási problémáit , majd utal ezek megoldási 
lehetőségére is. 

* 

Rodic könyve tehát egy időszerű és bonyolult pedagógiai és társadal 
mi-gazdasági problematikával foglalkozik, ö n i g a z g a t ó tá rsadalmunk el
sődleges célkitűzéseinek a valóra váltását elemzi, illetve ennek útjából 
kívánja elhárí tani az akadályokat . 

Mivel a vajdasági pályaválasztási szakirodalom igen szegényes, Rodic 
tanulmánya út törő munkának tekinthető. H a pedig a szerző tizennégy 
éves pályaválasztási kuta tásának tapaszta la ta i t is szem előtt tar t juk, ak
kor ezt a könyvet nem hagyhatják figyelmen k ívül : a káderproblémák 
megoldásával küszködők, a fiatalok szakmai i rányításával megbízottak, 
de különösen az oktatási intézmények és a szülők, akiknek legfőbb érde
ke, hogy gyermekük megfelélő pá lyára lépjen. 

Ford í to t ta Tumbász Erzsébet 



Cservenák Róbert 

LEONARD BERNSTEIN: A MUZSIKA ÖRÖME 
(Gondolat, 1976.) 

Tud nekem valaki olyan embert muta tn i , akire rámondhat ja : Ez az 
ember még sohasem hallgatott , zenét? A fejemet teszem rá, hogy nem. 
Az emberek kezdettől fogva zenét hal lgatnak, mi több, p roduká lnak is. 
Senki sem „menekülhet" meg a zene elől. Végül is egyszerűen el kell 
fogadnunk azt a kellemes tényt, hogy az emberek szeretnek hallgatni 
szervezett hangokat , pontosabban: bizonyos szervezett hangokat . Miért? 
Mert ez az élvezet a legkülönbözőbb hatásokat vál that ja ki, a fizikai 
izgalomtól a szellemi elragadtatásig. Azokat , akik úgy tudják a hango
kat elrendezni, hogy ezáltal a legemelkedettebb érzést ébresztik, általá
ban zseninek hívjuk. Ezt a tételt sem tagadni , sem bizonyítani nem le
het. N o , de ettől még előállhat az a helyzet, hogy, mondjuk barátommal 
egy koncertteremben zenét hal lgatunk, és a mű végeztével én tébolyul
tan ujjongok és ünnepelem a művet , ő meg csak ül mellettem és elképed
ve, félénken nézi a „katarz isomat" . Világos, nem értette meg a dolog lé
nyegét. H o g y miért, há t ar ra számtalan magyaráza t lehetséges, kezdve 
a járat lanságtól , az álmosságtól' egészen a lelki felkészültségig. Olvassuk 
el ezt a könyvet , mert mindunta lan ráismerünk önmagunkra . Hogy 
miért? 

Fontoskodunk csupán. Tudományos módszereket majmolunk, abban 
az igyekezetünkben, hogy tényekkel, erővel, tömeggel, energiával ma
gyarázzuk meg a mágikus jelenségeket. De egyszerűen lehetetlen meg
magyarázni , milyen hatást vá l tanak ki e jelenségek az emberből. A tu
domány megmagyarázhat ja az „égiháborút" , de vajon meg tudja-e ma
gyarázni , miért félnek az emberek ettől a jelenségtől? Tegyük fel, hogy 
igen, pszichológiai, közismerten nem kielégítő terminológiával; de ak
kor hogyan fejezi ki a tudomány a diadalérzést, amit az égzengés kelt 
bennünk — hogyan lehet azt részleteire bontani? H á r o m rész elektromos 
„ösztönzés", egy-egy rész audio-, illetve vizuális, négy rész transzcen
dentális izgalom, két rész a mindenható erők imádata — micsoda lehe
tetlen koktél! Mégis vannak , akik hébe-hóba, vál tozó sikerrel „meg-



magyarázzák" az égzengés csodálatosságát; őket nevezzük költőknek. 
Csak a művészek képesek megfejteni a varázs t i tkát , csak a művészet 
helyettesítheti a természetet, és ugyanígy: művészet csak művészettel he
lyettesíthető; így tehát a zenéről is csak egyféleképpen mondha tunk el 
valójában bármit is: azzal, hogy zenét szerzünk. 

Mindamellet t , hogy az előző megállapítás alapjában véve helyes, a 
nem zenében tevékenykedő művészek többsége éppolyan banális hibákba 
esik, mint a laikusok a hétköznapjaik során. Figyeljük csak a követke-
zot. 

Az i rodalomban ál landóan ta lá lkozunk a crescendóval, amit csaknem 
mindig a tetőpont , csúcspont szinonimájaként használnak. „A vihar 
nagy crescendóvá erősödött". „Csókolózás közben szívükben a szenve
dély crescendóvá fokozódot t ." Sületlenség. Nyi lvánva ló , a cresendó 
csak növekedést, fokozódást jelent — kifejezetten a hangosabbá válást, 
így tehát a crescendo jelentheti a vihar vagy a szenvedély tetőpontjá
hoz, vagy bármihez való emelkedését, de sohasem azt, amivé növeke
dünk, emelkedünk. 

H a magyarázni igyekszünk a zenét, feltétlenül a zenét kell hangsú
lyoznunk, és nem a körülötte burjánzó, zenén kívüli elképzelések, témák 
garmadáját . Ezért rendkívül nehéz a zenét a laikus számára elemezni. 
Természetesen nem élhetünk kizárólag zenei terminológiával, ezzel csak 
elr iasztanánk á ldozatunkat . Időnként kénytelenek vagyunk bizonyos ze
nén kívüli fogalmakhoz folyamodni, mint amilyen a vallás vagy szociá
lis, 111- történelmi tényezők, amelyek esetleg valamiképpen ha to t tak a 
zenére. Van valahol egy arany középút, amely a zenével kapcsolatos 
blöff ölés és a tisztán szakmai tárgyalásmód közöt t van ; nehéz rátalál
ni, de nem lehetetlen. 

L. B. és L. K. valahol N e w Mexikóban egy hegyes táj mentén u taznak 
személygépkocsiban. L. K. megszólal: 

— Ez a hegység — tiszta Beethoven. 
Percek alat t kirobban egy vita a két ember között . L. K. az égig 

magasztalja Beethovent, a másik a sárgaföldig rombolja tekintélyét. 
L. K. az utolsó erejével is megpróbálja bebizonyítani , hogy neki van 
igaza. Érvként felhozza a nagyszerű beethoveni dal lamokat , a ri tmust, 
a szerkezeti egységek teljes harmóniáját , a d inamikát , a tempót, és még 
ki tudja mit nem. Azonban L. B. látszólag könnyedén bebizonyítja, hogy 
mindez nem is a legnagyszerűbb, nem egyedüli, nem megfoghatatlan, 
hiszen előtte is és u tána is a lkot tak jót, sőt, még jobbat is, mint ő. Az
tán csönd van, L. K. úgy érzi, ideálját po r rá zúzták, össze törve ül a 
gépkocsi hátsó ülésén és hallgat. Akkor vára t lanul megszólal L. B. és 
elkezdi magasztalni , dicsőíteni, imádni és isteníteni Beethovent, miköz
ben L. K. elképedve és szájtátva hallgatja, hogyan építik újjá, hogyan 
restaurálják a tönkrement ideálját. L. B. egyik pi l lanatban tudatosan le
rombolt egy ideált, mert érezte, hogy L. K. elfogult, vakon áldoz iste
nének. Amikor viszont letörte azt, újra felépített, kiformált egy hasonló, 



de csak hasonló ideált, mert az imént felfedezett hibái korr igál ták az 
elképzelést, egységesebb képet ad tak minden hibájával és jó oldalával 
együtt. Mi is persze, ha csak tehetjük, és szerintem az nem teheti, aki 
nem akarja, szóval, ha csak tehetjük, ideálunkat úgy formáljuk meg, 
hogy lássuk meg benne azt is, ami kiemelkedő, és azt is ami hiányossága, 
mert mindennek az alapja a dialektikusság, az egészben a rész, és a 
részben az egész. 

A zenész sokkal többet hall meg a zenében, mint egy költő, ezért egé
szen feleslegesnek tart ja, hogy bármiféle asszociációkat kapcsoljon hoz
zá. A zenész és a költő, a művész jelmezében, a keréknyom két ellen
kező oldaláról érkeznek, megközelíthetik egymást, ta lá lkozhatnak, úgy
szólván magában a keréknyomban. De mindig magukkal hordozzák 
származásuk súlyos atavizmusát , visszautast az ősökre, így mindig ott 
marad közöt tük az őket elválasztó keréknyom. Sohasem tudnak egyfor
mán gondolkozni , sem szavakról , sem zenéről. Ezek a dolgok oly kifi
nomultan bonyolul tak, hogy egy szerencsésen eltalált verssorban vagy 
közölhetetlen belső sugallat ál tal , sokkal világosabbá válhatnak, mint 
az órákig t a r tó éktelen vi ta tkozás után. 

Ki-ki megöli azt, amit szeret, persze azért, mert jól ismeri minden hi
báját. Természetesen azért még szerethetünk gyenge kompozíciót is, de 
nem kompozíciós okokból . Érzelem ez. Asszociáció. Belső jelentés. Szel
lem. H a át kell is rágnunk magunkat a pe lyván, hogy a tiszta búzához 
érjünk, akkor is megéri. Ez Gerschwin. Amerikai zenész, aki még kom
ponálni sem tudot t tisztességesen, de emberek százezreit nyűgözte le da
laival , melódiáival. N e m hiszik el? Megtör tént : 

L. B. és H . M., egy hivatásos menedzser egy étteremben nyí l tan és 
főleg hangosan v i t a tkoz tak arról , hogy Gerschwin mindamellet t , hogy 
parasztiasan egyszerű zeneszerző volt , gyakorlat i lag u tánozhata t lan . L. 
B. fá radhata t lanul a r ra törekszik, hogy bebizonyítsa, miszerint G. mű
vészete, mint kompozíció, egy lyukas garast sem ér, azonban nyomatéko
san hangsúlyozza: dalai , melódiái egészen külön értékkategóriába ta r toz
nak. A vi tába annyira belemelegednek, hogy L. B. spontán belekezd egy, 
a nagyközönség által ismeretlen G. melódiába. A melódia a Porgy és Bess 
egy olyan részlete, amely többnyire sohasem hangzik el koncerteken, jól
lehet megérdemelné, de a rendezők igénytelennek minősítik. L. B. tehát 
jelenetet csinál a vendéglőben, hangosan énekel és H . M. legnagyobb 
megrökönyödésére, az egész kávéház pi l lanatok a la t t közönséggé vál to
zik és felcsigázva figyelik a „jelenetet". Mi volt az, ami ennyire szív
hez szóló vol t ebben a jelentéktelen részletben? Ez az, amit senki sem 
tud megmagyarázni . Ez egyszerűen G. volt , más okoskodó magyarázat 
csak megkeverne mindent . Egy semmitmondó részlet, mégis beütött , 
mert annyira köznapian nem köznapias , hogy nem lehet mellette el
menni. Tipikus eset ez: a pelyván át a búzáig. 

L. B. azok közé a zeneszerető emberek közé tar tozik, akik mindent 
megtesznek azért , hogy a zenét népszerűsítsék. Ki ne lát ta volna azt a 



híres tv-sorozatát , amelyben délelőttönként az ifjúságnak ta r to t t elő
adásokat művekről , zeneszerzőkről, zenei fogalmakról. Ezek az ún. tv -
forgatókönyvek helyet kap tak ebben a könyvben is. Kilenc ilyen adás 
ta lá lható meg, de ha valaki azt hiszi, hogy unalmas, hát nagyon téved. 
Mer t noha eredetileg ez a műsor lá tnivalót és hal lanivalót adot t , gondos 
kiigazításokkal, és L. B. a végletekig egyszerű és szabatos kifejezésmód
jával olyan világossá tet te, hogy egyaránt csemegévé vál t az olvasókö
zönség számára is. 

Ha l l o t t a már valaki Beethoven 5. szimfóniáját? Meg vagyok győződ
ve, mindenki azt fogja mondani , igen, sőt meg leszek vetve, hogy ilyet 
mertem kérdezni. Az t ugyebár mindenki kívülről ismeri. Pedig közel 
sincs így. Egy ismerős kezdet, amelyből egy szimfónia kerekedik k i ; 
egy kezdet, amely mindössze négy hangból áll. Kulcsfontosságú ez a 
négy hang ugyebár. Né lkü lük aligha í ródot t volna meg a mű, gondol
juk. A helyzet azonban közel sem ilyen banálisan egyszerű. Több, mint 
tíz különféle variáció áll a mű kezdetére, és mindet Beethoven ír ta. 
Miért éppen pont ezt ta lál ta a legjobbnak, hogy győzte meg önmagát 
arról , hogy a másik kilenc nem makulát lan? H o g y a n tudot t négy hangra 
alapozni egy egész művet? Magában véve is mind érdekes és izgalmas 
kérdés, hát még mindez együtt . L. B. szavai, minden lélegzete érzékel
teti velünk azt a t i táni harcot , amelyet a szerző vívot t az egyes han
gokért. Hisztér ikus firkálások, javí tások és törlések tömegével ta lá lko
zik a zenekrit ikus, zenebúvár, ha kezébe veszi az eredeti par t i túrá t . L 
B. is bemutat belőlük néhányat . Valóban. Ki gondolná, hogy egy lát
szólag egyszerű, logikus folyású zene ennyi gyötrődést okoz teremtő
jének. Jusson eszünkbe mindig, ha egy zeneművet hal lgatunk, hogy ezért 
a gyönyörért , amit mi élvezünk, valakinek keményen meg kellett dol
goznia, ez pedig a szerző, mindig csak az alkotó. 

Az t mondom: jazz. Erre persze van , akinek mosolyra húzódik a szá
ja, van, aki földhöz vágja a könyvet . Tény, hogy nem mindenki rajong 
érte, sőt egyesek ki nem állhatják. Az ő hibájuk. Csak az övéké, ugyan
is nem azért vetik meg, mert értik. Ellenkezőleg, ha értenék, eszük ágá
ban sem lenne ilyet tenni. Jó ! Valaki azt mondta , szeretné igazából meg
ismerni a jazzt , de hogyan és miből? A jazz manapság olyan elterjedt 
i rányzat , hogy lépten-nyomon belebotlunk. Könyvek halma jelent már 
meg ezzel a témával , csak há t terjedelmük végett kevesen nyúl tak utá
nuk. N e m szeretjük a hosszút. H á t akkor L. B. könyvét kell olvasni, 
mert ez, mindamellet t , hogy rövid, mégsem túlságosan az, s a tetejébe 
még érdekes és figyelemlekötő is. Bizonyára mindenki észrevette, hogy a 
jazz minden hangszeren lejátszható ugyan, de a fúvós-, és vonós
hangszereken sokkal szebben szól, mint mondjuk, zongorán. Érezzük, 
hogy ri tmusa egészen más, mint az ál taluk megszokott komolyzenéjé, 
hangulata egyszer játékosan vidám, máskor játékosan szomorú, aztán 
elégikus, majd szatirikus stb. H o g y a n lehetséges ez? Bevallom, én sem 
tudom. Eddig. L. B. nem csak nagyszerű zenész, de legalább olyan nagy-



szerű ok ta tó is. N e m kell ehhez elutazni, hogy végighallgassunk egy sze
mináriumot, távol álljon tőlünk. Ez a könyv több egy szemináriumnál. 
Annyiszor olvassuk el, ahányszor kedvünk tart ja , maradandó , nem száll 
el, mint a szó. 

Bizonyára mindenki látot t már karmestert vezényelni és felmerültek 
benne a következő kérdések: mi szükség a karmesterre, mit csinál, és 
miért éppen így? Vajon a zenészek nem magasan képzett hivatásos mu
zsikusok? N e m tudják, hogy kell számolni? Vagy kot tá t olvasni? És ha 
szükség van rá, mi olyan elragadó az ütemezésben? Se szeri, se száma a 
megmagyarázat lan kérdéseknek. Érzésem szerint, senki sem hivatot tabb 
megmagyarázni ezt, mint egy igazán jó karmester. Valóban, minderre 
feleletet kapunk a „vezénylés művészete" c. fejezetben, ahol L. B. rá
világít annak fontosságára, összetettségére, és megmagyarázza, mitől 
művészet. 

H a van valami, amit az emberek többsége utál , az a modern zene. 
Vajon mitől modern? És vajon sokan miért nem kedvelik éppen azt, 
amitől modern? Próbál junk rájönni. Ta lán ha megtudjuk, mi az, ami 
nem tetszik benne, kevésbé utasít juk el vagy legalábbis intelligensen uta
sítjuk el, netalán meg is kedveljük. A mai zenét sok más tulajdonsága 
mellett még az is jellemzi, hogy törekszik az aszimmetriára. Az emberiség, 
az emberek, a fiziológiai élet pedig szimmetrikus. A „régi" komolyzene 
szimmetrikus volt. Természetesen, azt mindennél jobban kedveltük és 
kedveljük is. Ahogy azonban a művészetekben megjelent az aszimmetri
kus i rányelv, a látszólagos nyugalmunk felborult. 

Nemcsak az modern, ami aszimmetrikus, hanem az is, ami egzotikus. 
Szeretjük és imádjuk Ravel Boleróját, de senki sem tűnődöt t még el 
azon, miért? Alapjában véve egy döglesztően unalmas darab lenne, vég
nélkül ismétlődik ugyanaz a r i tmus és dal lam, mégsem unt bele senki. 
I t t a meglepetés. H a nem szemléljük külön a dal lamot, és külön a rit
must, hanem a ket tőt együtt, megdöbbentő felismerésnek lehetünk tanúi . 
Egy izgatott , pa t togó ritmus és egy karakterében homlokegyenest ellen
kező, lágy nőies téma áll szemben. Ez okozza azt a hal lat lan izgalmat, 
feszültséget, és ahogy fokozódik a hangerő, ahogy mind több és több 
hangszer lép be, úgy tölt ki bennünket is a zene. Ereinkben szétfolyik 
mágikus hatása, és most már nem azért imádkozunk, hogy minél előbb 
a végéhez érjünk, hanem felszabadultan, e lkapatva a zene hullámain 
r ingunk a távoli képzeletek világába. Ez az, ez is az, amire e nagysze
rű könyv megtanít bennünket . Ez nem más, mint bepillantás a zene 
végtelen változatosságába. 

Mindenki azt hangoztatja, hogy jelenleg válságos időket élünk a zene 
történetében. Sajnos, ez így is van. A zeneszerző és a hallgató közötti 
szakadék nagyobb, mint valaha. Vagy fél évszázada a publikum már 
nem tekint örömteli várakozással valamely szimfonikus mű vagy opera 
bemutatása elé. Mi a jelenlegi krízis természete a ma művészetében? Ál
landóan negatív frázisokat hal lunk: antiművészet, ant idarab, ant ire-



gény, antihős, nem-kép, nem-költemény. Azt halljuk, hogy a művészet 
elkerülhetetlenül művészetkommentálássá vál t ; félünk at tól , hogy a tech
nika elnyeli azt , ami egykoron ta r ta lomként vol t ismeretes. Minderről 
azt mondják, siralmas dolog, gyenge lá tvány, szomorú állapot. És még
is, nézzük csak meg, hány a fentiekhez hasonló módon fogant művészi 
alkotás virágzik, ta lál lelkes követésre, és indít meg mélyen bennünket . 
Keli valami jónak is lenni ezekben a negat ívumokban. 

És van is. Ezek a művek ál landóan a jelentőségteljesség mind költőibb 
területei felé t a r t anak . A zene nem boldogulhat mint anti-művészet, mi
vel gyökerében és radikálisan absztrakt , míg a többi művészet mind 
alapvetően a válóság képével foglalkozik — szavakkal , formákkal , tör
ténetekkel, az emberi testtel. És amikor egy kiváló művész a valóság 
képét absztrahálja, vagy másik, lá tszatra nem odaillő képpel kapcsolja 
össze, vagy illogikus módon vegyíti — ez a költői formába öntés. 

Miért kell a zenét kizárni a művészetek e nagyon is eleven tendenciá
jából? Mivel lényegében absztrakt , közvetlenül foglalkozik az érzelmek
kel, olyan áttetsző hangmédium közvetítésével, amely nincs kapcsolat
ban az élet ábrázolásának egyetlen aspektusával sem. E hangok egyetlen 
realitása a forma — vagyis pontosan az a mód, ahogy összekapcsolód
nak. És forma igazán lehet egy kéthangú frázis, vagy egyoldalas mot í 
vum, vagy akár a Tris tán teljes második felvonása. N e m lehet absztra
hálni a zenei hangokat ; éppen ellenkezőleg, nekik kell realitást adni a 
formával : felfelé és lefelé, hosszan és röviden, hangosan és halkan. 

Minden valaha is ismert formát — legyen az gregorián ének, motet ta , 
fuga, vagy szonáta — tonali tásban gondol tak el, mintegy tonális mág
neses középpont ta l és kisegítő tonális kapcsolatokkal . Ez az érzék az 
emberi szervezetbe épült ; nem tudunk két elkülönített hangot hallani 
anélkül, hogy azonnal ne tulajdonítsunk neki tonális jelentést. Et től nem 
tudunk megszabadulni. Abban a p i l lanatban, amint a zeneszerző meg
próbálja absztrahálni a zenei hangokat , t agadva tonális jelentőségüket, 
már elhagyta a kommunikáció bi rodalmát . Valójában ez lehetetlenség — 
bizonyság rá az egyre több kétségbeesett próbálkozás : így az aleatori-
kus zene, az elektronikus hangzások, a „hang nélküli instrukciók", a za
jok felhasználása meg sok más. 

És a kísértésben megérezzük a tonali tás utáni gyötrő vágyat , az attól 
való erőszakos elszakadást és a visszaszerzése i ránt i vak igyekezetet. És 
vissza is fogjuk szerezni. Éppen ez átmeneti időszakunk, válságunk 
értelme. De új viszonyban kerülünk hozzá vissza: halál tusánk katarzisa 
ál tal megújultan. A válságból, ha szerencsések vagyunk, új és szabadabb 
— talán személyesebb vagy esetleg kevésbé személyes — fogalmakkal 
szabadulunk, mindenesetre a tonali tás új eszményével. 

És a zene mindent túlél, fennmarad. 



Mirko B. Barjaktarović 

A VAJDASÁGI CIGÁNYOK NÉPRAJZI KUTATÁSAI 
(ETNOLOŠKA GRAĐA O ROMIMA-CIGANIMA 

VOJVODINE) 
A VAJDASÁGI MÜZEUM KIADVÁNYA, 

ÚJVIDÉK, 1979. 

Tizenöt éve, hogy az újvidéki Vajdasági Múzeumban R. Nikol ié a 
ta r tományi cigányok néprajzkutatásába kezdett . A 452 ta r tományi te
lepülés közül 133-ban végeztek kutatást az etnológusok, s ennek alap
ján készült el tavaly az a 309 oldalas tanulmány, amely 95 fényképet, 
az á t t anu lmányozot t települések térképét és a cigányszavak szójegyzékét 
is ta r ta lmazza . Régen hiányol tuk már ezt a kiváló, de lesújtó könyvet , 
mert belőle csak nyomor tárul az olvasó elé. 

A tanulmány anyaga három részre (Bácska, Bánát , Szerémség) oszlik. 
Települések szerint ismerteti a cigányok létszámát, származását , anya
nyelvét, gyűjtőnevét, foglalkozását, lakáskörülményeit , öltözködését, t á p 
lálkozását, szokásait, családi ál lapotát , művelődését stb. Az etnológiai 
kutatások a r ra is fényt derítettek, hogy minden településen több cigány 
él, mint amennyit a statisztikai adatok feltárnak. Az 1961. évi nép
számlálás pl . Fehértemplomban (Bela Crkva) 17 cigányt jegyzett fel, az 
1968. évi kutatások pedig 111-et jeleztek. A cigányok jó része ugyanis 
más nemzetiségűnek (szerb, román, magyar , német, orosz, török, albán) 
vallja magát . Akik a cigány nyelvet beszélik, azok rendszerint a cigá
nyok közé sorolják be magukat , figyelemre méltó azonban, hogy a cigá
nyok nagy része több nyelvet beszél. 

A vajdasági cigányokat többféleképpen nevezik: romáknak, csérgások-
nak, teknőfaragóknak, lókupecoknak román- , szerb-, német-, orosz- és 
törökcigányoknak. A cigányok vezeték- és utóneve főként azzal a vidék
kel hozható összefüggésbe, ahol élnek. Vallási felekezetük és szokásaik 
ugyancsak ilyen jegyeket viselnek. 

A cigányok szinte mindenüt t külön negyedben vagy településen él
nek, piszkos és nyomorúságos körülmények között . Foglalkozásukat te
k in tve : tollszedők, zenészek, iparosok, favágók, fafaragók, viszonteladók 
stb. Sokan pedig koldulnak. Azzal táplá lkoznak, amit ta lá lnak és k a p 
nak, egyesek még az elhullott ál latot is megeszik. Korán házasodnak, 



esküdni nemigen szoktak. BavaniStén pl . egy cigányasszonynak két fér
je volt , akik az ő halá la u tán is közös ház tar tásban marad tak (106). 

Ismertetőnkben csak a t anu lmány lényeges momentumaira h iva tkoz
tunk. Természetesen az utóbbi időben már némileg a cigányok helyzete 
is javul t , kezdenek iskolába járni és munkába állni, de azért még most 
is társadalmi támogatásra szorulnak. 

A könyvben közölt ada toka t a szociológusok, a pszichológusok, a jo
gászok és közgazdászok figyelmébe ajánljuk, a Vajdasági Múzeum szak
embereinek pedig őszinte elismeréssel adózunk fáradságos munkájukért . 



Molnár Irén 

SZÁM ATTILA: KRÍZIS ÉS FORRADALMI ALANY 
VELJKO VLAHOVIC MUNKÁSEGYETEM, 

SZABADKA, 1979. 

A szabadkai munkásegyetem gondozásában, szerb nyelven megjelenő 
tanu lmány az idén került az olvasó kezébe. Szám Att i la Krízis és for
radalmi alany című könyvében, mintegy 150 oldalas terjedelemben, a 
tőkés társadalom társadalmi újratermelési problémáiról , válságairól és 
forradalmi megmozdulásairól ír. 

A hat fejezetből álló tanulmány a tőke újratermelésének és ellentmon
dásainak a jellegzetességét, majd a forradalmivá váló munkásosztály 
harcmódját részletezi. Bevezetőjében a szerző feldolgozza a kutatási 
módszerhez fűződő elméleti és metodológiai problémákat . Megállapítja, 
hogy habár a tőkés termelés hatalmas előrehaladást ért el a termelő
erők fejlődésében, ugyanakkor v i ta tha ta t lanok azok az ellentmondások 
is, amelyek megkérdőjelezik magát a burzsoá társadalmat . Illuzórikus 
lenne azonban azt várni , hogy a tőkés termelési mód majd önmagától 
felbomlik. A termelési viszonyok mindenkor a termelő embertől, tehát a 
szubjektív erőktől függtek, tehát a tőkés termelés megszüntetése is egy 
forradalmi társadalmi csoport, a munkásosztály feladata. A kérdés 
csak az, hogy ki a forradalmi alany. Az-e aki képes arra , hogy vál
toztasson a termelési viszonyokon? Melyek azok a társadalmi tényezők, 
amelyek képessé teszik az embert arra , hogy változtasson saját társa
dalmi gyakor la tán , és milyen tevékenységre van szükség ahhoz, hogy 
meg tudjunk vál tozta tn i egy egész társadalmi rendszert? Ezek a kérdé
sek foglalkoztatják a szerzőt. A problémák taglalása a konkrét-dialek
tikus feldolgozási módot választot ta , hogy a társadalom egészének fel
vázolását fejlődésében követhesse. Az elméleti meghatározások argumen-
tálásához pedig a konkré t példát a két Németország összehasonlításá
ban keresi. 

A tanu lmány második fejezete a tőkés termelés válságának két alap
vető tendenciáját említ i : az egyik a tőke mozgásának útja a burzsoá 
termelési viszonyok újratermelésében, a másik pedig a szocialista forra
dalmi erők hatása ezekre a viszonyokra. Ugyanis a szubjektív erők 



nem fogadják el a tőke akkumulációjának és újratermelésének formáit . 
Az időszerű tőkés rendszer gazdasági válságait természetesen többféle
képpen magyarázzák a burzsoá gondolkodók, a lényeget, az osztályjel-
legű vizsgálódást azonban mindig megkerülik. Szám Att i la több konk
rét felfogást bírál , s közben nem feledkezik meg a kapital is ta termelés 
és a piaci gazdálkodás tényleges korlátairól sem. 

A harmadik fejezet a tőke válságának megoldásairól szól. A legna
gyobb problémát itt abban látja, hogy az embernek illetve polgárnak 
biztosított „kor lá t lan szabadság" tulajdonképpen a tőke ha tá r ta lan sza
badsága, a termelő szubjektivitásának elidegenedése árán. A krízisek 
megoldásában így nem jut messzire a burzsoá társadalom, csak a tőke 
újratermelésével ellentétes tényezők hatását váltja ki mind a gazdaság
ban, mint a tágabb társadalmi szférában. 

A tanulmány negyedik fejezete az időszerű pauperizáció lényegével 
kapcsolatosan feldolgozza a tőke természetes és társadalmi életfeltételei
nek csökkenését, az emberiség ökológiai problémáitól kezdve egészen a 
dehumanizáció kérdéséig. 

A könyv két utolsó fejezete a társadalmi viszonyok forradalmi meg
vál toz ta tásának lehetőségeiről beszél. Egy forradalmi aktus nem a régi 
társadalmi rend teljes megszüntetését jelenti, mert a hatalmi szervek 
többségi átvétele még nem azonos a tú lhaladot t viszonyok rögtönzöt t 
elhalásával. A forradalmi vál tozásoknak ugrásszerűen, de fokozatosan 
is á t kell ha tn iuk az egész tá rsadalmat ; nem tekinthetők csak afféle 
mellékes fo lyamatnak amely megkerüli a társadalmi-gazdasági viszo
nyokat . A szerző ebben a fejezetben két a lapvető témával foglalkozik: 
a forradalmi koncepció és az „új társadalmi szubjektum" kérdésének bí
rá la tával . Ugyanis az a tény, hogy ma már nem beszélhetünk klasszikus 
bérmunkásról , hanem a dolgozó társadalmi helyzetének megvál tozot t 
feltételeivel és a munkásosztály rétegeződésével állunk szemben, még 
nem jelenti azt , hogy ez a munkásosztály teljesen elvesztette forradalmi 
jellegét és inkább középréteghez, vagy az intellektuális réteghez csatla
kozik. 1 Amennyiben a műszaki intelligencia a munkásosztály zöméhez 
csatlakozik társadalmi elvárásaiban, akkor jelentős tényezőt képvisel 
a dolgozó társadalmi tuda tának kialakí tásában. 

Ahhoz, hogy a mai tőkés viszonyok közepette a munkásosztály je
lentős társadalmi tényezővé váljon a szerző szerint kifejezésre kell jut
ta tn i a dolgozó nép szükségleteit. A munkásosztály forradalmasí tására 
Szám Att i la szerint objektív és szubjektív tényezők is ha tnak . Objekt ív , 
a válságok szinkronizáltsága, a tőke nemzetközisége és a munkásosztály 
szabadságának szűkülő tendenciája. Szubjektív viszont a dolgozó osz
tá ly tuda ta . A mai fejlett tőkés országok munkásosztálya, a szerző sze
r int még nem haladta túl az osztályellenséget az ideológia terén sem. 
Megvan már a munkások intellektualizálása de ez még nem jelent teljes 
egységet egy szervezett osztály szintjén, tehát a dolgozók gazdasági har
cát még nemigen erősíti az egységes poli t ikai harc. N o h a egyre inkább 



bebizonyosodik az is, hogy a szétforgácsolt, időnkénti ellenállás még 
nem fogja a tőke ha ta lmát megbontani , és csak oppor tunis ta harchoz 
vezet. G y a k r a n a mai burzsoá ál lamok munkásosztá lya megelégszik a 
munkásegyesületek, szakszervezetek parciális programcéljaival . A sikeres 
forradalmi megmozdulások természetesen ha tnak a „ lekenyerezet t" mun
kásosztályra, s előbb-utóbb csak belátja, hogy a helyes kiút a totális 
társadalmi forradalomban van. 

Szám Att i la ezzel a könyvével jelentősen hozzájárul t az időszerű tő 
kés társadalom termelési viszonyainak ismertetéséhez. Megkülönböztetet t 
figyelmet érdemel az erőfeszítése, amellyel leleplezi a tőkés elmé
letek téves és burkol t álláspontjait , s a társadalmi tendenciákat marxis ta 
módon magyarázza meg. 

Jegyzetek 

1 A szerző Frank Deppe cikkeinek feldolgozásával kapcsolatosan vonja le 
következtetéseit. 



A FORUM MARXISTA KÖNYVESBOLTJÁNAK 
TÁJÉKOZTATÓJA 

AZ ÖNIGAZGATÁS 30. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

SZERBHORVÁT NYELVŰ 
KÖNYVEK 

Tito — élete és munkássága 

Bakarić, Vladimir: TITOVO 
REVOLUCIONARNO DELO 

Komunist, Bgd. 1977 
8,— din. 

Broz, Josip Tito: IZBOR IZ DEL A 
I—VI 

Udruženi izdavači, 1978 
1.250— din. 

Broz, Josip Tito: ODGOVORI 
IZABRANI INTERVJUI 
1944—1976 

Srpska književna zadruga, Bgd. 1977 
250,— din. 

Krleža: TITO 
Centar za kult. djel. Zgb. 1977 
25,— din. 

Mutavdžić: TITO I UMETNICI 
Vuk Karadžić, Bgd, 1977 
100,— din. 

Tadić, Aleksandar: PRVI SUSRET 
S TITOM 

Delta pres, Bgd, 1978 
400,— din. 

TITO ČETRDESET GODINA NA 
ČELU PARTIJE 

Udruženi izdavači, 1979 
1.000,— din. 

TITO 40. GODINA 
REVOLUCIONARNE 
BORBE SKJ 

Komunist, 1979 
15,— din. 

TITO — GRADOVI 
Export pres, 1977 
400 — din. 

TITO I REVOLUCIJA 
Export pres, 1979 
850,— din. 

TITO I SAVEZ KOMUNISTA 
JUGOSLAVIJE 

Radnička štampa, Bgd, 1979 
150 — din. 

Tito: OPŠTENARODNA 
ODBRANA I DRUŠTVENA 
SAMOZAŠTITA 

Udruženi izdavači 1980 
300 — din. 

TITO O PRIVREDI 
Privredni pregled, Bgd, 1976 
300,— din. 

TITO O RADNIČKOJ KLASI 
Radnička štampa, Bgd, 1979 
150,— din. 

TITO O SAMOUPRAVLJANJU 
Radnička štampa, Bgd, 1-975 
150,— din. 



TITO O SVENARODNOM 
REVOLUCIONARNOM RATU 

Institut za istoriju N. Sad, 1977. 
200,— din. 

TITO — PARTIJA 
I—III 

Partizanska knjiga 1979 
1.800,— din. 

TITO — PARTIJA — 
REVOLUCIJA 

Udruženi izdavači, Bgd, 1979 
200,— din. 

TITO, RADNIČKA KLASA I 
SINDIKATI 

Radnička štampa, Bgd, 1979 
450,— din. 

TITO U DJELIMA LIKOVNIH 
UMETNIKA 

Sarajevo, 1979 
2.500,— din. 

TITO U SKUPŠTINI 
JUGOSLAVIJE 

Eksport pres, Bgd, 1978 
450,— din. 

A szocialista önigazgatás 
Edvard Kardél) műveiben 

Kardelj, Edvard: IZBOR IZ 
DELA I—VII 

Komunist, Bgd, 1979 
1.300,— din. 

KARDELJ, EDVARD — 
MONOGRAFIJA 

Globus Zgb, 1979 
980,— din. 

Kardelj, Edvard: O SISTEMU 
SAMOUPRAVNOG 
PLANIRANJA 

Brionske diskusije br. 1. 
Radnička štampa, Bgd, 1979 
100,— din. 

Kardelj, Edvard: PRAVCI 
RAZVOJA POLITIČKOG 
SISTEMA SOCIJALISTIČKOG 
SAMOUPRAVLJANJA 

Komunist, Bgd, 1978 
90,— din. 

Kardelj, Edvard: 
PROTIVRECNOSTI 
DRUŠTVENE SVOJINE U 
SAVREMENOJ 
SOCIJALISTIČKOJ PRAKSI 

Radnička štampa, Bgd, 1976 
50,— din. 

Kardelj, Edvard: RAZVOJ I 
ULOGA SSRNJ 

Centar PK SKV za pol. studije i 
marksističko obrazovanje, N . Sad, 
1980 
150,— din. 

Kardelj, Edvard: 
SAMOUPRAVLJANJE I—V 

Udruženi izdavači, Bgd, 1979 
1.250,— din. 

Kardelj, Edvard: 
SAMOUPRAVLJANJE I 
DRUŠTVENA SVOJINA 

BIGZ, Bgd, 1979 
100,— din. 

Kardelj, Edvard: SECANJA 
Radnička štampa, Bgd, 1980 
300,— din. 

Kardelj, Edvard: SLOBODNI 
UDRUŽENI RAD 

Radnička štampa, Bgd, 1978 
120,— din. 

Kardelj, Edvard: 
SOCIJALISTIČKO 
SAMOUPRAVLJANJE U 
NAŠEM USTAVNOM SISTEMU 

Svjetlost, Sarajevo, 1975 
100,— din. 

Kardelj, Edvard: ZNAČAJ 
MARKSISTIČKE LITERATURE 
ZA TEORIJU I PRAKSU 
SOCIJALISTIČKOG 
SAMOUPRAVLJANJA 

Komunist, Bgd, 1977 
10,— din. 

Šetinc, Franc: MISAO I DJELO 
E. KARDELJA 

Globus, Zgb, 1980 
300,— din. 



Onigazgatas 

Anakioski, Dušan: PLANIRANJE U 
UDRUŽENOM RADU 

Borba, Bgd, 1978 
220,— din. 

Babović, Scfkija: UDRUŽIVANJE 
RADA I SREDSTAVA 
PROIZVODNIH I 
TRGOVINSKIH 
ORGANIZACJA 

Ekonomika, Bgd, 1979 
250,— din. 

Bakarić, Vladimir: DRUŠTVENE 
KLASE, NACIJA I 
SOCIJALIZAM 

Školska knjiga, Zgb, 1975 
55 — din. 

Bakarić, Vladimir: EKONOMSKI I 
POLITIČKI ASPEKTI 
SOCIJALISTIČKOG 
SAMOUPRAVLJANJA 

Svjetlost, Sarajevo, 1975 
100, —din. 

Bandin, Tomislav: OSNOVNE 
TEORIJE OPTIMALNIH 
STRUKTURA ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA 
SOCIJALISTIČKOG 
SAMOUPRAVLJANJA 

Savremena adm., Bgd, 1979 
49 — din. 

Bandin, Tomislav: PRINCIPI 
ORGANIZOVANJA 
ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA 
SOCIJALISTIČKOG 
SAMOUPRAVLJANJA 

Savremena adm. Bgd, 1979 
77,— din. 

Bezdaiiov, Ste van: UDRUŽENI 
RAD I OBRAZOVANJE 

Mladost, Bgd, 1978 
60,— din. 

Bijedić, Džemal: 
SAMOUPRAVLJANJE 
KAO ZAHTJEV I PRAKSA 

Oslobođenje, Sarajevo, 1976 
180,— din. 

Bilandžić, Dušan—Tonković, Stipe: 
SAMOUPRAVLJANJE 1950—1974 

Globus, Zgb, 1974 
60,— din. 

Blaško, Eduard: RASPODJELA 
DOHOTKA PREMA 
REZULTATIMA RADA I 
METODA OBRAČUNA 
TROŠKOVA 

Pravno-ekonomski centar, Bgd, 1979 
300,— din. 

Bogdanov, Dušan Senko: SINDIKAT 
U UDRUŽENOM RADU 

Radnička štampa, Bgd, 1980 
280,— din. 

Bojanić, Milenko: FINANSIJSKO-
-EKONOMSKI ODNOSI U 
PROŠIRENOJ REPRODUKCIJI 

Institut za političke studije, Bgd, 
1978 
150, —din. 

Bošković, Dragutin — i grupa 
autora: INVENTIVNA 
DELATNOST U UDRUŽENOM 
RADU 

Radnička štampa, Bgd, 1976 
150,— din. 

Čakširan, Stevo: LIČNI DOHODAK 
Izdavački centar Zik, Bgd, 1977 
300,— din. 

Čakširan, Stevo: RASPODELA 
SREDSTAVA ZA LIČNE 
DOHOTKE, DOSADAŠNJA 
ISKUSTVA I 
UNAPREĐIVANJE MERILA 

Ekonomika, Bgd, 1978 
400,— din. 

Čalić, Dušan: AKTUELNI 
PROBLEMI RAZVOJA 
SAMOUPRAVNOG DRUŠTVA U 
SFRJ 

Globus, Zgb, 1977 
140,— din. 

Čalić, Dušan: MARKSIZAM I 
SAMOUPRAVLJANJE 

Globus, Zgb, 1974 
60,— din. 



DALJI PRAVCI SAMOUPRAVNOG 
PREOBRAŽAJA 
POLJOPRIVREDE 
I SELA 2 

Komunist, Bgd, 1978 
20 — din. 

Damjanić- OMLADINA, 
TEHNOLOŠKI RAZVOJ I 
SAMOUPRAVLJANJE 

CDD SSOH, Zgb ,1978 
120,— din. 

Dejanović, Petar: ORGANIZACIJA 
SAMOUPRAVNO 
UDRUŽENOG RADA 

Savremena adm. Bgd, 1977 
135,— din. 

Dejanović, Rade: 
SAMOUPRAVLJANJE I 
NAGRAĐIVANJE U 
ORGANIMA UPRAVE 

Službeni list, Bgd, 1979 
250,— din. 

DELEGATSKI SISTEM 
FUNKCIONISANJA I 
OSTVARIVANJE 

Institut za političke studije, Bgd, 1979 
200 — din. 

Dizdarević, Raif: SINDIKAT U 
AKCIJI 

Veselin Masleša, Sarajevo, 1979 
150,— din. 

DNEVNIK SAMOUPRAVLJAČA 
Pres Kllping, Bgd, 1980 
400,— din. 

Dragović, Milan: DOHODAK I 
DOHODOVNI ODNOSI U 
ZAKONU O UDRUŽENOM 
RADU 

Pravno ekonomski centar, Bgd, 1978 
250,— din. 

Drašković, Dragomir: SOCIOLOGIJA 
SAMOUPRAVLJANJA 

Naučna knjiga, Bgd, 1977 
80,— din. 

Drulović, Milojko: 
SAMOUPRAVNA 
D EMOKRATI JA 

BIGZ, Bgd, 1973 
40,— din. 

Đurić, Vojislav: INOVACIJE U 
DRUŠTVU 

Gradina, Nil, 1975 
140,— din. 

ENCIKLOPEDIJA 
SAMOUPRAVLJANJA 

Savremena administracija, Bgd, 1980 
1.300,— din. 

Filipović, Dragomir: 
PERMANENTNO 
OBRAZOVANJE 

Privredna štampa, Bgd, 1980 
490,— din. 

Frimerman, Andrej: DRUŠTVENA 
SVOJINA I 
SAMOUPRAVLJANJE U 
UDRUŽENOM RADU 

Privredna štampa, Bgd, 1979 
360,— din. 

Frimerman, Andrej: 
PRIRUČNIK ZA PRIMENU 
ZAKONA O UDRUŽENOM 
RADU 

Centar za radničko samoupravljanje 
Bgd, 1977 
300,— din. 

Frimerman, Andrej—Nikolić, 
Aleksandar: RADNE ZAJEDNICE 

Centar za radničko samoupravljanje, 
Bgd, 1977 
200,— din. 

Frimerman, Andrej: 
SAMOUPRAVLJANJE RADNIKA 
U UDRUŽENOM RADU 

Centar za radničko samoupravljanje, 
Bgd, 1977 
200,— din. 

Grozdanović, Dragiša: RASPODELA 
SREDSTAVA ZA LIČNE 
DOHOTKE I ZAJEDNIČKU 
POTROŠNJU U ORGANIZACIJI 
UDRUŽENOG RADA 

Savremena administracija, Bgd, 1978 
193,— din. 

Horvat, Branko: EKONOMSKA 
POLITIKA STABILIZACIJE 

Naprijed, Zgb, 1976 
200,— din. 



Hristov, Aleksandar: 
SAMOUPRAVNA KONTROLA I 
SAMOUPRAVNA 
ODGOVORNOST U 
ORGANIZACIJAMA 
UDRUŽENOG RADA 

Radnička štampa, Bgd, 1975 
100,— din. 

Ivanović, Branislav: DRUŠTVENA 
SVOJINA — OSNOVA 
SAMOUPRAVNO UDRUŽENOG 
RADA 

Savez publicista, Srbije, Bgd, 1980 
15,— din. 

Jovanović, Neca: RADNIČKI 
ŠTRAJKOVI U SFRJ 

Zapisi, Bgd, 1979 
200,— din. 

Jovanović, Nikola: ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA 

Gradina, Niš, 1978 
160,— din. 

Jovičić, Vladimir: UDRUŽENI RAD, 
KULTURA, STVARALAŠTVO 

Komunist, Bgd, 1977 
50,— din. 

Jurina, Milan: OBRAZOVANA 
DJELATNOST U 
ORGANIZACIJAMA 
UDRUŽENOG RADA 

Školska knjiga, Zgb, 1978 
136,— din. 

Kavran, Dragoljub: KADROVSKA 
FUNKCIJA U UDRUŽENOM 
RADU 

Savremena administracija, Bgd, 1976 
145 — din. 

Kavran, Dragoljub—Mozina, Stane— 
Florjančić, Jož« PLANIRANJE 
KADROVA 

Privredna štampa, Bgd, 1980 
440,— din. 

Kilibarda, Krsto: RAD I 
SAMOUPRAVLJANJE 

Privredni pregled, Bgd, 1976 
145,— din. 

Kolarić—Kostić—Stef anović: 
ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA 

RAD, Bgd, 1978 
180,— din. 

KOLEKTIVNO ODLUČIVANJE I 
ODGOVORNOST 

Radnička štampa, BIGZ, Bgd, 1979 
700,— din. 

Komazec, Slobodan: STRATEGIJA 
STABILIZACIJE 
EKONOMSKOG SISTEMA 

Štampa, Šibenik, 197S 
300,— din. 

Korać, Slobodan: 
AUTOMATIZACIJA 
I SAMOUPRAVNO DRUŠTVO 

Mladost, Bgd, 1979 
100,— din. 

Kostić, Zivko: OSNOVI 
ORGANIZACIJE RADA I 
SREDSTAVA U UDRUŽENOM 
RADU 

Savremena adm. Bgd, 1979 
290,— din. 

Kovačević, Miloje—Matović, 
Milivoje: ZBIRKA 
SAMOUPRAVNIH OPŠTIH 
AKATA ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA PREMA 
ZAKONU O UDRUŽENOM 
RADU 

Privredna štampa, Bgd, 1977 
200,— din. 

Kurtović, Todo: CRKVA I 
RELIGIJA U SOCIJALISTIČKOM 
SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU 

Rad, Bgd, 1978 
250—, din. 

Kurtović, Todo: INFORMISANJE U 
SOCIJALISTIČKOM 
SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU 

Privredni pregled, Bgd, 1978 
350,— din. 

Kurtović, Todo, PROGRAM, 
LJUDI, AKCIJA 

Veselin Masleša, Sarajevo, 1980 
200,— din. 



Leković, Zdravko: S L O B O D A 
I M F O R M A C I J A U 
S A M O U P R A V L J A N J U 

R T V Beograd, Bgd, 1978 
80 ,— din. 

Lovrić, Ivan: D E L E G A T S K I 
SISTEM U 
M A R K S I S T I Č K O J TEORIJI I 
S A M O U P R A V N O J P R A K S I 

Savez publicista Srbije, Bgd, 1979 
300,— din. 

Lovrić, Ivan: D R U Š T V E N A 
S A M O Z A Š T I T A 

Savez publicista Srbije, Bgd, 1979 
100,— din. 

Lovrić. Ivan: K O L E K T I V A N R A D 1 
O D G O V O R N O S T 

Savez publicista Srbije, Bgd, 1980 
15,— din. 

Marjanović, R. Jovan: 
SOCIJALISTIČKI S A V E Z U 
BORBI ZA N E P O S R E D N U 
D E M O K R A T I JU I 
S A M O U P R A V L J A N J E 

BIGZ, Bgd, 1965 
7,— din. 

Markovié, Dragan: P R I R U Č N I K O 
I Z B O R U I O P O Z I V U O R G A N A 
U P R A V L J A N J A U 
O R G A N I Z A C I J A M A 
U D R U Ž E N O G R A D A I 
S A M O U P R A V N I M 
O R G A N I Z A C I J A M A 

Pravno-ekonomsk'i centr.r, Bgd, 1979 
170.— din. 

Markovié, Ljubisav: 
S O C I J A L I S T I Č K O 
S A M O U P R A V N O 
P R E D U Z E Ć E 

Institut društvenih nauka, Bgd, 1978 
4 0 — , din. 

Marković, Ž ivko: S A M O U P R A V N A 
AKCIJA U M E S N O J 
Z A J E D N I C I 

R U Veljko Vlahović , Subotica, 1976 
50 ,— din. 

M A R K S I Z A M I 
S A M O U P R A V L J A N J E I—II 

Veselin Masleša, Sarajevo, 1979 
380,— din. 

M A R K S I Z A M I 
S O C I J A L I S T I Č K O 
S A M O U P R A V L J A N J E 

Centar za kult. djel. SSO, Zgb, 1973 
150,— din. 

Mer, Edmond: 
S A M O U P R A V L J A N J E -
- S U T R A Š N J I C A 

Radnička štampa, Bgd, 1977 
100,— din. 

Micović, Vojislav: S R E D S T V A I 
I N F O R M I S A N J A U 
SA?vlOUPRAVLJANJU 

Glas Bgd, 1977 
150,— din. 

Mijučić, Stevan: D R U Š T V E N A 
S A M O Z A Š T I T A U SISTEMU 
S A M O U P R A V L J A N J A 

Privredna štampa, Bgd. 1978 
280,— din. 

Miladinović, Milan: M O R A L N E 
V R E D N O S T I U U D R U Ž E N O M 
R A D U 

Privredni pregled, Bgd, 1976 
4 2 , — din. 

Milenović, Božidar: I S T R A Ž I V A N J E 
TRŽIŠTA O R G A N I Z A C I J A 
U D R U Ž E N O G R A D A 

Savremena administracija, Bgd, 197*3 
220,— din. 

Milisavljević, Ostoja: P R I R U Č N I K 
O S A M O U P R A V N O J 
R A D N I Č K O J K O N T R O L I 

Pravno-ckonomski centar, Bgd, 1979 
145,— din. 

Miljković, Miroslav—Nikol ić , 
Dragiša: D I S C I P L I N S K A 
O D G O V O R N O S T 

Ekonomika. Bgd, 1980 
400,— din. 



Miljković, Miroslav: DRUŠTVENI 
DOGOVORI I SAMOUPRAVNI. 
SPORAZUMI 

Ekonomika, Bgd, 1978 
350— din. 

Miljković, Miroslav—Nikolić, 
Dragiša: SAMOUPRAVNA 
RADNIČKA KONTROLA 

Izdavački centar ZIK, Bgd, 1977 
200,— din. 

Mrdenović, Đurađ: INFORMISANJE 
U UDRUŽENOM RADU 

Savez publicista Srbije, Bgd, 1978 
160,— din. 

Najman, Velizar: UREĐIVANJE 
DRUŠTVENE SAMOZAŠTITE U 
UDRUŽENOM RADU I 
MESNOJ ZAJEDNICI 

Pravno-ekonomski centar, Bgd, 1978 
270,— din. 

NEGOVANJE I RAZVIJANJE 
REVOLUCIONARNIH 
TRADICIJA U UDRUŽENOM 
RADU 

4. juli, Bgd, 1978 
200,— din. 

Nektić, Radoslav: PLANIRANJE 
DRUŠTVENOG I SOCIJALNOG 
RAZVOJA U UDRUŽENOM 
RADU 

Savremena adm. Bgd, 1977 
176 — din. 

Papić, Žarko: KRITIKA KRITIKE 
SAMOUPRAVLJANJA 

Komunist, Beograd, 1979 
130,— din. 

Papić, Žarko: SAMOUPRAVLJANJE 
I INTELIGENCIJA 

Mladost, Bgd, 1976 
40 — din. 

Papić, Žarko: SAMOUPRAVLJANJE 
I PRIVREDNI RAZVOJ 

Privredni pregled, Bgd, 1977 
100,— din. 

Pavlović, Ilija: SAMOUPRAVNA 
MJESNA ZAJEDNICA 

Radnička štampa, Bgd, 1979 
100,— din. 

Pavlović, Milovan: NASTAJANJE 1 
RAZVOJ SAMOUPRAVNOG 
PRIVREDNOG SISTEMA U 
JUGOSLAVIJI 

Komunist, Bgd, 1977 
145,— din. 

Pešić, Mihajlo: SAMOUPRAVNI 
PREOBRAŽAJ RADNIČKE ' 
KLASE 

Institut za političke studije, Bgd, 1977 
80—, din. 

Petrović, Lazarević Šonja: 
MERENJE VREDNOSTI I 
CILJEVA EKONOMSKE 
AKTIVNOSTI U 
SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU 

Savremena adm. Bgd, 1980 
39,— din. 

Petrović, Dušan: RADNIČKA 
KLASA, SINDIKAT I 
SAMOUPRAVLJANJE 

Radnička štampa, Bgd, 1974 
70,— din. 

Pjanić, Zoran: ROBNA PRIVREDA 
U SAMOUPRAVNOM SISTEMU 

Savremena administracija, Bgd, 1979 
45,— din. 

PLANIRANJE I RAZVOJNA 
POLITIKA SAMOUPRAVNOG 
PREDUZEĆA 

Naučna knjiga, Bgd, 1979 
270,— din. 

Popović, Slavoljub: ORGANIZACIJA 
I FUNKCIONISANJE UPRAVE 
U SAMOUPRAVNOM SISTEMU 

NIP Književne novine i Centar za 
pravna istraživanja, Bgd, 1978 
300,— din. 

Pozderac, Hamdija: 
NACIONALNI ODNOSI I 
SOCIJALISTIČKO 
ZAJEDNIŠTVO 

Svjetlost, Sarajevo, 1978 
180,— din. 



PRIRUČNIK O SAMOUPRAVNIM 
OPŠTIM AKTIMA 
ORGANIZACIJA UDRUŽENOG 
RADA 

Stručna knjiga, Bgd, 1978 
400,— din. 

PRIRUČNIK ZA RAD 
SAMOUPRAVNIH ORGANA 
DELEGACIJA I DELEGATA 

Književne novine, Bgd, 1979 
250,— din. 

Prokić, S. Boško: ASOCIJACIJA 
SLOBODNIH PROIZVOĐAČA 

Privredni pregled, Bgd, 1978 
80,—din. 

Radenović, Predrag: 
SAMOUPRAVLJANJE — MOĆ I 
ISKUŠENJA 

Rad, Bgd, 1977 
80,— din. 

RADNA ZAJEDNICA 
Centar za kult. djel. SSO, Zgb, 1978 
60,— din. 

Radulović, Petar—Andrić, Milan: 
ZAŠTITA DRUŠTVENE 
SVOJINE l PRAVA 
SAMOUPRAVLJANJA 

Privredni pregled, Bgd, 1975 
165,— din. 

Radulović, Dragutin: TRŽIŠNA 
POLITIKA ORGANIZACIJA 
UDRUŽENOG RADA 

Rad, Bgd, 1976 
90,— din. 

RAZVOJ DRUŠTVENO-
-EKONOMSKIH ODNOSA U 
POLJOPRIVREDI I SELU 

Komunist, Bgd, 1978 
30,— din. 

önigazgatási és társadalmi-politikai 
fogalmak szótára 

SRPSKOHRVATSKO—MAĐARSKI 
100,— din. 

SRPSKOHRVATSKO—SLOVA5KI 
100,— din. 

SRPSKOHRVATSKO—RUMUNSKI 
100,— din. 

SRPSKOHRVATSKO—RUSINSKI 
100,— din. 

Rožić, Marijan: SAMOUPRAVNE 
TEME 

Ekonomika, Bgd, 1979 
400,— din. 

SAMOUPRAVLJANJE U 
JUGOSLAVIJI 1950—1976 

Privredni pregled, Bgd, 1977 
95,— din. 

SAMOUPRAVNA OPŠTA AKTA O 
RADNIM ODNOSIMA 

Pravno-ekonomski centar, Bgd, 1978 
90 — din. 

SAMOUPRAVNA OPŠTA AKTA U 
SKLADU SA ZAKONOM O 
UDRUŽENOM RADU 

Pravno-ekonomski centar, Bgd, 1977 
210,—din. 

SAMOUPRAVNA RADNIČKA 
KONTROLA 

Izdavački centar ZIK. Bgd, 1976 
200,— din. 

Grupa autora: SAMOUPRAVNI 
OPŠTI AKT 

Centar za radničko samoupravljanje, 
Bgd, 1977 
300,— din. 

Grupa autora: SAMOUPRAVNO 
INTERESNO ORGANIZOVANJE 

Grafički zavod Matice hrvatske 
Zgb, 1977 
250 — din. 

SLOBODNI UDRUŽENI RAD I—II 
Centar PK SKV, N. Sad, 1978 
200,— din. 
240 — din. 



Sikavica, Pere: ISTRAŽIVANJE 
SAMOUPRAVNE 
ORGANIZACIJE 

Informator, Zgb, 1979 
200,— din. 

Simonović, Dragoljub: 
SAMOUPRAVNA 
TRANSFORMACIJA 
POLJOPRIVREDE 
JUGOSLAVIJE 

Savremena administracija, Bgd, 1979 
330,— din. 

SOCIJALISTIČKI SAMOUPRAVNI 
PREOBRAŽAJ VASPITANJA I 
OBRAZOVANJA 

Privredni pregled, Bgd, 1977 
25,— din. 

SOCIJALISTIČKI SAVEZ U 
POLITIČKOM SISTEMU 
SOCIJALISTIČKOG 
SAMOUPRAVLJANJA 

Savezna konf. SSRNJ — Eksport 
Press, Bgd, 1978 
7 0 — din. 

SOCIJALISTIČKO 
SAMOUPRAVLJANJE 

Savremena adm. Bgd, 1979 
188,— din. 

SOCIJALISTIČKO 
SAMOUPRAVLJANJE U 
JUGOSLAVIJI 

Četvrti juli, Bgd, 1978 
600,— din. 

SOCIJALISTIČKO 
SAMOUPRAVLJANJE U 
JUGOSLAVIJI 

Eksport pres, Bgd, 1980 
750,— din. 

SOCIJALISTIČKO 
SAMOUPRAVLJANJE U 
JUGOSLAVIJI 

Radnička štampa, Bgd, 1978 
300,— din. 

Stambolić, Ivan: DIREKTOR U 
SAMOUPRAVLJANJU, 

Rad, Bgd, 1978 
170,— din. 

Stavileci, Esat: ODGOVORNOST U 
SAMOUPRAVNOM DRUŠTVU 

Borba, Bgd, 1979 
10,— din. 

Sifter, Ivan: DIREKTOR — 
ISKUSTVO I PRAKSA 

Privredni pregled, Bgd, 1978 
300,— din. 

Špiljak, Mika: SINDIKAT U 
SAMOUPRAVLJANJU 

Radnička štampa, Bgd, 1979 
300,— din. 

Surbatović, Gojko: POJEDINAČNI 
PRAVNI AKTI IZ OBLASTI 
RADNIH ODNOSA U 
JUGOSLAVIJI 

Privredna štampa, Bgd, 1979 
570,— din. 

Surbatović, Gojko—Srdić, Milutin: 
PRIRUČNIK O MEĐUSOBNIM 
RADNIM ODNOSIMA 

Privredni pregled« Bgd, 1978 
350,— din. 

Šuvar, Stipe: SAMOUPRAVLJANJE 
I ALTERNATIVE 

Centar za kult. djel. SSO, Zgb, 197S 
150,— din. 

TEORIJA I PRAKSA 
SAMOUPRAVLJANJA U 
JUGOSLAVIJI 

Radnička štampa, Bgd, 1972 
250,— din. 

UDRUŽENI RAD I 
MEĐUNACIONALNI ODNOSI, 

Komunist, Bgd, 19>8 
100,— din. 

Vučetić, Veljko: 
SAMOUPRAVLJANJE RADNIKA 
U ORGANIZACIJAMA 
UDRUŽENOG RADA 

Informator, Zgb, 1978 
250,— din. 

Vujović, Rade: 
SAMOUPRAVLJANJE OD 
UTOPIJE DO NAUKE 

Borba, Bgd, 1979 
10,— din. 



Vuković—Markovié: 
SOCIJALISTIČKI 
SAMOUPRAVNI SISTEM SFRJ 

Privredni pregled, Bgd, 1978 
320,— din. 

ZAKON O UDRUŽENOM RADU 
Službeni list, Bgd, 1976 
60,— din. 

Županov, Josip: SOCIOLOGIJA I 
SAMOUPRAVLJANJE 

Školska knjiga, Zgb, 1977 
85,— din. 

MAGYAR NYELVŰ KÖNYVEK A 
FORUM KIADVÁNYAIBÓL 

Tito élete és műve 

Broz, Josip Tito: ÖSSZEGYŰJTÖTT 
MÜVEK I—V. 

710,— din. 

Bevk, Francé: TITO 
40,— din. 

TITO A HADVEZÉR 
150,— din, 

A JKSZ-ről 
A JKSZ PROGRAMJA 
70.— din. 

A VKSZ HARCA A JKSZ 
NEMZETEK ÉS NEMZETISÉGEK 
EGYENJOGÚSÁGÁRA 
VONATKOZÓ 
POLITIKÁJÁNAK 
MEGVALÓSULÁSÁÉRT 

10,— din. 

A JKSZ STATÚTUMA — A 
SZERB KOMMUNISTA 
SZÖVETSÉG STATŰMA — 
A VKSZ STATÚTUMA 

80,— din. 

A JKSZ XI. KONGRESSZUSA — 
DOKUMENTUMOK 

150,— din. 

A JKSZ XI. KONGRESSZUSA — 
J. B. TITÓNAK, A JKSZ 
ELNÖKÉNEK BESZÁMOLÓJA 
ÉS ZÁRÓBESZÉDE 

— HATÁROZATOK — A JKSZ 
STATÚTUMA 

40 — din. 

A SZERB KOMMUNISTA 
SZÖVETSÉG NYOLCADIK 
KONGRESSZUSA 

60,— din. 

Szocialista önigazgatás 

SZOCIALISTA ÖNIGAZGATÁS 
JUGOSZLÁVIÁBAN 

300,— din. 

Minovic—Maticki: AZ 
ÖNIGAZGATÁS KÖNYVE 

70,— din. 

TÖRVÉNY A TÁRSULT 
MUNKÁRÓL 

70,— din. 

Tanulmányok — esszék 
Anyanyelv — „Államnyelv" 

Rehák: KISSEBBSÉGTŐL 
A NEMZETISÉGIG 

100,— din. 

Vlahovié: A FORRADALMAK ÉS 
AZ ALKOTÓMUNKA 

25,— din. 

Emlékezések 

Lőrinc: PIRKADÁS 

Mészáros: A TANÁCS
KÖZTÁRSASÁG ÉS A 
VAJDASÁGIAK 

25,— din. 

Rotbart: NE FELEDD EL A RÉGI 
BARÁTOD 

200,— din. 

Stefanovic: A NAGY HÁBORÚ 
KIS HŐSEI 

60,— din. 





MUNKATÁRSAINK: 

Lektor: Tumbász Erzsébet 
A szerbhorvát nyelvű szövegeket magyarra fordították: Garai László, Hornok 
Ferenc, Szöllősy Vágó László, Molnár Verona 
Angol nyelvű összefoglalók: Azucki Lívia 
Német nyelvű összefoglalók: Szenes György 
Francia nyelvű összefoglalók: Rehm Mária 

SZÁMUNK SZERZŐI 

| JOSIP BROZ TITO 
mr. Szőrűi György, 

mr. Kövesdi Illés, 

dr. Somogyi Sándor, 

dr. Džem'al Sokolović, 

Árokszállási Borza 
Gyöngyi 
dr. Danilo Kecić, 

Hoffmann Radics 
Viktória, 
dr. Tóth Lajos, 

dr. Szöllősy Vágó 
László, 
dr. Rehák László, 

Pataki Éva, 

Dési Ábel, 
Ranko Petković, 

Miloš Minié, 

mr. Ružica 
Kovacs-Žnideršič, 

a közgazdaságtudományok magisztere, a szabad
kai Közgazdasági Kar Munkaszervezési Intézet 
igazgatója 

a közgazdaságtudományok magisztere, a szabad
kai Közgazdasági Kar Munkaszervezési Intézet 
munkatársa 

a közgazdaságtudományok doktora, a szabadkai 
Közgazdasági Kar Munkaszervezési Intézetének ta
nácsosa 

a politikai tudományok doktora, a szarajevói Po
litikai Tudományok Karának tanára 

okleveles közgazdász, a Létünk szerkesztője 

a történelem tudományok doktora, az újvidéki Böl
csészeti Kar Történelemtudományi Intézetének 
munkatársa 

az újvidéki Bölcsészettudományi Kar hallgatója 

a politikai tudományok doktora, az újvidéki Ter
mészettudományi-Matematikai Kar tanára 

a pszichológiai tudományok doktora, a Magyar 
Szó szabadkai szerkesztőségének tagja 

a társadalmi-politikai tudományok doktora, a sza
badkai Közgazdasági Kar tanára 

okleveles közgazdász, középiskolai tanár, Szabadka 

újságíró, a 7 Nap folyóirat munkatársa 
a Nase teme c. folyóirat 4. számának munkatársa 

a JKSZ KB Elnökségének tagja, a Nemzetközi 
Kapcsolatok Szövetségi Tanácsának elnöke 

a szociológiai tudományok magisztere, a szabadkai 
Közgazdasági Kar tanársegédjelöltje 



Stangl Eleonóra, 

dr. Cedomir Torbica, 

Cservenák Róbert, 

dr. Mirko Barjaktarovic, 

Molnár Irén, 

Szilágyi Károly, 

okleveles közgazdász, a szabadkai Közgazdasági 
Kar Könyvtárának könyvtárosa 

a népességtudományok doktora, a Tartományi Fog
lalkoztatási ÖÉK tanácsosa 

az újvidéki Természettudományi Kar hallgatója 
a földrajztudományok doktora, egyetemi tanár, 
Belgrád 

okleveles közgazdász, a szabadkai Közgazdasági 
Kar tanársegédjelöltje, főiskolai előadó 

A Forum újvidéki Marxista Könyvesboltjának a 
vezetője 



létünk 
A V b U I l A — társadalmi, tudományos, kulturális folyóirat. Alapító: Vajdaság Dol
gozó Népe Szocialista Szövetségének Tartományi Választmánya. Kiadó: Forum Lap-
és Könyvkiadó Vállalat, Űjvidék. Felelős szerkesztő: dr. Rehák László. Szerkesztőség: 
24000 Subotica, Trg slobode 1/2. Szerkesztőségi óra: szerda, csütörtök, péntek 10—12 
óráig. Megjelenik kéthavonta. Ára példányszámonként 10 dinár, kettős számoké 20 
dinár. Előfizetés folyó évre belföldön 50, nülföldi címzettre 100 dinár. Megrendelhető. 
Forum terjesztő részlege, 21000 Novi Sad, Vojvode Misiéa 1. 








