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Original scientific paper 

Tomislav Bandin 

TECHNOLÓGIAI ELŐREHALADÁS ÉS 
ÖNIGAZGATÁSI FEJLŐDÉS 

(TERV ÉS VALÓSÁG) 

A X X I . század, a harmadik évezred küszöbén új technológia, meg
változott munka- és életfilozófia körvonalai rajzolódnak ki. A jelen
kor szervezett társadalmának teljes komolysággal és felelősségtudattal 
kell készülmie a jövőre, amely már kezdetét vette. A jövőt folyamato
san kell birtokba vennünk, mert a történelem azt igazolja, hogy hir
telen átváltások nem lehetségesek. A z új csúcstechnológia, a munka 
széles körű humanizálása és teljes intelílektualizálása, a boldogabb és 
emberibb lét, az egyre jobban kiteljesedő önigazgatás mind ennek a 
jövőnek az előjelei. Egyúttal ezeknek a következménye lesz az em
beri szükségletek magasabb szintű kielégítését szolgáló fejlett termelés 
és gazdasági hatékonyság, melyeknek következtében az ember fokoza
tosan kikerüűhet a szükségszerűség birodalmából, és birtokába veheti a 
szabadság tágas tereit. 

Jelenlegi körülményeink arra utalnak, hogy a jövő meghódítása nem 
lesz könnyű, egyszerű és fájdalommentes, sőt úgy tűnik, nem iktathat
juk ki belőle a szenvedést és a lemondást sem. Az emberiség egész tör
ténete azt példázza, hogy a z új élettér birtokba vétele mindig is áldo
zatokkal járt. H a a jövő birtokba vételének nehéz és küzdelmes útján 
az ember társadalmi, közösségi szinten jobban összefog, ha embersége
sebbek leszünk egymás iránt és fokozódik a szolidaritás, akkor köny-
nyebben és fájdalommentesebben léphetünk be újabbnál újabb térségek 
meghódításával a jövő kapuján. 

Függetlenül attól, hogy szocialista társadalmunk fejlődése a törté
nelem folyamán a veszélyek milyen Szküllájának és Kharübdiszének 
volt kitéve, milyen objektív és szubjektív nehézségek, hibák és eltéve
lyedések hátráltatták, már ma lehetségesnek tűnik a munka ós az em
ber felszabadítása; elérhető az, hogy a társult termelők a saját elkép
zeléseik szerint alakítsák a maguk és a közösség életét, és hogy mások
kal együtt valósítsák meg egyéni boldogulásukat, ha az ember a saját 
felszabadulásaként éli meg mások céljait, szükségleteit és törekvéseit, 
akkor járhatóvá válik a többség jólétéhez vezető út. A lehetőségek 



felgyorsított valóra váltása bátorságot igényel, merészebb változtatáso
kat kell eszközölni a nehézségek és a különbségek leküzdésére; határo
zottabban kell a jövő felé haladnunk, mert az mindig is a bátraké volt, 
akik mertek merni, még ha nehéz volt is, mert bármilyen nehéz is 
éppen itt és most helytállni, ez nem jelenti azt, hogy társadalmunknak 
nincsenek távlatai , s hogy — egyesek szerint — éppen a lehetetlen cél
kitűzések következtében kerültünk a szakadék szélére. 

A világtörténelem és a jugoszláv társadalom horizontján felsejlő jö
vőkép alapján jelenünk és jövőnk alábbi négy lényegbevágó kérdését 
fogalmazhatjuk meg: 1) megvalósítható-e és hogyan a technikai civi
lizáció humánus változata a szocialista önigazgatásban; 2) hogyan lehet 
az önigazgatást alkalmazni a fejlett technikai civilizáció új eredményei
nek megfelelően; 3) hogyan oldhatók fel fejlődésünk ellentmondásai; 
4) miként fékezhetjük meg a társuk dolgozók döntéshozatalát, a tech
nológiai és a z önigazgatási fejlődést akadályozó tényezőket? 

A műszaki civilizáció humánus változata és annak megvalósítása 
szocialista önigazgatásunkban 

Bár a műszaki fejlődésnek megvannak a maga általános, civilizációs 
törvényszerűségei, mégsem mentes a társadalmi közeg hatásától. Mivel 
alkotó részét képezi a z össztársadalmi és gazdasági fejlődésnek, egyben 
hatást is gyakorol rá, de függ is tőle. H a olyan értelemben foglalko
zunk a műszaki fejlődés stratégiájának kérdésével mint a jövőbeni fej
lett műszaki civilizációnak a hordozójával, akkor figyelmünknek ki 
kell terjednie szocialista önigazgatásunk egész rendszerére és gyakor
latára, társadalmi-gazdasági és egyéb sajátosságaira, legfontosabb jel
lemvonásaira és osztályjellegfi történelmi távlataira. Bár ezúttal nem 
részletezzük szocialista önigazgatásunk osztályjellegű történelmi távla
tait, mindenesetre megállapíthatjuk, hogy legfontosabb meghatározója 
a munka és a z ember felszabadítása, ami egyben társadalmunk hosszú 
távú értékmércéje is. A szocializmus kiépítésének jelenlegi szakaszában, 
amelyet a társult munka rendszere és a szocialista önigazgatás politikai 
rendszere jellemez, a társadalom ezen értékmércéje szerint a legfonto
sabb célunk, hogy a társult dolgozók birtokba vegyék a termelési fel
tételeket és munkaeredményeket, tulajdonképpen az egész társadalmi 
újratermelést. Ennek során — a termelőerők és a termelési viszonyok 
fejlettségétől függően — a munka és az ember fölszabadításának leg
fontosabb feltétéle a társadalmi tulajdon és az arra alapozó műszaki 
fejlődés. Csak ezáltal szabadulhat meg az emberi munka a nehéz fizi
kai megerőltetéstől, a vasököl fenyegetésétől és az erkölcsi szózatoktól. 

A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy a szocializmus kiépítésé
nek jelenlegi szakaszában a legfontosabb kérdések egyike: vajon ké
pes-e ez a társadalom befogadni korunk csúcstechnológiáját, eleget tud-e 
tenni a jövő kihívásának. Más szóval, visszaverődik-e a csúcstechnoló-



gia hullámverése a szocialista önigazgatás termelésszervezésének tagolt 
partjain, vagy pedig ezeken az új társadalmi és gazdasági alapokon a 
fejlődés hatékony tényezőjévé válik. Társadalmi, gazdasági és műszaki
technológiai fejlődésünk jelenlegi állapota alapján aligha adhatunk op
timista választ a kérdésre. Gyakorlati lag ez azt jelenti, hogy a jelenr 
legi állapotok fennmaradása korlátozza a világszerte végbemenő tech
nológiai fejlődés befogadását, a technológiai és gazdasági alárendeltség 
irányába sodornak, sőt elszigetelnek bennünket a fejlődéstől. Termé
szetesen a z a válasz nem a szocialista önigazgatás fejlődési törvény
szerűségeiből ered: egy olyan helyzetből adódik, amelyben a szocializ
mus és a z önigazgatás lényege háttérbe szorul, különösen gazdasági té
ren, beleértve a munkásosztály technológiai, gazdasági és társadalmi 
fejlődés iránti igényének és kezdeményezéseinek a korlátozását is. A 
sajátos kezdeményezéseket és szükségleteket gátolja a központosított á!-
lamtulajdonosi monopólium, de még inkább annak erős decentralizált 
azaz pdlicentrikus formája a maga technokratikus bürokráciájával. É p 
pen ezért hatékony technológiai fejlődésünk legfontosabb feltétele a 
korlátozó tényezők, a társadalmi hatalmi központok határozott felszá
molása és a társult dolgozóknak a társadalmi újratermelés birtokba vé
telére irányuló törekvése — a munka és az eszköztársítás korlátozó 
tényezők, „gyámok" nélküli kiterjesztése. Aligha lehet hatékonyabb ösz
tönzője a modern technika és technológia bevezetésének, mint a z em
lített technika és technológia alkalmazásával megvalósított munkaered
ményeik alapján kiteljesedett élet. 

Világtörténelmi konstellációkba helyezve — a kapitalizmus és a köz
pontosított államszocializmus mintájára leegyszerűsítve — a szocialista 
önigazgatásnak hosszú távú előnyei vannak a technológiai fejlődés k i 
bontakoztatására, mert — egész egyszerűen — fejlődése a z embert szol
gálja. Ilyen értelemben a tudományok és az ismeretek igénybe vételével, 
valamint a termelőerők robbanásszerű fejlődésével az általános társa
dalmi fejlődést olyan technika és technológia bevezetésére kell összpon
tosítani, amely megfelel a fejlett szocializmus és önigazgatás, a haladás 
és a humanizmus céljainak. 

A jövő technológiai fejlődésének kevésbé alkalmas támaszai a fél
halmozás, „ a tőkésített tőke", ennek a fejlődésnek során a dolgozók 
képzettségi szintje válhat leginkább a technológiai és az össztársadalmi 
fejlődés hordozójává, mint ahogyan azt jelenünk is példázza. Döntő 
fontosságú, hogy a rendelkezésünkre álló ismereteket mielőbb és minél 
hatékonyabban az anyagi újratermelés szolgálatába állítsuk, hogy végső 
c oron magát a hiányzó tőkét pótolják. Meglehet, hogy ez majd egyszer 
teherré válik gazdaságunk számára, de most mindenképpen előrelépést 
telient a jövő felé. 

Drámai, sőt tragikus következményei lehetnek annak a primitív pasz-
szivitásnak, amely nemegyszer egyértelműen elutasítja az új ismeretek
nek az újratermelési folyamatokban való alkalmazását, s ez a maga mód
ján még inkább veszélyezteti a technológiai fejlődést mint a korlátozott 



felhalmozás. A korszerű termelőerők és a technokrata primitivizmus 
kölcsönösen kizárják egymást. Megfelelő értelmi szintre emelt és jól 
tájékozott munkásosztályunk törheti csak meg a technokrata primiti
vizmus, a z etatizmus erejét, a z intellektuális elitizmust, amely ma még 
meghatározza a technológiai fejlődést. 

Az önigazgatás a fejlett műszaki civilizáció körülményei 
között 

Hazánkban számos akadály állja útját a szocialista önigazgatás meg
valósításának és fejlődésének. A történelmi fejlődés során mind objek
tíve, mind szubjektíve korlátozó hatással volt rá az államtulajdonosi 
monopólium és a technokratikus bürokrácia. Így termelési és össztársa
dalmii gyakorlatunkban a társult munka rendszerének és a szocialista 
önigazgatás politikai rendszerének a lehetséges eredményeire korlátozott 
önigazgatás csak számos probléma elhárításával fejlődhet. A z önigazga
tásnak a már kialakult vízióját éppen ezért csak nagy erőfeszítésekkel, 
harcokkal és a szubjektív szocialista tényezők állandó jelenlétével való
síthatjuk meg a gyakorlatban. Ez a napról' napra folyó hosszadalmas 
harc dolgozóink, a tudomány és a politikai gyakorlat részéről határo
zott fellépést igényel. Ami természetesen nem jelenti azt, hogy most már 
nem kell foglalkoznunk a szocialista önigazgatás jövőjének kutatásával. 
Éppen ellenkezőleg, a z önigazgatás valóra váltásáért folytatott minden
napi küzdelem során születhetnek új elképzelések, jövőképek, amelyek 
új körülmények között, a fejlett műszaki civilizáció korszakában a mun
ka és az ember felszabadításának alapját képezhetik. 

A közeljövő új technológiája és technikája a munkaidő csökkentésével 
jelentős hatással lesz a társadalmi munka szerkezetváltására, megköny-
nyítésére. E z objektíve befolyásolja majd a z embernek a termelésben 
betöltött szerepét, életmódját, társadalmi helyzetét és közösségi meg
nyilvánulásait. A dolgozók már ma sem elégedettek azzal, de holnap 
még kevésbé lesznek azok, hogy passzív szerepet töltsenek be a ter
melésben, a munkafolyamatokban és a társadalomban. Egyrészt a mun
kafolyamatok gépesítése, automatizálása és robotosítása, az integrált tár
sadalmi tájékoztatás megszervezése, másrészt a munkaidő lerövidülése és 
a munkában részt vevők intellektuális szintjének emelkedése teszi majd 
szükségessé, hogy a dolgozó kiteljesítse emberi lényegét, s ezáltal le
szűküljön az a lá - és fölérendeltek szférája. A világ civilizációs fejlő
dése a szocialista önigazgatás dicshimnuszaitól mentesen is azt bizonyít
ja , hogy a megerősödött és fejlett termelőerők nyithatnak utat a sza
badság birodalma felé. Társadalmunk azonban még jó ideig a kénysze
rűségek talaján él, amelyet idővel nemcsak a fejlett technika és techno
lógia, hanem ezeknek a munka- és társadalmi folyamatokra gyakorolt 
hatásával a megváltozott termelési viszonyok is csökkenteni fognak. 
Utópikus előrejelzések nélkül teljes bizonyossággal állíthatjuk, hogy a 



fejlett technikai civilizáció nem szűkíti le, hanem tágítja a z önigazgatás 
lehetőségeit. A társadalmi munka szerkezeti változásaival, a fejlett tech
nikával és csúcstechnológiával véghezvitt egyéb változások következté
ben az önigazgatás egyre jobban kiterjed az emberi tevékenység minden 
területére. Ezáltal és így fog az emberi közösség életvitelévé és élet
módjává válni. 

Szocialista önigazgatásunk elmélete és gyakorlata utat nyit ennek a 
jövőképnek a kibontakozásához. A jövő a társadalmi termelés alapsejt
jeinek tevékenysége által valósul meg, ezekből a sejtekből tevődik össze 
a társadalmi önigazgatás egész építménye. A fejlett műszaki civilizáció 
térhódításával a közvetlen termelés társadalmi szervezeteinek alapsejt
jei alakulnak ki a társadalmi munka más területein is. A munka intel
lektuális jellegűvé válásával ezek az eltolódások járulnak hozzá a fi
zikai és szellemi munka közötti különbség felszámolásához. Az önigaz
gatás új erőt merítve ezekből a történelmi folyamatokból birtokába veszi 
a munkát és a döntéshozatalt az élet minden területén. 

H a az önigazgatás nem hat fékezőleg a fejlett technikai civilizáció 
bevezetésére, hanem elősegíti térhódítását, akkor a fejlett technika és 
csúcstechnológia által élért eredmények sem akadályozzák, hanem in
kább elősegítik az önigazgatás fejlődését. Ez a jövőkép széles távla
tokat nyit az emberi szükségletek, az ember jelenlegi és jövőbeni igé
nyeit előtérbe helyező önigazgatás fejlődése előtt. 

Arra a kérdésre, hogy ezek a folyamatok fájdalommentesen és el
lenállás nélkül mennek-e végbe, egyértelműen nemmel felelhetünk. K o 
moly harcra számíthatunk a társadalom többségével szemben fellépő 
konzervatív társadalmi struktúrák és azok képviselői részéről, akik je
lenleg a gazdasági hatalmat és a döntéshozatalt tartják kézben. Ezért 
kell ezeket a folyamatokat a termelőerők fejlődésével egy időben, sőt 
akár azt megelőzően kibontakoztatni. A szélesebb értelemben vett mun
ka és társadalmi szféra lehetséges hatóereje általában nem azonos a 
tényszerűen adott gazdasági hatalommal. Ennek a lehetséges hatalomnak 
a tudata képezheti az előfeltételét a tényleges hatalom hatékony bir
tokba vételének. A jugoszláv önigazgatás pillanatnyi visszaesése nem azt 
jelenni, hogy elhamarkodottan vezettük be, vagy csődbe jutott volna. 
Minden vonalon szembe kell helyezkednünk a z önigazgatás visszafej
lesztésére irányuló törekvésekkel', amelyek korlátozzák és megosztják a 
munka szférájában kialakult tudatot. Ennek a tudatnak a széttagolása 
cs az önigazgatás tényleges visszafejlesztése ellen az önigazgatás lénye
gének fejlesztésével, a korlátozó tényezők leküzdésével védekezhetünk. 

A jövőbe vezető út ellentmondásai 

Jugoszlávia jövőbeni fejlődésének legfontosabb feltétele a társult mun
ka magas szintű integrálódása, beleértve magának a társadalomnak az 
egységesülését is. Ilyen értelemben a gazdasági és emberi összetartozá-



son alapuló társadalmi integráció képezi a technológiai integrálódás elő
feltételét. A z ilyen integrációs folyamatoknak az a lapja a termelőesz
közök társadalmi tulajdona és az önigazgatás. N e m valamiféle ideoló
giai tisztaság, hanem a jövő két pólusának a technológiának és az ön
igazgatásnak érdekében és szem előtt tartva az ország technológiai fej
lődését meg kell akadályozni a társadalmi tulajdon kollektívvé azaz 
csoporttulajdonná válását, ami valójában technológiai autarchiához, le
maradáshoz és olyan technológia kialakulásához vezetne, amely az 
ember felszabadítása helyett dehumanizálódást okozna, ezekben a vi
szonyokban az ember a profitszerzés eszközévé válna. A technológiai 
fejlődésnek és az önigazgatás élőrehaladásának ezen a pontján vetődik 
fél a szocializmus rékapitalizálódásának kérdése, ami nem más, mint a 
magántulajdonban levő részvénytőkének az önigazgatáson alapuló tár
suk munkába való bekapcsolódása. A gazdasági válság súlyos következ
ménye, de mindenekélőtt az önigazgatás drasztikus korlátozása és a tár
sadalmi döntéshozatal fő vonulatából való kiszorítása bizonyos vonat
kozásban hamis elméleti kihívásokat eredményezett, amelyek egyike a 
szocializmus imént említett rekapitalizálódása. 

Jugoszlávia technológiai fejlődésében milyen következménnyel járhat 
a rekapitalizálódás, ha az a társuikmunka-szervezetekben, a magántu
lajdonban levő részvénytőke általi feltöltődéssel megy végbe? A lehető 
legrövidebben: a rekapitalizálódás következtében létrejönne a „szocia
lista részvényesek" rétege, amely nem munkásokból állna, hanem olya
nokból, akik tőkéjükhöz spekuláció vagy bürokratikus előnyjogok ré
vén jutottak. (Egyes kimutatások szerint a devizabetéttel rendelkezők 
2,7 százalékáé a devizabetét 47 százaléka, a dinárbetéttel rendelkezők 
5,7 százaléka pedig a takarékbetétek 50 százalékát birtokolja.) A „szocia
lista részvényeseknek" juttatott osztalék nem lenne más, mint a mun
kásosztály kizsákmányolásának eredménye. 

Ilyen értelemben ma is érvényes Cicero több mint kétezer éves mon
dása: Egyenlők az egyenlőkkel társulnak legkönnyebben. (Pares cum 
paribus facillime congregatur.) A részvényesek és a munkásosztály „tár
sulására" aligha számíthatnánk, hisz teljesen egyenlőtlenek lennének a 
társult munka önigazgatási szervezeteiben. H a ez bekövetkezne, aligha 
maradna valami is a társult munkából, helyette a kizsákmányolás, a 
kapitalizálódás lépne előtérbe, s ugyanakkor bekövetkezne a dolgozók 
elszegényedése. E z teljesen elkedvetlenítené a munkásosztályt, nem ér
deklődne a felhalmozás, a műszaki-technológiai újítások, valamint az 
egyéni, általános és szakmai képzés iránt. Mindennek természetes kö
vetkezménye lenne az állami beavatkozás az etatista-bürokratikus fej
lődés minden következményévél, beleértve annak technológiai szintjét 
is. Tulajdonképpen az össztársadalmi és ezen belül a technológiai fejlő
dés gondjait nem a társadalmi tulajdon, a „gazdátlanság" okozza, ha
nem az önigazgatás jelentős mérvű korlátozása, és annak megakadályo
zása, hogy a társult dolgozók birtokukba vegyék a termelési faltétele
ket és a munkaeredményeket, valamint a társadalmi újratermelés egé-



szét. A technológiai fejlődés és a szocialista önigazgatás fejlesztése is 
csak akkor lehetséges, ha elhárítjuk ezeket a gátló tényezőket, és meg
fosztjuk hatalmától a munkatöbblet felhasználásáról döntő decentrali
zált államtulajdonosi monopóliumot, és szabadabb folyást engedünk a 
szocialista árutermelés gazdasági törvényszerűségeinek. Amennyiben eze
ket a gátló tényezőket nem számoljuk fel a leghatározottabban, hagyjuk, 
hogy a társadalmi tulajdon kollektív tulajdonba menjen át, és a tár
sult munka önigazgatási szervezeteiben a részvénytőkével együtt lépjen 
fel, akkor kérdésessé válik az önigazgatás fennmaradása, viszont felvi
rágoznának a csoporttulajdonosi, magánjellegű és állami monopóliumok. 

Természetesen a válság hamis kihívásai nem csak a társadalmi tulaj
don átalakulásában és a magánjellegű részvénytőkének a társult mun
ka önigazgatási szervezeteibe való bekapcsolódásában jutnak kifejezés
re. Csalóka fénye a társadalmi fejlődés jóval szélesebb térségét világít
ja be. Egyik legfontosabb jellemzője, hogy megkérdőjelezi a társult mun
ka rendszerének lényegét és történelmi távlatait. Társult munka rend
szerünk kiépítésében komoly nehézségek merülnek fel, ezért elkerülhe
tetlen a társuk munka elméletének, társadalmi-politikai gyakorlatának 
megvitatása. Felmerül a kérdés, hogy válaszút előtt áll-e a társult mun
kán alapuló szocialista önigazgatása fejlődésünk? Megmarad-e a társult 
munka rendszere a m a g a jellegzetes alapszervezeteivel a korszerű tech
nológiai fejlődés stratégiai fontosságú társadalmi irányvételének és a 
társadalmi értékorientáció megvalósításaként a munka és az ember fel
szabadítójának, vagy pedig elérkezett az általános vagy éppenséggel a 
részleges változások ideje? A felvetett kérdések vitákat igényelnek, ame
lyek lehetővé teszik a csapdák, dogmák, konstruktivitást nélkülöző bí
rálatok és a válságos helyzet alapján pillanatnyi benyomásaikat a tör
ténelmi osztályjellegű és fejlődési távlatok áttekintése nélkül összegző 
hozzáállás elkerülését. A jövőbe vezető út egyik legfontosabb kérdése: 
vajon a társult munka rendszere a létfeltételét képező társadalmi tulaj
donnal egyetemben történelmi szükségszerűség-e a szocialista önigazga
tás fejlődésében, vagy utópia a „reális önigazgatás" az önigazgatás gaz
dasági alanyainak pluralista tulajdona és más kategóriák, intézmények 
ellenében, amelyéket a „válság és kijózanodás ideológiája" hozott for
galomba? 

Vajon tényleg megért volha-e a helyzet olyan stratégiai jelentőségű 
változások véghezvitelére, amelyek megkönnyítik a válságból való ki
lábalást, ahogyan azt a társult munka és a szocialista önigazgatás bí
rálói állítják? Vagyis orientálódhatunk-e egy olyan társadalmi stratégia 
és szervezeti forma félé, amelyben a társadalmi tulajdont felváltja: a 
termelőeszközök 'tulajdonának pluralizmusa, a munka és az eszközök 
társítását a munkaerőpiac és a tőke, a piaci viszonyokkal kombinált 
társadalmi és önigazgatási irányvételt a szabad piac törvényszerűségei, 
a társult dolgozók döntéshozatalát a gazdálkodás és a döntéshozatal 
vállalkozói és menedzseri koncepciója, végül pedig az elmondottak-



kai összhangban a szocialista önigazgatás politikai rendszerét — a poli
tikai pluralizmus? 

A rendszer bírálói által hangoztatott stratégiai és szervezeti jellegű 
változtatási törekvéseket illetően el kell mondanunk, hogy korunk, amely
ben a munkásosztály történelmi jelentőségű céljainak, a munka és az 
ember felszabadításának a megvalósítására törekszünk, szemléletesen bi
zonyítja, hogy „ a szocializmus megvalósítása, az új világ lécrejötte és 
az új életformák kialakítása nem mehet végbe fájdalommentesen és le
mondások nélkül, mert így volt ez minden nagy dologgal, ami az élet
ben és a társadalomban létrejött" (a J K S Z programja) . A szenvedés
nek, és lemondásnak, a kínok és megtorpanások történelmi kísérőjelen
sége a haladó és humánus törekvéseknek. Meg kell értenünk, hogy a 
szabadabb és humánusabb életmód az emberek civilizációs és nemzedéki 
célja, amelyet csak a saját felszabadulásukra irányuló munka által ér
hetnek el a fejlett technika és technológia segítségével, a munka haté
konysága a szabadság és az emberiesség mértékétől függ. A szocialista ön
igazgatás szabadon társított munkája csak akkor áll a munkásosztály 
történelmi törekvéseinek szolgálatában, ha megszűnik program lenni, és 
átalakul a munka felszabadításának tényleges mozgalmává. Éppen ezért 
mind a jelen mind a jövő szempontjából rendkívül lényeges, hogy meny
nyire vált a program valóságos mozgalommá, a haladóbb, szabadabb és 
emberibb törekvések hordozójává. H a kell érveléssel vagy akár forradal
mi határozottsággal nézzünk szembe a forradalom irányvonaláról leté
rőkkel és az ellenzéki erőkkel, amelyek ezekben a döntő fontosságú, 
nehéz időkben a jelenért és a jövőért folytatott küzdelmünket a maguk 
hasznára szándékoznak fordítani, a történelmi és osztályjellegű szur
rogátumoknak, a polgári társadalom torz formáinak felújításával. 

Elérkezett tehát annak az ideje, hogy az ellentmondások, a nehézsé
gek és a hibák tengerében szembenézzünk a szocialista önigazgatás ki
építésének jelenlegi és jövendő céljaival. Aligha számíthatunk látványos 
eredményekre, ezt a jövőt csak a jelen hatékony munkája és önigazga
tása révén közelíthetjük meg. A jelen és a jövő céljainak megvalósítása 
érdekében felülvizsgálhatjuk a megtett utat és változásokat is eszközöl
hetünk alapvető társadalmi irányvételünkben, de ez nem jelenthet visz-
szatérést a régibe, mégpedig az új, a merészebb, a haladóbb és az embe
ribb lerombolása árán. Teljes összetettségében bontakozik ki előttünk az 
az időszak, amely változásokat igényel a forradalom irányvételében, 
de sohasem fordul annak értékei és céljai ellen. 

A társult dolgozók döntéshozatalának korlátozása fékezőleg hat 
a technológia és az önigazgatás fejlődésére 

Társadalmunk a társult munka rendszerével összhangban a bővített 
újratermelés, s ezáltal a technológiai fejlődés etatistaellenes koncepció
ja mellett döntött. Ennek a koncepciónak lényegét a közös fejlesztési 



programok megvalósítását célzó munka- és eszköztársítás képezi. 1 A kö
zös fejlesztési programok megvalósítását szolgáló munka- és eszköztársí
tásról szóló döntéseket a társult munka a lap- és egyéb szervezeteibe tár
sult dolgozók hozzák meg. A legrövidebben talán így összegezhetnénk 
a szocialista önigazgatás társadalmi-gazdasági lényegéből következő tár
sadalmi irányvétel lényegét. Vajon megfelel-e a valóságban ez az irány
vétel, és ha nem mindenben, akkor az mennyire van hatással a techno
lógia és az önigazgatás fejlődésére? Alábbi elemzésünk során erre a 
kérdésre keressük a választ. 

A műszaki civilizáció humánus változatának legfontosabb feltételét 
képező jelenlegi és jövendő technológia és az önigazgatás fejlődése — 
mint már említettük — a félhalmozás mennyiségétől és felhasználási 
módjától, de főleg a munkafolyamatokban részt vevők képzettségi szint
jétől függ. Ezúttal nem részleteznénk a felhalmozás mértékét, hanem 
inkább a vele kapcsolatos döntéshozatalra összpontosítjuk figyelmünket, 
ami magától értetődően nagy befolyással van az akkumulációk terjedel
mére és növekedési ütemére. 

Az utóbbi negyedszázad gyakorlatából kitűnik, hogy a dolgozók egy
re kevésbé veszik ki részüket a felhalmozásnak mint megvalósított mun
katöbbletnek a felhasználásáról szóló döntéshozatalból. Ezért van szük
ség radikális változásokra a jövedelemmel, különösen a munkatöbblet
tel kapcsolatos döntéshozatalban. A jelenlegi helyzet ugyanis társadal
munknak ebben az alapvető fontosságú és sorsdöntő kérdésében már-
már drámai. Ahhoz, hogy megközelítőleg pontos választ kapjunk a 
kérdésre, hogy a társult dolgozók milyen mértékben éltek a felhalmo
zással kapcsolatos döntéshozatali jogukkal, mindenekelőtt át kell tekin
teni az alapeszközökbe való beruházások struktúráját, s azt kell kiérté
kelni az intézményesítés társadalmi változások szempontjából. 

1961-ben a gazdasági szervezetek 29,5 százalékban, a bankok 0,9 
százalékban, a társadalmi-politikai közösségek pedig 61,7 százalékban 
vették ki részüket az alapeszközökbe való beruházásokból. A munkás
önigazgatás második évtizedének elején kialakult részvételi arány arra 
enged következtetni, hogy a központosított állam tulajdonosi monopólium 
töltött be döntő szerepet a felhalmozással kapcsolatos döntéshozatalban. 
1970-ben viszont a gazdasági szervezetek 27,4, a bankok 51,2, a társa
dalmi-politikai közösségek pedig 15,7 százalékban vettek részt az emlí
tett beruházásokban. 

A munkásönigazgatás második évtizedének végén — a nagy társa
dalmi változások előestéjén — ezek a beruházási eszközök a bankokban 
összpontosultak. A gazdasági szervezetek helyzete ilyen vonatkozásban 
egy évtizeden át változatlan maradt. Annak következtében, hogy az 
alapeszközökbe való beruházások eszközei átkerültek a központosított 
államtulajdonosi monopólium hatásköréből a bankokba, lehetővé vált, 
hogy a bővített újratermelésről, a felhalmozási eszközökről, a decentra
lizált államtulajdonosi és technokrata szféra döntsön. 2 

A társult munka rendszere által megalapozott 1971-es társadalmi vál-



tozásoknak az volt a célja, hogy határozottan elejét vegye a társult 
dolgozók jogfosztásának a felhalmozásra vonatkozó döntéshozatalban. 
Nézzük, mennyire érvényesültek ezek a változások a gyakorlatban? 

A kérdést nem nehéz megválaszolnunk, csak át kell tekintenünk az 
alapeszközökbe való beruházások megoszlását az önigazgatás harmadik 
(1971—1980) és negyedik (1981—1984) évtizedében. A bankok és a 
társadalmi-politikai közösségek a munkásönigazgatás harmadik évtize
dében, tehát 1971 és 1980 között a z említett eszközök 51,2—66,1 szá
zalékát, illetve a jelenlegi évtizedben 34,0—51,5 százalékát mondhatták 
a magukénak. A z alapeszközökbe való beruházások általános elemzése 
arra utal', hogy a dolgozóknak a felhalmozással kapcsolatos döntésho
zatalban való részvétele a munkásönigazgatás harmadik és negyedik év
tizedében is csorbát szenvedett. A z igen jelentős intézményesített tár
sadalmi változások ellenére sem sikerült tehát komolyabban elejét ven
ni a decentralizált államtulajdonosi monopóliumnak, legalábbis ami a 
bővített újratermeléssel, a köztársasági és tartományi jellegű bankokba 
összpontosított felhalmozással és a társadalmi-politikai közösségekkel k a p 
csolatos döntéshozatalt illeti. Ezeknek a tényeknek az alapján joggal 
vetődik fel a kérdés: vajon ki és minek alapján döntött a technológiai 
fejlődés anyagi a lapját képező felhalmozási eszközökről? Túl hosszadal
mas lenne, s talán szükségtelen is felsorolni mindazokat a társadalmi 
állásfoglalásokat (a J K S Z kongresszusainak határozatait, az alkotmányt 
és a társult munkáról szóló törvényt), amelyek ebben az időszakban 
szabályozták a társultmunka-a'lapszervezetek dolgozóinak az összjöve
delemmel, s ezek szerint a munkatöbbletként megvalósított felhalmozás
sal kapcsolatos döntéshozatalát. A gyakorlatban végbemenő változások 
viszont arra utalnak, hogy nem valósul meg az általános társadalmi 
irányvétel. Így megállapíthatjuk, hogy a decentralizált államtulajdonosi 
monopólium — vagy ahogyan általában nevezik: a gazdasági és tár
sadalmi hatalom elidegenült központjai — a társultmunka-szervezetek 
technokrata erőivel összejátszva megtartották a felhalmozással kapcso
latos döntéshozatal feletti társadalmi befolyásukat. Ehhez még hozzá
tehetjük, hogy az emberiség történetének tapasztalatai szerint a mun
katöbblet felhasználásáról döntő .társadalmi struktúra határozza meg a 
társadalmi változásokat is. 

Hogyan és miért kerülhetett erre sor? Számtalan oka volt a megcsonr 
tosodott hatalmi tényezők fennmaradásának. Ezek közül csak néhányra 
térünk ki. A z említett dokumentumokban intézményesített társadalmi 
változásoknak kellett volna egy határozott akció után a társadalmi ú j 
ratermelés legfontosabb pontján, a felhalmozásra vonatkozó döntésho
zatalban megfosztani hatalmától a bürokratikus és technokratikus mo
nopóliumot. (Egyes szerzők bizonyára nem értenek egyet e megálla
pításokkal, de erre a későbbiek folyamán még visszatérünk.) Megterem
tették az említett monopóliummal való szakítás legfontosabb társadalmi 
feltételeit: megszüntették az államnak a bővített újratermelésben érvé
nyesülő gazdasági hatalmát képező állami beruházási alapokat és létre-



hozták a társultmunka-alapszervezetek mint a jövedelmemre vonatkozó 
döntéshozatal technokrata, 'kisajátításának önigazgatási akadályait. A va
lóságos helyzet viszont az, hogy a szubjektív szocialista tényezők és az 
önigazgatás intézményei a gyakorlatban következetesen és határozottan 
nem váltották valóra ezeket a társadalmi célkitűzéseket. Egyesek szá
mára ez a megállapítás is vitatható, de erről szintén a későbbiékben. A 
gyakorlatban beigazolódott Kardelj megfogalmazása, miszerint: „ . . .nem 
mindig a munkásosztály a legjelentősebb tényező, nemegyszer a nálá
nál ténylegesen erőteljesebb techno-bürokTatikus és központosított ál
lamhatalmi monopólium manipulációjának tárgyává válik." 3 

A társult munka rendszerének gyakorlati bevezetése során a változá
sokkal szembehelyezkedtek a felhalmozás jelentős részének elosztására 
hatást gyakorló decentralizált államtulajdonosi monopóliumok és a tár
sultmunka-szervezetek technokrata erői, amelyek — amennyire csak le
hetett — akadályozták a tényleges decentralizációnak a társult dolgo
zók autonóm döntéshozatalává történő átalakulását. Így a felhalmozási 
eszköz formáját öltő munkatöbblet kétszeresen elidegenedett a társuk 
dolgozóktól: egyrészt a bankokba és a társadalmi-politikai közösségekbe 
való összpontosítás, másrészt pedig a technokrata struktúráknak a „ tár 
sult dolgozók nevében" az eszközfelhasználásra vonatkozó döntéshoza
tala által. A jövedelemmel, de különösen a munkatöbblettel kapcsolatos 
döntéshozatal megváltoztatása érdekében ismét 4 azon a nézeten vagyok, 
hogy le kell írni a társultmunka-szervezeteknek azokat az adósságait, 
amelyek a bankok fiktív hitelképessége alapján folyósított kölcsönök 
következtében és a társadalmi-politikai közösségek által kialakított ad
minisztratív kényszer folytán keletkezett eszközforrások alapján jöttek 
létre (ahogyan ezt a hosszú távú gazdaságszilárdítási program záradéka 
megállapítja), azzal a törvényes kötelezettséggel, hogy ezeket az eszkö
zöket be kell jegyezni az a lap- és egyéb társultmunka-szervezetek ügy
viteli a lapjába, Ez lenne az első jelentős lépés a bankokba és a társa
dalmi-politikai közösségekbe összpontosuió decentralizált névtelen álla
mi tőke felszámolására, ez különösen az említett források alapján ki
alakított kölcsönvisszafizetés eszközeire vonatkozik. Nincs más hátra, 
mint határozott lépéseket tenni annak érdekében, hogy elejét vegyük az 
említett tőke megújulásának és felszámoljuk erőforrásait. Nyilvános vi
tákon több alkalommal kértem, hogy támogassák vagy cáfolják meg j a 
vaslatomat. Erre hívtam fel a figyelmét A munkásosztály és a J K S Z 
ma címmel 1986 januárjában Újvidéken megszervezett tudományos ösz-
szejövetel részvevőinek is. B 

Az általam felállított diagnózist és a társult dolgozóknak a felhalmo
zásra vonatkozó döntéshozatalban nyilvánvalóvá vált jogfosztásának 
megakadályozására tett (első lépésnek szánt) javaslatomat dr. Aleksan
dar Raič bírálóan elemezte. Mindenképpen kedvezőnek találom, hogy 
végre reagáltak a 'többször elhangzott javaslatra, a z viszont más kér
dés, hogy magamévá teszem-e Raič bírálatát, és módszerét miként ér
tékelem. 



Utalt arra , hogy meggyőzően személtetem, történelmileg és gazdasá
gilag elemzem „ a társult munlka rendszerében észlelt, a bankokba és 
önigazgatási jellegűnek titulált alapokba koncentrált munkatöbbletnek az 
állami pénzügyi rendszer által kapitalizálódva végbemenő visszafejlődé
sét" 8, és hogy sikertelennek minősítem az ideológiai és politikai jellegű 
nyomásnak, valamint az intézményes változásoknak a társult dolgozók 
munkatöbblettel kapcsolatos döntéshozatalban érvényesülő jogfosztásának 
a felszámolására tett kísérletet. Kritikusom szerint azonban éppen a tár
sultmunka-szervezetekkel kapcsolatos „fundamentalizmusomhoz" való kö
vetkezetességem akadályoz meg az ún. reális önigazgatás tényszerű elemzé
sében, 7 amit egyébként Kaié véleménye szerint nem is vihettem volna 
véghez, mert „ a társadalom értékorientációja és annak a társult munka 
rendszere kategóriájában megtestesülő gnoszealógiai kifejezési formája 
ideológiai természetű misztifikációt (kiemelés tőlem — T. B.) tartalmaz, 
amelyekkel igazolja az említett (elidegenedett — T. B. megjegyzése) ha
talmi központok valóságos pozícióját és óvja őket a tudományos bí
rálattól". 8 

H a a z olvasó figyelmesen olvassa említett munkámat, bizonyára meg
győződik Raié megjegyzéseinek értelmetlenségéről, különösen ami a gaz
dasági és politikai hatalom elidegenült központjainak az igazolását és 
védelmét illeti. Vajon Rai2 számára valóban nem világos, hogy a tár-
sultmunka-alaipszervezetek társult dolgozóinak az autonómiáját szorgal
mazva — a termelési feltételek és a munkaeredmények birtokba vételére, 
a munka és az eszközök társítására, végső soron pedig a termelőerők 
és a termelési viszonyok fejlettségének megfelelő, a munka felszabadí
tásáén folytatott kitartó harcra gondolunk — nem olyan álláspontot 
képviselek munkámban, amiért ő a saját szemüvegén — a tulajdon plu
ralizmusának és a polgári társadalom egyéb osztályjellegű vonatkozásai
nak a szemüvegén át — nézve a „tudományos kritika" nevében a vád
lottak padjára állít. 

A z adósságoknak a z említett módon való leírására tett javaslatomra 
Rai£ a következőképp reagált: „ A társultmunka-szervezetekkel kapcso
latos "fundamentalizmus* a legkisebb módosítás, kiegészítés és a társult 
munka rendszerének a továbbfejlesztése nélkül, pusztán az állam pénz
ügyi ós reformjellegű törvényhozásával úgymond egyik napról a má
sikra — anélkül, hogy a szubjektív szocialista tényezők politikai akciót 
indítanának az elidegenült gazdasági és politikai hatalmi központok 
(azaz ugyanannak az államnak, amely a törvényeket hozza) felszámo
lására — megoldja szocialista forradalmunknak azt a kulcsfontosságú 
problémáját, amellyel társadalmunk az utóbbi másfél évtized során vi
askodott!" 9 Most nem részletezném Raiönak az elidegenült gazdasági és 
politikai hatalmi központok leépítésére vonatkozó javaslatát , csupán 
bírálata kapcsán hívnám fel a figyelmet két tényre. Raie" egyrészt az 
elidegenült hatalmi központok felszámolása érdekében politikai akciót 
vár el a szubjektív szocialista erőktől, de már a rákövetkező bekezdésé
ben kiemelten hangsúlyozza, hogy: „Ennek a koncepciónak az a legfőbb 



hibája, hogy gazdaságon kívüli intézkedésektől (kiemelés tőlem — T. B.) 
várja el a decentralizált névtelen állami tőke fe l számolását . . ." 1 0 A z 
elmondottak alapján úgy tűnik, Raié a saját álláspontját is tagadja, 
mert először maga javasolja, majd pedig kétségbe vonja a gazdaságon 
kívüli intézkedéseket, a politikai akciókat. Másrészt viszont elvszerűen 
azt állítja, hogy olyan megoldást javaslok, amelynek következtében egyik 
napról a másikra végérvényesen megoldható lenne szocialista forradal
munk egyik kulcsfontosságú problémája. A Raicí által bírált beszámolóm
b a n 1 1 a z alábbiakat írtam: „Ennek alapján lehetőség nyílna az első ha
tározottabb lépés megtételére a decentralizált névtelen állami tőke fel
számolása irányában . . ." 1 2 Tehát az adósságok leírására tett javaslat 
csak az első lépésnek számítana, nem pedig olyan megoldásnak, amely 
önmagában véve teljes értékűen és átfogóbb gazdasági és társadalmi vál
tozások nélkül oldaná meg a társult dolgozóknak a felhalmozással k a p 
csolatos döntéshozatalában tapasztalható jogfosztottságuk kérdését. Nyi l 
vánvaló tehát, hogy Rai2 számára csak azért volt szükség javaslatom 
téves értelmezésére, sőt meghamisítására, hogy „végérvényesen" rám bi
zonyítsa a társultmunka-szervezetekkel kapcsolatos „fundamentalizmu
somat" és az elidegenült gazdasági és politikai hatalmi központok ku
lisszák mögötti védelmét. 

A z ilyen ködösítések és félremagyarázások aligha járulnak hozzá a 
fentiekben említett súlyos problémák megoldásához, pedig alapjában vé
ve ezeknek a rendezésétől függ a technológiai fejlődés és a társult dol
gozók önigazgatása. 

Jegyzetek 

1 Egyes szerzők teljes egészében tagadják a munka- és eszköztársítás társadal
mi és gazdasági realitását. Így például dr. Aleksandar Raič, aki az 
általam képviselt álláspontot a társultmunka-szervezetekkel kapcso
latos „fundamentalizmusnak" minősítette, és soraimból azt olvasta 
ki, hogy az elidegenült gazdasági és hatalmi központok leplezett 
szószólója vagyok, a következőket írja: „Ennek az észleléstől men
tes hozzáállásnak (a társult munka tartalmát dogmatikus keretek 
közé helyező szemlélethez viszonyítva — T. B. kiemelése) az a lé
nyege, hogy revideálja Marxnak a tőkéről szóló tanítását és a mun
ka és az eszközök társításának idealista koncepciójával helyettesíti 
be, amely szerint az általános társadalmi tulajdon keretében érvé
nyesülő tőke és bérmunka közötti ellentétek felszámolásával már 
megszabadultak osztályjellegű ellentmondásaiktól." (A. Raič: Kriti
ka „ourskog fundamentalizma" — Uslov prevazilaženja protivureč-
nosti realnog samoupravljanja, Radnička klasa i S K J danas c. gyűj
teményes kötet, Belgrád 1986, 860. old.). 

2 Az állami beruházási alapok 1964-ben történt megszüntetésével és a gazda
sági reform intézkedéseivel Kardelj szerint „ . . . Sikerült elejét venni 
az államtulajdonosi monopólium gazdasági és politikai hatalmá-



n a k , " . . . (Samoupravljanje i društvena svojina, Belgrád 1973, 126. 
old.). Álláspontját azzal egészíteném ki, hogy ezt a monopóliumot 
központosítottnak nevezném, amire az elemzés során majd részlete
sen kitérek. 

Edvard Kardelj: Slobodni udruženi rad, Belgrád, 1978. 8. old. 
Javaslatomat először a Komunist 1321. számában (1982. július 16.) ismer

tettem, majd pedig több alkalommal is hangoztattam nyilvános vi
tákon és tanulmányaimban. 

Ezen az összejövetelen az alábbiakat mondtam: „Űgy tűnik, javaslatomat 
nem értik meg, vagy nem fogadják el, illetve ki kellene mondani, 
hogy nincs igazam." (Radnička klasa i S K J danas c. gyűjteményes 
kötet, Belgrád 1986, 852. old.). 

Raič: I. m. 861. old. 
I. m. 861. old. 
I. m. 861—862. old. Raič nem elégszik meg az említett megállapításokkal, 

hanem még azzal is megvádol, hogy a gazdasági és politikai hata
lom elidegenült központjait védelmezem. Írása folytatásában a kö
vetkezőket mondja: „Azáltal, hogy eltereli a tudományos megalapo
zottságú kritika figyelmét az ún. reális önigazgatásról és a társa
dalom elködösödő idealisztikus értékorientációjára összpontosít, való
jában a gazdasági és politikai hatalom névtelen és elidegenedett köz
pontjainak ideológiai védelmére kel." Ezúttal mellőzném Raičnak a 
reális önigazgatás tőkéjével, bérmunkájával, részvényességével stb. 
kapcsolatos konkrét — nem pedig elködösített — nézeteinek az is
mertetését. Erre majd az egyik soron következő, a társultmunka
szervezetekkel foglalkozó „fundamentalizmussal" kapcsolatos mun
kám 1. számú lábjegyzetében kerítek sort. Csupán megismételném, 
hogy mit értek „a társadalom elködösödő idealisztikus értékorientá
ciója". A Raič által bírált beszámolómban, amely a Radnička klasa 
i S K J danas (Belgrád, 1986. 509. old.) című gyűjteményes kötetben 
jelent meg, a társult munka rendszerének a megvalósításával kapcso
latos nehézségekre rámutatva vetettem fel a kérdést: „Vajon az alap
szervezeteken alapuló társult munka megmarad-e társadalmunk stra
tégiai irányvételének az olyan értékorientációk megvalósítása során, 
mint amilyen a munka felszabadítása a szocializmus kiépítésének 
ebben a történelmi időszakában.. ." Nem látok semmiféle ködösí
tést a társadalmi értékorientáció ilyen meghatározásában, ami hosszú 
távú történelmi folyamatként a munka felszabadítására irányul. Kö
dösnek csak azok számára tűnik, s marad is — legyenek azok akár 
egyének, akár társadalmi struktúrák —, akik képtelenek felfedni, 
vagy egyáltalán tagadják a szocializmus történelmi küldetését, a 
munka és az ember felszabadításában, akik képtelenek rájönni, hogy 
a szocialista önigazgatású társadalom „a kommunizmus (a szabad 
termelők társulása) céljai nélkül értelmetlenség és nem vezet sehová". 
(A J K S Z X . kongresszusának álláspontjait és határozatait előkészítő 
platform, Belgrád 1973, 39. old.) 

Raič: I. m. 864. old. 
I. m. 864. old. 
Ostvarivanje sistema udruženog rada — strategijsko pitanje oslobađanja 



rada, Radniőka klasa i S K J danas című gyűjteményes kötet, Belgrád 
1986, 517. old. 

1 2 Raiénalk a tanulmányommal kapcsolatos kritikáját mi sem jellemzi jobban, 
mint hogy az említett tudományos tanácskozáson, amelyet Újvidéken 
tartottak meg 1986 januárjában, egy szót sem ejtett a beszámolóm
ban kifejtett nézetekről, hanem a saját elképzeléseit taglalta. Ezt 
követően a tanácskozás anyagát közreadó kötet vitaanyagában tette 
közzé bírálatát, aminek gyakorlatilag semmi köze a felszólalásához. 
Ennek a ténynek következtében hátrányos helyzetbe kerülve jelen
tettem be az imént egy ezzel kapcsolatos tanulmányomat. 

Rezime 

Projekt i stvarnost 

U radu se ukazuje da se nalazimo na pragu 21. veka, trećeg milenijuma, 
stoleća koje ocrtava nove — visoke tehnologije, novu realnu i životnu filo
zofiju. 

Elaborirajući suštinu sistema socijalističkog samoupravljanja u Jugoslaviji, 
ali i objektivne i subjektivne teškoće u njegovom ostvarivanju, autor postav
lja kardinalno pitanje: da li je socijalističko samoupravno društvo sposobno 
da se „uhvati" za sam vrh talasa tehničko-tehnoloških tekovina savremenog 
sveta, da odgovori izazovu budućnosti. Ukazujući da sadašnje stanje u društ
vu, njegovoj ekonomiji i tehničko-tehnoložkoj osnovi ne odslikava optimistički 
odgovor na ovo pitanje, odnosno da bi produžavanje sadašnjeg stanja ogra
ničavalo tehnološke tokove, sa zakonitom tendencijom stagnacije, tehnološke 
i ekonomske podvlašćenosti, ili izolacije, autor ističe da to nije i ne može 
biti odgovor koji zakonito proizilazi iz suštine socijalističkog samoupravlja
nja, jer u pitanju je stanje koje je rezultat ograničavanja i blokada ispoljava-
nja biti i socijalizma i samoupravljanja, u odnosu na kapitalizam i centrali-
zovani državni socijalizam, principijelno i dugoročno ima prednosti u tehno
loškom razvoju, jer je taj razvoj u funkciji potreba čoveka, pa je, samim tim 
i više voljno moguć. Najsnažniji oslonac budućeg tehnološkog razvoja Ju 
goslavije jeste obim i kvalitet obrazovanosti. Od presudne je važnosti, isuče 
autor, da se taj potencijal što pre, i što efikasnije uključi u materijalne i 
inventivne tokove reprodukcije, da, u krajnjoj liniji, nadoknadi nedostatak 
kapitala. 

Ukazujući na teškoće u ostvarivanju i razvijanju socijalističkog samoup
ravljanja, te na potrebu stalne i uporne borbe na tom polju, autor ukazuje 
da ovo ne treba da zatvori horizonte istraživanja budućnosti socijalističkog 
samoupravljanja, posebno u uslovima razvijenije tehničke civilizacije. Ukazu
jući na mnoge novosti koje će sobom doneci nova — visoka tehnologija, autor, 
analizom, dolazi do zaključka da će razvijena tehnička civilizacija otvarati, 
a ne sužavati horizonte samoupravljanja. Promenama u strukturi društvenog 
rada, i drugim merama koje će doneti nova tehnika i tehnologija, horizonti 
samoupravljanja će se širiti i rasprostirati na sva polja ljudske aktivnosti. 
Autor zaključuje da samoupravljanje nije kočnica nastupu razvijenije tehnič
ke civilizacije, već, naprotiv, ono širi prostor za to nastupanje, tada ni 



tekovine koje sobom nosi nova — visoka tehnika i tehnologija nisu prepreke, 
već, obrnuto, novi prostori razvoja samoupravljanja. Dalkle, horizonti bu
dućnosti su široko otvoreni i za nastup razvijene tehničke civilizacije, usme-
rene ka potrebi čoveka, i za razvijanje samoupravljanja kao čovekove pot
rebe u sadašnjosti i budućnosti. 

U nastavku, autor analizira i ocenjuje neke kontroverze na putu buduć
nosti, a posebno pitanje akcionarskog kapitala i, šire, tzv. rekapitalizacije so
cijalizma. Ove, i druge kontroverze autor ocenjuje i iznosi svoj sud. Isto 
tako, autor podvrgava kritičkoj analizi uzroke i posledice blokade odlučiva
nja udruženih radnika, a posebno odlučivanja o upotrebi akumulacije. Uka
zujući da su ove blokade kočnice tehnološkog razvoja i razvoja samouprav
ljanja, autor izvodi svoje predloge i otvara teorijsku polemiku s nekim auto
rima o načinu izvlašćivanja državno-svojinskog monopola u odlučivanju o 
upotrebi akumulacije. 

Resummee 

Entwurf und Tatbestand 

In der Arbeit, wird darauf hingewiesen, dass wir uns auf der Schwelle des 
X X I . Jahrhunderts befinden, des dritten Milleniums, des Jahrhunderts das 
von neuen, hohen Technologien und neuer Arbeits- und Lebensphilosophie be
zeichnet wird. 

Das Wesen des Systems des sozialistischen Selbstverwaltung in Jugoslawien 
bearbeitend, so wie uach die objektive und subjektive Schwierigkeiten in ihrer 
Durchführung, stelk der Verfasser die kardinale Frage: ist die sozialistische 
Selbstverwaltungsgesellschaft fähig, sich mit dem eigentlichen Gipfel der tech
nischen und technologischen Resultaten der gegenwärtigen Welt, zuzufassen um 
den Herausforderungen der Zukunft zu entsprechen. Darauf hinweisend, dass 
der heutige Zustand in der Gesellschaft, in ihrer Wirtschaft und technisch
technologischer Grundlage, keine optimistische Antwort auf diese Frage wie
derspiegelt, bzw. dass die Weiterführung des jetztigen Zustandes die technologische 
Vorgänge begrenzen würde, mit gesetzmässiger Tendenz der Stagnation, tech
nologischer und ökonomischer Unterjochung oder Isolation, weist der Verfasser 
darauf hin, dass das nicht die Antwort ist und sein kann, die aus dem Wesen 
der sozialistischen Selbstverwaltung gesetzmässig erscheinen soll, da die Frage 
aus dem Zustand der Begrenztheit und Blokade des Sozialismus und der Selbst
verwaltung resultiert. Daher hat, land der Auffassung des Verfasser, die so
zialistische Selbstverwaltung gegenüber dem Kapitalismus und dem zentra-
listisch-staatlichen Sozialismus prinzipielle und langjährige Vorteile in der tech
nologischen Entwicklung, da diese Entwicklung in der Funktion der mensch
lichen Bedürfnissen und daher auch mehr wunschmöglich ist. Die stärkste 
Stütze der zukünftiger technologischer Entwicklung Jugoslawiens ist Umfang 
und Qualität der Bildung des Volkes. Es ist von wesentlicher Wichtigkeit — 
unterstreicht der Verfasser — dass dieser Potential je eher und je effektvoller 
in die materielle und inventive Entwicklung der Reproduktion eingeschlossen 
wird und in letzter Linie, die Ungenügendheit des Kapkais ergänzt. 

Auf die Schwierigkeiten in der Durchführung und Entwicklung der socialistischen 



Selbstverwaltung, hinweisend, sowie auf die Nötigkeit des dauernden und starren 
Kampfes in dieser Hinsicht, unterstreicht der Verfasser, dass das nicht die 
Horizonte der Untersuchungen der Zukunft bilden darf, besonders in Hinsicht 
der Entwicklung der technischen Zivilisation. Auf viele Neuigkeiten hinwei
send, die die neue hohe Technologie, mit sich bringt, kommt der Verfasser in 
seiner Analyse zum Entschluss, dass die entwickelte technische Zivilisation den 
Gesichtskreis der Selbstverwaltung erweitern und nicht verängern wird. Mit 
Änderungen der Struktur der gesellschaftlichen Arbeit und anderer Mass
nahmen, die die neue Technik und Technologie mit sich bringen wird, werden 
sich die Horizonte der Selbstverwaltung erweitern und sich aus alle Flächen 
der menschlichen Entwicklung verbreiten. 

Der Verfasser stellt fest, dass die Selbstverwaltung keine Hemmung der 
Entwicklung technisch höherer Zivilisation ist, sondern im Gegenteil, erweitert 
sie den Weg zu dieser Entwicklung und daher sind auch die Resultaten, die 
die hohe Technik und Technologie mit sich bringen, keine Hemmungen sondern 
im Gegenteil, neue Möglichkeiten der Entwicklung der Selbstverwaltung. Die 
Horizonte der Zukunft sind daher weit geöffnet für das Durchkommen der 
entwickelten, technischen Zivilisation, die an die Bedürfnisse des Menschen 
angewiesen sind, sowie auf die Entwicklung der Selbstverwaltung als wichti
gen Bedürfnis der Menschen, in der Gegenwart und in der Zukunft. 

In der weiteren Arbeit, analysiert und bewertet der Verfasser einige Ge
gensätze auf dem Wege der Zukunft und besonders die Fragen des Aktionär
kapitals, sowie weiter die Rekapitalisation des Sozialismus. Diese und andere 
Gegensätze, bewertet der Verfasser und teilt seinen Urteil mit. Ebenso unter
wirft der Verfasser einer kritischen Analyse die Ursachen und Folgen der 
Blokade der Entschlüsse der vereinigten Arbeiter, besonders in Hinsicht der 
Entschlüsse, über den Gebrauch der Akkumulation. Hinweisend auf die Tat
sache, dass diese Biokaden Hemmungen der technologischen Entwicklung und 
der Selbstverwaltung sind, führt der Terfasser seine Vorschläge an, und öffnet 
eine theoretische Polemik einigen Verfassern über die Methoden und der 
Beschlagnahme des staatlichen Eigentummonopols in der Verwendung der Aku-
mulation. 



Original scientific paper 

Hódi Éva 

A FIATALKORÚAK SZEXUÁIIS ÉRDEKLŐDÉSE 

A mai fiatalok problémáiról szólva a dohányzás, az alkoholfogyasz
tás, a megjelenő kábítószerveszély számbavétele mellett különös figyel
met érdemel a párkapcsolatok, a nemi magatartás, a fiú—lány viszony 
jellegzetes sajátosságainak kérdése. Míg ugyanis a fiatalkorúak dohány
zása, alkoholfogyasztása elsősorban a felnőtteket — szülőket, nevelő
ket, orvosokat — nyugtalanítja, s maguk az érintettek általában a bo
rúlátó jóslatokkal mit sem törődve vígan pöfékelnék, s időről időre a 
pohár aljára néznek, a fiúk és lányok kapcsolatának, egymás iránti 
érdeklődésének kérdése fiatalokat és felnőtteket egyaránt foglalkoztat. 
Más szempontból természetesen; a mai fiatalok nemi magatartásának 
alakulása a szülők számára elsősorban morális-etikai vonatkozásban je
lent gondot, orvosi szempontból egészségügyi feladat, felvilágosító-is-
meretterjesztő tevékenység — ez utóbbit szülőknek, nevelőknek, orvo
soknak együttesen kéne felvállalniuk —, a szaktudományos megközelí
tés viszont a pszichoszexuális érdeklődés megjelenésével mint a szemé
lyiságfejlődés egy fontos állomásával foglalkozik. Mármost hogy viszo
nyulnak e kérdéshez maguk a fiatalok? A tizenéves korosztály kedvelt 
lapjában, a Képes Ifjúságban 1986 őszén több szám is foglalkozott a 
témával. 1 Nem minden tanulság nélkül való, ha áttanulmányozzuk eze
ket az írásokat, melyékből kiviláglik, hogy fiúk és lányok egymás irán
ti viszonyát maguk a fiatalok is ellentmondásosnak látják. Gondolko
dóba ejtő azonban az őszintétlen hangütés, a mesterkéltség, a hamis há
nyavetiség, mellyel érzékeltetni kívánják a köztük levő feszültségeket. 
A z említett példa azért érdemel figyelmet, mert súlyos hiányosságokra 
enged következtetni. Úgy tűnik ugyanis, hogy a mai fiataloknak nem
csak a nemi viselkedéssel kapcsolatosan vannak problémáik, de hiányos 
tudással és önismerettel rendelkeznek ahhoz, hogy problémáikról számot 
adjanak, mint ahogy nyelvi-fogalmi kifejezőeszközeik szintje sem elég
séges ahhoz, hogy e problémákat megfogalmazzák. 

A jelenség magyarázata igen összetett. Közhelyszerű, hogy a nemi 
érés, a biológiai fejlettség a korábbi évtizedekhez, sőt az előző száza-



dókhoz képest felgyorsult, de ezt nem követte hasonló ütemben a sze
mélyiség egyéb vonatkozásainak gyorsabb fejlődése. „Napja inkban a 
kamaszkor korábban kezdődik, de tovább is tart, mint az előző száza
dokban" — írja dr. Lux Elvira Szexuálpszichológia c. könyvében. 2 „ E t 
től azonban még igen messze van időben a teljes önállóság elérése, a 
saját életvitel és család kialakításának reális lehetősége. Különösen el
húzódó az egzisztenciális felnőtté válás, ami gyakran több mint tíz év
vel a pubertás után következik be. Ezek a tényezők magyarázzák az 
ifjúság külön társadalmi réteggé válását, és azt, hogy a felnőttek elis
merték egy »ifjúkori személyiség* létezését. A fiatalság kivívta autonó
miáját, elismerését, megteremtette saját rétegkultúráját (án. ifjúsági kul
túra), de adós maradt a megfelelő viselkedésformák, erkölcsi és érték
rend megfogalmazásával." 5 Mint ahogy Lux Elvira könyvében olvas
hatjuk, ma már létjogosultságot kapott „ifjúkori személyiségről" és „if
júságról mint társadalmi rétegről" beszélni, s e fogalmak alatt bizonyos 
diszharmonikus személyiségjegyeket és társadalmi helyzetet érteni. E z 
zel azonban nem oldódott meg a fitalok felemás helyzete sem társadal
mi-egzisztenciális, sem pedig egyéni-pszichés vonatkozásban — legfeljebb 
csak elfogadottá vált. A társadalmi beilleszkedés időpontja egyre később
re tolódik, de ugyanilyen nagy gondot okoz az is, hogy a személyiség 
fejlődése nem harmonikusan megy végbe, hanem bizonyos fáziseltolódá
sok figyelhetők meg egyes személyiségjegyek korábbi vagy későbbi ki
alakulásában. Ujabb vizsgálatok arra a tendenciára hívják fel a figyel
met, hogy az utóbbi tíz-tizenöt évben a biológiai értelemben vett akce-
leráoió folyamata érzékelhetően lelassult, viszont felgyorsult a serdülő
korú fiatalok pszichoszexuális fejlődése. 4 E z a jelenség várhatóan még 
inkább az érdeklődés homlokterébe állítja a fiatalkorúak nemi maga
tartásával, szexuális viselkedésével kapcsolatos problémákat. A pszicho
szexuális érdeklődés korai megjelenése ugyanis nemcsak a társadalmi 
érettség szintjével nincs összhangban, de a személyiség olyan vonatkozá
saival sem, mint pl. a többé-kevésbé szilárd énkép, az önismeret, az ér
zelmi stabilitás, sőt nemritkán az alapvetően szükséges szexuális ismere
tekkel sem. Műegyetemi hallgatók körében végzett vizsgálatok feltárták 
ez utóbbi jelenséggel kapcsolatosan azt a sajátosságot, hogy a szexuális 
érdeklődés megjelenéséhez képest a felvilágosítás késik, és hiányos ma
rad, de rámutattak arra is, hogy a szexuális téren felvilágosultabb fia
talok a várakozástól eltérően később kezdenek nemi életet, mint azok, 
akik tudatlanabbak.* 

Általánosságban véve azt mondhatjuk, hogy a fiatalkorúak nemi ér
deklődése három alapvetően fontos dimenzióból szemlélve mutat lényegi 
ellentmondást. Egyfelől a biológiai és társadalmi érettség, másrészt a 
biológiai és pszichés érés időben való szétcsúszása jelent konfliktust, ame
lyet még jobban elmélyítenek a hiányos és nem megfelelően időzített 
szexuális ismeretek. A társadalmi érettség elérésének időpontja a hosz-
szú iskolázás, a késői munkába állás következtében annyira kitolódott 
napjainkban, hogy nem ritka az az eset sem, hogy a fiatalok korábban 



kötnek házasságot, mintsem a társadalmi érettséget dérnek. Kérdéses, 
hogy ilyen esetben, a szülői gondoskodásra szoruló, önmagát ellátni kép
telen, esetleg még iskolás „házas" fiatal mennyire tekinthető igazan 
felnőttnek. 

A biológiai és társadalmi érettség időbeli eltérése a fiatalkorúak nemi 
magatartásával kapcsolatos problémák egyik állandó forrása. Jelenleg 
ezzel a körülménnyel számolni kell, mert semmi jel sem mutat abba az 
irányba, hogy belátható időn belül változás történne e téren. Ebből a 
szempontból leggyakrabban a fiatalok nemi viselkedésének külsődleges 
megnyilvánulásai kerülnek összeütközésbe egy más értékrenddel. Hogy 
e külsődleges megnyilvánulások, melyek néha szélsőséges formákat öl
tenek, és a felnőtt korosztályok számára elfogadhatatlannak minősül
nek, milyen belső feszültségeket jelenítenek meg, arról inkább akkor sze
rezhetünk tudomást, ha figyelembe vesszük a fiatalkorúak személyiség
fejlődésének sajátosságait, a biológiai, érzelmi, tudati tényezők kialaku
lásában jelentkező eltéréseket. Ezzel kapcsolatosan több kutatási ered
mény is rámutatott arra, hogy a fiatalok szexuális érdeklődése olyany-
nyira nincs összhangban az érzelmi megalapozottsággal, hogy az ese
tek jó részében a kapcsolatteremtés indítékai egyszerűen nélkülözik az 
érzelmi motivációkat, és főleg külsődleges szempontok alapján, mint pl. 
barátok hatására, kíváncsiságból stb. jönnek létre. 6 Ezekhez a problé
mákhoz járul hozzá még az is, hogy a fiatalok felvilágosultságában, 
szexuális tájékozottságában is komoly hiányosságok vannak, amelyeket 
sokszor maguk a fiatalok is lepleznek, és így gyakran csak közvetve 
derülnek ki. 

Jelen felmérésünk keretében zömmel 14—17 éves általános és közép
iskolás fiúk és lányok nemi érdeklődésének megjelenéséről, jellegéről, 
szexuális felfogásáról kívántunk képet kapni, valamint arra voltunk 
kíváncsiak, mennyire érzik szükségét a fiatalok a szexuális tanácsadás
nak és felvilágosításnak. Vizsgálatunkkal arra a kérdésre is választ sze
rettünk volna kapni, hogy a nemi magatartásra vonatkozó vélemények, 
elképzelések a nemek szerint különböznek-e, s a z esetleges különbségek
ből következtetni lehet-e fiúk és lányok közötti feszültségekre, vagy pe
dig e feszültségek okai más körülményekben keresendők. A felmérés 
iskolai környezetben készült, és részét képezi egy általános vizsgálatnak, 
melynek keretén belül a fiatalok közérzetét, dohányzását, alkoholfo
gyasztását és az esetleges kábítószerveszélyt elemeztük. 7 

Vizsgálati eredményeink szerint a másik nem iránti érdeklődés való
ban korán megjelenik a mai fiatalok között. Vizsgált személyeink 
94,44%-a úgy nyilatkozott, hogy már volt olyan eset, hogy nagyon tet
szett neki valaki. Ebből a szempontból sem a fiúk, sem a lányok között 
nem mutatkozott számbavehető különbség, de még az általunk vizsgált 
négy korosztályba tartozó fiatalok válaszai is csak elenyésző eltérést 
jeleztek. Már a (13) 14 éves fiúk és lányok több mint 90%-a nem kö
zömbös a másik nem iránt, hanem „tetszik—nem tetszik" alapon szelek
tál. E z a z érték aztán csak kissé változik a későbbi évfolyamokban. 



1. táblázatunk eredményei alapján arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a másik nem iránti érdeklődés megjelenését még korábbi évfolya
mokban kell keresni. 

1. táblázat8 

„Már volt úgy, hogy nagyon tetszett valaki" 

életkor fiúk 
n 

szerint 
•/« 

lányok 
n 

szerint 
•/. 

összesen 
n •/. 

(13) 14 évej 120 93,75 103 92,79 223 93,31 
15 éves 81 92,05 93 97,89 174 95,08 
16 éves 71 92,21 85 96,59 156 94,55 
17 (18) évej 44 97,78 32 94,12 76 96,20 

összesen 316 93,49 313 95,43 629 94,44 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

vizsgált személy N: 666) 

A másik nem iránti érdeklődés megjelenése tehát még a (13) 14 éves 
kor előtti időre tehető. Felmérésünk már csak azt regisztrálhatta, hogy 
mind a fiúk, mind a lányok csoportjában hasonló mértékű a másik nem 
felé fordulás, és ebből a szempontból az egyes korosztályokba tartozó 
fiatalok között sincs lényegi különbség. A fiatalok egy része azonban nem
csak érdeklődik a másik nem iránt, hanem meggyőződése szerint jobban 
is érzi magát másneműek társaságában. Különösen a fiúk keresik a má
sik nem társaságát, míg a lányok tartózkodóbbak: 40%-uk állította azt , 
hogy szívesebben időzik másneműek között, a fiúknál viszont majd 
60%-os volt ez az érték. És ez nem tekinthető alacsonynak sem a fiúk, 
sem a lányok esetében, annál is inkább nem, mert még ma is az a nézet 
tekinthető elfogadottnak, hogy a serdülőkorban bekövetkező idegrend
szeri-hormonális változások következtében nemegyszer zavar támad a 
másneműekkel való kapcsolatban. Felmérésünk szerint a fiúknak több 
mint felére már (13) 14 éves korban sem jellemző, hogy zárkózottá 
válna vagy elbizonytalanodna másneműek között, hanem éppen ellenke
zőleg: majd 60%-uk kifejezetten keresi a másneműek társaságát. A lá
nyoknál csak a 17 (18) évesek körében figyelhető meg ugyanilyen mé
retű törekvés a másneműek társaságának keresésére, a fiatalabb korosz
tályok nagy része még nem törekszik erre. 2. táblázatunk a fiataloknak 
a fenti kérdésre vonatkozó válaszait tünteti fel életkor és nemek sze
rinti megoszlásban. 

A fiatalabb lányok többsége még jobban szeret azonos neműek társa
ságában időzni, mint ahogy erre 2. táblázatunk felhívja a figyelmet, s 
csak majd 17 (18) éves korra tűnik el a fiúk és lányok között korábban 
tapasztalható különbség. Ettől az egy vonatkozástól eltekintve 1. és 2. 



életkor n 
fiú 

•/. n 
lány •/. összesen 

n 

(13) 14 éves 76 59,38 38 34,23 114 
15 éves 61 69,32 39 41,05 100 
16 é\es 40 51,95 37 42,05 77 
17 (18) éves 25 55,56 20 58,82 45 

összesen 202 59,76 134 40,85 336 

(fiú N : 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

táblázatunk eredményei abból a szempontból szolgáltak meglepetéssel 
számunkra, hogy a várakozástól eltérően általában nem jeleztek növek
vő tendenciát a (13) 14 és a 17 (18) éves fiatalok vélekedését, a másik 
nem iránti érdeklődését illetően. 

Manapság egyre több szó esik arról, hogy a fiatalok körében a sze
relem vesztett társadalmi presztizséből, és helyét a szexualitás foglalta 
el. A mai fiatalokat gyakran éri az a vád, hogy kellő érzelmi ráhango
lódás nélkül, pusztán külsődleges szempontok alapján — barátok hatá
sára, kíváncsiságból, rosszul értelmezett felnőtt szerepben pózolva — 
létesítenek szexuális kapcsolatokat. Ahogy Lux Elvira megfogalmazza: 
„ A mai fiatalok szemérmesek az érzelmeikben, és adakozóbbak szexuá
lisan." 9 Felmérésünk alapján ilyen jellegű következtetést nem tudunk le
vonni. A vizsgálatunkban részt vett fiatalok meglehetősen magas 
százalékban pozitívan vélekedtek a szerelemről, sőt, sokat azt állították, 
hogy jelenleg is szerelmesek. Ügy látszik, fiataljainknak nincsenek elő
ítéleteik a szerelemmel kapcsolatosan, nem tartják meghaladott, elavult 
jelenségnek, bár feltételezhető, hogy e fogalom alatt a legkülönbözőbb 
mélységű és intimitású érzelmi viszonyulásokat értették — az egyoldalú 
rajongástól és plátói szerelmektől kezdve egészen a nemi közvetlenséget 
feltételező kapcsolatokig. 3. táblázatunk mutatói szerint az általunk vizs
gált fiatalok 63,96%-a a felmérés időpontjában szerelmesnek érezte ma
gát. 

Eredményeink alapján kitűnik, hogy 666, zömmel 14 és 17 év közötti 
fiatalból 426 szerelmesnek érzi magát, s a fenti érték nem azt mutatja, 
hogy fiataljaink körében a szerelem vesztett volna valamit is presztizsé
ből. A fiúk és lányok között azonban érzékelhető a különbség a kérdést 
illetően. Míg ugyanis a lányoknak 75,91 % - a állította azt, hogy szerel
mes, s valamennyi korosztályban 70% fölötti értékeket kaptunk, a fiúk
nál kisebb volt ez a mutatószám. Már az átlagérték vonatkozásában is 
(52,37%) több mint 20%-os az eltérés, azaz ennyivel kevesebb fiú sze-

Másneműek társaságában jobban érzi magát, mint azonos neműek körében 



életkor n 
fiú 

•/. n 
lány •/. összesen 

n Vo 

(13) 14 éves 68 53,14 81 72,92 149 62,34 
15 éves 55 62,50 75 78,95 130 71,04 
16 éves 32 41,56 65 73,86 97 58,79 
17 (18) éves 22 48,89 28 82,35 50 63,29 

összesen 177 52,37 249 75,91 426 63,96 

(fiú N : 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

relmes, mint lány, de az egyes évfolyamok szerint is érdekes sajátosság 
figyelhető meg. A legfiatalabbak (a 1* és 15 éves fiúk) szerelmesebbek, 
mint a nagyobbak. Mindezt összevetve a fiúknak körülbelül a fele, a 
lányoknak pedig háromnegyed része érzi szerelmesnek magát a vizsgálat 
időpontjában, s ez a magas mutatószám arra utal, hogy a szerelem még
sem „ment ki a divatból" egészen a mai fiatalok körében. Sőt, a fia
talok legnagyobb része meggyőződéssel hangoztatja, hogy a szerelem ér
telmet ad az életnek, ami még jobban alátámasztja, hogy a szerelem 
napjainkban sem számít meghaladott jelenségnek a fiatalok szemében, 
hanem éppen ellenkezőleg, a többség komoly elvárásokkal tekint rá. 

4. táblázat 

„A szerelem értelmet ad az életnek" 

életkor fiúk 
n 

szerint 
•/• 

lányok 
n 

szerint 
»/t 

összesen 
n 

(13) 14 éves 107 83,59 87 78,38 194 
15 éves 82 93,18 89 93,68 171 
16 éves 63 81,82 73 82,95 136 
17 (18) éves 35 77,78 26 76,47 61 

összesen 287 84,91 275 83,84 562 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N : 666) 

Táblázatunk alapján megállapítható, hogy a vizsgált személyek több 
mint 80%-a nagyon pozitívan viszonyul a kérdéshez. Fiúk és lányok 
vélekedései között semmilyen említésre méltó különbséget sem tapasz-

„Ügy érzem, hogy szerelmes vagyok" 



talhatunk, sőt, még arra is felfigyelhetünk, hogy az egyes életkorokban 
a válaszokat tekintve fiúk és lányok „fej fej mellett" haladnak. Legna
gyobb százalékban a 15 éves fiatalok vannak meggyőződve arról, hogy 
a szerelem értelmet ad az életnek (több mint 90%-uk vélekedett így), 
a legkevesebb igenlő választ pedig a 17 (18) évesek adták, de még ők 
is többen voltak, mint a korosztály háromnegyed része. Enyhén érzé
kelhető egy olyan tendencia, hogy a z életkor növekedésével mintha 
csökkenne azoknak a száma, akik hisznek abban, hogy a szerelem értel
met ad életüknek, de ez a csökkenés nem túl nagy mértékű. Minden
esetre a fiatalok válaszainak magas átlagértéke alapján (83,38%) nincs 
okunk kétségbe vonni, hogy a mai fiatalok is hisznek a szerelemben, még
hozzá fiúk és lányok azonos mértékben. Különbséget legfeljebb abban a 
vonatkozásban találhatunk, hogy úgy tűnik, a lányok „szerelmesebb" 
természetűek, hiszen a fiúknál többen érezték szerelmesnek magukat. 

A fenti két kérdésre adott válaszok nyomán az az észrevételünk, 
hogy a mai fiatalok egymás iránti érdeklődése számos más kutatási ered
ménytől eltérően mégsem nélkülözi az érzelmi alapokat, sőt, a kapcso
latok jó része éppen ilyen jellegű alapokon nyugszik. A fiatalok sze
relemre vonatkozó felfogása is ezt támasztja alá. Ami persze nem jelen
ti azt, hogy kizárólag e tényezők játszanának szerepet a fiatalok kapcso
lataiban, de arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy a fiatalkorú 
fiúk és lányok nagy fontosságot tulajdonítanak a szerelemnek. 

Kapot t eredményeink más kutatásokkal összevetve részben abból a 
szempontból mutatnak eltérést, hogy sokkal nagyobb mértékben jelzik 
a másik nem iránti vonzalom megjelenését már (13) 14 éves korban, va
lamint a szerelmi élmény átélésében is magasabb értékeket kaptunk. H a 
adatainkat összehasonlítjuk egy 1970/71-ben végzett felméréssel, mely 
szerint heteroszexuális vonzalom 14—15 éves korban a fiúk 43%-nál, 
a lányoknak viszont csak 15%-nál volt kifejezhető, nagy eltérésekre 
figyelhetünk fel. Részben azért, mert ilyen nagy mértékű nemek közötti 
eltolódást egyáltalán nem jeleztek mutatóink, részben pedig azért, mert 
a hasonló generációba tartozó fiataloknál (14—15 éves korban) a nemi 
érdeklődés megjelenése 90%-nál magasabb értékben volt regisztrálható. 
Az első szerelem, szerelmi élmény átélésében úgyszintén számolhatunk 
eltérésekkel. A z említett másfél évtizeddel korábbi felmérés szerint a 
14—15 éves fiúk 28%-a, a lányoknak pedig 24%-a élt át szerelmet, 
16—17 éves korban viszont a fiúk 44,5%-a, a lányoknak pedig 
4 7 , 5 % - a . 1 0 A maii adataink fiúk és lányok viszonylatában már a fia
talabb generációk esetében is fordított helyzetet jeleznek: felmérésünk 
tanulsága szerint a lányok között sokkal többen vannak olyanok, akik 
szerelmesek, mint a fiúk között. Persze, mi a vizsgálat pillanatára vo
natkozó válaszokat kértük, s még ezek az értékek is jóval magasabbak, 
mint az említett másik vizsgálat általánosabb értékei. Még nagyobb len
ne a különbség, ha kapott eredményeinkhez hozzáadnánk azokat a mu
tatókat is, amelyek feltüntetnék, hogy a felmérés pillanatában éppen nem 
szerelmes fiatalok közül hányan éltek át már szerelmet. Az eltérésnek 



bizonyára az a magyarázata, hogy az elmúlt másfél évtizedben a pszichosze-
xuális érdeklődés megjelenése még korábbra tevődött. S hogy felméré
sünkben a lányok bizonyultak szerelmesebbnek a fiúknál és nem for
dítva, ez a körülmény inkább megfelel annak a fejlődési sajátosságnak, 
hogy a lányok biológiai érettsége még napjainkban is megelőzi a fiúkét. 

Felmérésünk eredményei egyértelműen arra utalnak, hogy napjaink
ban (13) 14 és 17 (18) éves kor között a másik nem iránti érdeklődés 
a korosztályok egészére jellemző. Ennek ismeretében különös figyelmet 
érdemel, hogy a másik nem iránt érdeklődő fiatalok saját bevallásuk 
szerint a nemi tapasztalatszerzésnek, a szexuális intimitásnak milyen fo
kára jutottak el. 5. táblázatunk adatai azt tüntetik fel, hogy a vizsgák 
személyek közül hányan csókolóztak már. 

5. táblázat 

„Már csókolózott valakivel" 

életkor n 
fiú 

V. n 
lány 

V. 
< 

n 
asszesen 

V. 

(13) 14 évej 41 32,03 24 21,62 65 27,20 
15 éves 57 64,77 65 68,42 122 66,67 
16 éves 52 67,53 68 77,27 120 72,73 
17 (18) éves 33 73,33 32 94,12 65 82,28 

összesen 183 54,14 189 57,62 372 55,86 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Táblázatunk összesített eredményei alapján a fiatalok 55,86%-a állí
totta azt, hogy már csókolózott valakivel. A z átlagértékek szempont
jából fiúk és lányok között csak mintegy 3%-os eltérést találunk. Az 
átlageredménynél azonban sokkal kifejezőbb, ha részben évenkénti meg
oszlásban vesszük szemügyre a táblázatot, részben pedig az azonos élet
korú fiúk és lányok közötti eltéréseket vizsgáljuk meg. A legfiatalabb 
generációban, a (13) 14 évesek csoportjában a lányoknak csak 21%-a 
állította, hogy csókolózott, a fiúknál mintegy 10%-kal több vallotta 
ugyanezt. Mind a fiúk, mind a lányok esetében azonban ugrásszerű 
emelkedéssel jár a 15. életév: fiúknál ez az emelkedés az egy évvel fia
talabb korosztályhoz viszonyítva több mint 30%-os, a lányok esetében 
pedig még ettől is több. A z előző év 21%-ához képest a 15 évesek 
68%-a állította, hogy már csókolózott. A későbbiek során tovább nö
vekszik a százalékarány, hogy 17 (18) éves korra elérje a 94%-ot. 
Kevés kivételtől eltekintve 17 éves korra a csókolózás már a korosztály 
egészére jellemző. Érdékes módon, ez a lányokra vonatkozik — az azo
nos korú fiúknak nem egészen háromnegyed része állította ugyanezt, te-



hát jóval kevesebben, mint a lányoknál. Táblázatunk alapján úgy tűnik, 
hogy fiatatjaink körülbelül kétharmad része már az általános iskola 
utolsó évére eljut a csÓkolózásig, a középiskola második évére pedig a 
lányok közül (5,88%-tól eltekintve) szinte mindannyian, a fiúknak pe
dig háromnegyed része. 

Felmérésünkben arra a kérdésre is választ szerettünk volna kapni, 
hogy a vizsgálatba bevont fiatalok közül hányan szereztek már sze
xuális tapasztalatokat, és hányan vannak olyanok, akik saját bevallá
suk szerint ezen a téren tapasztalatlanok. 6. táblázatunk mutatói erre 
a kérdésre adnak választ. 

6. táblázat 

szexuális téren nem teljesen tapasztalatlan" 

nem tapasztalatlan 
lány 

tapasztalati an 
életkor fiú 

tapasztalatlan 
lány fiú lány 

•/• V. •/. •/• 

(13) 14 éves 60,94 46,85 39,06 53,15 
15 éves 68,18 42,11 31,82 57,89 
16 éves 67,53 44,32 32,47 55,68 
17 (18) éves 73,33 79,41 26,67 20,59 

összesen 65,98 48,17 34,02 51,83 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Vajon mikor kezdik fiataljaink a szexuális jellegű tapasztalatok szer
zését? E z merül fel első kérdésként bennünk, ha 6. táblázatunk adatait 
megvizsgáljuk, hiszen a (13) 14 éves fiatalok csoportjában is a fiúknak 
60%-a, a lányoknak pedig 46%-a azt állította, hogy valamiféle sze
xuális tapasztalatai már vannak. Azaz a (13) 14 éves lányok közül is 
csak alig több, mint a fele vallotta, hogy ezen a téren teljesen tapaszta
latlan, s ez az érték, kis eltéréssel a 15 és 16 éves lányok csoportjára is 
jellemző lesz. A mutatószám a 17 (18) éves lányok esetében még jobban 
csökken, az ebbe a korosztályba tartozó lányoknak csak 20%-a állítja, 
hogy nincsenek szexuális vonatkozású tapasztalatai. Táblázatunk arra is 
felhívja a figyelmet, hogy a fiúk tapasztaltabbnak tűnnek, mint a lá
nyok: már a (13) 14 évesek közül is csak 39% vállalja azt, hogy tapasz
talatlan, az azt követő korosztályok közül pedig még kevesebben. A 
nemek közti különbség eléggé erőteljesen érzékelhető: majd minden kor
osztályban 15—25%-nyi tapasztalattöbblettel rendelkeznek a fiúk a lá
nyokhoz képest. Ez a különbség csak a 17 (18) évesek csoportjában 
egyenlítődik ki, sőt, pár százalékkal a lányok tűnnek tapasztaltabbnak. 
A kapott válaszok alapján arra a következtetésre juthatunk, hogy a 



fiataloknál 17 éves korig a szexuális tapasztálatokat illetőleg a fiúk 
„vezetnek", s a lányok némileg visszafogottabbak, de 17 éves k o r után 
ez a különbség a nemek között kiegyenlítődik. Érdekes következtetése
ket vonhatunk le akkor is, ha összehasonlítjuk az e kérdésre kapott vála
szokat a csókolózásra vonatkozó válaszokkal. Kiderül, hogy a legfiata
labb korosztályban sokkal kevesebben állították azt, hogy csókolóztak, 
mint ahányan bizonyos szexuális tapasztalatokról számoltak be. Ezek 
szerint a szexuális tapasztalatszerzést nem föltétlenül a csókolózással 
kezdik a fiatalok. K a p o t t eredményeink nyomán érdemes elgondolkod
nunk azokon a körülményeken, amelyekre más kutatások többször is 
felhívták a figyelmet: nevezetesen azon, hogy a legfiatalabb korosztály
ba tartozó gyerekek jó része az első nemi tapasztalatokat esetlegesen, 
véletlenszerűen szerezte és nem tartósabb páros kapcsolatokban. Ameny-
nyiben ugyanis valósnak lehet tekinteni, hogy a (13) 14 éves fiúk több 
mint 60%-a és az azonos korú lányok 46,89%-a szexuális téren nem 
tekinthető tapasztalatlannak, úgy e tapasztalatok megszerzésére — az 
alacsony életkor következtében — egyszerűen nem volt mód együttjárás, 
tartós párkapcsolat keretén belül. És ez a jelenség nem kevés aggoda
lomra ad okot. Jelenleg ugyanis az a felfogás uralkodik, hogy az egész
ségesen fejlődő fiatalok számára a szexuális tapasztalatszerzés legsze
rencsésebb módja, ha az egyenrangú párkapcsolatok keretén belül megy 
végbe. Amennyiben ugyanis azonos korú fiúk és lányok együtt járnak, 
a személyiség „színes, kulturált, egyenrangú kapcsolati viselkedést" ta
nul, a másnemű partnertől visszajelzést kap önmagáról, fokozatosan és ér
zelmileg megalapozva jut el a nemi tapasztalatszerzés különböző fázisáig . 1 1 

Félő, hogy a felmérésünk által érzékelt esetek jó részében — különösen a 
legfiatalabb korosztályoknál — az említett tapasztalatszerzés nem ily 
módon következett be, hanem sokkal esetlegesebb, sokkal kevésbé sze
rencsés módon. Persze, az is figyelmet érdemel, hogy mit tekintenek 
fiataljaink szexuális jellegű tapasztalatnak. A csókolózást például nem 
tartják annak. Különösen a lányokra jellemző ez a felfogás. H a két 
utóbbi táblázatunkat összehasonlítjuk, kiderül, hogy a fiatal lányok sze
rint a csókolózás nem zárja ki a tapasztalatlanságot. 

6. táblázatunk eredményeivel majdnem teljes egészében összecsengő 
válaszokat kaptunk a fiatalok részéről egy olyan kérdésünkre, melyben 
a vizsgált személyek kijelentették, hogy életükben voltak olyan esemé
nyek, amelyekről másoknak nem szívesen számolnának be. 

A 7. táblázatban vizsgált kérdés tulajdonképpen megerősíti az elő
zőekben mondottakat, miszerint fiataljaink igen korán szert tesznek bi
zonyos jellegű szexuális tapasztalatokra. Fiúk és lányok között az át
lageredményeket tekintve, sőt, az egyes generációk közti értékeket vizs
gálva hasonló százalékos értékeket kaptunk, mint az előző kérdés ese
tében. Igen valószínűnek látszik tehát, hogy még fiatalabb korosztályo
kig kell visszanyúlnunk, ha ki akarjuk deríteni, az első szexuális színe
zetű tapasztalatok időpontját, hiszen már az általános iskola hetedik 
osztályába járó tanulók igen nagy százaléka (mint láttuk, fiúknál 60% 



7. táblázat 
„Életében voltak olyan események, amelyekről másoknak nem szívesen számolna be' 

életkor 
voltak ilyen események 
fiú lány 
•/. V» 

nem 
fiú 
•/. 

voltak 
lány 
•/• 

(13) 14 éves 64,84 48,65 35,16 51,35 
15 éves 71,59 45,26 28,41 54,74 
16 éves 64,94 56,82 35,06 43,18 
17 (18) éves 71,11 67,65 28,89 32,35 

összesen 67,46 51,83 32,54 48,17 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

körüli, lányoknád valamivel 50% alatti értékben) ilyen jellegű tapaszta
latokról számolt be. Ez még akkor is meglepő, ha még azt is számításba 
vesszük, hogy a mai fiatalok szexuális érdeklődése jóval korábbra to
lódott a másfél évtizeddel ezelőttinél. Aggodalomra pedig az ad okot, 
hogy a fiatal életkorból csakis a tapasztalatszerzés esetlegességére lehet 
következtetni, s emellett, mint tudjuk, ilyen fiatal generációknál a meg
felelő ismeretek is eléggé bizonytalanok. Szervezett keretek között tör
ténő ismeretterjesztés ilyen fiatal korosztályok számára szinte sehol sem 
történik. Liberálisabb szellemű iskolák is kizárólag a középiskolások szá
mára szerveznek ismeretterjesztő előadásokat. Több kutatás is beszámol 
arról, hogy a szülők keveset foglalkoznak ilyen vonatkozásban gyerme
keikkel. 1 2 Érzelmeit, problémáit pedig a fiatalok közül senki sem beszéli 
meg a pedagógussal . 1 5 Marad tehát a kortárs csoportokra, különböző 
könyvekre, filmek által közölt ismeretekre hagyatkozás, amelynek kö
vetkeztében az esetek túlnyomó többségében eléggé tarka kép alakul ki 
a fiatalok fejében a nemek kapcsolatáról. A szexfilmek és -képek né
zegetése egyébként elsősorban a fiúkat érdekli, a lányok jó része nem 
mutat érdeklődést az ismeretszerzés e válfaja iránt. 8. táblázatunk a 
fiatalok erre vonatkozó válaszait tünteti fel. 

A fiúk és lányok véleménye az erre a kérdésre adott válaszokban kü
lönbözött a legnagyobb mértékben egymástól. A fiúk 65%-ával szem
ben a lányoknak csak mintegy 20%-a jelezte, hogy nézegetni szokta a 
szexfilmeket és az ilyen típusú képeket. Figyelemre méltó azonban, hogy 
az általunk vizsgált legfiatalabb korban, a (13) 14 éves fiatalok között 
már éppolyan mértékű érdeklődést regisztrálhattunk erre vonatkozóan, 
mint a későbbi három évben. A lányoknál minimális növekedés észre
vehető ugyan, de az 5%-nyi különbség jelentéktelen ahhoz, hogy vala
mit is érzékeltessen. A fenti kérdésre adott válaszok is azt támasztják 
alá, hogy az általános iskola hetedik osztályába járó fiatalok legna-



életkor 
szívesen 

fiú 
•/• 

nézeget 
lány 
•/. 

nem 
fiú 
•/. 

nézeget 
lány 
Vo 

(13) 14 éves 63,28 18,19 36,72 81,08 
15 éves 71,59 18,95 28,41 81,05 
16 éves 63,64 21,59 36,36 78,41 
17 (18) éves 64,44 23,53 35,56 76,47 

összesen 65,68 20,12 34,32 79,88 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

gyöbb részénél már a másik nem iránti érdeklődés iránya kialakult, és 
az elkövetkezendő három év során e téren nagyobb változás nem jel-
i ff lemzo. 

A fiatalok nemi orientációjú megnyilvánulásai nemritkán rossz lelki
ismerettel járnak, bűntudatot okoznak, ami persze nem jelenti azt, hogy 
lelkiismereti problémák miatt felhagynának az ilyen jellegű próbálko
zásokkal. 9. táblázatunk mutatói arra adnak választ, hogy saját beval
lásuk szerint a vizsgált személyek hány százaléka számára okoz rossz 
közérzetet az , hogy környezete tiltását ki kell játszania. 

9. táblázat 

„Gyakran érzek bűntudatot tiltott dolgok művelése miatt" 

életkor 
bűntudatot érez 

fiú lány 
•/• •/• 

nem 
fiú 
•/• 

érez 
lány 
*/o 

(13) 14 éves 47,66 44,14 52,34 55,86 
15 éves 57,95 42,11 42,05 57,89 
16 éves 24,68 38,64 75,32 61,36 
17 (18) éves 31,11 35,29 68,89 64,71 

összesen 42,90 41,16 57,1 58,84 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Táblázatunk értékelésénél egyaránt hangsúlyosnak tekintettük a „t i l 
tott dolgok művelését", a „bűntudat" érzését, valamint a gyakoriságot. 
A vizsgált személyek válaszai nemcsak egyszeri, netán véletlenszerű ta
pasztalatszerzésről árulkodnak, hanem bizonyos gyakoriságról, többszöri 

„Szívesen nézeget szexképeket és szexfilmeket' 



előfordulásról adnak számot, melyet permanensen rossz lelkiismeret, bűn
tudat érzése kísér. Táblázatunk eredményei fiák és lányok között lé
nyegi különbséget nem érzékeltetnek, hanem hasonló képet mutatnak. 
A fiúk 42, a lányoknak meg 41%-a művel „tiltott dolgokat" rossz lel
kiismerettel. A z életkor növekedésével azonban csökken azoknak a szá
ma, akik bűntudatot éreznének, és 17 (18) éves korra már csak a fiúk 
31 , a lányoknak pedig 35%-a ad számot rossz lelkiismeretről. A jelenség 
bizonyára azzal van összefüggésben, hogy az életkorral bizonyos mér
tékben enyhül a környezetnek a fiatalra nehezedő nyomása, a tiltott 
dolgok egy része elveszti tiltott jellegét, s ezáltal a bűntudat is elmarad 
vagy legalábbis csökken. 

10. táblázat 

„Szeretné, ha lenne komolyabb kapcsolata" 

szeretné nem szeretné 
életkor fiú lány fiú lány 

•/. •/• •/• •/» 

(13) 14 éves 65,63 29,73 34,37 70,27 
15 éves 73,86 52,63 26,14 47,37 
16 éves 75,32 50 24,68 50 
17 (18) éves 86,67 70,59 13,33 29,41 

összesen 72,78 46,04 27,22 53,96 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Felmérésünk eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy az általá
nos iskola utolsó két osztályába járó fiatalok között már nemcsak kife
jezetten érzékelhető a szexuális orientáció megléte, de ezek a fiatalok 
nagy mértékben már bizonyos szexuális színezetű tapasztalatokra is szert 
tettek, sőt a megkérdezetteknek közel a fele gyakran bűntudatot érez 
ilyen tevékenység miatt. Jelentős százalékuk — mint ahogy erre 10. 
táblázatunk adatai utalnak — azt is szeretné, ha lenne komolyabb k a p 
csolata. 

10. táblázatunk rámutat arra, hogy fiúk és lányok különböző mér
tékben igyekeznek komolyabb kapcsolatokat teremteni. A fiúk közül 
többen szeretnének, mint a lányok közül. A különbség a legfiatalabb 
korosztályban a legkifejezettebb, (a fiúk 65%-ától eltérően a lányoknak 
29%-a szeretne komolyabb kapcsolatokat létesíteni), de még a 17 (18) 
évesek csoportjában is több mint 15%-os a köztük levő különbség. A z 
átlageredményeket számításba véve a fiúk 72,78%-a, a lányoknak pe
dig 46,04%-a igényelne komolyabb kapcsolatot. Érdemes elgondolkodni 
a lányok válaszain, és ezeket összevetni arra vonatkozó adatokkal, há
nyan érzik szerelmesnek magukat. A lányok 75,91 % - a állította, hogy 



szerelmes, de ennél csak jóval kevesebben, 46,04% akarna komoly k a p 
csolatot létrehozni. Tehát a tény, hogy a 14—17 éves fiatal lányok 
„szerelmesek", nem föltétlenül jár együtt a kapcsolat komolyabbra for
dításának igényével. A legszembetűnőbb eltérést ezzel kapcsolatosan a 
(13) 14 évesek korcsoportjában észlelhettük (a lányok 72,92%-a „sze
relmes", de csak 29,73% szeretné a komoly kapcsolatot). A különbség 
csökkenő, de mind a négy évfolyamon belüi kifejezésre jut. A fiúk ese
tében ilyen sajátosság nem volt. Minden életkori csoportban többen sze
retnének komolyabb kapcsolatot, mint ahányan szerelmesnek érzik ma
gukat. 

Felmérésünk eddig tárgyalt kérdései alapján olyan kép bontakozik ki 
előttünk, hogy a szexuális jellegű érdeklődés megjelenésében már (13) 14 
éves korban sincs különbség fiúk és lányok között. A megszerzett „ t a 
pasztalatok", a csókolózást, a komolyabb kapcsolatok igénylését és a 
másik nem iránti szerelemérzést illetően azonban érzékelhető az eltérés 
a két nem között. A fiúk tapasztaltabbnak mondják magukat, mint a 
lányok és náluk jobban igénylik a komolyabb kapcsolatokat. A lá
nyok ezzel szemben inkább a csókolózásban vezetnek, és többen érzik 
szerelmesnek magukat. A z életkori mutatókat figyelembe véve vagy nem 
volt kimutatható különbség az általános és középiskolás tanulók véle
ményében, vagy pedig ez a különbség már a hetedikes és nyolcadikos 
tanulók között érzékelhető volt. A nyolcadikosok már ugyan
úgy vélekednek, mint a középiskolások, legfeljebb a hetedikesek térnek 
el tőlük egyes kérdésekben (pl. csókolózás). Ennek alapján az eddigi 
gyakorlatnál sokkal komolyabban kéne foglalkozni az általános iskolai 
tanulók nemi problémáival, a megfelelő tájékoztatással és felvilágosítás
sal. 

A nemi orientáció korai megjelenése, az első szerelmek és nemi ta
pasztalatok, a komolyabb kapcsolatok teremtésének igénye azonban a 
fiatalok részéről nem jár együtt azzal a szándékkal, hogy korán háza
sodjanak. 11. táblázatunk betekintést ad ebbe a kérdésbe. 

11. táblázat 

„Minél előbb szeretne férjhez menni, megnősülni" 

életkor 
szeretne 

fiú 
•/• 

lány 
•/• 

nem 
fiú 
•/. 

szeretne 
lány 
•/. 

(13) 14 évei 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

17,97 
10,23 

2,22 

2,70 
2,11 
2,27 
5,88 

82,03 
89,77 

100 
97,78 

97,3 
97,89 
97,73 
94,12 

összesen 9,76 2,74 90,24 97,26 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 



Táblázatunk alapján megállapítható, hogy a fiataloknak csak elenyé
szően kis százaléka akar minél előbb házasságot kötni. Érdekes módon a 
fiúk némiképpen nagyobb százalékban adtak igenlő válaszokat mint a 
lányok. Különösen a legfiatalabbak körében szembetűnő ez a jelenség. 
A lányok válaszai az életkoroktól függetlenül eléggé kiegyensúlyozottan 
alakultak,- némi változás — 3°/o-os emelkedés — csak a 17 (18) évesek 
körében észlelhető. A korai férjhezmenési szándék hiánya a hagyomá
nyos nemi szerepek és a nemekre vonatkozó sztereotípiák megszűnéséről 
árulkodik. A mai fiatal lányok nem törekednek arra, hogy fiatalon 
kössenek házasságot, és így biztosítsák jövőjüket. Még a 17 (18) évesek 
is csak 5,88%-ban adtak hangot ilyen jellegű elképzeléseiknek. Bizo
nyára az is hozzájárult a korai házasságkötésre vonatkozó szándék hiá
nyához, hogy iskolás fiatalok körében készítettük felmérésünket, olyan 
fiatal lányok között, akik előtt még legalább három tanév állt, hogy 
— amennyiben nem tanulnak tovább — befejezzék iskolai tanulmá
nyaikat. Valószínűnek látszik, hogy ha olyan fiatal lányok között ké
szítettük volna felmérésünket, akik az általános iskolából kimaradva 
nem tanulnak tovább, némiképpen más eredményeket kaptunk volna. 
A z iskolás lányok között tehát a házasodási kedv a hagyományos fel
fogáshoz képest radikálisan csökkent, s még 17 (18) éves korban sincs 
jelentős változás e téren. A fiúknál még érdekesebb jelenségnek lehetünk 
tanúi. Táblázatunk adatai alapján azt mondhatnánk, hogy 17 (18) éves 
korára még azoknak a fiúknak is elmegy a kedve a nősüléstől, akiknek 
korábban még megvolt. A z életkor növekedésével egyre csökken a fiúk 
között a házasodási szándék, pedig talán éppen a fordítottja lenne vár
ható. Arról lehet szó, hogy a legfiatalabbak viszonylag magasabb száza
lékú nősülési kedve mögött inkább a hazulról való menekülés szándéka 
munkál, mintsem ténylegesen a családalapítás terve. Általában véve azt 
mondhatjuk, hogy fiataljaink körében meglehetősen alacsony a házaso
dási hajlam, ez azonban nem egyedülálló és korántsem meglepő jelenség. 
A fiatalok erre vonatkozó nézetei azt bizonyítják, hogy helyzetüket és 
körülményeiket megfelelően látják. Valóban illúzió és éretlenség lenne 
családalapításra gondolniuk, amikor még hosszú éveken keresztül kell 
az iskolapadban ülniük ahhoz, hogy végzettséget, szakmát szerezzenek. 
Ugyanakkor azonban, a házasodási kedv csökkenése világviszonylatban 
is érzékelhető jelenség. Gondolhatunk itt főleg a nyugati országokban 
házasságkötés nélkül együtt élő párok helyzetére, a probléma jogi ren
dezésének kérdéseire stb. A fiatal generáció véleménye mögött, a há
zasságkötéstől való idegenkedésben ez a jelenség is érezteti hatását. E z 
azonban nem jelenti azt, hogy a páros kapcsolatoktól, a tartós vagy ko
molyabb viszonyoktól is húzódoznak. Vizsgálatunk szerint mind a fiúk, 
mind a lányok körében nagy százalékot ért el a komoly kapcsolat lét
rehozásának igénye, de kiáltóan nagy az eltérés a házasodási kedvnél. 
Példaként vegyünk csak szemügyre egy korosztályt, a 17 (18) éveseket. 
A fiúk között a komoly kapcsolat igénye 86,67%-os volt, a házasodási 
szándék ezzel szemben 2,22%. Lányoknál a komoly kapcsolat létre-



hozásának szándéka 70 ,59%ot ért el, de férjhez menni csak 5,88% 
akar minél hamarabb. A mai fiatal generáció tehát nemre való tekin
tet nélkül nem mutat hajlandóságot a korai házasságkötésre, ami — 
különösen a lányok esetében — a hagyományos nemi szerepek '.ényegi 
megváltozásáról tanúskodik. 

A fiúk és lányok véleménye a nemek egymás iránti magatartásának 
más kérdéseiben is hasonló. Mint ahogy 12. táblázatunk adatai feltün
tetik, többé-kevésbé azonosan ítélik meg azokat a fiatalokat, akiknek 
nincs partnerük. 

12. táblázat 

„Az olyan fiatalt, akinek nincs partnere, a többiek általában lebecsülik, kinevetik" 

lebecsülik nem becsülik le 
életkor fiú 

°/o 
lány 
V. 

fiú 
•/• 

lány 
•/. 

(13) 14 éves 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

46,09 
32,95 
27,27 
40,00 

39,64 
44,21 
37,5 
41,18 

53,91 
67,05 
72,73 
60,00 

60,36 
55,79 
62,5 
58,82 

összesen 37,57 40,55 62,43 59,45 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

A sendülőkorú fiatalok partnerkapcsolatai és egyáltalán a randevúzás 
és együttjárás jelensége hosszú éveken keresztül a megfelelő szakemberek 
körében éles viták tárgyát képezte. Pár évtizeddel korábban még tartot
ta magát az a felfogás, hogy ezek a kapcsolatok károsak, elhibázottak. 
Napjainkban általában pozitív értékűnek tartják az ilyen típusú k a p 
csolatokat, és hangsúlyozzák, hogy az együttjárások, a randevúzgatás 
során „hasznos tanulási folyamatok zajlanak, amelyek a párválasztási 
érettséget fejlesztik, a fiatalokat a párkapcsolatokra, majd a házasságra 
mindinkább alkalmassá teszik. Még a csapongó randevúzás is sokat fej
leszt a személyiségen, a másik nemmel való kapcsolatteremtési képességen. 
H a ezeknek a találkozgatásoknak eseményei a kölcsönösség és a jóízlés 
já tékszabá lya i* szerint folynak, a személyiségre alig 'ehetnek ártalmasak. 
A huzamos, tartós együttjárás pedig egyenesen hasznos, személyiségfej
lesztő." 1 4 A jelenlegi felfogás szerint tehát nem káros a személyiség fej
lődése szempontjából az együttjárás, még akkor sem, ha a serdülőkori 
párkapcsolatokban gyakran a presztízstényezőnek van szerepe, 1 5 vagyis 
annak, hogy az illető partner milyen tekintélynek örvend ilyen vagy 
olyan képességei révén egy bizonyos csoportban. Mint ahogy a szakem
berek is jelzik, a serdülő fiatalok szinte nem is tekintik teljes értékűnek 
azt a fiatalt, akinek nincs partnere . 1 6 



Vizsgálatunk eredményei szerint, melyet a 12. táblázat tüntet fel, 
fiúk és lányok hasonlóképpen vélekednek azokról a fiatalokról, akik
nek nincsenek partnerkapcsolataik. A fiúk 37,57%-a, a lányoknak 
pedig 40,55%-a úgy érzi, hogy ezeket bizony a többiek megvetik, le
becsülik. E z nem kevés, de azért általánosnak sem mondható, hiszen az 
általunk vizsgált fiataloknak mindössze 39,04°/o-a vallja ezt a meggyő
ződést, s valószínű, hogy épp ők lesznek azok, akik partnerkapcsolatok 
létrehozására törekszenek, mert az ő szemszögükből nézve a partner
hiány komoly tekintélyvesztéssel jár. E kérdésre vonatkozóan életkor 
szerinti megoszlásban nincs lényeges különbség a fiatalok között. Felmé
résünk szerint a partnerhiány okozta presztízsveszteség gondolata nem 
tekinthető általánosnak a serdülőkorú fiatalok között, fiúk és lányok 
többé-kevésbé hasonlóan vélekednek e kérdésről. 

Sokkal nagyobb határozottsággal vallják a fiatalok azt a meggyőző
dést, hogy ma már nem tekinthető elítélendőnek az a fiatal, aki sze
xuális kapcsolatot létesít. Erre vonatkozóan a 13. táblázat adatai adnak 
felvilágosítást. 

13. táblázat 

„A fiatalok szexuális kapcsolatteremtése ma már nem bűn" 

életkor 
nem 
fiú 
V. 

számít bűnnek 
lány 
V. 

bűnnek számít 
fiú lány 
V. V. 

(13) 14 éves 75,78 59,46 24,22 40,54 
15 éves 80,68 60 19,32 40 
16 éves 72,73 69,32 27,27 30,68 
17 (18) éves 82,22 85,29 17,78 14,71 

összesen 77,22 64,94 22,78 35,06 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Fiataljaink 71,17 6/o-a úgy vélekedett, hogy nem tekinthető bűnnek a 
fiatalok szexuális kapcsolatteremtése. A nemek szerinti megoszlás fiúk 
és lányok között különbségeket feltételez, s ez összecseng más kutatá
sokkal is, melyek szerint a fiúk általában liberálisabbak mint a lá
nyok. 1 7 Vizsgálati eredményeink a fiúk és lányok vélekedésében kb. 
13%-os különbséget tüntetnek fel. Érdemes azonban évenkénti bontás
ban is szemügyre venni a kapott eredményeket. A fiúk háromnegyed ré
szének már (13) 14 éves korban is az a véleménye, hogy nem számít 
bűnnek a fiatalok közti szexuális kapcsolat, s ehhez képest a nagyob
bak válaszai néhány százalékos növekedést jeleznek. Ezzel szemben a 
(13) 14 éves lányok csak (!) 59,46%-ban hangoztatták ezt a meggyőző
dést, de az elkövetkezendő évek során egyre többen a«Jtak hangot ennek 



a véleménynek. A 17 (18) évesek közül már 85,29% vallotta ezt, tehát 
még az azonos korú fiúktól is valamivel többen. A lányoknál az évek 
során egyre hangsúlyosabbá válik az a meggyőződés, hogy a fiatalok 
nemi kapcsolatait nem lehet elítélendőnek minősíteni, a fiúk viszont már 
igen korán meglehetősen toleránsak e kérdésben. A fémen hangoztatott 
meggyőződés azonban nem mindig esik egybe a tényleges helyzettel, a 
kérdéshez való érzelmi viszonyulással. Mert nézzük csak: noha a 14 
éves fiúk háromnegyed része, a 15 éveseknek pedig 80%-a nem tekinti 
bűnnek a nemi kapcsolatokat, 47,66%-uk, illetve 57,95%-uk mégis bűn-
tudatot érez „tiltott dolgok" művelése miatt. D e a lányok között is ke
reshetünk példát a fenti ellentmondásra. Nálunk legszembetűnőbben a 
17 (18) évesek véleménye tükrözi ezt. Úgy látszik, hogy a fiatalok mo
rális felfogása, a szexuális magatartásra vonatkozó nézetei nem állnak 
biztos alapokon, s a nyíltan hangoztatott eszmék gyakran nem fedik 
a tényleges felfogást. 

Érdemes megvizsgálni azt a kérdést, hogy maguk a fiatalok vajon 
mennyire érzékelik felfogásuk bizonytalanságát, hányan gondolnak arra, 
hogy szexuális téren tanácsra lenne szükségük, hányan érzik hiányát a 
nemi felvilágosításnak, tájékoztatásnak. 14. táblázatunk a fiatalok ilyen 
irányú igényeibe ad betekintést. 

14. táblázat 

„Ügy érzem, hogy szexuális téren tanácsra is felvilágosításra lenne szükségem" 

életkor 
szüksége 

fiú 
•/. 

lenne 
lány 
•/• 

nincs 
fiú 
V. 

szüksége 
lány 
•/. 

(13) 14 éves 51,56 51,35 48,44 48,65 
15 éves 46,59 60 53,41 40 
16 éves 38,96 65,91 61,04 34,09 
17 (18) éves 33,33 47,06 66,67 52,94 

összesen 44,97 57,32 55,03 42,68 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Nos , talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a 14—17 éves fia
taloknak egytől egyig szüksége lenne szexuális tanácsra és felvilágosí
tásra. Ám maguk a z érintettek nem így látják. 666 vizsgált személyünk 
közül csak 340, azaz 51,05% jelezte ilyen jellegű igényét. Tanulóinknak 
közel a fele tehát szexuális téren abszolút felvilágosultnak tartja magát, 
s ez már a 14 évesekre is jellemző. Mivel tisztában vagyunk azzal, hogy 
ismereteiket nem szerezhették sem az iskolában, sem a szülői házban, és 
egyáltalán semmilyen szervezett keretek között nem volt módjuk ilyen 



jellegű tájékozottságra szert tenni, legfeljebb a barátok, könyvek, képek, 
filmek révén, könnyen elképzelhető, hogy az önmagukat tájékozottnak 
tartó fiatalok fejében milyen zűrzavar uralkodik a szexualitásról, a ne
mek közti viszonyokról, a nemi magatartásról. Valószínű, a fiatalok jó 
része azt hiszi, hogy a szexuális tanácsadás egyet jelent a biológiai jel
legű felvilágosító munkával, és elsősorban ezen a téren gondolja felvi
lágosultnak magát — bár alkalomadtán ebben a vonatkozásban is hi
hetetlenül nagy hiányosságokra derül fény. Az utóbbi években a közép
iskolákban egyre többször lehet terhes diáklányokat látni az iskolapa
dokban, s a jelenség olyannyira nem tekinthető véletlennek, szórványos
nak, hogy a kezdeti meglepetések, zavarok, felemás viszonyulások után 
szükségessé vált egy ilyen esetekre vonatkozó pedagógusi magatartást 
kialakítani. D e más példát is említhetnénk ezzel kapcsolatosan. Egészség
ügyi képzésben részesülő budapesti lányok vizsgálata során kiderült, hogy 
a lányok 80%-a szexuális életének kezdetekor semmilyen módon nem 
védekezett a nemkívánatos következményektől, a vizsgálat időpontjá
ban 50%-uk hormonális fogamzásgátlókat alkalmazott, de úgy, hogy 
túlnyomó többségük nem is járt orvosnál . 1 3 S ha ez a helyzet az egész
ségügyi képzésben részesülő fiatalok esetében, akkor a többségnél, aki 
más típusú iskolába jár, még ijesztőbb lehet a helyzet. 

Fiataljaink azonban nem ilyen borúlátóak. A hetedikes tanulók 51%-a (!) 
ugyan még azt gondolja, hogy ráférne a szexuális tanácsadás és felvi
lágosítás, s ebben az életkorban fiúk és lányok hasonlóképpen véleked
nek, ám az évek előrehaladtával a nemek között eltérő tendenciára fi
gyelhetünk fel: a fiúk egyre felvilágosultabbnak érzik magukat, a lá
nyok — egyre kevésbé. Legnagyobb eltérést a 16 évesek válaszaiban ta
lálhatunk: a fiúk 38,96%-ától eltérően a lányoknak 65,91 % - a érezné 
szükségét a nemi tanácsadásnak. Vajon hol keressük a fiúk és lányok 
válaszaiban mutatkozó szembetűnő eltérés okait? Talán nem tévedünk, 
ha nem a tájékozottság fokára következtetünk a válaszok különbségei
ből, hanem akár bizonyos nemekre vonatkozó társadalmi sztereotípiák 
továbbélésére, melyek a lányok részéről megnyilvánuló tanácstalanságot, 
bizonytalanságot sokkal jobban tolerálják, mintha ugyanez a fiúk ré
széről jutna kifejezésre. 

A kérdésünkre adott válaszok ugyanakkor azt is érzékeltetik, hogy a 
fiatalok egy része (különösen a fiúk) elzárkózik az elől a gondolat elől, 
hogy szexuális kérdésekben tanácsokat fogadjon el. Ez a beállítódás nem 
tekinthető szerencsésnek, mert a barátok, filmek, könyvek stb. által köz
vetített esetleges szexuális ismeretek nem állnak (nem állhatnak) azon 
a szinten, hogy kiegyensúlyozott párkapcsolatokat tegyenek lehetővé. A 
fiatalok egy részének az a meggyőződése, hogy nincs szüksége semmi
lyen szexuális tanácsra, ez egy régi, jól ismert, konvencionális, merev 
szemlélet továbbéléséről tanúskodik, mely szerint a szexualitás magán
ügy, senkinek semmi köze hozzá. Érdekes, hogy inkább a fiúk részéről 
jutott kifejezésre ez a nézet, míg a lányok náluk nyitottabbaknak bizo
nyultak. 



A 'közhiedelemmel ellentétben, mely a mai fiatalokat gyakran fele
lőtlennek, romlottnak titulálja, és nemi magatartásuk szabadosságán nem
ritkán megbotránkozik, felmérésünk eredményei inkább elbizonytalano
dásról, régi és új normák összeütközéséről, esetenként a kétféle norma 
egymás mellett éléséről vallanak. Méltatlanul éri a mai fiatalokat az a 
vád, hogy nem törődnek a jövőjükkel, könnyelmű viselkedésükkel maj 
dani házasságuk sikerét is aláássák. A fiatalok legnagyobb része éppen 
leendő házasságával kapcsolatosan szeretne megfelelő szakemberektől ta
nácsot kérni. A felmérésünkben részt vett fiatalok háromnegyed része 
szerint a házasság előtti tanácsadó szolgálatokra nagy szükség lenne. (15. 
táblázat) 

15. táblázat 

„Szerintem a házasság előtti tanácsadásra nagy szükség lenne" 

életkor 
szükség lenne 

fiú lány 
•/• Vt 

nincs 
fiú 
•/• 

szükség 
lány 
•/• 

(13) 14 éves 
15 éves 
16 éves 
17 (18) éves 

74,22 
72,73 
59,74 
64,44 

81,08 
83,16 
81,82 
79,41 

25,78 
27,28 
40,26 
35,56 

18,92 
16,84 
18,18 
20,59 

összesen 69,23 81,71 30,77 18,29 

(fiú N: 338 
lány N: 328 

v. sz. N: 666) 

Táblázatunk szerint a vizsgált személyek nagy része igényt formálna 
arra, hogy házassága előtt tanácsadó szolgálatokat kereshessen fel. A 
lányok ebben az igényben is a fiúk előtt járnak. 81,71 %-tik szükséges
nek tartja a házasság előtti tanácsadást. A fiúk közül kevesebben érezték 
szükségét a házasság előtti tanácsadásnak, de azért az ő számuk is jelentős 
volt: a vizsgált személyek 69,23%-a. E magas mutatószámok tükrében 
nem állíthatjuk, hogy a fiatalok közömböseik vagy érdektelenek lenné
nek saját jövőjük kérdésében, hiszen csak kevesen jelentették ki, hogy 
nincs szükségük segítségre egy olyan komoly lépés, mint a házasságkö
tés esetében. Ebből a szempontból az igények jóval túlmutatnak a lehe
tőségeken. Sajnos, jelenleg házassági tanácsadó szóigálatok jószerivel nin
csenek, s ahol mégis vannak, ott kevés szakember áll az érdeklődők ren
delkezésére. A házasulandóknak nemhogy háromnegyed része, de még 
egy töredéke sem jut el a megfelelő szakemberhez, pedig nem lenne hiá
bavaló. Részben a tönkremenő házasságok igen magas száma, részben 
pedig a nemi magatartásban érzékelhető változások és bizonytalanságok 
mindenképpen szükségessé tennék az ilyen típusú szolgáltatások létesí
tését. A felmérésünkben részt vett fiatalok részéről megnyilvánuló igényt 



egyértelműen pozitívan kell értékelnünk és jogosnak tekintenünk, mert 
amellett, hogy a fiatalok saját jövőjük iránti felelősségéről tanúskodik, 
egy nagyon reális és fontos igényt is megfogalmaz. 

Felmérésünk eredményeit összegezve arra a következtetésre juthatunk, 
hogy a szexuális érdeklődés megjelenése a vártnál jóval korábbra toló
dott. A (13) 14 éves fiatalok között a másik nem felé fordulás szinte 
az egész korosztályra jellemző, s ebből a szempontból fiúk és lányok 
érdeklődése nem mutat semmilyen jellegű különbséget. Erre az életkorra 
a fiatalok jelentős része már az első szerelmeket is megélte. Amennyiben 
tehát a mai fiatalok között az első vonzalmak megjelenésének időpont
ját szeretnénk megállapítani, jóval fiatalabb generációkat kellene ilyen 
szempontból megvizsgálni. A másik nem felé fordulás korai megjelenése 
azzal a következménnyel is jár, hogy a fiatalok viszonylag korán tesz
nek szert bizonyos szexuális tapasztalatokra. Már az általános iskola 
hetedik osztályába járó fiúknak csak 39%-a, a lányoknak pedig alig 
több, mint a fele állította, hogy még nem szerzett szexuális tapasztala
tot, s mire ezek a fiatalok eljutnak a középiskola második osztályáig, öt 
diák közül négynek már lesznek nemi tapasztalatai. E z a jelenség töb
bek között azért is elgondolkoztató, mert fiatalságuk miatt szinte ter
mészetszerűen feltételezzük a tapasztalatszerzés véletlenszerűségét, eset
legességét. A vizsgált négy évfolyamon belül fiúk és lányok között na
gyobb eltérés a szexuális színezetű megnyilvánulásoknál két szempont
ból mutatkozott. A lányok érzelmileg jobban ráhangolódnak a másik 
nemre, „szerelmesek", a fiúk viszont többen vallják „tapasztaltnak" 
magukat. A különbség bizonyos fokig a hagyományos nemi normák és 
a nemekre vonatkozó hagyományos szerepek továbbéléséről vall, míg a 
korán megszerzett nemi tapasztalatok és a másik nem felé való fordulás, 
korai érdeklődés e normák tagadását jelenti. 

A vizsgálatunkba bevont fiatalok szexuális felfogása is tükröz fe
szültségeket, ellentmondásokat. N a g y meggyőződéssel hangoztatják, hogy 
a fiatalok szexuális kapcsolatteremtése ma már nem számít elítélendő 
cselekedetnek, nem tekinthető bűnnek, de azért többségük jónak látja, 
ha titkolja ilyen jellegű tapasztalatait, sőt, sokan közülük a bűntudattól 
sem tudnak megszabadulni. A nyíltan hangoztatott modernebb felfogás 
mögött az érzelmi megalapozottság gyakran még konvencionális, s ez 
már önmagában is belső konfliktus forrása lehet. Felmérésünk alapján 
nem látszik igazoltnak, hogy a mai fiatalok szemében a szerelem vesz
tett volna valamit is presztízséből, s az sem tűnik általános érvényűnek, 
hogy a fiatalok a partnerhiány miatt az esetek túlnyomó többségében 
kicsúfolnák, lebecsülnék társaikat. E z utóbbi két jelenséget szerencsés
nek tekinthetjük, mert a közfelfogással ellentétben arra utalnak, hogy 
a mai fiatalok kapcsolatai sem nélkülözik az érzelmi motivációt, és a 
kortárscsoportok részéről sem nehezedik olyan nagy nyomás a fiatalok
ra, hogy azok többsége személyiségük kedvezőbb megítéléséért pusztán 
külső szempontok alapján partnerkapcsolatokba bonyolódjék. A nemek
re vonatkozó hagyományos normákkal és elvárásokkal való szakítás a 



fiataloknak abban a törekvésében jut legegyértelműbben kifejezésre, hogy 
noha sokam közülük szeretnének komoly kapcsolatokat létesíteni, ez a 
törekvés sehogy se esik egybe a házasságkötés szándékával. Fiataljaink 
határozottan idegenkednek a házasság gondolatától, ami azon túl, hogy 
helyzetük s lehetőségeik reális ismeretéről tanúskodik, a házasodási kedv 
általában érzékelhető csökkenését is tükrözi. 

Felmérésünk alapján úgy tűnik, hogy fiataljaink szexuális felvilágo-
sultságukat és tájékozottságukat illetően túlzott önbizalommal rendel
keznek. Nem túlzás ugyanis, ha azt állítjuk, hogy ezen a téren komoly 
hiányosságokkal kell számolnunk, ami részben a családon belüli, rész
ben viszont a szervezett keretek között történő felvilágosító tevékenység 
hiányával magyarázható, s amely hiányosságokról gyakran csak a kínos 
következményekből lehet tudomást szerezni. Fiataljaink egy része meg
lepő módon nincs tudatában annak, hogy e téren ismereteiben és tájé
kozottságában milyen hiányosságok mutatkoznak, vagy pedig valami
lyen meggondolásból — álszemérem? túlzott önbizalom? nagyképűskö-
dés? — nem tartja szükségesnek, hogy szóljon róla. Ugyanez a beállí
tódás azonban már megváltozik, ha nem a szexuális, hanem a házasság 
előtti tanácsadás kérdése kerül szóba. A fiatalok jelentős része igényel
né a házasság előtti tanácsadást, ez pedig amellett szól, hogy a közhie
delemmel ellentétben a mai fiatalok is felelősséget éreznek majdani fel
nőtt életük alakulása iránt. 

Vizsgálatunk eredményeinek nemek szerinti megoszlása némely vonat
kozásban a hagyományos nemi magatartás néhány sajátosságának to
vábbéléséről tanúskodik, más vonatkozásban viszont éppen egy új nemi 
magatartás jegyeit mutatja. Vonatkozik ez a szexuális színezetű tapasz
talatoktól kezdve a fiatalok szexualitással kapcsolatos felfogásáig szá
mos általunk is vizsgált jelenségre. Így pl. azonos korú fiúk és lányok 
közül a fiúk tartják tapasztaltabbnak magukat, nekik van az életükben 
több, mások elől titkolnivaló cselekedetük, ők szeretnének nagyobb szám
ban komoly kapcsolatokra szert tenni, ők nézegetnek szívesebben szex
képeket és -filmeket, és ők hangoztatják nagyobb meggyőződéssel, hogy 
a fiatalok szexuális kapcsolatteremtése ma már nem számít bűnnek. 
Látszólag tehát liberálisabban gondolkoznak, mint a lányok, de ez a 
liberalizmus tökéletesen megfelel a fiúkra vonatkozó konvencionális sze
repeknek, nemi magatartásnak is. Sőt, az t is mondhatnánk, hogy bizo
nyos esetekben úgy tűnik, kifejezetten ragaszkodnak a hagyományos 
szerepsémákhoz és felfogáshoz. Ez például abban is kifejezésre jut, hogy 
sokkal elutasítóbbak, ha a szexuális tanácsadás és felvilágosítás kérdése 
kerül szóba, és még a házasság előtti tanácsadás elől is többen elzár
kóznak. A lányok esetében egyértelműbben nyilvánulnak meg egy ú j 
fajta szexuális magatartás és felfogás kialakulásának mozzanatai. A lá
nyokra vonatkozó hagyományosan szigorú nemi szerepéktől eltérően na
gyon fiatalon szexuális színezetű tapasztalatokat szereznek, komolyabb 
kapcsolatok létrehozására törekszenek, ám mindennek ellenére nem áll 
szándékukban, hogy fiatalon férjhez menjenek. Megváltozott magatar-



tásuk együtt jár a nagyobb fokú nyitottsággal, a szexuális felvilágosítás 
és a házassági tanácsadás iránti érdeklődéssel. Felmérésünk alapján a ne
mek között a konvencionális nemi magatartási sémák részleges továbbélése 
és egy új magatartásmodell kialakulása körüli bizonytalanság okoz fe
szültséget, ami általában véve is a fiatalok nemi magatartásával kapcso
latos problémák egyik okának tekinthető. E problémák tisztázásában, 
valamint a szexualitásra vonatkozó ismeretek megfelelő közvetítésében 
és a nemi nevelés ezernyi más területén a jelenlegi gyakorlat — a csa
ládi-iskolai nevelés ilyen jellegű mulasztásai és a szervezett keretek kö
zött folyó mentálhigiénés munka hiánya folytán — nem tud hatékony 
segítséget nyújtani. 
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Rezime 

Seksualno interesovanje omladine 

Tema seksualno interesovanje omladine predstavlja treći deo jedne opširnije 
studije, u okviru koje se autor bavi opštim seksualnim ponašanjem, običajima 
i drugim problemima mladih. 

Prvi deo studije sa temom pušenje i alkoholizam, ukazuje na činjenicu da 
sve veći broj mladih puši i pije alkohol, i da se ova pojava sve više širi 
medu mladima. Autor se bavi i nekim karakteristikama ove pojave. 

U drugom delu studije obrađen je odnos omladine prema narkoticima. 
Oba ova dela studije mogu se naći u 3—4. odnosno 5. broju časopisa ,,Lć-

tiink" od 1986. godine. 
U trećem delu studije, autor na osnovu stavova i mišljenja 666 omladinaca 

iz osnovne i srednje škole, analizira seksualna interesovanja mladih, vreme 
kada se ono javlja, karakteristike, shvatanja i želi da ukaže da to u kojoj 
meri se oseća potreba za sa veto val istima na polju seksualnih problema. U 
studiji se traže odgovori u čemu se razlikuje seksualno ponašanje i shva-
tanje između suprotnih polova, i da li moguće razlike predstavljaju napetost 
između dečaka i devojaka. 

Sumirajući rezultate merenja može se zaključiti da se seksualno interesova
nje javlja ranije od očekivanog. Ono je karakteristično za generaciju mladih 
od 13 i 14 godina. Posledica seksualnog interesovanja je rano sricanje prvih 
seksualnih iskustava. Pojava interesovanja za suprotni pol i sticanje ranog sek
sualnog iskustva, znači poricanje tradicionalnih normi, ali u isto vreme i nas
tavak nekih njenih aspekata. Na osnovu merenja stvorena je slika u kojoj 
sažimanje tradicionalnog seksualnog ponašanja i stvaranje jednog novog mo
dela seksualnog ponašanja među suprotnim polovima jedan od uzroka nape
tosti u ponašanju mladih, što se tiče seksualnih ponašanja. Na žalost, današnja 
praksa ne pruža dovoljno pomoći u raščišćavanju ovih problema, niti u transfe
ru saznanja na polju seksualnosti, pošto je u porodici kao i školi seksualno 
vaspitanje potisnuto u pozadinu a oseća se i nedostatak organizovanog men
talno higijenskog rada. 

Summary 

The Sexual Interest of Young People 

The study under the title „The Sexual Interest of Young People" is the 
third part of an extensive work in which die author deals with the general 
feeling of the young, their behaviour, habits and problems. In the first part, 



— smoking and drinking alcohol — it is pointed out that the habit of 
drinking and smoking is very spread among young people. It also deals with 
the specific aspect and characteristic of these habits which are constantly in
creasing. The second part, the young and the narcotics analyses their re
lationship to the drugs. 

These two parts of the study are published in the issues number 3—4 and 
5 „Létünk" (1986). 

In this study the author wants to present the opinion of 666 young people 
from the elementan and secondary schools, about their sexual interest and 
attitude ats well as the period when is arises between sexes. It also wants to 
give a picture to what extent the young need consultation in the field of sex. 
Comparing the character, attitude and eventual differences between sexes, this 
study is looking for possible answers. Summing up the >erults we can come 
to the conclusion that the sexual interest between sexes appears earlier from 
expected. Turning to the opposite sexes is now characteriscical for the genera
tion of young people of thirteen and fourteen years old The result of such 
interest is the relatively early sexual experience. 

The early sexual interest and experience mean the denial of the inherited 
norms although at the same time some of its aspects proceed living among 
the young ones even today. On the basis of evaluation a picture is formed in 
which the scheme of the convential behaviour between sexes and a new model 
of behaviour which is arising, are the main cause of the insecurity and 
tension in the sexual relationships of young people. 

Unfortunately the up-to-date praxis is neither able to help solving these 
problems nor able to transfer properly the knowledge about sexuality, because 
the sexual education within the family as well as school is repressed and there 
is a lack of organized mental hygienic work with young people. 



Original scientific papet 

Rehák László 

AXIOLÓGIAI KÉRDÉSEK ÉS AZ ELIDEGENEDÉS 
FOGALMA A MARXISTA FILOZÓFIÁBAN 

1. A Z E M B E R , M I N T A L A P V E T Ő É R T É K É S N E M B E L I L É N Y E G E 

1.1. Az axiológia fogalmának rövid meghatározása 

A z axiológia szó szerinti értelmezése: az értékről szóló tudomány. Ez 
a tudományos terület bevonul a pszichológiába és a filozófiába is. A z 
előbbi tudományágban az értékről szóló elemzések és kutatások nem 
olyan széleskörűek mint a filozófiában, amelyben az axiológia ma már 
jelentős területet foglal el. 

A pszichológiában az axiológiát elsősorban az egyén érdeklődése és 
értékelése valamilyen tárgy, folyamat vagy viszonyrendszer iránt ér
dekli. E z a tudományág elsősorban a z érték személyi élményét és rang
sorolásának szellemi indítékait elemzi 

A filozófiában az axiológiának nagyobb a jelentősége, szerteágazóbb 
az irodalma, ós elsősorban az értéket mint olyant tárgyalja lényegretö-
rően. A filozófia kezdettől fogva foglalkozik az értékkel, de mint külön 
terület a X I X . század második és a X X . század első felében bontakozik 
ki a polgári filozófia képviselői révén. 

A z axiológia X I X . és X X . századi művelői főleg polgári irányzatú 
német filozófusok, nevezetesen: Rudolf Hermann Lotze (1817—1881) 
metafizikus természetfilozófus, a sokoldalú tevékenységet kifejtő Fried-
rich Nietzsche (1844—1900), akivel mint ismeretes, a hitleristák vissza
éltek (még a szöveghamisításoktól sem riadtak vissza), továbbá a z ú j -
kantiánus Wilhelm Windelband (1848—1915), Max Scheler (1874—1928) 
és Heinrich Rickert (1863—1936). A polgári axiológia legjelentősebb 
képviselőjének leginkább Nicolai Hartmann (1882—1950) német egye
temi tanárt tekintik, aki eleinte szintén újkantiánus volt, majd később 
mindinkább Husserl fenomenológiai nézeteit követte. 

A polgári irányzatú axiológia már alapvető filozófiai hozzáállásában 
agnosztikus és irracionális alapokból indul ki, akkor is, amikor empirikus 



elemeket ölel fel, mint ahogyan ezt teszi az angolszász nyelvterületű 
országokban. 

Létezik természetesen marxista axiológia is. Elemei jelen vannak Marx, 
Engels és Lenin életművében még az axiológia terminus közhasználatban 
való elterjedését megelőzően. Foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel, mint 
ahogyan előttük sok más filozófus, de mellékesen tárgyalták. 

A z érték a marxista felfogás szerint a társadalmi valóságban gyöke
rezik, ezért történelmileg meghatározott és viszonylagos. Ez úgy érten
dő, hogy egy történelmileg meghatározott időszak meghatározott társa
dalmában az érvényes értékek rendje, rangsora az adott társadalomra 
és összetevőire jellemző körülményeknek megfelelően alakul. Osztály
társadalomban vagy legalábbis osztályjegyeket magán viselő szocialista 
társadalom esetében lehetetlen az egész társadalomra maradéktalanul 
egységes értékrend kialakulása, mert minden társadalmi osztálynak meg
van a maga értékrendje. Ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy létez
zenek az egész társadalomra érvényes és általa elfogadott általános ér
tékek, vagy hogy több társadalmi rendszer ne fogadna el, némi válto
zásokkal, bizonyos értékeket, noha azok érvényesek voltak az előbbi 
társadalmi rendszerben is. N a g y általánosságban — némi fenntartással 
— általános emberi értékekről is beszélhetünk. 

A marxista axiológia kiindulópontja a reális társadalmi környezet; 
figyelembe veszi az értékek adott társadalmi korszakhoz való kapcsolt
ságát, amely a legtöbb esetben kifejezi egyben a társadalmi osztályok 
helyzetét és érékeit is az adott időszakban. Dragan Nicié megfogalma
zásában: „ A z értékek tehát viszonylagosak, és szorosan kapcsolódnak 
az emberhez és szükségleteihez fejlődésének egy adott szakaszában." 1 

1.2. Az embernek emberhez méltó meghatározása 

Az ember a történelem folyamán társadalmi tudatától és társadalmi 
helyzetétől függően nagyon sokféle képet alkotott önmagáról. A mar
xizmus pl. kifejezi a fejlett bérmunkások osztálytudatát, nézetüket ön
magukról, a meglévő társadalmi rendről és a jövendő osztálynélküli 
társadalomról. A marxizmusnak, amely semmiképpen sem lezárt gon
dolatok és felfogások rendszere, noha számos filozófus törekedett és tö
rekszik ma is eredménytelenül az ilyen beállításra, egyik lényeges ismérve 
az emberközpontúság.* 

A z a marxizmus, amely elméletben vagy a z alkalmazás társadalom-
alakító gyakorlatában szem elől téveszti emberközpontúságát (erre már 
volt példa egyes országok munkásmozgalmának történetében, s ez eset
ben baj van a szocializmussal), menthetetlenül súlyos társadalmi elhaj
lásokra kényszerül. Ezért nem túlzás az a megállapítás, amely szerint 
a kommunista mozgalom számára a z ember a legfőbb érték. Ez az érték 
nemcsak azáltal van jelen, mert az emberek vívják meg osztályharcukat, 
harcolják ki a tőkés társadalomnak mint a történelemben az utolsó ki-



zsákmányoló osztálytársadalomnak forradalmi meghaladását, és harcol
nak a szocialista forradalom győzelméért, hanem azért is, mert a szo
cializmus építése és majdan a kommunista társadalom az ember valódi 
énjének kibontakozását szorgalmazza, és az emberhez méltó társadalom 
megvalósítását jelenti. 

Marxtól és a marxizmustól távol áll az ember elesettségének, meg-
alázottságának elfogadása, noha mint ismeretes, az utóbbi évszázadok 
osztálytársadalmai, vallási elgondolásai ezt a nézetet hangoztatták. Ezért 
Marx A hegeli jogfilozófia kritikájához c. művében (a kézirat 1843— 
1844-ben jött létre) többek között a következőket fejti ki: „ A vallás 
kritikája azzal a tanítással végződik, hogy az ember a legfőbb lény az 
ember számára, vagyis azzal a kategorikus imperatívusszal, hogy fel kell 
forgatni mindazokat a viszonyokat, amelyekben az ember lealacsonyí
tott, leigázott, elhagyott, megvetendő lény . . . " 

Ezt az alapvető marxista álláspontot Tito szocialista építésünk má
sodik évtizedében közérthetően úgy fejezte ki, hogy: a szooializmust 
nem valamilyen, a mai embertől elvont, távoli célok megvalósításáért 
építjük. Mi nem áldozhatjuk fel a ma nemzedékét a jövő nemzedékekért 
— már a ma emberének is élveznie kell a szocializmus építésének ered
ményeit. 

Fokozatosan, még Marx és Engels munkássága előtt alakult ki az a 
felfogás, idővel felismerés, hogy az embernek mint sajátos lénynek lét
rejöttéhez mindenféle természetfeletti, felsőbb isteni hatalom közremű
ködése felesleges volt. Ezt a felfogást fejleszti és gazdagítja Marx már 
munkássága elején, hangsúlyozva nézetét az emberről mint nembeli lény
ről, amely egy átfogó sajátos egészet, egy totalitást képvisel. 

A z ember meghatározásának érzékelésére Marxnak három összefüg
gő szövegéből idézünk. A nyomtatásban először 1932-ben megjelent és a 
Gazdasági-filozófiai kéziratok 1844-ből szerkesztői címet viselő művé
ben (Első kézirat) többek között kifejti: „ A z ember nembeli lény (Gat-
tungswesen), nemcsak annyiban, hogy gyakorlatilag és elméletileg a ne
met, mind a sajátját, mind a többi dolgokét is a maga tárgyává teszi, 
hanem — és ez csak más kifejezés ugyanazon dologra — annyiban is, 
hogy önmagához mint a jelenvaló, eleven nemhez viszonyul, hogy ma
gához mint egyetemes, ennélfogva szabad lényhez viszonyul." 4 

A z 1844-ben írt Harmadik kéziratában Marx a következőket álla
pítja meg: „Nembeli tudatként igazolja az ember az ő reális társadalmi 
életét, és csak valóságos létezését ismétli meg a gondolkodásban, mint 
ahogy megfordítva a nembeli lét a nembeli tudatban van igazolva és 
általánosságában, mint gondolkodó lény, van magáért-valóan. 

A z ember — bármennyire egy különös egyén is ezért, és éppen kü
lönössége teszi őt egyénné és valóságos egyéni közösségi lénnyé — épp
annyira a totalitás is, az eszményi totalitás, a szubjektív létezése a gon
dolt és érzett társadalomnak magáért-valóan, mint ahogy a valóságban 
is mind a társadalmi létezés szemléleteként és valóságos élvezeteként, 
mind pedig emberi életnyilvánítás totalitásaként létezik. 



Gondolkodás és lét tehát megkülönböztetettek ugyan, de egyszersmind 
egységben vannak egymással." 5 

Röviden összefoglalva, a marxista axinlógia szemszögéből az ember 
az alapvető és legfőbb érték, lényeges meghatározó adottsága, hogy te
vékeny lény. Mint tevékeny és önmagát alkotó lény, vagyis mint olyan, 
aki tudatosan és tevékenyen viszonyul az őt környező valósághoz, az 
ember munkája által valósítja meg önmagát. 6 

E gondolatmenetnek egy részét Marx — Hegel nézeteit elemezve — 
a következőképp fejti ki: „ A nagyság a hegeli »Phöno>nenologie«-ban . . . 
az , hogy Hegel az ember önlétrehozását folyamatként fogja f e l , . . . hogy 
tehát a munka lényegét felfogja, és a tárgyi embert, az igazi, mert va
lóságos embert saját munkája eredményeként fogalmilag megragadja. A z 
ember valóságos, tevékeny viszonyulása önmagához mint nembeli lény
hez, . . ." 7 

1.3. A társadalmiasult ember 

A z ember abban különbözik a többi élőlénytől, hogy nem egyszerűen 
természeti lény, hanem társadalmi lény is — ami minőségében külön
bözteti meg a többi fejlett élőlénytől. 

A z utóbbi adottság felismerése fokozatosan érlelődött a Marx tevé
kenységét megelőző évszázadokban. Így azután a társadalom mint csak 
az emberekre vonatkozó képződmény jelen van az adott kor legkivá
lóbb gondolkodóinak munkásságában. Marx munkásságát megelőzően a 
marxizmus eszmei forrásainak képviselőinél az emberi társadalom, a ter
melés és a munkamegosztás, a gazdálkodás, a társadalmi viszonyok, az 
emberi lét sorskérdéseinek boncolása más megközelítésben, ha nem is 
átfogóan, de részleteikben elmélyült elemzés tárgyát képezik. Ehhez a 
szellemi vonulathoz hozzá kell csatolni a X V I I I . századi francia felvi
lágosultaknak a társadalomra vonatkozó értékes elemzéseit. 

Marx teljes egészében elfogadta idősebb kortársának, Ludwig Feuer-
bachnak (1804—1872) azt a nézetét, hogy az ember természeti lény, a 
természet legfejlettebb lénye, ezáltal a természet koronája. D e M a r x 
bírálta és meghaladta Feuerbach emberfelfogását, anélkül, hogy kétségbe 
vonta volna Feuerbach naturalizmusát, amit különben igen nagyra ér
tékelt — hiányosságát és egyoldalúságát viszont saját elemzéseinek ered
ményeivel bővítette ki. 

Marx szerint az embert meghatározó jellegzetesség az, hogy természe
ti lény, és természeti mivoltától elválaszthatatlanul egyben társadalmi 
lény is. Ezt már munkássága elején is kifejtette, s ez lett társadalom
forradalmasító tanítása emberközpontúságának egyik meghatározója. 

Marx már munkássága elején, 1844-ben lejegyzi a következőket: „ A z 
ember közvetlenül természeti lény. Mint természeti lény és mint eleven 
természeti lény egyrészt fel van ruházva természeti erőkkel, életerőkkel, 
tevékeny természeti l é n y ; . . . D e az ember nemcsak természeti lény, ha-



nem emberi természeti lény; azaz önmagáért-valóan léttel-bíró lény, ezért 
nembeli-lény, s mint ilyennek mind létében, mind tudatában igazolódnia 
és tevékenykednie k e l l . . . Sem tehát az emberi tárgyak nem az emberi 
tárgyak, ahogyan közvetlenül kínálkozik, sem pedig az emberi érzék, 
ahogyan közvetlenül van, ahogyan tárgyilag van, nem emberi érzékiség, 
emberi tárgyiság. Sem a természet »objektíve«, sem a természet szub-
jektíve nincs meg közvetlenül az emberi lény számára adekvát módon. 
És mint ahogy minden természetesnek keletkeznie kell, az embernek is 
megvan a keletkezési aktusa, a történelem,... A történelem az ember 
igazi természettörténete." 8 

Marx részleteiben feltárta, és már 1845-ben megindokolta, hogy az 
egyén mindig egy meghatározott társadalmi alakzathoz tartozik, ami 
ma már általánosan elfogadott tétel. „ E z a felfedezés — állapítja meg 
Jean Elleinstein jelenkori francia marxista — Marx részéről sorsdöntő. 
H a csak ezt a körülményt fedezte volna fel, akkor is joga lett volna 
helyet foglalnia a gondolat nagyjainak Olümposzán." 9 

A z ember és társadalom kapcsolatát Marx a Tézisek Feuerbachról c. 
kéziratának 6. tézisében (megírásának ideje 1845 tavasza, először 1888-
ban jelent meg) tömören így határozza meg: „ D e az emberi lényeg nem 
valami az egyénben benne lakozó elvontság. A z emberi lényeg a maga 
valóságában a társadalmi viszonyok összessége". Majd a 10. tézisben 
még hozzáfűzi: „ A régi materializmus álláspontja a polgári társadalom; 
az újnak az álláspontja az emberi társadalom vagy a társadalmiasult 
emberiség." 1 0 

1.4. Az elidegenült ember 

A X V I I I . és X I X . században a klasszikus német polgári filozófiában 
igen gyakori volt az ember társadalmi helyzetét tárgyalva, az emberhez 
méltó lét vázolásakor és általában az emberi értékek kibontakozását 
gátló körülmények tárgyalásakor az „elidegenedés", a „tárgyiasulás", 
az „eldologiasulás", a „külsővé-válás" és ezekhez hasonló kifejezések 
használata. Ezért, noha Marx elidegenedési elméletéről joggal beszélhe
tünk mint sajátos és eredeti elméletről, maga az „elideóenedés" kifejezés 
nem Marx alkotása, inkább ráerőszakolt kifejezés, ami nélkül nem lé
tesíthetett volna kora filozófusaival megfelelő terminusbeli és fogalmi 
kapcsolatot. E z természetesen nem változtat azon a körülményen, hogy 
Marxnál az elidegenedés és annak meghaladása sajátos, éppúgy, mint 
minden jelentősebb német filozófus szóhasználatában és gondolatvilá
gában. 

A z ember saját környezetében soha sem volt valóban otthonos. Nem 
tárgyaljuk ez alkalommal az előember helyzetét, akinél még túlsúlyban 
van a többi állati élőlényre jellemző beilleszkedés a természeti környe
zet adottságaiba. Már az ősember is — bármennyire lassú is ez a folya-



mat, de tudatosan harcol környezetével, hogy biztosíthassa létfenntar
tását, és hogy természeti környezetét szükségletei szerint mindinkább 
saját magának megfelelővé alakítsa. Másképpen fogalmazva, az ősem
beri létnek több mint két millió évet felölelő időszakában és az azt 
követő közel 200 000 évet magába foglaló új típusú ember idejében sem 
érezhette magát az ember otthonosan a saját természeti környezetében, 
elidegenült tőle, és azért küzdött, hogy legalább részben saját szükség
letemez idomítsa. 

A z osztálytársadalom kialakulásával (ami nem tehető 20 000 évnél 
távolabbi időszakra), noha némileg csökkent az ember elidegenedése a 
természettől, az elidegenedésnek sokrétűbb, magasabb fokú és bonyolul
tabb formái jönnek létre. 

Marx az elidegenedést a tőkés társadalomra vonatkoztatva a „nem
zetgazdaság cinizmusaként" emlegeti. Valójában a tőkés társadalom ter
melőviszonyaiban a tekintet nélküli, cinikus és embertelen kizsákmányo
lásnak a nemzetgazdaság tudományos eszközeivel való feltárására gondol. 
Már a gazdasági-filozófiai kéziratokban (Harmadik kézirat) a követke
zőket mondja: 

„ . . . Nemcsak hogy relatíve nő a nemzetgazdaságtan cinizmusa 
Smithtől Sayn át Ricardóig, Millig stb., amennyiben az ipar következ
ményei fejlettebben és ellentmondásosabban lépnek az utóbbiak szeme 
elé, hanem pozitíve is mindig és tudatosan tovább mennek az emberrel 
szembeni elidegenülésben, mint elődjeik, de csak azért, mert tudományuk 
következetesebben és igazabban fejlődik. Amennyiben a magántulajdont 
tevékeny alakjában a szubjektummá teszik, tehát ugyanakkor az em
bert a lényeggé, és ugyanakkor az embert mint nem-lényt (Unwesen) a 
lényeggé (Wesen) teszik, így a valóság ellentmondása teljesen megfelel 
annak az ellentmondásos lényegnek, amelyet elvként ismertek fel. A z 
ipar meghasonlott valósága igazolja magában-valóan meghasonlott el
vüket, s korántsem cáfolja meg. Hiszen elvük ennek a meghasonlottság-
nak az elve." 1 1 

E z az elidegenedés, amely sokféle alakban és különböző intenzitással 
van jelen a társadalmi helyzettől, de az egyéni adottságoktól függően 
is, és a kizsákmányoló osztálytársadalmi rend megdöntésével sem szűnik 
meg. A szocialista társadalomban csak elkezdődik az elidegenedettség 
meghaladásának folyamata, hogy majd az idővel kiépülő kommunista 
társadalomban érjen véget. 

1.5. A kommunista társadalom mint folyamat 

Egyetlen társadalmi rendszer sem egy állandósult merev rendszer. 
Még kevésbé vonatkozik ez a kommunizmusra miután először elméle
tileg, majd gyakorlatilag is megbizonyosodtunk arról, hogy a nagy ugrás 
az osztálykizsákmányoló rendszerből egy új minőségbe, az osztály nél
küli társadalomba, csak fokozatosan egy hosszabb átmeneti szakasz 



révén valósulhat meg. D e a kommunista társadalmi rend akkor sem lesz 
állapot, amikor m á r létezni fog, hanem egy szüntelen folyamat a még 
fejlettebb társadalmi viszonyok és a még emberibb körülményeik kiala
kítása felé. 

Marx és Engels A német ideológiáéin kifejti: „ A kommunizmus sze
münkben nem állapot, amelyet létre kell hozni, nem eszmény, amelyhez 
a valóságnak hozzá kell igazodnia. Mi kommunizmusnak a valóságos 
mozgalmat nevezzük, amely a mai állapotot megszünteti. E mozgalom 
feltételei a mai fennálló előfeltételekből adódnak." 1 * 

Két évvel később, 1847 végén Engels a Kar i Heinzen kapcsán írt és 
megjelentetett vitairatában megismétli előbbi gondolatukat: „ . . . A kom
munizmus, amennyiben elméleti, annyiban a proletariátus e harcban el
foglalt helyzetének elméleti kifejezése és a proletariátus felszabadításá
hoz szükséges fél tételeknek elméleti összegezése." 1 5 

Megjegyzendő, hogy ezek a kommunizmusra mint a kommunista tár
sadalmat szorgalmazó mozgalomra és magára a kommunista társada
lomra vonatkozó megfogalmazások Marx és Engels munkásságának első 
évtizedében láttak napvilágot. Marx csak később, 1875-ben, A gothati 
program kritikájában ír arról, hogy a tőkés társadalom sikeres megha
ladását két szakaszban irányozza elő: a kommunista társadalom első 
vagy kezdeti szakasza, a szocialista társadalom (mai kifejezéssel „ a ne
héz szocializmus", „ a reális szocializmus" szakasza) és a második, vagy 
fejlettebb szakasz a kommunizmus. De akkor is igen óvatos, és a for
radalmár nem ragadtatja el magát a romantikus szépítés csábításától, 
hanem óvá int: 

„Nekünk itt nem olyan kommunista társadalommal van dolgunk, 
amely a saját alapján kifejlődött, hanem ellenkezőleg, olyannal, amely 
a tőkés társadalomból éppenhogy keletkezik; amely tehát minden vo
natkozásában, gazdaságilag, erkölcsileg, szellemileg még magán viseli 
annak a régi társadalomnak anyajegyeit, melynek méhéből szárma
zik . . 

A fejlett kommunista társadalomban szabadul fel valóban a prole
tariátus, amelyet Marx sorsdöntő történelmi szerepe ellenére, a tőkés 
társadalom „legelidegenedettebb" embercsoportjaként jelöl meg. És vele 
együtt szabadul fel szükségszerűen az egész társadalom, minden ember. 
D e ez már a távolabbi kommunista jövő eseménye, amely a maitól sok
kal fejlettebb szinten és gyakorlatilag nemzetközi méretékben mehet 
végbe. Erről a feltételezésről Marx és Engels A német ideológiában a 
következőket írja: 

„ E z az »elidegenülés*, hogy a filozófusok számára érthetően fejezzük 
ki magunkat —, természetesen csak két gyakorlati előfeltétellel szüntet
hető meg. . . . hogy az emberiség tömegét teljesen „tulajdonnélküliként" 
hozza létre, s egyszersmind ellentmondásban a gazdaságnak és művelt
ségnek egy meglevő világával, — amely gazdagság és műveltség a ter
melőerő nagy megnövekedését, fejlődésének magas fokát előfeltételezi; 
. . . gyakorlati előfeltétel, mert nélküle csak a nélkülözést tennék álta-



lánossá. . . . Éneikül 1. a kommunizmus csak mint helyi jelenség létez
hetnék, 2. magának az érintkezésnek a hatalmai nem fejlődhettek volna 
ki mint egyetemes, s ezért elviselhetetlen hatalmak, hazai sütetű-babonás 
„körülmények" maradtak volna, és 3. az érintkezés minden bővülése 
megszüntetné a helyi kommunizmust. A kommunizmus empirikusan csak 
az uralkodó népek tetteként „egyszerre" és egyidejűleg lehetséges, ez 
pedig a termelőerő egyetemes fejlődését és a vele összefüggő világérint
kezést előfeltételezi." 1 5 

1.6. A jövő, a kommunista társadalmi rend embere 

A jövő emberét, a teljes énjében kibontakozó embert jellemezni jó 
formán lehetetlen feladat. Annyi bizonyos, hogy kifejezésre fogja jut
tatni és a fejlett kommunista társadalomban még inkább kifejezésre jut
tatja majd emberi létét, vagyis azt, hogy alkotó tevékenysége által ön
magát teremtő lény. Annyi bizonyos — erre már Marx is rámutatott, s 
több mint egy évszázaddal utána még világosabb —, hogy a termelőerők 
magas fejlettségi foka a munkavégzés idejét lényegesen lerövidíti. A 
munka technikai felszereltsége révén megszabadul megerőltető fizikai vol
tától, egyben nagyobb tudást és rátermettséget igényel; ami azt is jelenti, 
hogy a dolgozó ember számára az alkotás és képességeinek önkifejezési 
lehetőségei kitágulnak. 

A munkavégzés lerövidülésével létrejöhet az a társadalmi helyzet, 
amelyre már Marx is rámutatott, hogy a kommunista tárradalom gazdag
sága nemcsak a tárgyak szükségletek szerinti korlátlan birtoklásában 
rejlik, hanem elsősorban a jövő embere számára rendelkezésre álló tete
mes szabad idő lesz. E z utóbbi körülmény jelentősége abban van, hogy 
a jövő embere a rendelkezésére álló szabad idejében teljesen szabadon 
fejlesztheti és fejtheti ki alkotóképességét minden korlátozó körülmény 
nélkül. 

M a még nehezen képzelhető el a jövő embere, aki munkakultúrájában, 
műveltségében és lelkületében különbözni fog a ma emberétől, fejlettebb 
lesz mint ember, teljesebben, gátló körülmények nélkül fejezi ki valódi 
emberi értékeit, aki számára — ahogy Marx még 1875-ben írta, a mun
ka „legfőbb létszükséglet" lesz, persze a munkajelleg akkori időtartama 
alatt. Marx megfogalmazásában. 

„ A kommunista társadalom egy felsőbb szakaszán, amikor az egyé
nek már nincsenek leigázó módon alárendelve a munkamegosztásnak, és 
ezzel a szellemi és testi munka ellentéte is eltűnt, amikor a munka nem
csak a létfenntartás eszköze, hanem maga lett a legfőbb létszükséglet; 
amikor az egyének mindenirányú fejlődésével a termelőerők is növeked
tek és a kollektív gazdaság minden forrása bővebben b u z o g . . ." 1 B 



2. A Z E L I D E G E N Ü L É S A K A P I T A L I Z M U S B A N É S A Z 
E L I D E G E N Ü L É S M E G H A L A D Á S Á N A K M Ó D O Z A T A I 

2.1. Az elidegenüli* fogalma Marx előtt 

Amióta csak tudományos igénnyel igyekszik az emberi értelem meg
határozni az ember társadalmi helyzetét, létezésének értelmét és igazi 
értékeit — ha csak saját civilizációs körünket tartjuk szem előtt, de 
hasonló helyzet alakult ki a világ távolkeleti vagy afrikai és amerikai 
földrészem is —, mindig utat tört a társadalmi kérdésekkel foglalkozók 
tudatában a kettőség az ember kívánt és tényleges helyzete között. E z 
akkor is megtörtént, ha csak a z uralkodó osztályon belüli emberi törek
véseket és társadalmi elvárásokat vizsgálták. 

Mindez már a z ókorban, sőt még előbb, az ember társadalmi tudata 
vallási formáiban megvolt, de a filozófiai gondolatmenettel párhuza
mosan, az európai középkorban még domináló módon elismerte a közért
hető és általánosan tudatosult emberi helyzetet, amely szerint az ember 
nem él reális életet a maga mértéke és elvárásai szerint. 

A z ókor filozófusainál felrémlett az emberiség kezdetén létező és meg
élt „aranykor", amelybe beleképzelték az óhajtott, de az akkori jelen
ben meg nem valósított emberi élet-értékeket. Vallási formában a K ö 
zép-Kelet ősi civilizációi a vezeklés szükségességével és az eredendő bűn
nel magyarázták ezt, amit a közel-keleti júdeai törzsek is átvettek, ez 
volt a középkor kereszténységének is egy :.k alapvető tanítása. E tanítás 
szerint a reális világ a siralom völgye, és a megdicsőülés — az arra ér
demesek számára — a túlvilágon érhető el. Némi változásokkal de lé
nyegében azonos elképzelések a lapján keletkezett a később jelentkező 
iszlám életfelfogás is. 

A z újabb korban a X V I I I . és X I X . század polgári filozófiája foglalkozik 
elmélyülten az emberi szabadsággal álta'ában és az ember szabadsága 
elnyerésének lehetőségeivel és módozataival. N o h a ez a kérdéskör a fi
lozófia kezdete óta a társadalomra vonatkozó elmélkedés hagyományos 
témái közé tartozott, a X V I I I . és X I X század teljesítménye ebben a 
kérdéskörben már a mai értelemben vett axiológia művelésének tekint
hető, noha maga az elnevezés jóval később honosodik meg. 

A z emberi szabadság mint lényeges emberi érték a mindenkor adott 
társadalmi helyzetben, szembetűnően vagy kevésbé, abban nyilvánul meg, 
hogy az ember saját alkotásától — törekvése ellenére — a kizsákmá
nyoló társadalmi viszonyok következtében megfosztják. Ezzel párhuza
mosan ugyanazon a társadalmon belül is az együtt élő embertársak v a 
lójában nem társak és felebarátok, hanem leggyakrabban szembenálló 
személyek. 



2.2. Hegel és Feuerbach elidegenedés-felfogása 

A német klasszikus filozófia központi egyéniségének, Hegelnek (1770— 
1831) 'filozófiájában az elidegenedés a központi téma. Bár fejtegetései 
és alapvető elképzelései igen bonyolultak, figyelmes elemzésük kétséget 
kizáróan kimutatja a z akkori általános német állapotoknak, „siralmas 
voltát" — ahogy Marx nevezte. Hegel nemcsak átlépi Kantnak és az 
őt megelőző gondolkodóknak korlátait, hanem a maga módján kifejezi 
az ember ellentmondásos, sanyarú társadalmi helyzetét az osztálytársa
dalomban, teljes mértékben érvényt szerez az ember önalkotó és önala-
kító képességének, ebből (túlzottan lelkes egyoldalúsággal) a munka em
beralakító szerepét külön kiemeli. 

Különben Hegel filozófiai gondolatmenete K a n t (1725—1804), Fichte 
(1762—1814) és Schelling (1775—1854) tanításaihoz kapcsolódik. Hegel 
szellemi arculatának főként dialektikája rá jellemző fejlett szintjének 
kialakulására J . G. Herder, F. Schiller, J . W. Goethe és az angol köz
gazdaságtan megalapozói A. Smith és D . Ricardo voltak nagy hatással. 

Hegel gondolatvilágában az eiidegenülés (Entánsserung, Entfremdung) 
három alapvető mivoltában jelentkezik. Először: idealista felfogásából 
kiindulva, mint minden tárgyiasság kialakulása a szellemiből, vagyis 
mint a természet és a társadalom létrehozása-tárgyiasulása a szellem ré
széről. Másodszor: minden bonyolult viszony az alany és a tárgy kö
zött, illetve az ember minden célszerű tevékenysége, iirint a magát te
remtő és önkifejező munka, ilyenformán a gazdagság, az állam, a mű
alkotás stb. (mint tárgyak-objektumok) az embert (mint alanyt-szub-
jektumot) jellemző erők tárgyiasülásaként jelenik meg. Harmadszor: az 
eiidegenülés Hegel szerint az emberi viszonyok sajátosságából ered a 
polgári társadalomban, mert Hegel szerint az ember (az alany) eltor
zítva fogja fel saját tevékenységeinek tárgyait, az ember úgy látja, hogy 
ezek a tárgyak produktumok, tőle idegen erők, önálló életet élnek, és 
uralkodnak rajta. 

Hegel gondolkodásának nagysága abban is megnyilvánul, hogy a z 
osztálytársadalomban a z ember számára megszabott helyzet (elidegenült-
ség) vizsgálatában elveti azt a társadalmi determinizmust, az emberi 
tudaton-inneni tartományában, amit K a n t képviselt. Erről Lukács György 
— elemezve Hegelnek az emberi végzet létezését vitató tanulmányát — 
1938-ban ezt írta (az első kiadásra 1947—1948-ban került sor): 

„ A végzetnek ezt a lényegi tulajdonságát Hegel csak még jobban ki
emeli azáltal, hogy gyökeresen elveti azt a módot, ahogyan K a n t mecha
nikusan alárendeli az egyént a társadalomnak; Kantnál ugyanis a tár
sadalom mindig és mereven csak az általánost az egyén pedig ugyanilyen 
mereven csak a különöst képviseli, és az egyén csak oly módon juthat 
el az általánoshoz, hogy feltétel nélkül aláveti magát az általános el
veknek (a kategorikus imperatívusznak — Hegel tehát elutasítja ezt az 
elképzelést, az egyén és a társadalom kapcsolatába pedig bevezeti az 
általános és különös dialektikáját. Az egyén és a társadalom ebben a 



végzetösszefüggésben egymással küzdő hatalmak; hatalom áll hatalom
mal szemben, és a harc mindig megújítja az egésznek e'even egységét." 1 7 

Az ember elidegenedettségének Hegel á l u l képviselt nézete is példáz
za azt az igazságot, amelyről Lenin ír Filozófiai füzeteiben: „ a z okos 
idealizmust" előnyben részesíti „ a buta materializmussal" szemben. 1 8 Ezt 
a gondolatot fejezi ki Dariko Grlic is Hegel egész életművét értékelve, 
amikor kifejti, hogy Hegel „egész nagyszabású filozófiai építménye te
lis-tele van a reális és az élő valóság tartozékaival, ebben gazdag, ezért 
filozófiája gyakran valóságszerűbb sok ^materialista vagy realitásra ala
pozott* nézetnél". 1 9 

Feuerbach jelentőségét a filozófiában és a marxizmus kialakulásának 
történetében, ahogyan azt Danko Gflié megállapítja, évtizedeken át le
becsülték és bagatellizálták. „ A marxista Feuerbach-kutatás legújabb fel
lendülését a hatvanas évektől számíthatjuk."* 4 Ezek a kutatási eredmé
nyek helyreigazítottak jó egynéhány téves hiedelmet magáról Feuerbach-
ról, Marx és Engels hozzá fűződő kapcsolatáról, eszerint Feuerbach ha
tása időben későbbre tolódik annál, mint ahogy Engels 1888-ban írta 
Feuerbach-tanulmányában. De a témánkhoz kapcsolódó ismereteinket, 
az ember hegeli elidegenedéséről, az eldologiasodásról, a külsővé-válás 
idealista kiindulópontjának bírálatáról és a sajátos elidegenedési elmé
letről nem változtatta meg lényegesen. 

Feuerbachnak emberrel kapcsolatos naturalizmusa (amelyről Marx meg
állapítja, hogy azonos a materializmussal), kimondja az idealista filozó
fia vallásfelfogásának döntő cáfolatát. Feuerbach akárcsak Marx, nem 
más hatására, hanem saját immanens fejlődésének eredményeként maga 
vajúdta ki ezt a gondolatot, amely a spekulatív filozófia tételét visz-
szájára fordította: nem az isten teremtette saját kép::e az embert, ha
nem fordítva, az ember maga teremtette saját meg nem valósult törek
véseinek és csalódásainak keservében saját, képére az egész vallási fan
tasztikum világát az istenséggel, a túlvilágon kiérdemelt mennyei üd
vözüléssel és a többi emberfeletti lénnyel együtt. 

Erről a kérdésről Vuko Pavicevic többek között a következőket írta: 
„Feuerbach más módon is jelentősen hozzájárult az ateizmushoz, pél
dául az úgynevezett isteni létezés bizonyításának alapos elemzésével. De 
fő erőssége egy másik eljárásban van, abban, hogy bizonyítja: az isten 
csak az ember elképzelése, és semmiképpen sem valami abszolút realitás. 
Ennek az emberi elképzelésnek az a lényege, hegy az összes emberi mi
nőségek abszolút realitását sűríti és feloldja az ember és a természet vi
szonylagos tulajdonságaiban, azáltal, hogy bizonyítja: az ember önmaga 
előtt hajlong, amikor az istenség előtt hajlong. Hogyan is valósította ezt 
meg Feuerbach? ö ezt azáltal mutatja ki, hogy — különösen A keresz
ténység lényege első fejezetében — az ember és a tárgyak viszonyának 
elemzéséből indul ki. E z azokra a tárgyakra vonatkozik, amelyekhez az 
ember szellemi élvezete kapcsolódik, de a külső világ tárgyaira is egé
szében . . . " " 

Tanítómestere bölcseletéről, Hegel filozófiájáról, Feuerbach megálla-



pítja, hogy ez a filozófia elidegenítette az embert önmagától, Hegel egész 
bölcselete az elvonatkoztatás műveletén alapszik. E z viszont az ember 
lényegét a megismerés határán túli, az értelemmel fel nem fogható tar
tományba utalja, az őseszme, az abszolútum, az istenség tartományába. 
Tekintettel arra, hogy Feuerbach filozófiája vitathatatlanul emberköz
pontúnak — idegen kifejezéssel: generikus és genetikus bölcseletnek 
mondható, szerinte Hegel kiküszöbölte a természetből eredő érveket és 
okokat, a genetikus-kritikai filozófia alapjait . 

Feuerbach filozófiájáról ezt a körülményt Ágh Attila a következők
ben foglalja össze: „ A z új filozófia középpontjában ugyanis a spekulatív 
filozófia kritikája áll, mindenekelőtt pedig a szubjektum és objektum 
viszony megfordítása. Hegelnél a valóságos szubjektum az emberek 
egyik predikátumának, a tevékenység tárgyának eredményeként je
lenik meg, s ezzel visszájára fordul a viszony az ember és az általa lét
rehozott világ között." 2 ' 

Marx m á r 1844-ben megfogalmazza a vallásnak az embert önmagától 
és a világtól elidegenítő hatását (nem csak elidegenedett voltának jel
adását) , A hegeli jogfilozófia kritikájához című művében: 

„ A vallástalan kritika alapzata: az ember csinálja a vallást, nem a 
vallás csinálja az embert. Mégpedig a vallás annak az embernek az ön
tudata és önérzete, aki még nem szerezte meg önmagát, vagy már ismét 
elvesztette. D e az ember nem valami elvont, a világon kívül kuksoló 
lény. A z ember az az ember világa, az állam, a társadalom. E z az állam, 
ez a társadalom termeli a vallást, egy visszájára fordított világtudatot, 
mert maga is visszájára fordított világ. A vallás ennek a vi
lágnak általános elmélete, enciklopédikus összefoglalása, népszerű for
mába öntött logikája, spiritualista becsület ügye, lelkesedése, erkölcsi 
szentesítése, ünnepélyes kiegészítése, általános vigasztaló és igazoló lap
ja. A vallás az emberi lényeg fantasztikus megvalósulása, mert az em
beri lényegnek nincs igazi valósága. A vallás elleni küzdelem tehát köz
vetve küzdelem ama világ ellen, amelynek szellemi aromája a va l lás ." 2 4 

2.3. Marxnak az elidegenedésre vonatkozó nézetei 

M a r x munkássága elején sokat foglalkozik a vallás kérdésével, nem
csak pusztán azért, mert az gúzsba kötötte az emberi eszmélést, hanem 
— ahogyan az imént idéztük — többek között azért is, mert: „ A val
lás elleni küzdelem tehát közvetve küzdelem ama világ ellen, amelynek 
szellemi aromája a vallás." 

Németországban ennek még külön jelentősége volt, mivel a vallás és 
a vallási intézmények a reakciós uralmi rendszer alapvető pillérei voltak. 

A másik szempont, ami miatt — Marx legalábbis munkásságának első 
éveiben — gyakrabban foglalkozott a vallás kérdéseivel, az ember mél
tóságának, a z emberhez méltó életkörülmények létrehozásának szempont-



ja . Ezért is írja A hegeli jogfilozófia bírálatához írt bevezetésében a 
következőket: 

„ . . . Radikálisnak lenni annyi, mint a dolgot a gyökerénél megfogni. 
Az ember gyökere azonban maga az ember. A mémet elmélet radikaliz
musának — következésképpen gyakorlati energiájának — nyilvánvaló 
bizonyítéké az, hogy a vallás határozót: pozitív megszüntetéséből in
dul ki. A vallás kritikája azzal a tanítással végződik, hogy az ember a 
legfőbb lény az ember szamára, vagyis azzal a kategorikus imperatí~ 
vusszal, hogy fel kell forgatni mindazokat a viszonyokat, amelyekben 
az ember lealacsonyított, leigázott, elhagyott, megvetendő l é n y , . . . " " 

Marx munkásságának első éveiben, főleg a filozófiai tárgyú munkái
ban, elmélyülten elemezte az emberi elidegenedés témakörét. Műveiben 
sokkal tudományosabban tárgyalja az elidegenedést, mint elődei. Marx 
elidegenedéselméletének lényege szintén az , hogy az emberi tevékenység 
termékei és tulajdonságai valamint képessegei az embertől független 
és felettük uralkodó erővé válnak. Ezt a felfogását nem veti el később 
sem, de az ember elidegenedését nem átfogó filozófiai általánosítással, 
hanem — mai kifejezéssel élve — szociológiai meghatározással a ki
zsákmányolás megszüntetéseként tárgyalja. A munka elidegenedésének 
megszüntetését (ami minden elidegenedés lényege) valamivel szűkebb, 
közgazdasági megfogalmazásban „ a munka felszabadításának" folyama
taként jelöli meg, vagyis a z áruvá vált munkaerő, a munkát végző em
ber és munkaterméke fétis-jellegének megszüntetéseként. Ezt a közgaz
dasági megfogalmazást, amit a marxizmus elvont humanista irányzatá
nak képviselői (Jugoszláviában is van belőlük jócskán) nem akarnak 
tudomásul venni, Marx egy más — szociológiai — vonatkozásban, azo
nosítja a munkásosztály felszabadulásával — vagy még pontosabban: 
önfelszabadításával, ami majd az eljövendő kommunista társadalom egyik 
alapvető vívmánya lesz. 

Emberközpontú felfogása abban különbözik eszmei elődeiétől, hogy 
Marx sohasem gondolkodott az elvont ember kategóriájában („az ember 
nem valami elvont, a világon kívüli kuksoló lény", 1848; „ . . . a z em
beri lényeg nem valami az egyes egyénben benne lakozó elvontság. A z 
ember lényege a maga valóságában a társadalmi visz »nyok összessége". 
1845). Ezt a felfogást Marx 1844-ben fogalmazza meg Engelsszel közö
sen előkészített és 1845-ben megjelentetett A szent család... című mű
vében: „ H a az embert a körülmények alakítják, akkor a körülménye
ket emberiekké kell alakítani. H a az ember természeténél fogva tár
sadalmi, akkor igazi természetét csak a társadalomban fejleszti ki, és 
természetének hatalmát nem az egyes egyén, hanem a társadalom ha
talmán kell mérni ." l , 

Annak a felfogásnak alapján, hogy az ember a legfőbb érték, és 
hogy az ember lényegében természeti-társadalmi lény, Marx számára 
nagyon fontos a jövendő kommunista társadalom, mert abban már az 
ember uralja a dolgokat, a termelőeszközöket és általuk részben a ter
mészetet valamint saját természetét is, de egyúttal itt teljesülhet ki az 



ember társadalmi lény mivolta is. Ezért Marx szinte kifakadva bélyegzi 
meg a kizsákmányoló osztálytársadalmat 1844-ben papírra vetett gazda
sági-filozófiai értekezéseiben, mert a tőkés társadalom — hasonlóan az 
előbbi kizsákmányoló társadalmakhoz — „az embert lealacsonyított, le
igázott, elhagyott, megvetendő lénnyé" zülleszti éppen társadalmiságá
ban. „ A z lesz tehát az eredmény, hogy az ember (a munkás) már csak 
állati funkcióiban — evés, ivás és nemzés, legfeljebb még lakás, ékesség 
srb. érzi magát szabadon tevékenynek, emberi funkcióiban pedig már 
csak állatinak. Az állati lesz az emberivé és az emberi állativá. 

Enni, inni és nemzeni stb. ugyan szintén valódi emberi funkciók. De 
abban az elvonatkoztatásban, amely ezeket az emberi tevékenység egyéb 
körétől elválasztja és végső és egyedüli végcélokká teszi, á l lat iak." 2 7 

2.4. Marx elidegenedéselméletének sorsa 

Marx elidegenedéséimélete sohasem tűnt el teljesen a marxisták vizs
gálódásaiból. Annak ellenére, hogy Marx filozófiai tárgyú munkái alig 
voltak ismertek, vagy éppen hozzáférhetetlenek voltak a II . Internacio
nálé idejében, a témát nem kerülhették meg teljesen. Már csak azért 
sem, mert a Marx közvetlen szellemi forrásait jelentő alkotók, de az 
azokat is megelőzők (Rousseau, Goethe és Schiller) saját szellemi látókö
rükön belül is kétséget kizáróan tárgyalták az ember elidegenedését. E z 
a kérdés azonban új jelentőséget kapott, amikor Marx 1844-ben készült 
műhelymunkának szánt három kézirata és több töredéke 1932-ben nyom
tatásban megjelent. Ennek ellenére 1932 után sem növekedett az elide
genedéselmélettel foglalkozók száma, még ha Marx sajátos és lényeges 
új vonásokat tartalmazó elidegenedéselméiete kínálta is a z alkalmat. 

Hogy azokban és a rákövetkező időkben gyér volt az érdeklődés 
Marx elidegenedéselmélete iránt, az Sztálinnak és csoportjának a szo
cializmusról vallott általános nézetéből eredt, amelyből az ember, az 
emberről való gondolkodás hiányzott. Sztálin és követői megtehették a 
kinyilatkoztatást, hogy létezik egy ifjú Marx, (ez az 1848 januárja előtti 
korszak, amikor még Marx és Engels nevének feltüntetése nélkül jelent 
meg a Kommunista kiáltvány), aki még nem volt valóban marxista, és 
volt egy érett, valóban marxista Marx, aki a Kommunista kiáltvánnyal 
kezdődik. Az 1848 előtti Marx-művek tanulmányozása, ideértve az 
1844-ben írt gazdasági-filozófiai műveket is, szerintük csak a Marx szel
lemtörténetével foglalkozó tudósok számára érdekes. 

így azután, mint a marxizmushoz nem tartozó kérdést, elhallgatták 
Marx elidegenedéselméletét, amelyet legteljesebben Gazdasági-filozófiai 
kéziratok 1844-ből címen közölt írásaiban dolgozott fel. Ezzel az el
mélettel később is foglalkozott, de ritkábban, illetve gazdasági vagy szo
ciológiai vonatkozásaira szűkítve, minden filozófiai elvonatkoztatás nél
kül. 

Ezzel szemben azoknak az absztrakt humanista álláspontú gondolko-



dóknak, akik még a 60-as, 70-es években magukat hivalkodóan hamisí
tatlan, a marxizmus forrásaiból merítő marxistáknak nevezték, és akik
nek sok vitatható vagy egyenesen tarthatatlan állítása van (a jugoszláv 
pozitív jogszabályok értelmében is) egyik kétségtelen érdeme, hogy a 
sztálini marxizmust revideáló nézeteket és gyakorlatot bírálva, jóformán 
előbányászták Marx általános elidegenedéselméletét. Ezek a társadalom
tudósok, filozófusok és szociológusok meggyőzően kimutatták, hogy a z 
elidegenedés elmélete Marx életművében nem marginálisan van jelen — 
hanem Marx egész életművének egyik lényeges tartalmi elemét képezi. 

Marx az elidegenedést nagyon sokoldalúan és elmélyülten fogta fel, 
nem csak munkássága első évtizedében foglalkoztatta ez a kérdéskör. 
Már a hazai tankönyvirodalom által kialakított hagyomány úgy tár
gyalta Marx elidegenedéselméletét, hogy négy alapvető elidegenedési for
mára sűrítette (illetve sorvasztotta). Hármat a termelési viszonyok a lap
elemeire korlátozott: elidegenedés a termelőeszközöktől; a termelés fo
lyamatától, amelyben az embernek csak végrehajtó szerepe van (nem 
alkotó ember); a kizsákmányolás legközvetlenebb megnyilvánulása, hogy 
a bérmunkás elidegenül munkája termékeitől. Ezeken kívül a régi latin 
szólás-mondás értelmében mely szerint: „homo homine lupus", az ember 
elidegenedik az embertől is: nemcsak a bérmunkás a tőkéstől, hanem a 
munkás a munkástól és a tőkés a tőkéstől is. 

A z ilyen jellemzés bizony Marx elidegenedéselméletének egy nagyon 
leegyszerűsített összefoglalása, de elfogadható, hogy ez a négy összetevő 
képezi az elidegenedés leglényegesebb formáját. 

Meg kell azonban jegyeznünk, hogy akadt nálunk egy marxista, a 
belgrádi Dragutin Lekovié, aki mint az akkori Munkásmozgalmi Intézet 
kutatója, 1963 júniusában a párizsi Sorbonne-on megvédte állami dokto
rátusát , 2 9 amelyben Marx műveinek aprólékos vizsgálata alapján több 
mint 30 elidegenedési formát talált, azokat bemutatta és elemezte. Ter
mészetesen, közel 450 oldalas könyvét nem fogadta lelkesedéssel a mar
xizmust elvont humanista formában értelmező neomarxisták tábora, te
kintettel arra, hogyha velük — mármint a hazaiakkal — nem is köz
vetlenül szállt szembe, de például Ernst Blochról kifejtette, hogy „nem
csak túlbecsülte Marx ifjúkori munkáit, hanem a marxizmust átépítette 
saját munkáiba úgy, hogy Marx munkásságát egészében belepréselte el
idegenedési elméletébe, ami feltétlenül túlzás. Ezáltal a marxizmust el
vont humanista elméletté változtatta, a spekulatív antropológia elide-
genedé^elméletévé". ,° 

Marx elidegenedési elmélete életművének jelentős tétele. D e valóban 
tarthatatlan az a vélemény, amely szerint Marx egész munkásságának 
központi kérdése az elidegenedéselmélet, vagy elfogadhatatlan az a nézet, 
amely szerint Marx ifjúkori munkái tartalmazzák a lényeget kifejező 
mondanivalót, azután már — az ilyen vélekedés alapján — munkássága 
kevésbé magas röptű szellemi szinten konkretizálja az első évtizedben 
lefektetett korszakalkotó nézeteit. 

A Dragutin Lekovic-féle szőrszálhasogató elemzés demitologizálja Marx 



elidegenedéselméletét, lehetetlenné teszi az olvasó kevésbé értesültségével 
számoló manipulálást, inkább utal az 1970-ben megjelent Tordai Zádor 
féle közelítésre, 3 1 amely szerint a jelen és a korszerű technika, az állam
gépezet és a jelenkor társadalmi folyamataihoz kapcsolva az elidegene
dés elmélete jelenünk nyílt kérdéseinek megoldása felé vezet. 

N e m kétséges, hogy Marx általános elidegenedéselmélete lényegesen ki
domborítja a z emberi értékek kiterjesztését, de nem nyilvánítható sem Marx 
egyetlen lényeges, sem központi elméletének. Jelentőségét tekintve véle
ményünk szerint tíznél is több olyan és hasonló horderejű tanítást emel
hetnénk ki Marx életművéből, mint amilyen az elidegenedéselmélet. H o g y 
ez így van, mutatja az is, hogy ma már, a 80-as években nálunk is le
apadt az elidegenülést és annak meghaladását (a dezalineációt) tárgyaló 
divat, és az erről a témakörről megjelenő írások száma is, noha a hí
vők szilárd meggyőződésüket nem adták fel. Marx általános elidegene
déselméletének egyoldalú és az egész életműből va'.ó kiragadott tár
gyalása meddő, élettelen talajon találja magát, mint minden olyan tár
gyalási mód, amely a lukácsi totalitás vagy a dialektika általános egy
másba kapcsoltságának és kölcsönös függőségének elvét Isizárja. 

2.5. A szabadság és szükségszerűség marxista [elfogása 

A z axiológia szempontjából a szabadság — és ennek ellentétes alapfo
galma: a szükségszerűség vagy a kényszerűség — természetesen igen el
lentmondásos alapfogalmak több okból. Először azért, mert minden a lap
fogalom, minden kategória nehezen meghatározható vo'r i miatt különböző 
hozzáállás alapján tárgyalható. Másodszor: a szabidság csak első te
kintetre önmagától értendő alapfogalom; noha behatóbb boncolgatása 
már világosan kimutatja, hogy nagyszámú olyan elemet tartalmaz és 
olyanokkal van kapcsolatban, amelyek ellentmondók. A szabadság akár
mennyire is hétköznapunkhoz tartozik, önmagában ellentétes a lapfoga
lom. Mindenkinek van róla valamilyen elképzelése, és mindenki társa
dalmi elvárásai között ott találjuk a szabadság fogalmát is. A z ifjú 
Marx újságíró korában 1842 májusában a Rheinische Zeitung 6. számá
ban sziporkázó szellemességgel a következőket írja a sajtószabadságról 
(aláírás: egy rajnavidéki): 

„ A szabadság olyannyira a lényege az embernek, hogy még ellenfe
lei is realizálják azáltal, hogy realitása ellen harcolnak; hogy mint a 
legdrágább díszt el akarják tulajdonítani, amit az emberi természet dí
szeként elvetettek. 

Senki sem harcol a szabadság ellen; mindenki legfeljebb a mások sza
badsága ellen harcol ." 9 8 

A szabadságról a filozófiában már ősidők óta igen ellentétes nézetek 
alakultak ki . Végletes nézőpontot képviselnek azok, akik a semmilyen 
tényezőtől sem korlátozott teljes szabadság lehetőségének hívei. Ezek az 
indeterministák. A másik végletes álláspontot a deterministák képvise-



lik, akik tagadják az emberi szabadság lehetőségét és létezését. Nézetük 
szerint a z emberi cselekvés tudott vagy fel nem ismert, de valójában 
létező tényezők kényszerítő hatására jön létre, és ilyen cselekvésként fog
ják fel az ember egész életét. 

A marxizmus már bölcsőjénél, Marx és Engels munkásságának első 
éveiben állást foglalt az emberi szabadság sorskérdéseiben, és később is 
állandóan visszatér erre a témakörre. Azóta is a marxisták sokat foglal
koztak az emberi szabadsággal általában és a szabadsággal mint az em
ber számára értéket képviselő ál láspontul . 

A marxizmus az emberi szabadság lehetőségének és létrehozásának 
vizsgálatakor elveti az indeterminizmust, de a determinizmust is (a mar
xizmus vulgarizálói és a marxizmus eszmei ellenségei a marxizmust mint 
determinista tant igyekeznek feltüntetni), mégsem mondható, hogy a 
marxizmus valamiféle arany középutat vallana magáénak a determiniz
mus és az indeterminizmus végletes álláspontjai között. 

A szabadságnak mint emberi értéknek, amely a távlatban, a kom
munista társadalomban fog majd fokozatosan megvalósulni, a tartalma 
is nézetkülönbségre adott okot a marxisták körében. Ennek kapcsán 
Engelst kiragadott és félremagyarázott idézetek alapján gyakran támad
ták mint szűk látókörű, sőt naturalista deterministát. D e erre még visz-
szatérünk. 

Sokkal kézzelfoghatóbb a jelenkori emberi szabadság, amelyet a ma 
embere valósíthat meg a tőkés társadalomban, vagy a tőkés társadalmat 
már megdöntött és a szocializmust építő társadalomban. A tőkés társa
dalomtól a kommunisu társadalmi rendszerbe vezető átmeneti társadal
mi helyzetben az emberi szabadság határai is kitágulnak. A jelenkor egyik 
nagy emberi igénye a minél nagyobb és sokoldalúbb szabadság biztosítá
sa, hogy az embereknek legalább az olyan alapvető szabadságjogoktól 
való intézményes megfosztását megakadályozzák, mint amilyen a gyar
mati uralom vagy a faji megkülönböztetésre alapozott uralmi rendszer. 

A z alapvető emberi jogokról szóló Nyi la tkozato t 3 8 a X X . század má
sodik felében a z Egyesült Nemzetek Szervezete a tagállamok képviselői
nek közreműködésével először fogalmazta meg Majd meghozu az em
beri jogokról és szabadságokról (alapvető jogokról és szabadságokról) 
szóló nemzetközi egyezményt, amely értelmében, az ehhez csatlakozó 
államok kötelezik magukat, hogy belső jogrendjük és tényleges társadal
mi viszonyaik alapján a z általuk elfogadott nemzetközi szerződés ren
delkezéseinek tiszteletben tartásával bizonyos minimális emberi jogokat 
biztosítanak minden állampolgáruk számára. 

Sajnos, de bizonyos értelemben természetes is, a z emberi szabadság
jogok nemzetközi szerződéséhez csatlakozott államok sem tartják be 
pontosan az elfogadott rendelkezéseket. Tömbvetélkedésre és a nemzet
közi feszültség fokozására is felhasználják az emberi szabadságjogok 
szintjének mérlegelését az egyes „ellenlábas" országokban. 

Nyí l tan kimondhatjuk, hogy korunkban az egyetemesnek hirdetett 
emberi szabadságjogokat különböző módon csorbítják. E z nemcsak a fej-



letlen országokra vonatkozik, amelyek jórészt nem is csatlakoztak a 
nemzetközi szerződéshez azzal az indoklással, hogy gazdasági lehetősé
geik nem biztosíthatják ezeket a jogokat, hanem a fejlett tőkés és szo
cialista országok egy részére is, amelyek szintén nem biztosítanak minden 
felsorolt és alapvetőnek nyilvánított emberi jogot. 

Minden országra érvényes az államgépezet különféle bürokratikus in
tézményének jelenléte és az egyetemes emberi szabadság korlátozása, pél
dául az ember lelkiismereti szabadsága és véleménykialakítása esetében, 
ami nem vonatkozik a meglévő társadalmi rendben amúgy is kimondot
tan törvénybe ütköző tevékenységre. Itt csak az a kérdés, hogy az ilyen 
korlátozások nyíltabb és durvább eszközökkel vagy nehezebben felfed
hető, magasabb technikai felszereltséggel történnek-e. De így vagyunk 
a munkára való joggal is, amely nemcsak számunkra, Jugoszlávia szá
mára jelent egy időre súlyos, megoldatlan kérdést, hanem a fejlett tőkés 
államokban is, ahol a munkanélküliek milliós seregével kell számolni. 
E z azonban nem akadályozza őket abban, hogy az etatista keleti szocia
lista országok emberi szabadságjogait feszegessék (aminek nemegyszer 
van is alapja) , de úgy, mintha legalábbis saját házuk táján az egyetemes 
emberi szabadságjogokkal minden a legnagyobb rendben volna. 

Világviszonylatban természetesen nem csak a z egyetemesnek nyilvá
nított emberi szabadságjogok megvalósítása korunk nagy kérdése. Van
nak jogok, amelyekkel bővíteni kellene az eddigi egyetemes emberi jo 
gokat, így még A z emberi jogok nyilatkozatának előkészítése idején az 
E N S Z Emberi jogok bizottsága külön albizottságot alakított a kisebbsé
gek (vallási, faji, etnikai stb.) alapvető jogainak megfogalmazására — 
mindmáig sikertelenül. Ez egyes országokat nem gátol meg abban, hogy 
valóban humánus és a kommunista célokhoz méltó módon rendezzék a 
nemzeti és más kisebbségek helyzetét. A szocialista Jugoszlávia e tekin
tetben mindenképpen serkentő és bátorító példa. Nemzetközi téren is 
létezik kézzelfogható tevékenység éppen az országok közti megértés és 
együttműködés szilárdítása érdekében, de egyelőre igen szerény ered
ményekkel. 

Egyes társadalomtudósok számba veszik az emberi szabadságjogok 
megvalósításának mértékét befolyásoló körülményeket is. Így, hazai szo
ciológusunk, Mihajlo V. Popovic a következő öt alapvető feltételt veszi 
számba: ismeretelméleti, pszichológiai, szociálpolitikai, erkölcsi és jogi 
feltételeket." 

A z egyetemes emberi jogok nyilatkozatának előkészítése folyamán két 
világ felfogása, a tőkésé és a jövendő világrendé ütközött meg az em
beri szabadságjogokat illetően. A fejlett tőkés országok mindenekelőtt a 
klasszikusnak mondott (legalábbis a polgári felfogás szerint) emberi sza
badságjogokat tartották elsődlegesnek és meghatározóaknak, amelyeket 
nálunk az egyénhez kapcsolódó szabadságjogokként jelölünk meg. A szo
cialista országok egy elmélyültebb álláspontból indultak ki, szerintük az 
egyéni szabadságjogokkal karöltve járnak a sokrétű szociális jogok. Vé-



gül is századunk derekán megszületett az E N S Z ezirányú nyilatkozata. 
De a felfogásbeli különbség a mai napig fennmaradt. 

Marx újságíróként írt ifjúkori írásait olvasva kísértetiesen időszerűnek 
tűnik a következő megfogalmazás: „ A szabadság minden formája felté
telezi a másikat, mint ahogyan a test egyik tagja feltételezi a másikat. 
Valahányszor egy meghatározott szabadság kérdésessé válik, a szabadság 
válik kérdésessé. Valahányszor a szabadság valamelyik formáját elvetik, 
a szabadságot vetik e l . . ." S 5 

Nálunk, Jugoszláviában a szabadságjogokat általában a következő mó
don szokták csoportosítani: az önigazgatás és a munka alapján biztosí
tott jogok, a személyiség szabad önkifejezésének jogai, a személyes sza
badságjogok, az egészséges élet- és munkakörnyezetre való jog és egyéb 
alapvető szociális és egyéni jogok. ' 6 

Egyes marxisták vagy magukat annak tartó társadalomtudósok köré
ben szinte divatossá vált Engelsnek az a gondolata miszerint a szabad
ság nem más mint a szükségszerűség felismerése. Ezzel az Engels-bírálók 
— nem azért, mert Engels és Marx minden leírt sora a megingathatat
lan örök igazság kinyilatkoztatása lenne —, azt állítják, hogy Engels 
szárnyát szegte a kommunista társadalom nagyfokú, úgyszólván korlátlan 
emberi szabadságának, és a jelenre meg a jövőre vonatkozóan borúlátó 
determinista képet fest. 

Hogyan is állunk ezzel az állítólagos engelsi állítással? Először is En
gels állítása nem ennyire leegyszerűsített, noha ez a lényege. Másodszor, 
ez eredetileg nem Engelstől származó állítás, hanem Hegel megállapítá
sa, amelyet Engels magáévá tett. Engels az Anti-Dühringben (könyv alak
jában 1878-ban jelent meg, előzőleg 1877—1878-ban újságban folytatá
sokban) megállapítja: 

„ . . . Hegel volt az első, aki a szabadság és szükségszerűség viszonyát 
helyesen ábrázolta. Számára a szabadság a szükségszerűség átlátása. » A 
szükségszerűség csak annyiban vak, amennyiben nem értik meg.* N e m 
a természeti törvényektől való álmodott függetlenségben rejlik a sza
badság, hanem e törvények megismerésében . . . Minél szabadabb tehát 
az ember ítélete egy meghatározott kérdéses pontra vonatkozólag, annál 
nagyobb szükségszerűséggel lesz az ítélet tartalma meghatározott ; . . ." S 7 

De fejtegetéseinek folytatásában Engels, miután kitért a termelőeszközök 
történelmi fejlődésére, mindjárt hozzá is íűzi a távoli jövő kommunista 
társadalmáról: „ . . . ahol többé nincsenek osztálykülönbségek, nincsenek 
az egyéni létezési eszközök miatti gondok, és ahol először lehet szó való
ságos emberi szabadságról, " s 8 

De arra vonatkozóan, hogy hamis az állítás, amely szerint Engels 
túlzottan naturalista módon tekintett a társadalmi folyamatokra, így 
többek között, az ember szabadságára, megemlítjük fejtegetését a már 
idézett Anti-Dühringből. Engels írta a következőket is: „ . . . A z embe
reket körülvevő életfeltételek köre, amely idáig uralkodott az embereken, 
most az emberek uralma és ellenőrzése alá kerül, akik most első ízben 
válnak a természetnek tudatos, valóságos uraivá, mert és amennyiben 



saját társadalmasításuknak uraivá válnak. . . . A z emberek saját társa
dalmasítása, amely eddig a természet és a történelem által rájuk oktro
jáltként állt velük szemben, most saját szabad tettükké válik. . . . Csak 
ettől kezdve fogják az emberek teljes tudatossággal maguk csinálni tör
ténelmüket, csak ettől kezdve lesznek meg az általuk mozgásba hozott 
társadalmi okoknak túlnyomóan és egyre fokozódó mértékben az álta
luk akart hatásaik. Ez az emberiség ugrása a szükségszerűség birodalmá
ból a szabadság birodalmába." 3 9 Ehhez még hczzá kell fűzni az Engels 
által megismételt gondolatot, amelyet Marx és Engels fogalmazott meg 
a munkásosztállyal kapcsolatban, és amelyiket a Kommunisták Szövet
sége statútuma is átvett, nevezetesen: „ A társadalom magától értetődő-
leg nem szabadíthatja fel magát anélkül, hogy minden egyes ember fel 
ne szabaduljon." 4 0 

2.6. Az elidegenedés meghaladása és az önigazgatásit szocializmus 

A z a valós helyzet, hogy maguk az érintett munkások és dolgozók a 
társadalmi eszközökkel dolgozva saját maguk alakíthatják sorsukat, lé
nyeges változást követel a termelőviszonyok terén, ezenkívül megköve
teli ennek a helyzetnek tudatosítását is. E z a tudatosítás — a szocialista 
Jugoszlávia a példa — csak fokozatosan alakulhatott ki, mint ahogyan 
az elidegenült bérmunkaviszony csak fokozatosan válhatott szocialista 
önigazgatású termelőviszonnyá, még ha a munkás-paraszt állam által igaz
gatott bérmunka végzéséről volt is szó, ahol elvben nem kell semmilyen 
kizsákmányolásnak lennie. 

Ezt Jugoszlávia viszonylatában Tito (akkor kormányelnöki minőség
ben) önámítás nélkül fejtette ki, amikor 1950 júniusában előterjesztette 
a törvényt, amellyel az akkori állami vállalatok igazgatását a munká
sokra ruházta át. Ekkor mondja ki többek között a törvényindoklásban: 
„ . . .Ugyanis »a gyár a munkásoké, a föld a parasztoké*, ez nem valami 
elvont propaganda jelmondat, hanem mély tartalma s értelme van. E z 
a jelmondat tartalmazza a szocialista termelési viszonyok egész prog
ramját mind a társadalmi tulajdont illetően, mind a dolgozók jogait és 
kötelezettségeit illetően . . ." 4 1 

A szocialista termelési viszonyok egész programját Tito elnök hét év 
múlva, a munkástanácsok I. kongresszusán így indítja el: „ A z sincs szán
dékunkban, hogy versenyezzünk, kinek a rendszere jobb és demokrati
kusabb, mert ezt legjobban maguk a termelők, minden szocialista or
szág dolgozóinak tömegei dönthetik el. A mi dolgozóink arra a meggyő
ződésre jutottak, hogy a gyári és vállalati önigazgatás nagy vívmány, és 
ez nyitja meg előttük boldogabb életük és jólétük legszebb távlatai t ." 4 1 

— Mindjárt kilátásba helyezte az önigazgatási hatáskör bővítését, vagyis 
az önigazgatású termelési viszonyok további kiteljesedését: „ A munkás
tanácsoknak, nemcsak a termelés műszaki problémáival kell foglalkoz
niuk, hanem gazdasági problémákkal is, mégpedig mind a vállalat gazda-



sági problémáival, mind pedig a szélesebb körű problémákkal, a piac 
problémáival stb . . . 4 S 

A J D N S Z S Z V. kongresszusán, 1960 áprilisában, T i t o 4 4 és Kardelj 
beszámolójukban már részletezve ismertetik a munkásönigazgatás rend
szerét, amely az egész gazdasági viszonyrendszert felöleli. Itt már vilá
gos, hogy a munkásönigazgatás kiépítésének egy új szakaszába léptünk. 4 5 

A z elidegenedés meghaladásának kulcskérdésében nálunk, az önigaz
gatási szocializmus további kiteljesedésében egy jelentős, hosszú távra 
szóló lépést tettünk meg akkor, amikor a hetvenes években (1971, 1974 
és 1976) áttértünk a társult munka rendszerére. Természetesen, ha szem 
előtt tartjuk azt, hol tartunk ma az önigazgatás fejlesztésében, és nem 
azt, hol szeretnénk már tartani, akkor feltétlenül el kell fogadnunk a 
Tito által kifejtett tételt, hogy egy „egész program" megvalósításáról 
van szó, és hogy történelmileg tekintve az eddig megtett utat, mi még 
Jugoszláviában a történelmi út elején tartunk, méghvzzá fejlődésünk 
nem is csak egyenesen felfelé ívelő út, mivel időről-időre megtorpanásokat 
tartalmaz. 

A múltban volt rá példa, hogy éppen a tudományosság álarcában nem 
tudományos módszerrel közelítették meg valóságunkat és eddig elért 
eredményeinket. Akadtak olyanok, akik a marxizmus nevében fitymálták 
valóságunkat. Tulajdonképpen hegeliánus módon saját fejükben elkép
zelték milyennek kellene már lennie az önigazgatásnak, és ezt az elkép
zelést, idealizált képet hasonlították össze jelenünk rideg valóságával. 
Elszörnyülködtek a felmerülő különbségeken és kijelencttték, hogy fej
lettségi szintünk, munkásosztályunk képzettségi foka és nagy részének 
falusi származása lehetetlenné teszi az önigazgatási „kísérletet" nálunk. 
Ilyen és hasonló sopánkodó magatartást képviseltek valamikor a men-
sevikek, és hitetlenkedve fogadták az októberi forradalmat, és azt, hogy 
annak sikere lehet a szocialista társadalmi viszonyok kialakításában. Ezek 
a „piszkos" hegeli gyakorlattól idegenkedők szem elől tévesztették azt 
az egyszerű igazságot, hogy minden útmutatás és törvényes rendelkezés 
mellett az önigazgatás megvalósulása mégis Jugoszlávia munkásosztályá
nak műve, munkásosztályunk és többi dolgozónk minden erényével és 
fogyatékosságával. 

2.7. A dezalienáció és a munka felszabadulása 

A munka felszabadulása, a munkásosztály felszabadulásával és az 
osztály nélküli társadalom kialakításával valósítható meg. Ezzel megszű
nik az elidegenedés (az alienáció), illetve megvalósul a dezalienáció, mert 
nem pillanatnyi váltásról lesz szó, hanem folyamatról. 

Ma még ez csak tudományos előrejelzés, egy messzi távlat, de ez nem 
ok arra, hogy ne hangsúlyozzuk azt, amire csakis a kommunista társa
dalom képes, még ha történelmi távlatokban kell is ezt a folyamatot te
kintenünk. 



Marx a X I X . század második harmadának távlatából (az 1857—1858-
ban írt A politikai gazdaságtan bírálatának alapvonalai c. művében) 
aránylag bonyolult és árnyalt filozófiai megfogalmazásban fejezte ki ezt 
a folyamatot, az elidegenedést szervesen kapcsolva a tudomány és a ter
melőeszközök jövendő korlátokat és határokat romboló folyamatához, 
amely folyamat felszabadítja a munkát is: „ A tőke korlátja az, hogy ez 
az egész fejlődés ellentétesen megy végbe és a termelőerők, az általános 
gazdaság stb. tudás stb. kimunkálása úgy jelenik meg, hogy a dolgozó 
egyén maga elidegeníti magát; a belőle kimunkálthoz nem úgy viszonyul, 
mint a saját gazdagságának, hanem mint idegen gazdagságnak és saját 
szegénységének a feltételeihez. Maga ez az ellentétes forma azonban el
tűnő, és megtermeli saját megszüntetésének reális feltételeit. Eredmény: a 
termelőerőknek — az egyáltalában-való gazdagságnak — tendenciálisan 
és 6uva[iEi (potenciálisan) általános fejlődése mint bázis, éppúgy az 
érintkezésnek, ezért a világpiacnak az egyetemessége mint bázis. A bázis 
mint az egyén egyetemes fejlődésének lehetősége, és az egyénnek valósá
gos fejlődése erről a bázisról kiindulva mint állandó megszüntetése kor
látjuknak, amelyről tudják, hogy korlát, amely nem számít szent határ
nak. A z egyén egyetemessége nem mint elgondolt vagy képzelt egyete
messég, hanem mint reális és eszmei vonatkozásainak egyetemessége. Eb
ből ered saját történelmének folyamatként való felfogása és a természet
nek mint a maga reális testének (éppígy a természet feletti gyakorlati 
hatalomként meglevő) tudása is. A fejlődés folyamatát magát is mint en
nek előfeltételét tételezik és tudják. Ehhez azonban mindenekelőtt az 
szükséges, hogy a termelőerők teljes fejlődése termelési feltétellé váljék; 
nem pedig hogy meghatározott termelési feltételek a tirmelőerők fejlő
désének határaként legyenek tételezve." 4 0 

A munkásosztálynak a Marx által említett „fejlődési folyamatot" azért 
kell „előfeltételként" magáévá tenni, hogy a munka (illetve maga a 
munkásosztály és az egész társadalom) felszabaduljon. E z fokozatos fo
lyamat és göröngyös út megrekedésekkel, sőt visszakozásokkal — leg
alábbis ezt mutatja hazai példánk. A fokozatosságról és az ezáltal jelent
kező belső társadalmi feszültségek jelentkezéséről, „ a z állam és a mun
kásosztály közvetlen összeütközéséről" Edvard Kardelj az önigazgatás 
első intézményesített formáinak Jugoszláviában való kezdeti bevezetése 
után három évtizeddel, 1973-ban részletesen kifejtette meglátásait. Ez az 
anarcho-liberalista eszmei lepel, az önigazgatás további erősítése és a 
Jugoszláv Kommunista Párt társadalmi-politikai szerepe ellen tanúsított 
ellenállás leküzdése utáni időben volt, amelynek során visszavágáskánt 
1971 elején áttértünk a társult munka rendszerére, megfogalmaztuk és 
1974 januárjában meg is hoztuk az új alkotmányt. 

Ebben a társadalmi helyzetben Kardel j , mint az új alkotmány ren
delkezéseit szövegező tanácsok összehangoló vezetője, 1971. március 2-án 
a J K S Z Elnökségének ülésén Belgrádban előterjesztette beszámolóját a 
készülő új alkotmány eszmei és politikai kiindulópontjairól. Beszámoló-



jában többek között a következőképp fejtette ki társadalmi fejlődésünk, 
így a leendő alkotmány egyik súlyponti kérdését: 

„Fejlődésének első szakaszában a mi önigazgatásunk tulajdonképpen 
az egyszerű újratermelés és a munka szerinti személyi jövedelemelosztás 
funkciójára korlátozódott. És ez az elosztás is az összjövedelem álapján 
történt, amely lényegében az egyszerű újratermelés útján jött létre, némi 
kiigazításokkal, amelyekre az akkori társadalmi és gazdasági rendszer az 
úgynevezett anyagi serkentés elve a lapján lehetőséget nyújtott. A szo
cialista önigazgatásnak ebben a szakaszában a dolgozók önigazgatási fe
lelőssége gyakorlatilag gazdasági egységükre korlátozódott, vállalatukra, 
esetleg a társult vállalatra. A társadalmi újratermelésben pénzügyi esz
közök formájában tárgyiasult többletmunka egész forgalmi szférája — 
amelyet Marx a tőkés rendszerben a tőke forgalmának nevezett — tulaj
donképpen az államtulajdonosi akkumuláció központjaival integrálódott, 
a bankok, a biztosító társaságok, a nagy külkereskedelmi szervezetek stb. 
pedig csak részei voltak e rendszernek. A z az ellentmondás, amely egy
részt a vállalatokban megvalósuló önigazgatás, másrészt pedig a társa
dalmi újratermelés keretében meglevő államtulajdonosi viszonyok és a 
bürokrata és technokrata monopólium kialakítására irányuló törekvések 
között fennállt, az ismert gazdasági és politikai problémákhoz vezetett. 
S közben az ilyen társadalmi viszonyok és a fejlődés ellentmondásai 
legnagyobbrészt az állam és a munkásosztály közti közvetlen összeütkö
zésekben nyilvánultak meg. 

. . . H a társadalmunk le akarta küzdeni mindezeket az ellentmondáso
kat és a belőlük eredő politikai problémákat, el kellett magát szánnia 
arra, hogy utat nyisson a dolgozók önigazgatása előtt a bővített és álta
lános társadalmi újratermelés egész területén, főleg pedig a társult mun
kából eredő jövedelem azon részének teljes forgalmában, amely a mi 
körülményeink közt a társadalmi tőke gazdasági funkcióját végzi."*7 

A munka felszabadulásával meghaladjuk az elidegenedést, de az ösz-
szefüggést meg is fordíthatjuk: az elidegenedés meghaladásával, a dezali-
enáció következtében létrejön a munka felszabadulása is. E z a folyamat 
nem légüres térben játszódik le, hanem történelmileg meghatározott tár
sadalmi környezetben: a tőkés társadalom megdöntése vagyis forradalmi 
jelentőségű meghaladása után, a szocialista társadalmi viszonyok építése 
(fogalmazhatjuk úgy is: a proletárdiktatúra különféle, az adott helyzet
nek megfelelő formájának kialakítása) közepette, ami a szocializmus 
ellentmondásossága alapján a kényszer és az erőszak alkalmazását vagyis 
a megfelelő államhatalom jelenlétét és hatását is feltételezi. 

Ezért utasítja el élesen Veljko Vlahovié 1964-ben Gajo Petrovié, Vuko 
Pavióevic és elvbarátainak tévhitét. Akkor, amikor Jugoszláviában, fő
leg a marxizmus elvont humanista értelmezői körében még olyan diva
tos volt az elidegenedésről értekezni, szigorúan kialakították azt a kört 
is, amelyet ők tartottak hivatottnak arra, hogy az elidegenedés témájával 
foglalkozzon. A témára vonatkozó egyik zárt körű megnyilatkozásról 
ezt írja Vlahovié: „ A z , hogy egyenlőségjelet tesznek a tőkés országokban 



jelentkező elidegenedés és a szocializmus útját járó országokban tapasztal
ható elidegenedés jelenségei közé, mert a mindenütt folyó iparosítás foly
tán hozzák őket közös nevezőre, olykor fatalista véleményre juttatja 
őket, amelynek a z a végkövetkeztetése, hogy az emberi nem elátkozott fa j , 
hogy az ember már keletkezésekor arra volt ítélve, hogy elidegenedjen, s 
arcának verejtékével keresse meg k e n y e r é t . . . 

Ami engem illet, az elidegenedés kérdését nagyobbrészt abból a szem
szögből vizsgálgattam, hogyan lehet küzdeni a megszüntetéséért. A for
radalmi harc értelme az ember és a társadalom f e l s z a b a d í t á s a . . . 

. . . A változások nem önmaguktól következnek be, nem is ismerjük 
fel mindig őket. H a viszont felismerjük, akkor tanítóinknak és tanítóink 
tanítóinak tudtával szembeállítva, a jövő felé fordulva mérlegeljük őket, 
már amennyire a jövőt sejteni tudjuk. Nemcsak a társadalmi, hanem a 
filozófiai valóság is állandóan változik. Ennek alpján kell tehát vizs
gálni az elidegenedés elméletét is, s gyarapítani a marxi gondolatot és 
a társadalom megismerésének marxi módszerét." 4 8 

Ami az állam kényszerítő hatását és általában a z erőszakot illeti a 
munka felszabadítása útján, figyelemre méltó az , amit Lukács György 
fejtett ki élete utolsó befejezetlen művében, A társadalmi lét ontológiájá
ról címűben: 

„ H a most az elidegenedés objektív alapjainak lényeges sajátosságát 
létszerű-társadalmi szempontból közelebbről vizsgáljuk meg, akkor min
denekelőtt néhány széles körben elterjedt előítéletet kell elsöpörni az 
útból. A gazdaság és az erőszak teljesen tarthatatlan szembeállításával 
kezdjük, azzal az alakoskodással, mintha a gazdaság a korábbi és most 
fennálló társadalomban »tiszta« formában, az erőszaktól és az erőszak 
alkalmazásától teljesen elválva valaha is eljátszhatta volna megalapozó 
szerepét." 4" 

Veljko Vlahovié az erőszak kérdéséről tíz évvel Lukács kéziratának 
megjelentetése előtt, 1964-ben még szókimondóbban nyilatkozott: a már 
említett G a j o Petrovié, Vuko Pavicevié és elvbarátaival folytatott újvi
déki vitájában, az absztrakt humanista irányzatról: „ . . . A mi államunk 
olyan állam, amely voltaképpen tagadja az államot, az ilyen állam pe
dig eleve bizonyos tiszteletet parancsol. Egyesek azonban, akik a társa
dalom fejlődésétől függetlenül elvont bírálat alá vetik az államot, még 
az ilyen állam pozitív szerepét is visszautasítják. Bírálataikban, gyakran 
megfigyelhetjük, nem veszik tekintetbe, mennyire különböző társadalmi 
feltételek között megy végbe az iparosítás. N e m veszik figyelembe, hogy 
a műszaki haladás és a társadalmi fejlődés között szoros összefüggés 
v a n . . . 

. . . Manapság a mítoszokba való menekülést legkevésbé sem lehet a 
humanizmusra való felszólításokkal igazolni. Aki csak kárhoztatni tud
ja az iparosítást, fatalizmust hirdet és mítoszokat teremt, az nem lehet 
humanista. A humanista az , aki megismeri a valóságot, harcot hirdet an
nak megvalósítása érdekében, s valós lehetőségéket és távlatokat mutat 
az ember és a társadalom felszabadítására." 5 0 



Ennek a tárgyi folyamatnak, amely végső vonatkozásában a munka 
felszabadulásához és az elidegenedés meghaladásához vezet — az elide
genedésen keresztül — Marx a következő objektív tényezőjét jelöli meg 
elsőként (összesen hármat tárgyal): 

„ 1 . a munka mint a munkaerő kifejezése, mint erőfeszítés, egy megha
tározott munkás tartozéka (az a valami, amivel ő reálisan fizet a kapi
talistának, aminek ellenértékét a kapitalista nyújtja neki), annak ellenére, 
hogy a munkások mint a termékben eldologiasult munkájukat képvi
selik, és amit a tőkés már, ezzel ellentétben mint társadalmi kombináció, 
amelyben egyes munkaerő csak úgy valósul meg, mint az összmunkaerő-
nek külön szerves része, amelyet egy üzemrészleg képvisel, nem tar
tozik hozzájuk, hanem ellenük lép fel mint tőkés megállapodás és rájuk 
van erőszakolva."61 

Különben, az elidegenedés meghaladása és az önigazgatás, mint folya
mat, maga is a munka felszabadításának folyamatát jelenti, de nem ke
vésbé serkenti az alanyi tényezőket — a különben is ható, és itt érzékel
tetett tárgyi tényezőkön felül — arra, hogy alkotó módon viszonyul
janak a munka felszabadításához. 

Erre vonatkozóan idézünk Veljko Vlahoviétói. A z ő megfogalmazásá
ban az önigazgatás nemcsak termelő viszonyt jelentő és alakító folya
mat, hanem sokkal messzebbre mutató serkentő tényező is. „ A z önigaz
gatás egyúttal erélyes szakítást jelent azzal a gyakorlattal, amelyben az 
a vélemény volt uralkodó, hogy marxistának csak az tekinthető, aki 
folyton a klasszikusok szövegeit fújja. E z történelmi összeütközés a szo
cializmus kényszerű és önkéntes érvényesítése között. A z önigazgatás a 
létező szocializmus kihívása a kaptafaszerfi szocializmust hirdető dog
matikus erőkkel szemben. A z önigazgatás így felbontja az állam és a 
bürokrácia, a felfuvalkodottság és az áltudományosság, az önhittség és 
a rettegés frigyét. Megnyitja az utat a nemzeti elidegenültség kiküszöbö
lése felé, kibővíti az illetékesek, hivatottak és felelősek körét, és ennél
fogva ellentétbe kerül a hierarchikus viszonyokkal, gyakorlattal és ha
táskör-megosztással . . . 

A z önigazgatás kimozdítja statikus helyzetiből a gondolatot és az 
akciót, demisztifikálja, s gazdagabb, dinamikusabb tartalommal telíti az 
emberről és társadalomról alkotott eddigi, jórészt öröklött felfogásokat. 

A proletariátus ezáltal fokozatosan »saját ellenőrzése alá vonja lété
nek és a társadalom valamennyi tagja létének teltételeit*, ez pedig nem 
más, mint a munka felszabadításának legfontosabb feltétele." 5 2 
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Rezime 

Aksiološka pitanja i pojam otuđenja u marksističkoj filozofiji 

Sa otklanjanjem preterano suženog poimanja marksističke filozofije — za 
razliku od shvatanja marksista u X I X . veku — ona prihvata aksiologiju kao 
jednog od svojih sastavnih delova. U ovom radu autor čini napor da izloži 
marksističku aksiologiju, barem njen srž. 

Svoje izlaganje o aksiologiji autor grupiše oko dve osnovne teme: oko prob
lematike čoveka kao osnovne vrednosti i uvažavanja njegove generične suš
tine, i oko teme otuđenja čoveka posebno izraženog u kapitalizmu i puteva 
razotuđenja. 

U okviru prve teme autor daje jednu moguću sažetu definiciju aksiologije, 
piše o određenju čoveka primerenog samom čoveku, o podruštvljenom čoveku, 
o otuđenom čoveku, o komunističkom društvu kao procesu, o čoveku buduć
nosti odnosno o čoveku komunističkog poretka. 

U okviru druge osnovne teme autor tretira: pojam otuđenja pre Marksa, 
shvatanje otuđenja u Hegela i Fojerbaha, Marksove poglede u odnosu na otu
đenje, sudbinu Marksove teorije otuđenja, marksističko shvatanje slobode i 



nužnosti, prevazilaženje otuđenja i samoupravni socijalizam kao proces dezali-
jenacije i oslobođenja rada. 

U radu se koristi klasična i savremena literatura, pre svega jugoslovenskih 
autora. 

Summary 

Axiological questions and the conception of alienation 
in Marxian Philosophy 

With the elimination of excessively narrow conception of Marxian philo
sophy, unlike to the conception of the Marxist in the 19th century, it accepts 
axiology as one of his component. In this work the author makes efforts to 
explain the Marxian axiology, or at least its core. 

The author classifies the explication about axiology around two basic 
themes: 

— The problems of human being as the basic value and the apprecation of 
his genetic substance; 

— The alienation of man particularly expressed in capitalism, as well as 
the ways of disalienation. 

Within the first theme, the author gives one of the possible definition of 
axiology and writes about the determination of man to be worthy of himself, 
about the socialized man, about the alienated man, about the communist so
ciety as a process, the man of futur in communism. 

Within the second basic theme, the author treats the idea of alienation be
fore Marx, the conception of alienation in the works of Hegel and Feuerbach, 
Marx's opinion about the alienation, the destiny of Marx's theory of alienation, 
the marxian conception of liberty and necessity, as well as the exeeding of 
alineation, and the selfmanaging socialism as a process of disalienation and 
emancipation of labour. 

Classical and contemporary literature has been used in the work, first of 
all by Yugoslav authors. 

S. J 



Original scientific paper 

Milos Nikolic 

A MARXIZMUS FEJLŐDÉSE AZ EGYESÜLT 
ÁLLAMOKBAN 

II. rész 

A marxizmus fejlődése az Egyesült Államokban a második 
világháború után 

(Történelmi feltételek, fejlődési szakaszok, eszmei irányzatok) 

A második világháború és kimenetele, vagyis az emberek tudatában 
nyomot hagyó tapasztalatok, valamint az az új világtörténelmi szituá
ció, amelyet teremtett világviszonylatban is, döntóe.i befolyásolta a 
marxizmus további sorsát. Olyannyira, hogy a második világháborúval 
új periódus kezdődik a marxizmus történetében, amely sok mindenben 
különbözik majd az előző — az októberi forradalomtól a második vi
lágháborúig tartó — időszaktól. Vonatkozik ez a marxizmus európai 
és a világ más részein, így az Amerikai Egyesült Államokban végbe
menő fejlődésére is. Ugyanakkor azonban a marxizmus európai és USA-
beli fejlődése között jelentős eltérések is mutatkoznak. 

Európában a második világháború befejeztével rögtön megindul a 
marxizmus gyakorlati-politikai és eszmei-elméleti affirmálódásának egy 
szélesebb folyamata (a szocialista fejlődés útját választó országokban, 
Franciaországban, Olaszországban). Ezt a folyamatot, igaz, megszakít
ja a hidegháború és a sztálinizmus (1947—1953) előretörése, ám az 
50-es évek közepén a fellendülés újabb szakaszába '.ép, amely a hatva
nas évek végén és a hetvenes évek elején éri el tetőpontját. 

Az Egyesült Államokban eleinte ez a folyamat mintha ellenkező 
irányt vett volna. A harmincas évek végéig itt lényegében befejeződött 
a marxizmus fejlődésének harmadik hulláma. Bár a második világhá
ború időszakában a kommunista párt, folytatva a New Deal ideje alatt 
megkezdett folyamatot, egyre tömegesebbé válik és erősödik — ez eset
ben az sem mellékes, hogy a Hitler-ellenes koalícióban a Szovjetunió 
és az Egyesült Államok szövetségesként veszt részt —, s tagságának 
létszámát, részben pedig befolyását tekintve fénykorát éli, most már 
nem annyira az értelmiség, mint inkább az egyes szakszervezetek kö
rében (1944-ben a pártnak 110 000 tagja volt), mégis a túlhajszolt 



ipari termelés és a háborús erőfeszítések közepette a kommunista pártot 
sokkal kevésbé foglalkoztatta a marxista kutatás és gondolat fejlesz
tése, mint korábban. 

A világháború után viszont hamarosan rendkívül kedvezőtlenné vá
lik a társadalmi helyzet a marxizmus fejlődése szempontjából. Már 
1946-ban megkezdődik a hidegháború, amely mindenekelőtt a fejlett 
tőkés országok burzsoáziájának reakciója a munkásmozgalom és a szo
cializmus megnövekedett erőivel szemben. 

A burzsoázia indította offenzíva a 40-es évek végitől az 50-es évek 
közepéig, formáját és intenzitását tekintve is a kommunizmus, a bal
oldal és általában a szocialisták ellen irányul, hisztérikus keresztes há
borúvá fajul. (Ezt az időszakot Joseph McCarty szenátorról, az Ame
rika-ellenes Tevékenységet Vizsgáló Bizottság elnökéről McCarty-
korszaknak nevezik.) A kommunizmus, a szocializmus és a marxizmus 
elleni hajszába bekapcsolódik a liberális intelligencia egy része is, sőt 
néhányan azok közül is, akik a 30-as években szocialista, vagyis mar
xista nézeteket val lot tak. 9 8 

Másrészt az amerikai kommunista párt sztálinizmusát (amelynek so
hasem volt az egyesült államokbeli szocializmusról -.aját elképzelése és 
önálló stratégiája, hisz politikai és ideológiai gyakorlatát teljes egészé
ben a moszkvai diktátumok alá rendelte) alapjaiban rengeti meg Hrus
csov titkos referátuma az S Z S Z K P X X . kongresszusán. A Hruscsov 
Sztálinra vonatkozó bírálatától irányt vesztett, majd az 1956-os ma
gyarországi szovjet intervenciótól ismételten megrendült tagság megma
radt része is tömegesen hagyja el az Amerikai Kommunista Pártot. A z 
50-es évek végére a párt jelentéktelen marginális szektává zsugorodik, 
amelynek nincs érezhető hatása, a munkásság és az éitelmiség körében. 
A szocialista párt, amely sohasem heverte ki az 1919-es szakadást, az 
50-es években szinte nem is létezett. „1900 óta először az amerikai 
szocialisták bal szárnya nemcsak koherens elmélet és elképzelés, ha
nem szervezett mozgalom nélkül maradt" — írja James Weinstein. 9 9 

A negyvenes évek végén és az 50-esek folyamán egyre inkább tért 
hódít az a nézet, hogy a kapitalizmus eredményes fejlődése egyszer s 
mindenkorra eltemette a szocializmus eszméjét és a szocialista mozgal
mat az USA-ban. Leo Huberman és Paul Sweezy ezekre az időkre így 
emlékezik: „ A negyvenes évek vége és az ötvenes é 'ek időszaka volt 
ez, amelyet C . Wright Mills találóan >amerika diadalaként* emleget, 
amikor értelmiségi körökben divat volt azt hinni, hogy a kapitalizmus 
megreformálódott, és hogy a szocializmus végérvényesen p a s s é . . . csak 
kevesen vállalták a szocialista eszmék, programok és vívmányok el
fogadásaiból adódó kellemetlenségeket." 1 0 0 

A munkásmozgalom, a baloldali erők és a marxista elmélet fejlődése 
szempontjából e rendkívül kedvezőtlen történelmi körülmények köze
pette az Egyesült Államokban újra fellendül a marxista elmélet, de 
már a munkásmozgalom és marginalizálódott politikai szervezeteinek a 



befolyásán kívüL Létrejönnek az európai marxizmustól független esz
mei áramlatok is. 

A marxizmus háború utáni fejlődése az Egyesült Államokban három 
szakaszra osztható. A z első a már említett kedvezőtlen körülmények 
között kialakuló szakasza a 40-es és 50-es években. A második a 60-as 
évek történéseit öleli fel, pontosabban erre az időszakra esik az újbaloldal 
mozgalmának és eszméinek megjelenése és térhódítása. A harmadik sza
kasz a 70-es és 80-as évekre esik, amikor is a marxizmus és a marxista 
elmélet fejlődése iránt tanúsított érdeklődés (főleg az egyetemeken) 
olyan méreteket ölt, amilyet addig soha. 

A háború utáni marxizmus első szakaszán belül három elméleti egy
ség különböztethető meg: az első — a modern kapitalizmusra vo
natkozó politikai-gazdaságtana elemzéseket és kritikákat — azok a szer
zők dolgozzák ki, akik majd a Monthly Review című folyóirat körül tö
mörülnek: Paul Sweezy, Paul Baran és Leo Huberman. 

A másodikat a kritikai társadalomelmélet létrehozóinak szellemi te
vékenysége képezi. Közülük azonban néhányan amerikai tartózkodá
suk idején — az ottani társadalmi valóság erőteljes hatására — meg
változtatják kritikai elméletük némely kiindulópontját. Gondolunk itt 
mindenekelőtt Herbert Marcuséra és Erich Frommra. 

A harmadik elméleti egységet C . Wright Mills „egyszerű (piai) mar
xizmusa" képviseli, amely már sejteti a 60-as évek újbaloldalát. 

A Monthly Reiview neomarxizmusa 
(Paul Sweezy, Paul Baran, Leo Huberman, Hary Braverman, 

Harry Magdoff) 

Az, ami az U S A marxizmusát sajátossá, vagyis ..amerikaivá" teszi, 
az a Monthly Rewiew folyóirat (alapítási éve 1949) marxizmusából, 
illetve neomarxizmusából (ahogyan gyakran hívják) ered. 

A marxizmus kutatói közül többen is úgy vélik az USA-ban, hogy 
Paul Sweezynek A kapitalista fejlődés elmélete című 1942-ben megje
lent könyve az első alkotás, amely már magán viseli a z amerikai mar
xizmus sajátos jegyeit. A marxista kutatásnak a balo'dal mindkét szár
nya csődjét követő új fellendüléséről Paul Bühle megállapítja, hogy „ a z 
új marxizmus első íontosabb megnyilvánulásának a Monthly Rewiew 
folyóirat megindítása tekinthető, amelynek alapítói Paul Sweezy és Leo 
Huberman, az ismert író. Sweezy említett műve az amerikai marxiz
mus legjelentősebb egyéni alkotásainak egyike, a marxista gazdaság
tannak professzionális közgazdász által történő első fe ldolgozása". 1 0 1 

Paul Sweezy 1934-től 1942-ig gazdaságtant ad elő a Harvardon, 
majd később, a második világháborúban való részvétele után más ne
ves amerikai egyetemek tanára: a Comell , Stanford, Yale és Cambridge, 
valamint a nagy-britanniai Manchester Egyetemé. 

A kapitalista fejlődés elmélete című könyvében, mely A marxista po-



litikai gazdaságtan alapelvei alcímet viseli, Sweezy mindenekelőtt a po 
litikai gazdaságtan bírálatának marxi alapfogalmait és azok logikai ösz-
szefüggéseit magyarázza, és Marx polgári kritikusaitól eltérően rámutat 
arra, hogy Marx értékelméletének lényege és jelentősége nem változik, 
illetve nem csökken az értékelemzés szintjéről a teimelési árelemzés 
szintjére áttérve. Sweezy szerint a gazdasági válság ácgfőbb oka — és 
ebben a neokeynsiánusok hatása is érezhető — az elégtelen kereslet. 
Eközben figyelmen kívül hagyja a profitráta süllyedő tendenciájának 
törvényét, és ezzel létrehozza azt az elméleti alapot, amelyre Barannal 
együtt a kapitalizmus elemzését alapozzák. Sweezynek a monopol iránt 
tanúsított érdeklődése, valamint az, hogy elsőként definiálja a mono
polkapitalizmust, már sejteti későbbi munkáinak, valamint a Monthly 
Review köré csoportosult szerzők irányvételét. 

1949-ben Sweezy és Huberman megalapítja az U S A egyik legtekin
télyesebb marxista folyóiratát, a már említett Monthly Review-t, Ar 
ról az „intellektuális miliőről", amelyben az újbaloldal csírái kialakul
tak, Martin Sklar és James Weinstein a következőket írja: „Ezek a né
zetek legelőször a Monthly Review-ben jutottak kifejezésre, az első 
olyan szocialista folyóiratban, amely nem volt sem kommunista, sem 
pedig antikommunista. A folyóiratot ugyanis a szocializmusnak szentel
ték, és bírálóan viszonyultak benne a Szovjetunióhoz, de szembeszegül
tek a hidegháborúval is, és azoknak a szociális forradalmaknak az ol
dalára álltak, amelyek a hidegháborús politika fő áldozatai lettek szerte 
a világon. 1956 előtt ez az álláspont meglehetősen szokatlannak szá
mít: nehéz volt képviselni, de megtartani i s . " 1 0 2 

A kommunizmus, a szocializmus és marxista eszmék legintenzívebb 
üldöztetése idején, 1950-ben jelenteti meg Sweezy Socialism is the Only 
Answer című írását, Leo Huberman pedig a The Truib Ahout Socialism 
című könyvét. A z 50-es évek elején csatlakozik Sweezyhez és Huber-
manhoz Paul Baran, aki a Fekete-tenger melletti Niko.lajevóban (Orosz
ország) született. Iskoláit Németországban és a Szovjetunióban végezte. 
1939-ben telepedett le Amerikában, ahol 1949-től haláláig, 1964-ig a 
Stanford Egyetem gazdaságtan tanára volt. 

1952-ben jelenik meg On Political Economy of Backwardness103 című 
tanulmánya. A z 1957-ben megjelenő The Political Economy of Growth 
című könyvében az előző tanulmányban felvetett kérdéseket dolgozza 
fel alaposabban. E z a könyv hatott leginkább az elméleti gondolkodás 
és kutatás neomarxista irányzatára, amely a Monthly Review School 
nevet kapta. A z irányzat kiemelkedő szerzői Baran és Sweezy mellett 
H a r r y Magdoff, Leo Huberman, H a r y Braverman, Samir Amin és André 
Gunder F r a n k . 1 0 5 A marxizmus ezen irányzata döntő hatással v o k a 
fejletlen országok egy külön fejlődéselméletének, a „függőségi elmélet
nek", vagy ahogy másként nevezik, a „strukturális függőség" elméleté
nek kialakulására és fejlődésére. 1 0 6 

A z említett tanulmányban, illetve könyvben Baran, figyelembe véve a 
fejlett kapitalista országok gazdasági növekedését, valamint a gazdaság 



és szegény országok között egyre inkább elmélyülő szakadékot, körül
tekintően elemzi a fejletlenség genezisét és morfológiáját. Szerinte a la
tin-amerikai, afrikai és ázsiai országok fejletlenségének legfőbb oka az 
európai és észak-amerikai kapitalizmus gyarmatosító politikájának és neo-
kolonialista intervenciójának következtében létrejött eltolódás az említett 
országok társadalmi-politikai struktúrájában. A fejlett kapitalista ter
melés és a kapitalizmus előtti gazdasági állapotok találkozása ezekben 
az országokban nem idézett élő forradalmi változásokat a mezőgazda
sági és a manufakturális termelésben, ahogy az Európában történt, a 
feudalizmusból a kapitalizmusba való átmenet időszakában. 

A világpiacra termelő és a nyersanyag-kiaknázáshoz nélkülözhetetlen 
infrastruktúrával rendelkező kapitalista szektorral párhuzamosan tovább 
élnek az ott talált tradicionális termelési formák is. Egyfelől a feudális, 
illetve félfeudális tulajdonviszonyok, másfelől pedig a külföldi tőke ál
tal szorongatott hazai burzsoázia a tőke gyors megtérülését és magas 
profitrátát biztosító rövidlejáratú gazdasági tevékenységekre korlátozta 
aktivitását. A fennálló társadalmi-gazdasági viszonyok ugyanis ezt a ré
teget egyáltalán nem tették érdekeltté a mezőgazdaság és ipar valóságos 
fejlődését biztosító, hosszú lejáratú beruházások iránt. Mi több, a hazai 
tőkét — biztonságosabbnak ítélve ezt a változatot — Inkább külföldön 
ruházták be. A közkiadások legnagyobb részét, a fennálló rendszer fenn
maradását biztosítandó, a katonaság és a rendőrség rejlesztésére fordí
tották. 

A gazdasági többlet a fejletlen országokban kisebb, mint a fejlettekben, 
ám az előbbiekben sem kicsiny az a potenciális többlet, amely a felső 
osztály luxusfogyasztása, a bürokrácia és hadsereg eltartása, a tőke kül
földre való áramlása és hasonlók folytán vész el. Ekran kutatásaiban 
megkísérli bizonyítani, hogy a fejletlenség túlhaladásának a szocializmus 
az egyedül lehetséges útja. 

A növekedés politikai gazdaságtana azért is jelentős, mert Baran eb
ben használja először a marxi értéktöbblet kategória helyett a gazdasági 
többlet kategóriát (a társadalom által termelt és elfogyasztott javak kö
zötti különbség); a profitráta süllyedő tendenciájának törvénye helyett 
pedig a gazdasági többlet növekedésének törvényéről beszél. 1966-ban 
jelenik meg Baran és Sweezy legjelentősebb munkája a Monopolkapitaliz
mus, amely a z amerikai marxizmusnak is egyik legkiemelkedőbb alkotása. 
Bár Baran és Sweezy is lényegében a kapitalizmus USA-beli fejlődését 
tanulmányozták, a Monopolkapitalizmusban közzétett elemzéseik, illet
ve azok eredményei általános érvényűek. Rámutattak arra a különben 
igen vitatott analógiára, hogy amiként Marx „ a szabad versenyes ka
pitalista rendszerre vonatkozó elméleti modelljét" N a g y Britannia pél
dájára alapozta, úgy „ a monopolkapitalista rendszer e'méleti modelljét" 
pedig az Egyesült Államok tanulmányozására kell a lapozni . 1 0 8 Baran és 
Sweezy kiindulópontja az, hogy Marx elméletének alapja a szabad ver
senyes modell (ami azt bizonyítja, hogy ez a két szerző mégsem fogta 
fel Marx absztrakt-elméleti analízisének lényegét, amire egyébként Paul 



Mattick és mások is r á m u t a t t a k ) , 1 0 9 és hogy a mai Kapitalizmus olyan 
modell kidolgozását igényli, amelynek középpontjában a monopol á l l . 1 1 0 

A monopol, mint az időszerű kapitalizmus alapvető elméleti modellje 
pedig megköveteli, hogy az elmélet terén az értéktöbblet fogalma he
lyett a gazdasági többlet fogaknát, a termelési ár helyett a monopolárat, 
a profitráta süllyedő tendenciájának törvénye helyett pedig a gazdasági 
többlet növekvő tendenciájának törvényét alkalmazzák. A Monopolka
pitalizmus alapvető tárgya „ a többlet termelése és felhasználása a mo
nopolkapitalizmus feltételei közöt t" 1 1 1 , ahol a hangsúly a többlet fel
használásán, elköltésén van, mert szerintük ebben rejlik a kapitalizmus 
fő problémája. Elemzésükben a többlet termelésének, a magántőke kon-
kurrenciájának, valamint a munka és tőke osztályharcának kérdése hát
térbe szorul. Ezzel kapcsolatos az a tézis is, miszerint a munkásosztály 
alkalmatlan a munka megnövekedett termelékenységéből eredő tőkerész 
kisajátítására, mely tézissel James O ' C o n n o r 1 1 2 és az amerikai radikális 
közgazdászok többsége erélyesen szembeszállt. Kutatásaik alapján ugyan
is arra a következtetésre jutottak, hogy a politikai folyamatok (és ez 
mindenekelőtt osztályharcot jelent) mind jelentősebben befolyásolják a 
bérek meghatározását és alakulását. 

A kapitalista vállalatnak, illetve a nagy korporációnak mint a mo
nopolkapitalizmus „tipikus gazdasági egységének" a leírásával Baran és 
Sweezy az elsők között vezetik be a marxista politikai gazdaságtanba a 
kapitalista vállalat elméletét. (Ezt Alfréd Marshall éc J . K . Galbright 
burzsoá közgazdászok hatása alatt teszik, de ugyanakkor a gazdasági 
elemzés Thorstein Veblen képviselte institucionális irányzatára is tá
maszkodnak.) Galbright-hoz hasonlóan (és Ernest Mandeltől eltérően) 
a nagy korporációk fejlődésének alapján az önfinanszírozás gyakorlatá
ban látják, míg alapvető céljának a profittermelést, illetve a tőkeakku
mulációt tartják. 

A monopoltőke alapvető tendenciatörvénye nem más, mint a többlet 
állandó növekedése, míg az alapvető problémát e növekvő többlet fel
használása képezi, vagyis a megfelelő fogyasztás hiánya, ami a kapita
lizmus „régi betegsége". A probléma a „kapitalizmus krónikus alkal
matlanságában rejlik arra, hogy annyi többletet hasz láljon el, ameny-
nyit elő tud ál l í tani". 1 1 5 Ezek szerint olyan potenciális többletről van szó, 
amelyet nem termeltek meg, de megtermelhettek volna, többletről, amely 
a kihasználatlan kapacitások és a munkanélküliség m-att létre sem jön. 
Emellett potenciális többletet tartalmaz a túlméretezett fogyasztás, va
lamint az irracionális és tékozló társadalmi szervezet !». 

A stagnálás a fentiek alapján a monopoltőke természetes állapota, ami 
azonban az ellentétes „külső" tényezők, elsősorban az állam hatása miatt 
nem mindig jut kifejezésre. (Baran és Sweezy az államot is „külső té
nyezőként" kezelik, amiért szintén igen sok bírálat érte őket.) „ E külső 
tényezők nélkül a monopoltőke egyre mélyebbre süllyedne a krónikus 
depresszió posványában." 1 1 ' 

A z említett szerzők megkülönböztetett figyelmet szentelnek az ál-



lami kiadások elemzésének, lévén az a többlet felhasználásának legje
lentősebb formája. Álláspontjuk e kérdésben az, hogy az állami kiadások 
növekedését a monopolkapitalizmus jellege korlátozza, és hogy e kiadá
sok struktúrája egyre inkább irracionális és romboló Jellegű. A mono
polkapitalizmus egyedül csak a katonai kiadásokat nem korlátozza, sőt 
e kiadások az ipari tőkével sem kerülnek konfliktusba. E z az oka abszolút 
és relatív értelemben vett növekedésüknek. A katonai kiadások azáltal, 
hogy ösztönzik mindazt, ami irracionális és reakciós az amerikai tár
sadalomban, erősítik a tőkések osztálypozícióit és ura'mát, az antikom
munizmus ideológiája pedig biztosítja az osztálykohéziót és törvényesíti 
a gazdasági többlet felhasználásának eme nyilvánvalóan irracionális for
máját. Baran és Sweezy bíráló elemzései a monopolkapitalizmus irracio
nalitását külön is hangsúlyozzák, a kritikai elemzést redig kiterjesztik 
az élet minőségének és értelmének vizsgálatára is. Ezzel annak az irány
zatnak az elindítóivá válnak, amely a 70-es években válik majd ural
kodóvá az Egyesült Államok radikális közgazdászai körében. Ez az 
irányzat más elméleti-módszertani álláspontokról bírálja a kapitalizmust, 
és ezzel együtt megfogalmazza a szocializmus mellett szóló érveket is. 
Ezek az álláspontok és érvek kimutathatók Herbert Marcuse-nál is, de 
az amerikai újbaloldal mozgalma is kifejezésre juttatja a 60-as években. 
A korszerű kapitalizmus alapvető ellentmondását ugyanis Marcuse „egyik 
részről az óriási társadalmi gazdaságban, a másikról pedig e gazdaság 
romboló, agresszív és tékozló felhasználásában l á t j a " . 1 1 7 

Baran a kapitalizmus bírálatának szóban forgó elméleti-módszertani 
álláspontját tulajdonképpen már az 50-es évek elején megfogalmazta: 
„Korábban, amikor a nélkülözés még elkerülhetetlen volt, a rendszer
nek mint egésznek és a részeinek funkcionálása közötti ellentmondásaira 
való kritikai reakció nemigen volt — és nem is lehetett — egyéb, mint 
a kapitalizmus igazságtalansága miatt érzett szégyenérzet. Csak az utób
bi időben, amikor a bőség könnyen elérhetővé vált, de megvalósulását 
a kapitalizmus tartós dominanciája szemmel láthatóan gátolja — ke
rült a kritikai gondolkodás előterébe a rendszer irracionális vo l ta ." 1 1 8 A 
marxizmus egyik legjelentősebb felismerése — amely azt az utópista 
szocializmustól és a burzsoá racionalizmustól leginkább megkülönböztet
te — az, hogy egy társadalmi rend irracionális volta az adott rendszer 
válságának egyik megnyilvánulási f o r m á j a . . . Mivel valamely társadal
mi szervezet irracionalitásának természetszerű velejárója, hogy felesleges 
szenvedést és nincstelenséget idéz elő a nem kivételezettek, a kizsákmá
nyoltak körében . . . nyilvánvalónak tűnt, hogy a munkástömegek élete 
egyre elviselhetetlenebbé válik — nemcsak a reáljövedelem csökkenése, 
hanem az általában vett társadalmi egzisztencia rosszabbodása miatt is. 
A történelem azonban nem a fenti várakozások szerint alakult. Felme
rül a kérdés: „Mi a teendő akkor, ha a társadalmi rend legkirívóbb ir
racionalitása sem eredményez olyan szenvedést, amelyet az elnyomott 
lakosság ne tudna elviselni többé?" 1 1 9 A forradalmi harc súlypontja ek
kor — Baran szerint — áttevődik a fejletlen országokba. „Lenin láng-



elméje ismerte fel azt, hogy a monopolkapitalizmus és imperializmus 
korszakában a vezetés e funkcióját a gyarmati, a függő és fejletlen or
szágokat benépesítő nemzetek veszik á t . . . Ezeknek az országoknak 
némelyike már fellázadt, másoknál ez a harc pillanatnyilag is folyik és 
a tőkés rend irracionalitása ellen irányul ." 1 2 0 

A Monopolkapitalizmusban Baran és Sweezy rámuratnak arra, hogy 
„ a z ipari munkásság Amerikában csak kis részét képezi a munkásosztálynak, 
és hogy az alapiparágakban dolgozó szervezett részük — mint fogyasztó és 
mint a társadalom ideológiailag preparált tagja — jórészt beépült a fennálló 
rendszerbe". „ M á r nem áldozatai a rendszernek, mint az ipari munkás
ság Marx idejében, bár őket is érinti a többi osztállyal és réteggel egye
temben a rendszer elementaritása és irracional i tása." 1 2 1 ,,A munkanél
küliek, a mezőgazdasági idénymunkások, a nagyvárosok gettóinak la
kói, az egyetemisták, egyszóval a periférikus csoportok sem képeznek 
forradalmi erőt, mert impresszív létszámuk ellenére e csoportok túl he
terogének, felaprózottak és szétszórtak ahhoz, hogy hathatós tényezői 
lehetnének a társada lomnak." 1 2 2 Mindebből az a következtetés vonható 
le (mint azt Marcuse is megállapítja Egydimenziós ember című könyvé
ben), hogy „ a fejlett monopolkapitalizmus belső dinamikájának" kere
teiben aligha lehet „ a rendszer megdöntésére irányuló sikeres forradal
mi akciókra számítani". 1 2 3 E pesszimista megállapításból Baran és Swee
zy nem arra a következtetésre jut, hogy el kell vetni Marx kapitaliz
mus bírálatát, a szocializmus történelmi lehetőségeire és elkerülhetetlen
ségére, s ezzel együtt a proletariátus történelmi szerepére vonatkozó fel
ismeréseit. Marx alapvető nézetei és kritikai módszere továbbra is nél
külözhetetlen az elméleti analízisben. A kapitalizmust azonban mint vi
lágrendszert kell elemezni és felfedni benne a forrada'mi fordulat lehe
tőségeit és erőit. „Amennyiben elszalasztottá a modern ipar korai sza
kaszának forradalmi lehetőségeit — összegzi nézetét Sweezy — az ipari 
országok proletariátusa egyre inkább veszít forradalmiságából. E z azon
ban nem jelenti azt, hogy téves lenne Marx azon rJ?ete, miszerint a 
kapitalizmus kitermeli saját sírásóját. Amennyiben a kapitalizmusra glo
bális rendszerként tekintünk — és ez az egyedüli lin'.yes nézőpont —, 
akkor láthatjuk, hogy egyrészt a kizsákmányoló országok kis, másrészt 
a kizsákmányoltak nagy táborára osztható. A tömegek képezik ezekben 
a kizsákmányolt és függő országokban a globális tőkés rendszeren belüli 
forradalmi erőt, mégpedig ugyanabban az értelemben és ugyanazon okok
ból kifolyólag, amelyek alapján Marx a modern ipar korai szakaszának 
proletariátusát forradalminak tekintette. Végül a második világháború 
utáni történelem azt bizonyítja, hogy ez a forradalmi erő valóban képes 
sikeres harcot vezetni a kapitalista dominancia e l len. , , 1 , ! 4 

Ezért a Monthly Review, illetve a köré csoportosuk szerzők a kapi
talizmus, illetve az imperializmus világrendjének elemzésére összponto
sítják a figyelmüket, valamint az U S A szerepére e rendszeren belül 
csakúgy mint a harmadik világ országainak forradalmi lehetőségeire. 

Sweezy Hubermannal közösen jelentette meg Cuba- Anatomy o} a 



Revolution című könyvét. A Szovjetunióról és más szocialista országok
ról írt cikkeit a Post-Revolutionary Society (1980) című kötet tartal
mazza. Sweezy szerint a Szovjetunió és a többi szocialista ország való
jában nem szocialista társadalom, de nem is kapitalista már. Ez egy „új 
társadalmi formáció", amelyet Sweezy „posztrevolucionáris" (forrada
lom utáni) társadalomnak nevez . 1 2 5 H a b á r ezek még mindig osztálytár
sadalmak, élükön egy új uralkodó osztállyal (amely . . íkább a miiisi ér
telemben vett „uralkodó elithez", mintsem a marxi értelemben vett osz
tályhoz hasonlít), és bár a munkások még bérviszonyban vannak, ko
runk posztrevolucionáris társadalmai mégis történelmi előrelépést jelen
tenek a kapitalizmushoz viszonyítva." 1 2 6 Sweezy a hetvenes évek elején 
a „szocializmusba való átmenet" problémájáról és Kína fejlődéséről foly
tat vitát Bettelheimmel. 1 2 7 

H a r r y Magdoff-al közösen írja meg a The Dinamics of U. S. Cap'r 
talism és a The End of Prosperity: The American Eco^omy in the 1970's 
(1977) című könyveket. 

Harry Magdoff a harmincas években lett tagja a New Deal kormá
nyának. A második világháború alatt magas rangú tisztségviselő a ke
reskedelmi minisztériumban, majd baloldalisága miatt már 1947-ben el
bocsátják az állami szolgálatból. Baran halála után Sweezy a Monthly 
Review-hoz hozza és együtt szerkesztik a folyóiratot. 

1969-ben jelenik meg The Age of Imperialism című könyve, amelyet 
rövid idő alatt több nyelvre is lefordítanak, így napvilágot lát Fran
ciaországban, Spanyolországban, Olaszországban, az N S Z K - b a n , Finn
országban, Svédországban, Japánban és Kínában is. Szerinte a „gazda
sági imperializmus »tiszta« képlete ma már nem alkalmazható, nem felel 
meg a valóságnak, mivel a katonapolitika és a szűk é>. relémben vett po
litika többé már nem a költségszámítás szabályain a lapu l" . 1 2 8 E z azt je
lenti, hogy nem elsősorban gazdasági érdekek befolyásolják alakulását, 
hanem mindenekelőtt az a törekvés, hogy fenntartsa a kapitalizmus, il
letve imperializmus világrendszerét. E z a vezető tőkés ország az U S A 
esetében a legkirívóbb. „ N e m a gazdasági imperializmus, hanem helyette 
a politikai célok, valamint a nemzetbiztonság képezi az U S A külpoliti
kájának alapvető mozgatóját ." 1 2 8 „Latin-Amerika relatív kis profitot 
megvalósító államai azért fontosak az U S A politikája szempontjából, 
mert maga Latin-Amerika fölött kíván ellenőrzést gyakorolni. A z el
lenőrzésnek és befolyásnak ilyen értelemben nemcsak az a szerepe, hogy 
meggátolja az amerikai tőke expropriálását, és hogy biztosítsa ezeknek 
az országoknak az immunitását a szociális forradalmakkal szemben, ha
nem az U S A számára fontos ezeknek az országoknak a szavazata is az 
ENSZ-ben a dominancia általános amerikai sémájának megvalósítása 
szempontjából. Tehát az U S A politikai vezetői a hatalmas pénzeszközö
ket felemésztő vietnami öldöklést és rombolást sem egy majdani jöve
delmező vietnami biznisz szempontjából ítélték meg, hanem a katonai 
és politikai szakemberek véleményével összhangban döntöttek, méghozzá 
az ázsiai, főként pedig a délkelet-ázsiai ellenőrzés és befolyás erősítését, 



valamint a térségnek a z imperialista rendszeren és az U S A hatáskörén 
belüli magatartását tartva szem előtt." 1* 0 

Magdoff könyvében rámutat arra is, hogy a gyarmati dominancia a 
dekolonializáoió, illetve a politikai függetlenség megszerzése után is je
len van. A fejlett tőkés országok a fejletleneket olyan nyitott piacként 
használják, ahol konkurrencia szinte nem is létezik. 1 3 1 Ezekben az or
szágokban sokkal nagyobb profit valósítható meg, mint az anyaország
ban. A fejlett országok tőkéje ugyanis rendkívül olcsón jut a „harma
dik világ" országaiban nyersanyaghoz 1 3 2 és munkaerőhöz, s így a mo
nopoltőke semlegesítheti a „hazai" munkásosztály bérnövelésre irányuló 
gazdasági nyomását . 1 3 3 

1978-ban jelenik meg Magdoff Imperialism: From the Colonial Age 
to the Present című könyve, amelyben bővíti és mélyíti az előzőben 
végzett elemzéseit. 1 3 4 A könyv első hosszabb tanulmányában, az Euro-
pean Expansion Since 1763 címűben az imperializmus történelmi gyöke
reit és fejlődését elemzi. A könyv másik része az impenalizmus időszerű 
kérdéseit tárgyalja, a harmadikban pedig a szerző válaszol az előző 
könyvét bírálók megjegyzéseire. 

A monopol tőkének a munka degradálására gyakorol t hatását Harry 
Braverman taglalja Labour and Monopoly Capital (1974) című köny
vében. 

A kritikai társadalomelmélet képviselői 
(a „frankfurti iskola") az USA-ban 

A frankfurti Társadalomkutatási Intézet (Institut für Sozialforschung) 
körül csoportosuló gondolkodók — a kritikai társadalomelmélet megal
kotói — a fasizmus uralomra jutása után Németországból előbb Svájcba, 
Franciaországban és Angliába emigráltak, majd a h?rmincas évek kö
zepére egy részük a frankfurti intézet igazgatójával, Max Horkheimer-
rel az élen az USA-ban települt le. A z intézet következő kiemelkedő 
munkatársai: H . Marcuse, F. Pollock, E . Fromm, K . Wittfogel, L . L ö -
wenthal, (Adorno majd csak a negyvenes évek elején érkezik meg az 
Egyesült Államokba). A z intézet 1934 végétől a New York-i Columbia 
Egyetem keretében működik egész 1949-ig, amikor Horkheimerrel és 
Adornóval együtt újra visszatér Frankfurtba, az mtizet többi munka
társa viszont az Egyesült Államokban marad. 

A Társadalomkutatási Intézet nem kívánt ott-tartózkodása folyamán 
a szükségesnél jobban integrálódni az amerikai akadémiai körökbe. „ H o r k -
heimer kívánsága, hogy a z intézet tudatosan német maradjon, szintén 
annak a szükségletnek a komoly megértésében gyökeredzett, hogy tarta
ni kell a kapcsolatot Németország humanista múltjával, ami segíthetné 
a nácizmus utáni német kultúra újjászervezését. Ezért nem tettek az 
intézet tagjai eleget a columbiai kollégák kérésének, hogy csatlakozza
nak az amerikai társadalomtudományok e központi intézményéhez." 1 3 5 



Többek között ez volt az egyik oka annak, hogy a „frankfurti is
kola" képviselőinek elméleti tevékenysége szinte egyáltalán nem gyako
rolt hatást a tudományos fejlődésre az USA-ban (a logikai pozitivis
táktól eltérően, akik ugyanakkor és ugyanolyan okokból érkeztek az 
Egyesük Államokba). A hatvanas évekig Horkheimer, Adorno, Marcuse, 
és Fromm elméleti munkái és nézetei, még a marxista és szocialista irány
zatú elmélet fejlődésén sem hagytak nyomokat. Majd csak a hatvanas 
évek újbaloldalán belül válik érezhetővé Herbert Marcrse jelenléte. E z 
zel szemben az amerikai valóság bélyege a kritikai társadalomelmélet 
megalapítóinak eszmei fejlődésén már sokkal előbb kimutatható: „épp 
itt, Amerikában jut el a hagyományos marxizmus általuk való tolmá
csolása döntő szakaszába" — írja Martin J a y . 1 3 6 

Ügy tűnik, hogy az amerikai valóság befolyása a „frankfurtiak" to
vábbi fejlődésére elsősorban a kapitalista rendszer gazdasági és politi
kai stabilitásán keresztül jutott kifejezésre, amely m : ntha felszámolta 
volna — legalábbis belső ellentmondásait tekintve — a rendszer taga
dásának lehetőségét. A tudomány és technológia intenzív fejlődése, kü
lönösen a tudományos és technológiai innovációk révén, amely a ka
pitalista rendszert erősítő és legitimáló tényezőként hatott, a mai em
ber elidegenedéséhez is nagyban hozzájárult. Az uralkodó ideológia 
erőteljes befolyása a lakosság szükségleteinek, érdekeinek, valamint tu
datának, sőt tudatalattijának formálására mintha végérvényesen kikü
szöbölte volna a fennálló életmód és -tartalom lehetséges alternatívájá
nak felvetődését. A munkásosztály olyan mértékben integrálódott a meg
lévő társadalmi rendszerbe, hogy nemcsak osztályöntudatának fejlődése, 
de azon történelmi küldetése is kérdésessé vált, amelyet Marx a prole
tariátus társadalmi lényéből vezetett le. 

A z amerikai társadalom felsorolt ismérvei eltérően hatottak a „frank
furti iskola" egyes képviselőire. Max Horkheimer és Theodor Adorno 
úgy tekintenek az amerikai társadalomra, mint a felvilágosodás dialek
tikájának elkerülhetetlen történelmi következményére, vagyis az embe
riség történelmi fejlődésének olyan következményére, amelyben az em
ber évezredes törekvése a természet leigázására és e£:y racionális rend 
létrehozására az embernek ember fölötti dominanciájához, és az irra
cionális tényező felülkerekedéséhez vezet a társadalmi életben. „Kiderül, 
hogy a természetinek a szubjektum által való kíméletlen leigázása épp 
a vak objektívnek, a természetnek uralmával végződik." 1 3 7 

Horkheimer és Adorno továbbra is kritikusan vi>í wiyulnak a fenn
álló társadalomhoz, de egyre pesszimistább megnyilatkozásaikban már 
nem a társadalom megváltoztatásáért szállnak síkra, mint ahogy azt 
Horkheimer Hagyományos és kritikai elmélet című C1937) tanulmányá
ban hangoztatta. Míg ugyanis a harmincas években azt vallja, hogy a 
kritikai elmélet „ a proletariátus emancipálódása törtóneimi folyamatának 
intellektuális vetülete" kíván lenni, és hogy a teoretikusok feladata „az 
igazságos társadalom felé vezető fejlődés felgyorsítása" 1 3 8 , addig 1946-
ban a The End of Reason című könyvének előszavában már azt írja, 



hogy nem tesz kísérletet semmiféle akcióprogram megfogalmazására, mert 
„meggyőződése, hogy az eszmék akcióra váltására, illetve az akciótól 
való aktív tartózkodásra való hajlandóság a kultúra jelenlegi válságának 
a tünete". 1 8 9 

1941-ben Marcuse megjelenteti Ész és forradalom című könyvét, amely 
harmincas évekbeli kritikai társadalomelméletének eg . ' f ajta szintézise. 
Ugyanabban az évben jelenik meg A korszerű technológia némely tár
sadalmi inplikációi című tanulmánya, amelyben már kifejezésre jutnak a 
amerikai valóságra vonatkozó felismerései. Ebben a tanulmányban új 
gondolatvonulatra bukkanunk. A harmincas évek kritikai elméletével 
szemben ez a vonulat visz majd el az Egydimenziós ember (1964) alap
téziséig, miszerint az ész és technika „már alkalmazása és kiaknázása 
előtt ideológiai és politikai töltéssel és funkcióval rendelkezik". 1 4 0 Az 
Egydimenziós emberben Marcuse arra a következtetésre jut, hogy az 
amerikai valóság az „egydimenziós ember" társadalma, vagyis olyan 
társadalom, amely kiküszöbölte önnön belső tagadását, illetve ez a ta
gadás az „abszolút elutasítás" impotens politikai formájaként jelent
kez ik . 1 4 1 A kritikai társadalomelmélet már „képtelen demonstrálni a 
fennálló társadalmon belüli felszabadító tendenciákat", 1 4 2 ezért süllyed 
a történelmi praxishoz kötődő elmélet az absztrakt spekulatív gondol
kodás szintjére: és válik kritikai politikai gazdaságtan helyett filozó
f i á v á , 1 4 8 Csakhogy itt a következőkre is utalni kell: Marcusera jelentős 
hatást gyakorolt az amerikai újbaloldal, különösen pedig a hatvanas 
évek egyetemista mozgalma. Furcsa talán, de mégis érthető, hogy a 
hatvanas évek amerikai újbaloldalának fejlődése és zátonyra futása újra 
felerősíti Marcuse nézeteinek optimizmusát és visszatéríti a harmincas 
évekbeli kritikai elmélet néhány alaptéziséhez. Ez kü'onösen Ellenfor
radalom és revolt (1971) című tanulmányában és az F.lmélet és gyakor
lat, valamint Az újbaloldal bukása (1975) című cikkeiben jut kifeje
zésre . 1 4 4 

1939-ig a „frankfurti iskola" tágabb köréhez tartozó Erich Fromm el
méleti tevékenységén az egyesült államokbeli tartózkodása idején is érez
hető Marx, különösen pedig az „ifjú" Marx bizonyos eszmei hatása, és 
úgy tűnik, mintha az amerikai valóság előtti sajátos kapituláció kife
jezője lenne. Russell Jacoby szerint ugyanis kapitulációnak tekinthető a 
„hangsúlyeltolódás a z individuális, a személyes és a pszichikum terü
letére, amely csak lazán kötődik a társadalomhoz". 1 4 5 Mindez össze
függésben áll az empirizmus, a pozitivizmus, a pragmatizmus felé for
dulással és az elmélet elvetésével. „ A z a törekvés érvényesül, hogy a 
közvetett elmélet kárára , a politikai reformok és a terápia terén kell 
közvetlen eredményeket elérni," 1 4 8 minek folytán „ a z elmélet elvesztése 
azzal bosszulja meg magát, hogy összetévesztik az adott társadalomban 
elmélyülő gyakorlatot a belőle kivezetővel". 1 4 7 



Erich Fromm 

Erich Fromm fejlődési útja némileg eltér Herbert Marcuse gondolati 
fejlődésétől. Írói tevékenységét a harmincas évek elején kezdte azzal a 
szándékkal, hogy egyesítse Marx és Freud eszméjét, mivel meggyőződése 
szerint a marxi gondolat pszichológiai szempontú megközelítést igényel. 
(Ennek első eredménye a A Krisztus-dogma fejlődésp című könyvei 
amely 1931-ben jelent meg Bécsben.) A harmincas évek közepétől Fromm 
felhagy Freud ortodox interpretálásával és rövidesen a neofreudisták 
egyik kiemelkedő képviselőjévé válik, akiket a kritikai elmélet megala
pozói revizionistáknak neveznek. A pszichoanalízisnek Freud „nézetei 
és elméletei közül — amelyek a X I X . század pszichológiai materializ
musának szellemében fogantak — sok mindent revideálnia kell a hu
manista és dialektikus gondolat szemszögéből". 1 4 8 

H o g y miként valósult meg ez az első tekintetre igazolt követelés, ar
ra az a polémia derít fényt, amely egyik részről a „frankfurti iskola" 
megalapítói Horkheimer, Adorno és Marcuse, a másik részről pedig 
Fromm között folyt. 

A polémiát Adorno kezdte 1946-ban. Szerinte Freud nézeteinek épp a 
legextrémebb és legmegbotránkoztatóbb aspektusai fedik fel leginkább 
Fromm és a többi revizionista felfogásának illuzórikus voltát a harmo
nikus személyiség, az igaz szeretet és boldogság megvalósulásának le
hetőségéről a fennálló társadalomban. Fromm szociológiai konceptusa, 
a „társadalom és a kultúra pszicbologizálása" (ahogyan Horkheimer ne
vezi), Adorno szerint, a társadalmi ellentmondások e'kendőzéséhez ve
zet. A pszichoanalízist — biológiai gyökereinek tagadásával — a re
vizionisták valamiféle Geisteswissenschafttá és „szooiálhigiénévé" vál
toztatják. 

Fromm többek között a melegség és szeretet hiányával vádolta Freu
dot. Szembeszegülve azzal a hangsúlyozott jelentőséggel, amelyet Fromm 
és a többi revizionista a szeretetnek tulajdonít, Adorno a következőket 
mondja: „Könnyen meglehet, hogy társadalmunk olyan végletekig ju
tott, amikor a szeretet valóságát csak a létezővel szembeni gyűlölet fe
jezheti ki , mivel a szeretet minden közvetlen tanújele pusztán csak meg
erősítése ugyanazon feltételeknek, amelyek gyűlöletet sz í tanák." 1 4 9 

Marcuse az Erósz és civilizációban (1955) a „forradalmi Freudot" 
igyekszik felfedezni, azt, aki segítségére lehetne a jelenkori civilizáció 
egy radikális, forradalmi fordulatának elméleti megalapozásában. Erről 
az álláspontról bírálja Frommot és a revizionistákat, elsősorban azért, 
mert elvetették Freud kritikai elképzelését és terapeutikus gyakorlattal 
helyettesítették, áldozatul esve annak az ideológia által determinált il
lúziónak, miszerint ebben a társadalomban elérhető az igaz boldogság. 
Marcuse hangsúlyozza: „ A »személyiséget« és »individualitást* vagy a 
civilizáció fennálló formáján belüli lehetőségeivel ö n h a n g b a n kell de
finiálni — ez esetben a nagy többség önmegvalósu'.ása a sikeres alkal
mazkodásra korlátozódik —, vagy pedig saját transzcendentáló tar-



talmával összhangban." E z utóbbi azonban „ a z t jelentené, hogy tói kell 
lépni a civilizáció fennálló formáján a »személyiség« és »individualitás« 
merőben új , az uralkodó formákkal összeegyeztethetetlen formái f e l é . . . 
E z viszont nem más, mint gyógyítani a beteget, ho^y lázadóvá le-' 
gyen". 1 5 0 Erre Fromm azt válaszolja, hogy Marcuse olyannyira megfe
ledkezett „saját dialektikus álláspontjáról, hogy fe.iete-fehér képeket 
f e s t " . . . „Én egyezem Marcuséval abban, hogy a kapitalista társada
lom az elidegenedés t á r s a d a l m a . . . D e egyáltalán nem egyezem azzal a 
nézettel, hogy emiatt ezek a minőségek (az egyén bo dogsága) nem lel
hetők fel senkiben." 1 5 0 Egy másik helyen Fromm a következőket írja: 
„ A szeretetre képes emberek a jelenlegi rendszerben szükségszerűen ki
vételnek számítanak." 1 5 1 A marxista nézeteket valló Russel Jacoby így 
kommentálja Fromm álláspontjának konformizmusát: „ A Fromm által 
felfedezett kivételek, akikért olyannyira síkraszáll, olyan kivételek, aki
ket a liberális társadalom — saját jóindulatát bizony (rí ndó — állandó
an mint valami zászlót lobogtató; egy kis erőfeszítéssel, saját otthoná
ban mindenki megkímélheti magát a szeretet nélküli romboló világtól. 
A szeretet és boldogság »foltozgatás«, amit mindenki maga is elvégez
het. A kritikai elmélet számára ezek a kivételek épp azt a brutalitást és 
igazságtalanságot bizonyítják, amelyet ideológiailag maguk mögött hagy
tak. Érzékenység és melegség egyesek, közönyösség és brutalitás a töb
biek számára — ez a fennálló rendszert védelmező maradandó eszmék 
és realitások egyike ." 1 5 8 

Fromm Marcuset nihilistának kiáltja ki, aki tőle, a humanistától el
térően, nem jelöli meg a jelen és jövő közti konkrét és közvetlen kap
csolatokat. Fromm, a „nem gyakorlatias" elmélet ellen és a „gyakorlati
as reformok" mellett foglal állást. Felrója Marcusenak, hogy nem fog
lalkozik politikával (,,ha valakit nem érdekelnek a jele.i és a jövő köz
ti lépcsőfokok, akkor az nem is foglalkozik politikává', sem radikális
sal, sem másmilyennel"), majd megállapítja, hogy ,,M*rcuse alapjában 
véve az elidegenedett entellektüel tipikus példája, aki személyes kétség
beesését a radikalizmus elméleteként tünteti fe l". 1 5 5 

A z optimista és moralista ihletésű és a „közvetlen" praxis felé for
duló Fromm A remény forradalmi (1968) című könyvében, amelyet 
Jacoby „Disney-íéle alkotásnak" nevez a következőket írja: „Állítom, 
hogy amennyiben az emberek valóban megfogadnák a Tízparancsola
tot vagy a budhista Nyolcszoros utat, mint az életüket irányító építő 
jellegű elveket, egész kultúránk dramatikus változáson menne át." „ A z 
első lépés — Fromm szerint — egy olyan Nemzeti Tanács megalakítása 
lehetne, amit úgy nevezhetnénk el, hogy Amerika Lelkiismeretének Hang
ja. Amerikaiak olyan, körülbelül ötven tagú csoportjára gondolok, akik 
integritásához és alkalmasságához nem fér semmi k é t s é g . . . ó k terjesz
tenék elő az álláspontokat, amelyek az előterjesztők tekintélyénél fogva 
nagy publicitást élveznének." 1 5 8 A remény forradalmának utolsó olda
lán, ahol az amerikai társadalom szabadság irányába történő átalakulá
sának ezt a „gyakorlatias" programját ismerteti, felsorolja azokat, aki-



ket az ,»Amerika Lelkiismeretének Hangja" nevezetű „Nemzeti Tanács
ba" javasol. 

Marcuse a következőket válaszolja Fromm kritikájára: „ A z emberte
len feltételeket vállaló •nihilizmus igaz humanista álláspont is lehet." 1 5 7 

Fromm rendkívül termékeny író: 1941-től húsz könyve jelent meg. 
Az emberről szóló tudományának alapjait, amit „antropológiának és 
pszichológiának" nevez, első könyveiben, a sajátos trilógiában ismer
teti: Escape from freedom (Menekülés a szabadságtól — 1941), Man 
jor himself (1947), The Healthy Society (Az egészséges társadalom — 
1955). 

A Menekülés a szabadságtól című könyvének központi témája az, 
„hogy a szabadságot mindinkább megvalósító embernek — a szabad
ságot itt az ember és természet elsődleges egységéből mindinkább ki
emelkedő ember értelmében használjuk —, miközben egyre inkább »in-
dividuumma« válik, nincs más választása, minthogy vagy a szeretet és 
termelőmunka spontaneitásában egyesüljön a világgal, vagy hogy valami
féle biztonságot keressen az emberi szabadságot és az egyes individuum 
integritását romboló világgal való kapcso latában". 1 5 8 Az utóbbi válasz
tás tulajdonképpen menekülés a szabadságtól — az ember önelidegene-
dése. A szabadságtól való menekülés mechanizmusát az improduktív 
szocializáció négy elidegenedett formája képezi: a szadizmus, a mazochiz-
mus, a destruktív magatartás és a konformizmus; akárcsak az asszimi
lációs folyamatokban kifejezésre jutó inproduktív orientáció négy fő 
formája: a receptív, a kizsákmányoló, a halmozó és piaci asszimiláció. 
Ezeknek meghatározott típusú karakterek felelnek meg. Fromm a sza
badságtól való menekülés különféle formáival a szabadságot állítja 
szembe, méghozzá nem a negatív értelemben vett „valamitől való", 
hanem a pozitív értelemben vett „valamiért való" szabadságot, ami nem 
más, mint „ a teljes, integrált személyiség spontán aktivitása". Bár utal 
a pozitív szabadság affirmálásának társadalmi, illetve gazdasági előfel
tételeire, külön nem foglalkozik velük. Ügy tűnik, hogy a kérdést min
denekélőtt morális problémaként fogja fel. 

A z emberi természet fogalmának (amely invariáns, de ugyanakkor a 
történelmi folyamatok terméke is), amit szintén a Menekülés a szabad
ságtól című könyvében fejt ki, kulcsszerep jut az ember kutatására irá
nyuló összes későbbi műveiben, főként pedig az önmagáért való ember
ben (1947), az Egészséges társadalomban (1955), A szeretet művészeté
ben (1956) és a Marx emberfelfogásában (1961). 

Míg kutatásának középpontjában a Menekülés a szabadságtól és az 
önmagáért való ember című könyveiben az individuum áll, az Egész
séges társadalomban a társadalmat és annak az individuumra gyakorolt 
hatását elemzi. Fromm párhuzamot von a X I X . és a X X . századi tő
kés társadalom között és rámutat a jelentősebb különbségekre. A X I X . 
század tőkés társadalmát a konkurencia, a halmozó mentalitás, a ki
zsákmányolás, az önkényeskedés, az agresszió és az individualizmus 
jellemezte. A halmozó mentalitást és kizsákmányolást a X X . században 



egyre inkább a receptív és piacorientáltság, a konkurenciát a csoport
munka, a „mind nagyobb profitra való törekvés bármi áron" mentali
tást pedig a tartós és biztos jövedelemre való törekvés váltja fel. A 
nyílt autoritást a közvélemény és piac anonim autoritása mérsékli. A 
X X . század embere a homo consumens, „akinek fő célja nem a tárgyak 
birtoklása, hanem hogy mind többet és többet konzumáljon, hogy így 
kompenzálja a belső űrt, a passzivitást, a magányt és szorongást". 1 5 9 

Fromm jelentősebb művei még a The Forgottén Langttage (1952), Sig-
mund Freud's Mission, Beyond the Chains of Illúzión (1962), The Heart 
of Man (1964), The Anatomy of Humán Destructiveness (1973), To 
Have or to Be (1976) stb. 

C. Wright Mills „egyszerű" marxizmusa 

C. Wright Mills (1916—1962) az amerikai társadalom egyik legki
emelkedőbb háború utáni elemzője és kritikusa, és a baloldali amerikai 
szociológusok egyik legjelentősebb alakja. 

Bár Millst nem tekinthetjük szigorúan marxistának, mégsem kerülhető 
meg, ha az amerikai marxizmus fejlődését vesszük számba. T. B. Botto-
more a következőket írja róla: „Mills ugyan a marxizmust nem fogadta 
el adekvát társadalomelméletként (még kevésbé mint politikai meggyő
ződést), a társadalom problémái és a politikai hatalom alapjai azonban 
a marx által felállított kereteken belül foglalkoztatták." 1 6 0 Stanley Aro-
nowitz is azt hangsúlyozza, hogy Mills nem volt marxista, de művé
ben kimutatható a társadalomkutatás marxista módszere . 1 8 1 Még két 
okot említenék, ami miatt Mills neve itt nem kerülhető meg: egyrészt 
művének hatása alatt Amerikában sok marxista formálódott a hatvanas 
és hetvenes években; másrészt viszont ő marxistának vallotta magát. 
Helyesebben Mills magát „egyszerű (plain)" marxistának vallotta. (Az 
„egyszerű" marxistákhoz sorolja William Morrist, Antonio Gramscit, 
Rosa Luxemburgot, G. D . H . Colea-t, Lukács Györgyöt, Christopher 
Cauldwelle-t, Jean-Pault Sartre-t, Edward P. Thompsont, Paul Sweezyt, 
Erich Frommot és m á s o k a t ) . 1 6 2 Az „egyszerű" marxisták („a Marxhoz 
dogmatikusan viszonyuló és az elméleti reflexiót és kutatást »szofista 
parolákkal« helyettesítő »vulgáris« és »szofista« marxistákkal ellentétben) 
a marxi tradíción belül tevékenykednek". „ Ő k Marxra , de a sokkal ké
sőbbi marxistákra is úgy tekintenek, mint a szociológiai gondol
kodás klasszikus hagyományainak elválaszthatatlan elméleti képvise
lő ire ." 1 6 3 Az egyszerű marxisták munkáikban a marxizmus humanitását 
— különösen az ifjú Marxét — és a felépítmény történelmi szerepét 
hangsúlyozták. Rámutattak arra, hogy az alap és felépítmény kölcsön
hatásának figyelmen kívül hagyása a történelemalakítás folyamatában 
az embert olyan absztrakcióvá változtatja, amelyért Marx Feuerbachot 
b í rá l ta . 1 6 4 Az „egyszerű" marxisták ugyanis szembeszállnak a gazda
sági determinizmus leegyszerűsített interpretálásával. „ A z emberi törek-



vések — a szabadság — szerepét hangsúlyozták a történelemalakításban 
a történelem egyéb determinista törvényeivel s z e m b e n . . . Röviden: szem
betalálták magukat a marxi életműnek és magának a történelemnek az
zal a feloldatlan feszültségével, amely a humanizmus és determinizmus, 
az emberi szabadság és történelmi szükségszerűség között feszül ." 1 6 5 

Mills szerint Marx csak egyike a társadalomtudományok nagy klasz-
szikusainak. H a tehát a marxizmus a kutatásban útmutató, nem pedig 
a hegeli konstrukció „emeltyűje" kíván lenni, akkor azt gazdagítani 
kell és kiegészíteni a szociológia többi klasszikusának felismeréseivel, ide
értve azokat is, akik bírálták Marxot — vélekedik Mills. 

A társadalomtudományok klasszikusai között első helyen Mills Kari 
Marxot és Max Webert említi. Bár gyakran hangsúlyozta, hogy We-
ber sok mindenben revideálta Marxot, szerinte ez a két gondolkodó 
kiegészíti egymást. Mills úgy véli, hogy Weber kategóriái az általáno
sítás fejlettebb és magasabb fokán állnak, és mint ilyenek magukban 
foglalják Marx kategóriáit is. Így például Weber hatalom (power) ka
tegóriáját általánosabbnak tekinti a megfelelő marxi kategóriánál, mert 
a politikai, gazdasági és katonai hatalmat egyaránt felöleli. Weber szá
mára nemcsak a z a marxi kérdés volt fontos: kinek az ellenőrzése alatt 
állnak a termelőeszközök, hanem egy ennél általánosabb és fontosabb 
kérdés is, nevezetesen az , hogy ki rendelkezik az ember mindennemű 
ellenőrzésének és dominanciájának többi stratégiai fontosságú eszközé
vel. Hasonlóképp a munkásnak a termelőeszközöktől való megfosztott-
sága csak egy külön esete a társadalmi újratermelés egyéb eszközeitől 
(gazdasági, politikai, tudományos, katonai) való megfosztottságának. 

Max Weber hatása Mills legismertebb munkájában, Az uralkodó elit
ben (1956) mutatható ki leginkább. Gazdag empirikus anyaga és leírá
sai azt bizonyítják, hogy ,,a politikai vezetők, a gazdasági korporáció 
gazdag tulajdonosai és adminisztratív vezetői, valamint a domináns ka
tonai körök uralkodó elitje egyesültek a növekvő és egyre inkább cent
ralizált hierarchia területén, amelynek élén á l lnak" . 1 6 6 E z az elit, a fenn
álló demokratikus intézményektől függetlenül, az amerikai társadalom 
fejlődése szempontjából lényeges döntéseket hoz. Az uralkodó elit ki
alakulása szoros összefüggést mutat a „közösségnek néptömeggé" 1 6 7 azaz 
a fejlett polgári közvéleménynek tömegtársadalommá való transzformá-
lódásávál. Amerikában igen kifejezett ez a folyamat: az ország egyre 
inkább tömegtársadalommá válik. A „közösség" és „tömeg", ezzel együtt 
pedig a fejlett polgári társadalom közvéleménye, illetve a tömegtársa
dalom közötti különbségeket Mills a következőképp látja: ,,A közélet
ben tudatosan működő közösségben az itt felsorolt elemeket különböztet
hetjük meg: 1. gyakorlatilag mindenki, akivel szemben véleményt nyil
vánítanak, maga is véleményt nyilvánít. 2. A nyilvános hírközlés fel
építése lehetővé teszi, hogy ellenvéleményét bárki azonnal, hathatósan 
és nyilvánosan kifejezhesse. Az ilyen véleménycserék során kialakult 
nézetek 3. akadálytalanul ölthetnek tevőleges formát, ha szükséges még 
az uraimon levő tekintélyi rendszerrel szemben is. Végül 4. az uralkodó 



intézmények nem hatolnak be a közösségbe, s így az működésében töb
bé-kevésbé a u t o n ó m . . . A másik végletben, a tömegben, 1. a véleményü
ket kifejező személyek sokkal kevesebben vannak, mint a csupán pasz-
szív véleménybefogadók. 2. A hírközlés megszervezésének módja le
hetetlenné teszi, vagy megnehezíti, hogy az egyének ellenvéleményük
nek azonnal vagy a kellő hatásfokkal kifejezést adjanak. 3. A vélemé
nyeknek gyakorlati realizálódását a hatóságok az adott hírközlő eszkö
zök megszervezése és ellenőrzése révén irányításuk alatt tartják. 4. A 
tömeg nem független az intézményektől; ellenkezőleg, a hatalmi intéz
mények ügynökei behatolnak a tömegbe, s ezáltal meghiúsítanak minden 
autonómiát, amelynek keretei között az emberek vita után kialakíthat
nák véleményüket." 1 6 8 Egyszóval a tömegtársadalom az egymással k a p 
csolatban nem lévő individuumok társadalma, akik társadalmi ügyek
ben elvesztették a kritika minden hatalmát és eszközét, s mint tömeg 
kiszolgáltatott helyzetben vannak az elit manipulációival és hatalmával 
szemben. Mivel a miiisi elemzés nem marxista, így az általa felkínált 
megoldások is távol állnak attól, ami egy marxista kritikai elemzésből 
adódna. Mills ugyanis az önkéntes és lokális szervezetek újbóli megala
kítását és aktivizálását szorgalmazza, amelyeken keresztül a szervezett 
individuumok visszaszerezhetnék a politikai döntések feletti ellenőrzést. 
Mills Az uralkodó elitben elveti Marx osztályelemzését, nyomatékosan 
állítja, hogy az elit nem osztály és hatalma sem osztályhatalom. Marx 
osztályfogalma nem használható az uralkodó elit elemzésekor, mivel az 
gazdasági és nem politikai fogalom. Mills ebben a könyvében, mint 
egyébként a többiben is, sokkal meggyőzőbbnek és jobbnak bizonyul a 
jelenségek és tények leírása, az összefüggések feltárása és magyarázata 
esetében, mint a jelenségek okainak, vagyis a megfelelő társadalmi tör
vényszerűségek feltárása és meghatározása terén. Munkáiban az elmélet 
háttérbe szorul a leírással szemben. 

C . Wright Mills másik ismert könyve a White Collar: the American 
Middle Class (1951) (Fehérgallérosok: a z amerikai középosztály). Eb
ben a baloldali (szélesebb értelemben vett) marxista szerzők közül első
ként elemezte az új középosztályt, és bizonyította a marxista tradíción 
belüli uralkodó azon nézet tarthatatlanságát, miszerint a középosztály 
eltűnőben van. Mills ismertette a régi középosztály (a kistulajdonosok) 
eltűnésének folyamatát (a X I X . század elején ők képezték az amerikai 
társadalom 80%-át, 1940-ben viszont mindössze 14%-át), valamint a 
tisztviselőkből és alkalmazottakból álló új középosztály keletkezésének 
folyamatát. Hangsúlyozza, hogy az új középosztály nem tekinthető a 
régi örökösének. Míg ugyanis a régi középosztályt — a kistulajdonosok 
osztályát — a gazdasági függetlenség, a szociális mobilitás és individua
lizmus jellemezte, addig az új középosztály sem szociális biztonsággal, 
sem pedig a régi középosztályra jellemző szilárd meggyőződéssel nem 
rendelkezik. ,,Az új kisembernek, úgy tűnik, nincsenek erős gyökerei, 
és nyilvánvaló igazságai sem, amelyek fönntartanák életét és értelmet 
adnának neki." „ A fehérgallérosok körében mélyen gyökerezik a beteg-



ség, mert a mindennemű rend és meggyőződés hiánya morális szempont
ból védtelen individuumokká, mint csoportot pedig politikailag impo
tenssé változtatta Őket." 1 6 9 

A The New Men of Power: America's Labour Leaders (1948) című 
könyvében a szakszervezeti vezetők kialakulásáról szól az amerikai mun
kásmozgalom fejlődésében, és rámutat: ahelyett, hogy a rendszer bíráló
j á v á és opponensévé lennének, arra törekszenek, hogy a hatalmi elit ré
szévé váljanak. 

A The Sociological Immagination (1959) című könyvben a szociológia 
tárgyáról, módszeréről és feladatairól vallott nézeteit ismerteti. 

A Listen Jankee: the Revolution in Cuba (1959) című könyve után 
1962^ben jelenik meg Mills utolsó műve a The Marxists. Bár ebben, mint 
láttuk, magát „egyszerű" marxistának nevezi, Marx művéhez a követ
kező kritikai észrevételeket fűzi: először, Marx nem vette figyelembe 
a munkásosztályon belüli szociális differenciálódás és sztratifikáció ösz-
szetettségét; másodszor, Marx nem látta, hogy a társadalmi fejlődésre 
nem csak a z osztályharc, hanem az osztályok közötti együttműködés 
is jellemző; harmadszor, Marx nem tulajdonított jelentőséget a pszicho
lógiai kizsákmányolásnak, holott az igen jelentős, mert nem szűnik meg 
a kapitalista termelési mód felszámolásával, hanem a kapitalizmus utá
ni társadalmakban is fennmarad; negyedszer, ez a pszichológiai kizsák
mányolás szociális apátiát és politikai közömbösséget szül; ötödször, 
Marx „osztályérdek" fogalma kétértelmű, elsősorban azért, mert figyel
men kívül hagyja a különbséget aközött ami „ a z ember érdekében van 
a társadalomban betöltött helyzetének elemzésére való tekintettel" és 
aközött, amiben „ a z ember önmagával egyetértésben érdekelt". 1 7 0 

Mills azért száll síkra — újra M a x Weber nézeteit véve alapul —, 
hogy a marxizmuson belül ne csak a „gazdasági determinizmus" érvé
nyesüljön, hanem a „politikai és a katonai determinizmus" i s . 1 7 1 Mills 
ebben a művében is elveti és bírálja azt a központi helyet és szerepet, 
amelyet Marx a munkásosztálynak tulajdonít alkotásaiban, és a „mun
kásság metafizikájának" (labour metaphisic) nevezi a z t . 1 7 2 

(Folytatás a következő számban: A z új baloldal, illetve a hatvanas 
évek egyetemista mozgalma) 
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Sturc Béla 

ANTROPOGEN TÉNYEZŐK SZEREPE VAJDASÁG 
FLÓRÁJÁNAK ÉS VEGETÁCIÓTÁNAK 

VÁLTOZÁSAIBAN 

,A flóra a szakadatlanul tartó változásoknak csak 
bizonyos korbeli állapota" 

(Borbás Vince, 1891) 

Vajdaság növénytakarójának mai képe, jellege, állapota csak úgy ért
hető meg, ha történeti szemszögből vizsgáljuk, vagyis a történelem folya
matába helyezve kutatjuk változásait, alakulását, fejlődését, mégpedig 
azért, mert e változásokba társadalmi,, gazdasági hatások is döntően be
leszólnak. A mai vajdasági táj legfeltűnőbb jellegzetessége, hogy az em
beri kéz, az emberi munka szinte teljes egészében átformálta, szántóföl
dekre felszabdalt gazdasági vagy kultúrtájjá alakította. A felszabadulást 
követő évtizedekben, párhuzamosan a gazdasági élet rohamos fejlődésé
vel, jelentősen felgyorsultak a változások. Azok a tájképi elemek, ame
lyek a mezőgazdasági kultúrák egyhangúságát felbontják pl. ligeterdők, 
mocsárrétek, láprétek, homok- és löszpusztarétek, szikespuszták meg
fogyatkoztak, és sajnos tovább is fogynak. Mind kisebb területre szorul
nak .vissza, és összetételükben is változnak, egykor gazdag flórájuk el
szegényedett, helyenként teljesen kiveszett. A még itt-ott megmaradt 
foltjaik, töredékeik nemcsak tájképi szempontból vonzóak, de a táj ter
mészeti jellegét is tükrözik, és őrzői egyben számos megritkult faj génál
lományának. Egyes kutatók már századunk első évtizedében figyelmez
tettek a természet értékeinek védelmére. „ A természeti kincsek laikus em
berek birtokában vannak, a tudomány emberének a feladata, hogy intő, 
felvilágosító szóval és írással terelje a figyelmet a veszedelemben levő 
objektumokra." (Sajó K . 1905 p. 705) Csak van-e foganatja? 

A z eredeti természetes flóra és vegetáció elszegényedésével, pusztulá
sával párhuzamosan egy másik folyamatnak is tanúi vagyunk. Nálunk 
már nagyon gyakoriak, sőt helyenként tömegesek az olyan vadontermő 
növényfajok, melyek más területekről, sőt más kontinensekről, behurcolás 
révén kerültek hozzánk. Sajnos ezek nagyon sokszor szapora és káros 
gyomok. 

Ezért érdekes és érdemes az eddigi kutatások alapján megvizsgálnunk, 
milyen volt Vajdaság eredeti, természetes növénytakarója, mikor, hogyan 
és mi változott benne az idők folyamán, mi tűnt el belőle, milyen úi 



elemekkel gazdagodott, mi jellemzi ma, és mi a teendőnk vele kapcsolat
ban. E z azért is fontos, mert ma a táj átalakulásának legintenzívebb idő
szakában élünk. 

I . Vajdaság eredeti természetes növénytakarója és az erre 
utaló adatok 

A posztglaciális időszak, a holocén (alluvium) vagy jelenkor kezdetét 
10 000 évvel ezelőttről számítják. Ebben az időszakban már csak kisebb 
klímaingadozások történtek. E korszak egyes fázisaiban (preborális vagy 
fenyő-nyír kor, 10 000—7000, régészetileg csiszolatlan kőkorszak; bo* 
reális vagy mogyorókor 7000—5500, középső kőkorszak; atlantikus vagy 
elegyes tölgyes kor, 5500—2500, csiszolt kőkorszak; szubboreális vagy 
tölgyes-bükkös kor, 2500—800, bronzkor; szubatlantikus vagy bükkös 
kor, 800—i. sz. 100) általában természetes növénytakaró fedte az Alföl
det, tehát Vajdaság mai területét is. PaJinológiai vizsgálatok segítségé
vel, illetve üledékekben konzerválódott pollen vagyis virágporszemek 
elemzése alapján megállapították, hogy a Duna—Tisza közén a holocén 
egyes fázisaiban a klímaingadozásoknak megfelelően különféle típusú 
erdős és sztyepp társulások voltak pl. homokpusztarétek, szikespuszták, 
löszpuszták, liget- és láperdők. A szubboreális fázisban „elsősorban a 
löszterületeken már megmutatkozott a pásztorkodó, erdőirtó földművelő 
ember hatása a vegetáció alakulására" (Járainé Komlódi M. 1966 p. 199). 
A Szabadka környékén levő tőzegrétegekből (Bukvac) vett mintákon 
végzett pollenelemzés kimutatta, hogy a posztglaciális időszak legfiata
labb fázisában, a szubatlantikumban ezen a tájon kiritkultabb, világo
sabb elegyes tölgyesek voltak (V. Nikolió, in Gajic 1986 p. 355—362). 
A szubatlantikumban egyébként tovább csökken az erdőterület, és a kul
túrnövényekkel együtt a gyomtársulások is elterjednek. Ennek ellenére 
mondhatjuk, hogy „ a z A l f ö l d . . . utolsó természetes képe az erdős-puszta, 
amelynek átmeneti klímájában erdők, lápok és puszták egyaránt előfor
dulnak (Soó 1926—29)" (Soó R. 1973/3 p . 137). Vonatkozik ez termé
szetesen Vajdaság síkvidéki vegetációjára is, de tartományunk mai nö
vénytakarójában már csak egyes helyeken találhatók a természetes nö
vényzet töredékei (S. Parabuéski—M. Jankovic 1978). 

II . A növénytakaró változásai Vajdaságban és mai képének 
kialakulása 

Visszatekintve a régmúltra, láttuk, hogy már a korai történelmi 
időkben is jelentősen változik az Alföld természeti képe, de ez a változás 
még csak lokális jellegő t. i. „ a megművelt területek szalagjai és foltjai 
még csak oázisként, szigetekként állottak a pusztamezők és mocsárerdők 
tengerében" (Bulla B. 1940 p. 44). Nagykiterjedésű erdők létezését szá
mos levéltári okmány igazolja. A feudalizmus korának századain át 
azonban a mezőgazdaság terjedésével, de különösen a X V . századtól a 
fokozottan fejlődő és a legeltetésen alapuló állattenyésztéssel ritkulnak 



és pusztulnak az erdők. Fokozódik ez a török uralom idejében „egész 
határok elpusztultak, az erdők k i i r t a t t a k . . . s a vidékek elvadultak" 
(Wenzel Gusztáv 1887 p. 27 apud Magyar P. 1960 p. 172). Ezekből az 
időkből származó útleírásokból kitűnik, hogy „ a z utazók még a mai 
erdős vidékeken is fát alig láttak" (Soó 1931 p. 8). Mélyreható változá
sok következnek be a X V I I I . századtól kezdve, de különösen a X I X . 
század folyamán az iparosodás, a városiasodás vagyis a tőkés rendszer 
felerősödésével. Ekkor már globális jellegűek a változások. A mezőgaz
daság gyorsabban fejlődik, leginkább az állattenyésztés rovására. Ez
zel kapcsolatban felgyorsult a legelők, rétek feltörése és megművelése 
(Mezei 1957). E z magával hozza a természetes növénytakaró területei
nek további csökkenését, „ a szántóföldek, elsősorban a löszpusztamezők, 
árterek és mocsarak rovására, másodsorban az alföldi ligeterdők rovásá
ra terjeszkednek" (Bulla B. 1940 p. 48). a X I X . században végrehajtott 
meliorációs munkálatok: folyószabályozások, lecsapolások, csatornázá
sok lényegesen megváltoztatták a növényzet képét a z árterületeken is. 
Itt megindul és terjed a szikesedés, amely Vajdaság területén jelentős mé
reteket ölt. A Dunamellék nagykiterjedésű erdői visszaszorulnak, S lav-
nié 2 . említi, hogy 'ligeterdőket, hárs és kocsányos tölgyerdőket ma már 
csak néhány helyen találunk Bácskában és Szerémségben (Slavnic 1952). 
Ezekben az erdőkben még számos maradványa van az erdei flórának, de 
már csak szórványosan fordul elő. Itt kell megemlíteni, hogy a X V I I I . 
századtól kezdve megkezdik az új erdők telepítését is, pl. a Tiszamel
léken, a Delibláti homokpusztán, Szabadka környékén. Iványi adatai 
szerint a X V I I I . század második felében indul meg Szabadka környékén 
új erdők telepítése a kiirtottak helyébe, ez folytatódik a X I X . század
ban is, úgyhogy 1892-ben már 9603 holdnyi erdeje van a városnak (Ivá
nyi 1892). Újabban nemesnyárfások telepítése folyik. Ezekben a mester
ségesen létesített erdőkben főleg gyomnövények telepednek meg. 

A X I X . századi ipari forradalom nyújtja a megfelelő eszközöket és 
lehetőségeket a természet kiaknázására és a természeti környezet gyöke
res megváltoztatására. A z emberi beavatkozás megváltoztatja a kör
nyezeti feltételeket, megbolygatva a természetes növénytársulások szer
kezetét, összetételét, normális életfolyamatait és ezzel előidézi leromlá
sukat, degradálódásukat. A növénytakaró összefüggő palástját felszab
dalva az ember fellazítja a talajt, így fokozódik a nedvesség elpárolgá-
sa, a talaj lepusztulása, lehordása. E z különösen löszfelületeken szembe
tűnő, ahol erőteljessé válik az erózió. A feltört laza felületek teret nyit
nak, és kedvező feltételeket biztosítanak a gyomvegetáció terjedéséhez. 
A z is előfordul, hogy az emberi beavatkozás következtében egész társu
lások tűnnek el, ilyen devasztálódás pl. a tarvágás, a feltört és parlagon 
hagyott területek teljes elgyomosodása. Ilyenkor a természetes flóra szá
mos faja nyomtalanul tűnik el. Találó kifejezésekkel tárja ezt elénk K o 
vács F., amikor jellemzi egyes fajok eltűnését Becse flórájából, tme né
hány példa: Asperula odorata „végleg elbúcsúzott tőlünk", Stellaria ho-
lostea „ a ligettel együtt kipusztult", Cirsium palustre „ a z ármentesítés 



elvitte", Leucoium aestivum „t íz év előtt még gyakori, most teljesen 
hiányzik", Lithospermum purpureo-coeruleum „ a z Árpádliget kiirtása
kor eltűnt", Menyanthes trifoliata „ a z ármentesítés kilakoltatta", Odon-
tites lutea „nyoma veszett", Scorzonera parviflora „flóránkból teljesen 
kiveszett, emlékét herbáriumom őrzi" stb. összesen 162 faj kipusztulá
sáról számol be (Kovács F. 1929). Ugyanakkor a kutatók sok új , úgy
nevezett adventív* faj megjelenéséről adnak számot. Érdekes és jellem
ző, hogy a tartományunk flórájával foglalkozó művek, már a z elsők kö
zött is, említik az adventív fajokat. Á szőrös disznóparéj (Amaranthus 
retroflexus) nevű fajt pl. Kitaibel Pál jegyezte fel Újverbászról 1800-ban 
(Priszter 1951 p. 166), ugyancsak ő jegyezte fel a „Fruska Gora olda
lában" a Senecio vernalis-t (Jávorka S. 1957); a szúrós szerbtövist 
(Xanthium spinosum) 1813-ban jegyezték fel Szerémségből, 1832-ben 
pedig Bánátból (Borbás 1891). Prodan 1915-ben Bácska területéről már 
32 adventív fajt említ, hangsúlyozva, hogy jó tudni és ismerni mindazo
kat a behurcolt és bevándorolt növényeket, amelyek idővel esetleg a 
meglevő növényzetet befolyásolhatják (Prodan 1915 p. 183). A már em
lített Kovács Ferenc Becse flórájának ismertetésében már 130 behurcolt 
fajról tesz említést (Kovács F. 1929). 

A felszabadulás mélyreható társadalmi és gazdasági változásokat hoz. 
Az újjáépítés évei után rohamos fejlődésnek indul a gazdasági élet, fel
gyorsulnak a táj képét módosító folyamatok. Ú j ipartelepek jönnek lét
re, bővül a z úthálózat, nő a közlekedési eszközök száma, emelkedik a 
motorizálás foka, gyorsul a közlekedés. Csatornák, víztározók épülnek, 
szabályozzák, módosítják a folyó- és tópartokat. Megkezdődik a kőolaj-
kutak fúrása és kiaknázása. Nagyméretű építkezés indul meg, parcellá
zás útján új lakó- és üdülőtelepeket hasítanak ki a természetes tájból. 
Felgyorsul az urbanizálódás. A növényvédelem és a terméseredmények 
fokozása céljából a vegyszerezés már átlépi a tűrés határát. Mindezzel 
összefüggésben meg kell állapítani, hogy e hatalmas anyagi gyarapodás
sal nem jár együtt az ökológiai szempontok figyelembevétele, a megfe
lelő ökológiai szemlélet és mérlegelés. Így növekedik a különféle mel
léktermékek, hulladékanyagok, szemét felhalmozódása, fokozódik a le
vegő, a víz, a talaj , az erdők, gyepek szennyeződése, felgyorsul a vizek 
eutrofizálódása. Minden vonalon folyamatban van a természetes nö
vénytársulások leromlása, létrejönnek a degradálódás különféle formái 
és fokozatai. S. Parabucski a Kovilj i rét területéről ír le degradált erdő
társulásokat. Különösen az irtásokban gyors a leromlás, az átalakulás. 
Feltűnő jelenség a flóra elszegényedése. A z erdőre jellemző fajokon kí
vül megjelennek új fajok, főleg nitrogénkedvelők. Feltűnnek a kozmo
polita gyomok, köztük adventív fajok is pl. Fraxinus americana, Amor-
pha fruticosa, Xanthium spinosum, Erigeron canadensis, Stenactis annua, 
Solidago serotina (S. Parabuéski 1973 p. 32). A természetes növényta-

* „az emberi kultúra következményeként e'terjedt, többnyire behurcolt, ide
gen származású növényfaj, legtöbbször gyom" (Biológiai lexikon A-Fi, 39. o.) 



karó foltjai tovább zsugorodnak. A végpusztulás fenyegeti a természetes 
ligeterdőket, a löszpusztarétek maradványait , a homokpusztaréteket, láp
réteket. Szabadka határában pl. már alig akad társulás, melyben ne mu
tatkoznának a degradálódás jelei. Mindjobban terjed környezetünkben 
az elgyomosodás, a növényzet „uniformizálódása". Hogy milyen válto
záson mehet át, hogy mennyire módosulhat a valamikori természetes ho
mokpuszta a civilizáció, pontosabban a z urbanizálódás hatása alatt, azt 
talán legszebben illusztrálja Csanádi Imre Rákos homokján című költe
ménye, melyben a költő az egykori homokpuszta területére emberi köz
vetítéssel behatoló gyomvegetáció képviselőit mutatja be. 

„ P a r k k á egyelőre 
csak a jótékony feket-üröm 
kegyes csalása varázsolja 
buján a pusztát, 
zöldell sötéten, 
mint valami tajga, 
törpe karácsonyfák 
széllel dacoló rengetegeként, 
hepehupák takarójaként 
a fekete üröm, 
bubospacsirta édene. 

Segít neki 
méteres lapukóró, 
sőt disznóparéj, vadkender, libatop, 
tajtékzik a szélben 
vadmuhar, vadzab, 
jut hely zsázsának, kutyatejnek. 
Sóderszigeten szulák ontja 
mézes, patyolat tölcsérkéit, 
taposott ösvényeken 
szívósan terjed a porcsin." 

A feltört és parlagon hagyott helyek bővülésével párhuzamosan to
vább folytatódik az adventív fajok beáramlása. 1950-től máig Vajdaság
ban újabb húsz-valahány adventív faj előfordulásáról adnak számot. 
Várható, hogy a továbbiak során újabb fajok jelennek meg. A követke
zőkben példaképpen vizsgáljuk meg közelebbről egy ilyen faj meghono
sodásának antropogen körülményeit, tényezőit. A , labodás disznóparéjról 
van szó (Amaranthus blitoides). E z a faj Vajdaság területén már nagyon 
gyakori és ismert gyom, ezt sokféle népi neve is igazolja pl. Zrenjanin-
ban „békafű", Becsén „l ibafű" a neve, Temerinben és Bajsán „zsíros pa
réj", Piroson „folyóparéj", Székelykevén „kúszó disznóparéj", Baranyá
ban Laskón „futóparój". E z a növény az Amarántfélék (Amaranthaceae) 
családjába tartozik. Egyéves lágyszárú növény. Hajtásai heverők. Levelei 
lapátalakúak, fényesek. A virágtakaró 4—5 lepellevélből áll, ugyanannyi 
a porzók száma is. Nálunk júniustól októberig virágzik. Főleg laza, meg
bolygatott talajokon fordul elő. Őshazája Észak-Amerika nyugati része, 
de a mai populációk zöme Wisconsinban és általában Észak-Amerika 
keleti részében elterejdt, elsősorban antropogen, tehát mesterségesen boly
gatott termőhelyeken (Sauer—Davidson 1961 p. 78). Előfordulását nálunk 
először Slavnić 2 . közli Szarajevó környékéről (1960 p. 136), de meg
jegyzi, hogy Vajdaságban és Szlavóniában már általánosan elterjedt, to
vábbá kifejti azt a feltevést is, hogy ez a faj már a X X . század elején 
megjelenhetett a Balkán félszigeten. Ezt a feltevését fényesen igazolja az 
a herbáriumi anyag, melyet a belgrádi Természettudományi Múzeumban 



megvizsgáltam. A legkorábban begyűjtött példány 2 . J . JuriSiétől szár
mazik, aki ezt még 1920. június 14-én találta a Vardár folyó völgyében, 
Strumica környékén. Ő tévesen Amaranthus albus-nak determinálta. A 
húszas, harmincas években több helyen is megtalálták ezt a fajt ugyan
csak a Vardar völgyében. Ezek a leletek rámutatnak a behurcolás egyik 
útvonalára és módjára is. Ebben igen fontos szerepe volt az embernek, 
aki S. Stankovic szerint „ a leghatalmasabb ökológiai tényezők egyikévé 
vált, és beavatkozik a bioszférában lejátszódó összes alapvető folyama
tokba" (S. Stankovié 1962 p. 325). Nagyon valószínű, hogy az első vi
lágháború folyamán Amerikából Európába irányuló áruszállítás a Vardar 
völgyén keresztül lehetőséget teremtett ennek az adventív fajnak a be
hurcolására. Hasonló lehetőséget nyújtottak és nyújtanak ma is az adriai 
kikötők, továbbá a vasúti közlekedés is közvetítője lehetett és lehet az 
adventív fajok terjeszkedésének. A z utóbbi évtizedekben a rendkívül in
tenzív építkezés szabad, laza felületeket nyújt a behurcolt fajok megte
lepedéséhez. A z említett faj elterjedését elősegítették a kedvező természeti 
adottságok is, pl. a laza talajú homok- és löszterületek Vajdaságban, to
vábbá a júliusi 22° C feletti átlagos középhőmérséklet és a 2000 órán 
felüli évi napfénytartam. Mindez nagyon emlékeztet a faj őshazájának 
feltételeire. Hozzájárul az elterjedéshez a növény tömeges magtermelése 
is, egy-egy egyed átlagosan 8000 magot termel. A faj általában több ki
sebb központból hatol sugarasan a szomszéd területekre, míg végül össze
áll egy egységes összefüggő területté (Priszter 1960 p. 8). A z egyes tele
püléseken a kiindulópont rendszerint: a vasútállomás, esetleg kikötő, rak
tárak, gyárak környéke, építőhelyek. Ezekből terjed a faj az utak, utcák 
során a kultúrákban is mint gyomnövény. A természetes növénytakaró 
zárt társulásai viszont gátat vetnek terjedésének. Helyesen állapítja meg 
Boros Á., hogy a természetes gyepekbe idegen növények nem tudnak 
tartósan beférkőzni, a természetes gyeppel -izemben nem versenyképesek 
(Boros Á. 1960 p. 51). Sok adventív faj terjedt el hasonló körülmények 
között és hasonló módon. Egyesek közülük gyakoriságuk és tömegük te
kintetében igen jelentős helyet foglalnak el a gyomok között pl. a szőrös 
disznóparéj (Amaranthus retroflexus), a betyárkóró (Erigeron canaden
sis) az ürömlevelű parlagfű (Ambrosia artemisifolia) stb. 

I I I . A jelen követelményei és időszerű teendői 

A ma legidőszerűbb teendőinek egyike a következetes természetvéde
lem haladéktalan valóraváltása. Semmiképpen sem azzal a céllal, hogy 
konzerváljuk a természetet, hogy leállítsuk a fejlődést, vagy valamilyen 
romantikus nosztalgiából visszaállítsuk a régi „szép" időket. Egyszerűen 
azért, mert nem engedhetjük meg, hogy természeti értékeink, a tájra 
jellemző természetes növénytársulások még megmaradt töredékei, az 
Őket alkotó fajok teljesen kipusztuljanak, hogy génkészletük veszendőbe 



menjen, hogy természeti környezetünk visszavonhatatlanul elszegényed
jék, pusztuljon. Területrendezés, tájrendezés tervezése alkalmával vegyük 
ezt feltétlenül figyelembe. J ó példát mutat erre J a p á n , ahol „feltérképe
zik a helyi növénytakaró összetételét, s a növényállomány várható ala
kulására vonatkozó elemzéseket is elvégzik" (Búvár 1985/5). De ne men
jünk ilyen messze! Sajó Károly már a század elején követelte: „ E r d ő 
ből, rétből, a szikes és a homok flórájából, faunájából, álló- és folyóvizek 
élővilágából tartsunk meg valamicskét eredeti minőségében, hogy a késő 
utódoknak legyen hová zarándokolniuk." Sőt még ennél is tovább megy 
és felveti a tájrekonstrukció kérdését „alkalmas földdarabokat az ősihez 
hasonló állapotba kell visszatérni engednünk" (Sajó K . 1905). Ez nem 
egyszerű feladat, igen bonyolult, mondhatnánk komplex kérdés, ahogy a 
szakirodalom jelzi, alapos szakmai felkészültséget és megfelelő körülte
kintést igényel. Megköveteli továbbá az elmélet és a gyakorlat szoros 
kapcsolatát. Megismerve a természeti környezet ökológiai rendszereit — 
ökoszisztémáit —, az ember képes alakulásukat befolyásolni, szabályoz
ni is (példa erre a Palicsi-tó felújítása, Szőlősi Gy. 1973). Sokszor van 
szükség és lesz is — a jövőben még inkább — a tervszerű emberi beavat
kozásra, a kedvezőtlen folyamatok meggátolására, elterelésére, ugyanak
kor a kedvező folyamatok elősegítésére A tájrekonstrukció . . . az 
alkotó ökológiai tevékenység egyik legfontosabb jövőbeni formája lesz" 
(Horváth I. és társai 1979). Arra kell törekednünk „hogy a legszebb, a 
jellegzetes fajókban bővelkedő állományok fennmaradjanak, . . . különö
sen fontos azoknak a növénytársulásoknak, biotopoknak a védelme, ame
lyek ritka fajok, reliktumok, endemizmusök megőrzői" (Kovács—Priszter 
1974 p. 192). Hangsúlyozni kell, hogy ilyenekkel Vajdaság is rendel
kezik még. A z eddig elmondottakból következik, hogy korunk egyik 
nagy ellentmondásával állunk szemben, ez az anyagi javak gyarapodá
sában és a természeti környezet pusztulásában nyilvánul meg. Minden 
lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy útját álljuk a természeti környe
zet, valójában az emberi környezet pusztulásának. 

Sürgős megoldásra vár: a) legjellemzőbb természetes növénytársulá
saink megőrzése, fenntartása, biotopjaik védelmének biztosítása, mert 
„csak a z egész ökoszisztéma biztosítása szavatolja az egyes fajok meg
őrzését" ( H . Weinitschke in R . Schubert 1986 p. 538); 

b) ugyanilyen fontos volna a természeti táj adottságainak, jellegé
nek megfelelő zöld övezetek létesítése a települések területén és környé
kén, ezzel megakadályoznánk, hogy a szabaddá vált laza felületeket ér
téktelen gyomok népesítsék be; 

c) de ez még nem minden, a természetvédelemmel kapcsolatban jog
gal figyelmeztet bennünket S. Stankovic, a hazai ökológia megalapítója, 
itt nem az a kérdés, hogy változatlan formában megőrizzük a maga tel
jességében a természetet, hisz ez lehetetlen, sokkal fontosabb dologról van 
szó, a természet kiaknázásának állandó ökológiai ellenőrzése a legfőbb 
kötelességünk, pontosabban azoknak az eszközöknek és módszereknek 



az ellenőrzése, amelyekkel céljainkat meg akarjuk valósítani. (S Stanko-
vié 1959 p. 4). 

Vajdaság területén kívánatos lenne az alább felsorolt és a legjobb ál
lapotban levő társuláscsoportok megtartása, védelme és megfelelő keze
lése. 

a) A természetes erdőtársulások közül: 
láperdők (Aktion glutinosae /Malcuit/Meijer-Drees) 
füzesek és nyárfások (Salicion albae Soó) 
tölgy-kőris-szil ligeterdők (Uknion/Oberd/Simon) 
gyertyános tölgyesek (Carpinion Oberd.) 
bükkösök (Fagion moesiacum Horv. et al.) 
száraz tölgyesek (Quercion petraeae Zólyomi et Jakucs) 
kontinentális tölgyesek vagy az erdőssztyepp átmeneti jellegű erdői (Aceri 
tatarico — Quercion Zólyomi et Jakucs) 

Itt kell megemlíteni, hogy az erdőknek, egyebek között, igen fontos 
víz- és talajvédelmi, a szélsőséges éghajlati viszonyokat mérséklő vala
mint légtisztító szerepük is van, tehát az egészséges emberi környezet 
fenntartása szempontjából nélkülözhetetlenek. 

b) A gyeptársulások közül különös figyelmet érdemelnek a következő 
társuláscsoportok: 
mocsárrétek (Agrostion albae Soó) 
kékperjés láprétek (Mölinion coeruleae Koch) 
homokpuszták (Festucion vaginatae Soó) 
pusztagyepek (Festucion rupicolae Soó) 

c) A szikesek társuláscsoportjai közül: 
szikes tófenék növényzet (Cypero-Spergularion Slavnic) 
sós sivatagi növényzet (Thero-Salicornion Br. Bl.) 
szikfok növényzet szoloncsákon (Puccinellion peisonis Wendbg.) 
szikfok növényzet szolonyecen (Puccinellion limosae Wendbg.) 
sós rétek (Juncion Gerardi Wendbg.) 
sziki rétek szolonyecen (Bechkmannion erucaeformis Soó) 
szikes puszták (Festucion pseudovinae Soó) 

d) Vízhez kötött társuláscsoportok közül: 
lebegő hínár (Hydrocharition/Vierhapper/Rübel) 
gyökerező hínár (Potamion eurosibiricum W. Koch) 
tündérrózsa hínár (Nymphaeion /Oberd./ Soó) 
szikes tavi növényzet (Ruppion maritimae Br. Bl.) 
nádas (Phragmition communis W. Koch.) 
sziki mocsár (Bolboschoenion maritimi Soói 
magassás társulások (Magnocaricion elatae /Br. Bl./ W. Koch.) 

N e felejtsük el, hogy a védett és kellő gondozásban részesített növény
társulások, életközösségek, ökológiai rendszerek figyelmeztetnek bennün
ket a környezet fizikai-kémiai adottságaira, életfeltételeire, az élő szer
vezetek életmegnyilvánulási lehetőségeire és ez a z ember számára nem 
lehet közömbös; továbbá lehetőséget adnak a tudományos kutatómun-



kára, elősegítik az oktatást, az ismeretszerzést és nem utolsósorban vál
tozatossá, vonzóvá varázsolják a tájat, végül pedig a táj adottságaihoz 
idomult fajok bő választékot nyújtanak az esetleges nemesítési munká
latokhoz. 
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Rezime 

Uticaj antropogenih faktora na promené flore i vegetacije 
S A P Vojvodine 

Autor upozorava da današnju floru i vegetaciju Vojvodine možemo da shva
timo samo u perspektivi istorijskog razvoja. Ističe da u formiranju današnje 
kulturne stepe, koja karakteriše Vojvodinu, presudnu ulogu su imali privred
ni i društveni uticaji. Na osnovu palinoloških ispitivanja daje prvo sliku autoh
tone, prvobitne prirodne vegetacije Vojvodine, takozvane šumostepe. Potom 
iznosi one događaje u toku istorije koji su doveli do pretvaranja šumostepe u 
kulturnu stepu: krčenje šuma, razvoj i proširivanje stočarstva, zatim zemljo
radnje preoravanjem livada i pašnjaka počev od XVIII-og veka, a u toku 
XIX-og veka velike melioracije i razvoj industrije i saobraćaja. Ove promené 
su dovele do degradacije i do devastacije prirodnih biljnih zajednica i do ne
stanka niza biljnih vrsta a u isto vreme i do unošenja, useljavanja novih tzv. 
adventivnih biljaka što autor ilustruje na primeru vrste Amaranthus blitoides 
S. Wats. Duboke društvene promené posle oslobođenja dovode do snažnog 



razvoja privrede i procesa urbanizacije. Sve to ubrzava promene u prirodnoj 
flori i vegetaciji. U vezi sa zahtevima današnjice autor predlaže zaštitu još 
postojećih fragmenata prirodne vegetacije, formiranje zaštitnih zelenih površi
na u naseljima i u njihovoj okolini koji bi odgovarali karakteru prirodnog pre
dela i ostvarivanje ekološke kontrole nad iskorišćavanjem prirodnih bogat
stava. 

Summary 

The Influence of Anthropogen Factors on the Changes of Flora and 
Vegetation in Vojvodina 

The author reminds that the today's flora and vegetation can be considered 
only in the perspective of its historical development. 

He emphasises, that the economic and social influences play the crucial 
moment in the creation of the cultivated steppe, which characterize Vojvodina. 
The picture of the autochthonous, original, natural vegetation in Vojvodina, 
the so called forest-steppe is formed on the basis of paleontologycal explorations. 
Then the historical events are brought out, which played important role in the 
transformation of the steppe into cultivated steppe, like clearing forests, de
velopment and extension of cattle raising and agriculture by plowing pastures 
and meadows in the 18 th. century. During the 19 th. century, big land rec
lamations were carried out, as well as the rapid development of industry and 
traffic. 

These changes brought to the degradation and devastation of natural plant 
families and disappearing of a series of herbal species, and at the same time 
introduction and immigration of some new, so called adventive plants, illust
rated by the author on the example of the species Amaranthus blitoides S. 
Wats. 

Deep social changes after the liberation, lead to the powerful development 
of agriculture and process of urbanization. All this accelerate the changes in 
flora and vegetation, As a present demand, the author suggests the protecion 
of the existing fragments of natural vegetation, as well as creation of green 
protecting areas in settlements, and its neighbouring, which would fit the 
character of the area, and achieve the ecological -ontrol under the exploitation 
of the natural resources. 

S. /. 



Original scientific paper 

Bela Durand — Antun Rudinski 

SZERB TEMPLOMOK BARANYA MEGYÉBEN 

A művelődéstörténeti emlékek, de különösen az építészeti alkotások 
ki vannak téve az idő romboló hatásának, a társadalmi, gazdasági, poli
tikai és egyéb körülményeknek. Nem egyszer útjában állnak a városren
dészeti elképzeléseknek, máskor viszont környezetük számára érdektelen
né válva mennek tönkre és változik meg környezetük képe, ahol nem
egyszer évszázadokon át léteztek. 

Ezeknek a z emlékeknek a tönkremenését műemlékvédelmi rendeletek
kel, nemzetközi egyezményekkel, szolidaritási akciókkal stb. akadályoz
hatjuk me^,. A műemlékvédelem napja alkalmából az építészeti alkotá
sok megvédésének ilyen lehetőségeire térünk ki. 

Elsőként talán Szabadkát hozhatnánk fel például, hisz Jugoszláviában 
ebben a városban lelhetők fel a magyar szecessziós építészet legjelentő
sebb építményei. A századforduló műépítészetének és iparművészetének 
harmonikus egységét példázó Városháza, a magyar szecesszió egyik leg
jelentősebb alkotása, csak 1967-től került műemlékvédelmi felügyelet alá. 
A Raichle palotával, a Zsinagógával és a palicsi szecessziós épületegyüt
tessel felmérhetetlen értékű örökséget képez. 

Miután a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet 1980. októ
ber elsején végérvényesen és hivatalosan is megalakult, legfontosabb fel
adatának a történelmi városmag megvédését tekintette. Tulajdonképpen 
ez az időpont jelentette a hosszas előkészületek befejezését, a gyakorlati 
tevékenység megkezdését. Csupán emlékeztetni szeretnénk, hogy a Vá
rosrendészeti Intézet és a Műemlékvédelmi Szolgálat közötti eredményes 
együttműködésnek köszönhetően a Suboticke novine a következőket ír
hatta 1968. június 28-i számában a városközpont részletes városrendezési 
tervének az elfogadása alkalmából: 

„ A városrendezési terv legfőbb törekvése megőrizni és felújítani, sőt 
kihangsúlyozni a régi városközpont építészetét, s ezzel egyidőben kor
szerű követelményeknek megfelelően alakítani a város képét." 

A z építészeti hagyományok tiszteletben tartásának légkörében számos 
kiemelkedő eredményt értünk el, melyek közül csak néhányat említenénk: 



A palicsi Jezero Szálló felújításáért 1984-ben megkaptuk a Bonba c. 
napilap vajdasági díját, 1986-ban kiérdemeltük a Turisztika Virága dí
jat, s most ismét Szabadkára került a Borba vajdasági díja. 

A történelmi városmag (a városközpont) megőrzését és felújítását mél
tányoló legutóbbi díj , de részben az előző kettő is éppen a századforduló 
építészeti emlékeihez kötődik, amelyek a maguk módján sajátos hordo
zói az emberi környezet humanizálásának. 

Ugyanezeknek a szecessziós építészeti alkotásoknak kapcsán került sor 
eredményes együttműködésre a szabadkai Községközi Műemlékvédelmi 
Intézet és a budapesti Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség között. 

A z említett és számos más műemlék jellegű épület iránti kölcsönös ér
deklődés egyik mozzanata volt, hogy a magyarországi műemlékvédelmi 
szakemberek megemlítették a báránya megyei apró falvak egyikében
másikában fellelhető szerb templomok elhanyagolt állapotát. 

E z a Duna, a D r á v a , és a Mecsek hegység által közrefogott térség 
műemlékekben, kultúrtörténeti hagyományokban igen gazdag, de múltjá
nak jelentős része még feltáratlan. 

Janus Pannoniusnak, a reneszánsz költőnek a szűkebb hazája dina
mikus változások színhelye volt mind a korábbi, mind a későbbi törté
nelmi időszakban. Pécs nevét említve műemlékek egész sora vonul fel 
képzeletünkben, kezdve az ókeresztény síroktól a középkori román stí
lusú székesegyházán és dzsámiján át egészen a Zsolnai kerámiáig, ame
lyet Szabadka műemléki jellegű épületein is megtalálhatunk. Mohács az 
1526-os csatára emlékeztet, de itt van a dombok közt megbúvó falvak 
népi építészete, a borospincék és templomok is. Siklós, Villány, Kiskőszeg 
és Vörösmart több nemzetiség együttélését tanúsítja ezen a hínáros, zsom-
békos, vagy éppen termékeny sík vidéken, bortermő dombvonulatokon. 

A megye északi részén levő Grabóc (Grabovac) műemlékké nyilvání
tott szerb kolostorának a krónikája szerint a dalmáciai Dragovic kolos
tor szerzetesei építették, akik 1585-ben települtek a vidékre. A kolostor
nak ezt követően évszázadokon át jelentős nemzeti és kulturális külde
tése volt a vidéken. Baranyába ugyanis a szerbek már a X V . században 
betelepültek, majd pedig „éppen a mohácsi csatát követően bevezetett 
török közigazgatás idején" — írja dr. Dinko Davidov, a magyarországi 
szerb művészeti emlékek kutatója, hozzátéve még, hogy: ,,A magyar 
történészek és a köznép ezt a festői vidéket Rácországnak vagy R á c 
világnak nevezte." 

A z osztrák közigazgatás és a katolikus egyház a vidék török alóli 
felszabadítását követően nem jó szemmel nézett a baranyai szerbekre, 
akik az egyházszakadás hívei voltak. A pravoszláv hívők római kato
likus vallásra való áttérítésében élen jártak a jezsuiták. A szerbek 1609. 
évi újabb betelepülési hullámával a helyzet némileg javult, de a Bara
nyából való kitelepülés tovább folytatódott. A németek 1720 körüli be
telepítésével számos korábbi szerb település új lakókat kapott és így a 
szerbek létszáma csökkenni kezdett, sőt számos helységből teljesen el
tűntek. 



A baranyai szerbek a nehéz életkörülmények ellenére — bár az egy
szerű köznép számára felekezetre való tekintet nélkül nehéz volt a meg
élhetés — szellemi szükségletük kielégítésére templomokat emeltek. A 
negyvenhárom pravoszláv parókia mellett minden szerbek által lakott 
helységben szerény imaház volt. Pécsett két templomuk volt, amelyek 
közül a nagyobbat, az Istenanya Mennybemenetelét, amely valószínűleg 
a X V I . században épült, 1693-ban élvették. Levéltári adatok bizonyítják, 
hogy a X V I I I . század elején Pécsről kiüldöztek mindenkit, aki nem volt 
római katolikus és a közigazgatás durván viszonyult a baranyai szer
bekhez és általában az egyházszakadás híveihez. 

A z 1690. évi szerb népvándorlás következtében idáig eljutó szerbek 
a török kiűzését követően a nagy hűbéri birtokok jobbágyaivá váltak, 
akárcsak más falusiak. Itt nem alakult ki tehetősebb polgári kereske
dőréteg, nem voltak gazdag és tekintélyes sajkás családok, mint a Duna 
menten. Baranyában így eleinte csak vesszőből font és nádfedeles ima
házakat építettek, amelyeket a X V I I I . század közepe táján váltottak fel 
a szilárd anyagból készült templomok, a maguk szerény méreteivel és 
szegényes belső díszítésével. Ezeket a század vége felé és a X I X . század 
folyamán felújították, kibővítették vagy harangtoronnyal látták el. 

Bár ezek a kis falusi templomok nem készültek különösebb építészeti 
igénnyel, esetenként mégis rendkívül harmonikusan illeszkedtek a tele
pülés szerkezetébe. A falusi környezet hangsúlyozott elemeivé válva a 
maguk formáival még élénkebbé tették a baranyai tájat. Nemzethez kö
tődésük folytán a szerb lakosság gyülekező heiyei és jelenlétének törté
nelmi tanúi maradtak. 

Időben ezek a valamikor gazdag parókiák elszegényedtek. Ilyen hely
zetben találta őket a világháború vége, majd a Tanácsköztársaság viha
ros időszaka, a Pécs—Baranyai Köztársasággal , majd a kettős birtokos
ság, a sehova tartozás következett, 1921 augusztusában pedig Baranyá
nak és a bajai háromszögnek a kiürítése, aminek során a szerbek nagy 
száma is elhagyta addigi szülőföldjét. 

A második világháborút követően az iskoláztatás és a városiasodás 
következtében alaposan lecsökkent a Baranya megyében élő szerb csalá
dok száma. Ez a folyamat a vég kezdetét ijelentette a valamikori „rác" 
falvak templomocskái számára. 

Dr. Dinko Davidovnak a feljegyzései izerint, amelyeket az Ikonok a 
magyarországi szerb templomokban című kiállítás előkészítése alkalmá
val 1971-ben és később tett helyszínelése alkalmával készített: „ A nyil
vántartásba be kell vermi tizenegy összedőlt baranyai templomot. A z első 
világháború idején egy, a két háború közötti időszakban szintén egy, az 
1949 és 1974 közötti időszakban pedig kilenc dőlt össze." 

A sort a ráckozári templom kezdte meg, „amely egyike a legrégibb 
szerb templomoknak, közvetlenül a vándorlást követően épült". 1916-
ban eladták és lebontották. 

Hasonló sorsra jutott a pécsváradi, hidasi, liptódi, szigetvári, bátaszé-



ki, lánycsóki, ráctöttösi, vémendi és ivándárdai templom is, amelyeket 
a megfogyatkozó parókiák képtelenek voltak fenn- és karbantartani. 

Dr. Dinko Davidov és dr. Vojislav Matic 1974-ben jelen voltak a 
borjádi templom bontásánál és építészeti megfigyeléseiket, az épületdo
kumentációt két tanulmányban tették közzé. 

„Teljesen nyilvánvaló, hogy a szerb egyház képtelen fenntartani Ma
gyarországon a tulajdonában levő épületeket. Annál is inkább, mert 
ezekben a helységekben a szerb lakosság elenyésző számú, vagy egyálta
lán nincs. A templomok lelkész nélkül maradtak, így még csak a lehe
tősége sincs meg, hogy egyházközösségi eszközökből tartsák karban őket. 
Ilyen körülmények között az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség
hez fordulnak minden olyan esetben, amikor műemlékvédelmi felügyelet 
alatt álló templomról van szó. E z a felügyelet nem terjed ki minden 
szerb templomra. A z Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség szigorú 
mércéi szerint — amely egyébként számos magyarországi szerb templo
mot újított fel és tart karban — a szerényebb építészeti értékkel bíró 
falusi templomok nem kerültek műemlékvédelmi felügyelet alá. Esetünk
ben azonban szem előtt kell tartanunk, hogy olyan műemlékekről van 
szó, amelyek történelmi és nemzeti jelentőségűek a baranyai szerbek vo
natkozásában." — írja dr. Dinko Davidov 1979-ben. 

A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet és a budapesti Or
szágos Műemlékvédelmi Felügyelőség együttműködése keretében a bara
nyai szerb templomok ügyét a magyarországi szakemberek terjesztették 
be. 

Baranya, a műemlékeknek ez a kincsesháza kihívást jelent minden 
műemlékvédelmi szakember számára. A néprajzosok szinte érintetlen 
formában lelhetik fel az ott élő sokácok, magyarok és svábok népi épí
tészetét, szerszámait, népviseletét és szokásaikat. A z olyan festők mint 
Csók István (1865—1961), vagy Balázs G. Árpád (1887—1981), akiket 
éveken át csodálattal töltött el a darázsi népművészet gazdagsága, még 
mindig találnának maguknak újabb motívumokat. Irodalom- és művé
szettörténészeink aligha kerülhetik el Pécset, ha a tartományunk húszas 
éveiben kibontakozó irodalmat és festészetet, az aktivizmus megjelenését 
vizsgálják, nem beszélve a műemléki jellegű szabadkai épületek elma
radhatatlan tartozékáról, a Zsolnay kerámiáról. Ezek a baranyai szerb 
templomok az építészek számára izgalmas feladatot jelenthetnek, a mű
vészettörténészeknek viszont már kevésbé. Ugyanis Dinko Davidovnak 
A magyarországi szerb templomok ikonjai című összefoglaló munkája, 
amely 1973-ban jelent meg Újvidéken, csak mellékesen tesz említést azok
ról, amelyek iránt a magyarországi szakemberek érdeklődést tanúsítanak. 
Ettől függetlenül létrejött egy bizottság, a szabadkai Községközi Mű
emlékvédelmi Intézet, a z eszéki Regionális Műemlékvédelmi Intézet és 
a vendéglátók részvételével, akiket Kerner Gábor (Országos Műemlék
védelmi Felügyelőség) és Tihanyi Csaba (Megyei Tanács, Pécs) képviselt. 

A helyszínelésre 1983. szeptember 13—17 között került sor. A meg
látogatott települések és templomok egy része közvetlenül a jugoszláv— 



magyar határ mentén van. A jegyzőkönyv elkészültével abban remény
kedtünk, hogy munkánknak folytatása lesz és nemsokára kézzelfogható 
eredményei is mutatkoznak. 

Radovan Stepanov mohácsi esperes kíséretében először a helybeli te
metőt és kápolnát néztük meg a pesti út mellett. 

/. Sírkő a mohácsi tcmcíőfen 



Bár a Demetrovic család által alapított kápolna 1847-ben készült, 
sem korára, sem stílusára való tekintettel nem érdemelte ki, hogy mű
emlékké nyilvánítsák, síremlékei felkavarták az érzelmeket. A legré
gebbi, amelyet alig leolvasható évszáma 1720-ra keltez, névtelen szim
bólummá tesz, akárcsak a Pécs melletti J a k a b hegyről származó szerény 
kő, amelyről a lehámló rétegek magukkal vitték a rávésett szöveget. Egy 
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1735-ből származó síremlék szintén csak az évszámot őrizte meg, az 
1822-es keltezésű viszont már az elhunytról is megemlékezik. (1 . és 2. 
kép) A z enyhén hullámos mező foghíjas síremlékeivél valamiféle lapidá-
ríumra, időn kívüli pihenőhelyre emlékeztet. Munkacsoportunk egyetér
tett abban, hogy a funkcióját vesztett temetőnek továbbra is háborítta-
lan létet kell biztosítani. 

Következő állomásunk Dunaszekcső volt, a középkori Kál iz út átke
lőhelye, amely az Alpok keleti peremét kötötte össze a sóban gazdag 
Erdéllyel. E z az igen fontos útvonal érintette a jelenlegi Szabadka te
rületét (lásd: Györe Kornél kutatásait). 

A Duna jobb partján, délnyugati irányban a kompkikötőtől, földszin
tes házak szorításában találjuk a pravoszláv templomot, amely részint 
érinti a rendkívül régi benyomást keltő település főterét. A templom 
eredeti formájában az 1690-es nagy vándorlást követően épült, a jelen
legi építmény 1750 körül, harangtornya pedig 1795-ben keletkezett. 
Nagyobb javításokra 1889-ben és 1895-ben került sor. 

A szentély keleti oldalán találjuk a régi búzaraktár épületét, a vala
mikori katolikus templomot. A kíséretünkben levő esperes erről a kö
vetkezőket mesélte: „ A nép emlékezetében még él a szerb és a katolikus 
pap veszekedése, amikor a katolikus megharagudott amiatt, hogy a pra
voszláv templom birtokába vette az ő épületüket is. Ezért újat építettek, 
a régi pedig raktár lett." 

Annak idején IV. Carnojevié — Sakabenta pátriárka jegyezte fel, ami
kor a Fruska gora-d KruSSedolból Bécsbe tartva, Dunaszekcsőn megszállt 
(1740 táján), hogy „mindkét templom leégett''. Az esperes szerint itt 
tartották meg a szerbek első gyűlését az 1690-től 1697-ig tartó betele
pülést követően. 

A munkacsoport tagjai szerint a falusi építészetnek ezt a szerb temp
lom által és a régi raktár tömbjével kihangsúlyozott együttesét, amely a 
Duna felől nézve nagyszerű látványt nyújt, védelem alá kellene helyezni, 
akárcsak a téren levő iskola épületét. 

A sombereki templom egy fűzfákkal benőtt patak menti tisztáson he
lyezkedik el. A település épületei nem zavarják meg térbeli elhelyezését. 
Téglalap alakú telkét alacsony téglafal szegélyezi., amelyen ritmikusan 
váltogatják egymást az oszlopok és a sík területek. Északra, a patak 
túloldalán van a parókia régi épülete. Valamivel odébb, délnyugati 
irányban találni a templomhoz tartozó egykori iskolát. A templomtól 
délkeletre helyezkedik el a katolikusok Aranyszájú Szent János emlé
kére emelt fülkeszerű kápolnája, amely szintén figyelemre méltó eleme 
az ismertetett épületegyüttesnek. A Szent György emlékére emelt X V I I I . 
század első feléből származó pravoszláv templomot ma már nem hasz
nálják. A barokk tagolású kupola karcsú harangtornyával meghatározó 
eleme a településnek. (3. kép) A z esztétikai élményt fokozza a templom 
mögötti térségen levő, múlt századi épület vízszintes masszívuma is. 

A templom oltárfala a múlt század elejéről való, a szakirodalom sze
rint s pécsváradi Arsenije Vujic festő alkotásai. A bizottság nem tért ki 



alkotásainak értékelésére, hanem annak fontosságát emelte ki, hogy a 
helység építészetileg leghangsúlyosabb elemét képező templomot meg kel
lene őrizni a pusztulástól. 

A Rácmecskekérnt is ismert Erdősmecskén már a X V I I I . században 
is volt egy templom,, amelyet jszázadunk .eleién Jebontottak és helyén újat 
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3. A sombereki Szent György-templom 



emeltek. A kis és omladékony templomocska egyik felirata szerint I . Fe
renc József idején, 1911-ben emelték, amikor Lukiján Bogdanovic töl
tötte be a pátriárka tisztét. A templom Slavko Nikolicnak, a bátaszéki 
plébánosnak az adománygyűjtéséből épült. A z épületet Steindl Miklós 
bátaszéki építőmester tervezte. 

4. A Szent Demeter emlékét őrző siklósi templom 



5. A siklósi pravoszláv templom belseje 

A falról hámló va'kolat alatt látni a korábbi, műemléki értéket nél
külöző templomépület régi tégláit. A templom kulcsát Miiunka Klaic 
őrzi, aki a közeli romos állapotban levő épületben lakik. A faluban jó 
formán nem is élnek szerbek. 

Nyomott hangulatunkat a siklósi élmények oldották fel. A látványos 
várfalak, a gótikus kápolna és a felejthetetlen kilátás a történelem mély
rétegeit idézi. A Szent Demeter emlékét őrző templom egy téglakerítés
sel körülvett telken található. A porta boltíves kapubejárata előtti téren 
piramisszerű emlékmű idézi emlékezetünkbe a második világháborút. 
(4. kép) 

A templom eredeti formájában a X V I I I . század elején keletkezett, fal
festményeit Hristofor Zefarovic készítette 1740-ben, miután befejezte a 
szerb festészetben korszakhatárnak számító bogyáni kolostor képeit. A 
siklósi templom sajnos a X I X . század elején leégett, a helyén egy na
gyobb, neoklasszicista stílusú templomot emeltek, amelynek ikonosztá-
zát egy mindeddig ismeretlen szerző készítette a múlt század első felében. 
A z elhagyatott és -hanyagolt templom a maga festményeivel és faragott 
oltárfalával rendkívül megkapó élményt nyújt. Külön meglepetésnek 
számít, hogy északi falán helyet kapott a rómaii katolikus templomok 
egyik kelléke, a szószék. (5. kép) 

A templomot 1893-ban újították fel ma is látható klasszicista stílusá
ban. Piramisszerű kupolával fedett kétemeletes harangtornya nehézkes
sége ellenére is uralja környezetét. 



A z épület megsérült, hámlik róla a vakolat, és délnyugati oldalán re
pedés választja el a harangtornyot a templomtól. A z egyre ferdülő ha
rangtorony mielőbbi beavatkozást igényel. A kupola a kereszt rátételé
nél megsérült, így az épület beázik. 

A déli bejárat szemöldökpárkányába az 1801-es évszámot vésték, a 

6. Sírkő a siklósi templom falában 



7. A Krisztus Mennybemenetelének szentelt beremendi templom 

templomfal egyik síremlékén az 1736-os évszám olvasható. (6 . kép) Az 
zal a meggyőződéssel javasoltuk védelem alá helyezését, hogy értékes 
kultúrtörténeti vonatkozásaival méltán egészíti ki Siklós védetté nyilvá
nított történelmi városszerkezetét, amely egyre több turisztikai kirándu
lás úticélját képezi. 

Javasoltuk, hogy mielőbb készítsék el az épület műszaki és fotódoku
mentációját, térképezzék fel belvilágát, készítsenek leltárt ingóságairól. 

Az a vélemény alakult ki, hogy a templom a maga igényesen kiképzett 
belvilágával alkalmas lehet különböző koncertek és művelődési rendez
vények közönségének a befogadására, magától értetődően a hely vallási 
jellegének a tiszteletben tartásával. így a funkcióját vesztett építmény 
új rendeltetését betöltve műemlékként megóvhatóvá válna a pusztulástól. 

A közvetlenül a jugoszláv—magyar határ túloldalán l evő Bersmen-
den ma már nem élnek pravoszláv felekezethez tartozók. A z elhagyott 
templom igen elhanyagolt állapotban van. Építői ezt a kisebb falusi 
templomot 1735-ben Krisztus Mennybemenetelének szentelték. Amikor 
a múlt században felújították, harangtoronnyal is kiegészítették. Szé
pen kialakított kupoláján az 1887-es évszám, a torony szintén környeze
tének hangsúlyos építészeti eleme. (7. és 8. kép) 

Oldalfalának képeit az eleddig kevésbé ismeretes Sabljickü ikonfestő 
készítette 1897-ben. A templomban egyébként nagyszámú ikon találha
tó, amelyeket a környező tönkrement templomokból mentettnek ide. 

E z a jellegzetesen falusi templom a z alibunárihoz hasonlóan gazdagon 



8. A beremendi templomtorony kupolája 
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tagolt, fémből 'készült harangtornyával hangsúlyos elemként illeszkedik 
festői környezetébe. Megítélésünk szerint a templom esetleges lebontá
sával szegényebbé válna a falu képe, ezért javasoljuk, hogy megőrzése 
érdekében találjanak valamilyen neki megfelelő rendeltetést. 

A szintén határmenti Magyarbólyban ..nég élnek szerbek, sőt papjuk 

9. A magyarbólyi szerb templom 



is van. A helybeliektől megtudtuk, hogy papjuk el szándékozik költözni 
és a templomot eladják. (9. kép) 

A jelenlegi épületet egy X V I I I . század első feléből származó templom 
helyén húzták fel 1821-ben. Az ikonosztáz Ilija Dimitrijevic munkája 
1873-ból. 

10. A Haraskeva Szentanyának szentelt iliocskai templom 

336 



Ilija Dimitrijevic kragujevaci származású festő, tanulmányait a bécsi 
Akadémián végezte. Ikonfestéssel foglalkozott Baranyában és Szlavóniá
ban a múlt század utolsó évtizedeiben. Egyik kézjegye alatt a követke
zőket jegyezte fel magáról: „Egyházi akadémiai festő." 

A templom belsejét, s így az ikonosztázt mem láthattuk, mert az ér-

11. Az Mocskai templom harangtornya 



kezesünkről értesített pap a parókia ajtaján a következő üzenetet hagyta: 
„Pécsre mentem." 

Illocska is közvetlenül a jugoszláv—magyar államhatár közelében van. 
A z ott élő négy pravoszláv vallású közül egy hetvenhat éves magányos 
ember őrzi a templom kulcsát. Tudomása szerint 1908-ban újították fel 
legutoljára, ö is elment volna, ha nem marad a szüleivel, ugyanis nem 
nősült meg. Mivel a szüleit hosszú élettel áldotta meg az Úr — nyolc-
van-kilencven évesen haláloztak el — , „lekéste" az életet. Most teljesen 
magára hagyatottan, elgyengülten tengődik, akárcsak a templom melletti 
omladozófélben levő földszintes épületben élő bizalmatlan öregasszony. 

A roskatag templomocska egy hosszú házsorba ékelődik, apszisával az 
utca félé, harangtornyával a szomszédos udvarba néz. A templom por
tája egyben a már említett riadt tekintetű öregasszony baromfiudvara 
is. Földszintes háza valamikor a parókiához tartozhatott, mert a század 
elején ehhez toldották hozzá az egyházi iskolát. 

E z a Paraskeva Szentanyának szentelt templom minden bizonnyal a 
X V I I I . század első felében épült, feltételezhetően vesszőfonatból, a tete
jét zsindely borította. A jelenlegi, téglából készült templomocska falait 
1808-ban húzták fel. (10. és 11. kép) 

Ikonosztáza különböző szerzőktől származik, többek között J a k o v N e -
dictől, aki a már említett borjádi templom oltárfalán is dolgozott (mint 
már említettük, erről a templomról a bontás során Davidov és Matic 
részletes dokumentációt készített). (12. kép; 

J a k o v Nedié „bobotai lakos" festette meg a bátaszéki és majsi iko-
nosztázokat is. Ikonjai a vidéki festők legjobb mestermunkái közé tar
toznak, de nem bírnak különösebb művészi értékkel. Figyelmünket el
sősorban maga az épület kötötte le. 

Zömök, egyemeletes harangtornyával, piramisszerű kupolájával és fél
kör alakú apszisával a kisebb falusi templomok sorába tartozik. Külö
nösen a boltozatos és kazettás mennyezet keltette fel érdeklődésünket. 

Amellett döntöttünk, hogy teljes műszaki és fotódokumentációt kell 
készíteni a z épületről, az ikonokat pedig — a templomocska esetleges 
összedőlését megelőzve — megőrzés végett megfelelő helyre kellene vinni. 

Miután Villány felé vettük utunkat betértünk az egyik borpincébe, 
ahol a gazdától megtudtuk, miért éppen az ő bora a legjobb a vidéken: 
— A szőlő dombtetőn van, valamikor a királyi birtokhoz tartozott, a 
nap csak éjszaka nem érleli a fürtöket! 

A villányi templom sincs használatban, zárva találtuk. Téglakerítés 
veszi körül, a. déli oldalán klasszicista díszítésű kapubejárattal. A temp
lomot Mária Mennybemenetelének szentelték, építése a X V I I I . század 
elejére tehető. A jelenlegi épület 1773-ból való, rkonosztázát 1885-ben 
festették. A Szent Trifunt és Jézus Krisztust ábrázoló ikonok, amelyeket 
1720 táján festett meg egy, a dél-bácskai szentképfestők műhelyéhez kö
zelálló névtelen ikonfestő, már rég nincsenek a helyükön. Átmentették 
őket a budai pravoszláv egyházkerület szentendrei egyházművészeti gyűj-



teményébe, ahol restaurálták őket. A z újvidéki ikonkiálikáson is szere
peltek. 

A villányi templom udvarában megszemlélhettük a megszüntetett te
mető síremlékéit, amelyeket Kemer Gábor, az Országos Műemlékvédel
mi Felügyelőség szakembere a saját kezdeményezésére hordatott össze, 
hogy megvédje őket az enyészettől. 

12. Az Mocskai ikonosztáz 



A majsi szerb templom a falu tágas főterén van, és a Paraskeva Szent-
anyáról nevezték el. A X V I I I . század elején építették, de jelenlegi sze
rény formájában 1781 óta áll. Nagyobb javításokat 1859-ben és 1882-
ben eszközöltek rajta. Ikonosztázát a már említett J a k o v Nedié és fia, 
Stojan festette 1806-ban. A templom felújítására 1896-ban, a millenneu-
mi ünnepség évében is sor került, amikor Demeter Ferdinánd pécsi festő 
javításokat végzett elődei képein. Érdemes megemlíteni, hogy a majsi 
templom faliképei kiterjednek az apszis falaira is. 

Külön érdekessége a templomnak a karcsú kétemeletes tornyot borító 
fémkupola, melynek tagolása majdnem mindenben azonos az 1796-ban 
épült alibunári templom harangtornyáéval. Ezt a templomot is megóvás
ra javasoltuk. (13. kép) 

A falu végén levő elhagyott pravoszláv temető megritkult kőkeresztjei 
és alig észrevehető sírdombjai között nem találtunk műemlékvédelemre 
érdemes anyagot. 

A lippói pravoszláv templom a falu központjában van, szemben a 
katolikus templommal. Körülfalazott téglalap alakú udvarát gondosan 
nyírt pázsit fedi. A Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom ma is 
használatban van. (14. kép) A mai épületet 1804-ben emelték egy ko
rábbi helyén. Oltárképeit Dimitrije Dimsié fia, Nikola festette 1864-ben 
Újvidéken, A Boldogasszony trónusát a már említett Arsenije Vujié fes
tette 1823-ban, aki tanítványával, Lazar Milictyel együtt készítette 1810-
ben a borjádi templom ikonjait. A lippói templom faliképei 1823-ból 
származnak, harangtornyát 1911-ben újították fel. A rendezett temp
lomudvar és téglakerítése a valamikori falusi templomok jellegzetes han
gulatát idézi fel. 

Sarok ugyancsak az országhatár közelében fekszik. Kisszámú pravosz
láv vallású lakosára való tekintettel templomát csak időnként nyitják 
ki. Látogatásunk időpontjában egy bírósági pei miatt volt zárva, ugyan
is egy rendbontó feltörte az ajtaját, összeverte a berendezést és gyújto
gatott. 

Ezt a Szent Demeternek szentelt templomot a X I X . század elején 
építették, felújítására 1895-ben került sor. (15. kép) Ikonosztáza gyen
ge festő munkája a múlt század második feléből. Kisebb téglalap alakú 
udvarát téglafal veszi körül, melynek északi és déli oldalán kovácsolt 
vaskapu található. Műemlékvédelmi felügyeletre nem javasoltuk. Ennek 
a templomnak a megtekintésével munkacsoportunk 1983. szeptember 
16-án befejezte a Baranya megyei pravoszláv templomok megtekintését. 
A rákövetkező napon Ljiljana Sarlah és Viktor OmbruS eszéki művé
szettörténészek hazautaztak. 

Jugoszláviába való hazatértünket követően Dr. Dinko Davidov ta
nácsait kikérve állítottuk össze a jegyzőkönyvet és az egész anyagot el
juttattuk a magyarországi kollégáknak. Valamennyien megegyeztünk ab
ban, hogy az épületek lebontása esetén mindegyikről teljes dokumen
tációt kell készíteni és azt közzétenni. Követendő példának az újvidéki 
Matica srpska által 1979-ben kiadott képzőművészeti közlöny X V . szá-



mában megjelent két tanulmányt, Dinko Dav idovnak és Vojis lav Marié
nak a Borjádon lebontott templomról készült elemző írását tekintettük. 

Záradékba foglalt javaslatainkat 1984. január 18-án eljuttattuk a 
budapesti Országos Műemlékvédelmi Felügyelőséghez. 

13. A majsi szerb templom tornyának fémkupolája 
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14. A lippói Keresztelő Szent Jánosról elnevezett templom 

Ugyanez év tavaszán megegyezésre került sor a z Mocskai templom 
dokumentációjának elkészítéséről. 

A z újabb munkacsoport tagjai — Antun Rudmski és Augustin Juriga 
Szabadkáról , illetve Dr. Tihanyi Csaba Pécsről és Kerner Gábor Buda
pestről — 1984. október 15. és 21 . között elkészítette a z illocskai temp
lom dokumentációját. 

A z illocskai templom típusára nézve egyhajós derékszögű alapzattal 
és félkör alakú szentéllyel, teknő alakú sekély deszkamennyezete köz
vetlenül az oldalfalakra támaszkodik. 

A három gerendaközre osztott hajó első része a templomtornác, amely 
felett fából készült szerény karzat van, a második része a naosz, azaz 
a főhajó, amelyet nem választ el kerítés az előcsarnoktól, majd pedig a 
főhajótól az ikonhordozó oltárfallal elkülönített apszis következik. (16. 
és 17. kép) 

A tetőt hódfarkú cseréppel fedték, a nyugati oldalról hozzáépített ha
rangtorony fedele eternitből készült. A z egész épület falszerkezetét fe
hérre meszelték. A z ablaknyílások díszítése, az álpilaszterek és a ko
szorúpárkányok kivitelezése igen szerény, kivételt csak az utólag hoz
záépített harangtorony összetettebb díszítése képez. 

A z egész templom belső tere és külső képe szerénységet, egyszerűsé
get sugall: méltó létrejöttének korához és színhelyéhez. 

Jellegzetes épületszerkezeti elemek a nyílások feletti boltívek. A fő
hajó ablakai, bejárati és oltárajtaja felett — kivéve az apszis kör alakú 



15. A sároki Szent Demeter templom 

ablakát — a templom előcsarnoka és a főhajó között ez az alkotóelem 
a hozzáépített harangtorony félkör alakú boltívétől eltérően ívszelet 
formájában hidalja át a nyílást. A templomtornác feletti karzatot egy
szerű és áttekinthető faszerkezet alkotja, padlózata deszkából készült. 

A főhajó és a szentély térlefedését sekély teknőfoltozattal oldották 
meg, amely összetevő része az ácsolt fedélszerkezetnek. A támfalak men
tén ívnegyedes boltozatként indul, a középső részen viszont már telje
sen síkszerkezetű. Maga a boltozat hosszanti irányban felerősített desz
kákból készült. A boltozatot, illetve a mennyezetet tulajdonképpen az 
alulról felerősített lécek teszik kazettás jellegűvé, amelyek elfedik a 
deszkák összetételénél keletkezett hézagot. A fokozat sík részén a desz
kákat közvetlenül a mennyezetgerendákhoz erősítették, az ívnegyedes 
részen pedig a horogfák betétpárjaihoz. Ezeknek a betéteknek az alsó ré
sze alakítja ki az ívnegyedet. A szentély előterében, az ikonosztáz felett 
a boltozat körülbelül harminc centit ereszkedik és így tovább folytató
dik a félkör alakú apszis felett. 

Stílusa szerint a főhajót a megkésett parasztbarokk körébe kell utal
nunk. A főhajó és az apszis külső részét sík falszerkezet jellemzi, ame
lyet álpilaszterek és övpárkány díszít. Ugyanilyen jellegű az ablaknyí
lások kidolgozása is. Mindhárom ablak enyhén kidomboruló kerete fö
lött egy trapéz alakú hangsúlyozott épületdísz van beépítve. A főhajó 
déli bejárati ajtaja idegen elemként van jelen az épülethomlokzat kom
pozíciójában. A kazettás nyugati bejárattól eltérően felerősített deszkák-



16. Az Mocskai templom nyugati és déli homlokzata 

ból készült. A déli ajtóbejárat felett láthatjuk a Paraskeva Szentanya 
ábrázolását. 

A nyugati épülethomlokzat barokk tűzfalának maradványai harmo
nikusan illeszkednék a főhajó stílusába. 

A templomhoz utólag hozzáépített harangtorony kivitelezése egészen 
más jellegű és semmi köze a főhajóhoz. Vízszintes párkányok és nyílás 
körüli szegélyek díszítik. Függőleges domborulatai, pilaszterei nincse
nek. A harangtorony koszorúpárkányai nem a főhajón levő párkányok 
folytatásai mint ahogyan azt más templomok, például a sombereki, sik
lósi, beremendi esetében van, hanem különálló elemek. 1 Bejáratának a 

17. A templom alaprajz* 



boltíve a fal tömegébe mélyed, a feletce levő rozetta négyzet alakú. 
Minden egyes oldalának közepén félkörív egészíti ki (a négylevelfi ló
here ábrázolása). Formájával , arányaival és szegélyének a kidolgozásá
val nem csak a baranyai, hanem a többi szerb templom viszonylatában 
is a legszebb toronydíszek közé tartozik — ha figyelembe vesszük ki
vitelezésének időpontját. A második emelet magasságában húzódó övpár-
kány az emeletközi konstrukció síkjában helyezkedik el és a harangok 
elhelyezésére szolgáló teret választja külön a torony többi részétől. A ha
rangtorony nyílásai az időszak építészetére jellemzően ugyanúgy van
nak kidolgozva, mint a rozetta: szögletesek és félkörívesek. A keleti ab
laknyílás felett egy szerényebb kivitelezésű párkány töredékeit találjuk, 
amely valaha körülvette a z egész harangtornyot. 

A tető alatti koszorúpárkány nem felel meg a harangtorony stílusá
nak, legfeljebb csak formáját és méreteit illetően, amiből arra következ
tethetünk, hogy a tető 1908. évi felújításakor alakították ki. 

A templombelsőt festmények borítják. A iestett dekoráció két kü
lönböző időszakban keletkezett, a főhajó és a szentély falfelületeit való
színűleg a templom építésének időszakában festették k i 3 helyenként a 
késői barokk elemei fedezhetők fel, ilyen például a füzérdísz. Többnyire 
növényi és építészeti díszek ritmikus ismétlődését követhetjük nyomon, 
azzal 'hogy a kompozíció szerkezete nem veszi figyelembe a fal nyílá
sait, hanem a saját geometriai törvényszerűségeit követi. 

Igen jelentős még a főhajó és a z apszis sekély teknőboltozatának de
korációja. A boltozat sötétkék színűre festett konstrukciójára aranyszínű 
szegődeszkákat erősítettek, amelyek az összetételt eltakarva kazettássá 
teszik a mennyezetet. Minden kazetta közepén aranyozott hatágú csillag 
van . s 

Ahhoz, hogy az illocskai pravoszláv templomot a többinek az össze
függésrendszerébe helyezhessük, nagyszámú ugyanilyen kulturális hatáso
kat magukon viselő, hasonló szerkezeti felépítésű és megközelítőleg ugyan
ebből az időszakból származó épületet kellett megvizsgálnunk. Kiinduló
pontul a teknőboltozat szolgált, ez a sajátos konstrukciós elem, amely 
nem sok helyütt őrződött meg az egyházi építményeken, Magyarország 
területén pedig a borjádi templom lebontását követően az egyetlen ilyen 
konstrukciós elem. 

A teknőboltozat legfontosabb jellemzői alapján — a tetőszerkezet és 
annak fából készült elemei: a horogfák, a hordozógerendák, az ékek 
stb., a szegődeszkákból kialakított álboltozat — a népi építészet esz
köztárába tartozik. E z a sajátos építészeti megoldás fában bővelkedő 
helyeken volt elterjedve. 

A X V I I I . századi és korábbi Szerbiára fatemplomok voltak jellem
zők, amelyek az utolsó szögig fából készültek. Térszerkezetüket illető
en megfeleltek a pravoszláv egyház kánonjainak, teknőboltozatukkal pe
dig a kőből készült középkori templomokat utánozták. 4 Itt kell elmon
danunk, hogy ezekre a fatemplomokra nem voit jellemző a tornác felet
ti harangtorony: részben a középkori pravoszláv kőtemplomokra való te-



kicntettel, részben pedig a harangozásnak a törökök általi 1830-as betil
tása miatt. 5 Ilyen fatemplomokat találhatunk még Bosznia területén, 
Turopoljéban és Szlavóniában. 

A szlavóniai fatemplomok közül kétségkívül a rasenicai Istenanya 
Mennybemenetele kínálkozik jelentőségénél fogva is összevetésre. 6 Fő-
hajóját és apszisát teknőboltozat fedi, előtere felett pedig síkszerkezetű 
a mennyezet, amely felett harangtorony is emelkedik. Félkör alakú tek-
nőboltozata nem a fából készült peremfalaknál kezdődik, hanem a fal
ból kiálló tartópilléreknél. A boltozatot képező deszkaborítás összetéte
leit ugyanolyan deszkalapokkal fedték mint az illocskai templomnál. Ilyen 
félköríves keresztmetszetű boltozata volt a borjádi templomnak is. 7 A 
hosszmetszet irányába haladva az apszis feletti boltozat körülbelül har
minc centivel süllyed a főhajó boltozata alá, miközben követi kanyaro
dását. E z a konstrukciós megoldás azonos a rasenicai és az illocskai 
templomnál, a borjádinál viszont nem ezt a módszert alkalmazták, ö s z -
szehasonlítás alapját képezheti az is, hogy mind a rasenicai, mind az 
illocskai templom boltozata kék színűre van festve és csillagok díszítik. 8 

Érdemes még megemlíteni, hogy a rasenicai templom boltozatának 
belső mérete az apszissal és az előtérrel együtt 2 : 1 arányban viszonyul 
a szélességhez. 

Bár ezt a két templomot minden bizonnyal majd egy évszázados (?) 
intervallum választja el egymástól, nyilvánvaló a kapcsolat a sajátos 
szerkezeti elemet képező teknőboltozat és annak festése között. A z il
locskai templom sekély teknőboltozata egyébkent is ritkaságszámba megy, 
s minden bizonnyal ennek a konstrukciós elemnek az utolsó fejlődési sza
kaszából való. 

A z illocskai pravoszláv templom méretarányainak elemzését azzal a 
céllal végeztük el, hogy felkutassuk ennek a jelentős szakrális építmény
nek a kialakításakor meghatározott méretarányokat. Mivel a harang
torony felső részén keletkezett sérülés rekonstruálásra és renoválásra 
szorul, összevetettük a harangtoronynak a hajóhoz mért magasságát a 
többi baranyai pravoszláv temploméval. 

A z illocskai pravoszláv templom méretarányainak vizsgálata rendkí
vül meglepő eredményeket szolgáltatott. Megállapítottuk, hogy a temp
lom és a később hozzáépített harangtorony egyazon építészeti kánon sze
rint készült, a négyszögesítés rendszerén alapul. Ezt az elemzést teljes 
egészében véghezvittük az épület horizontális és vertikális méreteire vo
natkoztatva egyaránt. Valójában a templom hajóján és a harangtomyon 
alkalmazott méretarány összevetés a falak különböző oldalain történt. 9 

Továbbá megállapítottuk, hogy a méretek összehasonlításával és azoknak 
az ölre való átszámítása 1 0 kimutatja, hogy a főhajó arányai ölre, a hoz
zá épített harangtoronyé pedig méterre vezethetők vissza. (18. és 19. 
kép) 

A templom hajójának szélessége 5,72 méter = 3 öl, ami 5,687 méter, 
a hajó hossza 11,65 méter = 6,10 öl, ami 11,642 méterrel azonos. Ezek 
a minimális eltérések elhanyagolhatók, így elfogadtuk, hogy a hajó 



18. A templom vertikális méretarányos elemzése 

hosszúsága hozzávetőlegesen 2 : 1 viszonyul a szélességéhez. E z harmo
nikus arányok kialakítására uta l . 1 1 H a az M : 2M oldalú két négyszög 
köré kört rajzolunk, akkor ]/5-ös méretarányt kapunk — esetünkben 
ez magában foglalja a templom hajójának teljes hosszát, beleértve a két
szer két láb vastagságú falakat i s . 1 2 Érdekes a hajó szélességének az iko-
nosztázig terjedő hajóhosszúsághoz való aránya is, amely megközelítőleg 
az M : M V2 értéket adja. Ezek a valóságos részarányok a középkori 
építészet titkainak ismeretére utalnak, s nyilvánvalóvá teszik számunk
ra, hogy ezeket a hagyományokat a X V I I I . században is ápolták! Érde
mes volna utánanézni, hogy kik a templom építői, mert az említett mé
retarányok a moravai stílusirányzatot jellemezték, amely a X I V . század 
szerb egyházi építészetének utolsó monumentális stíluskorszaka vol t . 1 3 

A kiindulópontunkat képező modulusznak — M = 3 öl — a további 
felosztásával kiderítettük, hogy a horizontális terv arányszerkezete a 
négyzet 3,9-re való folyamatos felosztásán alapul. A nyugati oldalon 
levő bejárati ajtó helyzete, az előtér ajtajai és az apszis ablakai teljes 
egészében ennek a horizontális tervnek a méretarányait követik. A félkör 
alakú szentély középpontja a hosszanti tengelynek és az M/3 hosszúságot 
mértanilag három részre osztó kis diagonálisnak a metszési pontjában 
van. A z ikonosztáz és nyílásainak horizontális terve szintén követi a 
kialakított méretarányok rendszerét. 



19. A templom horizontális méretarányos elemzése 

A templom hajójának keresztmetszetét, vertikális tervét vizsgálva az 
alapul vett modulusz — M = 3 ö l = 3 x 6 láb — iméntiékben már 
említett törvényszerűségei érvényesülnek. A hajót fedő teknőbokozat 
kezdetét hét láb átmérőjű negyedívek képezik, az apszis felett viszont 
csak hat láb az átmérőjük. Mindkét oldalsó ív megszűnik a hosszanti 
hordozófalakkal való találkozásnál, miközben az ív síkszerkezetű része 
köti össze őket. E z a középső síkszerkezet szintén hat lábat tesz ki. Ezek 
szerint a boltozat kialakításánál következetesen alkalmazták az M/3 
felosztás elvét. 

A z ikonosztáznak és felosztásának vertikális terve szintén ilyen ará 
nyok szerint alakult. 

Még a hozzáépített harangtornyon is ugyanennek az építészeti kánon
nak az érvényesülését tapasztalhattuk — bár ezúttal méterekben kifejez
ve. Más időszakban épült ugyan, de alapul vett modulusza — Mi = 3,30 
m — , azaz a harangtorony külső szélessége szabályszerűen benne foglal
tatik a harangtorony teljes magasságában. Valamennyi nyílás és p á r 
kány mérete teljes egészében megfelel a z M i modulusz folyamatos fel-



osztásának. Itt kell megemlítenünk még, hogy a harangtorony keleti ol
dalán megmaradt párkánytöredék szintén ezt a szabályt követi. A nyu
gati oldalon levő rozetta geometrikus szerkezetével, szépségével és ará
nyos elrendezésével tűnik ki. 

A harangtorony és a templom arányainak összevetése: A harangtorony 
Illocska legkiemelkedőbb épülete, ami egyébként más falvakra is jel
lemző. A torony felső részének lebontása előtti állapotáról sem fény
kép, sem adat nem tudósított bennünket, így magasságának és alakjá
nak a meghatározásában az egyik helybeli segített bennünket, ugyanis 
lerajzolta a korábbi tornyot. Bár grafikailag igen naiv módon ábrázol
ja, mégis hangsúlyozott figyelmet érdemel, mert hűen ábrázolja minden 
nyílásával egyetemben: felfedhetők raita a templomhajó és a harangto-

20. Cvétics bácsi, az Mocskai templom „őre" 



21. Cvétics bácsi rajza a régi toronysisakról 

rony összefüggései, felismerhető a hajó és a szentély tetőhéjazatának for
mája, s valamikori teljes valóságában a harangtorony. A rajz arra is 
enged következtetni, hogy a tornyot hasonlóan képezték ki, mint a szá
zad második felének összes többi temploma esetében. Cvétics bácsinak, a 
szemtanúnak a rajza a harangtorony csúcsának két fontos részletére is 
felhívja a figyelmet: az egyik a z , hogy a rézlemezből készült torony 
csúcsa két gömb alakú részből állt, melyek közül a kisebben volt a ke
reszt, s közöttük volt egy díszes rész, amely zsalugáteres ablaknyíláso
kat ábrázolt, a második pedig, hogy nem tervezték be az óra helyét, 
mint más harangtornyok esetében. Ehhez a toronyhoz egyébként a le
bontott borjádi templomé hasonlított legjobban. Miután Cvétics bácsi 
rajzát és az általa elmondottakat összevetettük más templomok harang-



tornyaival, beigazolódott, hogy ábrázolása hiteles volt, még az esetle
ges emlékezetkihagyások figyelembe vételevei i s . ! 4 (20. és 21 . kép) 

Arányok Illocska Borjád Somberek Beremend 

Toronyszélesség: 
: toronymagasság 

1 : 5 — 1 : 6 1 : 5 1 :6 1 : 5 

Hajóhosszúság : 
: toronymagasság 

1 : 2 1 : 1,5 1 :1,8 1 :1 ,5 

Hajószélesség : 
: toronymagasság 

nincs 
kimutatva 

1 : 3,33 1 :3,5 1 :3 ,2 

Hajómagasság : 
: toronymagasság 

1 : 3 — 1 : 3,5 1 : 3 1 :2,8 1 :2 ,5 

A harangtoronynak a templomhajóval való arányösszevetéséből — 
összehasonlítási alapul négy környező templom szolgált — arra követ
keztethetünk, hogy a torony elfogadott méretarányok szerint épült, így 
rekonstrukciójára analógia alapján sor kerülhet. 

A szabadkai Községközi Műemlékvédelmi Intézet az illocskai templom 
megőrzésének tervét megküldte a budapesti Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelőségnek. A z épület dokumentációját a következő szakcsoport 
végezte el: a helyzetfelmérést Ante Rudinski okleveles mérnök, Kerner 
Gábor és dr. Tihanyi Csaba, az Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség 
illetve Baranya megye megbízottai végeztek el, a fotódokumentációt 
Augustin Juriga készítette. 

A terv kidolgozására Szabadkán került sor. Ante Rudinski készítet
te el a műszaki dokumentációt, az elemzést és tett javaslatot; az ikonosz
táz leírását Branka Sadi művészettörténész adta meg; a fotódokumen
tációt Augustin Juriga, az Intézet fotósa készítette. 

Legutóbbi értesüléseink szerint eszközöket biztosítottak a templom 
1987-ben esedékes konzerválásához, ugyanis a tervek szerint ebben az 
évben kezdődhet az épület szanálása és restaurálása. 

A két műemlékvédelmi szolgálat szakembereinek együttműködése ez
úttal is eredménnyel járt, mert a báránya megyei pravoszláv templomo
kat végigjárva olyan kivételes jelentőségűre akadtunk mint az illocskai, 
amely a maga építészeti elemeivel — teknőboltozatával és felfedett 
arányaival — a kontinuitás láncszemét képezi a középkori szerb építé
szettől a fatemplomokon át egészen a X V I I I . század végéig ívelő népi 
építészet kulturális hagyományában. E z a kis templom az említett épí
tészeti hagyomány utolsó hajtása. 

Lebontásának elkerülésével beigazolódott, hogy feltétlenül sokoldalú 
elemzésnek kell alávetni és műszaki, illetve fotódokumentációt kell ké
szíteni az építészeti hagyomány minden fellelhető formájáról, függetle
nül attól, hogy milyen sors vár rá. 



A közös akció nélkül — más falvakhoz hasonlóan — Illocska is meg
érte volna elhagyott templomának a lebontását, s így felbecsülhetetlen 
kár érte volna építészeti múltunkat. 

A műemlékvédelem napján, 

Szabadka 1987. február 20. Garai László fordítása 

(A fotókat Augustin Juriga, Bela Duránci és Ante Rudinski készttette) 

Jegyzetek 

1 Érdemes összehasonlítani az illocskai templom tornyát a lebontott borjádi 
temploméval (ez utóbbinak egyébként szintén teknőboltozata volt). 
Ehhez szintén utólag építették hozzá a harangtornyot, mégpedig 1790 
táján. A torony hangsúlyos elemei a pilaszterek, ugyanakkor nem ta
lálhatók rajta párkányok és rozetta. (Lásd még: Vojislav Matic: Arhi-
tektura crkve u Borjadu, Zbornik za likovne umetnosti br. 15., Ma-
tica srpska, Újvidék 1979). 

2 A templom megőrzésének terve. — Egyébként nem biztos, hogy ez az ál
lítás megalapozott. Lehetséges, hogy a templom befejezésekor csak a 
teknőboltozatot festették be, a falfelületeket viszont a harangtorony épí
tésekor, amit a XVIII . és a X I X . század fordulójára tehetnénk. Ebben 
az esetben a templom építésének időpontja a XVIII . század első felére 
tevődik, ami elfogadhatóbb, mint a jelenlegi források alapján tör
tént becslés. Továbbá a díszítés kompozíciója sincs összeegyeztetve 
a nyílások beosztásával, amit egyrészt talán a festő hozzá nem érté
sének tulajdoníthatunk, másrészt viszont az időbeni távolságnak. A 
festéik rétegek vizsgálata még nem történt meg. (A szerzők megjegy
zése). 

3 Ez a boltozatfestés a XVIII . század elejére jellemző. 
4 Branislav Kojic: Arhitektura srpskog sela u Sumadiji i Pornóravlju, a Belgrá

di Egyetem Műszaki Karának kiadása, 15. old. 
5 Aldksandar Deroko: Narodno neimarstvo I, Spomenik SANU C V X X X , 

Belgrád 1968, 97—98. o. 
6 Dejan Medakovic: Putevi srpskog baroka, Noiit, Belgrád 1971. 228. o. 
7 Vojislav Matic: I. m. 372. old. (Lásd: az 1 lábjegyzetet.) 
8 Az eszéki Regionális Műemlékvédelmi Intézet munkatársainak köszönhetően 

1985 augusztusában meglátogathattuk a szlavóniai teknőboltozatos 
templomokat. Egyedül a raSSenicai templomnak maradt meg az ere
deti boltozatdíszítése. A rastovaci, Donja Kova£ica-i és Mali Zden-
ci-i templomoké többnyire tönkrement. 

9 Mindkét épületen próbát tettünk a méretarányok összehasonlításával a falak 
belső felén, a hossztengely mentén és a falak külső részén. A méret
arányok elemzése eredménnyel járt. 

1 öl = 1,8965 m = 6 láb 
1 láb = 0,3161 m = 12 hüvelyk 
1 hüvelyk = 2,63 cm 



" Đorđe Petrović: Kompozicije arhitektonskih oblika, Naučna knjiga, Belg
rád 1972, 23. old. 

i* Đorđe Petrović: Teoretičari proporcija, Vuk Karadžić, Belgrád 1967, 49. o. 
1 8 Đorđe Petrović: Kompozicije. . . 149. old. „A jelentősebb építmények kö

zül a Lazarica, Ljubostinja, a Neupara, a Veluée kolostornak van 
derékszögű J/5 szerint arányosított horizontális t erve . . ." Ehhez 
még hozzátehetjük, hogy ugyanezen a vidéken — Sumadijában és 
a Morava mentén — jöttek létre később az ilyen jellegzetes bolto-
zatú fatemplomok. 

1 4 Cvetios bácsi, aki emlékezetből lerajzolta a tornyot, hét éves volt, amikor 
az villámcsapás következtében megrongálódott. 

Rezime 

Srpske crkve u mađarskom delu Baranje 

U okviru saradnje Međuopštinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture u 
Subotici i Državnog nadzorništva za zaštitu spomenika kulture u Budimpešti 
(Országos Műemlékvédelmi Felügyelőség, Budapest;, u radni program uvršten 
je i obilazak seoskih, srpskih crkava u mađarskom delu Baranje. Cilj ove 
akcije bio je utvrđivanje eventualnih spomeničnih svojstava građevina. Naime, 
crkve su većim delom van funkcije, napuštene ili zbog smanjenog broja ver-
nika veoma siromašne pa im preti rušenje. 

Grupa stručnjaka, dopunjena i predstavnicima Regionalnog zavoda za zaš
titu spomenika kulture u Osijeku, pregledala je crkve u vremenu od 13. do 
17. septembra 1983. godine. Tom prilikom komisija je obišla: grobljansku ka
pelu i staro groblje u Mohaču te crkve u Dunasečuju, Zumberku, Racmečki, 
Ši'klošu, Beremendu, Mađarboji, Iločcu, Vilanju, Majšu, Lipovi i Šaroku. 

Crkve su slikoviti akcenti navedenih sela a neke imaju i znatnih graditelj
skih vrednosti pa i zanimljive enterijere kao na primer u Šiklošu. No, naj
više pažnje izazvala je mala crkva u Iločcu, davno napuštena i sklona ruše
nju. Njen skromni izgled krije u sebi vrednosti koje ju svrstavaju u osoben 
sakralni objekat, značajan za graditeljstvo XVIII veka. 

Crkva sv. Paraskeve u Iločcu je danas jedina srpska crkva na teritoriji N R 
Mađarske sa koritastim daščanim svodom a jedna od malobrojnih koje su 
preostale u izvornom stanju na teritoriji severno od Save i Dunava. 

Koritastá daščani svod nije prisutan u arhitekturi zapada a izvori su mu u 
narodnoj arhitekturi šumadije i severne Bosne. Otkrivene proporcije ove crkve 
proističu iz proporcijskog kanona gradnje sakralnih objekata moravske stil
sko grupe — poslednjeg monumentalnog stila srpske srednjovekovne arhitek
ture. Ova dva elementa svrstavaju crkvu u Iločcu u red onih objekata gra
diteljstva koji mogu biti međaši u tumačenju kontinuiteta graditeljskog duha 
prenesenog putem tradicije u drugo doba i druge diuštveno-ekonomske uslove. 

Za crkvu u Iločcu, idejno rešenje konzervacije izrađeno je u Međuopštinskom 
zavodu za zaštitu spomenika kulture u Subotici. Prema poslednjim informa
cijama, Državno nadzorništvo za zaštitu spomenika kulture u Budimpešti, 
obezbedilo je potrebna materijalna sredstva za 1987. godinu, te će radovi na 
zaštiti ovog dragocenog spomenika graditeljske baštine početi uskoro. 



Izbegavanjem rušenja na primeru crkve u Iloccu, dokazala se svrsishodne« 
svestrane analize i potreba tehničkog i foto snimanja. Nužno je i na prvi 
pogled „bezvredne" građevine nasleđa vrednovati bez obzira na njihovu da
lju sudbinu. 

Resummee 

Serbische Kirchen im ungarischen Teil von Baranya 

Im Ramen der Zusammenarbeit des Institutes des Gemeindenverbandes für 
Schutz der Kulturdenkmäler von Subotica, und des Staatlichen Überwachung-
amtes der Kulturdenkmäler in Budapest (Országos Műemlékvédelmi Felügyelő
ség, Budapest) ist in das Arbeitsprogramm auch Besuch der dörflichen serbischen 
Kirchen im ungarischem Teil von Baranya eingetragen worden. Das Ziel dieser 
Aktion ist die Feststellung der eventuellen Denkmalseigenschaften der Gebäu
den. Die Kirchen sind nämlich zumeist ausser Funktion, verlassen oder we
gen der verminderter Zahl der Gläubigen, arm und vom Verfallen bedroht. 

Eine Gruppe der Fachleute, gemeinsam mit den Vertretern des regionellen 
Institutes für Kulturdenkmalschutz von Osijek, hat die Kirchen in der Zeit 
zwischen dem 13. und 17. September 1983 untersucht. Bei dieser Gelegenheit 
hat die Kommission besucht: die Friedhofskapelle und den alten Friedhof von 
Mohács, und einige Kirchen in Dunaszekcso, Somberek, Ráczmecske, Siklós, 
Beremend, Magyarboly, Illocska, Villány, Majs, Lippó, Sarok. 

Die Kirchen sind bildhafte Akzente der angelührten Dörfer und einige ha
ben ernsten architektonischen Wert, und auch interessante Innereien wie zum 
Beispiel in Siklós. Die meiste Aufmerksamkeit hat jedoch die kleine Kirche in 
Illocska vorgerufen; lange verlassen und zum Verfall anfällig. Ihr bescheide
ner Anblick steckt Werte in sich, die sie in die speziellen sakralen Objekten 
einreihen, wichtig für die Architektur des 18-en Jahrhunderts. 

Die Kirche der heiligen Paraskeva in Illocska, ist heute die einzige serbische 
Kirche, auf der Territorie von Ungarn mit muidenhaftiger Bretterdecke und 
eine der wenigen, die in originellen Zustand auf der Territorie nördlich von der 
Donau und der Sava geblieben sind. 

Die muldenhaftige Bretterdecke ist in dei Architektur des Westens nicht 
vorhanden; ihre Gründe sind in der Volksaichitektur des Sumadija und von 
nördlichem Bosnien zu finden. Die entdeckte Proportionen dieser Kirche stam
men aus dem Proportionen des Bauwesenskanons der sakralen Objekte der Styl
gruppe der Morava — des letzten monumentalen Styls der serbischen mittel
alterlichen Architektur. Diese zwei Elemente führen die Kirche in Illocska in 
die Reihe der Objekte, der Bautätigkeit ein, die Grenzsteine der Erklärungen 
des Kontinuitäts der Bautätigkeit sein können, die durch die Tradition in die 
andere Zeit und andere gesellschaftlich-ökonomische Bedingungen übergetragen 
worden. 

Für die Kirche in Illocska ist die grundlegende Lössung für die Konserva-
tion, in dem Gemeindenverband zur Schutz der Kulturdenkmäler in Subotica 
ausgearbeitet worden. Nach den letzten Informationen hat das Staatliche Un
tersuchungsamt zum Denkmäierschutz in Budapest, die nötigen materiellen Mit
teln für das Jahr 1987 besorgt und daher können die Arbeiten zum Schutze 
dieser wertvollen Erbschaft der Architektur, bald wieder angefangen werden. 



Hilfe gegen dem Verfall auf dem Beispiel der Kirche in Illocska zu ver
meiden, ist die Zweckmässigkeit der gründlichen Analyse und Nötigkeit von 
Technischen- und Photoaufnahmen bewiesen worden. Es ist auch nötig, am ersten 
Blick unwertvolle Gebäuden der Erbschaft zu bewerten, anbelang ihres even
tuell späteren Schicksals. 



JELEN ÉS MÚLT 

Miroslav Krldsa 

IMPRESSZIÓK EGY RÉGEN ELFELEJTETT 
POLITIKAI PERRŐL 

A z Alfréd Diamantstein ellen lefolytatott bírósági tárgyalás, amely 
újabb kori politikai történelmünkben „Diamantstein-per" néven ismere
tes, azoknak az agent provocateurös akcióknak a sorába tartozik, ame
lyek az 1919—20-as időszakban a kommunista mozgalom ellen irányul
tak, azzal az átlátszó szándékkal, hogy az Alkotmányozó Nemzetgyű
lést megelőző választási kampány folyamán kompromittálják a kommu
nista mozgalomnak a tömegekre gyakorolt egyre növekvő hatását. E z 
a per, lefolytatási módjával, klasszikus példája egy ügyetlenül összeesz
kábált politikai machinációnak, amely már az ítélkezés folyamán Stojan 
Protié kabinetjének erkölcsi és politikai szégyenfoltjává változott. 

Svetozar Pribiéevic, annak a kormánynak a tagja, amely a Diamant-
stein-pert propagandacélokra szándékozott felhasználni, hogy bebizonyo
sodjon, miszerint az egész (1919—20-as) mo7.galmat Moszkva, illetve 
Kun Béla pénzeli, egy 1932-ben Párizsban folytatott beszélgetésünkben 
(az emigrációban, ahol a halál is érte) elismerte, hogy Vitomir Korac, 
Stojan Protic kabinetjének jólkéti minisztere volt a z a spiritus movens, 
akinek sikerült meggyőznie Milorad DraSkovicot, a rendőrminisztert, 
hogy ez a per a kommunisták mindennemű hatását fel fogja számolni 
Horvátországban. Ó (Svetozar Pribiéevic, saját szavai szerint, emléke
zetből idézem) úgymond — „alapjában kétlette ezt, de Vitomir Korac 
erősködésére végül is engedett, noha személye.'en meg volt győződve, 
hogy a bizonyítóanyag mint jogi alap semmi esetre sem tekinthető elég 
biztos jogi együtthatónak a per sikerére nézve". 

Mivel szubjektíve is érdekelt ez a dolog (mert a vádirat a Plamorrx. 
is megemlítette, mint amit szintén Kun Béla pénzelt), vállaltam a párt
sajtó riporterének szerepét, és ily módon a tárgyalóteremben, a N o v a 
Ves-i helyőrségi börtön épületében töltöttem el a főtárgyaiásnak mind 
a négy napját (1920. március 26., 27., 29. és 30.), a riportjaimnak jó 
részét azonban a cenzúra lefoglalta. Egy régi szekrényből, egészen vélet
lenül, kiesett a napokban egy jegyzetfüzetem (közönséges iskolafüzet), 
amelybe a tárgyalóteremben, a helyszínen, a tárgyalás idején lejegyeztem 



a benyomásaimat, és most ezekből a régi, negyven-egynéhány év előtti 
feljegyzésekből közzéteszek néhány részletet. 

Szürke és szürke minden. Szürke égbolt, szürke fellegek, szürke szo
bák, szürke tetők szürke hó alatt, szürke világítás, szürke minden, csupán 
a szürke uraságok, a szürke N o v a Ves-i ítélőszék bíráinak bársony nyak
kendői sötétkékek, sötét gyászszínűek, mint a violaszín, gyászos viola
szín pármai ibolyák. A bíró urak, a bádogcsengettyűkkel és vállbojtokkal 
felékesített, sújtásokkal és paszományokkal teleaggatott magas rangú 
tisztek sötét violaszín bársony nyakkendői fölött, a hadosztály menny
dörgő uraságainak marcona, kérlelhetetlen, szürke ábrázata fölött, a szür
ke falon, két szürke ablak között, amelyeken át látni, hogyan csöpög a 
szürke havas eső — ott fönn, aranykeretben, szürke üveg alatt egy min
den jel szerint lovassági tábornok élénkvörös, rikító vörös huszáratillá
ban, hermelinnel a vállán, fehér kócsagtollat ékesített csákó alatt. A 
háromnevű nép önállóságának szimbóluma, ama nép önállóságáé, amely 
isten akaratából Kirá lyává választotta ezt a lovassági tábornokot, mert 
ez a Király nem király, hanem Stuart Mill Fordítója, úgyszólván B a 
kunyin típusú szocialista és lázadó, helyesebben Republikánus a Trónon. 

Itt, a katonai hadosztály-Tribunál előtt, egy szürke szobában egy 
szürke emberke, Csontváz Frédi úr, nyomorult lélek, vékony vászon 
kiskabátban, sűrű sötét göndör hajú, vérszegény aszténiás, sápadt képű 
és törékeny testecske, amely nincs több negyvenöt kilónál, egy huszon
három éves ember, akinek selymes, halk hangja olyan melegen, olyan 
líraian szól, mintha egy zavart és izgatott kamaszfiú állna itt a bíróság 
előtt, és nincs szív, amely meg ne lágyulna a szerencsétlen fiatalember 
szánalmas történetén, amikor éppen arról beszél, hogyan keveredett b a j 
ba, csupán mert szereti az é d e s a n y j á t . . . 

Legelőször is: ez a z ember a németen kívül egyetlen nyelven sem bír, 
horvátszerbül akadozva beszél, a magyar szavakat pedig valamilyen 
bizarr szláv akcentussal ejti, állítólag újvidéki vagy temesvári születésű, 
Pesten élt, de minden jel arra vall, hogy sem személyazonosságát, sem 
polgári foglalkozását nem állapították meg. 

Miről is van szó? 
A mi kedves Frédink, alias Walter, alias Alfréd Diamantstein, Moses 

Diamantstein fia, az Osztrák—Magyar Monarchia összeomlása után Pes
ten maradt, saját bevallás szerint — „munka nélkül", és így „arbeitslos" 
személyesen felkereste a „Vörös Attilát", a kommunista diktátort, K u n 
Bélát, hogy juttassa álláshoz, mert „nincs miből megélnie, és el kell tar
tania az édesanyját". 

Kun Béla, aki abban a pillanatban fontos haditeendőkkel volt elfog
lalva, akkor, amikor két fronton dúltak az ütközetek, Kassa körül, il
letve Szeged és Szolnok között, a főhadiszállásán fogadta őt, a „ K o r p s -
kommandó"-jánál, és személyes utasításokat adott neki, hogy az ő sze
mélyes levelével jelentkezzen Nikola Matuzovicnál, majd az Zágrábban 
összeköti Nikola Kovacevictyal, Niko la Kovaóevié segít neki fölvenni 



a kapcsolatot Vladimir Copiétyal és Sima MiljuSsal, ezek pedig mint 
fegyelmezett bolsevisták alárendelik magukat Frédinek, mint Kun Béla 
fő politikai megbízottjának. A magyar diktátor eme stratégiai-politikai 
utasításának megfelelően Frédi azonnal hozzálátott feladata teljesítésé
hez, és így a volt császári és királyi vezérkari tiszttel, Joseph (Josip) 
Metzgerrel és a maga elvtársaival, Vlado Copiétyal és Sima MiljuSsal 
négy századot szervezett azzal a szigorúan meghatározott céllal, hogy 
1919 augusztusában fegyverrel elfoglalják a zágrábi helyőrséget, hogy 
megszállják mindenekelőtt a postát, a pályaudvart, a vasúti igazgatósá
got és minden más középületet, különösen a bankokat, hogy szocializál
ják a tőkét, majd hogy letartóztassák az S Z H S Z királyi uralom kiemelke
dő képviselőit, hogy likvidálják őket, hogy ellenőrizzék a teljes pártsaj
tót (az Istinától a Plamertig) stb., stb, és e célból ő, a maga programja 
alapján mintegy 50 000 koronát osztott szét, pontosan úgy, amint követ
kezik: Sima Miljusnak 11 200 koronát, Drobninak 10 000 koronát, Au-
gust Cesarecnek a Plamen részére 10 000 koronát és Metzger százados
nak 12 000 koronát, összesen 43 200 koronát. 

Annak bizonyítására, hogy ő ennek a nagystílű lázadásnak a szerve
zője, amelynek a terv szerint likvidálnia kellett volna Horvátországban 
a királyi uralmat, és ily módon a horvát szovjetek élén esetleg kiszakíta
ni Horvátországot az S Z H S Z Királyság testéből, annak bizonyítására, 
hogy a koronatanú az igazat mondja és tanúsítja, a katonai hadosztály
bíróság kivizsgáló szerve egyetlen anyagi bizonyítékként Frédi jegyzetfü
zetét vette alapul, egy vékony, zsebnaptár alakú könyvecskét, amelyben 
a 43 200 koronás összeg Frédi tulajdon kezével és ceruzájával volt be
jegyezve és elkönyvelve. Ez a 43 200 koronái összeg szolgált a magas 
katonai ítélőszék szabad bírósági meggyőződése szerint fő és egyetlen 
bizonyítékul a felkelés kirobbantásának eszmei és erkölcsi-politikai mo
tívumára nézve. Ennek a felkelésnek az egész országot tervszerűen a 
kommunista forradalom tüzébe kellett volna vetnie, de Frédi eme ceru
zával tett feljegyzésén kívül a bíróságon egyetlen más, bárminemű hitelt 
érdemlő dokumentum nem került bemutatásra. A zágrábi rendőrségnek 
az utolsó pillanatban sikerült lelepleznie az összeesküvést, és így, előzetes 
letartóztatásba helyezve Frédit, megakadályozta a katasztrófa bekövet
kezését, Frédi pedig szintén előzetesen, rendőrkézre jutásának pillanatá
ban feltárta az egész összeesküvést. Míg szinte minden perbeli vádlott
társát a kivizsgálás során véresre, agyba-főbe \ érték, Frédihez, mint a 
fő és leginkább felelős bűnöshöz, egyúttal pedig mint egyetlen korona
tanúhoz is, saját bevallása szerint hozzá sem nyúltak, mivel ő, ahogy 
ő maga a bíróság előtt hangsúlyozta, idejekorán megbánta tettét és be
látva tévedését, beismert minden beismerni valót, így most eme magas 
ítélőszék előtt tisztán és ártatlanul áll, mint egy olyan ember, aki az 
utolsó pillanatban mégis eleget tett hazafias kötelességének, és így elejét 
vette egy katasztrófának, amely a világot fenyegette. 



A főtárgyalás a Nova Ves-i helyőrségi börtönben 
1920. III. 26-án délelőtt 9 órakor 

A napóleoni háborúk idején, a schónbrunni lékétől a bécsi kongresz-
szusig (1915), amikor Karlovac és Samobor a ítancia császársághoz tar
tozott, a Száva pedig Zágráb alatt osztrák—fiancia határ volt, ebben 
az épületben volt elhelyezve a karlovaci kadétiskola. A Kaptolon, a 
N o v a Ves-i katedrális árnyékában, a kanonoki kúriák és a Kozarska 
utcai kuplerájok között ebből az udvarból mar egy egész százada, szü
net nélkül katonai kürt hangjai visszhangzanak, jelezvén, hogy valaki
nek a császári határőr egyenruhája gallérjáról letépik a csillagokat, hogy 
valakit felhúznak a karcsú akasztófára vagy rövid úton, katonapuskából 
leadott díszsortűzzel küldik a másvilágra. 

A vádirat a következőket terheli: Milán Copic senji illetőségű ápolót, 
26 éves, Vladimír Copié senji illetőségű végzős joghallgatót, 20 éves, 
Joseph (Josip) Metzgert, a főparancsnoksághoz beosztott császári és ki
rályi lovassági századost, 36 éves, Kopcilovic Stevant, a császári és ki
rályi hadsereg törzsőrmesterét, 31 éves, Sima Miljuí Lusci Palanka, 
Sanski Most-i (Bosznia) illetőségű joghallgatót, 26 éves, Nikola Pupa-
vac okucani, N o v a Gradiska-i kereskedősegédet, 22 éves, Mihajlo T o -
dorovié tomasevaci (Szlavónia) illetőségű személyt, személyazonossági 
adatok nélkül, valószínűleg kezelt, „elmebeteg személy", 25 éves. A bí
róság elnöke Vesovié bírósági ezredes, történelmi személyiség, állam
ügyész a szaloniki perben. 

Alfréd Diamantsteint azzal terheli a vádirat, hogy már 1917-ben ak
tívan tevékenykedett a kommunista bolsevik siervezetek keretében Ma
gyarországon, hogy Zágrábba utazott, hogy magyar pénz és magyar szá
zadok révén lázadást robbantson ki a hadseregben, hogy meg
döntse az SZHSZ-alkotmányt , hogy szovjeteket alakítson Hor
vátországban, és mint ilyen, 1919 tarvaszán, mint eme akció 
fő szervezője a többi vádlottal egész sor, a tételes törvényekbe ütköző 
büntetendő cselekedetet hajtott végre, ilyen és ilyen törvénycikkely és 
így tovább. 

Alfréd Diamantstein, saját bevallása szerint munka nélkül maradt 
Budapesten, és így Kun Bélához fordult, „mert nem volt miből élnie". 
Kun hadi „Korpskommandó"-jánál Kun Bélától személyesen egy írásos 
meghagyást vett át, mely szerint forduljon a jugoszláv kommunisták 
frakciójához, mégpedig Nikola Matuzovichoz, ő majd összeköti az akkor 
Zágrábban tartózkodó Metzger századossal. Együttesen négy századot 
állítottak fel meghatározott feladattal. Metzger századosnak, akit még a 
háborúból ismert, az egész tervről rejtjelezett levelet juttatott el a ma
gyar királyi várlovassági ezredes, Szentkirályi Pál révén, aki Metzger-
nél a megegyezés szerint Adak jelszóval jelenkezett Diamantstein Sze
gedről írt levelével. Ezt a levelet egy bizonyos, Sima Miljus" csapatából 
való Ilancié vitt át Metzgernek Eszékre, de mivel nem találta ott, a le
vél a rendőrség kezére jutott, majd nyoma veszett, így a bíróság nem 



rendelkezik ezzel a bizonyítékkal mint az igazság anyagi bizonyítékával. 
K i ez a Szentkirályi Pál? 
Szentkirályi Pál muraközi születésű, Matuzoviétyal együtt harcolt 

Kun Béla Vörös Gárdájában Adak Pál álnéven, ő jött küldöncként és 
jelentkezett Frédi Walternél a rejtjeles levéllel, mert Frédi Walter, alias 
A. D . rejtjeles levelek útján érintkezett a különböző emberekkel, a bi
zonyító anyagból azonban csupán néhány arab nyelvű röpirat maradt, 
úgyhogy ezek az arab röpcédulák az egyetlen anyagi bizonyíték Frédi 
Walter propagandaapparátusának szubverzív tevékenységére nézve. A z 
egyik esküdt kérdésére, hogy miért vannak ezek a röpcédulák arab nyel
ven nyomtatva, Frédi spontánul ezt feleli: „ezek a boszniai törököknek 
íródtak, akikkel Metzger százados mint katonai szakember különösen 
számolt, mert Metzger egy időben a háborúban egy bosnyák zászlóalj 
parancsnoka volt, és a törökökkel háborúzott Doberdónál és Caporettó-
nál". 

Amikor Metzger századost kérdezik, hogy ó miként vélekedik erről, 
akkor ő először is egy szót sem ért abból, amiről ez az alak beszél, „er 
versteht ja keine einziges Wort", 1 amikor pedig lefordítják neki Diamant-
stein szavait, akkor megvetéssel elutasítja, amit az állít, mert ő, elvből, 
sohasem bocsátkozott volna hasonló kísérletekbe bosnyák csapatokkal, 
„und diese Kreatur da is ein blöder Hund". 2 

Diamantstein azt állítja, hogy Metzger századossal annak lakásán, a 
Dalmát utca 9. szám alatt találkozott, és o t t nagyobb összegű pénzt 
adott át neki, a százados pedig szemmel láthatóan megörült ennek az 
összegnek. „Mennyi volt?" Frédi nem emlékszik rá, de elegendő volt 
arra, hogy Metzger néhány megbízható százaaot szervezzen „roham-
zászlóaljbeli embereiből". Metzgernek, a személyek pontos felsorolásával, 
153 megbízható legény állt rendelkezésére a honvédlaktanyából, valamint 
Kopcilovié őrmester és bizonyos Vucetic és annak fivére révén egy 
aeroplán is. E z a század csak Metzger százados parancsára várt, hogy 
akcióba lépjen, és az akcióhoz parancsnokként csatlakoznia kellett volna 
Szentkirályi Adak Pálnak, a Kun Béla-sereg őrnagyának is tizenkét mu
raközi csendőrből álló csapatával; a volt császári és királyi százados, 
Kosak, aki akkor SZHSZ-szolgálatban volt Eszéken, Kop&íovié őrmes
ter révén értesítette Metzger századost, hogy 42 láda MG s -munícióval 
és 25 láda közönséges gyalogsági lőszerrel rendelkezik. Metzger százados
nak, aki az S Z H S Z Királysággal , illetőleg Jugoszláviával szembeni elvi 
gyűlölete miatt minden akcióra kész volt, csak jelt kellett volna adnia 
a felkelésre, amelynek 1919 augusztusában kellett volna kitörnie. 

A Metzger századossal folytatott beszélgetésben, mélynek során a 
százados hangot adott annak a véleményének, hogy a szervezetet ki kell 
terjeszteni a Parasztpártra is, mert a Parasztpárt hatalmas paraszttöme
gekkel rendelkezik, Frédinek az a benyomása támadt, hogy Metzger szá
zados „ a legjobb helyre került legmegfelelőbb ember", és hogy mint ka
tonai szakértő jól van informálva a helyzetről, ezért „egész biztosan 
tudja, mit csinál". A Metzger századossal vaió kapcsolatát Frédi a sa-



ját állításán kívül semmivel sem tudja igazolni. A szembesítéskor ki
tart az 1919 szeptemberében felvett rendőrségi jegyzőkönyvekben sze
replő eredeti vallomása mellett, miszerint Metzger feltétel nélkül a fel
kelés kirobbantása mellett döntött. 

Metzger replikája: „Ezek ostoba agyszüleményei egy közönséges sen
kiházinak, egy közönséges csirkefogó közönséges hazugságai!" Minek 
robbantana ki Metzger Zágrábban felkelést Diamantstein pénzén, ha bi
zonyítani tudja, hogy meghívták Hollandiába a gyarmati csapatok ki
képző tisztjének, és minek neki ez a mizéria, ha gazdagon fizetett kar
rierre van kilátása a gyarmatokon? „Ennek a kisstílű rablónak a pén
ze, az ezerkétszáz korona még borravalónak sem elég rendőrségi ügynö
köknek." 

Metzgernek, akit az 1918-as fordulat után, októberben letartóztattak, 
és egészen 1919 tavaszáig börtönben maradt, senkivel sem volt semmilyen 
kapcsolata ebben az országban, mivel egészen véletlenül rekedt itt a 
Monarchia összeomlásának pillanatában, egyik-másik vádlottat pedig 
csak itt, a helyőrségi börtönben, letartóztatottként ismerte meg. Metzger 
határozottan kijelenti, hogy „nem bolsevik és semmiképp sem lehetne az , 
mert mi köze néki az ilyen deklasszált alakokhoz á la Diamantstein, 
amikor személyes kapcsolatban volt Káro ly császárral, és ha nem omlott 
volna össze Ausztria, őt Mária Terézia-renddel tüntették volna k i . . . " 

Metzger még a vizsgálóbíró előtt tett régi •<• állomásának megfelelően 
ismételten kijelenti ez előtt az ítélőszék előtt is, hogy tökéletesen mind
egy számára, felakasztják-e őt ezek a szerb tiszt urak vagy sem, „ob 
mich die Herren da aufhängen werden oder nicht, mir ist das ganz 
e g a l v 4 mivel ő egy illegális bíróság előtt kénytelen felelni, amelynek 
működésében ő nem ismeri e] a kompetens bírósági fórum semmilyen 

attribútumát, „ j a , woher und wieso komme ich überhaupt dazu, dass ich hier 
sitze wie ein Trottel?" 5 A kivizsgálás során már számtalan esetben ki
jelentette, hogy nem beszéli nyelvünket, hogy a vádiratnak nevezett 
egész értelmetlen zagyvaságból és a tanúvallomásokból egy szót sem ért, 
hogy a bíróság vádlott-társainak egyetlenegy vallomását sem adta át 
neki fordításban, hogy a bíróság nem engedélyezi, hogy anyanyelvén 
beszéljen, és most is emelt hangon, határozottan tiltakozik minden ellen. 
Alfred Moses Diamantsteint még mint izraelita hitvallású császári és ki
rályi Rechnungsunteroffiziert 8 ismeri az orosz frontról, és deklasszált 
helyzetben találkozva Diamantsteinnal, ő ennek az alaknak mintegy két
ezer koronát kölcsönzött. Metzger, Frédivel való szembesítésékor: „Ich 
verstehe kein Wort, der Bengel lügt, ich kann nichts dafür, aber dieser 
Schuft da ist ein unverschämter Lügner, und fährt der Schuft so weiter 
fort, so hau' ich ihm eine herunter." 7 Mindketten kitartanak vallomásuk 
mellett, ahogyan az a nyomozás során 1919. X . 9-én felvett jegyző
könyvben áll. 

Alfred Diamantstein vallomásai elsősorban Copié Vladimírt terhelik. 
„Megtudta Copiéról, hogy az illegális szervezet legfontosabb tagjainak 
egyike. Meggyőződése szerint Copié a mozgalom szellemi vezére: őt e 



célból mint az agitátoriskola tanárát, Marx és Bakunyin hívét közvetle
nül Oroszországból küldték ide." „Copic a jugoszláv légió disszidense, 
mert nem akart felesküdni I. Péter király őfelségére, 1918 óta pedig 
Moszkvában magas rangú bolsevik tisztségviselőként tevékenykedett." 

Vlado Copié szerint Diamantstein egy megvásárolható szerencsétlen 
figura, egy deklasszált osztrák számvevő tiszthelyettes, akit a pénzen 
kívül az égvilágon semmi sem érdekel, aki nem örül semminek sem, csak 
a pénznek, ez „ a laktanyák és bankok megrohamozásáról" szóló mese 
pedig közönséges csalás. Semmi másról nem beszéltek Diamantsteinnel, 
mint közönséges geseftr&l, mert csak azért férkőzött a párt soraiba, 
hogy valamilyen hasznot húzzon belőle. Diamantstein nem „bolsevik", 
hanem szélhámos, akinek egyetlen jelmondata ez volt: „ha lesz pénz, 
nem marad el a siker s e m . . . " ö ezt a rendőrségi agent provocateurt 
egy félkegyelmű szélhámosnak tartotta, és az ilyenfajta dilettánsokkal, 
akik a bolsevizmust „rántott csirkének" tartják, ő sohasem szándékozik 
komolyan együttműködni. 

Frédi Sima Miljust is terheli mint ultrabolsevikot és az illegális szer
vezet fővezérét. „S ima milliókkal rendelkezett, kisezer helyre küldött 
pénzt, azt állítva, hogy pénz nélkül senki sem hajlandó csinálni semmit, 
hogy az emberek önzők és kíméletlenek. Sima teljesen átadta magát a 
bolsevizmusnak, testestül-lelkestül, azt hirdeti, hogy kész feláldozni az 
életét is a bolsevizmusért, ha szükség lesz rá . . . " 

Sima Miljus", a katonai börtönökben és táborokban internáltként való, 
évekig tartó sínylődése után (ugyanebből a helyőrségi börtönből szaba
dult a fordulat idején, 1918 októberében) haloványan, beteg kazamata
sápadtsággal, fakó arccal, emelkedett hangon, bujkáló, alig észrevehető 
ironikus mosollyal: „ E z mind hazugság, messze van még az utolsó fel
vonás, amikor életet kell á l d o z n i . . . " 

///. 27-én, délelőtt 9 órakor 

Nagyon ócska ponyva, ha egy ilyen félírástudó diamantsteini nyomo
rult a motívumait az „anyának" nevezett közismert témára írt legszenti-
mentálisabb variációval indokolja. „ C s a k az édesanyja miatt bocsátko
zott ez a Frédi kalandba", hogy „gondoskodjon édesanyja életéről", de 
az anyának ezt a motívumát a legátlátszóbb es teljesen összefüggéstelen 
ellentmondások szövik át. Mert Frédi, saját bevallása szerint, tekinté
lyes összegekkel rendelkezett, a pénzt tetszőleges joga alapján igen szűk
markúan osztogatta, és jóllehet magára, saját szükségleteire viszonylag 
sokat költött, mégis rendkívül megörült, „amikor a szerb katonai misz-
sziónál havi 3600 koronás járadékot biztosíthatott édesanyja számára, 
még mielőtt visszatért volna az országba", „ ö , személy szerint, Őfelsége 
hívének vallja magát" (a vörös huszáratillában feszítő lovassági tábor
nokénak, aki ma uralkodói magasából uralja ezt a cs. és kir. helyőrségi 
ítélőszéket, Vesovic ezredes feje fölül), és „mint őfelsége lojális híve, 



amit tudott, és ami előtte ismeretes volt, mindent elmondott már a zág
rábi Petrinje utcai Királyi Rendőrkapitányságon 1919. V I I I . 2-án tett 
vallomásában", azaz teljes tizenkét nappal azelőtt, hogy a felkelésnek 
ki kellett volna törnie. Ó mindenben „ideális ember és hazafi, nem pedig 
bolsevik". „Magyarországon, német nyelven írt ajánlólevele alapján a 
Külügyi Népbizottságon nyert elhelyezést, a kommunista külügyminisz
ter, Pór Miksa alatt, Pest, Rózsa utca 61. alatt, Zágrábba pedig, az 
Ilica utca 55. alá, a párt helyiségeiben Kun Béla írásbeli meghagyásával 
érkezett a program szerint." 

„Mi volt a programja?" 
Frédi már Pesten „arra a meggyőződésre jutott, hogy Kun Béla az 

emberiség legrondább fekélye", és mivel kezdettől fogva elvi ellensége 
volt minden bolsevik koncepciónak, ő „azzal a kizárólagos szándékkal 
bocsátkozott ezekbe a dolgokba, hogy bűnözőket és betörőket leplezzen 
le". Csupán azért akart beférkőzni ezekbe a szervezetekbe, „hogy le
leplezze, majd feljelentse és bíróság élé juttassa őket, ós sajnálja, hogy ez 
nem sikerült néki, mert idő előtt letartóztatták". „ M a , mindezek után, 
mégis örül, hogy letartóztatták, és hogy csak a letartóztatásban kezdett 
él beszélni, mert ha a megelőzés szándékával saját szakállára elárulja 
ezt az összeesküvést, akkor a kommunista szervezet halálra ítélte volna őt, 
és az ultrabolsevikok, mint amilyen Oraéa, Copic, Milju? vagy Steva 
Kopcilovic, megölték volna, mint egy kutyát." Még Magyarországon 
kételkedni kezdett a bolsevizmusban, és egyedüli hibája az, hogy túl 
lassan dolgozott. Őbenne is ugyanúgy már kezdettől fogva kételkedtek, 
ez ügyben tessék utánanézni bizonyos Grubornak, akinek igazolnia kell, 
hogy feljelentette őt a szervezetnél mint kommunistaellenes elemet, de 
jelenleg is, itt a börtönben, halállal fenyegetik. Arra a kérdésre, hogy 
ki fenyegeti, így válaszol: „ A Belgrád Centrále és minden vidéki fiókja 
Sima Markovié és Filip Filipovic alatt." Bizonyos Rafajlovic, az ötödik 
ezred katonája is megfenyegette, és ő tudja, hogy ezek az ultrabolsevi
kok meg akarják ölni Svetozar Pribicevicet. Az első naptól kezdve biz
tos volt abban, hogy le fogják tartóztatni, de ő megbékélt azzal, hogy 
így kell lennie, mert ez megfelelt neki. 115 000 koronát költött el saját 
szükségleteire, a Piament pedig senki sem olvassa, mert semmilyen iro
dalmi értékkel nem bír. Az első naptól kezdve érthetetlen volt számára, 
hogy Metzger százados valójában miért működik együtt bolsevikokkal, 
mivel Metzger monarchista, karlista, a Habsburg-restauráció híve, „ K r o -
nenorden- és Leopoldsordentrager és k. u. k. Umstürzler". 8 

A bíró urak közül, a bíróság elnökével az élükön (az esküdtek között 
pedig ott ül egy őrnagyi rangú volt császári és királyi hadbíró is, aki 
ugyanennek a császári és királyi helyőrségi bíróságnak bírájaként tegnap 
még I. F. J . alatt császári akasztófával fenyegette ennek a pernek egyik 
fővádlottját, Sima Miljult, amikor az 1917—18-ban ebben a császári és 
királyi börtönben osztrák hazaárulóként ült) senkinek sem jut eszébe 
megkérdezni magától vagy ettől a Fréditől, hol vannak az anyagi bizo-



nyítékaik ennek a zagyva, hamis logikájú képzeletnek az alátámasztásá
ra , amely egy olyan közönséges zavart fikciótól származik, aki az ő 
unintelligens személyiségének minden hisztérikus kapacitását meghaladó 
agent provocateun szerepbe csöppent. 

Frédi már a Petrinje utcai Királyi Rendőrkapitányságon 1919. I X . 17-
én felvett jegyzőkönyvben elismeri, hogy provokatori szerepet játszott, 
„mert köztudott, hogy minden konkrét akció meghiúsításának szándé
kával vállalta a provokatori szerepet". Most izzal vádolják, hogy Kun 
Béla ügynöke, és a bíróság előtt fel szeretné olvasni a védekezését, a 
védőbeszédét, s annak ellenére, hogy a bíróság ezt nem engedélyezi, ő 
mégis kihúzza zsebéből a kéziratot, és itt, ez ítélőszék előtt mégis el
kezdi olvasni. 

„1919. I I I . 19-ig Párkányon dolgozott, a fiiniosztályon, de mivelhogy 
az édesanyja éhezett, úgy döntött, hogy valami pénzt fog keresni az 
édesanyja számára. Még Pesten kapcsolatba került a jugoszláv katonai 
misszióval, de az , amikor K u n Béla hatalomra került, sajnos, távozott 
az országból. Semmi szín alatt sem akart belépni a Vörös Hadseregbe. 
A z események történelmi bizonytalanságától megzavarodva egy nagy
stílű akcióra szánta el magát, és a tervét, ezt a megbízható tervet fel
ajánlotta bizonyos jugoszláv tényezőknek, de hogy kiknek, azt még e 
bíróság előtt sem árulhatja el, ám a tervet papíron nagyon szépen ki
dolgozta." 

A sötétrózsaszín bársonygalléros uraságok egyike: „Mindez nagyon 
szép, kiskomám, de semmi köze ehhez a dologhoz, beszélj csak te ne
künk a tárgyalásról és ezekről a vádlottakról, hogy is volt az veled és 
ővelük!" 

A z úgy volt, hogy Frédi megegyezett ezzel a titokzatos jugoszláv 
rendőrségi tényezővel, hogy „amennyiben vállalja ezt a feladatot, akkor 
az édesanyja Újvidéken 1500 koronát fog kapni mindaddig, amíg ő ezt 
a munkát végzi, és ezek szerint ő bizonyítani tudja, hogy nem bolsevik 
ügynök" (ezt különösen hangsúlyozza), „mivel meggyőződése szerint 
soha nem volt bolsevik, sem gondolatban, sem tetteiben, és az , amit 
1919. V I I I . 2-án beismert, nem igaz, mert a bolsevizmus nem utópia, 
hanem bűnözés . . . " 

Ülnek a bíró urak a gálában feszítő lovassági tábornok arcképe alatt, 
hallgatják ezt a hazafijukat, „aki mindig a jugoszlávságért fáradozott", 
és aki ma is „ a jugoszláv állapotok konszolidálásán kíván fáradozni," 
aki véletlenül keveredett ebbe a kalandba, és olyan vád szól ellene, 
mintha aktívan tevékenykedett volna a kommunista mozgalomban, való
jában pedig semmi mást nem akart, mint a nép soraiban a népért dol
gozni, mert ő igaz hazafi, és nem áruló! Ideológiailag ő valójában Koráé 
miniszter híve, és kitart amellett, hogy a Jugoszláv Kommunista Párt 
vezetősége, amely a legális vezetőség szerepét játssza, valójában illegális, 
és hogy ezek a bolsevikok itt a bíróság előtt nem politikusok, hanem 
bűnözők! 

— Térj a tárgyra, kiskomám, elég ebből! 



— Még csak két o l d a l . . . 
És így Frédi olvassa tovább nyomorúságos vallomását, a bíró urak, a 

magas hadosztálybíróság esküdt urai pedig unatkozva hallgatják, telje
sen passzívan, lelki közönnyel. 

— Meggyőződésből voltam provokátor, és büszke vagyok arra, hogy 
szolgálatot tettem a hazámnak, és egyetlen bűnöm: az, hogy nem jelen
tettem föl magam előbb, abból a becsületes szándékomból fakadt, hogy 
mindent leleplezzek, amit meg is tettem a bíróság előtt. És íme, még ma 
is, édesanyám a Matuzovic típusú alakok túsza, az én érdemem pedig 
az, hogy felszámoltam az illegális mozgalmat. 

Vlado Copié idegesen arra kéri a bíróságot, hogy ezt a vallomást csa
tolják a jegyzőkönyvhöz, és mint bizonyítékot hitelesítsék, de a bíró
ság ezt elveti, természetesen formai okokból, mert a bíróság nem enge
délyezte, hogy Frédi felolvassa vallomását. 

Frédit három hónap börtönre ítélték, és csendben, idillikusán éldegélt 
azután mint nyugodt és lojális ál lampolgára ennek az országnak, névte
len vidéki titkárként vagy adótisztviselőként, de hogy mi történt vele 
ebben a háborúban, és hogy él-e még, ki tudná megmondani? 

Vlado Copié és Sima Miljul életét áldozta a bolsevizmusért, saját 
zászlóik alatt estek el, Metzger százados pedig Metzger alezredesként 
lépett el a politikai színtéren Jankapuszta körül. Holland gyarmati k a 
tonai kiképzőtiszt helyett terroristák kiképzőtisztje lett Jankapusztán. 
Attól függetlenül, hogy minden fővádlottat felmentettek, a Plamenr&\, 
amelynek további kiadását az utolsó horvát bán, nemes Mihalovié, 
Bach 1851-ből származó pátense alapján 1919 augusztusában betiltotta, 
még évekig azt írták, hogy Kun Béla sajtóorgánuma volt, amelyet a ma
gyar kommün érdekeinek szolgálatában indítottak, pénzelték és nyomtat
tak. 

(Narodna armija, XVIII / 1961. / XII. 22./1168 st. 10—11 o.) 

T A L Á L K O Z Á S O M D I A M A N T S T E I N N A L 
1919 kora tavaszán 

Délután két óra tájt megszólal az ajtócsengő. Fölállok a szülői asztal
tól, az ebéd mellől. Az ajtó előtt egy ráncos, nyomorúságos, zavart , 
sajnálatra méltó figura. 

— J ó napot! 
— J ó napot, tessék. 
Pestről érkezett a fickó, fontos ügyben, de Sima nincs Zágrábban . . 
— N e m találja Simát, de melyik Simáról van szó? 
— MiljusYól! Beszélnie kell vele, elutazott, az öregasszony nem tud

ja, mikor jön haza. 



— Milyen öregasszony? 
— Akinél lakik. 
— És az hol van? 
— Palmoticeva 12. 
Az, hogy ez az ember tudja, hogy Sima a Palmoticeva 12. alatt lakik 

(a futárok szigorúan bizalmas titkos szálláshelyén), veszélyes méreg 
cseppjeként ragadt meg a fülemben, és ettől a pillanattól kezdve min
dennel szemben, amit erről az „elvtársról" később hallani lehetett, el
utasítóan gyanakvó maradtam, olyannyira, hogy nem sikerült neki még 
egyszer találkoznia velem. 

— És ki adta meg magának ezt a címet? 
— Tuna. 
— Melyik Tuna? 
— Tomalic. 
— És ön mikor érkezett Pestről? 
— Pár napja. 
— Vagy úgy, és Tunát honnan ismeri? 
— A Színházi kávéházból. 
— J ó , de mití tehetek én önért? ö n azért jött ide Pestről, hogy én 

megmondjam magának, hol van Sima? 
— Dehogy, hisz maga a Platnen szerkesztője! 
Látom, az ember ragaszkodik ahhoz, hogy beszélgessen velem, és en

nek érdekében kitartó, mint az alamizsnáért esdő koldus. Kellemetlennek 
tűnt, hogy beengedjem, ezért megkértem, engedje meg, hogy befejezzem 
az ebédet — édesanyámnál ebédelek —, kérem, sétáljon egyet, csak né
hány perc az egész. 

ö t perc múlva találkozunk, a gesztenyefasor alatt vár a 9-es szám 
alatt, a bejáratnál. Elmormogta a nevét (úgy hiszem, azt mondta, Wal-
ternak hívják), hogy fontos feladattal érkezett Pestről, egyenesen Kun 
Bélától. Üdvözletet hoz számomra Ljustinától, Matuzoviétól és Pór Mik
sától. 

Mint derült égből, egyszerre Kun Béla, Matuzovic, Ljustina, Pór 
Miksa (a külügyminiszter), majd a Platnen, majd Tuna TomalSic és cse
kélységem, gyönyörű együttes ennek a Waiter úrnak a vezényletével, 
akinek Tomaíic elárulta a szigorúan bizalmas Palmoticeva 12. alatti 
címet. 

— És Simát ismeri? 
— Természetesen. 
— De ha nincs itthon, hol ismerte meg? 
— Belgrádban. 
— Vagy úgy, maga Belgrádból érkezett, nem pedig Pestről? 
— Nem, Újvidékről, ott él az édesanyám. 
— És ki mondta magának, hogy az anyámnál étkezem? 
— Tuna TomaSic. 
— És TomaiSictyal ön találkozni szokott? 
— Igen, Cesareccel vacsoráztunk e g y ü t t . . . 



Most még ez a vacsora is Cesareccel, tehát minden konspiratívan, Ce 
sáreo pedig semmit sem mondott nekem erről a vacsoráról, és így a be
szélgetés mind zavarosabbá és kiismerhetetlenebbe válik. 

Így gondolkozom: „Tuna megmondta neki, hogy anyámnál ebédelek, 
de miért éppen Tuna mondta volna meg neki ezt, és honnan tudja Tu
na, hogy hol lakik Sima, Kun Bélának enől a íutárjáról pedig hogyhogy 
nem szólt nekem egy szót sem?" Udvözöltet Ljustina, Kun Bélától is 
üdvözletet hoz számomra, rosszul beszél horvátul, de amikor azt ja
vaslom, hogy fordítsuk magyarra a szót, ugyanúgy dadogni kezd — 
látható, hogy nem tud jól sem magyarul, sem németül. A magyar más
salhangzókat különös lágy ejtéssel képezi, nem tesz különbséget köztük, 
mintha szlovák vidékről származna, egy primitív, aki mindkét nyelvet 
az utcán tanulta, ezért megkérdezem, hova valósi. 

— Újvidéki. 
— És hogy jött most Pestről? 
— Leszerelték mint katonát, Rechnungsunteroffizierként 9 szolgált a 

Dolomit-hegységben. 
A beszélgetés során, hogy végül megállapítsam, mit akar tőlem, foj 

tott hangon, konspiratívan válaszol, hogy fel kell venni a közvetlen 
kapcsolatot a Plamen szerkesztőségével, annak a speciális feladatnak 
megfelelően, amelyet Kun Bélától személyesen kapott. 

— Hol találkozott Kun Bélával? 
— A Korpskommandónál, az Andrássy utcában. 
Egyszer csak, egy befejezetlen mondatot félbeszakítva, váratlanul, ide

gesen, gyors léptekkel egyenes vonalban átsietett a bejárattal szemközti 
oldalra a Frangepánhoz címzett fogadó ele és onnan folytatta útját a 
Medulic utca irányába. 

Meglepetésemben megálltam, hogy lássam, hova vágtatott el oly ide
gesen, amikor, íme észre sem vettem, hogy a Színház tér felől a rendőr
főnök, Jos ip Vragovic közeledik. Ezt a Vragovicot a háború alatt mint 
egyfajta liberálist, koalíciópárti darabontot, Bogdán Stopár ismerősét 
volt alkalmam megismerni, zűrzavaros antantofil beszélgetések a háború 
alatt Ausztria elkerülhetetlen összeomlásáról. Vragovic üdvözli, majd 
amikor elhalad, Diamantstein visszasettenkedik a bejárattól, szemmel 
láthatóan izgatottan. Kérdem, miért szökött át oly hirtelen a túloldalra, 
„hogy ez az alak", mondja, „ne lásson meg bennünket e g y ü t t . . ." 1 0 

Az összes zűrzavaros adat után ez a jelenet még inkább felizgatott, se 
nem beszél horvátul, sem a magyarban nem tökéletes, aztán újvidéki 
születésű, de Belgrádból érkezik, ott megismerkedett Simával, de Pór 
Miksától van megbízatása, és mindez megerősítette azt a gyanúmat, hogy 
egy zavaros, mindenképpen bizonytalan személyről van szó, ez a mo
mentum pedig, ahogy elkerülte a rendőrfőnökkel való találkozást, olyan 
fogas kérdés volt, amelyre nehéz volt válaszolni. Logikus lett volna, 
hogy megkérezzem, hogy lehet az, hogy ismeri a rendőrfőnököt, aki épp 
ezekben a napokban lett az ad intertm,11 amikor alig pár napja, hogy 
megérkezett Pestről, Belgrádból vagy Újvidékről, és már ismeri a rend-



őrség főnökét. Ám ezt a kérdést egyszerű gyanakvásból, konspiratív ösz
tönnel elhallgattam, s attól a pillanattól kezdve végleg megingott a 
bizalmam. Ügy tűnt, hogy egy agent provocateurrel beszélek. Beteges, 
kusza és ostoba volt minden. 

Végtére megkérdeztem, nagyon röviden és taitózkodón, mit akar tő
lem. 

— Sürgősen beszélnie kell Simával, mondjam meg neki, Zágrábban 
van-e Sima vagy sem. 

Ezt válaszoltam neki: „ H a ismeri Tunát" (ami éppúgy fölöttébb gya
nús adat volt a számomra), „akkor majd en megüzenem Tunának, hogy 
jelentkezzen nála, mégpedig holnap tizenegykor a Színházi kávéházban, 
majd ott találkozik Tunával és tőle megtudhat mindent, amire kíváncsi, 
ha az Tuna számára ismeretes." 

Ezt a találkozást követően Alfréd Diamantsteinnal nem voltam sem köz
vetlen, sem közvetett kapcsolatban. Mindez, amit Matuzovié utasítására 
a zágrábi színtéren Vlado Copiétyal és Simával kapcsolatban tett, száz
százalékban gyanús ügynek tűnt előttem. Ana»chista támadásra szövet
kezni a Posta és a Háromegy Királyság király' horvát országos kormá
nya ellen egy kifejezett karlistával, Metzger századossal, aki karlista 
voltát cseppet sem titkolta, sőt ellenkezőleg, lépten-nyomon fennen han
goztatta — igencsak oktondi tervnek tűnt a számomra. Pesti sugallatra 
volt mindez kivitelezve — more hunganco12. De míg Pesten egy ment
hetetlenül elvesztett háborúról, az osztrák—magyar imperialista hata
lom széthullásáról, a hatalmas, többé-kevésbé osztályöntudatos, kiéhezett 
proletártömegek lázadásáról volt szó, addig itt nálunk, Horvátország
ban, az ország egyik részében uralkodó forradalmi helyzetben, ahol a 
demobilizált vesztes tömegek mentalitása uralkodott el, a politikai erők 
helyzete, mentalitása és viszonyai, a háborús szerb győzelemre való te
kintettel lényegesen különböztek a magyarországiakétól. 

(Kézirat 1976-ból) 

Túri Gábor fordítása 

Megjelent: Miroslav Krleža: Dnevnik (u V tomova) című könyvében. 
I II . kötet (1933—1942), 461—475. o. 

N I Š R O Oslobođenje Sarajevo ( O O U R Izdavačka djelatnost: Eksklu
zivni izdavač djela M. Krleže) — Suizdavač: 1 K R O „Mladost" Zagreb. 



Jegyzetek 

egyetlen szót sem ért 
ez a kreatúra pedig egy ostoba kutya 
(Manschinengewehr) géppuska 
„hogy felakasztanak-e engem itt az urak vagy sem, számomra ez teljesen 

mindegy" 
„igen, honnan és hogyan jövök én egyáltalán althoz, hogy itt üljek, mint 

holmi ügyefogyott?" 
számvevő tiszthelyettest 
„Egy szót sem értek, ez a gazfickó hazudik, nem tehetek semmit ellene, de 

ez a senkiházi egy szégyentelen hazudozó, és ha így folytatja, le
keverek neki egyet." 

„a Korona- és a Lipótrend tulajdonosa és cs. és kii. felforgató" 
számvevő tiszthelyettesként 

0 Amikor Okaikkal beszélgettem erről az A. D.-nal való találkozásomról és 
erről a jelenetről, hogy miként hagyott faképnél egy mondat köze
pén, és a rendőrfőnök közeledtét látva hogyan surrant át a bejárat
tal szemközti oldalra, (Deáknak eszébe jutott, hogy a Diamantstein-
re vonatkozó rendőrségi anyagot átnézve felfedezte, hogy azt rög
tön Zágrábba érkezése után letartóztatták valami apróság, valami 
pénzsikkasztás miatt. Elképzelhető, hogy akkor ismerte meg a rend
őrség főnökét is, és amikor konspiratív ügyben velem akadt dlolga 
— hogy ne kompromittálja magát azzal, hogy a társaságomban 
mutatkozik —, egyszerűen kereket oldott. 
Mielőtt ezek a körülmények a tudomásomra jutottak volna, az a 
túloldalra való átsurranása számomra teljesen érthetetlen maradt. 

1 ideiglenesen 
2 magyar szokás szerint 



Interview 

Jovo Paripović 

INTERJÚ RANKO KONCÁRRAL 

Történetirásun'k az utóbbi években egyre jobban a közvélemény ér
deklődésének középpontjába került. Szűkebb vagy tágabb értelemben 
vett történelmi kérdésekkel kezdtek foglalkozni olyanok is, akiknek ez 
nem szakterületük. A maga módján ez arra utal, hogy alapos munka 
vár a történészekre a z anyag kutatása és rendszeiezése terén. Ranko K o n 
cár újvidéki történésszel és a Tartományi Pártb : zottság nemzetek közötti 
viszonyokkal foglalkozó bizottságának elnökével arról beszélgettünk el, 
hic et nunc hol tart a jugoszláv történetírás, mi.'yen kérdésekkel szembe
sül, és hogyan magyarázza egyes események eltérő értelmezését. 

J . P.: Számunkra úgy tűnik, hogy egyetlen területen, így a történet
írás szférájában sem tudunk meglenni melléfcc.ások nélkül. Vajon mi
lyen kárt okozott történetírásunknak a jugoszláv múlt nemzeti parciális 
és regionális megközelítése és a memoárirodalom áradata? 

R. K . : A történetírás kedvező folyamatai mellett olyan változások is 
végbementek, amelyek jelentősen megbontották egységét. Lassan elju
tottunk addig az álláspontig, hogy a jugoszláv forradalom nem egysé
ges és oszthatatlan, s ez kérdésessé teszi átfogó értelmezését is. 

Most olyan időszakban vagyunk, amelyet í ragmentális jelenségekre 
alapozott, a történetírás módosítására törekvő publicisztikai és egyéb 
munkák tömkelege jellemez. Ügy tűnik, hogy ezen az alapon minden 
bizonyítható, ezért nyugodtan nevezhetjük őket közönséges okoskodás
nak és elvont konstrukcióknak. A történetírást meg kell védenünk ezek
től a művektől, amelyek a múlt megértése és értelmezése helyett a tör
ténelmi múltra hivatkozva kétségbe vonják és megkérdőjelezik a mát. 

J . P.: Ennek talán az is oka, hogy történeti) ásunk nem adott választ 
múltunk számos kérdésére. 

R. K . : Véleményem szerint a kutatásai tárgyát képező kérdéseket 
megválaszolta. Politikai opportunizmusból azonban nemegyszer kerülte 
a kényes és történelmi értelemben véve meg mindig nyitott kérdéseket. 



Ezeket a z okokat ugyan radikálisan bírálhatjuk, de a történelemtudo
mányban ez a hozzáállás többnyire megértésié talál. Vasa Cubrilovic 
akadémikus, az ismert történész mondta, hogy a történésznek jogában 
áll egyes történelmi tényeket elhallgatni, de sohasem hamisíthatja meg 
azokat. Némileg talán türelmetlenebbek is vag)unk, amikor azt várjuk 
történetírásunktól, hogy ilyen rövid idő alatt minden kérdést megvála
szoljon. Pedig még csak most következik háború utáni történelmi fejlő
désünk összetett kérdéseinek és folyamatainak tanulmányozása, ami már 
most számos ellenvéleményt vált ki. 

J . P.: Melyek ezek a kérdések? 
R. K . : Csak néhányat említenék, ilyenek például az etatizmus jellege 

és gyökerei, a J K P - n e k a parasztsághoz vaió viszonyulása, a nemzeti 
kérdés, a Tájékoztató Irodával való összetűzés, a párt magatartása és 
sajátos jellemvonásai stb. Érdekes, de ezeknek és más kérdéseknek már 
van bizonyos impresszionista vagy publicista-irodalmi értékelése. A z ben
nük a borzasztó, hogy a történelmi értékelést egészében véve hozzá 
nem férhető vagy ki nem kutatott dokumentumokra alapozzák, amit 
azután tudományos megfigyelésekként kezelnek. Félő, hogy a rendelke
zésre álló dokumentumok önmagukban tevés megállapításokra engednek 
következtetni, mivel annak idején a mozgalomban taktikai célokat szol
gáltak, utólag tehát olyan benyomást kelthetnek, amely nem felel meg 
a történelmi valóságnak. Ilyen például a tézis, hogy a J K P 1946-ban 
felszámolta a többpártrendszert, holott ez l-H 1-től sohasem tartozott 
stratégiai céljai közé. 

J . P.: Bizonyára vannak még más félreértések is. 
R. K . : Természetesen. Ilyen komoly kérdésnek számít, hogy nálunk 

két forradalom fonódott össze, pontosabban szólva a szocialista forra
dalom egyben polgári demokratikus forradalom is volt, és megoldott 
olyan alapvető problémákat, mint amilyen a nemzeti és agrárkérdés. 
E z volt a népfelszabadító háború legfontosabb erőforrása és bázisa, amely 
radikálisan megváltoztatta a J K P szociális összetételét. Ilyen értelemben 
a párt a háború végén nem volt azonos négy évvel korábbi önmagával, 
mert ekkor már a parasztság volt meghatározó eleme. Vajon a nem 
egyértelműen osztályjellegű folyamatként kibontakozó forradalom elem
zői képesek lesznek-e tanulmányaik során megérteni, hogy Jugoszlávia 
háború utáni társadalmi fejlődésében miért éppen a nemzeti és agrár
kérdés váltott ki ellentmondásokat és vezetett válsághoz? Minden olyan 
forradalomnak, melynek a lapját az agrárnépesség képezi, ha nagyon 
gyorsan át akar váltani szociális célkitűzéseinek megvalósítására, előbb-
utóbb rá kell jönnie: a gyors fejlődésnek ára van. 

Történészeink gyakran szem elől tévesztik a J K P - n a k azt a háború 
előtti időszakban megfogalmazott álláspontját, miszerint a nemzeti kér
dés megoldása Jugoszláviában a szocialista forradalom függvénye. A 
jugoszláv körülmények között ez gyakorlatiiag azt jelentette, hogy a 
nemzeti kérdés a politikai és társadalmi felszabadulás függvénye. A for
radalom fegyveres időszakában ez a kérdés csak politikai értelemben 



nyert történelmi megoldást, s csak a felszabadulást követően vették kez
detüket a szociális folyamatok. Ugyanilyen forradalmi alapon ment vég
be a nemzeti és jugoszláv jelleg történelmi tisztázása. Történelmileg ez 
csakis így volt lehetséges. 

Ilyen értelemben a nemzeti kérdés a háború utáni időszakban viszony
lag bosszú időn át háttérbe szorult. Erre a bel- és külpolitikai körülmé
nyek egyaránt hatottak. 

J . P.: Az következne-e ebből — mint ahogyan egyesek állítják —, 
hogy a háború utáni két évtizedben Jugoszláviában nemzeti kérdés nem 
létezett, mert a társadalmi folyamatok végérvényesen háttérbe szorítot
ták? 

R. K . : A jugoszláv társadalom háború utáni két évtizedét a mai fej
lődés, de különösen alkotmányos rendszerünk bírálata kapcsán tartják 
sokan igazi modellnek. Szabad legyen itt és most emlékeztetnem a J K S Z 
K B Végrehajtó Bizottságának a hatvanas évek elején a nemzeti kérdés
sel és a nemzetek közötti viszonnyal foglalkozó ülésén elhangzott, de 
kevésbé ismert értékelésére, melynek következtében a J K S Z V I I I . kong
resszusa is először foglalkozott ezekkel a kérdésekkel. A z ülés részvevői 
többek között kimondták, hogy „politikai válságról volt szó, és nem ér
vényesült nézetazonosság a fejlődést illetően és a vezetőségek között", „ a 
köztársasági szeparatizmus és partikularizmus növekvőben van", „gyen
ge a gazdaságon belüli kapcsolatteremtés", „ a háborúban jobban jugo
szlávnak éreztük magunkat", „konföderáció vagy szocialista közösség fe
lé haladunk", „vezetőink a kispolgári ösztönösség és nacionalizmus ha
tása alá kerültek", „ a Zágráb—Belgrád viszony olyan mint 1930-ban", 
„mindenki a maga köztársaságának érdekét nézi", „túl nagy a demokrá
cia", „nincs központi kormány", „ a válság oka a VI . és VII . kongresz-
szus, amely fellazította a J K S Z - t " , „ a köztársaságokat beruházási mánia 
kerítette hataknába", „Vajdaság vezetősége retteg az autonómia veszé
lyeztetésétől". 

Ezzel csak arra szerettem volna rámutatni, hogy milyen távol áll még 
tőlünk forradalmi múltunk átfogó tanulmányozása, és mennyire hajla
mosak vagyunk egysíkúan megítélni a kivételes fontosságú történelmi 
kérdéseket és folyamatokat. 

J . P.: Egy alkalommal említette, hogy körmönfont oppozícióval van 
dolgunk, amely ugyan nem támadja közvetlenül a forradalmat, de tagad 
mindent, amit úgymond normális ésszel sohasem lenne szabad kétségbe 
vonnunk. Mondjon néhány szót az ellenzéki ttvékenységről. 

R. K . Ilyen értelemben a mi történelmünk sem kivétel, ide-értve a 
forradalomhoz való viszonyulást is. Talán azt mondhatnánk, hogy meg
határozott idő elteltével minden forradalom azonos sorsra jut, felvető
dik történelmi igazoltságának kérdése, és az, volt-e lehetőség a kitűzött 
célok máskénti megvalósítására. Van, amikor ez a vita évtizedekig el
húzódik. Ügy tűnik, hogy az utóbbi években nálunk is erről a jelenség
ről van szó. 

Történetírásunk igen egységesen ítéli meg újabbkor! történelmünk leg-



fontosabb mozzanatait. Bizonyos kérdésekben ugyan eltérőek az állás
pontok, de ami forradalmunkat illeti, többnyire nem kérdőjelezik meg 
legfontosabb történelmi jellemzőit és folyamatait. Ezeket legfeljebb csak 
a publicisztika és a memoárirodalom tette kérdésessé E z utóbbi egyik leg
fontosabb jellemzője, hogy a forradalom meghatározó jelentőségű egyé
niségei kérdőjelezik meg a dolgokat, akik tevékenységükkel többé-ke
vésbé demokratikusabbá vagy éppenséggel dogmatikussá és bürokratikus 
jellegűvé tették. A z ilyen nézőpontok közül nem mindegyik számit ú j 
nak, egyesek már a népfelszabadító mozgalom idején feltűntek, ma pe
dig azért fogadják el általános vonatkozásban a forradalmi múlt bíráló 
felülvizsgálásának „újszerűségét", mert állítólag korrigálja a megideolo
gizált történetírást. 

J . P.: Az utóbbi időben főleg olyan tézisek vonják magukra a figyel
met, amelyek tagadják a forradalom legitimitását, a polgári társadalom 
természetes történelmi fejlődésének megszakításáról beszélnek, vagy 
szerbellenesnek minősítik a JKP jugoszláv irányvételét, azt állítva, hogy 
pártunk tudatosan kerülte a szerb kérdést. 

R. K . : Ezekre a kérdésekre a legkomolyabb kutatások vagy okosko
dások sem adhatnak választ. Általában megfeledkeznek arról, hogy for
mailag egyetlen forradalom sem legitim, és hogy a jugoszláv helyzet 
1941. évi történelmi kimenetele más is lehetett volna, az áldozatok száma 
és a tesvérháború is vitatható, de a győztes forradalom máig tartó ha
tása problémáival és válságaival együtt nem tartozik a történetírásra 
mint tudományra. A J K P a forradalmat olyan körülmények között és 
úgy vitte véghez, ahogyan tudta és történelmileg lehetséges volt, ami
lyennek végül is a tömegek elfogadták. Ezt aligha befolyásolhatta a ma 
élő utódok és kritikusok bölcsessége és gondolkodásmódja. 

A J K P háborús programjának elemzése egyértelműen arra utal, hogy 
1941-ben a jugoszláv valóság a közös népfelszabadító háború megindí
tásán kívül mindent felkínált, kezdve Jugoszlávia újrateremtésének az 
eszméjétől a népek testvériségéig és egységéig. Éppen ezért abszurdum 
azt állítani, hogy a párt jugoszláv irányvétele bármilyen vonatkozás
ban és foármelyt népet illetően is csak vaiamixéie durva tréfa volt egy 
másik nép érdekében. A kérdésre válaszolva rendkívül megalázónak tar
tom, hogy így értékelik a szerb nép tömeges népfelszabadító mozgalmát, 
és hogy ezt a népet a párt vezette félre. 

J . P.: Ma már nem számít tabutémának az sem, hogy a Komintem 
milyen hatást gyakorolt pártunkra és forradalmunk menetére. E kér
dés boncolgatásával forradalmunkat sztálinista jellegűnek igyekeznek mi
nősíteni. Mondana erről valamit? 

R. K . : Abból a tényből, hogy a J K P forradalmi fejlődése a Komin
tem politikai légkörében ment végbe, aligha lehet arra következtetni, 
hogy sztálinista jellegű volt, különösen a forradalom egészének áttekin
tését követően. Ezek a nézetek már önmagukban is ellentmondásosak, 
mert ekképpen aligha találnak magyarázatot a jugoszláv forradalom 



szervezettségére a második világháború idején, de különösen arra a tény
re nem, hogy éppen a Komintern és Sztálin követeléseivel ellentétes ala
pokon jött létre. H a jugoszláv keretek között nem került volna sor a 
forradalomra, a J K P is elsüllyedt volna a második világháború ellen
állási mozgalmainak tengerében, amely a Kominternt, illetve a sztálini 
doktrínát szimbolizálta. A jelenlegi körülmények között ezek a kérdések 
összefonódnak, és mindinkább azoknak az erőknek a politikai platform
ját képezik, amelyek a történetírás által igyekeznek bizonyítani a J K P 
és a J K S Z állandó és le nem küzdött sztálinista jellegét. 

J . P.: Az autonómia eszméjét egyesek leegyszerűsítik, vagy elferdítik. 
Szeparatizmusnak tekintik, az utóbbi időben pedig mindinkább olyan 
eszmének, amely széttagolja a szerb nemzetet. Ön hogyan vélekedik az 
autonómiáról? 

R. K . : A történelmi munkákban nem találkozhatunk ilyen nézetekkel, 
de annál inkább a politikai szónoklatokban. A vajdasági autonómia po
litikai gyökereinek a teljesebb megértése érdekében alaposabban szemügy
re kell vennünk azokat a múltbeli körülményeket, amelyek között kiala
kult. Erről csak nagy vonalakban szólnék. 

Megemlíthetjük, hogy már a jugoszláv állam létrehozásakor, 1918-ban 
jelen volt az autonómiára való törekvés. Akkortájt többféle lehetőséget 
láttak arra, hogyan csatlakozzon Vajdaság a jugoszláv államközösség-
hez, egyrészt Szerbia, másrészt pedig a Zágrábi Nemzeti Tanács 
révén. Mivel nem volt számbeli egyensúly a két nézet képviselői között, 
azt fogadták el, hogy Szerbiához csatlakozik. Ehhez azonban minden
képpen hozzá kell tennünk, hogy mindkét szemlélet hívei politikai ál
láspontjuktól függetlenül bizonyos fokú autonómiára (önkormányzatra) 
számítottak Vajdaságot illetően az ország leendő alkotmányos berende
zésében. A z Ausztria—Magyarországról való elszakadás és Szerbiához 
való csatlakozás következtében a vajdasági szerbek és horvátok körében 
hirtelen támadt nemzeti felbuzdulás elültével e^yre több probléma tűnt 
fel a társadalmi életben. Egyre elégedetlenebbek voltak Vajdaság általá
nos gazdasági, politikai és kulturális helyzetevei. Polarizálódott a vajda
sági szerb polgári gondolkodás, az államjogi kérdéseket illetően mind 
nyíltabbá vált a tartomány másfajta alkotmányos helyzetének a köve
telése. A harmincas évek elejétől a tartomány gazdasági és politikai hely
zetével való elégedetlenség autonomista politikai mozgalom formáját 
ölti, ami 1935-ben a vajdasági front létrehozásában jut kifejezésre, amely
ben szinte minden polgári párt — kezdve a ladikálisoktól a demokra
tákon, a földműveseken, a Horvát Parasztpárion át egészen a magyar 
pártig stb. — képviseltette magát. A vajdasági autonómiáért küzdő poli
tikai mozgalom, melynek meghatározó elemei éppenséggel a szerb pol
gári pártok voltak, mindenképpen új és bizon\os értelemben sorsdöntő 
jelentőségű volt. Lehettek ugyan bizonyom külc.ibségek létrejöttének mo
tívumaiban, mindenesetre olyan történelmi rea'itásnak számított, amelyet 
méltányoltak a szerbiai polgári pártoK vezetősegei is, amikor nagyrészt 



elfogadták a Vajdaság helyzetével, különösen gazdasági szerepével kap
csolatos bírálatokat. 

J . P.: A JKP másként tekintett az autonómiára mint a polgári gondol
kodás és törekvések. 

R. K . : A J K P másként vélekedett Vajdaságról, mint a polgári körök. 
Álláspontját széles körű társadalmi alapokra helyezte, méltányolva az itt 
élő népek szabadságának és jogainak alapját képező többnemzetiségű jel
leget. Ezek az álláspontok különösen a népfelszabadító háborúban és for
radalomban jutottak kifejezésre. Dokumentumok egész sora igazolja, 
hogy Vajdaság autonómiája a népfelszabadító mozgalom politikai prog
ramja volt és teljesen összhangban állt a J K P - n e k a nemzeti kérdés meg
oldására irányuló politikájával. A népfelszabadító mozgalom vajdasági 
politikai és katonai szervei, intézményei a kezdettől fogva kapcsolatban 
álltak a jugoszláv népfelszabadító mozgalom központi vezetőségével. V a j 
daság küldötteket választott az A V N O J I. cs I I . ülésszakára. Mindad
dig, amíg 1945. július 31-én nem csatolták Szeibiához, a jugoszláv nép
felszabadító mozgalom és a föderáció egyik e'emének számított. Valójá
ban az volt, függetlenül attól, hogy az A V N O J második ülésszakának 
határozatai ezzel kapcsolatosan nem foglaltak állást. A nemzeti alapon 
létesülő jugoszláv szövetségi rendszer határozta meg jövőbeni politikai 
helyzetét. Tito ezt négy hónappal az A V N O J ülésszaka után pontosan 
körülhatárolta: „ . . . Aligha kérdéses, hogy Vajdaság széles körű autonó
miát kap, beleértve más területeket is, amelyek ilyesmire törekszenek, 
de az autonómia kérdése, és a z , hogy az illető tartomány a szövetségi 
rendszer mely tagjához tartozik majd, magától a néptől, illetve annak 
képviselőitől függ majd, amikor a háborút követően sor kerül az állam
berendezés végérvényes meghatározására." A z elmondottak tömören ki
fejezésre juttatják az A V N O J és a jugoszláv forradalom lényegét és jel
legét. Vajdaság népeinek szabad elhatározásától vált függővé az autonó
mia és a hovatartozás kérdése. Véleményem szerint meghatározó törté
nelmi ténynek számít, hogy forradalmunkban a népek ténylegesen dön
töttek hovatartozásukról. Egészen bizonyos, hogy ma másként ítélnénk 
ezt meg, ha ezeket a problémákat dekrétumokkal vagy nem demokra
tikus módon rendezték volna. 

Vajdaság népei ilyen demokratikus elvek szegemében döntöttek amel
lett, hogy Vajdaság mint autonóm tartomány az 1944 novemberében 
létrejött Szerb Köztársasághoz fog tartozni. Történelmileg ez volt a leg
kézenfekvőbb megoldás, tekintettel a szerb lakosság relatív többségére. 
De így döntött Vajdaság minden más népe is. 

Vajon az említett tényekre való tekintettel itélkezhetünk-e ma Vajda
ság autonómiájáról a történelmi összefüggések mellőzésével, s nevezhet
jük-e, a Szerb Szocialista Köztársaság egysége és együvé tartozása poli
tikai ballasztjának? Helyszűke miatt nem áll módunkban ezeknek a kér
déseknek részletesebb taglalása, ez különösen azokra vonatkozik, ame
lyek hazánk háború utáni politikai fejlődése so:án jelentkeztek, és a de-



mokratizálódás folyamatában vetették fel az autonómia jellegének kér
dését, mégpedig eredeti történelmi forrásai szellemében, illetve azzal a 
joggal, hogy hatást gyakoroljanak politikai mibenlétére és társadalmi 
tartalmára. 

Garai László fordítása 

(Megjelent a Danas 1987. február 3-ai számában.) 



NEMZETKÖZI SZEMLE 

Jakobsz István 

KINA A VISSZALÉPÉS UTÁN 

Nyilván sok igazság van abban, hogy túl gyorsan haladni, hirtelen 
nagyot akarni egyenértékű a megtorpanással. E z Kína esetében éppúgy 
érvényes, mint más olyan országokéban, ame.yek fölmérték és fölfog
ták a változtatás szükségszerűségét, azt, hogy a dogmák rabjaivá válni 
nagyon káros. Hirtelen hozzá is fogtak a reformtervekhez, bekövetkezett 
azonban a konzervativizmus visszatérése, a meg nem értés és az egyéni 
érdekek megőrzéséért folyó küzdelem. 

Mao Ce-tung halála után Kínában Teng Hsziao-ping vezetésével új 
elképzelések törtek utat maguknak. A reformtervek kidolgozói között 
volt H u Jao-bang és Csaó Ce-jang, akik hangsúlyozták, hogy a hatalmas 
ország nem maradhat meg a régi módszerek, irányítási módok mellett, 
gazdasági és társadalmi tespedtségben, forradalmi, de főleg gazdasági 
forradalmi átállásra van szüksége. Emlékezetes az akkori pártfőtitkár 
tétele: ami jó a népnek, az jó a szocializmusnak. Ebből kiindulva Kíná
ban megkezdődött a szokatlanul gyors átállás; a reformtörekvések egyre 
több hívet szereztek maguknak. 

Emlékezetes marad például az össznépi kongiesszus második plenáris 
ülése, amelyen Csaó Ce-jang miniszterelnök bejelentette az általános tár
sadalmi reformokat, az állami vállalatokban bekövetkező igazgatási vál
tozásokat. A kormányfő hangoztatta: „Végső ideje szakítanunk a közép
szerűséggel, és át kell térnünk a valódi szellemi értékek kidomborításá-
ra." Ennek a célnak megvalósítása érdekében teljesen újra kellett érté
kelni a gazdaság és az állam, a dolgozók és a tisztviselők eddigi viszo
nyát. Annál is inkább, mert Kína szemben találta magát a gazdasági 
pangással, a kereskedelmi bezárkózás káros következményeivel. A z el
szigeteltség legalább olyan nagy volt már, mint egykor a kínai fal építé
sekor. Ezen a belső erők a szabadelvű gazdaságpolitika bevezetésével, a 
külföld felé való nyitással kívántak változtatni, nem bántva azonban 
azokat az alapokat, amelyeken a kínai szocializmus nyugszik. 

H a viszont szükség mutatkozik rá — mondta a nyolcvanas évek ele
jén H u Jao-bang —, a társadalmi-poiitikai rendszerben is meg kell ten-



ni a tökéletesedéshez nélkülözhetetlen intézkedéseket. Nyi lván arra gon
dolt, hogy az alapelvek megőrzésévei a gazdasági átalakulás szellemé
ben hozzá kell látni a társadalmi és politikai lölépítmény korszerűsíté
séhez. 

Kezdeti lépésként fölülvizsgálták a gazdasági vállalatok belső irányí
tását és a termelési módszereket. Mindenekelőtt nagyobb autonómiát k a p 
tak a gazdasági szervezetek a döntéshozataloan, a termelés megszerve
zésében, a dolgozók jövedelmezésében és a termékek értékesítésében. Ezért 
is hangoztatta Csaó Ce-jang miniszterelnök, hogy a tervek kidolgozásá
ban körültekintőnek, de gyorsnak kell lenni, mert az évtizedes gazdasági 
lemaradás hátráltatja a társadalmi fölópítmény ugyancsak nélkülözhetet
len korszerűsítését. A munka eredményes volt, már kezdetben komoly 
sikerek születtek a termelékenység növekedésében, főleg a mezőgazdasági 
termelésben. Ez csöppet sem mellékes, hiszen egy milliárd embert kell 
táplálni. A párt- és államvezetők ugyanakkor hangoztatták: nem elég 
egy marék rizs helyett kettőt biztosítani az embereknek, kellő föltételeket 
kell teremteni a szervezett, a tudományos ví \mányokon alapuló ipari 
termelésre. Enélkül a Kínai Népköztársaság még nagyon sokáig nem lesz 
alkotó része a nemzetközi közösségnek, nem tud bekapcsolódni abba az 
átfogó kutatómunkába, amelynek célja Keleten és Nyugaton egyaránt 
belépőjegyet szerezni a X X I . század technológiai forradalmába. 

A hangsúly tehát a hatékonyságra helyeződött. A gazdasági szerve
zetek vezetősége új kötelességeket, de ugyanakkor nagyobb jogokat is 
kapott, hogy megvalósíthassa a kitűzött fejlesztési programokat. A z 
ipar, a mezőgazdaság valóban nagyon föllendült. A politikai vezetőség 
azonban tudatában volt annak is, hogy még nagyon erősek azok az erők, 
amelyeket dogmatikusoknak szoktunk nevezni, amelyek elégedettek szer
zett pozíciójukkal, és nagyon nehezen törődnek bele abba, hogy a nyu
galmi állapotot a közjó érdekében fölcseréljék a változtatás kényszeréből 
adódó állapotokkal. A Kínai Népköztársaságban rövid idő alatt jelentős 
személycserék történtek a csúcson, a szövetségi tartományok vezetőségei
ben, alacsonyabb szinten azonban jószerivel megmaradtak azok a tiszt
ségviselők, akik még Mao Ce-tung idejében foglalták el tisztségeiket. H u 
Jao-bang és munkatársai tudták, hogy nem lesz könnyű másfajta mun
kára, még kevésbé másfajta elképzelésekre ösztönözni őket, bíztak azon
ban abban, hogy a kétségtelen gazdasági eredmények, a dolgozók élet
színvonalának emelkedése, a szabadelvű társacalmi-ipolitikai légkör le
hetővé teszik a reformtervek keresztülvitelét. A nyolcvanas évek első fe
lében ez valójában így is volt: az életforma bizonyos változásaival, a 
gazdasági sikerekkel párhuzamosan fokozatosan háttérbe szorultak az 
úgynevezett visszahúzó erők. E jelek arra mutattak, hogy Kína szinte 
olyan gyors ütemben fejlődhet tovább, mint amilyen például a második 
világháború után a japán gazdaság újjáéledését jellemezte. Ügy látszik 
azonban korai volt az öröm. A belső táisadalmi-politikai körülmények, 
a túl gyors liberalizálás megszülte önmaga ellenlétét. 

A kínai társadalom az elmúlt hét évben nagy léptekkel (haladt a nem-



zetközi kitárulkozás felé. A vezetőség serkentette a nyugati tőkebefek
tetéseket, a vállalati munkaszervezést sok helyütt olyan nyugati (német, 
brit) szakemberekre bízta, akik korábban már bizonyítottak saját or
szágukban. Pekingben például néhány nyugalmazott nyugatnémet gyár
igazgató is állást kapott, kamatoztatva nagy tapasztalatát, tudását. S 
valóban a gazdaság termelékenysége növekedett. 

A keleti tengerparton 14 olyan vámmentes övezetet és kereskedelmi 
központot létesítettek, amelyek Hongkonghoz hasonlóan lehetővé tették 
a nyugati áru szabad beáramlását, illetve rajtuk keresztül gyorsabban 
bonyolódott le a kínai termékek exportja. 

Sajnos, ez a gazdasági fellendülés, mint mondottuk, túl gyors volt, 
mert a társadalom nem érett még meg az ugyanilyen ütemű politikai, sőt 
ideológiai átalakulásra. Senki sem vonta kétségbe az alapelvek tartós ér
tékét, de sokan türelmetlenül követelték a még nagyobb liberalizálódást. 
E z vezetett az 1986 novemberében kitört pekingi diáktüntetésekhez, ame
lyek ürügyül szolgáltak a konzervatív vezetőknek ahhoz, hogy a bur
zsoá liberalizmusra hivatkozva megállítsák az 1978-ban megkezdett re
formtervek kiteljesedését. 

A Kínai Kommunista Párt plénumán decemberben elmozdították tiszt
ségéről H u Jao-bang főtitkárt, ő volt a tisztogatások első áldozata. A 
főtitkár ideiglenesen a miniszterelnök, Csaó Ce-jang lett, aki a kínai 
újév alkalmából tartott beszédében kiemelte, hogy a reformpolitika to
vábbra is érvényben marad, de a folyamat az ideológiai elhajlások elke
rülése végett lelassul, a további változtatásokat jobb napokra halaszt
ják. 

Pekingben sem akkor, sem most senki sem tagadja, hogy Kína szá
mára fölöttébb szükséges a nyílt dialógus és a magas szintű demokrácia. 
Nincs semmilyen okunk sem arra, hogy ezt ne higgyük el. De hogy job
ban áttekinthessük a Kínában periodikusan jelentkező társadalmi, poli
tikai és gazdasági változásokat, foglalkoznunk kell a politikai élet hang
adóinak elképzeléseivel is. 

A nyolcvanas évek elejére jellemző pragmatikus kínai politika értel
mi szerzője a 82 éves veterán Teng Hsziao-ping, vagy ahogy nevezik, 
a kínai társadalmi mozgások szürke eminenciása. Milyen szerepet is ját 
szott a korszerűsítés folyamatában? Híressé vált egyik mondása: „ N e m 
fontos, hogy milyen színű a macska, fontos, hogy jó egerésző legyen." Az 
üldözőbe vett egér pedig, képletesen értelmezve, a gyorsabb kínai gaz
dasági átalakulás volt, az a cél, hogy az ország mielőbb lerázza magáról 
az évtizedes elmaradottság béklyóit, és fölzárkózzon az iparilag fejlett 
országok mögé. A dogmák kevésbé érdekeltek akkoriban. Különben is 
olyan időszakban szerezte vissza, illetve növelte befolyását, amikor a 
gazdasági viszonyok reformkövetelőit elfojtották a szélsőségesen balol
dali irányultságú erők. Akkoriban oiyan vádak is elhangzottak ellene, 
hogy elárulja a marxizmust, túlzottan szabadelvű, nyugatbarát. Ennek 
ellenére Teng Hsziao-ping a hetvenes évek végén, jól fölmérve a szük-



ségleteket, sürgette a gazdasági reformtervek kidolgozását. A lelke me 
lyén nem liberális, hanem gyakorlatias ember, aki mindig a társadalmi 
változások mélyebb gyökereit és távlati következményeit mérlegeli. Csak 
addig és olyan mértékben támogatja a szabadelvű törekvéseket, ameddig 
az saját céljainak és a kínai társadalmi béke megőrzésének szolgálatában 
áll. E z jellemző a veterán politikusra. 

A hetvenes évek végén az ország anyagi és cikölcsi hullámvölgybe ke
rült. Teng Hsziao-ping ezért sürgette a reformok kidolgozását, melye
ket az 1978-as változások meg is hoztak. A gazdasági föllendülés azon
ban maga után vonta a politikai liberalizálódás igényét is. H u Jao-bang 
nyitását azzal a félhivatalos állítással lehet magyarázni, hogy azokkal 
a párton belüli csoportokkal szövetkezett, amelyek szabadabb politikai 
vitákat sürgettek az ideológiai kérdésekben is. 

Michael Yahuda, a londoni közgazdasági kar Kína-szakértője így vé
lekedik minderről: „ A pártfőtitkár sürgette a nagyobb intellektuális sza
badságot, azt, hogy a z emberek, főleg az értelmiségiek szóhoz jussanak, 
mondván, Kína számára kevésbé veszélyesek azok az eszmei befolyások, 
amelyek kívülről érkeznek, mint a múltból eredő belső, szinte feudális 
elképzelések fönntartása. Az avult módszereket, elképzeléseket kell gór
cső alá venni." 

Kétségtelen, hogy a gazdasági föllendülés, a külföld felé való kitárul
kozás magával hozta a mélyebb eszmei és politikai vitákat, összekülön-
bözéseket, ami a társadalmi fölépítmény és a párt ortodox köreiben ag
godalmat keltett. Olyan értékelések hangzottak el, hogy veszélybe került 
a Kínai Kommunista Párt vezető szerepe, mert a párton belül is meg
oszlásra került sor: egyre hangosabbak lettek a nyugatra tolódás hívei, 
akik be akarják vezetni a többpártrendszert, küiön akarják választani a 
pártot az államtól, legalábbis ami az irányítást, a döntéshozatalt illeti. 
(Ezeket vádolják most burzsoá liberalizmussal.) 

A heves, társadalminak nevezhető vita az 1986-os év második felé
ben csúcsosodott ki. Megmutatkozott, hogy a párt és államvezetőség kon
zervatív fölfogású csoportjai még nagyon erősek és befolyásosak, oly
annyira, hogy vissza tudják fogni az egyetemes reformtörekvéseket. 

S itt jelenik meg ismét Teng Hsziao-ping valóban nagyon érdekes 
egyénisége. Mondtuk már, hogy állandóan a társadalmi béke és nyugalom 
megőrzése lebeg szeme előtt. Szükség esetén serkenti a változásokat, de 
ha kell, megfékezi a nyílt vitát. Hirdeti, hogy Kína minden szempont
ból képes a változásokra, az idomulásra, de e/ csak fokozatosan érhető 
el, elkerülendők a társadalmi megrázkódtatásokat előidéző bármilyen fe
szültségek. 

1978-ban és 1979-ben ő sürgette, majd engedélyezte a demokratikus 
mozgalom kialakulását, és addig támogatta ezt a mozgalmat, amíg ar
ra a következtetésre nem jutott, hogy veszélybe került a társadalmi 
rend. Ebben a pillanatban fölemelte szavát a gyors változások ellen. 
Így volt ez 1983-ban és 1984-ben is, amikor a szélsőbaloldal kampányt 



indított „a szellemi szennyeződés" ellen. Fönnül t ugyanis a veszély, 
hogy újabb megrázkódtatásoknak néznek elébe. A mozgalom azzal vá
dolta például a földműveseket, hogy a fogyasztói társadalom képlete 
megmételyezte őket, a városi ifjúságot pedig azzal, hogy elkápráztatta 
őket a kapitalizmus csalfa fénye stb. Teng Hsziao-ping véget vetett 
ennek a kampánynak, megintcsak a társadalmi stabilitás megőrzése cél
jából. Mondhatjuk, hogy mindig szembeszállt minden olyan elgondolás
sá}, amely akár csak kissé is fenyegette az ország, az ál lam, a párt 
egységét, szilárdságát. 

H u Jao-bang pártfőtitkár ügyintézése, irányvétele az adott pillanat
ban, a társadalmi viszonyok közepette elfogadhatatlanná vált, mert a 
szélsőbal kampányához hasonlíthatóan, az ellene fölhozott vádak szerint, 
a szélsőjobb felé haladt. Ténykedése elfogadhatatlanná vált, főleg azok 
számára, akik nem voltak alkalmasak a gyorsabb átalakulásra, veszé
lyeztetve látták saját pozícióikait, és az eszmei tisztaság megőrzése ürü
gyén igyekeztek lelassítani a dolgok folyását — inkább hátráltatták őket. 
Ezek az erők most fölülkerekedtek, ezért kellett meneszteni H u Jao-ban-
got, akit Teng Hsziao-ping saját utódjának szánt. Megmaradt azonban a 
másik jelölt, Csaó Ce-jang miniszterelnök, aki hivatalosan a gazdasági 
reformok folytatása mellett foglal állást. 

Teng Hsziao-ping tekintélyén nem esett csorba, a helyzet ismerői vi
szont úgy vélik, hogy befolyása érezhetően csökkent legközelebbi munka
társa H u Jao-bang leváltása után. Az állam és pártvezetőségben most, 
mint mondtuk, a konzervatív elemek a hangadók, és ez indokolttá teszi 
a kérdést, mi várható ezután. 

Emlékeztetőül: 1985-ben Kínában a gazdasági növekedés 25 százalé
kos volt. A gazdasági élet tervezőinek ez okozta az első komoly problé
mát. Az árak ellenőrzését csökkentettek, Nyugaton újabb devizakölcsö-
nöket vettek fel, növekedett a közfogyasztás, vele együtt az árak is, 
tehát nőtt az infláció. Lassan kimerültek az ország deviza- és nyersanyag
tartalékai, ennek következtében 1986-ban csökkenteni kellett az ipari 
termelést, aminek növekedése abban az évben már csak 4,5 százalékos 
volt. A külföldi beruházókat ez elégedetlenséggel és aggodalommal töl
tötte el, nem beszélve a .politikai csúcsokon történt változásokról. A nyu
gati üzletemberek attól tartanak, hogy a politikai visszafordulás Kíná
ban óhatatlanul lelassítja a gazdasági reformokat. Szerintük a kínai gaz
dasági modernizálás eddig így haladt: két lépést előre, egyet hátra. Most 
egy nagy lépéssel visszaléptek a centralizmus felé, amelyben a gazdasági 
törvényszerűségek háttérbe szorulnak a politikai döntéshozatal miatt. 

Hogy a Kínában lejátszódó politikai változások kárt okoztak-e az or
szágnak, azt a Kommunista Párt októberben ta . landó kongresszusán mé
rik majd föl. A megtorpanás azonban máris érezhető minden vonalon. 

Teng Hsziao-pingnek sohasem volt olyan egyértelmű befolyása az or
szágban, mint Mao Ce-tungnak évtizedeken át. Amióta ismét vezető 
beosztásra tett szert, többször meg kcilett birkóznia a párt és az állam-



vezetőség maradi gondolkodású, régi gárdájával , továbbá saját fiatalabb, 
szabadelvűbb híveinek túlkapásaival és a hadsereg külön nézeteivel. A régi 
gárda — mint mondtuk — újra fölülkerekedett, mégpedig részben a 
hadsereg támogatásával. Hu Jao-bang leváltását is megelőzte a nagy be
folyású központi katonai tanács ülése, amelyen megvitatták a politikai 
helyzetet, és tulajdonképpen elmarasztalták a i eiső megrázkódtatásokat 
élőidéző folyamatokat. 

Figyelemreméltó az a követelmény is , hogy a konzervatív szárny nyíl
tan emlegeti: vissza kell térni a kulturális forradalom idején alkalmazott 
módszerekhez. Ezt a periódust viszont a Kínai Kommunista Párt leg
utóbbi kongresszusán ismételten elmarasztaltak, tévesnek, károsnak ne
vezték. 

Ügy látszik a „klasszikus" szocialista berendezésű országokra gyakran 
jellemző, hogy a megújhodás hullámokban jelentkezik: amikor már nél
külözhetetlen, akkor serkentik, de gyorsan bekövetkezik a reakció is erre 
a megújhodásra, mintegy a félelemből fakadóan, hogy a túl gyors előre
haladás nagyon veszélyes, a megkövesedett formák lassú megbontása elő-
nyösebb. 

Aminek természetesen még nem kellene azt jelentenie, hogy a kínai 
gazdasági élet teljesen visszakanyarodik az ötvenes évekből ismert mód
szerekhez. Sajnos, olyan jelszavak hangzanak el mostanában, amelyek a 
Kínai Népköztársaság megteremtésének éveiből ismeretesek. Általános 
mozgalom indult „ a z alkotómunka híres hagyományainak" föleleveníté-
sére. Ezzel párhuzamosan — mint mondtuk — eszmei leszámolás folyik 
a „burzsoá liberalizmussal". 

A rohammunka méltatása, a személyi fogyasztás korlátozásának, az 
egyéni szerénységnek a kiemelése azt a celt szoigálja, hogy az országban 
csökkentsék az általános és a személyi fogyasztást, nem a korszerű ter
melés, hanem a régi módszerek alapján szavatolják a gazdasági élet sta
bilitását. A párttagoktól mindenütt megkövetelik, legyenek tudatában 
annak, hogy az „ igaz marxista elvek megőrzése nélkülözhetetlen" és an
nak, hogy nem átmeneti megnyilvánulásról, hanem tartós irányvételről 
van szó. 

Egyre több emberben merül föl azonban a kérdés, hogy miért kanya
rodik vissza a társadalom az ötvenes évek jelszavaihoz és módszereihez. 
A párt és államvezetés egyes kimagasló tisztségviselői is kételkednek ab
ban, hogy a nyolcvanas évek második felében követendő példaként áll
hatnak előttük a harminc évvel korábbi gazdasági és politikai elképzelé
sek. Nehezen magyarázható meg ugyanis, hogy Kína gazdasági és társa
dalmi továbbfejlődése a túlhaladott módszereken alapulhat. A konzer
vatív elemek válasza az, hogy a gazdaságilag még csak fejlődő státusban 
levő Kínai Népköztársaság nem engedheti meg magának a túl gyors 
előrehaladást, még kevésbé a fejlett Nyugat gazdasági-politikai módsze
reinek alkalmazását. Lényegében azonban mégiscsak arról van szó, hogy 
a túlfűtött gazdasági fejlődéssel járó társadalmi-politikai változási kény-



szer a társadalmi tudat szempontjából a jelen pillanatban nem elfogad
ható. 

Ezzel magyarázható, hogy az újságok naponta méltatják azoknak az 
üzemeknek, gyáraknak a termelési eredményeit és a dolgozók önzetlen 
hozzáállását, amelyekben a gazdasági reform idején mélyreható változá
sókat követeltek, miután a termelékenység szintje alacsony volt, a munka
szervezés hiányos, a jövedelemszerzés és módszere pedig elavult, ahol 
a munkásokat a gazdasági törvényszerűségek bevetése aggasztotta. Most 
azokat a példákat hozzák fel, amelyek az önmegtagadást, s azt méltatják, 
hogy az emberek lemondanak keresetükről is, csakhogy a vállalat jobb 
eredményeket érhessen el. Korábban az volt a képlet, hogy a jó munká
ért jobban kell fizetni, mert különben senki sem ösztönözhető jobb mun
kára. N y o m a veszett tehát az ösztönzésnek, a iegmagasabb pártfórumok 
képviselői is elhallgattak azokkal a serkentő felhívásokkal, hogy a közjó 
érdekében az egyéni érvényesülésre, a munka támogatására van szük
ség, és a jobb munkáért több jövedelem is jár. 

A pillanatnyi helyzetből ítélve a Kínai társadalomban két jelentős 
dolog fut egymással párhuzamosan. Eszmei-politikai hadműveletnek va
gyunk szemtanúi az úgynevezett burzsoá liberalizmus megfékezése cél
jából, ez pedig elsősorban a belső politikai árszerveződést, a politikai 
rendszer kellő megreformálásának megakadályozását célozza. A z ötve
nes évekből ismert jelszavak használata egybeesik a gazdasági reform 
megtorpanásával, nincs kizárva, hogy nem csupán kellő megfontolásról, 
hanem gazdasági és politikai téren is tartalmi változásról van szó. 
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1983-ban, Castelgandolfóban, II. 
janos Pál nyári rezidenciájában, tu
dományos symposiont tartottak az 
Az embenől alkotott kép a modern 
tudományokban címmel. A sympo
siont az Emberrel Foglalkozó Tudo
mányok Intézetének (Institut für die 
'wissensci aften vom Menschen) Tu
dományos Tanácsa szervezte. Az in
tézet megalapításának ötlete azoktól 
a lengyel és német tudósoktól eredt, 
akik már hosszabb ideje együttmű
ködnek a dubrovniki Egyetemközi 
Központ (Interuniverzitetski centar) 
kereten belül. 

Krzyst'ií Mihalski, aki sajtó alá 
rendezte az előadásokat (s így hírt 
aciott az tlső symposionról) a követ
kező módon jelöli ki az Intézet cél
kitűzéseit: 

— lehetővé tenni, hogy a tudo-
manv köztársaságának tagjai megért
sék egymást, nem tagadva, hogy a 
peispektiváik különbözőek (az ef
fajta megismerés manapság semmi
képpen sem magától értetődő), 

— az idáig mellőzött történelmi 
tapasztalatokon alapuló érvek integ
rálása a itában. 

— a politikai, vallási különböző
ségek meghaladása Európában, azaz 
Európának szellemi egységként való 
tételezése, 

— a hagyomány elsajátítása azaz 
a hagyományokkal való szembesülés. 

Ugy tűnik, hogy az Intézet meg

alakításában és munkájában is Hans 
Georg Gaaamernak jutott a lefőbb 
szerep. Gadamer a jelenkori filozó
fia egyik legnagyobb egyénisége, a 
hermeneutikus bölcselat kiemelkedő 
alakja, a hagyomány elsajátításának 
mint az emberi gyakorlat mintasze
rű megvalósulásának gondolkodója, a 
platóni dialógus filozófia felújítója, 
:\L igazság meta-módszeres keresésé
nek hirdetője, aki nem utolsósorban 
a szervező munka által vált ismertté. 
Hadd emlékeztessek arra, hogy Ga
damer 1974-ben, Paul Voglerral, a 
neves orvossal rendezte sajtó alá az 
Új antropológia című tudományos 
projektum hét kötetnyi anyagát. A 
projektum különböző irányultságú 
tudósokat fogott össze, akik kultu
rális, biológiai és bölcsészeti antro
pológiával stb. foglalkoznak. E pro
jektum hetedik kötetében Gadamer 
hangsúlyozta az ilyen interdiszcipli
náris kutatások fontosságát „itt kü
lönösképpen az az egybefogó erő ha
tékony, amely a tudományos kutatás
hoz kapcsolódik . . . s amely nem 
abszorbeálható a tudomány szerve
zésen keresztül vagy a tudományos 
kutatások egybehangolásának irányí
tásával, hanem a perszonális tudás 
egységében fejeződik ki" (Neue 
Anthropologie, Stuttgart, 1974, 375.). 

A perszonális tudás ezen fogalmát 
(amelyet M. Polanyitól vett át) Ga
damer a „filozófia mozzanatával" 



közvetíti. E „mozzanat" jelen van 
minden tudatos emberi irányulás
ban, s különösképpen a kutatóra vo
natkozik, aki állandóan reflektál ön
nön hozzájárulására a „szellemi 
egészre", s ilyen módon teszi lehető
vé az „egészre irányuló tekintetet". 

Ez a filozófiai tapasztalat perdön
tő ezen interdiszciplináris kísérletet 
ilietően is, amely éppen e tekintet 
alapján igyekszik ösztönözni az eu
rópai szellemi hagyományok rekonst
ruálását. A filozófiai hagyomány 
vonatkozásában először is, Husserl-
nak a tudomány előtti dimenziók, 
ahogy ó nevezte, életvilág iránti 
nyitottságát említem, amely előfel
tételezi a tudomány beágyazottságát 
az életvilágba, azaz minden olyan 
közegbe, amely meghatározza az 
ember pcispektíváit a tudományok
ban. Dialektikus viszony áll fenn az 
élctvdágba való beágyazottság és e 
tény felejtése között, mert ahogy Le-
vinas mondja, a tudomány elfelejti 
ezt a beágyazottságot avégett, hogy 
megismerések teljes értékű igazság
nak minősíthesse. E felejtés jelenlé
te a tudományos kutatás független
ségére utal, noha a legelvontabb 
tudományos kutatás is visszatér a tu
domány előtti tapasztalat közegébe. 

Az új antropológia bírálóan vi
szonyul az újkori antropológiához, 
amelynek kitüntetett jellegzetességét 
az emberközpontúságban ismeri fel. 
E dimenzió a természet leigázását, 
az emberi természet letárolását, a 
te. hnokiatikus társadalmi víziók so
rozatát a techno-kulturális megha
tározottságot eredményezte. Ám az 
új antropológia nem arra irányul, 
hogy a történelem szemétdombjára 
dooja az újkori bölcseletet. Ez a 
gesztus csupán megismételné a hagyo
mánnyal szembeni eljárásmódot, ame
lyet a technokulturális, hatalmi kon
cepciók szorgalmaznak. Így az új 
antropológia továbbra is tudatában 
van azon tény fontosságának, hogy 
az újkori antropológia által kidom

borított eiv, az ember méltóságának 
elve, megkerülhetetlen. 

E symposionon filozófusok (Em
manuel Levinas, Roben Spaemann, 
Charles 'íaylor, Józef Tuschrter), 
ê y fizikus-filozófus (Carl-Friedrich 
von Weizsäcker) egy matematikus 
(René l'hom), egy teológus (Gerhard 
Ebcling), történészek (Emmanuel Le 
Roy Laduria, Alexander Geystor) 
egy jogi teoretikus (Ernst Wolfgang 
Bc'ckeníöiue) tartottak előadást. 

Von Weizsäcker, Heisenberg ta-
nirványa, a legnagyobb elméleti fi
zikusok egyike, akinek szellemi ar
culatát valóban a tudomány és a fi
lozofu közötti dialogikus áramlás 
teszi éreti étivé, gondolatébresztőén 
beszélt a bölcselet, az idő és a meta
fizika közötti viszonylatokról. Weiz-
sáckernak hasonló a kiindulópontja 
mint Heideggernek: a filozófia fela
data az iuőnek mint léthorizontnak 
a megismerése. Ennek érdekében gö
rög fonásokhoz nyúl vissza, ugyan
csak Hciueggerhez hasonlóan, ám az
zal a különbséggel, hogy számára a 
matematika jelenti a kulcsot a görö
gök értelmezésében. (Hadd tegyem 
hozza, mivel Heidegger nem nézett 
szembe a gyakorlati filozófia lehető
segeivel, filozófiájában a matematika 
„emberi fundamentuma" (P. Loren-
zen), azaz a matematika gyakorlatba 
való beágyazottsága nem nyert je
lenlétet). V/eizsäcker szerint Heideg
ger tévedése azért súlyos, mert éppen 
az időnek van rendkívül fontos sze
repe a matematikában. Ezt a meg
állapítást a fizika idő-értelmezései
nek elemzése követi. Weizsadkernél 
a kvantum-logika az „időlogika vál
tozata', s a kvantum-logika ugyan
akkor egy olyan modern tudomány 
amely azt a tényállapotot tárja fel, 
hogy a véges alanyoknak „hogyan 
mutatkozik meg a világ". Téziseinek 
ismertetése és elemzése több teret 
igényelne: az említettek mellett a 
morál, a művészet és a politika vi
szonylatairól, majd az arisztotelészi 



lcgika erejéről és 'korlátjairól érteke
zik. Mindenesetre, Weizsäcker mél
tóságteljesen képviselte a fentebb 
már emiitett „egészre szegeződő te
kintetet". 

René "iliom,. a parabola, a kataszt
rófa, az imagináció matematikai for
máinak gondolkodója, a társadalom
tudományok tudományosságáról szólt. 
Attraktív tézise így hangzik: „a hu
mántudományok diszciplinái tudo
mányosságának az a tény az előfel
tétele, hogy teljesen hatástalanok le
gyenek" . £ tézist a technológia és a 
tudomány közötti különbség alapozza 
meg, amelyet mi, szerinte, állandóan 
elködösitiink. A tudomány egy meg
egyezési szintet közvetít, a techno
lógia pedig a kollektív vagy az egyé
ni szükségleteket elégíti ki. A tudo
mányban a hibák az értelmezők kö
zösségében semlegesíthetek, míg a 
technológiával kapcsolatos hibáknak 
diámai következményeik lehetnek. 
A technológia szembekerül a tudo
mányokban érvényes közmegegyezés
sel, a kommerciális és a katonai tit
kok miatt. Beszélhetünk-e technoló
giákról a humántudományokban? 
Thom itt főleg az orvostudomány 
felelősségére reflektál (meg kell-e 
mondani az igazat a betegnek, az or
vos felelőssége stb.). 

Laduna a francia történettudo
mányban kialakult áramlatokról be
szélt. Említi természetesen, a híres 
Annales folyóiratot, s a köréje cso
portosuló tudósokat, mint pl. Fer
dinand Braudelt vagy Marc Blochot. 
Az irányultságok ismertetése helyett 
csupán az előadás fő tézisét rögzí
tem: egyrészt a tudomány egyre in
kább történelmivé módosul — a tu
domány nem arra irányul, hogy 
mindent átfogó törvényeket alkos
son, hanem, hogy megragadja a meg
telelő kei etet, amelyet aztán köz
vetít a történelmi okozatisággal —, 
másrészt maga a történelem válik 
tudománnyá, mert mindennek elle

nérc arra törekszünk, hogy általá
nos megállapításokat tegyünk. 

vjeystor összegezi azon szellemi 
orientációk — így a hermeneutika, 
a pszichoanalízis, a strukturalizmus, 
Lueien Goldmann genetikus struk
turalizmusa, Jean Piaget elmélete az 
ember kognitív fejlődéséről — ered
ményeit, amelyek hozzájárultak az 
ember történelmi mivoltának feltá
rásához. Számára azok az új mód
szerek a fontosak, amelyek átlépik 
a humán- és természettudomány kö
zötti határokat és felmutatják a le
vezethetetlen személyiséget, aki a 
mindennapokban és a történelmi di
menziók környezetében él. 

Ebelinget Luther-monográfiája, va
lamint a keresztény vallás újrafo
galmazásában alkalmazott herme
neutika! eljárásmódja tette ismertté. 
Jelen előadásában Luther De homi-
ne című írását elemzi, miközben az 
ésszerű emberi lény fogalmának tör
ténelmi meghatározottságát értelme
zi. 

Tuschner előadásában jellegzetesen 
„lengyel" témákkal foglalkozik. Így 
fontos történelmi események fényé
ben Norwidról értekezik, a legje
lentősebb lengyel költőik egyikéről. 
Az előadás vezérgondolatai: „egy 
olyan vereség, amely új érettséget 
eredményez,,' „a jövőnek feláldozott 
nemzedék", „az igazságot kereső 
remény", „az abszolútumot feltáró 
vallás". Egyszóval, e témák az in
tellektuális víziók, a vallás és a tör
ténelem kereszteződéseit jelenítik 
meg. 

Böckenferde az emberről alkotott 
képet vizsgálta meg a mai jogrend 
perspektívájából. A modern jogrend 
az ember meghatározásából indul ki, 
ám ezt nem transzcendens vagy me
tafizikai keretekben teszi, hanem az 
önmeghatározás szabadságának értel
mében. Ezt az önmeghatározást az 
ember az egymással konkurráló le
hetőségek (a vallás, a nevelés, az 
életforma tekintetében) között való-



sítja meg. Am e garanciákkal szem
ben fönnáll egy olyan tényállapot, 
miszerint az ember egyre inkább a 
társadalmi Irányítás eszköze. Ez el
sősorban nem személyiségére és an
nak alapvető tulajdonságaira, ha
nem funkcióira és szerepeire vonat
kozik. 

Spaemann, egy kitűnő Rousseau-
monográfia szerzője, a politikai utó
piák bírálója (ismert pl. Jürgen Ha-
bermassal folytatott vitája), a teo
lógiai gondolkodás történetírója, a 
filozófiai antropológia kérdésköréről 
beszélt. A kanti különbség az em
ber fiziológiai ismerete és a prag
matikus kutatás, azaz az ember ter
mészeti dimenzióiból kiinduló tudo
mányok és az ember önmeghatáro
zására alapozó gondolkodás között 
felmutatja az antropológia dilemmá
it. A modern korban jelen van egy 
ellentmondás az emberi szellemet 
kvantitatív tényezőre leegyszerűsítő 
naturalizmus és a sartre-i típusú 
antropológiák közölt, amelyek az 
önbűvkörében gondolkodó embert 
érvényesítik. Régen ez a probléma 
nem létezett, mert a természet fo
galma nem volt naturalisztikus. Így 
Arisztotelész felfogásában a termé
szet célirányos felfogása döntő: ezért 
az ember, mint beszélő ós ennek ré
vén mint politikai lény, a természet 
által meghatározott. Az ember vol
taképpen prototípusa a természet ál
tal meghatározott létezőknek, mert 
egyúttal mintaszerű megvalósulása 
annak a lényegiségnek, amely min
den létezőt kifejezhet, ám amelyet 
semmilyen más létező nem fejezhet 
ki. Az ember megtestesíti mindazt, 
ami hatékony a természetben, ami 
Arisztotelész számára nem egy önlét 
nélküli külsődlegesség, hanem olyan 
létező, amely önmagában tartalmaz
za a mozgás elvét. Csak az ember 
lehet ama létező, aki az „én" révén 
fölépítheti azonosságát, s ezért ön
ismerettel rendelkezhet. Az antro
pológiai kérdés tükröződik Aquinói 

Tamás gondolkodásában is, aki azt 
állította, hogy a természet az em
ber révén az önmeghaladás hatal
mával bír. E meghaladásban, ön-
transzcendenciában valósul meg a 
természet célirányos szerkezete. A 
célirányos gondolkodás ilyen szor
galmazását először a kései skolasz
tikusok bírálták, majd később azok 
a gondolkodók marasztalták el, 
akik leginkább hozzájárultak az új
kori gondolkodás kialakításához. Et
től fogva a természet elveszti az ön-
meghaladás hatalmát, s puszta kül-
sődlegességgé változik, amelyet az 
újkori alany tevékenységei révén el
sajátíthat. Mindez feltételezi az új
kori antropológia kétszeres igazsá
gát, amelyet legerőteljesebben a 
rousseau-i antropológia fejezett ki, 
amikor elválasztotta a Homme Na-
turak (a természeti dimenziók által 
meghatározott embert) attól az em
bertől, akit a történelem teremt. 
Arisztotelésszel ellentétben, Rousseau 
a természet által meghatározott em
bert nem tartja egyúttal politikai 
lénynek, tehát nem rendelkezik az 
igazság keresésének képességével. Az 
ember történelme, amely az egymás
hoz rendelt, véletlenszerű események 
eredménye, nem más mint elidege
nedés a természettől. Az ember ter
mészetéről immáron nem lehet szó 
történelmi tapasztalatok fényében. 
Ha nem létezik célirányos szerke
zet a természetben, akkor nincse
nek természeti kritériumok az em
ber életformájának vonatkozásában 
sem. Megjegyzem, hogy Rousseau e 
„kétszeres" antropológiájának poli
tikai vetületei is vannak, amelyek 
jelentősek az újkori gondolkodás 
egészének megítélésében: egyfelől az 
emberi szabadság rousseau-i megerő
sítését, másfelől viszont a „szabad
ságra való rákényszerítés" program
ját látjuk megvalósulni, ami a ter
ror, az erőszak különféle lehetősé
geit feltételezi (lásd a jakobinusok 
terrorját). Spaemann végkövetkezte-



tése, hogy egyetlen antropológia sem 
taníthat meg berniünket arra, milye
nek legyünk, mint ahogy senki kö
zülünk nem dönthet arról, hogy a 
másik megtestesíti-e a normatív ér
telemben vett természeti tulajdonsá
gokat. Az antropológiai dualizmust 
nem iktathatja ki a megismerés mo-
nizmusa. 

Charles Taylor volt a symposion 
egyetlen angolszász résztvevője. E 
tény kétségkívül hiányosságot jelent: 
mindenkeppen ki kellett volna kér
ni az ún. posztpozitivista, posztem
pirikus tudományfilozófia képviselői
nek véleményét, akik a tudományok 
fényében új megismerésekkel gazda
gították az emberről alkotott ké
pünket. Taylor analitikus irányult
ságú (Habermas újabban praxis-fi
lozófusnak nevezi, lásd: Der philo-
sophische Diskurs der Moderné, 
Frankfurt a/M, 1985, 79.) a leg
jobb angolszász Hegel-monográfia 
szerzője, s végül is olyan filozófus, 
aki éppen az emberrel foglalkozó 
tudományokban alkalmazott értel
mezés formáival foglalkozik. Itt, a 
strukturalizmussal átszőtt reflexiók 
anti-humanizmusával szemben a hu
manizmus fogalmait, a korszerű azo
nosság lehetőségeit idézi fel. Szerin
te a legfontosabb idevágó képessé
geink: a) a belső Énhez, b) az el
kötelezetlen alanyhoz, c) az egysze
rű élet igazolásához kapcsolódnak. 
A belső Én a radikális önreflexió 
folyamatában képződik, amikor az 
alany elfogadja önnön jelenlétét, 
mint az egyes szám első személyé
nek álláspontját, és egyúttal megerő
síti az önmagunkról való gondosko
dás lehetőségét. Taylor szerint Szent 
Ágostonnak köszönhetjük e fogal
mat, ö egy olyan reflexióról be
szélt, amely az Istenhez úgy jut el, 
hogy belemerül az emberi bennsőbe, 
megtalálván a lélekhez vezető utat. 
Szent Ágoston nem a reflexiónak a 
nyilvánosságra vagy az eszmék 
rendszerére vonatkozó hatalmát elem

zi, őt a megismerés gesztusa érdekli, 
annak levezethetetlen egyediségében. 
A nem-angazsált alany megjelenése 
viszont Descarteshoz fűződik, aki az 
erkölcsi erő forrásait mibennünk he
lyezte el. Míg az önfegyelmezést 
Platón szerint úgy érjük el, hogy 
tekintetünket az Eszmékre szegez
zük (s így az erkölcsi erő forrásait 
rajtunk kívül kell keresnünk), ad
dig Descantes elhagyta a kozmosz 
célirányos látásmódjának elméletét, 
s megszüntette a Jó platóni fogal
mát, amely a kozmosz rendjét irá
nyította. Descartes is a szenvedélyeket 
fegyelmező értelemben jelöli ki az 
erkölcsiség forrásait, de számára a 
szenvedélyek kizárólag funkcionáli
sak. Így gondolkodása nem iktatja 
ki a szenvedélyeket, mint a sztoiku
sok, csupán arra irányul, hogy az 
ésszerűség révén meghatározott cé
lok érdekében alkalmazza azokat. 
Az értelem ilyen uralma és az ész-
szerűség fegyelemtartásának eszmé
nye egy olyan eljárás segítségével 
valósul meg, amelyet a tudomány
ban és az életben teremtünk meg. 
E karteziánusi modell hiányossága 
abban a képzetében jelölhető ki, 
hogy az ésszerűségi rend irányíthat
ja életünket. Az egyszerű élet szor
galmazását pedig a reformátorok 
előlegezték, ami később a felvilágo
sodás humanizmusában nyert kiala
kult formát, így a termelés pozitív 
értékelésében és a szentesített tekin
télyek megszüntetésére irányuló tö
rekvésekben. 

Az etika filozófiai elsődlegességét 
(az etika mint prima philosophiae) 
és a Másik primátusát valló Em-
manuel Levinas (egyik könyve, a To
talitás és a végtelenség olvasható a 
szarajevói Logos kiadásában), a 
transzcendenciáról és az intelligibi-
litásról, a végtelenség eszméjéről, a 
fenomenológia korlátozottságáról, 
Bergsonról, a tudásról beszélt. Szá
mára az „intelligibilitás szövete" az 
„emberek közötti történésekhez" fű-



ződik, a transzcendencia alapja pe
dig a társadalmiság vagyis a másik
kal való kapcsolatunk, — ha a Má
sik nem csupán a világ „egy eleme". 

A befejező előadást Gadamer tar
totta. Az előadás címe (Két világ 
polgárai) azokra a témáikra utal, 
amelyekkel Spaemann is foglalko
zott. Az okozatiságnak a tapaszta
latra való kanti korlátozása mérték
adó ezúttal is. Aki olvasta Gadamer 
magyarul is megjelent korszakalko
tó művét, az Igazság és módszert, 
fölismeri az itt ismertetett témákat. 
A következőkre gondolok: a görög 
és a modern tudományéntelmezés 
közötti különbségek (így a görögök 
számára a matematika azért nyújt
hatott mintát, mert a nyelvi közöl
hetőség eszméjét testesítette meg), a 
logosz mint a nyelvben rögzült em
beri belátások rendszere, a filozófia 

mint az igazság keresésének igénye, 
a dolgok és a szavak összefonódott-
sága, a tapasztalat és a tudás kap
csolata, Husserl és Heidegger újdon
sága, a gyakorlati bölcselet esélyei, 
mindannak tudatosítása, amely az 
életvilág nyelvi felhalmozásában van 
jelen. Gadamer különbséget tesz az 
antik polisz-állam és a modern ál
lam között, amely csupán rossz le
képzése ama elsőnek. Számára mégis 
jelentős a tény, hogy a modern ál
lam is a szolidaritás formáiban gyö
kerezik. Ez mindennek ellenére, ala
pozó erejű a mi életünkben is. Az 
erről való gondolkodás továbbra is 
feladatunk, mert semmilyen tudás 
felhalmozása nem teremthet olyan 
helyzetet, amelyben nem lenne szük
ség a szolidaritás tiszteletben tartá
sára. 

LOSONCZ ALPÁR 

HARKAI IMRE: GONDOLATOK AZ ÉLETTÉRRŐL 

Forum Könyvkiadó, Újvidék, 1986. 

Az építészeti kiadványok hazánk
ban, de különösen a vajdasági ma
gyar könyvkiadásban ritkaságszám
ba mennek. Ezért és a tetszetős kül
ső, valamint a jó minőségű fotók 
miatt e könyv fokozott érdeklődés
re számíthat. 

Sajnos a címből nem világlik ki 
pontosan, miről is szól a könyv. Az 
élettér többféle kontextusban hasz
nálatos. Ha a cím láttán politikai 
kiadványra gondol az olvasó, ak
kor a német nemzeti szocialisták 
Lebensraum fogalma jut eszébe, ha 
a vásárló etológiára számít — amit 
a Gondolat kiadó zsebkönyveire va
ló hasonlatosság is elősegít —, élet
tér alatt az állatok akcióterét is 
értheti, ha a könyv iránt érdeklődő 
a környezetvédelemhez áll közel, az 
élettér problémái kapcsán ökológiai 
kérdésekre asszociál. Legkevésbé vár
ható, hogy a cím az építészet kép

zetét ébressze fel a könyv iránt ér
deklődőben. Építészeti berkekben 
ugyan használatos az egzisztenciális 
tér fogalma, amelyet Christian Nor
bert-Schulz vezetett be Heidegger és 
Bollnow filozófiai munkássága nyo
mán, de ez egyik nyelvben sem élet
tér (living-space, Lebensraum, život
ni prostor), hanem mindig egzisz
tenciális tér (existential space, eg
zistencijalni prostor). A nyelvészeti 
vonatkozástól függetlenül sem meg
felelő az élettér kifejezés a szerző 
kontextusában, mert az az épített 
környezőméi — amiről a könyv szól 
—, sokkal tágabb fogalom, magába 
foglalja az érintetlen természetet, a 
.kultivált természetet", a táji és 
földrajzi adottságokat. 

A könyv ennél sokkal szűkebb 
problémakört taglal. Tartalma téma
kör és kidolgozottság szempontjából 
igen heterogén: 20 írást foglal ma-



gába, amelyeket a szerző öt cso
portba oszt: Bevezető; Házak, ut
caképek; Krétarajzok a jövőről; 
Járható út: a kontinuitás; Az épí
tészet új vetületei gyűjtőcímek »latt. 
Ezt követi egy befejezés, Tárgyi és 
szellemi formák címmel. Az egyes 
írások nem önálló egészek, kisebb-
nagyobb újságcikkszerű szövegek 
láncolatából állnak, amelyeknek 
„fajsúlya" eltérő: a riporttól az el
méleti fejtegetés pretenziójával fel
lépő elmefuttatásig. 

A Bevezető első írása Az építé
szeti tér léptékes kézírása címet vi
seli. Nem világos, ez alatt mit is 
ért a szerző. A tér ugyanis fizikai, 
vagy ha úgy tetszik, filozófiai fo
galom, de sohasem aktív alkotó. A 
tér az alkotás következménye, pro
duktuma. A térnek tehát nincs kéz
írása, mint egy kisdiáknak vagy 
nagyapónak. Ami pedig a „léptékes" 
jelzőt illeti az magában is, szöveg
beli összefüggésben is értelmetlen. 
Nézzük csak milyen tartalmakat ta
kar e cím! 

„A környezetalakítás mint a mo
rál kategóriája felveti a társadalom 
esztétikai kérdéseit is" — mondja 
a szerző. A környezetalakítás vi
szont nem erkölcsi kategória, mint 
a jóság, igazság, hanem technikai és 
művészi. A társadalom esztétikai 
kérdései se éppen világos megfogal
mazás, mert egy társadalom nem 
szokott szép lenni. Inkább lehetne 
a társadalom morális és a környe
zetalakítás esztétikai kérdéseiről be
szélni, és nem fordítva, ahogy azt 
a szerző teszi. Pár sorral lejjebb ez 
áll: „Szándékainkat, fejlődésünket, 
örömeinket, tapasztalatainkat és 
butaságainkat, erőnket és gyengesé
geinket, könnyelmű vagy mélyen át
érzett kézformálásaink eredményét 
formákban jelenítjük meg." N«n le
het tudni, mit jelent a „mélyen 
elemzett kézformálás". A „kézfor
málás" a kéz megformálására utal
hat (amit, ki tudja, milyen oknál 

fogva mélyen elemeznek), úgy, ahogy 
térformálás alatt a tér alakjának 
meghatározását értik. Ennek az ér
telmezésnek viszont ellentmond a 
mondat alanyi része: kézformá
lásaink eredményét formákban jele
nítjük meg". Rövid fejtörés után a 
szöveget olvasó szakember rájön, 
hogy ebben a fejezetben a tervezés 
metodológiájáról értekezik a szerző. 
Erre utal a következő mondat is: 
„Az épület fizikai nemlétezése mel
lett érzékszerveink adatokat gyűjte
nek: hogyan áll össze szabálytalan 
alakú röggé a tenyerünkben szorí
tott — helyszínen markolt — föld, 
meghallgatjuk az elképzelt épület 
körül örvénylő zajt, érezzük a víz 
hűvös simogatását, vagy a benapo
zás lehetőségét latolgatjuk." E köl
tői képsor a szakzsargon terminusá
val ér véget — benapozás —, ami 
elrontja. Nemigen lehet egy szöveg 
egyszerre szépirodalmi és száraz 
szakmai. Ez a két réteg az esetek 
nagy többségében kölcsönösen kire
keszti egymást. Csak a nagy építé
szeti íróknak sikerült ilyesféle szin
tézis. A szerző a továbbiakban így 
ír: „így eljutunk a természeti, ru-
rális és urbánus formák összegezé
séhez, amelyek kitöltik környezetün
ket. A kitöltő anyag horizontális és 
vertikális tervek alapján készül, és 
elárulja annak alakját, felépítését, 
szervezési folyamatait, magasságát, 
anyag- és térnemesítési szándékait, 
a tervező szépségszeretetét, ízlését és 
az építő brutalitását, engedékenysé
gét vagy megértését." Nem tudhat
juk, mit ért a szerző a természeti, 
rurális és urbánus formák összege
zése alatt, hiszen a természet, a fa
lu, és város eltérő és egymást kizá
ró formai szerveződést jelöl. Ezek 
elemei, tehát a táj, házsorok, épüle
tek, terek nem nevezhetők kitöltő 
anyagnak, mint egy csokoládé desz-
szertben a meggytöltelók. A horizon
tális és vertikális terv szakmailag 
nem jelent semmit. Lehet, hogy a 



szerző horizontális terv alatt az 
alaprajzot értette, vertikális alatt 
pedig a metszeteket, és homlokzati 
rajzokat, de szakmai szövegről lé
vén szó az olvasó nem szereti ha 
„barkóchbáztatják", azaz pontosan 
és egyértelműen kell fogalmazni. 
Visszatérve a „kitöltő anyag"-ra 
nem tudhatjuk, hogy az milyen vi
szonyban van a tervezéssel, azaz 
nem világos, hogy a szerző .kitöl
tő anyaga" a tervben szereplő ob
jektumokra vonatkozik-e vagy a már 
realizált épületekre. Nehezen hihe
tő, hogy a tervezett épület a „ki
vitelező brutalitásáról árulkodjék". 
A későbbiekben minden kétséget ki
záróan bebizonyosodik előző fölté
telezésünk, hogy a szerző a tervek
ről ír: „Az építészed rajz bemutat 
és dokumentál; nem más, mint a 
tervező vizuális és mérhető kézírá
sa." Az, hogy egy műszaki rajz va
lamit bemutat, nyilvánvaló, hiszen 
azért készítik, kevésbé nyilvánvaló 
viszont, mit jelent, a „mérhető kéz
írás". Mivel mérik a kézírást? A 
fejezet a következő mondattal zárul: 
„így már a tervekben, főleg a vá
rosrendészeti tervékben a »jövőbe 
látás* épületeit információs struktú
raként kell kezelni, és a vizuális 
kommunikatív kritériumokat is job
ban figyelembe kell venni." Az em
lített irányelvek gyakorlati alkalma
zásához azonban feltétlenül tudnunk 
kellene, melyek a jövőbe látás épü
letei. Az építészetelmélet és -törté
net még nem ismer ilyen „látnók" 
vagy „időgép" épületeket, amelyek 
mellesleg nemcsak az építészek és 
városépítők munkáját segítenék, ha
nem a futurológusakét is. 

A következő fejezet címe Az ér
tékelés igénye az építészetben, és a 
mai építőművészet egyik kulcskérdé
sével foglalkozik. Az értékelés 
ugyanis még mindig az építészet 
egyik megoldatlan problémája. Az 
építőművészet értékrendje, ami nem 
azonos az építészeti kritika módszer

tanával, éppen korunkban, a poszt
modern időszakban rendült meg iga
zán. Elvetik a tisztán műszaki
funkcionális értékelést, és mindin
kább hangsúlyozzák a közönség 
meghallgatásának fontosságát. A 
szerző így ír: „A helyes állásfogla
lás az értékelés első stádiuma lehet." 
Szerintem egy épületről csak akkor 
foglalhatunk állást, ha már megis
mertük, azaz az értékelés befejez
tével. Másképp nem állásfoglalásról, 
hanem előítéletről van szó. Harkai 
így ír: „Ma, amikor az építészet 
társadalmunkat, életszínvonalunkat 
tükrözi és mércéje annak, az érté
kelést az »egyszerfi« ember szem
szögéből végezzük el a szerkezetek
ben, a színekben, a hangokban és a 
környezetben, az ő igényeit és az 
általa képviselt szellemet keresve 
kíséreljük meg az értékelést." Ez a 
mondat részletesebb elemzést igé
nyel: Az építészet nem csak ma kö
tődik az életszínvonalhoz, hanem 
mindenkor. Ami pedig az építésze
tet és egyszerű embert illeti, arról 
harminc évvel ezelőtt esett sok szó 
a szocialista realizmus kapcsán. 
Sztálin végnapjaiban utasította az 
építészeket, hogy vessék el a koz
mopolita összeesküvés — lásd mo
dern építészet — formanyelvét és a 
munkásosztály számára érthető for
manyelvet fejlesszenek ki. Az építé
szetet a munkás szemével kell érté
kelni — mondta Jifi Kroha. A 
probléma csak ott van, hogy nem 
lehet az egyszerű ember szemszögé
ből elvégezni az „értékelést a szer
kezetekben" — ahogy a szerző 
mondja, mert az egyszerű ember 
nem ért a „szerkezetekhez". Har
kai visszaesett a harminc évvel ez
előtti dilemmák szintjére. Jobban 
tette volna, ha azt mondja, hogy fi" 
gyelembe kell venni a közönség el
várásait is, de nem kizárólagosan. 
Értékrendi megállapítást hangoztat 
következő kijelentése is: „A műépí-
tészetnek három fő mozzanata van: 



funkcionalitás, az esztétikum és a 
felhasználhatóság." Már a műépíté
szet terminus irritáló, mintha lenne 
valódi és műépítészet, akár igazi és 
művirág, de a csattanó a hármas 
felsorolás: funkcionalitás, esztétikum 
és felhasználhatóság. Mintha a fel
használhatóság (inkább nevezném 
használhatóságnak) nem lenne a ren
deltetés (funkció) része. Valamikor 
egy hasonló hármas megnevezés a 
funkciót, szerkezetet és esztétikumot 
ölelte fel. Ez az álláspont elavult. 
De amit a szerző állít, az megen
gedhetetlen pongyolaság még egy is
meretterjesztő könyvben is. 

A következő hat írás Házak, ut
caképek gyűjtőcím alatt szerepel. Első 
cikke A magasság nem minőség, a 
modern városépítés létrejöttét és a 
vele kapcsolatos magasházak, lakó
tömbök problematikáját taglalja. 
„Ma a világ legmagasabb torony
házaiban az ember már több mint 
300 méter magasságban tanul, ét
kezik, nézi televízióját, tölti napjai
nak legnagyobb részét" — írja a 
szerző. Noha ez az állítás nem alap
talan, mégis szükségesnek tartom 
hangsúlyozni, hogy nem világjelen
ségről van szó, mert igen kevés 300 
méteres épületet laknak. Európa 
legmagasabb toronyháza (ide nem 
sorolhatók a TV-tornyok és hasonló 
"hiektumok), a párizsi Montparnass' 
torony felső emeleteit ki kellett ürí
teni, mert az ott dolgozó tisztvise
lők nem tudták elviselni az épület 
szél okozta kilengéseit, és most olyan 
különleges emberek használják eze
ket a szinteket, akik érzéketlenek az 
ilyen kisebbfajta „földrengéssel" 
szemben. New Yorkban sem laknak 
a legmagasabb felhőkarcolókban, az 
Empire States Building felső eme
letein irodák vannak, a World Tra
de Center két felhőkarcolójában 
úgyszintén. Sőt, a felhőkarcolókban 
bővelkedő Amerikában az emberek 
döntő többsége kertes családi házak
ban lakik. 

A szerző továbbá így ír: „ N á 
lunk nem végeztek alapos felméré
seket, ökológiai vagy szociológiai 
vizsgálatokat, így csak a világszerte 
végzett felmérések eredményeire tá
maszkodhatunk, és azok alapján 
vonhatjuk le következtetéseinket." 
Aki követi a szakirodalmat, tudja, 
hogy ez nincs így. Több település
szociológiai tanulmány látott napvi
lágot nálunk is. A legismertebb a 
szarajevói lakásszociológiai kutatás 
anyagát felölelő, Belgrád szocioló
giai tanulmánya stb., sőt Vajdaság
ban is végeztek ilyen jellegű kuta
tást, amelynek eredményeivel épp a 
Létünk folyóirat hasábjain ismerked
hettünk meg. A továbbiakban a szer
ző néhány szakmai tanácskozásról 
és kiállításról számol be. Közben a 
következőket jelenti ki: „Az eddigi 
elemzések nem marasztalhatják el a 
sikeres nemzetközi formakultúra ter
mékeit, az univerzális architektúra 
adta épületeket sem." Eközben nem 
lehet tudni, mit jelent a „nemzet
közi formakultúra terméke" (talán 
ipari formára, design-ra gondol a 
szerző), de az sem világos, mit je
lent az „univerzális architektúra" 
(ami viszont arra enged következ
tetni, hogy a nemzetközi formakul
túra nem a design-ra, hanem az épí
tészetre vonatkozik. Az „univerzális 
architektúra" fogalma a magyar 
nyelvben ismeretlen, hiába keressük 
Zádor Anna Építészeti szakszótárá
ban vagy Major Máté Építészettör
téneti és épftészetelméleti értelmező 
szótárában. A Rákérdeztek-e a kép
zőművészek? című írás az építészet 
és társművészetek szintézisének kér
désével foglalkozik: „Pedig a sivár, 
monoton falfelületeket eltakaró kép
zőművészeti kompozíciók pótolnák 
a térfakulást, új élményt vinnének 
mindennapi tereinkbe, és fásult em
bereink számára a »meglepetések« 
tereivé válnának". A térfakulás is
meretlen szó a magyar nyelvben, és 
bevezetése indokolatlan lenne, mert 



a tér nem rendelkezik színnel, kö
vetkezésképpen nem veszíthet színei 
intenzitásából, azaz nem fakulhat. 
Ha esetleg átvitt értelemben hasz
nálnánk, akkor is szerencsétlen lé
pés lenne az építészetben való al
kalmazása, mert az építészetben a 
színek bizonyos szerepet játszanak, 
így a fakulás elsősorban rájuk vo
natkozik. Ettől függetlenül a nagy 
monoton falfelületek színekkel való 
élénkítése nem eredménytelen, de et
től a beavatkozástól nem várható, 
hogy lényegesen változtasson a ház
gyári épületek egyhangúságán. 
Számos i'lyen kísérlet volt már, 
de azok eredménye nem sók 
reménnyel kecsegtet. Ogy lát
szik, érvényes egy öreg pro
fesszorom szentenciája, amelyet egye
temista koromban maradinak tar
tottam, hogy a „rossz építészetet 
színekkel próbálják megmenteni". 
Ezzel kapcsolatban a 34. oldalon a 
következő képaláírást olvashatjuk: 
„Városrendészeti beavatkozás Belg
rádban, a Knez Mihajlova utcában 
1982-ben." A képen az utcán elhe
lyezett fehér utcabútorokkal talál
kozunk. Padok elhelyezése nem vá
rosrendészeti beavatkozás. A város
rendészet (mint pl. tűzrendészet) 
szó a magyar szakirodalomban is
meretlen. Városrendezés alatt pedig 
Major Máté akadémikus szerint 
„meglevő , történelmi múltú, nőtt 
városok városépítészete, a réginek 
az aktuális építészeti, közlekedési, 
közművesítési stb. követelményekhez 
igazítása, a régiben az új épüle
teknek és létesítményeknek a műem
lékek, műemlékegyüttesek, műemléki 
városképek megrontása nélküli har
monikus elhelyezése, a régi körül 
létesülő új városrészek összehangolt 
kialakítása" értendő. Néhány pad 
elhelyezése nem tartozik ebbe a ka
tegóriába. 

A fejezet zárócikkének címe Gon
dolatok az élettérről — ez a könyv 
névadója. Itt a következő mondat 

szúr szemet: „Az univerzális mo
dern architektúra nemcsak a termé
szettel összhangban ad tájszerkeze
tet, hanem tiszteletben tarthatja 
építészeti kultúránk emlékeit, és je
lenlétével új erőt kölcsönözhet ne
kik." Nem tudni, mi az univerzális 
modern architektúra, hiába keressük 
e fogalmat az értelmező szakszótá
rakban; valószínű, hogy a szerző 
ez alatt a modern építészet ún. nem
zetközi stílusát érti, amely általános 
érvényű volt országhatároktól, táj
egységektől függetlenül. Ez az épí
tészet viszont a természettel össz
hangban nem ad tájszerkezetet, és 
nem is tartja tiszteletben építészeti 
kultúránk emlékeit; sőt, éppen az 
ellenkezőjéről van szó, tagadja a he
lyi építészeti hagyományok és a táj 
jelentőségét és a korszellem nevében 
hirdeti az univerzalitást. Később a 
következőket olvashatjuk: „A mű
emlékek kiépítésük módjában és lé
tesítésük terében szerves egységet al
kotnak a környezettel." Itt a szerző 
az épület és közvetlen környezete 
viszonyáról szól. De hogyan? A mű
emlék nem alkalmazkodik szükség
szerűen a környezetéhez, sőt, attól 
lehet elütő is. Nemcsak a régi ba
rokk és gótikus épületek — ame
lyek valóban szervesen kötődtek 
környezetükhöz —, számítanak mű
emléknek, hanem minden művészi 
értékű épület, tehát a modern korai 
alkotásai is, amelyek tagadták a 
környezetbe való beilleszkedés je
lentőségét. Emellett találkozunk a 
„létesítési tér" kifejezéssel, amely a 
magyar szakirodalomban ismeretlen. 
Nem csoda, hiszen a létesítés mint 
folyamat, nem határoz meg város
építési szempontból maradandó te
ret. Létesítési tér alatt — ha egyál
talán jogos ennek a terminusnak a 
bevezetése —, az építéshez szüksé
ges felvonulási tér értendő, amely 
magába foglalja az építőtelep ideig
lenes létesítményeit, eszközeit, szer
számait. 



A következő fejezeit, amelynek cí
me Krétarajzok a jövőről, négy cik^ 
ket tartalmaz. Az első írás, A nap
nyelő házaik, az épületek energeti
kai vonatkozásaival foglalkozik, 
kezdve az ókori ismeretek felsoro
lásától a vajdasági népi építészet ta
pasztalatain keresztül egészen a 
napenergiát hasznosító mai házakig. 
A második cikk A városért izzó 
fantázia cím alatt a következőket 
mondja: „Csak az új lehetőségek, 
új anyagok és technológiák, a fel
állított »Modellek« igazolása ered
ményezheti a városfejlesztés huma
nizmusát." Az új építőanyagok és 
technológiák egyáltalán nem járul
tak hozzá a városi tér humanizálá
sához, sőt, éppen az új anyagokkal 
és technikákkal meghonosodott el 
vek okozták a történelmi városi ha
gyományok elvesztését, az előre-
gyártás és a nagy szilárdságú beto
nok diktálta technológiák járultak 
hozzá a sivár új lakótelepek reali
zálásához. Tévedés azt állítani, hogy 
még újabb anyagok, mint pl. a mű
anyag ill. újabb technológiák eze
ket a bajokat orvosolni tudják. Nem 
új eszközök szükségesek, hanem jól 
megfogalmazott, helyes célok. Ko
runk egyik nagy problémája, hogy 
a2 eszközök tökéletesedésével mind
inkább elhomályosulnak a célok. A 
szerző tovább vezeti a helytelen 
gondolatmenetet: „Régtől fogva lé
teznek azonban különböző városfej
lesztési elképzelések, amelyekben az 
anyag lehetősége és a technika kö
vetelménye." Az állítmány hiány
zik, de ha lenne, akkor se érne so
kat. A későbbiekben az író felso
rolja a külföldi irodalomban talál
ható, szerinte új városépítési kon
cepciókat, mint pl. Moshe Safdie 
Montreal Habitat épületét, a Ha
bitat Puerto Rico-t, Fabiano és 
Panzini lakómodulját, Jungmann 
Doyodonját stb. stb., említést téve 
a Vasarely hagyatékról. Itt talál
kozhatunk még a Ptkington-cég 

Tengervárosával, Paul Rudolpf re
konstrukciós tervével, Ron Herron 
Walking City-jével. Mindezek az 
elképzelések már régen nem számí
tanak a jövő várható tendenciáinak, 
hanem inkább a műszaki múzeumok
ba illő kiállítási tárgyaknak, ame
lyek dokumentálják a századunk 
hatvanas éveiben virágzó technoló
giai utópizmust. 

A negyedik fejezet a Járható út: 
a kontinuitás címét viseli. Első írá
sa, Finnország építőművészete a 
Modern Művészetek Múzeumának 
kiállításáról tudósít, amelyet 1980 
februárjában tartottak meg Belgrád
ban. A következő cikk a népi épí
tészet értékeire hívja föl a figyel
met. A 82. oldalon ez áll: „Ezekben 
a specifikus építészeti tereken (tra
dicionális-mai-ebédlővel rendelkező
mellvédek-fehér és sötétbarna) egy
idejűleg dolgozhat a formatervező 
grafikus, keramikus és belső építész, 
ismerve bútorainkat, használati tár
gyainkat, s a házban található töb
bi tárgy létrehozta formakincset." 
A mondat első és ötödik szava egy
másnak ellentmond, ami értelmi za
varhoz vezet, mert nem mindegy, 
hogy tereken dolgoznak (tkp. a te
rek kialakításán) vagy a terekben 
(ahol a munlka a térrel nincs okozati 
kapcsolatban). A mondatban szerep
lő zárójellel közrefogott szóláncolat 
teljesen értelmetlen: „tradicionális
mai ebédlővel" (egy ebédlő vagy 
hagyományos vagy modern) ,,rendel-
kező-mellvédek-fehér és sötétbarna" 
(a mellvédek nem rendelkezhetnek 
ebédlővel, nem tudni, mi a fehér és 
mi a sötétbarna). Az Erőt meríteni 
a múltból című írás a feketicsi Je
len motel építészeti értékeit emeli 
ki. hangsúlyozza az építészeti ha
gyománnyal való kapcsolatát. A 
szerző szerint az ilyen épületeknek 
kell meghatározniuk a jövő építé
szetének fejlődési irányát. Ezzel az 
álásponttal az olvasó egyezhet, de 
éppúgy el is vetheti. Nyomós érv 



nincs se pro se kontra. A Quadro, 
Attico, Dorico című írás szintén az 
építészet kontinuitásával foglalko
zik, let találkozunk a 87. oldalon a 
következő mondattal: „Építészetünk 
legnagyobb értékét ugyanis a kon-
tinuitásban és a formabontásban lát
juk." E két fogalom viszont egy
másnak ellentmond. Egy építészet 
vagy hagyományos, azaz tiszteli az 
időbeli kontinuitást, vagy pedig el
veti azt, akkor formabontó. Nem 
lehet egyszerre maradi és haladó. A 
következő írás, A kontinuitás fel
tépése is ehhez a témakörhöz kap
csolódik. Egyik sommás kijelentése a 
következőképpen hangzik : „Nem 
tudunk elmenni azonban egy épület 
mellett, hogy ne éreznénk az anyag, 
a technológia, a gondolkodás, a for
mák agyonjátszott kereszteződését." 
Kereszteződhetnek utak, lehet állat
fajokat egymással keresztezni, de 
technológiákat és anyagokat nem. 
Nem világos, mit ért a szerző „a 
formák agyonjátszott kereszteződése" 
alatt? 

A könyv utolsó fejezete Az épí
tészet új vetületei két írást foglal 
magába: Új törekvések az építészet
ben és Egy triennálé létjogosultsága. 
Mindkét írás a legújabb kor külföl
di építészetével foglalkozik. A 98. 
oldalon a következő mondattal ta
lálkozunk: „Róbert Venturi, aki év
tizedeken át tudott újat hozni, és 
akinek Complexity and Contradic
tion in Architecture c. könyve való
ban tanít, ha nem is tekinti át tel
jesen az épület minden elemét, és 
nem is tesz eleget a hozzá fűzött 
elvárásainknak — mégis járható 
rendszert dolgozott ki." A szerző 
elfelejti, hogy egy rendszer nem jár
ható, járható lehet egy út, egy rend
szer csak alkalmazható lehet. Való
jában nem ez a legnagyobb nehéz
ség, mert ez csak egy nyelvbotlás. 
A hiba ott van, hogy Venturi nem 
dolgozott ki egy rendszert, sőt, ép
pen ellenkezőleg: a rendszerek el

lentmondásosságát bizonyítva azok 
megbízhatóságát tagadja. Venturi nem 
rendszeralkotó, hanem rendszerbontó. 
Gondolataival éppen a modern épí
tészetnek nevezett axióma-rendszert 
támadja, és a posztmodern építészet 
néhány vezérelvét anticipálja. A 
könyv 101. oldalán az „archázépí
tészet" kifejezéssel találkozunk, mint 
a posztmodern egyik jellemzőjével. 
Nem tudjuk, mit ért a szerző „arc
ház" alatt. Néhány sorral lejjebb az 
„ellentmondásosság homlokzatrend
szere" kifejezéssel találkozunk. Mit 
jelent a „homlokzatrendszer" kife
jezés? Másfelől az ellentmondás
nak nincs rendszere. Egy rendszert 
éppen az elemek egymás közötti 
ellentmondás-mentessége, kompatibi
litása definiálja. Az Egy triennálé 
létjogosultsága cím alatt az első 
Belgrádi Építészeti Triennáléról tu
dósít a szerző. Ez a kiállítás — a 
szakemberek véleménye szerint — 
nem volt több egy szereplési visz
ketegségben szenvedő szenzációhaj
hász építész beteges ambíciójánál, 
hogy a belgrádi vásár csarnokában 
kiállítsa a világ leghíresebb épüle
teinek képeit. Ennek a kiállításnak 
kapcsán beszél a szerző Richard 
Meier építészről: „Terveiben ovális 
háromszög, félkör, és négyzet alakú 
formákat helyez egymás mellé, az 
elemek disszonanciája transzcendens 
építészetet eredményez, amely per-
forákságával, fehérségével, a szok
ványostól eltérő szögeivel, késő mo
dern jellegzetességével a «posztmo-
dern tisztogatásokban* (Paul Gold-
berger) különösen nagy figyelmet 
érdemel." Ahhoz nem fér szó, hogy 
Richard Meier korunk egyik legje
lentősebb építésze, de az az állítás 
kétségbe vonható, mely szerint az 
elemek disszonanciája transzcendens 
építészetet eredményez. Egyáltalán 
nem világos, mit ért a szerző transz
cendens építészet alatt. Másfelől 
éppen Meier építészetére nem jele
lemző a disszonancia, sőt művei igen 



harmonikusak. A befejező írás a 
Tárgyi és szellemi formák címet vi
seli, ahol nem világos, mit jelent 
a szellemi forma. A könyv Malko-
vec Imre épületeinek ismertetésével 
ér véget. 

összegezésként elmondhatjuk, hogy 
a könyv elég sok információt tar
talmaz, de nem bővelkedik ereded 
gondolatokban, nem nyújt átfogó 
képet sem a külföld mai építésze

téről, sem a hazai építészeti alkotá
sokról. Elméleti vonatkozásban pon
tatlan és töredékes, ami azt bizo
nyítja, hogy az építészetelmélettel 
nem lehet műkedvelő szinten fog
lalkozni. Az építészetelmélet — épp
úgy mint más művészetek esztétikája 
— komoly felkészülést, tárgyi tu
dást, szellemtudományi műveltséget 
igényel az írástudás mellett. 

KLEIN RUDOLF 

MI MARADT A FRANCIA BALOLDALBÓL? 

André Glucksmann: Az ostobaság, Rad, 1986 

Minden eddiginél súlyosabb csa
lódást élt át ezekben az években a 
francia baloldal. Mert biztos, hogy 
súlyos, az egész baloldalt megrázó 
csalódást jelentett, araikor mindjárt 
a második világháború befejezése 
után, még inkább Szolzsenyicin meg 
a többi „disszidens" jelentkezésével, 
nyüvánosságra kerültek a sztálini 
korszak borzaknai, feltárva, mivé 
vált az a rendszer, amely évtizede
kig minden haladó ember vágyál
mában élt. Nem ilyen kozmikus 
méretű, de a francia baloldal egyes 
tagjai számára mégis meghatározó 
tényező volt 1968 csalódása, vagyis 
az, hogy az utóbbi évtizedek leg
nagyobb forradalmi tömegmegmoz
dulása nem hozott semmilyen vál
tozást, sőt a baloldal választási ve
reségével zárult, még inkább az, 
hogy a fejlett világban már rég 
ismeretlen méretű tömegmegmoz
dulással a baloldal szubjektív erői 
nem tudtak mit kezdeni, inkább 
fékezték, mint felkarolták, irá
nyították ezt a tömegmozgalmat. 
De az igazi nagy csalódást mégis a 
baloldal kormányra kerülése hozta 
meg. Az aktivisták egész tömegének 
adott erőt és lendületet az a hit, 
hogy a baloldal hatalomra kerülhet, 

sőt mind közelebb kerül a hatalom
hoz, és amikor ez a lendület végre 
meghozta gyümölcsét, a nagy ter
vekből édeskevés valósult meg, sőt 
a baloldal kormányának tevékeny
sége a programnak, a ragyogó nagy 
céloknak ellentmondó konzervatív 
receptek megvalósításának kísérleté
ben merült ki. 

Glucksmannt, a mai francia bal
oldali értelmiség egyik érdekes tag
ját, életútja alkalmassá teszi ennek 
a sokfajta csalódásnak a megfogal
mazására és a csalódással megindí
tott intellektuális folyamat elméleti 
kivetítésére. 1951-ben 14 éves korá
ban lett a Francia K P tagja, utána 
a maoisták közé sodródott, 1968-
ban ott volt a „májusi forradalom" 
fontos szereplői között, hogy utána 
mindinkább a talaját vesztett, a 
jobboldaltól már alig megkülönböz
tethető szélső baloldal tevékenységé
nek színterére sodródjon. Most szerb
horvát nyelven megjelentetett Az 
ostobaság című könyve ennek a csa
lódásnak és az ebből adódó követ
keztetéseknek a sajátos megfogalma
zását adja. 

Az első csalódás — a sztálini 
korszak felismerése okozta megráz
kódtatás — nyilvánvalóan olvasási 
élmény és intellektuális hozzáállás 



nála, hiszen amikor ő írni kezdett, 
a sztálini korszak már rég lezárult. 
De éppen ez az olvasási élmény, el
sősorban Szolzsenyicin élménye — 
részben a közhangulattal, még inkább 
azzal a félelemmel párosulva, hogy 
megismétlődhet a baloldal régebbi 
elfogultsága a Szovjetunió felé (em
lékeztet pédául arra, hogy a Fran
cia K P 1948-ban elfogadta a Tá
jékoztató Iroda jugoszlávellenes ha
tározatát — teszi a kívántnál ke
ményebbé bírálatát a „valós" szo
cializmus országairól. Látja ugyan, 
hogy a választási hadjárattal járó 
elfogultság, amikor a baloldal a fa
sizmussal azonosítja a jobboldalt, az 
pedig a gulaggal a baloldalt, mégis 
hasonló elfogultsággal, csak a gula-
gokat látja a Szovjetunióban. Ezért 
nem elégszik meg a ténylegesen elí
télendő dolgok felelevenítésével (af
ganisztáni beavatkozás, vietnami po
litika). Ezen túlmenően egész elmé
letet gyárt a fasizmus és a sztáli
nizmus párhuzamba állítására, sőt 
ebből az összehasonlításból a sztá
linizmus húzza a rövidebbet. „Az 
ember azon csodás képességének 
rendszeres és átgondolt kizsákmányo
lása, hogy önmagát igázza le, való
jában a véreskezőségben versenytár
sa fölé emeli a vörös fasizmust" — 
írja. És hasonló elfogultsággal ki
zárja még a reformok lehetőségét is 
a Szovjetunióban, arról írva, hogy 
hiába hoznak be francia bisztróasz
talokat az előkelő moszkvai kávé
ház számára, ha a nagyapa, az apa 
és a fia már egyaránt elveszítette 
azt a szokását, hogy szabadon cse
vegjen a kávéházi asztalnál. 

Az 1968 okozta csalódás nála 
annyira egyéni, hogy nem juthat el 
az elméleti általánosításig és feldol
gozásig. Ezért igazán csak az friss 
és értékes (egyénileg átérzett és ál
talánosítva értékes, társadalmilag 
időszerű), amit a baloldal kormány

ra kerülésével kiváltott csalódásról 
mond: „Tegnap kivonultunk az ut
cára, és tüntettünk a gyárak bezá
rása ellen, ma pedig bezárjuk a gyá
rakat, és az elvtársakat kidobjuk az 
utcára". Ez a több rétegű — és 
ezért nem is egyenlő értékű — csa
lódás adja meg a könyv mondani
valóját. Közvetlenül úgy, hogy a 
csalódás fogalmaztatja meg Giucks-
mannal a szocializmus elméleti és 
társadalmi alapjának szerteloszlását 
hirdető koncepciót, közvetve pedig 
ez adja meg az alapját gondolati 
magvát és egyben hajtóerejét is a 
könyv tulajdonképpeni mondanivaló
jának, az ostobasággal szembeállított 
intellektuális állásfoglalásnak. 

A szocializmus elméleti alapjának 
megingásával kapcsolatos fejtegeté
sét is az általános csalódás diktálja: 
„A szocializmus a mi számunkra 
tudomány volt, de nem akármilyen 
tudomány, hanem tudomány a J ó 
ról . . . Nem azért államosítottuk a 
magángyárakat, hogy naivan egyen
lő részre osszuk fel őket, hanem, 
hogy ellenőrizzük a gazdaság be
áramlását, úrrá legyünk a beruhá
zások kiáramlásán, irányítsuk sor
sunkat és (semmivel sem keveseb
bet!) megváltoztassuk életünket. 
Nem azért, hogy felosszuk a va
gyont, hanem hogy jót tegyünk. A 
szocializmus, annak módja volt, 

hogy a jó emberek jót tegyenek 
Az általunk vállalt társadalmi át
alakításban a tudomány átvette a 
teológia szerepét, az ipar kultusszá 
vált, a történelem az esztétika he
lyébe lépett." És most egyszerre 
minden kérdésessé válik, mert ilyen 
lett az eredmény. A társadalmi alap 
szertefoszlásával kapcsolatos fejte
getése viszont konkrétan kapcsoló
dik a francia szocialista kormány 
keserű tapasztalataihoz: „A balol
dal egymás után adta föl munkás
erődítményeit, azt magyarázva a 



proletariátus színejavának, hogy a 
kétkezi munkás kevesebb kárt okoz 
a társadalomnak, ha munka nélkül 
marad, mintha termel. Két évvel 
elóbb pedig azt magyarázta a jó 
munkásoknak, hogy nemcsak a szer
számot és a szavazólapot tartják 
kezükben, hanem a világot i s . . . A 
veszteség nemcsak a megszüntetett 
munkahelyek számában, az elveszí
tett munkalehetőségekben és a tör
ténelmi erődítmények feladásában 
mutatkozott meg, hanem visszatérít-
hetetlenül letűnt annak képzete, 
hogy az ipari munkás a történelem 
központi figurája és a történelmi 
döntések ereje." 

Ez a sokfajta csalódás visz el a 
könyv tulajdonképpeni mondaniva
lójához. A csalódás különféle elmé
leti vonatkozásainak megfogalmazá
sa okvetlenül felveti a kérdést: mi 
marad akkor a baloldal és az értel
miség számára. Glucksmann válasza 
tipikus válságtünet. Szerinte nem 
marad más hátra, mint szembenézni 
a világot elárasztó és mind nagyobb 
hatalommá váló ostobasággal, felis
merni azt, kimondani: én nem va
gyok korlátolt ós ezt a felismerést, 
kiállást tenni a világ iránti viszony 
alfájává és ómegájává. A könyv cí
mét és tartalmának kb. felét adó 
ostobaság feltérképezése Glucksmann 
tulajdonképpeni mondanivalója. Esze
rint: „ahhoz, hogy ostobaság legyen, 
szükség van: először is arra, hogy 
egysíkúsítsuk a jeleket, másodszor 
arra, hogy a szellemit beolvasszuk 
a mechanikusba, majd utána har
madszor arra, hogy önmagunkat 
olyan állapotba hozzuk, amikor eb
ben hinni is tudunk." Így vázolja 
fel az ostobaság világát. Ebben a 
világban minden konvencionális ér
telmet kap, ebből a konvencióból 
az emberek közötti viszonyban ki
alakult az „eszményeket gyártó gé
pezet" és a harmadik szinten az 
ember a részegség valamilyen álla

potába jut, hogy elfogadja, sőt jó
nak ismerje el ezt a világot. Egész 
addig, hogy az ostobaság elleni harc 
a világgal szemben elfoglalható egye
dül értelmes viszonnyá alakuljon át. 

Mert az értelmiségi ember számá
ra nem marad más hátra, mint a 
világba kiáltani a dac jelszavát: én 
nem vagyok korlátolt, és szembesze
gülni az ostobaságnak ezzel a vilá
gával. Gludksmann könyve ennek a 
kiállásnak a dicsőítésével, nagyságá
nak és veszélyeinek felvázolásával 
Zolától Sartre-n át Yves Montand-
ig terjedő történelmének ismerteté
sével zárul. Zola: „Az értelmiség 
fogalma a Dreyfus-botránnyal került 
a köztudatba." Sartre: „Magára 
vállalja azt a kettős szerepet, ame
lyet Sartre szán az írónak és átfo
góbban az értelmiséginek, tudniillik 
azt, hogy feltárjon, letépve az elő
ítéletek fátylát, és ténykedjen annak 
tudatában, hogy felelős azért, amit 
tesz, és azért, amit tehetne." És 
Yves Montand: „Egy baloldali új
ságírónak, aki felrótta, hogy a 
gulag megszállottja Yves Mon
tand azt válaszolta, hogy így van, 
tényleg megszállottja, mindennap a 
gulagra gondol, mint ahogy mások 
Istenhez imádkoznak. Ha nem gon
dolna arra, nem érezné jogának és 
kötelezettségének, hogy felszólaljon 
a különféle diktátorok, Franco vagy 
Pinochet ellen." 

És a következtetése: csak az ér
telmiségiek maradnak következete
sek elveikhez: „Amíg Giscard, a 
jobboldali elnök 1977-ben ünnepé
lyesen fogadta Brezsnyevet az Ely-
sée palotában, addig az írók Sartre-
tól Ionescóig megszervezik a keleti 
disszidensek — Pluscstól Maksimo-
vig — nyilvános fogadását. Az első 
törés az értelmiségiek és az új szo
cialista kormány között akkor kö
vetkezett be, amikor a francia tisz-



tek apatikus és képmutató nyilatko
zatot adtak azon a napon, amikor 
Jaruzelski államcsínyt hajtott vég
re." És a másik következtetés: csak 
ez az álláspont vihet el addig, hogy 
Európa megtalálja önmagát. „Nem 
lehet büntetlenül lerombolni a mun
káskultúra egy századát, és az ipari 
erődítményeket, amelyekből a mo
dern Európa gazdasága és ereje eredt. 
Egyetlenegy külső háború — mint 
1914-ben és 1944-ben — sem törli 
el a föld felszínéről a régi gyárakat, 
hogy az európai újabbat építhessen. 
A tér megtisztításához — először a 
történelemben, amivel kezdődik a 
fordulat világa — belső háborút 
kell folytatnunk önmagunkkal, ami 
elsősorban azt jelenti, hogy harcol
nunk kell saját ostobaságunk ellen." 

A francia baloldali értelmiség, 
amely 1968-ban valóban hitte, hogy 
az egeket rohamozza és új világot 
teremt. A Közös Program 1970. évi 
megfogalmazásától kezdődően azt 
hitte, hogy olyan eszköz birtokába 
jutott, amely lehetővé teszi, hogy 
kihasználva a több évtizedes fejlődés 
anyagi (a jóléti állam megteremté
sét) és politikai (a demokrácia dia
dala) vívmányait, békés úton, a par
lamenti választások révén átvegye 
a hatalmat és megvalósítsa a társa
dalmi átalakulás nagy programját. 
Ki is harcolta ezt a hatalomátvételt, 
majd ismét visszakanyarodott a 
camus-i „képzeljük el Sziszüphoszt 
boldognak" állásfoglalásig. Egy olyan 
hozzáállásig, amely kiállást, aktivi
tást, szembeszegülést követel tőle 
még akkor is, amikor tudja, hogy 
ha nagy nehezen fölér a kővel, az 
úgy is visszagurul, de ő boldog ak
kor is, amikor látszólag értelmetle
nül gördíti felfelé a követ, meg ak
kor is, amikor kő nélkül visszaindul 
a helyről, hogy ismét nekigyürköz-
zön a nagy munkának. A camus-i 
állásponthoz való visszakanyarodás 

önmagában is korunk válságtüneté
vé teszi Glucksmann könyvét. De 
vele kapcsolatban több más mozza
nat is nyilvánvalóvá teszi, hogy a 
könyv része egy világhangulatnak, 
amelyben a szociáldemokrácia cser
benhagyta évtizedes vívmányát, a 
jóléti államot, a szocialisták több 
dél-európai országban kormányra 
kerülve a társadalom átalakítása he
lyett arra redezfkedtek be, hogy mi
nél kevesebb megrázkódtatással hajt
sák végre azt, amit egy konzervatív 
koncepció diktál az egész világnak. 
A kommunista pártok belső frakci
ókra esve — még akkor is, ha azok 
nem kristályosodnak önálló párt 
formájában mint a Spanyol KP ese
tében történt — azon gondolkodnak, 
hogyan lehetne a szétesést és a sza
vazótábor lemorzsolódását megállí
tani, de arra már egyiküknek sem 
futja erejéből, hogy az új helyzet
nek megfelelő koncepciót megfogal
mazzák. 

Az íróasztala mögött ülő és a vi
lágot kárhoztató entellektüel szerve
sen beletartozik ebbe a világba. 
Ezért csak válságtünet a camus-i 
hozzáállás glucksmanni átfogalmazá-
zása is. Az új lendülethez és az 
íróasztal mögüli kikerüléshez az ál
talános világhelyzet megváltozása 
szükséges, hogy a baloldal ismét ma
gához térhessen. Csak utána várható 
hogy a gorbacsovi reformok, a jólé
ti állam rehabilitálása, a fejlődő or
szágok nehézségeinek — a kínai re
form megtorpanásától az önigazga
tás diadalát hátráltató jugoszláv 
inflációig — leküzdése és sok más 
objektív folyamat, az elmélet új 
lendületével párosulva, a csalódások 
után az új stratégiát és taktikát 
meghozza. Lehet, hogy a pillanatnyi 
helyzetben a jugoszláv könyvkiadó 
csak egy divatnak hódol — legfel
jebb még a francia szellemi élet iránt 
mindig meglévő érdeklődésnek — és 



nem biztos, hogy a világ hatalmas 
szellemi kincstárából éppen Glucks-
mann könyvét kellett eljuttatni a ju
goszláv olvasóhoz. De a baloldal — 
és nemcsak a francia baloldal — 

sajátos pillanatnyi helyzetének ti
pikus termékeként mindenesetre fi
gyelmet érdemel ez a könyv. 

BÁLINT ISTVÁN 

H O G Y A N É L N I MEG EURÓPÁT? 

Fried István: Kelet- és Közép-Európa között; Gondolat, Bp., 1986 

Szellemi egyensúlyérzékem, ha 
kulturális nehezéket kap, minden 
egyes esetben figyelmeztet rá: bi
zony lejt ez a kontinens — nyugat
ról kelet felé lejt, s az egyensúlyo
záshoz — akarom, vagy sem — 
csak a történelemben találok fogód
zót. A nap és az emberiség, az em
beri civilizáció keletről nyugatra 
tant, a történelem azonban, mint 
afféle válasz civilizatórikus kaland
jainkra, megfordult vissza keletnek. 
S csak századunkban is, hány olyan 
pillanata volt Európa nemzeteinek 
amikor e két ellentétes folyamatban 
a végzetes sorsszerűséget voltak 
kénytelenek felismerni. Végtére is a 
kelet—nyugat „játék" a legutóbbi 
évszázadban már kétszer borította 
lángba Európát és a világot: nyugati 
indulat-töltethez keleten pattant a 
szikra, s okozott világégést háborús 
időkben. És még ma is: ami nyu
gaton törvény és rend, az keleten 
még mindig indulat — olykor nem
zeti indulat — fűtötte kötéltánc. 
És belátjuk, vagy sem, megértjük 
vagy sem, a lényeg evidens, Keiet-
Európában az egyensúlyteremtés 
még ma is nemzeti kérdés, és ez 
azért is különös, mert itt hangzott 
el először az internacionalizmus jel
szava. A történelem — napjaink 
történelme is! — a tanú rá: idealiz
mus volt ez a javából, hiszen az 
internacionalizmus egyetlen és leg
fontosabb előfeltétele a tökéletesen 
kiépített nemzeti értékstruktúrák 
egymásmellettiségének egyensúlya. 
Hangsúlyozom: egyensúlya, mert 

csak ezáltal kerülhető el egyfajta 
rangsor kialakulása, ami — jól tud
juk — az alá- és fölérendelési viszo
nyok létrejöttét eredményezi. De hol 
vannak Kelet-Európában tökéletesen 
kiépített nemzeti értékstruktúrák? 
És létezik-e ma a kelet-európai 
nemzetekben strukturáló erő? 

Ahogy a történelem újabb idők
ben nyugatról kelet felé halad, a 
századok során kialakult egyfajta 
történelmi — ideológiai, kultúrtör
téneti, művelődéstörténeti és művé
szettörténeti — menetrend is. S e 
menetrend lényege, hogy az alapkér
déseket mindig Angliában és Fran
ciaországban tették fel, és sohasem 
Közép- vagy Kelet-Európában. Még 
akkor is, ha a történelmi filozófiai 
kérdés netalán éppen ezen a tájon 
indukálódott volna, mint ahogyan 
gyakorta indukálódott is a Habs
burg birodalom évszázadaiban. A 
létkérdések filozófiai letisztulása 
nyugaton játszódott le, és minden 
vallási vagy világi gondolat kelet 
felé gördült. S ez éppen azért ért
hető, mert köztudott, hogy a közép-
kelet-európai régióban nem keve
sebb, mint 27 nemzet kereste bol
dogulását a történelem során — 
olykor egymás ellenében is — és 
jobbára keresi még ma is. Bibó Ist
vánt kell idéznem: „Angol vagy 
francia vonatkozásban a nemzeti 
öntudat szüntelen ébrentartásának 
nem is volna semmi értelme, mert 
hiszen az, ha kell, úgyis felébred, 
s ha felébred, úgysem vitás, hogy 
angol vagy francia tudat ébred fel, 



mi más is ébredhetne fel?" Hogy 
mennyire másként vagyunk ezzel 
Közép- illetve Kelet-Európában, azt 
úgyszólván mindenki tudja, aki 
egyéni és nemzeti sorsproblémáit 
hajlandó a léttudat magasabb és 
összetettebb kategóriáiból levezetni. 
Levezetni azzal a következetesség
gel, mellyel fent nevezett szerzőnk 
életművében megtette. Vagy aho
gyan megtette első nagy, igazán 
nemzed gondolkodónk Széchenyi 
István már a reformok idején, hogy 
azután íróink, politikusaink legna
gyobbjai visszhangozzák gondolatait 
azóta is. Így fogalmazza újra a Ke
let Népe gondolatait Ignotus is, az 
induló Nyugat első lapjain. Kelet 
népéről írja — s írhatná kelet né
peiről is —: „Az idegennek ám le
gyen igaza, hogy az emberiségnek 
kevés tőle a várnivalója, s legva
dabb erőfeszítésének sincs több foga
natja, mint hogy későn és tökéletlen 
még egyszer megcsinálja, amit egye
bütt már el is felejtettek ( . . . ) Lehet, 
hogy csak helye van a világban, de 
nyomot nem hagy benne, s amin 
csügg, értéktelen, s amit akar, mér
téktelen." Az említett huszonhét 
nemzet közül — eszmélésének kellő 
pillanataiban — melyik ne írhatta 
volna, vagy írhatná nemzeti öntu
data első lapjaira ezeket a sorokat? 
S vajon a régió melyik népcsoport
jára nem találó az, ahogyan Igno
tus folytatja: „Lehet, hogy maga 
magának sem igaz barátja; meg
rontóihoz hű, legjobb fiaihoz mosto
ha. Lehet, hogy amit érte tesznek, 
fitymálja, s maga is vak az iránt, 
ami kebléből sarjad. Lehet állhatat
lan, lehet jó sorsban elkapatott, bal
szerencsében ellankadó. Mindez le
het, de mindebből csak az követke
zik, hogy legyen szeme a világban 
való helyzete iránt, legyen mértéke 
a maga kicsinysége, legyen számítá
sa a maga ereje felől. Vigyázzon ar
ra, hogy meg ne szólják, értse meg, 
amit csak maga ért, s amit magá

nak nem kíván, ne tegye felebarát
jának. De ahhoz, hogy élni akar, 
csak neki magának van köze, mert 
köszönni életét is csak magának kö
szönheti. Amit teremt, legyen bár 
másodrendű, hacsak a legtöbb, amit 
tud, és megbecsüli, mert ő terem
tette." Igen, azt hiszem a közép- és 
kelet-európai nemzetek sorsa minde
nek felett az bnmegbecsüléstől függ. 
Ha úgy tetszik, történelmi létük és 
jelenlétük credója ez. önmagát be
csülő nemzetet nem kell félteni em
ber és nemzetellenes ideológiáktól. 
Emlékezünk még ugye a reformkor 
egyik nagy gondolatára: aki a nem
zet szerelmese, ne gyűlöljön senkit! 
Mi ez, ha nem őszinte önmegbecsü-
lés? És én ma azért vagyok kíváncsi 
közös európai múltunkra, mert tör
vényeit akarom megfejteni! Nemcsak 
én, de mindenki, aki e tájon kíván 
(szellemi) otthont teremteni magá
nak. Mert e tájon különös súlya van 
annak, hogy a világ befogad ben
nünket. Közép- és Kelet-Európában 
maroknyi népek csüggnek az életen, 
s Fried Istvánnak nagyon igaza van, 
amikor az európai jelenlét történelmi 
dimenzióira hivatkozva leszögezi: 
„Nem a Monarchia, hanem a Mo
narchia népei jelentették az életet 
egykor — majd hozzáteszi —, és az 
ellentétektől és a meg nem értéstől 
szaggatott jelenben is abban lehet 
bízni, hogy a rokonság tudata egyre 
láthatóbbá válik." 

Lejt ez a kontinens — kezdtem 
írásomat, s a kelet-nyugati szintkü
lönbségnek, melyet nyugodtan nevez
hetünk történelminek, mára már 
megvan a saját tudománya is: a kul
túrtörténeti komparatisztika, mely ha 
úgy tetszik, egyben gyűjtőfogalom is, 
felbontható történelmi, eszmetörté
neti és művészettörténeti kompara
tisztikai tudományokra. Mind ez ide
ig úgy tűnt, hogy a komparatisztika, 
minden pozitivista öröksége ellené
re is többénkevésbé jól működik, s 



bizonyos szakterületein már meghoz
ta első gyümölcseit. Fried István 
azonban mostani könyvében merőben 
új alapokról közelít a kérdéshez. El
ső merész gesztusa, hogy nem fo
gadja el az „ideáltípust képviselő" 
és a „recepcióra szűkíthető" nemzeti 
irodalmak létét. És mivel továbbra is 
irodalomról beszél, hangsúlyozza, az 
ütemeltolódás sem elfogadható tény 
— legalábbis klasszikus értelemben 
nem — mert ez „kizárólag hatások
ból, érintkezésekből, vezeti le nem
zeti irodalmak történetét", s figyel
men kívül hagyja, hogy a „kelet-kö
zép-európai régióban a »nyugati« 
irodalmi stílusok ós irányzatok nem 
egymást követőleg, hanem olykor 
egyszerre, egymásra torlódva jelen
nek meg, szinte »keveredve«. S ez
által az önálló, belső szükségleteknek 
megfelelő recepció tételét sugallják". 
És bár a szerző továbbra is az iro
dalomnál marad, fejtegetései során 
hangsúlyosan emeli ki: „Minthogy a 
régió egyszerre földrajzi, történeti, 
irodalomtörténeti, művelődéstörténeti 
és mindezek által komparatisztikai 
fogalom, valamennyi, ezúttal egymást 
kiegészítő diszciplína eszköztárának 
igénybevétele szükségesnek látszik. A 
régió irodalmainak elemzése azonban 
mindenekelőtt azoknak a hasonló, 
közös vagy párhuzamos elemeknek, 
tendenciáknak felmutatását igényli, 
amelyek miatt elfogadható a kelet
közép-európai régió tételezése." S a 
kötet írója azonmód rámutat a pár
huzamos elemek és tendenciák leg-
fontosabbjaira is. Ezek szerinte (és 
ebben egyetért Arató Endrével): a 
gazdasági, társadalmi és kulturális 
lemaradás Nyugat-Európától, a sok
nemzetiségű államszervezetek, és ezen 
államok egymásmellettisége, valamim 
a történelem egy-egy adott (de idő
ben eltérő!) pillanatában a polgári 
átalakulás lényegének kérdése. 

Mindezekkel a tényekkel a tudo
mánynak ma már nem lehet vitája. 

De azzal már igen, hogy miért ala
kult így a történelmünk? A kötet 
nem tekinti — témájánál fogva nem 
is tekintheti — feladatának e törté
nelmi oknyomozást. Problémafelveté
se azonban olyan, hogy indukálja 
a továbbgondolást. S ami ebből kö
vetkezik, abban már a történészek 
sem értenek egyet, hiszen a közép-
és kelet-európai török-pusztítással 
szemben ott vannak a nyugat-euró
pai vallásháborúk okozta országégé
sek, s a nyugat-európai gazdasági 
felvirágzást elősegítő kereskedelmi 
utak, a nyugati irányba való nyitott
ságot és szabad hajózást ellensúlyoz
hatná Kelet-Európa esetében a Kö
zel- és Távol-Kelet kincseit szállító 
karavánutak közelsége. És még hosz-
szan sorolhatók az érvek pro és 
contra, a kontinens „lejtésének" okai 
mégsem lesznek egyértelműek. 

Fried István óriási feladatot vál
lalt magára a könyv megírásaikor: 
egyfajta áttekintését kívánta adni 
közép- és kelet-európaiságunk lé
nyegére vonatkozó, immár több év
százada egymásra rétegeződő elméle
tek és meglátások összevisszaságának. 
Fejtegetéseit a „nemzeti újjászületé
sek" korával kezdi, s a legnemesebb 
humanista elhivatottsággal és érzé
kenységgel rajzolja meg a korai 
„nemzeti önbecsülés" lényegét. Idéz
nem kell nagyszerű meglátásainak 
egyikét: „Nyugat-Európában a na
cionalizmus (a jó értelemben vett 
nemzeti öntudat — M. F,) az állam
férfiak és a politikai vezetők műve 
volt. Az új politikai valóság és a 
társadalmi-gazdasági struktúra vál
tozása adta hozzá a kereteket, ame
lyeken belül a fiatal nemzet kifej
leszthette társadalmi és politikai fe
lelősségérzetét és -tudatát. Kelet- és 
Közép-Európában a nemzetiséget 
(Nationalität, de itt olyan értelem
ben is, hogy a nemzeti tudat) költők, 
filológusok és történészek teremtet
ték meg." Ezért vált Európának eb-



ben a régiójában az irodalom a nem
zeti tudat formálójává. S ha így van, 
afk'kor érthető, hogy a nyelvújítási 
mozgalom és valamennyi irodalmi 
korszakváltás a nemzeti tudat mó
dosulását átalakulását hozta magá
val. Éppen ezért — bár Fried István 
szempontjai főleg irodalomtörténeti 
szempontok — erről a magaslatról 
már a legfontosabb nemzeti létkér
désekre is kilátás nyllilk. Ám a lát
vány azt is felfedi — ez a könyvnek 

legfontosabb érdeme — mennyi a 
még megfogalmazatlan kérdés, és az 
artikuláltak közül is hány és hány 
vár még megválaszolásra. És amikor 
ezt írom, akkor bizony félelmemnek 
is hangot kell adnom — elegendő-e 
ehhez csupán a tudósi jószándék? 
Vajon képes-e a humanista törekvé
seket túllendíteni a politika gáncsos-
kodásán? Lám, régiónkban még ez
zel is számolni kell! 

MÁK FERENC 

Russell Jacoby 

A P S Z I C H O A N A L Í Z I S E L F O J T Á S A 

Russell Jacoby: Potiskivanje psihoanalize. Studentski izdavački centar, 
Beograd, 1986 

Az amerikai Russell Jacoby pszi
choanalízisről vallott általános vé
leményét a hazai olvasó már ko
rábbról is ismerheti. A társadalmi 
felejtés című könyvében, mely 1981-
ben a belgrádi Nolknál szerbhorvá
tul is megjelent, a szerző hosszasan 
érvel amellett, hogy a pszichológia 
története Freudtól napjainkig nem 
más, mint egy nagy visszafejlődés. 
Sok tekintetben Adorno és Marcuse 
ötvenes évekből származó téziseire 
támaszkodva részletesen kifejtette, 
hogy a pszichológia Freud után egy
re inkább elveszítette elméleti meg
alapozottságát, kulturális, vallástör
téneti és művészetelméleti dimenzió
ját, s ami a leglényegesebb, kririkai 
töltését is. Az egykori fölforgató el
méletből az utódoknál akadémikus 
tudomány és olyan terápiai gyakor
lat lett, mely mindenekelőtt a bejáró
don társadalmi normákhoz való al
kalmazkodást szolgálja. 

A pszichoanalízis elfojtása című 
új könyvében, a szerző föltérképezi 
annak a pszichoanalitikus mozgalom
nak a történetét, mely megőrizte 
ugyan az eredeti freudizmus társa

dalomkritikai dimenzióját, de kény
telen volt illegalitásba vonulni. Mint 
a könyv alcíme is jelzi, a kritikai 
pszichoanalízis továbbélésének törté
netét kutatva a szerző az úgyneve
zett politizált freudisták tevékeny
ségére helyezi a hangsúlyt, akiknek 
vezéralakja Ottó Fenichel volt. Az 
előfutárok közül Ottó Gross és 
Wilhelm Reich emelkedik ki, az utó
dokat pedig valószínűleg hiába is 
keresnénk, mert nincsenek. Ismeretes, 
hogy Gross és Reich a lelki gyógyí
tók közül igen hamar a páciensek 
közé került, Fenichel pedig a har
mincas évektől politikai tekintetben 
annyira illegalitásba vonult, hogy 
erről az oldaláról Jacoby könyve 
előtt a közvélemény szinte semmit 
sem tudott. Jacoby noha foglalko
zását tekintve történész, éppen ezért, 
ebben a könyvében egyfajta pszicho
analitikus munkát végez: felszínre 
hozza, illetve tudatosítja a pszicho
analízis történetének egy társadalmi
lag elfojtott, „földalatti" fejezetét, 
miközben az elfojtás mechanizmusát 
is rekonstruálja. 

A politizált freudizmus történetét 



mindenekelőtt Fenichel munkásságán 
keresztül követi nyomon. Részlete
sen foglalkozik a tízes évek osztrák, 
német majd európai méretűvé duz
zadó radikális ifjúsági mozgalmával, 
melyben Fenichel és még néhány fia
tal pszichoanalitikus a freudizmus 
társadalom- és kultúrkritikai töltését 
megpróbálták a forradalom szolgá
latába állítani. A freudizmus és a 
marxizmus összeegyeztetésének kísér
letével nagyon hasonló módon fog
laltak állást az egyéni és a társadal
mi forradalom elválaszthatatlansága 
mellett, mint a hatvanas években 
Herbert Marcuse. Fenichel időköz
ben Bécsből Berlinbe került, ahol 
fiatal pszichoanalitikusokból álló 
csoport alakult ki körülötte. Freud 
régi álma teljesült, amikor Fenichel 
a berlini Pszichoanalitikai Intézetben 
egy olyan klinikát alapított, ahol in
gyenesen gyógykezelték a rászoruló 
szegényeket. Hogy a lelki betegség 
nem kizárólag a gazdagok osztály
része, már eleve radikális politikai 
kijelentésnek számított, a Fenichel 
vezetésével működő úgynevezett gyer
mekszeminárium nem kevésbé. Rend
szeres viták folytak a marxizmus és 
a freudizmus összeegyeztetéséről, va
lamint a pszichoanalízis etnológiai, 
művészettörténeti és vallástörténeti 
felhasználásáról. Miközben a neo-
freudisták — élükön Erich Fromma! 
és Karén Horney-jal — alaposan el
távolodtak az ortodox pszichoanalí
zistől, Fenichel ezeken a szeminá
riumokon is később is hűségesen ra
gaszkodott az eredeti freudi tanítás
hoz. Máig érvényes érvekkel bírálta 
a neofreudistákat, mert Freud elmé
letéből lenyesték a szexualitás és a 
tudattalan dimenzióját — tehát a 
lénveeer —. és az egészből eey se-
kélves. szocioloeiz^ló kulturalizmim 
csináltak. A berlini termékenv idill
nek 1933-ban a fasizmus vetett vé
set. Fenichel is, köre is emigrálni 
kényszerült. Ezzel látszólag be is fe
jeződött a politizált pszichoanalízis 

története. Jacoby érdeme, hogy be
bizonyította: csak a felszínen fejező
dött be. Fenichel és még hat munka
társa szigorú titokban ugyan, de to
vább folytatta a munkát. 

A levelezés egy sajátos formáját 
választották munkaformául mivel 
mindenki más-más országba emig
rált. 1933 és 1945 között Fenichel 
összesen 119 pszichoanalitikai kérdé
sekkel foglalkozó körlevelet küldött 
munkatársainak, Edith Jacobsonnak, 
Anie Reichnak, Kate Friedlandernek, 
Lantos Barbarának, Gyömöri Ludo-
wyk Editnek és Gerő Jánosnak. A 
munkatársak válaszleveleinek lénye
gét mindig belefoglalta a következő 
levelébe, úgyhogy egy-egy körlevél 
általában harminc-negyven, egyszer 
pedig nyolcvan gépelt oldalt tett ki. 
Az egész levelezés terjedelme Jacoby 
szerint megközelítőleg 3000 gépelt 
oldal. 

A levelezésből a marxizáló pszi
choanalízisnek egy olyan autentikus, 
radikális és bölcs változata rajzoló
dik ki, ami a harmincas évektől 
kezdve szinte teljesen kiveszett a 
freudizmus történetéből. Jacoby be
bizonyította, hogy a harmincas éve
ket követő szellemi szélcsendben Fe
nichel és titkos csoportja alapjában 
ugyanazokat az alapelveket vallotta, 
melyekkel filozófiai síkon Adorno 
és Marcuse valóságos forradalmat 
csinált az ötvenes években: ragasz
kodva Freud elméleti tágasságához 
és legfontosabb fölfedezéseihez, a 
pszichoanalízist egy radikális balol
dali társadalombírálattá élezte ki. 

Mindent összevetve, azt hiszem 
Jacoby munkája valóságos forradal
mat jelent a pszichoanalízis történe
ti irodalmában. Egyrészt alaposan 
módosítja a mozgalomról alkotott 
képünket, hiszen erről a titkos tár
saságról a szakirodalom mindeddig 
alig tudott valamit, másrészt pedig 
Ottó Fenichelt is teljesen új színben 
tünteti fel: a történészek mindeddig 
a mozgalom szorgalmas másodhege-



dfisének tartották, most pedig kide- letve Jacoby találó metaforájával 
rült róla, hogy legalább egy évtize- élve: „elfojtott" lelke. 
den át valósággal a lelke volt. II- SEBŐK ZOLTÁN 

ALEKSANDER BAJT: ALTERNATÍV GAZDASÁGPOLITIKA 

Aleksander Bajt: Alternativna ekonomska politika, Globus, Zagreb, 1986. 

A szerző ugyan a könyv előszavá
ban kijelenti, hogy cikkeinek nincse
nek tudományos pretenziói, a könyv 
alapos tanulmányozása után azon
ban a gondos olvasó kénytelen meg
jegyezni, hogy a hangsúlyozott pre-
tenziónéLküliség ellenére a könyv ki
mondottan tudományos jellegű és ér
tékű. A könyvben közreadott 14, 
már külön is megjelent cikk gazda
ságpolitikai szempontokból indul ki, 
s gazdaságunk leglényegesebb kérdé
seivel és legjelentősebb problémáival 
foglalkozik. 

Érdekes azoknak a témáknak a 
felsorolása, amelyeket a szerző feltár, 
magyaráz, és amelyeknek megoldá
sait sürgeti. Foglalkozik a piaccal, 
mint az alternatív gazdaságpolitika 
alapjával, a stabilizációs politika 
problémáival, a tőke és a dinár reá
lis árával, a deviza és a kivitel 
problémáival, a termelés felélénkíté
sének feladatával, a termelékenység 
és az áralakulás egymás közötti vi
szonyával, a reális kamatok és az ár
folyamkülönbségek kérdéseivel, a 
reális kamatok inflációs és szisztema
tikus felszámolásával, a lakosság 
devizabetétjeinek jelentőségével és 
kérdéseivel, valamint az árfolyammal 
a kivitel ösztönzésének alapvető és 
az adott helyzetben egyetlen eszkö
zével. 

Jelentőségénél fogva a könyv el
ső tanulmányával, A piac, mint az 
alternatív politika alapja cíművel 
külön foglalkozunk. Mielőtt azonban 
rátérnénk a cikk egyes lényeges meg
állapításaira, felhívjuk a figyelmet 
Tito elvtársnak 1950. június 26-án a 
Képviselőházban mondott expozéjá
nak (Az állami gazdasági vállala

toknak és a felsőbb fokú gazdasági 
egyesüléseknek a munkaközösségek 
által való igazgatásáról szóló alap
törvény ügyében) egyes részleteire, 
amelynek szelleme szerintünk Bajt 
tanulmányát is áthatja. 
„ . . . a beterjesztett törvényjavaslat 
rendkívül fontos szocialista hazánk 
további helyes irányú fejlődése szem
pontjából, de még nem oldja meg 
teljesen azt a kérdést, csak újabb lé
pés a kommunizmus felé . . . Miért 
csak fokozatosan, miért nem egyszer
re veszik át ezt a jogkört a dolgo
zók? Sokáig fog-e tartani ez a foko
zatosság, és mennyi ideig? Erre nem 
lehet válaszolni, nem lehet megmon
dani, hogy ennyi meg ennyi ideig 
fog tartani, hiszen ez sokféle körül
ménytől függ. Attól függ, milyen 
gyorsan halad a kulturális fejlődés, 
vagyis a munkások általános művelt
sége, hogy minden tekintetben sike
resen, a közösség javára tudják igaz
gatni a gyárakat, bányákat, szállí
tást stb . . . Iparunk csak most kez
dett teljes lendülettel fejlődni. Ennél
fogva az, hogy a gazdasági igazga
tás minden funkcióját gyorsabban 
vagy lassabban ruházzuk-e át a dol
gozókra, attól függ nálunk, hogy 
gyorsabban vagy lassabban fejlőd
nek-e a termelőerők." 

A piacnak, mim az alternatív 
gazdaságpolitika alapvető kategóriá
jának tulajdonságait kutatva, a szer
ző megállapítja, hogy kezdetben és 
utána még hosszú ideig (megjegyzé
sem szerint nagy mértekben még 
most is), a szocialista országok gaz
dasága piacellenes, tudatosan terve
ző, mégpedig az exogén tervezési 
rendszer felé orientálódott. A piacot, 



mint szükséges rosszat a marxi ál
láspont (a szerző szerint „a Marx
nak tulajdonított álláspont") ellen
téteként fogják fel, mint a „jövő 
társadalom" és a meglevő gazdasá
gi viszonyok közötti kényszerű meg
alkuvást. A szerző felfogása szerint 
a piacot a gazdaságpolitika alterna
tívájaként értelmezni tévedés. A piac 
az egyetlen mechanizmus, éspedig 
semleges mechanizmus. Az 1951-ig 
tartó felfogások szerint a tervezés a 
gazdasági döntések lényeges és egyet
len eleme, és a piac nem a tervezés 
ellentéteként, hanem eredményeként 
alakul ki. Sokszor halljuk, még a 
szakemberek vitáiban is, Leninnek 
— a szerző szerint nagyon is vitat
ható — felfogását, miszerint a piac 
elkerülhetetlenül és állandóan felele
veníti a kapitalizmust. 

A mai fejlődési szinten, vagyis a 
„harmadik forradalom" időszakában 
— a szerző szerint — a piac lényegé
ben semleges mechanizmus, amelynek 
hatásfoka és eredményessége a gaz
dasági határozatokat hozó alanyok 
tájékozottságától függ. 

Marx szerint „a »jövendő társa
dalomban*, a termékek cseréjét a 
társadalmi termelési viszonyok hatá
rozzák majd meg, amelyben az egyén 
ténykedik, és .nem pedig az egymás
tól független munkák és munkater
mékek cseréje". Más szóval a piac 
kezdetlegességéről és hátrányos hatá
sáról nem a piac maga tehet, hanem 
a rajta kívüli tényezők döntenek, 
fejti ki a szerző. 

A szocializmusnak (pozitív ér
telemben) a munka szerinti el
osztás a meghatározója, illet
ve (negatív értelemben) annak meg
gátolása, hogy valaki a tulajdon 
alapján jusson jövedelemhez. A mun
ka szerinti elosztás érvényesülése ese
tében a szocialista önigazgatás tár
sadalmi és gazdasági rendszerének 
keretében a piacnak nem kell a ka
pitalizmus visszatérését eredményez
nie, hanem olyan szabályozó ténye

zővé válhat, amely következtében 
megfelelő módon alakulnak a termé
kek árai, a termelés növekedése pe
dig a termékek határárainak kiegyen
lítődéséhez, vagyis a költségeknek az 
árakkal való kiegyenlítődéséhez ve
zet. Ezáltal, és a technológia helyes 
alkalmazásával az árszínvonalnak le 
kell csökkennie. 

A szerző szerint „bár az önigazga
tás mellett szóló alapvető érv nem 
gazdasági hanem gazdaságon kívüli 
természetű — az embernek mint 
egyéniségnek megerősítése, ami által 
az egész társadalmi tevékenység 
szubjektumává v á l h a t . . . —, az ön
igazgatás az egyeden módja annak, 
hogy a társadalmi tulajdon körül
ményei között a legnagyobb mérték
ben hasznosíthatók legyenek a piac
nak mint termelőerőnek az előnyei." 

A fentiekből az a következtetés 
vonható le, hogy az önigazgatás csak
is a gazdasági és gazdaságon kívüli 
szféra gazdasági szemlélet vezérelte 
megváltoztatásával érvényesülhet és 
fejlődése a gazdasági fejlődés üte
mének és színvonalának függvénye. 

A szerző szerint az a felfogás, 
hogy a tőke társadalmasítása a pia
cot természetszerűleg a tervvel he
lyettesíti, téves értelmezése Marx a 
„jövő társadalmára" vonatkozó né
zetének. Vannak, akik szerint ép
pen az önigazgatási gazdasági rend
szer az, amelyben a munkások nem
csak a saját munkájukat, hanem az 
egymás közötti viszonyokat is tuda
tosan szabályozhatják, tehát „ellen
őrizhetik a társadalmi reprodukció 
folyamatait, valamint a társadalom 
összjövedelmének és saját jövedel
müknek a megteremtését", illetve 
hogy az önigazgatási megegyezések 
és társadalmi megállapodások felel
nek meg leginkább az önigazgatás 
és a szocialista termelés tervezési for
májának. Ezzel kapcsolatban a szer
ző M. Koráé önigazgatási tervezési 
rendszer című, a Socijalizam folyó
iratban, 1981-ben megjelent cikkére 



hivatkozik. A szerző szerint A gaz
dasági stabilizáció hosszú lejáratú 
programja világosan kimondja, hogy 
a piac a szocialista önigazgatásnak 
nem gátja hanem feltetele, tehát a 
társadalmi megállapodásaik és az ön
igazgatási megegyezések „szükségsze
rűen a gazdasági és a piaci törvény
szerűségek, kritériumok és viszonyok 
függvényei és nem helyettesítői lesz
nek." 

Ezzel szemben áll az a megállapí
tás, hogy az önigazgatás megtorpa
násának túlszárnyalása megköveteli, 
hogy a munkások a teljes jövedelem 
felett határozzanak, illetve hogy a 
társadalmi újratermelés minden fo
lyamatát tudatos felügyeletük alatt 
tartsák. Ez természetesen megköve
teli, hogy a tudatos társadalmi terv, 
mely a munkások önigazgatási meg
egyezéseinek és a társadalmi megál
lapodásoknak lényeges határozatait 
figyelembe veszi, tökéletesen újszerű 
terv legyen. Bajt szerint a Marx által 
említett „jövendő társadalom" csak 
az egyének teljes és általános kifej
lődésének szintjén lehetséges. 

A szerző a továbbiakban kifejti, 
hogy a piac és a konkurrencia eset
leges megszüntetése lehet ugyan, hogy 
„teljesen bekötné a termelők sze
mét", ez azonban még nagyobb 
anarchiához vezetne a tőkés társadal
makkal való gazdasági viszonyok te
rén, akadályozná a termelőerők fej
lődését is és gátolná az „új társada

lom" létrejöttét is. Bajt is felhívja a 
figyelmet arra, hogy Marx szerint, 
a szocializmusnak ez a történelmi 
feladata, hogy a termelőerőket olyan 
szintre emelje, amely lehetővé teszi 
az „új társadalomba" való átmene
tet. Ehhez természetesen a munkás
osztály magas kulturális fejlettségi 
színvonala szükséges. 

A fentiekben ismertetett álláspon
tok alapján, arra a következtetésre 
jutunk, hogy az „új társadalom" 
korszakában, ha majd társadalmi 
termelőerők színvonala, valamint a 
társadalom és a munkásosztály kul
turális színvonala megfelelő lesz, a 
piac többé nem alternatíva lesz a 
gazdaságpolitika szempontjából, ha
nem a gazdasági fejlődés három 
egyenrangú tényezőjének, egyrészt a 
természeti és gazdasági források és a 
termelőkapacitások, valamint ezek 
kihasználásának, másrészt a társa
dalmi célok, harmadszor pedig az ál
talános gazdasági és gazdaságon kí
vüli külső befolyások közös követ
kezménye. 

Hogy ez megvalósuljon, természe
tesen arra van szükség, hogy a vál
lalatok önállóságán és az önigazga
táson alapuló endogén tervezés ér
vényesüljön, amelynek, mint már 
mondtuk, a gazdasági szubjektumok 
magas fokú műveltsége és tökéletes 
tájékozottsága a feltétele. 
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