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Veszteg 

Ferenc 

 
René Magritte — akinek (az 1971. évi kiutazásoddal 

egybeeső) 
részemről eszközölt leszögezését 
a dívány aljában 
Böndör Karszt ámű  versesfüzetében 
megörökítette — 
majd átsegít Indokína 
rohamosan civilizálódó dzsungelein, 
a bambusztetőket palával, 
műanyag zsindellyel felcserél ő  borításokon. 

(Les mystéres de Phorizon. 1955) 
Mint ahogyan a British Museum megbízatása 
majd eligazít New Yorkban, 
a konvencionális térben és időben. 

Olyan „ez" —pihenést nem ismerő  —, 
akár a bárányhiml ő , a „telte", 
amit nem vakarhatott el 
egy „kispolgári" tanítón ő  
mindig ápoltan tartott mutatóujja. 

 
A K L M гepülőátjárókam гájában csapongó képzeleted 

megközelítette Van Gogh még (talán?) vérz ő , 
borotvapengével lennyisszentett fülét. 
(Persze, hogy nem ér annyit egy szajha ...") 
Megborzongott Andersen-meséken ringatott 
rezdülő  lelked. 

A jumbo-jet utasterében kényelmesen 
helyet foglaltál, 
de még fel sem lélegezhettél, 
mínisztin ingedre löttyent 
a stuard (légílüsembeґ?) reszkető  
kezéből átvett 
seízű  fekete kávé. 

Theo, Van Gogh öcеse szerepébe 
egészen jól beleélve magadat, 

felszisszentél. 

(Edward Estlin Cummings 1894-1962) 
Hogy visszanyerjed lélekjelenlétedet, 
kitekintettél a mozdulatlannak látszó 
hófehér bárányfelhőtengerre. 

Felnevettél. 
Eszedbe jutott valamikori sörgyárunk, 
Gyuri bácsi, a sarki boltos, 
Nana, a dajka, 
aki bebújt velünk 
a mesterkélten idilli hangulatú íróasztal alá, 
mint valami bimbózó leány Bergmannál. 

3. 
Aztán természetesen az elmaradhatatlan tyúkól! 

Amelyre: „alig négyéves gyermek": felmásztál, 
hogy most Amerika- és Európa-szerte elhencegd 
kacagást kiváltó haditettedet 
a málészájú, h űséges Senta fölött, 
aki négykézláb a tyúkólban 
szívrepesve figyelte, 
mit csinálsz ott fent 
lábaidat szétvetve és nagyokat er őlködve, 
helevörösödve 

a tyúkszaros deszkatákolmányon, 
s elnémúlva eltűrte kolosszális mutatványodat, 
amiként lepiszkítod épp aznap hajat mosott 
szép szöszke fejét, 

mint teszed most is, 
komoly felnőttként — ugyanúgy, mint akkor, 

alig négyéves korodban, 
Senta megdöbbenését úgy tetézve, 
hogy a sű rű , gyerekes gyomortrottyra 
ráadásul még hozzá is vizelsz kackiásan, 
megöntözésképpen 

Parnasszusodról. 
Mi tűrés-tagadás 
ezért a mutatványért 
valóban jégbe h űtött aszpik 
és kaviár jár, 
ami obligát vár 
pénzeszsák ügyfeleid blazírt fogadásán. 



*A  szerző  HÓRUSZKARVALY FELHŐTÜKRE 

cimü, készüló verseskönyvéból. 

2. 
És hoztad magaddal, mint korunk legális hajósa, 

felmutattad a bankokban, használtad, 
s vitted tovább nyugtalan utadra 
a felvilággá változott alvilág menlevelét, 
fényűző  életre feljogosító 
csekk-kártyáját a szélhámosságnak, 
a tetszetős külsejű  szemét 
apokalipszisi előrejelzését, 
lélekmészárló sundabundázók napiparancsát, 
a kitenyésztett marhaság 
tragikomikus csetlését-botlását, 
amit Jerry  Louis és Salvador Dali jár 
a legjobban. 

Láttad, már itt is, képzeletem majomi 
elmaradottságában 
kalózi, barbári, tatárjárási dühvel és indulattal 
józan észt csúfoló, fricskázó video-lovagok, 
komputermozgató mutánsok viszik aszót, 
king kongi, godzillás „empátiára" oktatják 
a technikailag elmaradott szegényvilágot. 

Láttad, itt is ellenállni nem képes politikusok, 
levegővigécek, 
„urak és elvtársak", 
díszpincseket sétáltató cigánybárók, 
s egyéb idétlenek grasszálnak 
a nyilvánosságban, 
mialatt az „istenadta nép" 
mind mélyebben süllyed 
az „érthetetlen" butaságban és nyomorban. 

 
Láttad, hogy képzelt baromi seholsincsországomban, 

aki alkalmatlannak bizonyul a b űnözésre, 
pórul jár, 
ebek harmincadjára kerül, 
ami annyit jelent, 
hogy a teljes pusztulás fenyegeti. 
(Ezt azért rágom így a füledbe, mert tudom, 
hogy az elmúlt tizennégy év alatt 
„nem volt időd" anyanyelveddel „foglalkozni".) 

Tehát, aki Ali Baba és a negyven rabló bandáján, 
azaz a fejetlen kavarodáson kívül reked, 
annak befellegzett. 

Különben fölösleges is magyaráznom, hisz itt voltál, 
láttad, képzelt seholsincsországomban 
hogyan unatkoznak vagy tivornyáznak 
„szocialista kulákok", 
feketézők, 
szemfényvesztők, 
rendezvénymesterek, 
giccs-csillagok, 
akiknek védelmére sietnek újságíró tanoncok, 
ügyvédbojtárok, 
kezüket dörzsölő , nyerészkedő  bíróságok .. . 

 
Visszafelé ingáz, ingázna, de nem lehet, 

a feje tetejére állított szórend, 
a megtébolyodott etimológia, 
mert nincsen erkölcsi rend, 
márpedig ha erkölcs nincsen, 
társadalmi rend sincsen. 

Wagner Bolygó hollandija 
- az Új Symposion kasztrációnak szentelt 
tematikus számával 
a hóna alatt - az emberiség megváltásáért 

egy kaszáspók fonalán citerál. 

Úividéken_ 1985 szentemheréhen 

1. 
Itt voltál „of America" mintára tizennégy év 

elmaradás után 
képzeletem majom seholsincsországában. 
Láttad, itt sem sokban másmilyenebb 
az ingerült pénzhajszába butulás. 
(...) 
Valamikori csendes utcánk, 
amely a felhőszakadások után úgy megáradt, 
hogy teknővel csónakáztunk rajta, most 

csörömpölő-zuhogó-zakatoló 
kamiondübörgéssé silányult. 

Ohropax-füldugó nélkül nincsen menekvés, 
sem nihenés. 
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Bálint Béla 
SZOBAFOGSÁGBAN 2. 

óriásinga, éktelen nagy 	 íj ј  
hinta — kötelekkel, 

°* láncainkkal 	 I (~ 

felfüggesztett. kényelmetlen a 	t 
deszkalap. ki  lendít és 
ki a 
meglökött csend, kábulat, álszabadság. 
mintha 
ellenállásaitól 
fosztatott volna meg. ellenérvek 

- 	hiányában 
veszteg kényszerállapot. =. 

holnap-űr gondolat. a hátralevő  
oldalakat _ '' 
okosan megszervezni. tenyérmélybe, 
a verítékfelhők, nyirkos 
bőrhuzat 
rétege alá hiába 	' 
lesnénk féktelen 	I 1 
idegdúctánc, rezgő  tenyérlomb. 

hétköznapok 
boncasztalon, filigrán izgalmak, 
az élet, 
egy keserű-nagy verseny 

játék — csak persze 
mindenki máshonnan 
s máshová. elhibáztatott e táj, a hely, 
a környék, 	 . _.  ` 
a küzdőtér, a viadal is  

kenyér és só — kisurranó 
moraj. felharsanó' 
sipszó, majd itt okvetlen 
leállni. a 
villanyrendőrök 
könyörtelen 
váltanak, s ha már megkéstünk 
az újrakezdéssel, feltétlen 
megállni. 

érzékcsalódások olykor 
valóságnak tetsző  e látszat: mintha-asztal, 
mintha-pohárbаП  bor, miegymás. 
illúziók 
óriásszínház. ésszerűtlen a 
játék — rokonszenvet, 
ellenszenvet, 
már-már 
érdeklődést sem keltő . vakmerő  
a csoport. se  nem jó, rossz se igy. 

lebeg. súlytalan. 
szükségtelenek a 
felfüggesztések, alátámasztások 
csaknem 
mozdulatlan vagy alig érzékelhetően 
leng, halad, 
mintegy úszik — közeledik s távolodik 
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1. Mi a szocializmus? A szocializmus a marxi és engelsi 

a 	
hagyomány szerint a társult termel ők 

társadalmát jelöli — a kommunista társadalom els ő, alacsonyabb 
szintű  fázisát —, melyet a termel őeszközök közös tulajdonba 

{ 	vétele, a munka közve цΡen társadalmi természete, a szük- 
ségletek kielégítése érdekében történ ő  teгvgаzdálkodás (áru 
helyett egyszerű  használati értékek el őállítása) jellemez. Osz-

F tályok és állam, vagyis a polgárok tömegeit ől adminisztrálás, 
igazgatás és önkéntes döntéshozatal céljából elkülönül ő  
apparátus vagy szervek nélküli társadalomról van szó. 

Csak a termelők és polgárok (tehát fogyasztók) önigaz-
gatásán alapuló társadalom lehet ilyen, amely ura és irányí-
tója sorsának, megszabadult a „piac törvényének" (az érték-
törvénynek) önkényétő l, valamint a zsarnok hatalmak és 
államapparátusok uralmától. Szabadon és tudatosan dönt 
anyagi eszközeinek és a társadalmi tevékenységek folytatá-
sához rendelkezésre álló id őnek a felhasználásáról — a rendezett 
és indokolt javaslatok közül történ ő  választással. Ezért a 
társadalomnak nem egyetlen párt v. „távirányításra" szolgáló 
rendszer hegemóniájára, hanem politikai pluralizmusra van 
szüksége — a kifejezés mélyebb, a nemzeti (és nemzet-
közi) prioritás oksági alternatíváinak értelmében. Ez semmi-
képpen nem zárja ki a regionális és helyi, városnegyedek, 
gazdasági ágazatok vagy társadalmi tevékenységek szintjén 
kialakuló decentralizáció számos mechanizmusát, melyek ke-
reteiben a bázis demokratikus szervei kinyilváníthatják dön-
téseiket 

Az ilyen szocialista társadalom kiépítését nemzeti téren 
a társadalmi-politikai er ők nemzetközi szintű  viszonyainak 
egyenlő tlen fejlődését szem előtt tartva kezd ődhet meg. 
Teljességében ezt azonban csak világméretekben, ti. a világ 
vezető  országainak bevonásával lehet megvalósítani. 

Az ekképpen meghatározott szocializmus nem földi pa-
radicsom, ezeréves álmok beteljesülése, sem az egyén és 
társadalom, vagy társadalom és természet közötti tökéletes 
összhang megteremtése. Nem „a történelem vége", vagy 
az emberi létet determináló ellentmondások felszámolása. 
A szocializmus hívei sokkal szerényebb cél elérésére tö-
rekszenek: felszámolni az elmúlt századok és korunk hat-hét 
legsúlyosabb ellentmondását, amelyek a múltban és jelenben 
egyaránt az emberiség tömeges szenvedésének fo ггášát képez-
ték, ill. képezik: az embernek ember által való kizsákmá-
nyolása és leigázása; a hábo гí és tömeges erőszak; az 
éhínség, egyenlőtlenség és a társadalom bizonyos rétegeinek 
ínsége az alapvető  szükségletek kielégítésének terén; a n ők, 
néhány ,;alacsonyabbrend űnek" tartott etnikai csoport vagy 
emberfaj, valamint a nemzeti és vallási kisebbségek stb. 
intézményesített és következetes diszkriminálása; gazda_cágí 
és ökológiai válságok. 

Az említett ellentmondások megszüntetésével az em-
beriség drámája nem ér véget Tényekkel bizonyíthatnánk, 
hogy csak akkor kezd ődik. Az emberiségnek a múltban és 
a mai napig átélt drámája valóban embertelen és ősi. 
Bárhogyan volt is, a végs ő  tét megérdemli, hogy teljes 
nagyságában szemléljük. Ez csak egyike az alternatívák 
sokaságának, melyekkel az emberiségnek szembe kell néznie. 

A következő  hat tanulmány a Szосiatizmus a világban elnevezésú cavtati nemzetközi tribün 
1985 októberében megtartott tizedik ülésszakán hangzott el, amelynek kerettémája Szocia-
lizmus a XXI. század küszöbén volt. A kere сaszte]-é гtekezlet teljes anyagát a Socijaltzam 
u svent [Szocializmus a világban] című  folyбiгat 1986-os čvfolyama tartalmazza, az eló гe elkészí-
tett felszólalások pedig a belgrádi Komunist Kiadóközpont azonos cím ű  1985-ös kiadványában 
jelentek meg. 

Mi, szocialisták, meg vagyunk róla gy őződve, hogy az 1  
említett hat-hét ellentmondás feloldása mind az érte küzd ő  
faj, mind az egyének szempontjából hatalmas ugrást jelentene 
a fejlődés és felszabadítás útján, amely jelent őségét tekintve 
a kannibalizmus vagy a rabszolgacág megszüntetésével lenne 
azonos. Meggyőződésünk, hogy ez a haladás csak a magán-
tulajdon, az áru és a pénz elhalásával lehetséges, mert 
ezek alkotják a társadalmi osztályok és az állam elhalásának 
alapját. Ezen elhalás, ti. egy szocialista világföderáció létre-
jötte nélkül az időszerű  status quo nem tartható fenn. A féke- 
vesztett versengés és egyre kegyetlenebb összet űzések az 
emberi civilizáció felbomlásának, az emberiség elt űnésónek 
veszélyét rejtik magukban — ez napról napra nyilvánvalóbb. 

2. A szocializmus nélkil őzhetetlen A szocializmus a koráb- 
ban meghatározott érte- 

lemben nélkülözhetetlen, mert ellenkez ő  esetben az emberiség 
óhatatlanul katasztrófa felé sodródik. A szocializmus nél- 
külözhetetlenségében való kétkedés az emberiség önmegsem- 
misítő  képességének alábecsülését rejti magában, melyet a 
válságban levő  polgári társadalom akkumulál. Ez az alá- 
becsülés egészen közel áll a felel őtІenséghez. 

A legkirívóbb önmegsemmisítő  irányzatok a tömeg-
pusztító (nukleá гis, biológiai és vegyi) harceszközökkel való 
fegyverkezési verseny és az ökológiai egyensúlyt fenyegető  
veszély képében jelentkeznek. Teljesen fölösleges az em- 
beri élet Földről való eltűnésének kockázatáról tanúskodó 
számtalan tudományos fonás felsorolásába bocsátkoznunk, 
amelyek a világviszonylatban is rendkívül gyorsan terjed ő  
tendenciák meglétét bizonyítják. Többé a dilemma nem: 
szocializmus vagy barbárság. Korunk nagy dilemmája: szo- 
cializmus vagy pusztulás. 

Ennél alig valamivel enyhébb a „harmadik világ" el-
szegényedésének, a legelmaradottabb területeken pusztító 
éhínségnek valamint az imperialista metropolisokban él ő  
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lakosság jelentős része marginális vagy félmarginális réte-
gekre való tömeges lezüllésének fenyeget ő  kockázata. Ha 
elfogadjuk reális hipotézisnek az 1985-1987. évi id őszakra 
az imperialista országok tényleges munkanélkülijeinek számát 
40 millióra becsülő  adatot, akkor ez a szám a munka-
nélküliek családtagjaival, a részben munkanélküliek család-
tagjaival, „a munka piacáról kiűzött" nőkkel és erre a piacra 
sohasem került fiatalokkal együtt az ún. „gazdag" országok 
százmillió lakosát teszi ki, akiket már most anyagi, intellek-
tuális és erkölcsi nyomor sújt. Pedig a válságnak ez csak 
az első  szakasza, amely még el sem érte csúcspontját. 
A „duális társadalom" létrehozásának burzsoá projektuma az 
említett szám megkétszerezéséhez vagy megháromszorozó-
dásához vezethet. 

El kell vetni azt az illúziót, mely szerint ezek az 
irányzatok csak embrionálisak, s hogy vészjósló következ-
ményeik megakádályozhatók az elviselhet őség küszöbén, lehe-
tővé téve az anyagi civilizáció és emberi kultúra állando- 
ságát, a társadalom szerkezetének gyökeres megváltoztatása 
nélkül. Ennek éppen az ellenkezője '  az. A korábban le-
írt irányzatok romboló következményei egyre halmozódnak: 
ma pl. elmélkeđhetünk az ökologóiai krízis következméyei-
nek az aktuális gazdasági válságra gyakorolt hatásáról — holnap 
ennek az ára már jóval nagyobb lesz. 

Az az illúzió, hogy a dolgok ilyen állása túlzottan 
katasztrofális törések nélkül, hosszabb ideig fenntartható, 
a kapitalista rendszer állitólagos korlátlan alkalmazkodó-
képességéről, az árugazdálkodás látszólag kiváló rugalmassá-
gáról és az „önszabályozó mechanizmus" ún. mindenha-
tóságáról szóló hipotézisen alapul, melyet a XX század 
folyamán állandóan igazolni igyekeztek. Létezését pedig az a 
tény támasztja alá, hogy a váLságok, háborúk, mindenféle 
katasztrófák nem vették át a „business as  usual" — „az 
üzlet nyitva" — típusú folyamatos rutintevékenység helyét, 
csak időnként megszakították. Vaknak kell lenni, ti. b űnösnek 
sтá7adunk történelmének abszolút felületes áttekintésében, 

‚ 	hogy ne vegyük észre: az egyensúly id őszakos megbom- 
lásának terjedelme és jelentősége évtizedről évtizedre foki- 
zódik. 

Az első  világháború tízmillió életet követelt A második 
ára: 80 millió halott Mi történne a harmadikban?... Az 
első  és második világháború között húsz „helyi háborúrá" 
került sor. A második világháborútól napjainkig már vagy 
ötvenet éltünk meg, számuk évr ől évre, hónapról hónapra 
gyarapszik. 

A két háború között Ázsiában és Afrikában mintegy 
30 millió ember halt éhen. Az 1940. évvel kezdődő  idő- 
szakban e szám a tízszeresére vagy még ennél is többre 
növekedett Etiópia tragédiája tanúsítja, hogy ezen a téren 
csak most kezd ődnek az igazi katasztrófák. A két háború 
között az éhség gyötrelmes szenvedése húsz országra teijedt 

ki fokozatosan; manapság már endémia-szer ű  — ha nem in-
tézményesített — legalább hatvan-hetven vagy még több 
országban. Az egyetlen „fényes pont": 1945-t ől napjainkig 
nem jött létre újabb Auschwitz vagy Hirosima. De ki merné 
szavatolni, hogy ez az állítás húsz év múlva is érvényes lesz? 

Századunk első  felében a sivatagok terjeszkedése, a folyók 
és a légkör életveszélyes szennyez ődése csak földgömbünk 
néhány vidékén előforduló, marginális jelenség volt. Ma döb-
benetes hirtelenséggel ébredünk tudatára, hogy nemcsak a 
saheli és amazonasi katasztrófa tanúi lehetünk, hanem az 
NSZK-beli erdők több mint fele váratlan kipusztulásának is. 

Amennyire felelőtlen a viharfelhőként tomyosuló ve-
szélyek lebecsülése, annyira képtelen az a következtetés, 
hogy túlságosan késő  bármit is tenni, a katasztrófa már 
bekövetkezett; vagy más változatban: az emberiség vesztébe 
rohanása, ma már megakadályozhatatlan folyamat Ez a bo-
rálátó felfogás csak a félelém és csalódottság, a leszerelési 
lidércnyomás és elbátortalanodás racionalizálódásának jele. 
Érvként azonban nem tud felmutatni egyetlen tudományos 
bizonyítékot sem, és sokban az értelem szándékos el-
vetésére emlékeztet. 

Az ilyen reakció még az élet és az érzelmek szem-
pontjából is esztelen. Ha a családi házban tűz ütött ki, 
és a számunkra kedves lényeket halál fenyegeti, egyetlen 
férfi vagy nő  — aki megérdemelten viseli ezt a nevet —
sem fogja kijelenteni: „Ne tegyünk semmit a megmenté-
sükért". Azoknak, akik tűzvészkor megelégszenek a bölcsel-
kedéssel, hogy érdemes-e egyáltalán oltani, amikor már 
holnap újból kiüthet, méghozzá az el őzőnél sokkal szörnyűbb 
tűz — nincs nagy lehetőségük a túlélésre. 

A Földünkön élő  valamennyi fajt a létfenntartás ösztöne, 
az élethez való ragaszkodás jellemzi. Ez az emberi nem 
alapvető  jellegzetessége is. Ezért fognak a katasztrófa meg-
akadályozása, a tűz eloltása érdekében tett erőfeszítések —
ameddig még van  гб  lehetőség és idő  — a végén mindig 
felülkerekedni. Ezért folytatódik a szocializmusért vívott küz-
delem is. Az emberi nem jövőjével kapcsolatos kishitű  
fatalizmus ellenére- nagy lehet őség van a végső  győzelemre. 

Az emberiség visszafordíthatatlan szakadék-felé-sodródá-
sáról szóló tézis mögött az Apokalipszis-veszély okaira 
vonatkozó hamis diagnózis rejtőzik. Fajunk önmegsemmi-
sítési tendenciái nem az „örökölt t őkéből", valami „vele-
született fogyatékosságból" (amely még biológiai szakkifejezés-
sel köriilirva is furcsa mód a bibliai bűnre emlékeztet), 
nem „a hím agresszivitásából", vagy a tudomány és technoló-
gia sorsdöntő  következményeiből erednek (ami újból és gya-
núsan emlékeztet arra a bibliai ítéletre, amely tiltja a 
tudás gyümölcsének megíтlelését). A fenyegető  katasztró-
fák nem az értelem túltengéséből, hanem az értelem hiá-
nyából, nem a mértéken felüli, hanem an elégtelen tudo-
mányból, nem elenyésző  ösztönszerű  reakciókból, hanem a 
túlzott ösztönszerűségből és  minimális  tudatosságból erednek. 
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Ha a korszerű  technológia okozott is " katasítrófákat, 
eme csak azért került sor, mert bizonyos másodlagos ter-
mékei ismeretlenek maradtak. 2  A tudás határainak kiszéle-
sítése és a teгnészettudományok lendületes fejlődésének 
biztosítása növeli a katasztrófák elkerülésének lehet őségét, 
ezért semmiféleképp sem szabad korlátozni őket 

A probléma lényege azonban másban rejlik. A teгnészet-
tudományok előretörését, az ember _természet feletti gy őzel-
mének magasabb fokát; az emberiségnek saját „második 
természete", ti. társadalmi környez еte, sajátos társadalmi 
struktúráinak fejlődése és társadalmi magatartásának meg-
határozása feletti uralom szinte teljes mérték ű  elmaradása 
követte — ez volt az ésszerűtlen fejlődés ára. Ebben rejlik 
a fenyegető  katasztrófák valódi fonása. 

A marxizmus egyik nagy vívmánya, amelyet újabban 
a nem marxista tudósok is egyetemesen kezdenek elfogadni, 
a technológia еs tudomány társadalmi meghatározottságának 
hangsúlyozása. A technológia és tudomány története ter-
mészetesen saját logikáját követi. Megvannak sajátságos, 
alapvető  követelményei — a „társult" tudományágak köve-
telményeivel gyakran szoros kölcsönhatásban levő  — minden 
egyes diszciplínára vonatkozóan. Legjelent ősebb fordulópontjai 
azonban az összesített társadalmi logikát tükrözik, újabb 
kísérletekből, értelmi szerkezetekből keletkeznek, amelyek a 
maguk részérő l speciális társadalmi szükregletekлek és ér- 

dekeknek felelnek meg. 
Ilyen értelemben a nukleáris háborít el őkészítő  versengés 

nem a kvantumfizika automatikus te г néke. Az óceánok 
szennyezettsége sem a szervezetlen kémia terén elért fejl ődés 
elkerülhetetlen eredménye. A sivatagok terjeszkedése nem a 
mezőgazdasági munka produktivitását növelni igyekv ő  erő-
feszítések áldatlan következménye. A felsorolt k осkázatok 
és kudarcok a tőke önkényuralmának alárendelt technika 
és tudomány fejlődéséből erednek, az üzemtől üzemig el-
számolt és beszedett profit — s ezáltal a versenyképes-
ség és tőkefelhalmozás kiméletlen imperiativusának — domi-
nanciája alá került kutatás eredményei, amely szem el ő l 
téveszti a munkaer őre, a táгѕadalom egészére vagy az öko-
lógiai egyensúlyra gyakorolt hatás tartós következményeit 

A tudás elkerülhetetlen felaprózottsága nem idéz el ő  
gazdasági, ökológiai vagy politikai válságokat Háborúhoz 
és krízishez a rövid és középtávú felapгбгott érdekek ér-
telmében történő, teljes és tartós következményeiktől füg-
getlen beruházási határozatok vezetnek. Ebben, nem pedig 
másban keresendő  a fonása mindazon részleges ésszerűség 
és teljes irracionalitas egyre гоbbanekonyabb keveréké Пe% amely 
a burzsoá társadalom fejlődési tendenciáinak összességét jel- 
lemzi. 
a burzsoá táradalom fejlődési tendenciáinak összeségét jellemzi. 

Így elérkeztünk a probléma lényegéhez. A szocializmus 
nélkülözhetetlen, mivel a burzsoá társadalom logikája, a ma-
gántulajdon és árugazdálkodás, az egyéni gazdagodás iránti 
sóvárgás logikája, de mindenekel őtt e logika által az egyéni  

és á társadalmi magatartás valamennyi terén serkentett 
univerzális versengés mechanizmusai diktálják a katasztrófa 
felé vezető  pokoli ütemet Beruházni bármikor, bá гnilyen 
módon, még a 700 milliárd dolláros adósság és a munka-
nélküliek (a világvárosokban és a „harmadik világ"-b an  együtt-
véve) több száz millióra rúgó száma ellenére is. El őállítani 
bármit — akár a természeti források megsemmisítésének 
árán.  A  nukleáris bombák a Föld minden él ő-
lényét tízszer, hússzor, negyvenszer képesek megsemmi-
síteni (attól függetlenül, hogy milyen monstruózus képtelenség 
az „overkill" — „túlgyilkolás" kifejezés tartalma). 

Ezt a dinamizmust a mai körülmények között egyre 
nehezebb és nehezebb ellenőrizni — akár tisztán a kapi-
talista világról, akár a „két lágere" osztott világról van szó 
(amelyek, sajnos, földrajzi és biológiai egészet alkotnak). 
Mindezt csak a világszocializmus győzelmével lehet ostrom-
zár alá venni, megállítani, ledönteni, megsenиΡ іsíteni. 
Nélkülözhetetlen szükségletté, élet vagy halál kérdésévé 
vált az emberiség részére, hogy anyagi léte szervezési mód-
jának ura, gazdasági, társadalmi és politikai életének irá-
nyítója legyen. Ez a kérdés hasonló fontosságú, mint a 
természet erő inek megzabolázása: amilyen mértékben elmarad 
az első  kérdés feltevése, úgy válik a második a halál for-
rásává. Amilyen mértékben érvényesül az els ő  kérdés, annak 
arányában fog a második ellenőrzés alá kerülni és e bolygó 
lakossága óriási többségének életét és boldogságát szolgálni. 

Semmiféle tisztán mechanikus erő, „sorsdöntő  fogaskerék" 
nem akadályozhatja meg a világ 750 millió társult ter-
melőjét annak — egyik napról a másikra való — eldön-
tésében, hogy mindörökre megszüntessék minden nukleáris, 
biológiai és vegyi harci eszköz vagy akár minden nehéz- 
fegyverzet el őállítását, hogy azonnal megsemmisítsék a fegy-
verek összes fellelhető  tartalékát, és hogy ezen határozatok 
tiszteletben tartásának biztosítására ellen őrző  és korlátozó 
mechanizmusokat létesítsenek. Ehhez elegend ő, hogy urai 
legyenek saját gyáraiknak, és közösen igazgassák őket 
Nem létezik olyan „objektív gazdasági törvényszer űség", 
olyan „vaskemény fatalitás", amely meggátolhatná a 750 
millió, társult termelővé szerveződött bérmunkást, hogy min-
den termelő  részére azonos feltételekkel felosszák az ésszer ű  
szükségleteket kielégítő  javak előállítására és szolgáltatások 
nyújtásához szükséges teljes munkaóra-mennyiséget, s azonnal 
25 vagy 20 órás munkahetet vezessenek be — ahelyett, 
hogy az emberiséget két csoportba: heti 48 vagy 56 órát 
robotoló férfiakra és n őkre, ill. semmilyen társadalmilag 
elismert munkát nem végz ő, esetleg marginálisan, egyre 
nyomorultabb bérért dolgozó férfiakra és n őkre osszák. 

Alkalmasak vagy alkalmatlanok-e a döntéshozatalra — 
ezt a férfrakпak és nőknek kell bizonyítaniuk. Semmiféle 
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akaratuktól független „automatizmus" nem akadályozhatja meg ő
ket, hogy az értelem és emberi szolidaritás útját 

válasszák Az óriási többség érdeke megköveteli, hogy inkább 
a szocialista megoldást kövessék, veszélyes katasztrófákban való erőltetett részvétel helyett. 

3: A szocializmus lehetséges A saját sorsát irányító társult 
termelők önigazgatású társa-

dalmi mindenekelőtt azért lehetséges, mert a te гnelőerők 
elért fejlődési foka anyagi előfeltételeket teremt a hiány és 
az árugazdálkodás elhalásához világviszonylatban. Ez te гné-
szetesen az anyagi eszközök radikális újrafelosztását követeli 
meg, amellyel kiküszöbölnék szakszerű tlen igénybevételünket, 
illetve célszerű tlen és tékozló felhasználásukat (fegvve гΡ~vártás, 
az egészségre ártalmas termékek el őállítása stb.). A beruhá-
zások újrafelosztása is szükségszer ű : elsőbbséget — nem ön-
kényes és technokrata diktátumok alapján, hanem a ter-
melők — fogyasztók által demokratikusan megszabott el őnyök 
szerint — az alapvető  szükségletek kielégítése kap majd. 

Meggyőződésünk, hogy a jelenleg rendelkezésre álló 
anyagiak lehetővé teszik e problémáknak elfogadhatóan rövid 
időn belüli megoldását, és nincs ok annak feltételezésére, 
hogy az ínség világviszonylatban elkerülhetetlen, különöslen 
amikor az alapvető  igényeket kielégítő  javakról és szolgál-
tatásokról van szó (élelmiszer, ruházat, az alapvet ő  kényel-
met biztosító lakás, művelődés és szabad idő, személyszállí-
tás). A piacra te гnelés elhalása nem utópia. Lehetséges 
ugyanis e bolygó valamennyi lakója számára — az ökológiai 
egyensúly megsemmisításe nélkül — elegend ő  élelmiszert 
biztosítani, az egész bolyó szintjén ellen őrzött demográfiai 
gyarapodás arányában, amely jelenleg már elérte azt a pontot, 
ahonnét kontrollálása lehetséges. Ami pedig az energiafor-
rások vagy bányakincsek sorsdöntő  kimerülésétő l való félelmet 
illeti, elmondhatjuk, ez manapság még alaptalan — e ггő l 
tanúskodnak a rendelkezésünkre álló tudományos adatok. 

Az éhínség és szegénység felszámolásához szükséges 
nettó eszközök és termékek világméret ű  újrafelosztása semmi 
esetre sem jelentheti az északi félgömbön él ő  termelők 
átlagos életszínvonalának elkerülhetetlen csökkenését. Ez a 
napjainkban értelmetlenül elherdált pénz felhasználásával old-
ható meg; ezek ugyanis semmilyen mértékben nem járulnak 
hozzá az említett életszínvonal fenntartásához. Két adat is 
elegendő  annak bizonyítására, hogy e célra az emberiség 
milyen hatalmas tartalékokkal rendelkezik. 

A katonai kiadások összege világviszonylatban könnye-
dén eléri, sőt meg is haladja az évi 700 milliárd dollárt. 
Az imperialista hatalmak és a tőlük függő, részben ipara 
sított országok kihasználatlan ipari és mez őgazdasági teme-
tési kapacitásai —összesítve, az utóbbi tíz év átlagában —
20 százalékot tesznek ki: az el őbb említett kiadás kétsze-
resét. A Szovjetunióban és Kelet-Európában, a folyamatos 
termelésben kihasználatlan munkaórákat — ti. amelyek alatt 
a meglevő  felszerelés és a bérmunkások semmit sem gyár-
tanak — a legalacsonyabb százalékban kell meghatározni, 
mivel a nyolcórás munkanap tekinthet ő  „nomálisnak". (And-
ropov egyszer megemlítette, hogy az ipar összesített mun-
kaidejének mintegy 33 százaléka kihasználatlan.) E számok 
összeadása lehetővé teszi, hogy betekintést nyerjünk, mi 
érhető  el ma az emberiség létszükségleteinek kielégítése te-
rén — nem feledkezve meg a jelen ismereteink alapján fel-
újíthatatlannak minősített temészetes fonások kihasználásának 
számbavételekor kötelező  óvatosságról. 

A piacra temelés elhalása nyilvánvalóan nem olyan folya-
mat, amely máról holnapra, bámilyen komány rendeletére 
bekövetkezhet, még ha a többség demokratikusan verifikált, 
szabad, pluralista választásokon döntene is mellette. A tár-
sult temelők, saját temelőeszközeik urai, a legnagyobb 
ménékben érdekeltek abban, hogy produktív er őfeszítéseik-
kel maximálisan takarékoskodjanak Ezen érdeknek össze-
fonódása a nem alapszükségletek kielégítését célzó te пmelési 
érdekeltséggel olyan társadalmi-gazdasági feszültségeket idézne 
elő, amelyek optimális (optimális, nem pedig egyedül lehet-
séges) megoldása a piac és pénz szektorának további léte-
zését követeli meg, de kizárólagosan a „fölösleges" terén — 
párhuzamosan azzal a piac és pénz nélküli szektorral, amely- 
ben a szükségletek kielégítésére szolgáló elosztás elvét al- 
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kalmazzák. Ekét szektor együttélése olyan tény, amely nem 
teszi lehetővé, hogy napjaink ily módon szervezett — kapi-
talista vagy ún. szocialista gazdaságából közvetlenül „ugor-
hassunk" át a Marx és Engels által leírt valódi szocialista 
gazdaságba. Közéjük egy átmeneti id őszak ékelődik, amely 
az ún. szocialista országokban már megkezd ődött, de még 
messze van a befejezéstő l. 

Az átmeneti id őszak történelmi logikája megköveteli, 
hogy mind az árutermelésnek, mind a társadalmi többletter-
méknek a termelők többségének szabad, demokratikus mó-
don kinyilvánított akaratával ellentétes mindennem ű  megha-
tározása és elosztása fokozatosan elhaljon. A dolog lényege 
ugyanakkor abban is rejlik, hogy biztosítani kell a társada-
lomnak igazgatókra és igazgatottakra való felosztásán alapuló 
társadalmi egyenlőtlenség és mindennem ű  anyagi feltétel el-
halását (ezek az anyagi feltételek többek között a munka-
nap hosszúságára, valamint az információkhoz és az isme-
retekhez való hozzáférhet őség formáira vonatkoznak, mert 
ezek csak a társadalom egy része számára teszik lehet ővé, 
hogy igazgasson, amíg a másik részt a folyó termeléshez 
kötik.) Ily módon az árutermelés megsz űnése nemcsak össze-
függ, hanem szoros kapcsolatban áll a társadalmi osztályok 
és az állam lehalásával. 

A harmadik forradalom, a technológiai forradalom, f ő  
irányai — amelynek manapság éljük progresszív „vulgarizá-
ciós" általánosítási szakaszát — csak fokozzák az említett 
gyökeres változásokhoz szükséges anyagi lehetőséget. A fél-
automatizálásnak a robotok alkalmazására és a teljes mér-
tékű  automatizálásra irányuló gyors ütem ű  fejlődése, a mun-
kanapnak fél munkanapra való csökkentése semmiféleképpen 
sem azonos a teljes anyagi termelés cs đkkentésével. A mikro-
elektronika napjainkban a minden információhoz és ismere-
tekhez való legdemokratikusabb hozzáférhet őséget biztosítja 
bolygónk minden lakosa számára. Ez m űszakilag lehetséges, 
és viszonylag könnyen elérhet ő . A felmerülő  nehézség nem 
műszaki, hanem politikai és társadalmi jelleg ű : milyen mó-
don biztosítható, hogy a korszer ű  technika korlátlan lehető-
ségei ne újabb katasztrófákat idézzenek el ő, ne újabb visz-
szaéléseket vonjanak magukkal, ne újabb kedvezményeket 
tegyenek lehetővé egyesek számára, és ne a kiváltságosok 
monopóliumát segítsék el ő. A válasz kizárólag a következ ő  
lehet: csakis olyan módon, hogy ezeket a demokratikus 
ellenő rzés végzésére és a hatalom gyakorlására kollektívan 
megszervezett termel ők/fogyasztók tömege veszi kezébe. 

Mi valójában a gazdaság piac nélküli és piaci ágazata 
közötti sajátságos összetételr ő l beszélünk, amelyben az első  
az utóbbinak a mellőzésére, kiszorítására törekszik Nem va-
lamiféle doktrínér tudományos elméleten alapuló vélemény 
ez („hiszen Marx és Engels számára a teljes mértékben 
létrehozott szocializmus az árutemelés mell őzését jelentette"). 
Nemcsak a gazdasági, hanem mindenekel őtt a piaci ter-
melés társadalmi és pszichológiai következményeinek marxista 
elemzéséről, vagyis e tudományos elemzésb ől eredő  elkerül-
hetetlen következtetésekr ől van szó. 

A történelmi tapasztalatok ismeretében — ideértve az 
úgynevezett szocialista országok tapasztalatait is — vitatha- 

tatlan, hogy az árugazdálkodás túlhaladása — a jelentékte- 
len szinten állónak a kivételével —óhatatlanul a verseny- 

‚ 

~ 

и  м, 

~

41 

 

;~ . 

. 	~ 

~ - ,~~~ ~ ~ д~ ~~ 
~ 

~° ~- -~-` '~ ~ ~~ ~,;~ 	 , ~ ~ . 	 ~ 	~ ~ 



и  
~ 

/ 

~ 

~4 9 

képességnek a fogyasztásra és cserére szolgáló anyagi esz- 
közök (és néhány termelőeszköz) biztosítása `céljából való 
túlhaladását, valamint az egyéni kisajátítás és az egyéni gaz-
dagodás irányvételén való túljutást, következésképp pedig azon 
társadalmi-gazdasági akcióra irányuló serkentés túlhaladását 
is jelenti, amelyeken e magatartásformák alapulnak. 

Az effajta cselekvés ösztönz ői még véletlenül sem „az 
emberiség veleszületett" jellemz ői, hiszen évezredekig nem 
voltak meg az emberi magatartásban. Röviddel ezel őtt még 
a falusi házközösségek és törzsközösségek számottev ő  részé- 

ben sem fordultak elő, amelyekben azelőtt az emberiség 
nagy többsége élt Amint azonban az árutemlelés b ővülni 

kezd (vagy ami ugyanarra vezethet ő  vissza, ha megszűnése 
csak a társadalmi-gazdasági tevékenység egy részére vonat-
koztatható), a vele kapcsolatos általánosítás mindennem ű  
„szocialista propagandát", mindenfajta „nevelést", minden 
„totalitárius tudománytalanságot" mellőz. Mint ahogy a Szov-
jetunióban történt, ahol a népi bölcsesség a sztálini terror 
legvéresebb korszakában tolvajnyelven a blat, vagyis — er ő-

sebb Sztálinnál kifejezést proklamálta. 
A szocializmus véglegesen megállapított új társadalmi 

rendszerré alakul, olyan rendszerré, amely önmagát minden 
külső  korlát ellenére — ideértve az állami megszorítást is 
— 
 automatikusan újjáteremti akkor, amikor az összes mun-

kás/fogyasztó együttm űködésre és szolidaritásra való serken-
tése — amely az előző  társadalomban hegemonisztikus ugyan, 
jóllehet alacsonyabb szinten, de amelynek ma fokozatosan 
az egész emberiségre ki kell terjednie — általában véve 
helyettesíti és felcseréli az egyéni gazdagodás sz űk közi 

motivációját Az utóbbinak az el őzővel való helyettesítése 
nem utópia, mivel mindkettőnek antropológiai gyökerei van-
nak. A hiányok és a nélkülözés, valamint ebb ől erédően 

a létért folytatott küzdelem — struggle for life — teremti meg 
az említetett cseréhez szükséges anyagi alapot. 

Az e csere szempontjából nélkülözhetetlen társadalmi 
környezetváltoztatás és pszichológiai forradalom azonban a 
termelőerők gyorsított fejlesztésénél, az anyagi gazdagodás 
és jólét egyszerű  „implóziójánál" többet igényel. A termelési 
viszonyok és a csereviszonyok forradalmát követeli meg, hogy 
a termelők és fogyasztók tömegeinek együttm űködése és 
szolidaritása a teljes gazdasági tevékenység mozgatóerejévé 
alakulhasson át. Ennek pedig az anyagi és társadalmi el ő-
jogok eltűnésével együtt éreztetnie kell hatását minden férfi 
és nő  mindennapi életében. Mindez azonban megvalósítha-
tatlan a piaci termelés és az ezen alapuló versengés meg-
szűnése, illetve elhalása nélkül. 

Nincs szándékunkban leírni az elhalási folyamat va-
lamennyi szakaszát, amely holnap a kapitalizmus általános 
legyőzéséből és az úgynevezett szocialista országok társa-
dalmi fejlődésének elért szintjéből fog eredni. Még csak fel 
sem vetјuk azt a kérdést, vannak-e ilyen „univerzális" sza-
kaszok, s hogy nem volna-e jobb jelenlegi ismereteink bir-
tokában megelégednünk a demokratikus és önigazgatási szer-
vezés fő  nehézségeinek pragmatikus elemzésével és meg-
oldásával, keletkezésük id őrendje szerint, vagyis úgy, ahogy 
fokozatosan a szocialista forradalom valódi folyamataiból 
és ezen forradalmakat befeketít ő  bürokratikus megnyilvánuló-
sokból erednek. A problémákat a legátfogóbb fomm ј  ban  

a történelem szintjén szándékozzuk felvetni, szem el őtt tart-
va a szocializmus problémájával kapcsolatos — véleményünk 
szerint — döntő  jelentőségét. 

4. Mely társadalmi-politikai erők A tudományos szocializ- 
teremthetnek szocializmust? mus azon a tézisen alapul, 

hogy az osztály nélküli társadalom hatalomra kerülése nem 
lehet egyszerű  Aufklđrung — „az értelem", a „tudomány", 
az „emancipálódás utáni sóvárgás" vagy az emberek nagy 
többsége számára például az etikai jólét elérésére irányuló, 
a nemes motivációk által vezérelt nevelés és propaganda 
eredménye, s hogy ezek a motivációk Marxtól és Engelst ől 
kezdve a szocialista aktivisták körében a legkifejezettebbek. 
Sőt, az erőteljes és tartós szocialista tevékenységhez nél-
külözhetetlenek is. A szocialista elmélet (Engels többször 
világosan a szocialista tudomány terminust használta) és az 
emancipálódásra való végső  elszántság nélkül a szocialista 
társadalom megteremtése, úgy látszik, elképzelhetetlen. 

Habár ezek a motivációk és serkentések nélkülözhetet-
lenek, nem bizonyulnak elegend őnek a szocializmus győzet- 
méhez. A szocializmus győzelme a társadalom osztályokra 
való tagolódásának megszüntetésére irányuló projektummal 
összhangban az azonos anyagi érdekeltség ű  társadalmi erők 
fennállását igényli, s ugyanezen anyagi érdekek érvényesí-
tése jegyében az osztályok megszüntetésére kifejtett társadalmi 
akcióját követeli meg. Ez az irányvétel csak egy valóságos 
osztály valóságos mozgalmából eredhet, amely valóban le 
tudja győzni a burzsoá rendszerek, illetve a burzsoá rend-
szermaradványok által az osztály nélküli társadalom megte-
remtése felé vezető  úton állított akadályokat. A fő  akadályt, 
de semmi esetre sem az egyetlent, a termel őeszközök 
feletti magántulajdon képezi. 

A régi szocialista projektum ilyenfajta materialista meg-
határozása — amely éppen olyan régi keletű, mint amilyen 
ősi a társadalomnak az emberiség által végérvényesen és 
visszavonhatatlanul sohasem elfogadott osztálytagolódása, 
amely ellen (a közdelem viszonylagos sikereire vagy siker-
telenségeire való tekintet nélkül) évszázadok folyamán szün-
telenül lázadt — alkotja Marx fő  hozzájárulását a szocialista 
ügyhöz, a termelők s általában az emberiség felszabadításáért 
vívott harchoz. Ez tette lehetővé a marxizmust jóval megel őző  
munkásosztály célszerű  és tudatosan vállalt szervez ődésének 
és a szocialista projektumnak a fokozatos egyesítését, amely 
csúcspontját századunk els ő  negyedében, az 1905-1932. évi 
időszakban érte el. Ettől kezdve lappangó, vagyis nyíltan 
még nem jelentkező  válságban van. Ez a válság — a tör-
ténelmi kudarcok látszataként — néha robbanékonyabb, néha 
pedig katasztrofális méreteket ölt (Hitler, Sztálin). Felvet ődik 
a kérdés: vajon ez konjunkturális válság, vagyis az osztály 
valóságos mozgalma által leküzdhető, történelmileg mulandó 
válság-e, vagy pedig, szerkezetbeli, történelmileg visszavon-
hatatlan válság? Politikai és stratégiai szempontból ez a kö-
vetkező  kérdéssel fejezhető  ki: Vajon előttünk vagy mögöttünk 
vannak-e a XIX század második felében lezajlott osztály-
harcnak, a Marx és Engels történelmi elemzése alapján fel-
vázolt p гoletá гforradalomnak a csúcspontjai? 

A problémakör lényege a következ ő  kérdésekkel fejez-
hető  ki: 

Rendelkezik-e a proletariátus az iparosítás meghatá-
rozott szintjét meghaladó kapitalista társadalmon belül a 
burzsoázia elleni győztes harchoz nélkülözhetetlen gazdasági-
társadalmi- pszichológiai és erkölcsi eszközökkel, amelyek 
egyidejűleg olyan helyzetet teremthetnek számára, amelyben 
minimális kilátással is megkezdheti az osztály nélküli társa-
dalom kiépítését? 

Megmaradnak-e ezek az eszközök akkor is, amikor 
a kapitalizmus túljut a világviszonylatban elért csúcspontján, 
s amikor a rendszer válsága bekövetkezik? Vagy pedig a 
kapitalista „civilizáció" fokozatos bomlásának és megsz űnésé-
nek eredményeként ezek az eszközök is megsemmisülnek? 

Nem találjuk-e szembe magunkat egy rendhagyó 
történelmi ellentmondással, mely szerint a proletariátus gaz-
dasági (anyagi) szempontból még képes ugyan a világot a 
szocializmus felé irányítani, de az arra vezet ő  úton álló 
társadalmi, pszichológiai és erkölcsi akadályok, vagyis szub-
jektív akadályok napról napra fokozottabb mértékben, egyre 
inkább legyőzhetetlenek? A főként politikai jellegű  akadályok 
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között a proletariátus megosztottságával kell šzámolnunk (a 
proletariátus képtelen túltenni magát a professzionális, az 
üzemi, a regionális , a nemzeti , az etnikai csoportérdekek 
által a kapitalizmus „munkaer őpiacának" rétegeződését erő-
teljesen serkentő  sajátosságokon, amelyek néha hatalmas 
munkabérkülönbségekben nyilvánulhatnak meg). Ugyanakkor 
fennáll az „ügyvezető" tényező  viszonylagos önállósága is, 
amely sajátos módon a proletariátus különböz ő  rétegeinek 
politikai tevékenységében előállt szakadást, e rétegek eltér ő  
tudatszintjét és szervezettségi fokát, a munkásszervezeteken 
belül a tisztségviselő i apparátus megjelenését, a tömegekhez 
viszonyított relatív önállóságukat (bürokratizálódásukat), ezen 
apparátus részér ől az anyagi privilégiumok megszerzését 
tükrözi, s mindez azt a törekvést szolgálja, hogy ezek a 
privilégiumok, valamint a szervezési és politikai hatalom 
monopóliumán alapuló előjogok védelmének kell az osztály 
valóságos érdeke fölé emelkednie. 

Az első  kérdésre a választ legkönnyebb az empirikus 
adatok ismeretében megadni. A kapitalizmus nemzetközi 
téren tapasztalt fejl ődése az ipari forradalom időszakához 
kapcsolódik (amikor Marx és Emgels megírta A kommunista 
kiáltványt), s ez elválaszthatatlan a munkásosztály er ősödé-
sétő l, szervezkedését ől és az osztályharc fokozódásától: a 
kettő  elválaszthatatlan egymástól. Marx összes jóslata közül 
ugyanis ez az egy, a legszembeötl őbb módon, történelmileg 

O is bevált A múlt század negyvenes éveiben világszerte csak 
százezer vagy kétszázezer szakszervezetbe tömörült munkás 
volt, ma már számuk meghaladja a 200 milliót. Nincs olyan 
távoli sziget a Csendes-óceánon, olyan elveszett falucska az 
Amazonas mentén vagy Afrika trópusi őserdeiben, amelyben 
a töke ne teremtett volna kikötőt, szerelőműhelyt, keres-
kedelmi fiókvállalatot, bankot, ahol a szervezett bémnunká-
sok előbb vagy utóbb ne fognának össze, hogy elvitassák 
a nettó terméknek kapitalista kizsákmányolóik által bérekre 
és profitra való felosztását. 

Eltekintve a vészmadarak jóslataitól, a városi bé г  munká-
sok említett tömege (amelyhez az ún. szocialista országok 
munkásai is tartóznak) világviszonylatban azóta sem sz űnt 
meg számbelileg gyarapodni. Ma ez az er ő  a válság ide-
jén 750 millió főt tesz ki (eddig a legtöbb), s ez jóval meg-
haladja az 1914., az 1940. vagy az 1968. évi létszámot 
(Ha a bérmunkásokhoz hozzáadjuk a mez őgazdaságban dol-
gozó bérmunkásokat, számuk meghaladja az 1 milliárdot ) 
Ez a hatalmas tömeg továbbra is növekedni fog, méghozzá 
a munkaképes lakosság abszolút vagy részleges számbeli 
gyarapodása alapján. Vannak olyan országok, mint például 
az Egyesült Államok, Svédország, vagy Nagy-Britannia, ame-
lyekben a bérmunkások számaránya meghaladja a munkaképes 
lakosság 90 százalékát. Ez az óriási tömeg manapság jobban 
felkészült — mint eddig bármikor — a termel őeszközök át-
vételére, továbbá arra, hogy az általa tudatosan és szabadon 
választott mércék és el őjogok alapján igazgasson. 

A „tudatosan és szabadon választott mércékr ől és elő-
jogokról" szólva szeretném hangsúlyozni a szocialista forra-
dalom és szocialista építés azon kiváló dimenzióit, amelyek 
alapján ez a forradalom különbözik a történelem összes 
korábbi foпadalmától: a szubjektív tényez ő  kulcsszerepét, 
a „tudat" kialakítóját, a politikai tényez őt a szocializmus 
fellépésében és győzelmében. Ezért bennünket az els ő  kér-
dés is részben a harmadik kérdéshez utal. 

Pontosabban: ez az oka annak, hogy különbséget kell 
tenni a szocializmus objektív, társadalmi-gazdasági és szubjek-
tív, valamint politikai és társadalmi el őfeltételei között. En-
nek kapcsán felvetődött az első  kérdés újrafogalmazásának 
szükségessége. A szocializmus hatalomra jutása nem a ka-
pitalizmus elvirágzásának, ezt követő  válságának és az általa 
kiváltott osztályharcnak az automatikus, sorsdönt ő  következ-
ménye. A két lehetséges megoldás közül csak az egyik 
lehet a végeredmény, mert a másik, mint ahogy Engels 
a római kor rabszolgatartó társadalmának történetér ől szóló 
párhuzamában megjegyezte, a társadalom mindkét alapvet ő  
osztályának egyidej ű  széthullásával jár. Ezek szerint az els ő  
kérdés szabályos megfogalmazása a következ ő  lenne: Vajon 
a kapitalizmus fejlődése, majd válsága teremtette-e és őrizte-e 
meg a proletariátus forradalmi lehetőségét, amely időszakon-
ként (amikor a szubjektív akadályok pillanatnyilag leküzdhe- 
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tők) elősegítette, hogy az osztály nélküli társadalom kiépí-
tését mozgalmának homlokterébe helyezze? 

A történelem igennel válaszolt erre a kérdésre. Válasza 
továbbra is pozitív. Elég ilyen értelemben visszaemlékeznünk 
„az osztály valóságos megmozdulásának" azon utóbbi eklatáns 
manifesztációira, mint amilyen 1968 májusa volt Francia- 
országban, a „fonó ősz" 1969-ben Olaszorsтágban, az 1974- 
1975. évi portugál forradalom, a Szolidaritás fejl ődése 1981-
ben Lengyelországban, hogy a szervezett munkásmozgalom 
fél. évsтá7ada tartó válsága ellenére hangsúlyozhassuk a tör-
ténelmi lehetőségek állandóságát (a válság nyilvánvaló, de 
nem gátolta meg a nemzeti győzelmek kivívását, példái a győztes jugoszláv forradalom esetében a munkásönigazga- 
tási irányvétel megerősödését. Ezek a győzelmek azonban 
az általános válság keretében részlegesek, korlátozottak és 
ellentmondásosak maradnak). 

A második kérdésre adandó válasz még ellentmondá-
sosabb. A mi szemléletünk szerint azonban továbbra is 
világos marad, hogy a válasz nem következhet valamiféle 
dogmatikus „hit"-ből, hanem kizárólag a tények széles kör ű  
alapos tanulmányozásából. Ez nagymértékben magának a pr o-
letariátusnak a meghatározásától és „forradalmi lehet őségeinek" természetétől, vagyis más szavakkal, azon képességét ől függ, 
hogy túlhaladja az adott definícióban foglalt burzsoá tár-
sadalmat 

A korszerű  proletariátus „forradalmi képessége" f őként 

a munkafolyamaton és az ebb ől eredő  tömörítés, társadal-

masítás és együttműködés valós tényein, továbbá a szerve-
zés és együttműködés átfogó kiterjedésének az önfelszaba-
dítási rétegekbe irányításán alapul, amely az aktív szolida-
ritás, az önkéntes és tudatos szolidaritás útján a szerve-
zeten belül és azon harc keretében megy végbe, amelyet 

a proletariátus saját érdekeinek megvédésére fejleszt ki. Eb-
ből ered ugyanezen proletariátus objektív hatalma, hogy a 
mai világ teljes gazdasági és társadalmi mechanizmusát 
megbénítsa, majd ismét megindítsa saját irányítása alatt, a 
saját céljaira. 

A fenti feltételek elemzésekor csakhamar kiderül, hogy 
semmit sem tesz szűkkörüen függővé a nehézipar fizikai 
munkásának sajátságos minőségétől (nem vonva kétségbe 
eközben, hogy az említett minőség kialakításához a leg-
kedvezőbb feltételeket nyilvánvalóan az ipari koncentráció 
teremti meg). Ezzel szemben a lényegi min őséget a bér-

munka minősége, vagyis a klasszikus marxista definíció sze-
rint a munkaerő  áruba bocsátásának gazdasági tö,vérryszerű-
sege adja meg amelynek az egyén (a proletár osztályt al- 
kotó összes egyén) alá van rendelve. 

A bér összege attól függetlenül, hogy nagy vagy kicsi, 
mindaddig nem fontos, amíg az újrate ггelés gazdasági kö-

telezettség (vagyis a bérek nem érik el azt a szintet, ame-
lyen egy bizonyos réteg számára lehet ővé tennék a taka-
rékosságot és a termel őeszközök megvásárlását, vagy akár 
bizonyos tőkefelhalmozást is). Hogy a munka fizikai vagy 
szellemi, „termelő" vagy „nem termel ő" munka-e, az érték-
többlet vonatkozásában szintén lényegtelen, amikor a tör-
ténelmi irányvétel a tömörítés felé halad (az áruházi tiszt-
viselők, vagy a biztosítókban dolgozók tömegeinek szak- 
szervezetekbe való tömörülése stb.). Ami a társadalom meg-
bénítására való képességet illeti, az mind a villanyer őművek- 
ben, az áramszolgáltatásban vagy a bankokban dolgozó mun- 
kások, mind a nehézfémiparban vagy gépkocsiiparban dol- 
gozók körében egyaránt kifejezett. 

Tekintet nélkül arra, hogy világviszonylatban mekkora 
a gyáripari (manuális) proletariátus ereje (viszonylag növekv ő  
vagy csökkenő, aminek az oka mindmáig felfoghatatlan), 
az általunk meghatározott egész proletariátus hatalma a je-
lenlegi tartós pangás ellenére vitathatalanul növekszik, és 
a depresszió által serkentett változások szolgálatában áll. Mi 
nem a „posztindusztriális társadalom" kezdetének vagyunk 
szemtanúi, hanem sokkal inkább a szolgáltatások fejl ődő, 
különösen a mikroelektronika és informatika útján történ ő  
iparosításának és gépesítésének. Azt az elképzelést, hogy ez 
a munka széles körű  dekoncentrálódásához (a munkának 
és a tőkének a kis családi vállalkozások és üzemek gomba- 
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mód történő  szaporodása miatti) összehangolatlanságához 
fog vezetni, valamennyi hosszú távú statisztika megbízhatóan 
cáfolja. a „csúcsszakágazatokban" ez klasszikus, múló je-
lenséget képvisel, szem el őtt tartva a kisüzem és az egyéni 
vállalkozó által megvalósított újítás és kísérlet szerepét. De 
az eredmény biztosításának a koncentráció a velejárója. A 
„házi számítógép" — home computer — szektora mind az 
Egyesült Államokban, mind Angliában és Japánban éppen 
ezt élte meg saját kárára. 

A kapitalista válság emiatt még messze van attól, hogy 
jelenleg előidézze a proletariátus széthullását (csak hangsú-
lyozza a munkaviszonyban lev őkre és a munkanélküliekre 
való felosztásának kockázatát; de ez éppolyan ősrégi folya-
mat, mint maga a kapitalizmus, a munkásmozgalomnak 
pedig ette a munkahét radikális csökkentésére irányuló harc-
cal kell válaszolnia). A proletariátus aszó valódi értelmé-
ben „antikapitalista alany", „szocialista alany" marad. A tör-
ténelem a prolerriátus „új rétegeinek keretében néha meg-
tévesztő  gyorsasággal teremti újra ugyanazokat a min őségeket, 
amelyek őt „a szocializmus rendelkezésére bocsátják", ahogyan 
Marx A tőke első  kötetében kifejtette. 

Ebből következően a valódi problémakör a harmadik 
kérdés köré összpontosul, és ez nem véletlen. A szocializ-
musnak a hatalomra kerüléshez szükséges szubjektiv feltétel 
megteremtése a kapitalizmus megdöntése el őtt és után egy-
aránt a legnehezebben megvalósítható feladat 

Ez az állítás nem tartalmaz semmiféle meglepetést 
A proletár társadalmi forradalom az els ő  olyan forradalom 
a történelemben, amely a társadalom sorsát a politikai gy ő- 
zelem napjáig (ha nem is sokkal ezt követ ően) a gazdasági- 
lag és művelődési szempontból függ ő  és kizsákmányolt 
(leigázott) osztály kezébe adja. Es mivel minden megel őző  
társadalmi forradalom a gazdasági és az ebb ől eredő  idei- 
lógiai hegemóniát birtokló osztálynak tette lehet ővé a ha- 
talom átvételét, teljesen utópisztikus feltételezés, hogy a pr o- 
letariátus a kapitalista társadalmon belül magához ragadhatja 
a gazdacápj hatalmat Még utópisztikusabb lenne feltételezni, 
hogy továbbra is gazdaságilag kizsákmányolt és függ ő  viszony- 
ban maradva megszerezheti az ideológiai hegemóniát is. 

Gazdasági és ideológiai függőségének következményei 
általában korlátozzák a proletariátust a burzsoá társadalmon 

belüli életfeltételeiből eredő  önszerveződésben, együttműködés-
ben és az osztályszolidaritásban. E két irányzat összeüt- 
közése egyrészt a proletár életnek az alkalmazkodásra, a 
mindennapi realizmusra és a reformtörekvésekre való rutin- 
ját, másrészt pedig a nagy osztályellentétek id őszakos meg-
nyilvánulását (a tömegsztrájkok, általános sztrájkok, politikai 
válságok, forradalmat megel őző  válságok, forradalmi helyzetek 
jelenségét) veti felszínre, amikor a kapitalizmus megdöntése 
váratlanul, rövid távon is bekövetkezhet 

Ezen a dialektikán (amely a történelem objektív té-
nyezőjének és szubjektív tényez őjének dialektikájából követ-
kezik) alapulnak a proletár osztályharcnak a XIX század 
végétő l (legfeljebb a múlt század negyvenes éveit ő l) kezdve 
kialakuló jelentős ciklusai. Ezek a ciklusok világrészenként 
eltérőek, vagyis más-más országokban különböz őek ugyan, 
de egybeesnek a legfontosabb tö гténelmi irányvételekkel. 

Az első  általános felemelkedés az 1848-as forradalom-
hoz és bukásához vezetett, amely után hosszú nyugalmi 
állapot következett. Kés őbb ismét folyamatos lassú emel-
kedés volt tapasztalható, amelyet el őször a párizsi kommün 
győzelme, majd bukása szakított meg. A második, 1890-t ő l 
számítható nagy általános felemelkedés legmagasabb pontját 
az 1917-es orosz forradalom győzelmével éri  el, amelyet 
1919-től 1923-ig Közép-Európában a forradalom sorozatos 
sikertelensége követ, s ez több értelemben meghatározta 
az elsőnek a sorsát Ez a második felemelkedés stagnálá-
sához, majd pedig az egyre súlyosabb veszteségek sorozatá-
hoz vezet (Japán, Németország, Spanyolország), amelyek a 
második világháboгíba torkollnak, és hozzájárulnak a fa-
sizmusnak az egész európai kontinensen a Gibraltári-szorostól 
Leningrád, Moszkva és Sztálingrád kapujáig való kitegedé-
séhez. Ezután az ellenállási mozgalom által a forradalmi 
harc újbóli sikere következik, új hullám keletkezik, amely 
a jugoszláv és kínai forradalom gy őzelmével tetőzik, ha-
bár súlyos veszteséget él át Nyugat-Európában, az Egye-
sült Államokban és Japánban (a kapjtalizmus megsziláгdulaca, 
a mccarthyzmus és a hidegháború fokozódása). 

A lenyugvás ez alkalommal nem egyetemes, habár 
a forradalom, amely antiimperialista felszabadítási mozgalom-
ból táplálkozik, Indokína, Kuba, Nicaragua felé terjeszke- 
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dik. Azonban ez az állóvíz-helyzet az északi féltekén lega-
lább két évtizedig tart, és új hullámot vet fel 1968-ban, 
de forradalmi győzelmek nélkül, s ez a világban kialakuló 
erőviszonyokra is hatást gyakorol, de fájó és nehezen ért-
hető  az amerikai és a szovjet proletariátus tartós passzi-
vitása is. 

A rutin és az id őszakos forradalmi előrehatolás dia-
lektikája a maga részéről „a tömegek/direkció" állapotnak, 
vagy pontosabban a klasszikus mozgalom „a mozgalom 
politikai érvényesülésének" dialektikájához vezet vissza ben-
nünket. Annak a ténynek az elismerése, hogy a proleta-
riátus képes áthidalni a szocializmus felé vezet ő  úton levő  
akadályokat, semmiféleképp sem csökkenti annak a . felis-
merésnek a jelentőségét, hogy a szervezett munkásmozgalom 
gуakorlatának válsága (mind szосiáldemokтata, mind sztáli-
nista formája) az elmúlt ötven év alatt a történelem leg-
szembetűnőbb tényező inek egyikét alkotja. Ennek terhe nagy 
súllyal nehezedett a szocializmus világgyőzelmének lehető-
ségére a XX. század végén. 

Ez a válság egyre inkább összefo гг  a szocializmus épí-
téseként ismert gyakorlatnak azon országokban el őforduló 
válságával, amelyek megdöntötték a kapitalizmust, ponto-
sabban a szóban forgó országokban megjelent gazdasági, 
politikai, művelődési társadalmi igazgatás modelljének vál-
ságával. Ez a válság összefügg a kapitalizmusnak és a szer-
vezett munkásmozgalomnak a t őkés országokon belüli gya-
korlati válságával is, méghozzá olyan mértékben, amilyen 
mértékben kétséget, kétkedést és elcsüggedést okoz a kizsák-
mányoltak és leigázottak soraiban, nemcsak a követend ő  
„szocialista modellek" vontakozásában, hanem annak arányá-
ban, milyen mértékben kérd őjelezi meg a bérmunkásoknak 
az emancipálódásra való történelmi lehet őségét. Ezek az 
új akadályok csak új élet- és történelmi tapasztalatok út-
ján hidalhatók át (habár elméletileg az ehhez való hozzá-
járulás a modell előkészítése idején bizonyul dönt őnek). 
Szerencsés körülménynek tulajdonítható, hogy az új „mo-
dellek" kétséget kizáróan a „valós mozgalomból" n őnek ki, 
mint ahogy 1968-ban, vágy a Szolidaritással is történt. Az „új 
modellek" azonban mindig az önszervez ődés és önigazgatás 
ugyanazon történelmi irányzatában merülnek fel. 

Az osztály valóságos mozgalma annak ellenére, hogy 
továbbra is a mindennapi életben jelentkez ő  erőket és ta-
pasztalatokat fogja akkumulálni (gazdasági sztrájkok, válasz-
tási küzdelmek, demokratikus reformokért vívott harc stb.), 
és továbbra is időszakosan a polgári társadalom robb đnás-
szerű  válságába fog torkollni, de lehetőséget nyújt a gyö-
keres változásokra, amelyekre a sz осialistáknak maguknak is 
fel kell készülniük, egyúttal a tömegeket is felkészíteniük, 
rámutat az ilyen esetekben Marx és Engels által állandóan 
hangsúlyozott forradalmi kezdeményezés merészségére és 
döntő  szerepére. Vlágviszonylatban ette nagy lehet őség van, 
vagyis más szóval elkerülehetetlen, legalábbis a kezdeti 
szakaszokban. Akik vakon hiszik, hogy a „forradalmak cik-
lusa" véget ért, azok a történelemt ől fogják megkapni a 
megérdemelt cáfolatot A XX. század befejez ődik, a XXI. 
századnak pedig ugyanazok lesznek az ismertet őjelei, mint 
amelyeket a XX század a forradalmak és ellenforradalmak 
évszázadaként 1905-ben felmutatott. 

A proletariátus ezzel kapcsolatban két, világviszonylat-
ban nagy -szövetségesre támaszkodhat: a „harmadik világ" 
túlságosan kizsákmányolt parasztságára – a munkás-paraszt 
szövetség volt a forradalom gy őzelmi ereje Jugoszláviában, 
Kínában, Indokínában, Kubában és Nicaraguában –, a föld-
munkásságra, amelyet gyakran er őteljes imperialistaellenes 
nemzeti felszabadítási mozgalom serkent; továbbá az új 
társadalmi mozgalmakra, amelyek az emberiséget veszélyez-
tető  (nukleáris, ökológiai) katasztrófák elleni tömeglázadá-
sokbol vagy a túlzott leigázottság helyzetéb ől (a nők fel-
szabadítási mozgalmából) eredtek, és amelyek a szó leg-
szorosabb értelmében a proletariátus legszélesebb rétegeit 
is felölelik. Ezek a mozgalmak magukban foglalják azt az 
óriási kapitalistaellenes lehetőséget, amely „a szocializmus 
vagy halál" dilemma reálisnak tűnő  feltételeinek elemzé-
séből ered. Ezek a lehetőségek csak akkor juthatnak Id-
fejezésre, ha a munkásmozgalomnak sikerül a kapitalista-
ellenes célok ügyében egyesíteni mindezeket a mozgalmakat,  

s nem próbálja megfosztani őket önállóságuktól, nem igyek-szik – alkalmazkodásuk ürügyén és céljából – a kapitaliz-
musra gyakorolt egyoldalú nyomás politikájának kiegészít ő  erőivé lefokozni őket. 

A szocializmus győzelme nem fog valamiféle világ-
háború közvetítésével (ami mer ő  képtelenség), sem pedig 
a „szocialista tábornak" a „kapitalista tábor feletti" szembe-
ötlő  gazdasági fölény eredményeként (ami nehezen elkép-
zelhető  lehetőség a közeljövőben) bekövetkezni. A szocializ-
mus olyan módon fog győzedelmeskedni, ahogyan Marx 
és Engels megjövendölte: a világ vezet ő  országaiban élő  
bérmunkások emancipálódása, a politikai hatalom megszer-
zésére irányuló „valóságos mozgalommá" való átlényegülése 
révén, amely egybeesik a termel őeszközöknek a társult ter-
melő  részéről, a politikai pluralizmus és a demokratikusan 
tervezett önigazgatás rendszerében való átvételével. Ezt az 
átlényegülést a burzsoá társadalom által el őidézett számos 
gazdasági, társadalmi és politikai válság is serkenti. Kife-
jezésre jut az úgynevezett szocialista o гsјagokban élő  ter-
melők emancipálódásáért folytatott mozgalom felvirágzásában 
(a társadalmi termelés tervezését és felosztását a dólgozók 
ellenőrzik és irányítják), a tényleges munkásönigazgatás és 
a politikai pluralizmus irányába való haladásában, vagyis 
a demokratikus politikai hatalomnak a teгnelők tömegei 
által történő  gyakorlásában, mert e munkástömegek nélkül 
a munkásönigazgatás lényegében tartalmát vesztené. 

Röviden, a szocializmus lehetőségei továbbra is fennáll-
nak. A tét óriási. A nehézségeket nem kell lebecsülni. Na-
gyobb mértékben, mint eddig bá г mkor, életünket az összes 
kizsákmányolt és leigázott felszabadításának, az osztály és 
az állami kényszer nélküli társadalom megteremtésének kell 
szentelnünk, mert az emberiséghez ez az egyedül méltó, 
nagy célkitűzés. 	 Fordította BÁNYAI LAJOS 

Francis Blanchard , a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet vezérigazgatója a jelen hely-
zetet a következ őképpen foglalta össze: „Az iskoláikat befejez ő  fiatalok tízmilliói 
rosszul vannak felkészítve , és nem részesültek megfelel ő  szakképesítésben ahhoz, 
hogy biztosíthassák maguknak a munka világába való bejutást " (rdadeaвl Nr 
nld 1üb~e, 1985 . IL 6.). 
Ma már tudjuk: amikor 1945-ben ledobták az els ő  atombombát, a tudósok nem 

ismerték a sugárzás tartós következményeit A Reag an-kormányzat „aillagháborús" 
projektum megvalósításának gondolatával játszik, a tudások azonban még sok min-
dent nem tudnak a világ ű ri nukleáris robbanások lehetséges Кбvetkezményei гöl. 
Különbséget kell tenni a természet feletti gy őzelem és a természetet egt -d 

alt' klAtas>zúњ  között (Marx és Engels németül ezt a Klubba. szóval fejezte 
ki). Az utóbbi a kapitalizmusra jellemz ő, amely nem ismeri fel (vagy szándékosan 
szemet huny) a gyökeres környezetváltoztatás tartós következményei felett 
A XIX vaud  végén a betsб  égésű  motornak szentelt megkülönbбz[etetІ  figyelem 
a műszak иlag lehetséges változatok közül csak egynek tette lehet ővé a hatalmas 
gépkocsiipar beindítását Ez szorosan összefügg azzal a jelent ős szereppel, amelyet 
a Deterding és Rockefeller ( kőolajipari) csoportosulások a brit és amerikai töke 
kereteiben kiharcoltak maguknak , és ebbő l adódó befolyásukkal , melyet a vezető  
imperialista országokra gyakoroltak 

Az elmúlt negyeds тгтad folyamán a mezőgazdasági termelés gyorsabb ütemben 
fejlődött a világ lakosságának számbelt gyarapodásánál . Az újonnan feltárt termé-
szetes energiatartalékok (ideértve a kőolajat is) fokozottabb mértékben növeked- 
tek az energiafogyasztásnál. Az évi növekedési arány - mindkét esetben - meg-

közelítően egy a kettőhöz. 
A „valóságos proletariátus emancipálúdásának valóságos mozgalmát" Marx és Engels 
vázolta fel. A „reálszocializmus " vázlata ezekbő l teljes mértékben kimaradt 
A másik koncepció redukciós („szocializmus", a magántulajdon megszüntetése) és 
dogmatikus-idealisztikus szempontból feltételezi, hogy az „em алcipáció" (a kizsák- 

mányölás megszüntetése) „definitive” elérhető, attól függetlenül , hogy maguk a 
termelők milyennek ismerik saját helyzetüket , valamint függetlenül reagálásuktól 
(Magyarország , Csehszlovákia , Kína Lengyelország). Eszerint lényegében apologeti-
kus koncepcióvá válik, amely a valóságos osztály valóságos emancipálódási moz-
galmával, a tényekkel szegül szembe . Ez az ellenszegülés nem véletlen. Marx 
és Engels szerint a szocializmus a munkásosztály önemancipálódása nélkül el-
képzelhetetlen. A munkásosztály pedig nem „emancipálódhat " anélkül, hogy ezt 
ne venné észre és ne érezné meg, mint ahogyan ez monsieur Jourdainnak Moliére 
egyik vígjátékában sikerült 
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szágokban az állam nagymértékben beavatkozott a gazda-
sági életbe — el őbb az államosítással, majd a gazdaság 
stratégiai fontosságú ágazatainak ellen őrzésével és itá Пyítá-
sának átvételével s így lehet ővé tette az állami tőkés-
osztály kialakulását. 

Mint emutettük, a marxizmus sehol sem volt ural-
kodó, sőt még politikailag jelentős tényező  sem. Csak egyének, 
legjobb esetben csoportok vallották magukat marxistának. 
A „liberális" oГszágokban legtöbbször a marxistáknak ez 
az első  nemzedéke is megsemmisült az ellenzékbe vonulást 
követő  nagy üldöztetések során, vagy egyszer űen az ese-
mények peremére szorult, és képtelenné vált kollektív te-
vékenységre. Az afrikai szocializmus országaiban a marxis-
ták egy része a hatalom mellé szeg ődve munkálkodott kü-
lönféle feladatokon. Úgy tartotta, hogy a rendszer belül-
ről balra téríthető, ennélfogva a hatalmi struktúrába való 
beépülése kulcsfontosságú. 

Ennek a politikai „részvételnek" a gyakorlata főleg a 
szovjet revizionizmus által támogatott elméletre támaszkodott, 
mely szerint az afrikai országok és társadalmi formációk 
még fluid állapotban vannak, és ellenállnak a nagy vál-
tozásoknak Ennek az elméletnek hirdet ői úgy tartják, hogy 
Afrikában az osztályok még nem alakultak ki, és az államok 
sem nyerték még el határozottabb osztályjellegüket. Követ-
kezésképp a hazafias elemeknek kell vállalniuk a szocializmus 
megteremtését, tehát ők vezethetik ki országukat a szo-
cialista fejlődés útjára, de azzal a feltétellel, hogy a szocialista 
világhoz, azaz a szovjet tömb o гsžágaihoz társulnak A szov-
jet szakirodalomban az ilyen országokat —összetételük pedig 
a szovjet külpolitikától függ ően változó volt — eleinte nem 
kapitalistáknak" nevezték, majd kés őbb megkapták a „szo-
cialista" irányvétel ű  országok státusát. Magában Afrikában 
az e felfogást képvisel ő  marxisták „szocialista" rendszerüket 
haladó kisburzsoá rendszerként írták körül, azt állították, 
hogy a kistőkés osztály képes az öngyilkosságra és arra, 
hogy átálljon a széles néprétegek oldalára, ha magáévá 
teszi a marxista elméletet és tudományos világnézetet, il-
letve ilyen értelemben „tovább képezi" magát. 

Afrika nagy kontinens, több mint 50 országa van, 
nehéz tehát hozzávet ő legesen is felmémi, miként fejlődött 
a marxizmus e földrészen, még ha az ember erre kompetens 
lenne is. Mindenesetre megállapítható, hogy ez a fejl ődés 
végletesen differenciált és heterogén. Vizsgálódásunkban nem 
térünk ki Szudánra és az észak-afrikai országokra, mert 
ezeknek az országoknak már régóta van kommunista pártjuk, 
s mert fejlődésükben az arab világ és a Közel-Kelet országaira 
emlékeztetnek. 

Ezenkívül eltekintünk Dél-Afrikától is, amelynek úgy-
szintén régóta van kommunista pártja, s emellett össze-
tett gyarmatellenes harcot is folytat Vizsgálódásunkban f őleg 
a kelet-, nyugat- és közép-afrikai országokra térünk ki, 
amelyek a szocialista és marxista fejl ődésük során párhuzamos, 

sőt nagymértékben hasonló tapasztalatokra tettek szert. 
A könnyebb áttekinthetőség kedvéért a hatvanas és 

hetvenes évek „hullámaira" kitérve, tanulmányunkat két 
részre tagoltuk. 

Az afrikai országok többsége 1960 köriil vívta ki füg-
getІenségét. A fiigge цΡenségért folytatott harcot túlnyomórészt 
a nacionalista ideológia valamilyen változata ihlette, vezet ő i 

pedig a kistőkések (kereskedők, módosabb parasztok, tiszt-

viselők és értelmiségiek) rétegéb ől kerültek ki. E harcban 
a marxizmus nem szervezett és független er őként vett részt. 
Sok esetben nem is létezett külön áramlatként a nemzeti 
mozgalom keretében. A mozgalom tagjai közül csak néhány 
egyén volt marxista. 

Közvetlenül a függet Іenség kivívása utáni id őszakban 

az ideológiai fejlődést főleg két irányzat jellemezte. Az 
egyikbe azok a rendszerek tartoztak, amelyek elfogadták 
az úgynevezett liberális (kapitalista) modellt. Ennek keretében 
a modemizáció eszméihez kötődő  különféle elméletek és 
ideológiák kerültek felszínre. Így volt ez például a kelet-af-
rikai Kenyában és Ugandában, illetve a nyugat-afrikai Szene-
gálban és Elefántcsontparton. A másikba azoka rendszer-
csoportok sorolhatók, amelyek a különféle elnevezés ű  afrikai 
szocializmus mellett döntöttek, köztük például Tanzánia —
Afrika keleti, illetve Ghana, Guinea és Mali — Afrika nyugati 
részén. 

Mindkét országcsoportot az jellemezte, hogy független-
ségük kivívásának pillanatában a halai burzsoázia igen gyenge 
volt. Gazdaságuk főleg a nyugati imperialista országok tő-
kéjének, legtöbbször a volt gya гnatosítóknak az ellen őrzése 
alatt állt. A bevándorolt kisebbségnek, például az ázsiaiak-
nak — Kelet- és a libanoniaknak — Nyugat-Afrikában komprá-
dori szerepük volt a kereskedelemben, valamint az ipar 
feldolgozó és szolgáltató ágazatában, egyes országokban 
pedig az agrártőke túlnyomórészt a kisebbségben lev ő  fehér 
telepesek kezében volt. 

A függetlenségi mozgalmak élén álló kist őkés csoportok 
az előző  komprádor osztályok helyébe akartak lépni. A 

- ---- függetlenség elnyerésével ez részben sikerült is nekik, és ki- 
fejlesztették a komprádor t őkésosztályt. Ebben a folyamat- 

________  ban  az új államnak kulcsszerepe volt. Az úgynevezett liberális 
országokban az állam segített az új burzsoáziának és kis- 
tőkéseknek tapra állni, hogy sikeresen felvehessék a ver- 
senyt a fennálló komprádor rétegekkel. A „szocialista" or- 

~ 
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Így a szovjet teoretikusok készek voltak feláldozni azt 
a marxista alaptételt, hogy feltétlenül meg kell állapítani 
minden állam osztályjellegét, az afrikai marxisták pedig készek 
voltak elmerülni az idealizmusban, és harcukat a kisburzsoá 
osztály átnevelésétől függővé tenni. A mai afrikai valóság 
azonban, ide értve a „szo čialista" országokat is, ismételten 
bebizonyította a marxista alapeszmék üg wts  gát Az úgyne-
vezett nem kapitalista országok beleszervültek a kapitalista 
világba, új és mértéktelenül telhetetlen komprádor buгzsoáziá-
juk (vele együtt a kapzsi bürokratikus és katonai „kasztok" is) 
uralomra tört, az állítólag haladó kistőkésség pedig ahelyett, 
hogy öngyilkosságot követne el, ugyanilyen mohó állami bur-
zsoáziává fejlődött Mindehhez jelentősen hozzájárult az 
imperializmus is — mind a nyugati- mind a revizionista —, 
és teljesen elégedett is lehet eredményeivel, az afrikai or-
szágok pedig mindezért súlyos gazdasági válsággal fizettek, 
amelyben jelenleg is élnek 

De térjünk vissza fő  témánkhoz. A hatvanas évek fi-
lyamán és a hetvenes évek elején az uralkodó osztályok 
mindkét országcsoportban konszolidálódtak, belük ől, az 

államnak kívülről az imperializmusnak köszönhetően. Mi több, 

kedvező  társadalmi alapot teremtettek az imperializmusnak, 
melyhez számtalan formában kapcsolódott ezeknek az orszá-
goknak a gazdasága is. E fejl ődést éles társadalmi össze-
tűzések kísérték, de ezeknél most nem id őzünk, csupán 
rámutatunk az állami szférában végbemen ő  folyamatok je-
lentős eredmérryeüre és az államnak a polgári társadalom-
mal való viszonyára  

~i 
Természetesen az a tény, hogy az eszmepolitika hát-

térbe szorul, nem jelenti azt, hogy mindenféle politika 
eltűnt Valójában a tömegek depolitizálása képviselte a hatal-
mon levő  osztály politikáját Egyszóval a „fejl ődés ideológiája" 
eszmeileg racionalizálódott, ezáltal a hegemon bürokratikus-ka-
tonai állam létrehozása nyert igazolást az afrikai uralkodó 
osztályok és imperialista szövetségeseik helyzetének konszo- 
lidálódási folyamatában. 

Az afrikai marxisták első  nemzedéke elfogadta a „fej-
lődés ideológiáját", s mint állította, Afrika kulcsfontosságú 
tényezője mindenekelőtt a termelőerők fejlesztése, nem pedig 
az osztályharc. Ilyen helyzetben a legfontosabb a helyes 
gazdaságpolitika megválasztása volt Ebben igyekeztek az 
afrikai marxisták segíteni államuk vezetőségének. Elméleti 
és ideológiai álláspontjuk, a tömegszervezetek felszámolásával 
kombinálva, oda vezetett, hogy ebben az id őszakban a 
marxizmusnak sehol sem -sikerült szervezetten, önálló módon 
kifejeznie magát Egyes marxistáknak az állami gépezet-
ben igen kicsi volt az ideológiai hatásuk, retorikájuk pedig 
sokszor csak arra szolgált, hogy a megtorló rendszert meg-
védje a néptömegek haragjától. 

A hetvenes évek marxizmusa ezekben az országokban 
más eredetű  volt Az egyetemi ifjúság körében fogamzott 
meg, és főleg a hatvanas évek végén és a hetvenes évek 
elején végbement egyetemista mozgalmakban fejlődött ki, 
tehát a második nemzedék marxizmusaként, melynek alig 
volt köze az antikolonialista nacionalizmushoz. Jóval többet 
foglalkozott a neokolonializmussal, mint az imperialista 
dominancia konkrét formájával. E marxisták elméleti mun-
kássága elsősorban a belső  társadalmi és gazdasági fejl ődés 
tanulmányozására irányult — a posztkoloniális afrikai orszá-
gokat vizsgálták, továbbá társadalmi formájuk jellegét az 
osztályharc és az osztályok szövetségének kérdéseit stb. 
E marxizmusnak azonban nagy hiányossága volt egyetemi 
eredete, de még inkább arra való képtelensége, hogy az 
elméleti vitáról és az egyetemista harcokról áttérjen a meg-
felelő  politikai gyakorlatra és a néptömegek körében való 
szervezett harcra Természetesen egyes térségekben voltak 
jelentős kezdeményezések is e korlátok túlhaladására. Etiópiá-
ban és Libériában példáШ  a második nemzedéki marxistái 
jelentős szerepet játszottak az államcsíny el őtti tömegmeg-
mozdulásokban, füüggetlenül későbbi végleges vereségüktől 
és szervezeti széthullásuktól. 

Mielőtt áttérnénk a hetvenes évekre, id őzzünk egy 
pillanatra egy érdekes példánál, egy kivételnél, amely azt 
illusztrálja, milyen lehetőséget ad a marxizmus fejlődésére, 
ha a marxisták egyesülnek a néptömegekkel. A zairei Népi 
Forradalmi Pártra (NFP) gondolok 

Zairéban az (akkori Kongóban) a nacionalizmusnak 
nem sikersült konszolidálódnia. Lumumba nemzeti er ő inek 
egy része átállt az ellenzékhez, és elfogadta a marxizmust 
Az éles harcok sokaságából kifejl ődött az NFP, a legjelen-
tősebb baloldali politikai szervezet A hetvenes évek elején 
az NFP erős gerillaszervezetté gyarapodott, melynek er ő i 
ellenőrzésük alatt tartották a felszabadított területek nagy 
részét E szervezet teljesen a tömegekre és saját erejére 
támaszkodott, jóllehet eszmei, erkölcsi síkon Kína is támogatta 
Az NFP jelentős eredményeket ért el az országban a marxiz-
mus népszerűsítése terén. De a hetvenes évek közepe táján, 
amikor változott Kína külpolitikája, Mobutu er ő i pedig kor-
szerű  fegyverekhez jutottak, és amikor a jelek szerint a 
mozgalmon belül is jelentős káderveszteség következett be —
az NFP súlyos katonai vereségeket szenvedett, beleértve a 
felszabadított tercületek elvesztését is. Tapasztalatuk mégis 
megérdemli a figyelmes tanulmányozást Lehet, hogy fontos 
és optimista tanulságot tartalmaz. De térjünk vissza a 
„hetvenes évek hullámaihoz". 

A hatvanas évekhez hasonlóan az országok ideológiai 
helyzetképe a hetvenes években is attól figg ően alakult, 
hogy a két nagy csoport közül melyikbe tartoztak. Az 

Ha egy afrikai államot ebben az id őszakában szem-
lélünk, láthatjuk hogy kettős fejlődés következett be. Az 
országon belül a bürokratikus és katonai végrehajtó veze-
tőségek kezében tömörsült a képvisel ő  szervek (parlament, 
helyi közigazgatási szervek stb.) kárára, ugyanakkor a pol-
gári társadalmon belüli független tömegszervezeteket (szak-
szervezeteket, szövetkezeteket, politikai szervezeteket stb.) 
vagy „megszelídítették" és koopálták, vagy gyakoribb esetben 
mint önálló szervezeteket felszámolták. Más szóval, az ural-
kodó osztály az állam közvetítése újtón megteremtette 
szervezeti egységét, a szélesebb tömegekt ől pedig megvont 
minden szervezkedési lehetőséget és kezdeményezést Az 
állam szervezett hatalma a „fejl ődés sdeológsбјбnak" is nevez-
hető  ideológia útján racionals7álódott Attól függetlenül, 
hogy az uralkodó ideológiát liberálkapitalistának, afrikai-szo-
cialistának vagy a későbbi periódusban marxista-leninistának 
tüntették-e  fel, minden esetben jellemző  a fejlődés hang- 
súlyozása Ez .az ideológia, amelynek egyszerűek és egy- 
szerűségükben megtéveszthet őek voltak a fő  elemei, Afrika 
szegénységére és gazdasági elmaradottságára fektette a hang-
súlyt, azt állította, hogy a gyors gazdasági fejl ődés érde-
kében Afrika népének le kell mondania a politika „luxusáról", 
és alá kell vetnie magát az erős végrehajtó hatalomnak 
Ebben az ideológiai megközelitésben a pragmatizmus- fel-
váltotta az elveket, a gazdaság elfogadta az ideológiai tér 
központi részét, háttérbe szoritva a politikát 
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országok egyik csoportjában a katonasá 	
ј  

buktatta az előző  polgári 	g allamcsínnyel meg- 
vatalos ideológiának a m (vagy katonai) rendszert, és hi-vatalos 

 hirdette ki. itt elsősoran  olyan  c  ~ 
ust vagy,szocializ-mind  Bercin, Kongo-вmzavi, Szomália fokra gondolunk, 

stb. A másik csoportba a valamikori ' tug ј  Felső-Volta elsősorban Mozambik és  Angola 	Portugal gyarmatok - 
a felszabadítási szervezetek a 	- tartoznak, melyekben 
must saját hivatálos idetol' is úőzelem kivívása utána marxiz 

 nemzeti felszabadјtásiJ frontot ott f  marxista eр 	a vala- tották át 	 Párttá alaki_ 
A katona ' 

hozott  se 	
~ l іvatalos marxista-lenitcista á

~asрontja nem szerek mtnr ~lonösebb újat vagy pozitívat E katonai rend- kulcsјellegzetességei a következ őkben összegezhetők. radalo A katonai államcsíny nem azonos a szocialista  m~ A Puccsot minden esetben a gy fog-csoportj
a követte el, nem támaszkodott a mézek egy  kisebb a tömegek harcára, tagjai pedig sok esetben a Szov

~jetoц' 
ban 

 voltak iskoláztatáson, vagy legalábbis szovjet álltak Függevenül attól, 
hogy miként 	j 	alatt 

ezek az államcsínyek felülről v' 	mutattak be  magukat,  és nehezen tekinthet ők forrдdalak 
ton vált°Ok voltak, 

- Az úgynevеzett marxista-leninisták elméleti-ideológiai 
álláspontjait a határozatlanság és következetlenség jellemezte. 
A marxista-leninista jelszavak legtöbbször csak eszközül szol-
gáltak a külföldi segély biztosításához. 

- Minden ilyen rendszer a Szovjetuniótól és a kelet-
európai országoktól függött, és egyes esetekben - mint Szo- 
mália példája is bizonyítja - homlokegyenest megváltoztat-
ták álláspontjaikat, mihelyt megsz űnt a keletről érkező  se-

gítség. 
- Végül is egyes esetekben (például Libériában) a ka-

tonai államcsíny objektívan meggátolta és lehetetlenné tette 
a tömegszervezetek további autentikus fejl ődését 

A marxista-leninista ékesszólás mögé bújva, e rendszerek 
rövid időn belül ellentmondást nem tűrő  megtorló rendsze-
rekké váltak, kis állami vagy hivatalnoki burzsoázüát teremtve, 
hogy végül is hasonlókká legyenek az el őző  évtized „szo-
cialista" rendszereihez, csak még kisebb legitimitással és jó-
val nagyobb fokú brutalitással. 

Az egykori portugál gyarmatokban összetett helyzet állt 
elő, melynek keretében megkísérelték a nemzeti felszabadí-
tási mozgalmakat szocialista pártokká átalakítani, más szóval 
közvetlenül a nemzeti függetlenségért folytatott sikeres harcok 
után, ki/daltani a szocialista forradalmat Ez szó szerint csak 
a forradalom kikiáltása volt, mert ma, ha visszapillantunk 
erre az időszakra, világosan kitűnik, hogy nem voltak meg 
sem a forradalom elengedhetetlen előfeltételei, sem a szer- 
vezeti és eszmei-politikai feltételek ahhoz, hogy a nemzeti 
harcról egyszerűen áttérhessenek a forradalmi harcra. 

A nemzeti felszabadítási szervezetek különféle er ők koali- 
ciói voltak, melyek élén rendszerint a kist őkésség állt De 

• 	annak ellenére, hogy egyes mozgalmakban kifejezettek voltak 
a marxista törekvések, egyetlen esetben sem - még titkos 
úton sem -kapták meg az önálló szervezeti fo гnájuk létre- 
hozásához szükséges támogatást Ezenkívül a mozgalmak a 
szovjet tömb erős hatása alatt álltak, mivel a felszabadítási 
harcok idején és utána is tőle kapták a legnagyobb segítsé-
get Egyszóval ezek az áramlatok még az afrikai marxisták 
első  nemzedékére jellemző  paradigma alapján tevékenykedtek 

Jóllehet a felszabadulás után megalakultak a marxista-
leninista pártok, nem volt semmilyen arra irányuló kezdemé-
nyezés, hogy felszámolják a régit, és kiépítsék az új állami 
gépezetet Az állami gépezet vagy egészében megmaradt olyan-
nak, amilyennek örökölték, vagy a régi gyarmati állambe-
rendezés mintájára épült újra. Hamarosan bebizonyosodott, 
hogy az új „forradalmi" rendszer kormányzata valójában az 
állam kivetettje. Dél-Afrikában az általános viszonyok - vi-
lágos perspektíva hiányával és a forradalmi szervezetek gyen-
geségével párosulva - a Szovjetuniótól és a keleti tömbt ől  

való nagy gazdasági és katonai függ őségbe torkolltak. E füg-
gőség, mint megmutatkozott , gazdasági téren katasztrofális 
volt, katonailag pedig nem megfelelő. Amellett, hogy az állam 
kivetettjei voltak, a felszabadítási szervezetek politikailag a 
települések kivetettjei is lettek , elidegenítették maguktól, s 
végül teljesen elveszítették bázisukat , a paraszttömegeket En-
nek kapcsán Mozambik még világosabban, mint Angola, fel-
tette a jogos kérdést: hogyan alakítható át a nemzeti fel-
szabadításért folytatott harc szocialista fo ггadalommá, de a 
gyakorlatban erre a mai napig sem született válasz, legfeljebb 
negatív példa illusztrálja. 

Mint a hatvanas években , amikor az NFP sokat ígérő  
reményt keltett, a hetvenes években is akadt egy kivétel, 
éspedig Etiópia. Itt egy jelentős tömegmozgalom tevékeny-
kedett, amely antifeudális és antiimperialista forradalomban 
megbuktatta a császárt . Ebben a mozgalomban több marxista 
áramlat képviselői vettek részt , mindenekelőtt a marxisták 
második nemzedékébő l, amelynek tagjai nagymértékben hoz-
zájárultak az alapvető  forradalmi folyamatok megindításához 
Egyes szervezeteik hozzáfogtak az igazi munkásmozgalom 
szervezéséhez és létrehozášához . De csírájában elhalt minden 
kezdeményezés, mert a színen megjelent a katonaság, hogy 
meggátolja és lehetetlenné tegye a tömegek harcát Kisa јá-
tíotta az ellenzék marxista programját , magát az ellenzéket 
pedig kíméletlenül felszámolta. Egyes marxista áramlatokat, 
elsősorban az „együttműködésre hajlandókat" kooptálták, a 
többi marxista ellenzéket pedig megfosztották vezetöségétöl, 
s részben fizikailag is likvidálták , az etiópiai katonai hatalom 
ugyanis Mengistu vezetésével köпnönfontan és kíméletle-
nül folyamodott az erőszakhoz, céljainak eléréséhez kihasz-
nálva a marxista szervezetekben uralkodó bels ő  ellentéteket 
és az egység hiányát A Szovjetunió és Kuba segítségével 
a katonai kormány ezzel egyidejűleg hozzálátott az Eritrej 
nemzeti felszabadítási szervezet felszámolásához is. Így a 
marxizmus-leninizmus ismételten fügefalevélként szolgált arra, 
hogy elrejtse egy olyan erős és elnyomó állam létrejöttét, 
amely lehetetlenné teszi az igazi nemzeti és szocialista harc 
kibontakozását Tény, hogy a katonai intervenció és kéšöbb 
e hatalom konszolidálódása megsemmisítette az etióp népi 
forradalmat Mégis , a hetvenes évek elején kibontakozó etió-
piai harc jó példája a tömegek olyan politikai harcának, mely-
nek keretében megfogamzódtak a marxista szervezetek, de 
amelyeket a későbbiek során a „marxista-leninista" Mengistu 
és „szocialista" támogatói megsemmisítettek 

Az elmúlt két évtized fejlődése, amelyre csak utólag 	_ 
vetettünk pillantást, mintha kritikus ponthoz ért volna Afrika 
mai súlyos gazdasági válságának pillanatában . A gazdasági 
válság lassan általánossá fokozódik, és nem sok választja 
el attól, hogy politikaivá - a neokolonialista állam válságává 
növekedjen. A jelenlegi "válság végérvényesen diszkreditálta 
a „fejlődés ideológiáját". Az elmúlt húsz évben nem követ-
kezett be semmilyen lényeges gazdasági fejl ődés, a tömegek 
pedig kezdik felfogni, hogy id őközben elveszítették politikai 
szabadságukat Magától értet ődő, hogy ma már mind több-
ször hangzanak el az ország berendezésének természetével 
s a tömegek politikájával kapcsolatos alapvet ő  kérdések. Ebbe 
a most kialakulófélben levő  politikai kontextusba be kell il-
leszkedniük a marxistáknak is. Az afrikai marxisták és szo-
cinlisták tehát egy olyan elemzési folyamat el őtt állnak, mely- 

nek keretében önbírálóan felül kell vizsgálniuk a maguk ed-
digi politikai gyakorlatát is. Mi itt röviden azokat a legfon-
tosabb tanulságokat összegezzük, amelyek az afrikai marxizmus 
utóbbi húszévi fejlődéséből levonhatók. 

Először, világos, hogy a szocialista ideológiának a hat-
vanas években az afrikai tömegekben tapasztalt tekintélye 
és vonzereje ma már jórészt a múlté. A szocializmus és a 
különféle marxizmusok-leninizmusok a tömegek szemében 
diszkreditálódtak. Mégis, csak a marxizmus teszi lehet ővé 
a múlt megfelelő  vizsgálatát, és képes rámutatni, milyen úton 
kell haladni a jövőben. A marxizmusnak ezt a lehetőségét 
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a politikai akcióban kell életre kelteni. De ez csak abban az 
esetben lehetséges, ha az afrikai marxisták levonják az el- 
múlt két évtized tanulságait, és hozzálátnak alapvet őt hibáik 
bíráló felülvizsgálásához. 

Másodszor, úgyszintén világos az is, hogy az afrikai neo-
kolonialista országok az uralkodó osztályok vagy más államok 
szolgálatában állnak. Tehát az „egyiittműködés" ideológiáját 
el kell vetni. 

Harmadszor, a marxizmust nem lehet felülről kierősza-
kolni, csak a tömegek szervezett harcából fejl ődhet ki. Csu-
pán a példa erejével hatva, szervezett mozgalmon belül vál-
hat a munkásosztály és ideológiája vezető  politikává, csak 
ezen az úton teremtheti meg ideológiai hegemóniáját. 

Végezetül, semmivel sem helyettesíthet ő  a néptömegek 
önálló szervezkedése — az államtól val'o fúgget Іensége. A 
marxizmusnak szervezetileg önállónak és autonómnak kell 
lennie, egyrészt az állammal és burzsoá pártokkal, másrészt 
pedig az úgynevezett „szocialista világgal" szemben. 

E tanulságok egyes olyan fontos kérdésekre és felada-
tokra mutatnak гá, amelyek az afrikai marxisták előtt állnak 
a XX s7a7ad alkonyán. E kérdéseket és feladatokat elméteti-
ideológiai és politikai-szervezeti jelleg űekre oszthatjuk. 

Elméleti síkon több probléma is felmerül. Egészében 
véve a neokolonialista állam természetének kérdése és az 
imperializmussal való visszonya mélyrehatóbb, konkrétabb 
elemzést igényel. Másodszor, a forradalom imperialistaellenes 
és demokratikus jellegét konkrétabban kell kidolgozni, pon-
tosabban kell meghatározni a forradalom fejl ődésének kü-
lönféle köztes fázisait, valamint a harc legmegfelel őbb fonnáját. 
Itt felvetődik az olyan tömegszervezetek létrehozásának és 
fenntartásának kérdése is, melyek alapját a munkások és 
parasztok szövetsége alkotja. Harmadszor, az afriaki marxisták-
nak a szocialista kérdésekkel egyetemben a nemzeti kér-
déssel is szembe kell nézniük: azzal, hogy a gyakorlatban 
— politikailag és szervezetileg egyaránt — miként is lehet 
hozzáfogni a nemzeti kérdés megoldásához anélküt, hogy 
háttérbe szorulna aszociális kérdés, vagy feláldoznák a pr o-
letariátus ideológiájának egyeduralmát. Negyedszer, nem is 
kell külön hangsúlyozni, hogy az afrikai marxistáknak jó-
val több figyelmet kell fordítaniuk a társadalmi folyamatok-
ra és társadalmuk osztályalakulataira. Végezetül a külpolitikai 
szövetségek megteremtéséhez, a helyes döntések meghoza-
talának kulcsfontosságára való tekintettel, igen lényeges a 

nemzetközi kommunista mozgalom kérdéseinek ;  valamint a 
„szocialista" országok mai szerepének tanulmányozása. 

Politikai téren központi jelent ősége van a szervezet kér-
désének. A szervezet megteremtéséhez azonban nem ele-
gendő  csupán a puszta kívánság és jóakarat. A szervezet-
nek a tömegek harcából kell kin őnie. Az afrikai marxisták-
nak tehát be kell kapcsolódniuk e harcba, és szorgalmazniuk 
kell véghezvitelét. Az imperialistaellenes demokratikus for-
radalom első  fázisára minden bizonnyal a tömegeknek a 
politikába való bekapcsolódása lesz jellemz ő  — a népes ellen-
zék, a tömegharc, a tömegszervezetek A népnek ismételten 
ki kell alakítania azt a szervezkedési készségét, amelyet a 
neokolonialista állam elmúlt két évtizedes uralkodása idején 
nagyrészt elveszített. 

Az afrikai marxistáknak hozzá kell látniuk e kérdés meg-
oldásához, mégpedig úgy, mint k цІcsfontosságú, rövid távú 
feladat elvégzéséhez. Hosszú távon szemlélve a munkásosz-
tály tömegmozgalmán belül kell szervezetileg magukra talál-
niuk, és mind szervezetileg, mind eszmeileg végül is az ilyen 
mozgalom élére állniuk. 

A tapasztalat arra tanít bennünket, hogy a mellékutak, 
melyek megkerülik a tömegeknek a politikába való bevóná-
sát, csupán a magukat marxista-leninistáknak nevez ő  kis cso-
portoki kialakulásához vezetnek. Mivel elkülönültek a töme-
gektő l, a kis csoportok sorsa végül is az lesz, hogy vagy 
beolvadnak a hatalmon levő  államstruktúrába (jobboldali 
opportunizmus), vagy államcsínykísérlethez folyamodnak, 
amelybe óhata цΡanul belebuknak (baloldali avanturizmus). 

E rövid áttekintés te гnészetesen nem érinthetett min-
den kérdést, s még kevésbé adhatott rájuk választ.s Remél-
den kérdést, s még kevésbé adhatott rájuk választ. Remél-
jük azonban, hogy még így is kitűnt, .ismételten bizonyítást 
nyert az az általánosan ismert marxista tétel, hogy az „igaz-
ság konkrét", s hogy a „helyes eszmék a gyakorlatból ered-
nek". Az afrikai marxistáknak ezek értelmében mindent elöl-
ről kell kezdeniük ahhoz, hogy elméleti szempontból képes-
sé váljanak annak megértésére, hogy az élet tanítja őket, 
politikailag pedig annak felismerésére, hogy erejük osztályuk-
ban és népükben gyökerezik. 
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A szocialista mozgalmak századunkban számos fényes pilla-
natot értek meg annak folytán, hogy a kommunisták és szo-
cialisták vezetésével a munkásosztály, de egész népek is har-
coltak az, új, humánusabb és szolidárisabb emberi viszo-
nyokért. Az orosz október, a kínai forradalom nagy mene-
telése, a jugoszláv népfelszabadító háború, a kubai, vietna-
mi, algériai és más forradalmak vívmányai az emberiség 
emlékezetében örökre úgy maradnak meg, mint kimagasló 
történehmi hőstettek 
A szocializmus fejlődésének azonban számos bukása, sötét 
oldala is volt, amelyek lidércnyomásként nehezedtek és sok-
szor még ma is nehezednek mindazok tudatára, akik nem 
képesek megbékéІnri az igazságtalan és elidegenít ő  világgal. 

A sztálinizmus időszaka, a munkásosztály jogfosztottsága, a 
politikai tenor, az agresszió és az önkényes katonai beavat-
kozások stb. olyan nyomasztó örökségek, melyek mindmáig 
nem avultak el teljesen. 
Mindezek után vajon állíthatjuk-e, hogy a szocializmusnak 
a XX]. századba való belépése egyszersmind történelmi szu- 
perioritásának s annak fényes bizonyítéka, hogy a kor embere 
az emberi egzisztencia új formájának végs ő  kiteljesedését 
látja benne? Azt hiszem, nincs szükség semmiféle diadalér-
zetre, sem pátoszra, annál kevésbé, mert ez a legyakrab-
ban felületes és tartalmatlan. Ellenkez őleg, nagy gondolati 
energia és hatványozott erőfeszítés szükséges ahhoz, hogy 
higgadtan világítsunk rá a szocializmus eddigi fejl ődésében 
elért összes nagy eredményre, de minden olyan hibára is, 
amely megkérdőjelezhetné történelmi jelentőségét Mert szá-
zadunk a szocialista forradalmak létrejöttének, a szocialista 
irányvételnek a kora ugyan, de a szocializmus még nem 
tett eleget a történelmi elvárásoknak, reményeknek, és sem 
gazdaságilag, sem kulturális szempontból nem vált uralkodó 
rendszeггé. A kapitalizmusnak volt annyi ereje, hogy bizonyos 
belső  transzformációk útján (els ősorban a tudományra és 
az államra támaszkodva) a világ színpadán — f őleg a gaz-
daság és technológia vonatkozásában —meg őrizze fölényét. 

Miért van  ez így? Miért nem vette át a történelmi stafé-
tabotot egy új társadalmi rendszer, és miért nem vált ural-
kodóvá minden téren; valójában mit is jelent az új, prog-
resszív társadalmi rendszer? 

Az ok amennyire egyszer ű, annyira meglepő  is. A szocia- lizmus mindmáig főleg a viszonylagosan vagy teljesen fej- 
letlen országokban jelentkezett. E történelmi tény konkrét 
cáfolata az alap és felépítmény mechanikus viszonyáról al-
kotott nem dialektikus koncepciónak, tekintettel a társada-
lomban végbemenő  különböző  folyamatokra és jelenségekre. 
A történelem során az emberek legjobb képességeiket latba 
vetve ténykednek, s így megtörténik, hogy egyes csoportok 
és nemzedékek kihasználnak bizonyos történelmi pillanatot, 
míg mások nem, még ha sokkal kedvez őbb is. A valamikori 
tétel, hogy minden nagy kor megtalálja a maga nagy egyé-
niségét és nagy nemzedékét, történelmileg nem igazolt. Eb-
ben a tekintetben szembetűnő  aránytalanságok tapasztaiha- 
tók, amelyeket csak minden egyes eset sokoldalú és alapos 
elemzése világíthatna meg. 

1 

Azokban az esetekben, amikor a társadalmi er ők gazdasá-
gilag és kШΡturálisan aránylag elmaradott feltételek között 
győzedelmeskednek, bizonyos aránytalanság keletkezik a gaz-
dasági alap és a társadalmi, főleg politikai felépítmény kö-
zött A felépítmény történelmileg bizonyos módon el őrelép, 
megelőzi gazdacégi alapját, s els ősorban ebből eredően, de 
nemcsak emiatt merülnek fel az eddigi szocializmus fő  ne-
hézségei. Ezek mindmáig kétfélék: belsői% amelyek az elég-
telen társadalmi-gazdasági fejl ődés miatt keletkeztek, ennek 
következménye az új társadalom osztályalapjához szükséges 
munkásosztálynak, a demokratikus és kulturális tudatnak, a 
tudománynak, mint a jelenkori fejlődés fontos tényez őjének 
fejletlensége. Mindez a szocializmus korai szakaszai elé olyan 
feladatokat állít, amelyek a fejlett polgári társadalomban már 
nagyrészt megoldódtak. Az új társadalmi viszonyok és az 
ilynemű  emberi „gazdagság" fejlesztése helyett, amely már 
lehetővé tenné a nagy munkamegosztás áthidalását, a szo-
cializmus az élcsapat kifejezett politikai hatalmának korai 
szakaszában néha bizonyos alapvet ő  emberi szükségletek 
megoldására kényszerül, vagyis arra, hogy sokszor els ődleges 
szocialista feladatának kárára meggyorsítsa gazdacégi fejl ő-
dését 
A másilг  nehézség külső  jellegű : a kapitalizmus az emberi-
ség fejlettebb része maradt, s igy a szocializmusnak eddig 
a fejlett világpiaccal kellett szembesülnie, amelynek kereté-
ben a tőke dominál, egyszersmind a fejlett országok tu-
dományos és kulturális potenciáljával is. Ez a fejl ődés olyan 
logikáját kényszerítette rá, amely nagymértékben más lett 
volna, ha a szocializmus a világ gazdaságilag és k Шturálisan 
vezető  helyen álló orsтágaiban győzedelmeskedik, mint 
ahogyan a XIX század végén és a XX század elején na-
gyon jogosan várható is volt. A szocializmus fejl ődését kor-
látozó momentumhoz tartozik a kapitalizmus agresszívabb 
formájának, a fasizmusnak a létezése is, amely a katonai 
potenciál erősítésének szükségessége miatt úgyszintén meg-
nehezítette a gazdsági és kulturális elmarodottság gyorsabb 
leküzdését. 
A fejlett kapitalizmusnak e valósága, minden veszélyével 
— a gazdaságitól, technológiaitól, a katonai kihívásig és nyo- 
másig — mindmáig történelmi tény, s a jelek szerint,  amen
nyire ma fel tudjuk mérni, az elkövetkez ő  század jó ré-
szében is az marad. 

Tekintettel arra, hogy a szocializmus ilyen történelmi kö-
rülmények, kedvezőtlen feltételek között jött létre, a szük-
séges demokratikus hagyomány s a munkásosztálynak a tár-
sadalom vezetéséhez szükséges kell ő  tapasztalata híján — a 
szocializmus történelmileg mint államszocializmus kezdődött 
Ez olyan tény, amely — a már említett körülmények mellett 
— mindmáig lényegesen meghatározta a szocializmus egész 
fejlődését 
Rögtön meg kell jegyeznünk, hogy ez nem állt összhang-
ban Marxnak és Engelsnek a kommunizmus első, a ké-
sőbb szocializmusnak elnevezett szakaszáról alkotott elkép-
zelésével, ,fiképpen nem az etatista fon пáció erősödésének v i-
natkozásában. Felismerve annak szükségességét, hogy a pr o- 
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letariátus bizonyos ideig felhasználja majd az államformát 
forradalmi vívmányainak megőrzésére , ők a szabad termelők 
társulásában látták a szocialista fejl ődés fontos távlatát, amely 
fejlődés szükségszerű, és feltételezi az állam elhalásának 
kísérő  jelenségét. 
Úgyszintén ki kell emelni, hogy ez volt Lenin alapvető  el-
képzelése is, melyet nemcsak a forradalom el őestéjén mon-
dott ki az államról és fo гтadalomról szóló művében, hanem 
többször hangsúlyozott a forradalom idején is. A tanácsok 
(szovjetek ) köztársasága a korabeli kommunisták és szo сialisták 
jelentős hányadának lebegett a szeme el őtt, főleg a marxista 
beállítottságúaknak , miközben a szovjetek köztársasága egy-
idejűleg volt egy új , proletár típusú állam és ennek negá- 
ciója is. 

A szovjetek így elképzelt szocializmusa, mai temvnológiá-
val önigazgatási szocializmus , amely már az orosz forra-
dalomban kezdett történelmileg egzisztálni , nem tudta egy-
szerre , mint ahogy az anarchisták elképzelték , elvetni az 
egész politikai és socíális örökséget : az államot , az osz-
tályokat és a politikai pártokat . Mindezek a történelmi kép-
ződmények a szocializmust eddig átmeneti periódusként ha-
tározták meg , ami annyit jelent , hogy fejlődése során a hang-
súly hol a különféle tanácsok osztályszerveztein , tehát a 
munkásosztály hatalmának és szerepének er ősítésén van, hol 
meg a különféle politikai struktúrák, vagyis apán és állami 
bürokrácia hatalmának fokozására tev ődik át. Számos törté-
nelmi körülmény közrejátszásával, amelyekre itt nem térhetünk 
ki, ez utóbbi következett be. A történelem ingája a szo-
cializmus első  előretörése idején egyre inkább a politikai 
erők felé lengett ki, a párt és állami erők felé, s így ezek 
fokozatosan erősödő  hatalmának következtében a szocializ-
mus kimondottan az államszocializmus alakját öltötte ma-
g; m 
A nem megfelelő  külső  körülmények s Oroszország már 
említett húszas évekbeli viszonylagos fejletlensége ellenére 
a forradalmi folyamat sszubjektív erőitöl ftiggött , hogy az államszосiaGzmus mind merevebb formát ölt -e, vagy megkí-
sérli —különféle módon ellensúlyozva 

— gyengíteni a po- 
litikai bürokrácia egyre növekvő  hatalmát . Sztálin és cso-
portja nem állt történelmi feladatának magaslatán

. Nem le-het igazolás számukra , hogy az államszocializmus m űkö-désével és a benne rejl ő  különféle veszélyekkel kapcsolat-
ban még nem támaszkodhattak kell ő  tapasztalatokra, hiszen 
Marxnak és Engelsnek e kérdésekkel összefügg ő  álláspontjai 
igen világosak voltak. Mindennek folytán a szocializmust 
ezekben az első  kísérletekben nagy kudarcok érték

, amelyek 
néha az önmegtagadásba , nemkülönben számos elméleti és 
gyakorlati tévhitbe torkolltak , amelyek egy részétő l, egészé-ben szemlélve , még ma sem szabadult meg teljesen. 
Tekintettel arra, hogy a szocializmus ma már nemcsak egy 
ország határain belül létezik , hanem mindinkább világfolya-
mattá válik, a XXI. századba való mind sikeresebb belépé-
séhez igen fontos, hogy a szocialista er ők fejlett kritikai 

tudat birtokában szemléljék a szocializmus eddigi folyama-
tait, főképpen pedig melléfogásait . A szocializmus elégte-
lensége , főleg pedig azok a jelenségek és cselekedetek, ame-
lyek ellentmondanak alapvető  feltételeinek és a szocializ-
mus - mint egy igazságosabb , humánusabb, szabadabb és 
szolidárisabb társadalom - történelmi elhivatottságának, gyen-
gítik a szocializmus egész frontját , leginkább a fejlett or-
szágokban, amelyekben a szabadságszeret ő  és demokratikus 

tudat győzelmet aratott az alattvalói és abszolutista tudat 
felett . Meg kell említeni néhány tévhitet , amelyek eddig 
nagymértékben negatívan hatottak a szocialista átalakulás 
ütemére és irányára, s őt sokszor kompromittálták is a szo-
cializmust . E tévhitek leküzdése , illetve a szocializmus pro- 
blémájának mélyreható és kritikai értelmezése nélkül a szük-
ségesnél jóval nagyobb nehézségekbe ütközik fejlődése során. 
Egyik alapvető  tévhit volt, s jórészt meg is maradt, hogy 
a szocializmus , 

tehát az egész úgynevezett átmeneti id ő-
szak, az államszocializmusban meriil ki. Ehhez a húszas 
évek kifejezetten bürokratikus-etatista és demókraciaellenes 
gyakorlata járult hozzá , melynek megtestesítője Sztálin volt, 
aki minden marxista dialektikának ellentmondva úgy tartotta, 
hogy az egyedit azonosítani kell az általánossal, s egy or-
szág egészen sajátos fejl ődését a szocializmus fejl ődésének 
általános törvényévé kell kikiáltani . Azóta, egészen napjainkig, 
a szocialista mozgalom nagy részében (els ősorban a kom-
munista mozgalomban ) úgyszintén tévhit uralkodik az állam-
szocializmus egyenes vonalú szerves fejl ődéséröl és ennek 
magasabb fejlődési szakaszába való átnövekedéséről. E meg-
lehetősen elterjedt felfogás szerint egy szocialista rendszer 
fejlődési fokának megállapításához a termel őeszközök álla-
mosításának, tehát az állami tulajdon dominanciájának és 
elterjedésének foka, illetve az anyagi-társadalmi er ők anyagi 
fejlődésének színvonala szolgál mércéül. 
Mintha a sztálinizmus során szerzett tapasztalat nem volna 
elegendő  ahhoz, hogy radikálisan szakítsunk ezzel a né-
zettel, amely még mindig nem hajlandó elismerni, hogy 
valójában mi is történt a sztálinizmus korszakában, és hogy 
a munkásosztályra és a dolgozó rétegekre nézve az állam-
szocializmus milyen veszélyeket rejt magában. Ha a szo- 
cializmus fejlődését az államszocializmus szerves fejl ődése-
ként fogják fel, vagyis az államszocialista struktúrák mind 
nagyobb fokú erősödéseként - a hatalmon lev ő  politikai 

erők és az állam előjogainak nemcsak a gazdaságban, ha-
nem az egész társadalmi életben való meger ősödéseként 

akkor megnő  a valószínűsége egy bürokratikus-etatista 
ellenforradalomnak. A sztálinizmus lényegében ez is volt: 
nem a régi államformákra , a feudalizmusra és kapitializ-
musra való visszatérés jelenségének, hanem egy új önkény-
uralomnak minősül, amely a megtorló állami gépezetre 
támaszkodott, és korunknak , egy még soha nem látott , elkép-

zelhetetlen méreteket öltő, belső  politikai tenorját vezette 
be. A sztálinizmus ellenforradalmi jellege abban is meg-
nyilvánult, hogy durván eltávolította mindazokat , akik szá- 
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mára a szovjetről, az állami és pártdemokratizmusról szóló 
lenini koncepció történelmi elképzelés és útmutatás volt 
egyben, s ily módon a forradalom menetét ideiglenesen 
vakvágányra terelte. Néhány más ország is — szocialista épí-
tésének kezdetén — megért ehhez hasonlót; hosszabb vagy 
rövidebb időre eltévelyedett, s ez id ő leges voltában is rá-
mutatott arra, hogy milyen súlyos következményekkel jár-
hat a semmivel sem korlátozott politikai-bürokratikus ha-
talom hegemóniája 

A sztálinizmus az elméletben és a gyakorlatban is 
egyértelműen megmutatta, hogy a szocializmus fejl ődése 
nem egyenlíthető  ki a politikai szféra (az állam és párt) 
erősödésével, mint a monopolista határozathozatal függeen 
erejével, amely önállóan dönt az élet minden fontosabb 
kérdésében, a munkásosztályt pedig a7által, hogy gyengíti 
befolyását, megfosztja attól, hogy rendelkezzen saját mun-
kájának eredményével, s kezébe vegye a b ővített újrater-
melés és a gazdasági tervezés ügyét. Pedig ebben rejlik 
a szocialista demokrácia lényege, ezáltal lehetne a fejlett 
társadalmak eddig elért demokráciájának szintje fölé emel-
kedni. Természetesen ez magában foglalja a dolgozó emberek 
minden más társadalmi téren való kreativitásának a bü-
rokratikus maradványok hatása alóli felszabadítását, s így 
bővülne a tudományos és alkotómunka, egyszersmind az 
egész közvélemény szabadsága is. Arcig azonban a szocializ-
mus nem biztosította megfelel ő  méhékben a demokratikus 
hatásoknak e fonnáit és a demokratikus szabadságon alapuló 
eletmódot — addig nem beszélhetünk a szocializmus maga-
sabb fokú fejlődéséről  sem. 

Mindez különösen fontos számos fejletlen o гѕ7ág szá-
mára, amely gyarmatellenes harcában nemegyszer a szocialis-
ta erők által vezetve vívta ki szabadságát Magától értet ődő, 
hogy ezeknek az országoknak a többsége igyekszik kitérni 
a kapitalizmus útján történ ő  fejlődés elől, mert elegendő  
negatív tapasztalatot szerzett a kapitalizmusról mint gyar-
matosítóról és kizsákmányoló erőről. Sok esetben azonban 
a fejletlenség olyan fokán állnak, hogy az egységes mun-
kásosztály és a modernebb állam még csak kialakulófélben 
van. De attól függetlenül, . hogy ezeknek az országoknak 
nagy része történelmének abban a szakaszában tart, hogy 
létre kell hoznia sikeresebb politikai, állami és pártszer-
vezeteit — a szocializmus fejl ődésével, illetve az állami és 
pártbürokrácia politikai monopóliumának er ősödésével össze-
függésben fentebb emutett negativ tapasztalatoknak figyelmez-
tetésül kellene szolgálniuk az igen nehéz belső  fejlődési 
problémáik megoldásakor, annál inkább, mert ezek az or-
szágok a világtöke és a katonai tömbök részér ől még szá-
mos más erős nyomásnak is ki vannak téve. 

A szocializmus eddigi fejlődése során kialakult további 
tévhit — mint a fentiekb ől következik — a transzmisszió 
elmélete és gyakorlata volt A bürokratikus etatista ideológia 
a transzmisszióról alkotott elméletével, amely alapjaiban  

már Sztálinnak A leninizmus kérdései című  művében nyomon 

követhető, a szocialista társadalmat valójában két szférára 
osztotta: egy aktív, alkotói szférára, a történelem igazi 
világteremtő  szellemére, amely a párt csúcsaiban összpon-
tosul; a társadalom összes többi részét pedig a legfels őbb 
határozatok és bölcseletek különféle transzmissziós alakzataira, 
lényegében tehát a passzív szférára Nem fogták fel, hogy 
ez az elmélet és gyakorlat óhatatlanul a munkásosztály 
passzivitásához vezet, a társadalmi gondolatnak és magának 
a marxizmusnak is a degenerálódásához. 

A szocializmusban a dolgozó embernek kell a törté-
nelmi változások alanyává válnia, az individuumnak, aki a 
munkára, a művészetek gyakorlására és egyéb tevékeny- 
ségekre szabadon társul az alkotás szabadcágának jegyében. 

A termelők szabad társulásának, mint a forradalmi szocialisták 
többsége — köztük Karl Marx és Friedrich Engels is —
vezérelvként hirdeti, a szocializmusban mindenekel őtt a munka 
gazdasági szférájával való igazgatást kell átvennie, ha meg 
akarja teremteni a társadalmi közösségnek a múlt bürok-
ratikus és politikai koloncától megszabadított új alakzatát. 
A szocialista közösség fejl ődésének alapja az egyén emberi 
méltósága és szabadsága, nem pedig a politikai szféráé, 
amely természetéből eredően hatalmat gyakorol, és a tár-
sadalom egy rétegének, sz űkebb részének az egyének, majd 
az egész munkásosztály feletti uralmát jelenti. 

Csak röviden, de meg kell említeni, hogy a politikai 
monopólium koncepciójából és gyakorlatából egyenesen követ-
kezik — főleg a fejletlen egypártrendszerekben hogy a 
demokrácia kivész a politikai és a közéletb ől. A szocializ-
mus nem fejlődhet, ha minden egyes korszakáról nem foly-
tatnak szabad, tudományos és bíráló elemzést, tudományos 
vitát és éles eszmecseréket A marxizmus pedig, mint je-
lenünk legmélyebb kritikai gondolata, szabad fejl ődése nélkül 
úgyszintén szürke és gondolatszegény apologetikává változik 

Tévedés volna azt hinni, hogy az államszocializmus 
rendszere —még ezek nélkül az id őnkénti bürokratikus-eta-
tista ellenforradalmi fordulatok nélkül is — megoldhatja 
a polgári társadalom emberének létproblémáját, vagyis hogy 
az államszocializmusban megsz űnik az ember gazdasági és 
társadalmi elidegenedése. A bérviszonyt, mint az ember 
elidegenedésének alapját, az államszocializmus nem haladta 
túL Ha a társadalmi felhalmozással és a munkásosztály 
többletmunkájával a politikai szféra rendelkezik, és ha e 
többletmunkát a saját mércéi szerint készült állami terv 
útján irányítja (amely a lehet ő  legjobb is lehet, bár a leg-
több esetben nem az), akkor az elidegenedés továbbra is 
fennáll. Ha a politikai hatalom mindenható, és az ország 
egész politikáját egymaga határozza meg, a polgár e lide-
genülése úgyszintén bekövetkezik Az elidegenülés bizonyos 
formái történelmileg haladók is lehetnek, de csak meg-
határozott időszakokban és korlátolt ideig. Ha a politikai 
és gazdasági elidegenülés a szocializmus korai szakaszaiban 
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elkertlhetetlen is, sőt szükséges , erősödésével, ahelyett hogy 
közelebb kerülnénk a szocializmus végső  céljaihoz, eltávo- 
lodunk tőlük A szocializmusnak nem lehet célja új leviatánok 
teremtése, melyek fejletlen feltételek közepette nemcsak az 
ellenséget falják föl, hanem a forradalom gyermekeit is. 

Nemcsak az elméleti tapasztalatokból következik, hanem 
a szocializmus útjára lép ő  némely országok társadalmi gya-
korlatának tragikus tapasztalatai is tanúsítják , hogy az új 
társadalmi viszonyok kiépítésére nem lesz nagyobb esély 
a jövőben sem, ha e problémákat nem számolják fel radi-
kálisan. Lényegtelen, hogy miként reagál és gondolkodik 
majd egy ilyen vagy olyen szocialista bürokrácia, illetve 
oligarchia, hiszen az ember további felszabadulásának kér-
dése elsőbbséget élvez mindennem ű  részérdekkel és érze-
lemmel szemben Nem lehet új társadalmat létrehozni —
melynek főleg a humanizmus, a szabadság és szolidaritás 
tekintetében felsőbbrendűnek kell lennie a polgári táгsa-
dalomnál —, ha nem következik be az el őbb emutett tév-
hitek és misztifikációk túlhaladáca, ha nem zárul le még 
a Lenin korában megkezdett vita, hogy a nacionalizácó, 
a teгnelőerők államosítása nem azonos a táгsadalгnasítassаL 
Az államosítás a társadalmasítás korlátozott formája, kevésbé 

fejlett foka, amely önmagára támaszkodva, jelent ősebb ellen-
súlyozás nélkül - eггől még lesz szó - szükségszerűen 
a politikai szférának a társadalmi szféra rovására történ ő  erősödéséhez vezet, az elidegenedés különböz ő  formáinak erősödéséhez, sőt olyan tragikus következményekhez is, 
amelyeknek a szocializmushoz semmi közük sincs. 

A nacionalizáció az eddigi forradalmakban rendszerint 
az új forradalmi hatalom els ő  radikálisabb, minden tekin-
tetben szükségsžérű  és progresszív lépése volt. Viszont a tár-
sadalomnak ilyen alapokon - az állami akkumuláció, állami 
tervezés, a más társadalmi tevékenységek állami rendsza-
bályo дsa alapján - való kiépítése a szocializmusnak csak 

első, korai szakaszára jellemző  az elhajlásnak minden fent 
emutett veszélyével, ha a társadalmi tudat ideologizálása 
folytán az ilyen etatista társadalmi berendezés megmarad 
önkényuralmánál, azzal a magyarázattal, hogy ez a szocializ-
mus kiépítéséhez elegend ő  előfeltétel. A tapasztalat ugyancsak 
arra utal, hogy az ilyen felfogás alapjaiból n őtt ki az a 
téves feltevés, mely szerint már ebben a szakaszban meg 
szüntethető  az eddig érvényben levő  gazdasági viszonyok 

minden fontosabb törvényszer űsége, hogy megszűnik az áru-

teгmelés, az értéktörvények és a piac hatása stb. Végs ő  
soron mindez üriigyül szolgálhat az etatista szféra teljes 
dominanciájához, a bürokrácia uralkodásának megszilárdítá-
sához , 

ez a tény pedig az egész társadalomra igen sz űk, 

úgymond prokгusztészi rendszabályú fejlődést és életkeretet 

erőszakolt rág 
A szocializmus e lényeges és sorsdönt ő  problémáinak 

marxista elemzése és kritikai megközelítése nem szorítható 
határok közé. A politikának a szellemi szférában való eddigi 

döntőbírói szerepe az ilyen rendszerekben , a társadalmi 

elméletnek és magának a marxizmusnak a fejlődésére vi-

nattozбan csók negatív következményekkel járt. Az ilyen rend-

szer egy specifikus , abszolutista tár тadalomhoz vezet, a szo-

cializmust pedig zárt társadalomnak tekinti , amelyben a végső  
cél az anyagi javak és a szellemi potenciál államosítása. 

Ha az ilyen társadalmak a marxizmusra épülnek - ami 
általában jellemző  elferdült és misztifikált tudat idei-

lógiájának hordozóivá válnak , 
a marxizmus pedig az állam 

által védelmezett elméleti rendszerré alakul , viszont minden 

elmélet , amelynek szüksége van  az állam védelmére és az 

államtól függ , elveszíti életerejét , 
és képtelen önmaga túl-

haladasára . 
Ilyen esetben elegendő  egyeden irat is a tör-

ténelmi igazság alátámasztására , 
és minden más lényegében 

egyszerű  és mechanikus ismézéssé válik. Az ismétl ődés 

azonban a történelemben sohasem jelentett gondolati el őre 

lépést 
A legrosszabb, ha a konkrét, főleg a nem megfelelő  

történelmi adottságok közepette kialakult gyakorlatot az elvek 
szintjére emelik, a szocializmus fejl ődésének bizonyos általá-
nos törvényszerűségévé abszolutizálják Ennél pedig még 
rosszabb , ha meggátolják a kritikai gondolkodást , valamennyi 
fejlődési szakasz ' radikális marxista elemzését , amikor le-
hetetlenné teszik a marxista és egyéb haladó szellem ű  
eszme akadálytalan körforgását . Ez mindig annak a jele, 
bármilyen társadalomról legyen is szó, hogy a hatalmon 
levő  bürokrácia részérdekei kiegye пlitődnek az általános ér-
dekekkel, tanúsítván , hogy a szocializmusban nem az osztály 
hanem ennek nevében a politikai bürokrácia uralkodik 
Meghatározott ellensúlyozás nélkül semmilyen biztosíték sincs 
arra , hogy a politikai bürokrácia , ha megerősödik, tartósabb 
időszak után nem válik külön osztállyá. Nem állíthatom, 
hogy ez már valahol bekövetkezett , de lehetősége fennáll, 
s nem küszöbölhető  ki semmilyen kiáltvánnyal , politikai 
formalizmussal, hanem csak egy olyen demokratikus ellen-
zék megteremtésével, amely a gyakorlatban képes lesz meg-
gátolni az efféle nemkívánatos következményeket A demokra-
tikus erJk beépítese az államszocializmus гendszeгébe a kezdeti 
szakaszban a szocializmus fejlődésének legnagyobb es legsú-
lyosabb pгоblemája. 

Mielőtt áttémé гіk az ezzel a demokratikus ellenzék-
kel kapcsolatos vitára, meg kell említenem még néhány 
olyan szempontot és felfogást, amely hátráltatta a szocializ-
mus széles körű  fellendülését Sok id ő, számos nyomasztó 
és kellemetlen tapasztalat kellett ahhoz, hogy megértsük: 
a szocializmusban az egypártrendszer elmélete nem lehet 
minta minden történelmi körülményre. A szocialista folyamat, 
melynek keretében egy párt van hatalmon, máig főleg azok-
nak a fejleten országoknak felelt meg, melyekben a mun-
kásosztály alkotta a kisebbséget, a többi lakossági réteg na-
gyobb részében pedig nem volt meg a feltétel a szocializ-
mus bevezetéséhez. Jóllehet ilyen esetekben az egypárt-
rendszer történelmi szempontból indokolt és szükséges is, 
mindig akadályt emelt a fejlettebb demokratikus közvéle-
mény fejlődése elé,  .s  egyik előidézője volt a különféle 
bürokratikus elhajlásoknak. A szocialista és. kommunista 
mozgalom legújabb fejlődési szakaszában a fejlett kapitalista 
országok végül is eljutottak addig a következtetésig, hogy 
szükség van  a meglevő  politikai demokrácia elveinek sok-
oldalú érvényesítésére — annál inkább, mert ez a demokrácia 
nem annyira formális, mint amilyennek valamikor tartották, 
és néha még ma is vélik — és hogy ilyen esetekben a 
szocializmus jövője a pártok pluralizmusát is feltételezi. 
Habár az ilyen vélemény és program nem jelenti a szo-
cializmus problematikájának végs ő  megoldását, mégis azok 
az országok, amelyek képesek a szocializmus ilyen úton 
történő  megvalósítására, egyszersmind arra is képessé válnak, 
hogy a polgári demokrácia ilyen jelentős vívmányai által 
gyorsabban, sikeresebben kiépíthessék a szocialista demok-
rácia új formáit Természetesen csak akkor, ha a szocializ-
must nem csupán a politikai bürokrácia uralmaként fogják fel. 
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Mit szögezhetnénk le az elmondottak alapján? Els ő-
sorban azt, hogy a szocializmus a fejletlen feltételek közepette 
szükségszerűen öltötte magára az államszocializmus fonnáit, 
amelyben vezető  szerepe a politikai élcsapatnak volt. A 
társadalmi viszonyoké íl függetlenül, az államszocializmus 
korai szakaszában jelentős társadalmi változások mentek 
végbe, közülük a legfontosabb a burzsoáziának mint osztály-
nak a felszámolása, ennélfogva pedig a magántulajdonnak 
mint a társadalmi viszonyokon belüli uralkodó jellegnek a 
megszüntetése is. Megteremtve így az új társadalmi vi-
szonyok fejlődéséhez szükséges alapfeltételeket, a szocializ-
mus korai szakasza már mindenképpen haladó társadalmi 
rendszer. Leszögezhetjük továbbá, hogy minél fejletlenebb 
a társadalom, az ilyen társadalmi rendnek szükségszer űen 
tovább kell fennmaradnia. 

Ha azonban a szocializmust lényegében úgy fogtuk 

fel, mint az alapvető  kapitalista társadalmi viszonyok tör-
ténelmi túlhaladását, a bérviszonynak és a rendszeréb ől 

eredő  elidegenülési állapotoknak a megszüntetését, akkor 
megállapíthatjuk, hogy a szocializmus e szakasza nem meg-

01  "s a szocializmusnak mint átmeneti korszaknak a számára 
Mert, mint láttuk, ebben a szakaszban nincs megoldva 
sem a bérviszony, sem a politikai és szellemi elidegenülés 
problémája, következésképp az államszocializmus nem meg-
oldása a szocializmusnak, mivel magában  hordozza azt a 
veszélyt, hogy a politikai bürokrácia önállósul, s a mun-
kásosztály meg a nép fölötti hatalommá növekszik A szocia-
lizmus e fejlődési szakaszában lehetséges tehát az elidegenülési 
viszonyok elmélyülése és erősítése, ami szükségszerűen oda 
vezet, hogy a korai szocializmus is kezdi elveszíteni szo-
cialista jellegzetességeit Hyen esetben következik be a tár-
sadalmi viszonyok stagnálásának és elferdülésének periódusa, 
a bürokratikus erők hatalmának erősödése a tömegek mind 
nagyobb eltompulásával szemben, a mind gyakoribb meg-
torlások, 

az egymás közötti leszámolások, a politikai kirakat-
perek és a különféle misztifikációk id őszaka stb. Egyszóval, 
egy specifikus totalitárius rendszer jön létre az ellenfoga-
dalom minden jegyével, ha mérceként azokat az eszmei 
feltevéseket vesszük, amelyek napjainkig minden szocialistának 
kiindulópontul szolgáltak a kapitalista kizsákmányolási viszo-
nyok és az önös érdekek érvényesítésében megnyilvánuló 
magatartásbeli gátlástalanság elleni harchoz 

A szocializmus egész jelene el őtt `ézért már huzamosabb 
ideje ott áll a kérdés: mit kell tenni? A választ, véle-
ményem szerint, az önigazgatás eszinéje minden eddigi for-
radalmi mozgalom számára már megadta E szocialista 
vízió különböző  formáiban mindén forradalmi gondolkodót 

összefűz, Proudhontól és Bakunyintól, Marxtál és Engelst ől 

kezdve, Sorelen és a gild-szocialistákon (Hobson, Cole) át, 
az anarchizmus különféle megnyilvánulásáig, egészen a taná-
csok (szovjetek) kommunizmusáig. Itt ki kell emelni Lenin-
nek a szovjetek megszervezésére, továbbá R Luxemburg, 
K Korsch, A Pannekoek, A.  Gramsci és több más korabeli 

foггadalmáг  arra való törekvését, hogy felvázolják a tanácsok 
következetes társadalmi rendszerét a gyáraktól, a legfels őbb 
társadalmi vezetésig. E rendszerben a munkásság osztály-
harca közvetlenül és autentikus módon jutott volna ki-
fejezésre. Mert a tanács (szovjet) eszméje lényegében a 
munkásosztály és a dolgozók közvetlen hatalmát jelentette, 
nem pedig a különböző  pártokét és a bürokratikus állam 

formáját magára öltő  politikai közvetítőkét A „tanácsköz-
társaság" gondolata magában foglalja a munkásosztály politikai 
uralmát, gazdasági és társadalmi hegemóniáját, a szocialista 
demokrácia erősödését s e hatalom politikai el őjogának 
fokozatos elhalását, hiszen a többségnek a kisebbség feletti 
hatalmával mindinkább csökken egy rendkívül er ős, fékező  
gépezetnek a szükségessége. Ez az az ellensúly, melyet már 
az imént is emlegettem, és amely minden forradalmi moz-
galomnak alapvető  eszmei ihletője volt. 

Mert mindenki előtt világossá vált, hogy az egyénnek 
a polgári társadalombeli hatalom politikai szférájában és á 
munkában megnyilvánuló kettőssége csak úgy küzdhető  le, 
ha a munkás válik majd saját munkájának és munkája 
eredményeinek urává, ha önigazgatásilag megszervezve az 
alaptól kezdve a társadalom csúcsáig ő  irányítja a társa-
dalrni felhalmozást és a b ővített újratermelést is. Еzéгt volt 
kezdettől fogva az összes szocialista számára világos, mi minden-
ben különböznek lényegesen a sztálinizmus képviselöit ő  s hogy 
a szocializmus problemája — az állami tulajdon, az állami 
tavе7' г  es a tőbbletmunkával való rendelkezés joga — egy 
olyan önigazgatási Ійгѕаdаіnй  rendszerrel haladható túl, amilyet 
minden társadalom saját ldhetősegefhez; hagyományaihoz és fej-
lettségi fokához mérten fog megteremteni. Az előbb említett 
okokból kifolyólag egyetlen szocialista forradalmi mozgalom 
sem közelitette és közelithette meg a problémát oly módon, 
mintha a szocializmus jövőjét a politikai szféra erősödésé-
ben és e szférának a munkásság feletti hatalmában látná. 
Éppen ellenkező  állásponton volt: a munkásosztály és a dol-
gozó nép önigazgatási szervez ődése — az önigazgatás fel-
építéséről alkotott szükségszer űen különböző  elképzelések el-
lenére — az alapvető  feltétele annak, hogy a szocializmus 
eleget tegyen egy új civilizáció megteremtéséhez szükséges 
történelmi követelményeknek 

A szocialista derokrácia tehát nem merülhet ki a pártok 
pluralizmusában és az államosításban , még kevésbé az egy-
pártrendszerben , sem az anyagi és szellemi javak államosí-
tásában. A demokráciának a valamivel fejletteb szocializ-
musban, még ott is, ahol számtalan okból nem valósít-
ható meg politikai pluralizmussal , feltétlenül meg kell hogy 
legyen az alapja a gazdasági demol<rdddban; a munka olyan 
értelmű  megszervezésében, melynek révén — a munkaszer-
vezetekben és a társadalom egyéb részeiben 

— a termelők 
irányítják a termelést , s övék a dőntö szó minden jelen-
tősebb gazdasági kérdésben. Ez az új gazdasági demokrácia 
alkotja a szocialista társadalomban a demokrácia alapját. 
Ez azonban nem érvényesülhet, ha a társadalmi élet más 
szféráiban, a tudományban, a művészetben, a közvélemény-
ben nem alakultak ki a fejlett demokratikus viszonyok 

Kizárólag az ilyen demokratizmus emelkedhet a félett 
polgári társadalom demokratizmusa fölé. E gazdasági de-
mokratizmus fejlődése, valamint egyes fejlődési szakaszok, 
az összes nehézségek — aг  eszmék és az egyes időszakok 
problémáira irányuló megoldások konfrontációját is ide értve —
bíráló felmérésének szabad kommunikációja nélkül nem kö-
vetkezhet be a szocializmus korai, alacsonyabb szint ű  fá-
zisából a későbbi fejlettebbe való átmenet 

Magától értetődő, hogy mindez fel nem tárt terület, 
minden megtett lépés út az ismeretlenbe. A szocializmus 
jelenlegi fejlődésének problémája — a fejlett kapitalista világ-
piac erős ellenállása és hatása mellett —csöppet sem egy-
szerű . Már a szocializmus fejlődésének eddigi tapasztala- 
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taiból is kitűnik, hogy ma még nem szüntethetők még a 
piaci és a gazdasági törvényszerüségek, de dominanciájuk 
sem engedhető  meg. A szocializmus, amíg csak fennáll, 
ellentmondásos társadalom lesz, amely az árutermelésen, 
a gazdasági törvényszerűségeken, a — kezdetben állami, de 
szükségszerűeП  önigazgatásivá lényegülő  — tervezésen és a 
munkásosztály szolidaritásán alapszik 

A szocializmus mint társadalom úgyszintén ellentmon-
dásokat hordoz magában a politikai szféra és a munka 
közötti viszóny, az állami és politikai szervezetek (amelyek 
mindig önállóságra, er ősödésre törekednek), valamint a munka, 
a termelés és a termel ők önigazgatási szervez ődése tekin-
tetében. A szocializmus fejl ődésének további szakaszai tehát 
nem alapulhatnak a történelmileg örökölt formák — az állam, 
párt stb. —erősítésén, hanem a történelmileg új fonnák ki-
teljesítésén, lényegében a kommunizmus valódi csíráján, 
az ember önrendelkezésén, a dolgozók különféle önigazga-
tási szervezeti formáin. A szocializmus fejlettebb szaka-
szainak megítéléséhez tehát nem szolgálhat mércéül a ter-
melőeszközök és a társadalmi viszonyok államosításának 
foka, aminthogy сsupán a közösség anyagi erősödese sem 
amely pedig minden fejlődés alapja, hanem az anyagi javak 
és a termelőeszközök társadalmasításának az önigazgatási 
viszonyok fejlesztésének és a független politikai hatalomnak, 
az állam elhalásának a foka. 

A szocializmus eszerint fontos átmeneti társadalom —
függetlenül attól, hogy ez az átmeneti id őszak meddig tart  —, 
nem pedig egy önkörébe zárt adott rendszer. A szocializ-
musban mint nyílt rendszerben folyamatosan leépülnek a 
régi viszonyok, a társadalmi közösség túlhaladott létformái, 
s erősödnek az új, kommunista fonnák, melyek azt a táv-
latot villantják fel, hogy megalakul majd a szabad terme-
lők társulása. Következésképp nincs is határid ő  elő irányozva, 
amelyen belül egy befejezett szocializmus megkezdi átmenetét 
a kommunizmusba, mert a kommunizmus az új társada-
lom első  önigazgatási szervezetével kezd ődik, természetesen 
úgy értelmezve ezt, mint egy nem politikai, hanem társa-
dalmi közösség történelmi sejtjét 

Mindezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, mint jugoszláv 
marxista, nem tehetem meg, hogy röviden vissza ne pil-
lantsak egyes tévhitekre és téves magyarázatokra, tekintettel 
a szocializmus jugoszláv elméletére és gyakorlatárа. E helyen, 
azt hiszem, nem szükséges külön szólnom a jugoszláv nép-
felszabadító háború történelmi fontosságáról, a ггól, hogy ke-
retében egy jóval mélyebb szociális forradalom is végbement, 
és aггól sem, milyen történelmi jelent ősége volt a sztálinista 
elmélettel és gyakorlattal való szembeszegülésnek. Jugoszlávia 
közvetlenül a háború után viszonylagosan fejletlen ország 
volt, és részben ezért, részben pedig a III. Intemacionálé 
második korszakának fegyvertárából vett számos egyéb dolog 
folytán a vezetés politikai formái voltak uralkodók. Jugoszlávia 
abban az id őszakban az államszoсializmus tipikus országa 
volt, az uralkodó egypá гtrendsze ггel együtt. 

Az ötvenes évek elejétől kezdve a jugoszláv marxisták 
az önigazgatás különböző  fonтtái által, melyeknek mindmáig 
megmaradt alapvető  jellegzetességük, az államszocializmus 
túlhaladásán fáradoztak. Az azóta eltelt három évtizedet 
a fentebb említett ellentmondások jellemezték: els ősorban 
az igazgatás etatista és önigazgatási formái közötti ellent-
mondás. Hogy egyes időszakokban lehetett volna-e többet is 
tenni a mindennapi élet önigazgatási fo гmáinak a társa-
dalom összes szféráiban való er ősödéséért és nagyobb fokú 
kiteljesedéséért, ennek felmérése megköveteli annak a tár-
sadalmi és történelmi paraméternek az alaposabb elemzését, 
melynek keretében a fejl ődés végbement, de az is bizonyos, 
hogy az analitikusok ezeknek az ellentéteknek a megíté-
lésében sohasem fognak teljes mértékben egyetérteni. Tény 
azonban, hogy a fejl ődés bizonyos szakaszaiban a vezet ő  
politikai erőknek nem volt megfelelő  értékük az egyes  

erőteljesen felszínre törő  demokratikus folyamatok iránt, 
főleg a marxista és bíráló párbeszéd, valamint a közvéle-
mény és kultúra vonatkozásában. Meggy őződésem továbbá, 
hogy nem használták ki kellőképpen, főképp a munkás-
osztályon belül, az önigazgatási folyamat er ősítésének minden 
lehetőségét Az élenjáró politikai er ők akcióik által inkább 
a politikai rendszer mind hatásosabb m űködésére törekedtek, 
mintsem hogy nagyobb gondot fordítottak volna és nagyobb 
mértékben hatottak voina a munkásosztály öntudatának és 
önigazgatási gyakorlatának fejlesztésére. 

Egyszóval az önigazgatás történelmi szempontból jelent ős 
összes folyamatait vizsgálva, melyek legrégebb óta a ju-
goszláv szocialista gyakorlatban élnek megszakítás nélkül, a 
jugoszláv tudósok és kutatók nem hallgathatják el e fejl ődés 
számos mulasztását sem. De természetesen — tekintettel 
az adott időszak történelmi lehet őségeinek maximális reali-
tással való számbavételére, nem könny ű  objektív, minden 
különösebb érzelmi töltés nélkül azt sem felbecsülni, hogy 
mi volt egyes fejl ődési szakaszban az elkerülhetetlen, és mi 
a melléfogás vagy felületesség. Mert már régen bizonyítást 
nyert az a, történelmi tapasztalat, mely szerint az egyén-
nek egy adott időszak lehetőségeiről alkotott tudata nem 
azonos az uralkodó tudattal, és az egyes változások kivi-
telező inek számolniuk kell a tömeg tudatával. 

E kérdések összetettségétő l függetlenül a mai jugoszláv 
fejlődés vonatkozásában még számos tudományos, marxista 
szópárbaj alakul majd ki. Ma, véleményem szerint, olyan 
periódusban vagyunk, amikor az önigazgatás fejlődése a ter-
melők következetesebb önigazgatása felé halad. A munkás-
osztály a további sikeresebb és demokratikusabb jugoszláv 
szocialista fejlődés nélkülözhetetlen feltétele. 

A gazdasági és kulturális élet számos hiányossága 16-
nyegében az önigazgatási viszonyok fejletlenségének, a politi-
kai szféra még mindig nagymérték ű  hatásának és domi-
nanciájának, a különféle, fő leg községi, tartományi és köz-
tá гsasági etatizmusnak a következménye. Nem kívánom ezzel 
azt mondani, hogy az önigazgatás fejlesztése gondtalan 
andalgás a történelem egy képzelt sétányán, s hogy nem jár 
néhézségekkel, problémákkal, ezek azonban egy történelmileg 
progresszív fokozat problémai, tehát az ember történelmi 
alkotómunkájának szerves tartozékai. E kérdések megoldása 
a mai jugoszláv nemzedékek történelmi feladata, s ezen 
nekik kell munkálkodniuk. 

Világosan ki kell mondani, hogy a jugoszláv gazdaság 
fő  melléfogásai és mulasztásai az utóbbi évtizedekben nem 
a jugoszláv szocializmus önigazgatási jellegéb ől adódnak, 
hanem a munkásosztály nem eléggé fejlett önigazgatási 
szervezettségéb ől, valamint abból a köriilményb ől, hogy az 
önigazgatásilag szervezett termel ők nem gyakorolnak kellő  
hatást a gazdasági folyamatokra és döntéshozatalra. Ez tár-
sadalmunkban általánosan elfogadott tény. Vannak persze 
bizonyos objektív, nemzetközi okok is, melyek hatványozták 
az ország gazdasági életére gyakorolt bürokratikus-technokrata 
hatásokat A jugoszláv szocializmus elkövetkez ő  éveit, véle-
ményem szerint, a továbbfejl ődés gerincét alkotú önigazgatási 
viszonyoknak az elméletben és gyakorlatban megnyilvánuló 
harca, valamint a szocialista demokratikus elemeknek a tár-
sadalom minden szférájában való kiteljesedése fogja jelle-
mezni. E történelmi feladat sikeres megoldása nagymé гték-
ben függ a jugoszláv társadalom szervezett er ő itől, főként 
pedig ezek politikai élcsapatától, továbbá a tudományos 
kádereknek, a társadalmi szervezeteknek a képességét ő l, 

elszántságától, nem utolsósorban a jugoszláv munkásosztály 
öntudatától, tevékenységét ő l. 

Mielőtt rátémék az új század küszöbén álló szocia-
lizmus távlatának végs ő  összegezésére, szólnom kell a szocializ-
musnak az eddigi általános, külön pedig a jugoszláv ta-
pasztalat vonatkozásában felmerült interpretálásáról. Már az 
előzőek során említettem, hogy fő leg a nem dialektikus 
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gondolkodókra jellemz ő  egy nemcsak elméleti síkú törekvés, 
hogy bizonyos specifikus tapasztatalokat az általánosság szint-
jére emeljenek, a szocializmus fejl ődésének általános érvényű  
törvényévé kiáltsanak ki, hanem hogy közvetett módon az 
egész szocialista és kommunista mozgalomra ráer őszakolja-
nak egy bizonyos „egyedül érvényes modellt". Az ilyen el-
méleti eljárás nem dialektikus jellegére már rámutattam. 

Attól függetlenül, hogy a sztálinisták 'eleinte az önigaz-
gatásról szóló jugoszláv proklamációt úgy próbálták meg-
cáfolni, mint anarcho-szindikalizmust, mint elkerülhetetlenül 
a kapitalizmusba vezet ő  nemzeti kommunizmust stb., erre 
ezúttal nem kívánok visszapillantani, kés őbb mégiscsak el-
fogadást nyert az a tétel, hogy minden országnak jogában 
áll a szocializmust saját egyediségének megfelel ően tovább-
fejlesztenie. Viszont attól függetlenül, hogy ma is kitartanak 
az államszocializmusról alkotott tétel, mint a fejl ődés általános 
törvénye mellett, megkísérlik elfogadni az önigazgatás fejl ődési 
útját is, amely lényegében egy szintén lehetséges útként 
az államszocializmus túlhaladását jelenti. Jegyezzük meg, hogy 
ez tévhit, s a legjobb lenne minél el őbb túlhaladni.  

racionálisabb szolidárisabb közösség és civilizáció megterem-
tésére való történelmi lehetőségeivel, ha kivitelezői nagy-
mértékben megváltoztatják felfogásukat, s elismerik a másfajta 
történelmi gyakorlat lehetőségét 

A 'tudat gyökeres váltózásai között els ő  helyen áll a 
szocializmusnak mint átmeneti és nyílt társadalomnak az 
eszmei szempontú megváltoztatása. A szocializmus az ember, 
a munkásosztály, els ősorban pedig a munkás további felsza-
badulásának időszaka. Enélkül semmi értelme sem lenne 
harcolni éne. A szocializmus nem az emberek feletti rossz 
uralkodóknak a valamennyivel jobb uralkodókkal való felvál-
tása. Ehhez nincs szükség sem forradalmakra, sem annyi 
emberi szenvedésre, áldozatra és lemondásra. Tehát a tudat 
ilyen élelmű  megváltoztatásával kell eredményt, vagyis azt 
elérni, hogy az önigazgatás eszméje ismét vezet ő  koncep-
cióvá váljon, vezéreszmévé, amely megihleti a szabadabb 
emberi élet minden építőjét. A mode rn  időknek kizáróiig 
az öП igazgatás az igazi, tartós forradalma. 
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Fejtegetésemből világosan kitűnt, hogy az önigazgatás 
tétele nem valami jugoszláv ötlet, s nem is a jugoszláv 
marxisták találmánya. Egy terjedelmesebb írásomban már 
rámutattam, hogy e tétel az összes forradalmi szocialista 
és kommunista alapgondolatának eszmei vezérfonala. Ezek 
szerint a szocializmusnak mint átmeneti id őszaknak egy 
lényeges eszméjéről van szó, s a cél egy olyan új, tör-
ténelmi társadalomnak, a termel ők szabad társulásának meg-
teremtése, amely minden jelent ős forradalmi gondolkodó 
szeme előtt új humánumként lebegett 

Az önigazgatás tehát nem jugoszláv jellegzetesség, hanem 
az új idők minden forradalmi gondolkodójának alapvet ő  
elképzelése és általános álláspontja. Az pedig, hogy az ilyen 
önigazgatási társadalmi viszonyok kialakításának folyamatában 
minden országnak külön sajátosságai lesznek, melyeket nem 
lehet másoknak javasolni, illetve másokra ráer őszakolni —
teljesen egyértelmű. A különbségek egyes országok számunkra 
ismeretes történelmi jellegzetességeib ő l adódnak: az anyagi 
és kulturális fejlettség fokából, a bels ő  gazdasági és kul-
turális különbségekb ő l, a más-más történelmi, nemzeti, vallási 
és egyéb hagyományokból, valamint a nemzetközi viszonyok 
alakulásának jellegzetességeib ől. Ebben a tekintetben a ju-
goszláv fejlődésnek is számos olyan jellegzetessége van, 
melyet senkire se kell ráer őszakolnunk, s őt még ajánlanunk 
sem. Főképpen hiányosságainkat és melléfogásainkat nem. 

Ideje, hogy tekintettel a beszámoló id őkeretére, a lehe-
tőségekhez mérten levonjunk néhány következtetést azzal 
a témával kapcsolatban, hogy a világ és a szocializmus 
az új század küszöbén áll. A szocializmus az elkövetkez ő  
időszakban csak abban az esetben élhet a humánusabb, 

Láthattuk, hogy az új szocialista demokrácia elképzel-
hetetlen a társadalom alapszerkezetében megvalósuló demok-
rácia nélkül. Ez a „gazdasági demokrácia" pedig szükség-
szerűen magával vonja a megfelel ő  demokratikus viszonyokat 
a társadalom más szféráiban is. Ebben a vonatkozásban 
nem állítható semmilyen akadály a tudományos kutatás 
és alkotómunka elé, főképpen pedig nem a fejl ődés minden 

szakaszát felölel ő  marxista kritikai elemzés elé. A marxizmus 
senkinek sem a magántulajdona, melyet kisebb vagy nagyobb 
kamatra kölcsön lehet adni, s nem is keríthet ő  el vastag 
falakkal, a legkevésbé pedig a világmarxizmus el ől zárható 
el. A marxizmus nem olyan eszmerendszer, amely megt ű ri 
a gyámságot. Le kell tehát küzdeni a korlátozottságot, a 
félénkséget, a dogmatizmust, főképpen pedig a marxizmus 
és a kulturális alkotómunka feletti politikai bábáskodást. 
Mindaddig, amíg nem jönnek létre ehhez az el őfeltételek, 
a szocializmus veszélyeztetve van, még maguktól a szo-
cialistáktól is. 

Mindezek a feltételek nélkülözhetetlenek és alapul 
szolgálnak a szocialista országok közötti szolidaritás, a 
gazdasági és kulturális kapcsolatok megteremtéséhez, a nem-
zetek közötti új viszonyok kialakításához. A szocialista or-
szágok már ebben a fejl ődési szakaszban, legalábbis bizonyos 
ménékben, elkerülhétnék a más termelési törvények alapján 
funkcionáló kapitalista világpiac kíméletlenségét, amelyet a 
szocializmus igyekszik túlhaladni vagy legalábbis kezdeti szaka 
szóban enyhíteni. Ebb ő l a szempontból egyaránt fontos min-
dekenekel őtt a legfejletlenebb országokhoz való helyes vi-
szonyulás és segélyezésük, hogy miel őbb megszabaduljanak 
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a gyaramati múlt nyomasztó örökségének terhét ől, s hogy 
ne váljanak az új pénzügyi és gazdasági gya гnatosítók 
áldozatává 

A további feltétel a világ katonai tömbökre való fel-
osztottságának fokozatos felszámolása, mert a tömbmegosz-
tottság kifejezetten negatív hatást gyakorol minden ország 
haladó társadalmi folyamataira, főleg a tömbökhöz tartozó 
országok vonatkozásában. A szocialista er ők törekvésének kö-
zéppontjában a békének és a leszerelésnek kell állnia, de 
nem csupán diplomáciai síkon, hanem átfogóbb megmozdu-
lások keretében is. Nemcsak olyan értelemben, hogy segíteni 
kell a különféle béke- és humanitárius mozgalmakat, hanem 
úgy is, hogy a szocializmus maga is egyetlen óriási béke-
harcos tömegmozgalommá váljon. A diplomáciának, legalábbis 
a jelenlegi világhelyzetben, állandóan a tömegmozgalmak 

hatása alatt kell állnia, éspedig minden országban. 
Mindezek a válto7ások, amelyek közül csak néhány 

fontosabbat említettem, vonzóbbá tehetik a szocializmust 
a szocialisták tudatában és gyakorlatában, főleg a fejlett vi-
lágban. Ez a tény döntő  hatással lehet az emberiség tovább-
fejlődésére nézve. Támogatni kell tehát ezen országok szo-
cialista erőinek minden egyes győzelmét, a magántulajdon 
megszüntetésére irányuló szociális reformok (például az álla-
mosítás, a munkásellenőrzés bevezetése stb.) felé tett apró 
lépéseit. A forradalmi erők arra irányuló törekvéseinek, 
hogy megtalálják a szociális és osztályharc módszereit, 
a demokratikus hagyományokban gazdag, magas anyagi és 
kulturális színvonalú országokban nem kell mindig feltét-
lenül sikerrel járniuk. A fejlett országoknak is joguk van a 
saját melléfogásaikra. Megengedhetetlen tehát, hogy törek-
véseiket bárki csak azért kérd őjelezze meg, mert szocialista 
és kommunista erőik joggal utasítják vissza egyfajta szocia-
lista gyakorlatnak más történelmi esetekre való mintasz еrű  

alkalmazását, mert úgy tartják, hogy egyes ma hatalmon 
levő  szocialista erőknek nincs elegendő  bátorságuk ahhoz, 
hogy kritikailag leszámoljanak a múlt nyomasztó örökségével, 
s országukban utat nyissanak a szélesebb kör ű  és mélyebb 
demokratikus folyamatok előtt Ezek olyan tények, amelyek 
nem palástolhatók el semmilyen tekintélyelv ű  intézkedéssel 
vagy gondolati bukfencekkel. 

Azt hiszem, nincs szükség rá, hogy részletesen kitér-
jek az eredményesebb jöv ő  még egy hiányzó feltételére: 
a technológiai és tudományos fejlődésre. Csak azt szeretném 
hangsúlyozni, hogy ez a munkanap rövidítésének és a tör-
ténelmileg örökölt munkamegosztásnak, következésképp pedig 
az osztályok megszüntetésének is fő  anyagi feltétele. Ha 
pontos az a megállapítás, hogy az egyén, a tömeg viszony-
latában szemlélve, nem szabadulhat fel az említett feltételek 
nélkül, úgyszintén világos až is, hogy a szocializmus jövője 
elsősorban az egyén szabadságán és méltóságán alapulhat. 

Sem az említett, sem számtalan más kérdés sem old-
ható meg sikeresen a szocialista elmélet és gyakorlat minden 
egyes szakaszához való állandó és kitartó bíráló hozzá-
állás nélkül. Számunkra nem lehet mindegy, hogy a szocia-
lizmus miként valósul meg országunkban vagy a világ más 
részein: kisebb-nagyobb áldozatok árán, szükségtelen tévely-
gések és vereségék útján, b ővítve vagy szűkítve az embernek, 
mint a történelem alanyának lehet őségeit. A humánus célok 
megvalósításához alkalmazott rossz módszerek nem megfelel ő  
eszközök, óhatatlanul megkérd őjelezik a meghirdetett huma-
nizmust. A szocializmus nem lehet a történelemnek egy olyan 
úthengere, amely az új utak építése közben eltipor minden 
út menti virágot 

Fordította NYÁRI ANTAL 
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Branko Pribi ć evi ć  

A SZOCIALIZMUS A XXI. SZÁZAD KÜSZÖBÉIц  -- 

GONDOK ÉS KILÁTÁSІK 

Hagy a szocializmus évs7á Їados történelmi folya- I • matának irányvonala emelked ő  - ez csakugyan két-
ségtelen. A szocialista eszmék el őretöréséről számos, időnként 

lenyűgöző  mutató tanúskodik, a szervezett szocialista er őknek 
az elmúlt évtizedek alatt megnövekedett hatásáról, jelent ő-

ségéről és hatalmáról úgyszintén. Az összhang foka jóval 
kisebb, amikor az új (szocialista) társadalmi gyakorlat vív-
mányairól van szó. Az értékelésekben, megközelítésekben 
és elképzelésekben felmerül ő  különbségek ellenére az az 
általánosan elfogadott nézet, hogy a -XX században, az új 
társadalomért folytatott küzdelmek során bizonyos értelemben 
kétségtelenül igen jelentős tapasztalatokra és eredményekre 
tettünk szert. Az egy s más szempontból új alapelemek 
sok országban - és nem csupán a megszokásból szocia-
listának számon tartott országokban - mindennapok részévé 
váltak. 

Ez az átfogó becslés egyfajta min ősítést igényel - az 
eredmények minden kétséget kizárólag jelent ősek, de ugyan-
akkor alulmaradnak azokhoz az elvásárokhoz képest, melyeket 
a szocializmus nevesebb képvisel ő i támasztottak vele szemben 
a múltban és századunk els ő  felében. Jól ismert becslések 
szerint a kapitalizmus felélte saját er őtartalékait, keretein belül 
nem fejlődhetnek többé a termel őerők, és éppen emiatt 
küszöbön áll a proletárfo ггadalom, a „végs ő  leszámolás" 
a legújabbkori történelem két antagonisztikus osztálya között 
A kapitalizmusnak már réges-rég távoznia kellett volna a 
történelem színpadáról a történelmi régiségek múzeumába 
Ma, csaknem 140 évvel az első  hasonló becslések és előre-
jelzéšek után, látjuk, hogy még mindig igen messze vagyunk 
a posztutált forradalmi átalakulás valóra váltásától. 

A szocializmus évszázados történelmi folyamatának emel-
kedő, pozitív irányvonaláról szóló értékelés a felsorakoz-
tatott minősítéseken kívül még pontosítást igényel. A szocializ-
mus történelmi mozgása a múltban és ma is kifejezetten 
egyenetlen jellegű. A globálisan emelked ő  irányvonalon 
belül átmeneti lejtők és esések is tapasztalhatók A nagy 
jelentőségű  áttörések és fölemelkedések id őszaka után azok 
az évek következtek, melyekre leginkább a stagnálás, a si-
kertelenség és a vereség a jellemz ő . 

Szem előtt tartva a szocializmus egyenetlen fejl ődését, 
felmerd a kérdés, „hol tartunk most", mely fontosabb 
címszavak utalnak a jelenre a szocializmus hosszú távú 
történelmi irányvonalának a tükrében. Ehhez szorosan kap-
csolódik, szinte kikerülhetetlen az a kérdés, mely a szocializ-
musnak az elkövetkező  évekbeli kilátásaira és távlataira 
vonatkozik 

Ezek és a hozzájuk hasonló stratégiai megfontolások 
mindig lekötötték a szocialista er ők figyelmét A jelen pil-
lanatban az ilyen viták kivételesen id őszerűek, eггől a nagy-
számú tudományos és politikai tanácskozás ugyanúgy tanús-
kodik, mint a megjelent tanulmányok, melyeknek homlok-
terében ez a problémakör áll. Két oka van annak, hogy 
épp most annyira időszerűek az ezekről a kérdésekről 
folytatott eszmecserék. Az els ő  ok, hogy nemcsak egy hi-
hetetlenül fontos naptári vízválasztóhoz közeledünk - a XX 
s7ázad, illetve a második évezred fordulójához hanem 
már a világ és az emberiség fejlődésének abba a sza- 

kaszába léptünk, melyről egyre többen gondolják, hogy 
„fordulópontnak" vagy „sorsdöntőnek" fog bizonyulni. Innen 
ered az érdeklődés, hogyan fog „áthajózni" a szocializmus 
ezen a szakaszon, és ami még fontosabb, hogyan fog hozzá-
járulni azoknak a gondoknak a leküzdéséhez, melyeket a 
mai világ jelenlegi fejlődési szakasza vetett felszínre. Már az 
a tény, hogy a szk'.ad végén járunk, mely annyi jelentős 
fordulatot hozott az ember és a társadalom életébe, az 
emberi egzisztencia szinte minden tartományába, a mikro- és 
makroközösségek számára csakúgy, mint a világközösség 
számára, arra a következtetésre késztet bennünket, hogy még 
a szocializmus történelmi fejl ődésének esetében is elérkezik 
a számlák „rendezésének" a pillanata, a nagy történelmi 
mérlegkészítés ideje. 

A másik és gyakorlatilag sokkal relevánsabb ok abban 
rejlik, hogy az említett naptári vízválasztó szemmel lát-
hatólag egybevág a ciklusváltással, esetleg a szocializmus 
hosszú távú történelmi mozgásának lényegesebb fordulatával. 
Mind több jelzés késztet arra a következtetésre, hogy a het-
venes évek végén lezánilt a szocializmus fejl ődésében egy 
fontos korszak, hogy a nyolcvanas évek jelent ős újdonsá-
gokat, változásokat érlelnek. Ezeknek a változásoknak az a 
lényegük, hogy a hetvenes évekkel véget ért egy korszak, 
melyre jellemző  a szocializmus világméret ű  és valóban le-nyűgöző  térhódítása Bizonyára közel járunk az igazsághoz, 
ha azt mondjuk, hogy a második világhábonйt követő  három 
évtized - kiváltképp az ötvenes évek közepét ől a hetvenes 
évek végéig tartó korszak -úgy vonul be a történelembe, 
mint a szocializmus eddigi fejl ődésének legjobb másfél év-
tizede. A hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek kez-
detén döntő  változások következtek be: a negatív fejl ődési 
irányvonalak nehézséget okoztak a világ számos szocialista 
csoportulásának és szegmentumának Az el őző  ‚Jó" korszak 
átadta helyét, a „sz űk esztendőknek". A szocialista eszmére 
az a feladat hárul, hogy felfedje ennek a fordulatnak a 
fokát és alapvet ő  tényező it, különös tekintettel a szocializmus 
továbbfejlődésének kilátásaira. Ez a problémakör teljesen 
érthetően az egész mai közgondolkodást foglalkoztatja. 

II Hogy az említett három évtized igen sok pozitív 
• eredménnyel járt, hogy azok az évek „jó évek" 

'voltak a munkás és szocialista mozgalmakra, a szocializ-
mus általános fejlődésére nézve, eггő l tények és a szocialista 
erők vívmányai tanúskodnak, melyek meghatározóan befo-
lyásolták az általános történelmi irányvonalat Az említett 
időszak mérlege, a nehézségek, fennakadások, sikertelenségek 
és vereségek ellenére, minden kétséget kizáróan kedvező  
volt Ha már a fontosabb eredményekr ől esett szó, említ-
sünk meg csak néhányat 

A vizsgált időszakban érezhetően alábbhagyott a kapi-
talizmus térhódítása. Egyes országokban - Kína, Jugoszlá-
via, Vietnam - sikeresen lejátszódtak azok az autentikus 
forradalmak, melyeknek az élén a kommunista pártok álltak. 
Néhány kelet-európai és ázsiai országban a kommunista 
pártok azoknak a hatalmas geostratégiai változásoknak a 
következtében kezdtek hatalomra, amelyeket a második 
világháború vége hozott A jól ismert negatív mozzanatok 
ellenére, melyek az említett országok nagy részében meg-
nehezítették a hatalomátvétel és a kezdeti bels ő  fejlődés 

31 

~ 



С5АК  ТЕ1[~Т1к  
tW~UKA,T! PÚGy 
$~.SZARTAIC,IИINТ  

VA1.[SSf~3AN öN- 
MACzuKAT д 4K` 

, ,~ÁK MFCa5EMMl —  
\ SíT~N1,SuE ' 

uGyč1J t'n 
'T'ER1/~ZN£K 

~ 
о0 

~ 
., 	 . 

~•, 	..:' 	
• - 

. 

folyamatát, bizonyára nem kétséges, hogy ezek a változások 
hatalmas csapást mértek a világ kapitalizmusára, s hogy ha 
mást nem , a szocialista erők frontjának a megerősödését 
segítették el ő . Itt tennészetesen nem téveszthetjük szem el ő l 
a súlyos sztálinista eltorzulások id őszakát, mely nagy kárt 
okozott a szocializmus ügyének nemcsak az említett orszá-
gokban, hanem világviszonylatban is. Szem el őtt tartva ezt a 
körülményt, nagy jelentőségűek azok az ötvenes és a hat-
vanas években bekövetkezett különféle változások, melyek 
a sztálinizmus szörnyű  hipotékájának legalább a részleges 
felszámolására irányultak. Ezek az er őfeszítések gyakran 
felemásak voltak, a sztálinista involúció okainak megszün-
tetése helyett sokkal nagyobb hangsúlyt kapott a „negatív 
következmények felszámolása", de el kell ismerni, hogy az 
említett országok bels ő  fejlődésében ugyanúgy éreztették 
pozitív hatásukat, mint a nemzetközi viszonyok fejl ődésének 
színterén. Az ötvenes évek közepét követő  korszakot azok a 
jó eredmények is jellemzik, melyeket az úgynevezett reál-
szocializmus o гszágai értek el, nemcsak a saját gazdasági 
fejlődésük, hanem a széles néprétegek életszínvonalának 
emelése terén. 

Ebben az időszakban az említett országokban komoly 
fennakadások, belső  válságok és nemzetközi összet űzések 
is előfordultak: 1956-ban Lengyelországban és Magyaror-
szágon, 1968-ban Csehszlovákiában és még néhány ország-
ban, de az összkép — megítélésünk szerint — mégis ked-
vező  volt. 

Amikor azokról az országokról beszélünk, amelyekben 
a kommunista pán van hatalmon, külön ki kell emelni, 
hogy ugyanez idő  alatt Jugoszláviában jelentősen előbbre 
lépett a szocialista önigazgatás, s hogy a szocializmus és a 
demokrácia találkozása számtalan újítást eredményezett, 
melyek (ebben az országban) nemcsak a szocializmus ural-
kodó koncepciójába épültek be, hanem a társadalmi és po-
litikai gyakorlatba is. 

Nyilvánvaló, hogy a szocializmus el őretörése a fejlődő  
országokban a jelzett történelmi id őszak legfőbb ismer-
tetőjele. Az antikoloniális forradalmak mindent elsöpr ő  hul-
lámában a népfelszabadító és szocialista eszmék , törekvések 
diadalmaskodtak. Az újonnan felszabadult országok vezet ő  
politikai erő i, a kapitalizmus-szocializmus alternatívájával 
szembesülve, a szocialista opció felé fordulnak, gazdasági 
és társadalmi fejlődésük szempontjából ez a legjobb straté-
giának bizonyul. Azoknak az országoknak a többsége, ahol 
előzőleg a szocializmus eszméje egyáltalán nem volt jelen, 
ebben az időszakban igen jelentős támaszra számíthatott. 
A kubai forradalom például minden bizonnyal nagy csapást 
mén a kapitalizmusra. 

A fejlett országok zömében is tapasztalhatunk bizonyos 
eredményeket. A munkáspártok és a szakszervezetek olyan 
helyzetbe kerültek, hogy jóval eredményesebb hatást gya-
korolhattak, mint azel őtt bármikor. A szocialista és a szo-
ciáldemokrata pártok többsége, pozíciójánál fogva, közvetlenül 
alakíthatta az említett országok bel- és külpolitikáját Saját 
alapvető  stratégiájukon (a reformizmuson) belül hatva ezeknek 
a pártoknak a politikája nem vezetett a fennálló rend-
szertől való radikális szakításhoz, de számtalan reform-
intézkedést hozott, melyek a munkásosztály és a többi dol-
gozó réteg helyzetének a javulását eredményezték. A hetvenes 
évek során, e pártok némelyikében, megn őtt a baloldal 
hatása , a haladó erők a „szocializmushoz való visszatérést" 
szorgalmazták. A kommunista pártok egy része saját ha-
gyományos politikájának és stratégiájának radikális felülvizs-
gálását tűzte ki célul. Színre lépett az eurokommunizmus, 
mint a szocializmus új esélye a fejlett országokban. Ezekben 
az országokban más tények is tanúskodnak a szocialista 
eszmék térhódításáról. Számos úgynevezett új társadalmi 
mozgalom szerveződött, közülük egyeseknek kimondottan 
antikapitalista jellegük volt. A szocializmus eszméi a haladó 
gondolkodású értelmiségi körökben új támaszt nyertek. A 
kritikai tudat megizmosodott. 



Az említett időszak globális irányvonalának meghatá-
rozásakor az az általános meggy őződés, hogy az új társa-
dalmi gyakorlatért folytatott harc eredményei jóval szeré-
nyebbek a szocializmus többi vívmányához képest. Az ered-
mények jóval nagyobbak lehettek volna, ha az ismert szo-
cialista triász - eszme, mozgalom, praxis - másik két tagja 
is teljes szerephez jut. A szocializmusnak e kulcsfontos-
ságú ismérvei ezúttal se voltak arányban egymással. Jóval 
több valósult meg a szocialista eszmék érvényesülése és a 
szervezett szocialista erők (mozgalom) megizmosodása terén, 
mint a radikálisan új típusú társadalmi viszonyokért foly-
tatott harcban. 

A hetvenes évek vége és a nyolcvanas évek kez-
dete, mint ahogy már az el őbb elhangzott, minden kétséget 
kizárólag világviszonylatban is a szocializmus fejl ődése új 
szakaszának a kezdetét jelenti. Már most megállapíthatjuk, 
nem is alaptalanul, hogy jelentős fordulat következett be, 

III A hetvenes évek vége és a nyolcvanas évek kez- 
dete, mint ahogy már az el őbb elhangzott, minden 

kétséget kizárólag világviszonylatban is a szocializmus fejl ő-
dése új szakaszának a kezdetét jelenti. Már most megálla-
píthatjuk, nem is alaptalanul, hogy jelent ős fordulat kö-
vetkezett be, melyre a zavarok, a hullámvölgyek, a gondok 
és ellentmondások, dilemmák és bizonytalanságok gyakorisága 
a jellerolző, bizonyos esetekben nagyobb melléfogások és 
vereségek is tapasztalhatók. A szocializmus globális irány-
vonala változik, a fejl ődés nyitott szakaszát nem jellemzi 
a felemelkedés, világviszonylatban is érezhet ő  előrelépés, 
noha ilyen irányvétel továbbra is kimutatható egyes közös-
ségekben vagy egyedi esetekben. A mai történelmi pillanat 
főbb címszavainak a meghatározásakor nagyon lényeges az 
a mozzanat, hogy az említett negatív tendenciák szinte 
minden fontosabb eszmei és politikai csoportosuláson belül 
megnyilvánulnak, de ugyanúgy kimutathatók a mai szocializ-
mus szinte valamennyi fontúšabb regionális szegmentumá-
ban is. Ezek a negatív tendenciák nehézséget okoznak mind 
a kommunista pártoknak, mind a szoсiáldemokratáknak, 
de még a munkásságnak és más szocialista er őknek is, 
melyek a mai szocializmus politikai -spektrumának középső  
részén helyezkednek el - tehát köztes térben, a mai o- 
cializmus két hagyományos alakulata között Súlyos gon-
dokkal szembesülnek, mint sok hatalmon lev ő  kommunista 
párt és már uralkodó politikai csoportosulások, melyek 
valamilyen módon szocialista beállítottságúak, de ugyanúgy 
vonatkozik ez sok olyan pártra és mozgalomra, amely 
nincs hatalmon. Az említett új irányvonal a világ fejlett 
részében ugyanúgy jelen van, mint a fejl ődő  országokban. 
Ugyanakkor az új irányvonal megnyilvánulása ezekben a kü-
lönféle társadalmi és politikai közösségekben és feltételek 

közepette (az általános fejl ődési tendenciák sajátos „szinkroni-
zációja" mellett) külön kihívást jelent a korszerű  szocialista 
gondolkodás számára. 

A másik ok, hogy miért olyan fontos kihívás és gond 
a mai fordulat természetének , kiindulópontjának és hatásá-
nak a feltárása, abban rejlik, és ez már ma is nyilván-
való, hogy nem vagyunk tanúi, illetve részesei az el őző  
időszakból olyan jól ismert konjunkturális fellendülésnek és 
süllyedésnek, más szavakkal, a „közönséges ciklusváltásoknak", 
melyek törvényszer ű  kísérői a mai világ politikai mozgá-
sának, és ebben az értelemben a szocializmus újabb tör-
ténelmének is. Sok tény arra a következtetésre késztet, 
hogy a mai fennakadások, gondok és a válságos tenden-
ciák meghaladják a „közönséges " konjunktuгális ciklus mére-
teit és paramétereit 

Az itt felsorakoztatott kérdések alaposabb megvitatása 
egész biztosan meghaladja a munkánk keretét Már csak 
az említett fordulat pontosabb identifikálása, az új fejl ődési 
tendenciák méretének és hatásának a megállapítása is külön  

tanulmányt kívánna . Még több teret igényelne azon prob-
lémák forrásának a kivizsgálása , melyekkel a szocialista erők 
csoportosuІásai és szegmentumai manapság szembesülnek, 
és ehhez kapcsolódik az emutett negatív irányvonalak 
lényegének a tanu Іmányozása , ugyanúgy , mint a kilátások 
felmérése , hogy belátható időn belül sor kerüljön ezeknek 
a negatív irányvonalaknak az elhárítására , kiküszöbölésére. 
Munkánkban ezért csak a legalapvet őbb mozgásirány fel-
térképezésére , valamint a fennakadás méreteinek és jelleg-
zetességeinek a megállapítására szorítkozunk. Egyes elemek, 
melyek hasznosak lehetnek az új fejl ődési irányvonalak 
forrásának és alapjának , lényegének és természetének a vizs-
gálata során , tézisként szerepelnek Végül kísérletet teszünk 
néhány fontosabb felismerés összegezésére, melyekr ől azt tart-
juk, hogy a szocialista erők számágya több szempontból 
hasznosak lehetnek , ha a problémákkal és kihívásokkal 
kell szembesülniük mind a mai történelmi pillanatban, 
mind a jövőben. 

IV Azokban az országokban , ahol a kommunista párt 
 • van hatalmon, az utóbbi évek komoly gondokkal 

jártak, megkezd ődött a válságos tendenciák kifejezettebb meg-
nyibánulása, melyek, noha különböző  intenzitással, de érintik 
ezeknek az országoknak a többségét, és kihatással vannak 
belső  fejlődésük jó néhány területére, s az államközi vi-
szonyok terén is éreztetik hatásukat A kelet-európai katonai 
tömb országainak viszonylatában a válságos tendenciák leg-
súlyosabban, tenmészetesen, Lengyelorszagot é пntették, de 
valamiképp a többi országban is jelen vannak . A „válságos 
tendenciák kifejezettebb megnyilvánulásával " azt akarjuk mon-
dani , hogy itt nem új jelenségekről van szó , hanem olyan 
problémákról, melyeknek jóval mélyebbre nyúlik a gyö-
kerük. E problémák közül egyesek már hosszabb ideje 
lappangnak az emutett o гs7ágok belső  fejlődésében. Újdon-
ságnak csupán az számít , hogy időközben az egyes prob-
lémák „kiéleződtek", elhatalmasodtak , megkerülhetetlenekké 
váltak, ami a velük való nyíltabb szembesüléshez vezetett. 

E gondok közül pillanatnyilag azok hívják fel magukra 
a figyelmet, melyek a gazdasági rendszerrel állnak kapcso-
latban . A gazdálkodás hatékonyságának er őteljes csökkenése, 
mely szinte mindenütt nyilvánvaló ezekben az országokban, 
kikényszerítette e nagyon komoly problémákkal való szem-
besülést A jelzett országok többségében első  ízben jutnak 
kifejezésre azok a nyílt értékelések , melyek nem nélkülözik 
a bíráló hangot . Mind több kijelentés ismeri el, hogy a 
munkatermelékenység fejlesztése terén elért eredmények meg-
lehetősen vagy túlságosan is gyöngék. Szó van a fejlett 
tőkés országokhoz képest való lemaradásról is. A felsorolt 
adatokból kitűnik, hogy az említett országok többségének 
a gazdasága cseppet sem hatékony - az eredmények vég-
telenül szerények a befektetésekhez viszonyítva . Ugyanígy 
utalás történik a befektetések ésszer űtlenségére és az ügy-
vitelre, a termékek rossz min őségére, a szűkös áпikészletre 
és alakosság szolgáltatásokra . Különösen nagy aggodalmat 
kelt a tudományos -technológiai újítások terén tapasztalható 
lemaradás . Ezen országok többségében a polgárok id őnként 
komoly gondokkal szembesülnek napi szükségleteik kielégí-
tése alkalmával. Az váltja ki elégedetlenségüket, hogy ezek 
a problémák negyven vagy több mint hatvan ✓vel a kom-
munista pártok hatalomátvétele után merülnek fel. A polgárok 
azzal a valósággal találják szembe magukat, mely bizonyos 
vonatkozásaiban ugyancsak eltér a nemrég bejelentett és 
.ígért közeljövőtől, amikor is a dolgok rendezésére és szük-
ségleteik kielégítésére kaptak ígéreteket. 

A politika, a politikai rendszer terén még mindig ta-
pasztalhatók olyan korlátok, a politikai jog és szabadság 
korlátai, amelyeknek fennállását egyre nehezebb meggy őzően 
indokolni. A remények, melyeket a desztálinizációs korszak 
megnyitása ösztönzött („a személyi kultusz nemkívánatos 
következményeinek felszámolása"), ezen a téren sem váltak 
be maradéktalanul. 
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A szocialista, de nemcsak a szocialista morál területén, 

hanem bizonyos elemi, erkölcsi és etikai normák elfoga-
dásának és érvényesülésének tekintetében is, aggasztó jelen-
ségek tapasztalhatók. Mind több infonnáció tanúskodik a 
fenti normák igen elterjedt semmibevételér ől. A nepotizmus, 
az említett országok némelyikében, amilyen súlyos, olyan 
torz méreteket és formákat öltött. A privilégiumok rendszere 
annyira behálózza az említett országok hatalmi struktúráit, 
a politikai és nemcsak a politikai elitet, hogy egyes meg-
nyilvánulásaiban jobban emlékeztet a ' feudális, mint a kor-
szerű  osztálytársadalomra. A korrupció jelenségei és a tár-
sadalmi tulajdon még durvább közvetlen kisajátításának 
formái ahelyett, hogy az idők során megszűnnének, manap-
ség sokkal kifejezettebbek, mint az el őző  időszakban. 

Egyes jelek az uralkodó ideológiák igen komoly eróziójára 

utalnak. Az uralkodó ideológiák alapjában véve igen sajátos 
devalválódása folytán a maga nemében ugyancsak szembe-

tűnő  az eltérés a követelmények és a való helyzet, az 
ideológia által az új tlrsadalim alapvető  követelményeinek 

és paramétereinek proklamált és az élet realitásának neve-
zett dolog között, melyet a polgárok saját sorsukként élnek 
át. Ezt a lépéshátrányt átmeneti hátránynak is nevezhet-
nénk, ha nem bélyegezné meg tartósan a szóban forgó 
rendszert A válság következtében az ideológia értékeinek 

jelentős csökkenésével kell számolni, a széles néprétegek 
támogatásának elmaradásával, és ami még fontosabb, jelent ős 

mértékben csökken az ideológia szerepe mind az uralkodó 

erők legitimálása, mind politikájuk érvényesítése terén. 

Mindezek a jelenségek együtt kedvezőtlenül hatnak a 

„szellemi állapotokra", a közhangulatra és közvéleményre. yre 
Az előbbi jó közérzet fokozatosan 

o  l bbo(li nség, a gkü-
inkább a szkepticizmus, az apátia, 
lönféle frusztrációk és a negatív jelenségekkel szembeni 

tiltakozások jutnak kifejezésre. 

A nézeteltérések és viszályok jelent ős mértékben ter-
helik azoknak az országoknak az egymás közti viszonyát, 
melyekben a kommunista párt van hatalmon. Egyes ese-
tekben az említett országokban a szóban forgó nézetel-
térések és viszályok tisztázása közben a fegyveres er őszak 
alkalmazásától sem riadnak vissza — ezáltal is nagy károkat 
okozva nemcsak saját tekintélyüknek, hanem a szocializmus 
ügyének a világon. 

Hangsúlyozni kell, hogy az utóbbi évek nem eléggé 
kedvezőek arra az országra, Jugoszláviára nézve sem, melynek 
a szocializmusra vonatkozó koncepciója, a szocialista átalaku-
lásra irányuló politikája és stratégiája lényegesen különbözik 
a többi uralmon levő  kommunista pártétól, elméletileg és 
gyakorlatilag egyaránt. Érdekességnek számít, hogy az említett, 
kétségtelenül kifejezett különbségek ellenére a kedvez őtlen 
fejlődési irányvonalak ebben az esetben is konvergálnak 

Az előző  években nemcsak a gazdasági fejl ődésben, 
hanem a közvetlen szocialista demokrácia fejlesztésében 
felmutatott kétségtelen eredmények mellett, az utóbbi id őben, 
az említett országok azokkal az igen válságos tendenciákkal 
szembesülnek, melyek a rendszer kulcsfontosságú kompo-
nenseire irányulnak. A dolgozók széles rétegeit a legköz-
vetlenebbül és gyakran igen érzékenyen érinti a gazdasági 
válság következményeivel való szembesülés, de minden bi-
zonnyal nem ez az egyedüli gond. A politikai rendszer 
működésében is tapasztalhatók válságos jelenségek. A válságos 
jelenségeknek, melyekről itt szó esik, tágabb nemzetközi 
jelentőségük van, annálfogva, hogy Jugoszlávia valójában 
már több mint három évtizede az úgynevezett harmadik 
út legfőbb szószólója, aza у  a radikális alternatívák elméle-
tének és gyakorlatának hordozója mind az államszocialista, 
mind az államkapitalista modellhez viszonyítva. Az említett 
válságos tendenciák hosszabb ideig tartó hatása bizonyosan 
negatív következményekkel jár majd, nemcsak az említett 
országok fejlődése, hanem a szocializmus mindazon er ő inek 
és csoportosulásainak kilátásai szempontjából, melyek a maguk 
módján a szocialista önigazgatás alternatívájáért szállnak 
síkra, az emberibb, szabadabb és demokratikusabb koncep-
cióért, de a szocializmus praxisáért is. 

Az események alakulása a fejlett kapitalista országok 
többségében szintén megteremti az elmélyültebb elemzés és 
bíráló felülvizsgálás alapjait. Itt is igen komoly megtorpa-
nások és gyakori sikertelenségek tapasztalhatók, melyekkel 
a szocialista erőknek szembesülniük ke ll. A kiemelkedő  
szосiáldemokrata erőknek legelőször is szembe kell nézniük 
azzal a ténnyel, hogy a második világháború óta els ő  
ízben bizonyos mértékben megrendültek a „szociáldemokrata 
konszenzus" alapjai. A strukturális válság, mely már tíz éve 
érezteti hatását a fejlett kapitalista országok többségében, 
komolyan veszélyezteti azokat az alapokat, melyekre a 
„welfare state" politikája épül. E politikáról teljes joggal 
elmondhatjuk, hogy az emutett pártok globális stratégiájának 
fő  komponense, ha a saját belső  politikájukról van szó. 
Egészében véve, Nyugat-Európa politikai panorámájáról szólva, 
ezek a pártok még mindig sikeresen őrzik saját pozíció-
jukat. Hangsúlyozni kell, hogy közülük egyeseknek az utóbbi 
években csökkent a hatásuk. Legsúlyosabb természetesen az 
angol Laburista Párt helyzete, amely az 1983-as választá-
sokon a legrosszabb eredményt jegyezte 1931 óta. Az utóbbi 
időben egyre több szó éri az úgynevezett latin szocializ-
musnak, a nyugat-európai szocialista és szociáldemokrata 
mozgalmak dél-európai szárnyának eredményeit és kilátásait. 
Ahogy a hetvenes évek végén ezeknek a pártoknak a fel-
emelkedése bátorítólag hatott az új világ szocialista er ő ire, 
mai helyzetük viszont mindinkább ellentétes hangulatra sarkall: 
spanyolország és Görögország esetében egyre inkább be-
bizonyosodik az, hogy a szocialisták hatalomra jutását nem 
követte semmiféle radikális változás a fennálló osztályrenden 
belül. Franciaország esetében aggodalomra adnak okot azok a 
jelzések, melyek a hatalmon levő  szocialista Párt támaszának 
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(egyes szakemberek szerint jelent ős mértékű) megingására 
hívják fel a figyelmet az utóbbi két évben. Baloldali körök-
ből egyre több kifogás érkezik, felróják ennek a pártnak, 
hogy a többi hatalmon lev ő  szocialista és szociáldemokrata 
párthoz hasonlóan a kapitalista gazdálkodás visszaállításán 
munkálkodik, jelentős nehézségeket okozva az ipari mun-
kásság egyes rétegeinek. 

Az utóbbi években ezeknek az országoknak a többsé-
gében nagymértékben gyengült a kommunista pártok pozíciója. 
Nagy aggodalommal tölti el, különösen a fejlett nyugati 
országokban a szocializmus felvirágoztatásán fáradozó er őket, 
hogy épp ebben az id őszakban egész sor súlyos kudarc 
éri az eurokommunista beállítottšágú pártokat. Ezek a ku-
darcok olyan méreteket öltöttek, hogy már mindennapossá 
vált az eurokommunizmus „leírása", vagy mint „történelmi 
koraszülöttnek a temetése". Szem el őtt tartva ezeknek a 
pártoknak azt a törekvését, amely több-kevesebb következe-
tességgel a sztálinista múlt nyomasztó hagyatékának fel-
számolására irányul, és az egészében új globális orientá-
lódásukat, a közelmúltban elszenvedett kudarc- és vereség-
sorozat bizonyára súlyos csapást jelent a szocializmus ügyére 
nézve a világnak ezen a részén. 

Kedvezőtlen körülménynek számít az is, hogy ezeknek 
az országoknak a többségében bizonyos mértékben rosszabbra 
fordult a szakszervezet helyzete, gyengült a hatása. Egyes 
esetekben újra csökkent a szakszervezeti tagok száma 

A hatvanas évek új-balo/dalának felújítására irányuló 
kísérletek jobbára medd ő  próbálkozások maradtak. Azok a 
különféle törekvések se jártak sikerrel, melyek komolyabb 
politikai alakzatok kiépítésén fáradoztak. Ezek a hagyományos 
baloldal alternatívájaként szerepeltek volna. 

A nyugat-európai baloldali köröket az utóbbi id őkben 
kiváltképp a „b rit eset" foglalkoztatja. Az elmélkedésekhez 
a körülmények egybeesése szolgáltat okot, mely els ő  pil-
lantásra sehogyan sem illik bele a hagyományos szocialista, 
legfőképp pedig a szocialista baloldal értékeléseibe és el-
várásaiba. Mint ismeretes, a hetvenes évek során a Laburista 
Pártban ugyancsak kifejezésre jutottak a baloldali er ők és  

tendenciák; a párt általános irányvételében balra tolódott. 
Ugyanabban az időben Nagy-Britannia nagyon súlyos gazda-
sági válsággal küszködött. A hagyományos szocialista érté 
kelésekkel összhangban úgy tűnt, hogy a párt megfelelő  

időben tolódott a „megfelelő  oldalra" (jó irányba), azazhogy 
fejlődésének irányvonalát a munkásság és a többi társa-
dalmi réteg, mely ehhez a párthoz vonzódik, széleskör űen 
támogatja. Amint hangsúlyoztuk, a legutóbbi választások 
(1983) a párt legsúlyosabb vereségével végz ődtek. Sokakat 
aggaszt, egyeseket zavarba is hoz az a tény, hogy éppen 
a szóban forgó választásokon veszítette el a munkáspárt 
a munkások bizalmát. Megállapítást nyert, hogy a legutóbbi 
választásokon a munkások szimpátiája jelent ős mérték-
ben a polgári pártok felé tolódott. 

A fejlődő  országok szocializmusának problémáival fog-
lalkozó kutatóks többsége, úgy ítéli meg, hogy ott is 
hasonló tendenciák jutnak kifejezésre. Amint hangsúlyoz-
zák, az utóbbi években sor került a szocializmus bizonyos 
visszaszorítására, a szocialista eszmék pedig manapság kevésbé 
olyan vonzók, mint amilyenek az előző  években voltak. 
Hogy mekkora ez a veszteség - nehéz pontosan meg-
határozni. Sokkal fontosabb azonban, hogy a szocialista 
beállítottságú országok lényegében igen gyenge eredményeket 
értek el a gazdasági fejl ődés égető  problémáinak megol-
dásában, és hasonló volt a helyzet az igen radikálisan 
szocialista irányvétel ű  országokban Természetesen ez tapasz-
talható a többi fejlődő  országban is (néhány ismert kivé-
teltő l eltekintve, amelyek az utóbbi években figyelemreméltó 
eredményeket értek el a technológiai el őrehaladás és a modem 
ipari termelés fejlesztése terén), de egészen a közelmúltig igen 
kifejezett volt az a meggy őződés, hogy azok az országok, me-
lyek a szocialista fejl ődés valamelyik változata mellé állnak, sok-
kal jobb eredményeket émek el. A mai igen nehéz helyzet, 
mely a szocialista országok többségére jellemz ő, súlyos kö-
vetkezményekkel járhat tehát a szocializmus fejl ődésére 
nézve a világ jelzett térségeiben. 

y Az említett jelenségek arra utalnak, hogy a szo-
• cializmus történelmi folyamatának új szakaszába 

léptünk, s hogy a szocialista erők válaszút elé értek. Gyakran 
hangzik el, hogy a szocializmus jöv ője nagymértékben függ 
attól, hogy saját történelmi felel ősségük magaslatán lesznek-e 
a szocialista erők, milyen mértékben sikerül megoldást ta-
lálniuk a felgyülemlett problémákra. Az elmondottakkal bi-
zonyára egyet tudnának érteni a munkás- és szocialista 
mozgalom meglehetősen sokféle iskolájának és tanainak 
képviselői, de nemcsak ezekben a környezetekben. A különb-
ségek azonban nyilvánvalóvá válnak, amint felmerül a kérdés, 
mennyire komolyak az el őttünk álló problémák, honnan 
erednek, hol vannak a gyökerei, milyen természet űek, és 
mi a lényegük. Világosabb, ha azt kérdezzük, milyenek 
a kilátások a jelenlegi „történelmi fáradtság" leküzdésére, 
az említett problémák sikeres megoldására. 

A szocialista táborban még mindig megvan az a szívós 
ellenállás, mely akadályozza a saját sorainkban tapasztalható 
gyengeségek és melléfogások nyíltabb, bíráló elemzését. Még 
mindig találkozunk az úgynevezet determinista elemekkel, 
valójában a naiv optimizmus képvisel ő ivel, azokkal a marad-
ványokkal, melyek nemcsak a mi ideológiai ég politikai 
örökségünk részének, hanem egyes közösségekben a ha-
gyományos „szocialista mentalitás" részének számítanak. Itt 
a hagyományos szocialista tudat azon elemét tartom szem 
előtt, mely abból a meggyőződésből indul ki, hogy „attól 
függetlenül, mit csinálunk, csináltunk meg mi, szocialisták 
- az idő  nekünk dolgozik". A mi végső  és sorsdöntő  
győzelmünk előre meghatározott, a mode rn  történelem 
immanens része. „Előbb vagy utóbb ... mi fogunk győ-
zedelmeskedni". Ilyen és hasonló értékelések manapság 



már, termésietesen, ritkábban hangzanak el, mint azel őtt, 

de még mindig előfordulnak, s ezzel számolni kell. Külö-
nösen fontos hangsúlyozni a „létezésüket" még akkor is, 
ha nem jutnak nyilvánosságra, kifejezésre. És még milyen 
jól felismerhetők, nemcsak a megfelel ő  elméleti konstruk-
ciókban, hanem a politikai gyakorlat szférájában is. 

Mégis, megítélésem szerint, az utóbbi évek hozták 
magukkal azt a bizonyos pozitív elmozdulást a mi ideológiai 
örökségünk említett részének legy őzése felé. Sok szocialista 
környezetben valamivel több hajlandóság mutatkozik a saját 
elmélet és gyakorlat tárgyilagosabb, reálisabb vizsgálatára, 
illetve osztályozására. 

A nyitás kétségtelenül megkezdődött Másfelől hang-
súlyozni kell, hogy az említett, mélyebben gyökerez ő  ellen-
állások, melyek a nyitottabb és bátrabb szembesülés ellen 
irányulnak s ez a szembesülés számol az id ő  reali-
tásával, melyben élünk és ténykedünk — figyelembe véve 
saját emléletünk és gyakorlatunk realitásait, még mindig 
nagyon erősek és jelentősek. 

A válságos és más kedvez őtlen irányzatok bírálatában, 
melyek a szocializmus fejlődésére utalnak a legutóbbi évek-
ben, igen különbözőek a megközelítések. Felsorolok néhány 
tipikusat. Jobboldali körökből egyre több becslés érkezik 
arra vonatkozólag, hogy ez a „kezdet vége", illetve hogy 
közeledünk „az utolsó nagy vallási képz ődmény végéhez", 
vagy ezek „az utolsó nagy illúziók" — ahogy a fenti kör-
nyezetekben gyakran meghatározzák a szocializmus eszméjét. 
Nemrég még az is elhangzott, hogy a szocializmus, a marxiz-
mus és a kommunizmus „hamarosan a történelem szemét-
dombján fejezi be pályafutását" (Reagan elnöknek a brit 
parlamentben 1983-ban elhangzott beszédéb ől). Alvin Totfler, 
az egyik legismertebb „futurológus" legutóbbi könyvében 
azt állítja, hogy a kapitalizmus és a szocializmus, mint 
a civilizáció fejl ődése ipari szakaszának produktumai enyészetre 
vannak ítélve, s a „posztindusztriális fázis"*** kialakulásá-
val (rövidesen) eltűnnek majd a történelem színpadáról. 
Érdekes, hogy ezek a borúlátó el őrejelzések is követ őkre 

találnak. Még azok a szerzők is támogatják, akik nem 
tanoznak a széls ő  jobboldalhoz, illetve a jobboldal eszmei 
és politikai színképéhez. Ugyancsak útbaigazító jelleg ű  annak 
a néhány ismertebb könyvnek a címe, melyekben a szocia-
lizmus mai helyzetéről és kilátásairól folyik a vi ta. Ezek 
az utóbbi néhány évben láttak napvilágot: A Gorz: Adieux 

au Proletariat (Isten veled, proletariátus), Alain Touraine: 
Aprés le socialisme (A szocializmus után), S. F. Kissin: 
Farewell to revolution (Isten veled, forradalom), D. Selbourne: 
Against Sосialist Ilusion (A szocialista illúziók ellen), R 
Ebbinghausen — F. Tiemann: Das Ende der Arbeiterbewegung 
irt Deutschland (A munkásmozgalom vége Németországban?). 
A felsorolt munkákban, mint Totllernél, megjelenik az a 
tétel, mely szerint mély válságnak vagyunk szemtanúi, 
sőt, vége a szocializmusnak, amely történelmi alternatívaként 
sem jöhet számításba. 

A másik oldalon azok az értékelések állnak, melyekben 
kifejezetten csökkentik vagy lbecsülik a szocializmus mai 
gondjainak jelentőségét. Példákat hozhatunk fel arra, hogyan 
interpretálják az úgynevezett otliciális marxista gondolatokat 
egyes országokban, melyekben a kommunista pártok vannak 
hatalmon. Ezek a pártok például egyetértenek azzal, hogy 
az említett országokban vannak nyílt kérdések, de rendsze- 
resen „nehézségekre", „gyengeségekre" vagy „következetlensé- 

gekre" redukálják őket, melyek a különben rendkívül jó rend-
szerbeli döntések kivitelezése során merülnek fel. Ezért is-
métlődnek oly gyakran a rendszer „tökéletesítésére" vonat-
kozó felhívások. Általában így szólnak és írnak a gondok-
ról a saját környezetükben. Amikor a szocializmus és a mun-
kásmozgalom átfogóbb jellegű  problémáiról van szó, rend-
szerint még mindig kibújnak a „kényes témák" alól — ami 
azt jelenti, hogy megkerülik azokat a jelenségeket, melyek 
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a szövetségesek és támogatók sikertelenségeir ől tanúskodnak 
Ugyanakkor túlméretezik az egyes környezetekben jelentkez ő, 
esetlegesen kedvez őtlen irányvonalakat. 

E két szélsőséges megközelítés között a különféle ér-
tékelések egész skálájával találkozunk Így egyes sze гіők 
szerint mindaz, amit átélünk, aminek tanúi vagyunk, csak 
egy a menetrend szerinti típusok közül, melyek követik, de 
meg is határozzák a szocializmus történelmi folyamatát. Né-
hány évtizeddel a jelentős eredmények, a felemelkedés után 
óhatatlanul bekövetkezett a mindenképpen átmenetinek te-
kinthető  megtorpanás, a „fáradtság", mely mindegyik moz-
galom és radikális társadalmi változással járó projektum el-
kerülhetetlen kísérője, a „fáradtság", mely fennakadást idéz 
elő, és melyen felülkerekednek majd az elmaradhatatlan 
korrektúг  k és innovációk Sokan azt vallják, hogy a je-
lenlegi gondok mindenekel őtt vagy kizárólag a vezet ő  szo-
cialista erők politikájában elkövetett különféle „hibák" kö-
vetkezлкΡnyei. Az utóbbi időben mindinkább az a nézet jut kifej 
zésre, különösen a szocialista baloldal részér ől, hogy a szo-
cialista világban megnyilvánuló jelenlegi kedvez őtlen irány-
vonalak egy sajátos, világméretű  epidémiához vezettek, mely-
nek kútfője a kapitalizmus válsága. Tehát a fő  okot ismét 
a kedvezőtlen „objektív körülmények" alkotják. Ennek a né-
zetnek a szószólói egyébként adósak maradnak azzal a válasz-
szal, hogy ténykedésük és kilátásaik szempontjából mién 
számít a rendszer válsága kedvez őtlen „objektív körülmény-
nek", melyen a saocialisták változtatni szeretnének. Az egyik 
tézis szerint a mai fennakadás, válságos pillanat lényegé-
ben a szocializmus „fejl ődésének válsága". 

Becslésem szerint, a legáltalánosabban kifejezve, a kérdé-
s% melyekkel a világ szocialista er ői ma szembesülnek va-
lóban igen súlyosak de még mindig nem megoldhatatlanok 
válságos a helyzet, de nem reménytelen; igen komoly ese-
ményeknek, jelenségeknek és tendenciáknak vagyunk a szem-
tanúi, s nem bizonyos konjunkturális, átmeneti, efemer gon-
dokkal küszködünk. Nemcsak a különben jó elképzelések, 
projektumok és rendszerbeli megoldások valóra váltása köz-
ben adódó hibák a kérdésesek, eljött az ideje annak, hogy 
górcső  alá kerüljenek az egyes ideológiai kiindulópontok és 
a megfelelő  politikai áláspontok is. 

VT Úgy vélem, hogy a haladó, szocialista, kritikai gon-
1 • dolkodás igen meggyőzően kétségbevonhatja a szo- 

cialista alternatívák „végér ől" vagy „elavultságáról" szóló té-
ziseket. A szocialista törekvések és hovatartozás alapvet ő  
kiindulópontjai nem kötődnek az „ipari bázishoz", melynek 
értelmezése a korszer ű  termelési folyamatok technikáján és 
szervezésen alapul, ahogyan ezt például Tofller**** állítja, 
hanem sokkal mélyekben gyökereznek, egészen a korszer ű  
osztálytársadalmakban. Ezek jelentik a választ az osztály-
tagozódás minden formájára, illetve az osztálykizsákmá-
nyolásra, mely az emberiség újabbkori történelmében fennáll. 
Még fontosabb, hogy ezek az emancipálódási törekvések 
legáltalánosabb megtestesítő i, melyek oly mélyen gyökerez-
nek a társadalomnak ebben a korszakában. Arról még senki 
sem győzött meg bennünket, hogy az id ők során megszűn-
tek az említett emancipálódási törekvések, hogy az emberek 
ma közömbösek a válság, a demokrácia, aszociális egyen-
lőség és igazság iránt. Amíg ezek és a hasonló aspirációk 
ilyen hosszú ideje tartják magukat, illetve amíg fennállnak 
azok a társadalmi és politikai struktúrák, melyek tagadják, 
veszélyeztetik vagy megzavarják ezeket az emberi és szociális 
törekvéseket, azok az objektív feltételek is adva vannak, 
melyek a szocialista nézeteket, eszméket és er őket repro-
dukálják 

Hogy a jobboldal említett tézisei alaptalanok, arra fel-
hozhatom azokat a tapasztalatokat is, melyek egyes szo- 
cialista országok válságos helyzetéhez f űződnek. A jobboldal 
képviselő i általában ezekre a válságokra hivatkoznak, és 



                           

érvül használják fel őket. Emellett gyakran számítanak egy 
nagyon fontos tényre. Az emlitett válságos helyzetekben —
ide sorolva azokat is, melyek igen jelentős méreteket öl-
töttek — nagyon ritkán jut kifejezésre a kapitalizmus restau-
rálására irányuló törekvés. Ha egyesek vagy bizonyos kisebb 
csoportok ezt a felfogást képviselik is, nem keltenek nagyobb 
visszhangot Éppen ezek a válságos helyzetek mutatták meg, 
hogy a szocializmus bizonyos alapvet ő  értékeit elfogadták 
a szélesebb néprétegek, mint a „dolgok te гnészetes rendjét". 
Néha megkérdőjelezhetők egyes egészen jelentős rendszerbeli 
megoldások, sőt, az egész modellek is, de az alapvet ő  ér-
tékek általában nem kérdésesek. Nagyon érdekes, hogy ha-
sonló következtetéseket vontak le egyes igen ismert polgári 
teoretikusok is, akik ezzel a problematikával foglalkoznak. 

A„ szocializmus „végét" hirdet ő  tézisek ellen még egy 
érv hozható fel, mely bizonyos értelemben más jelleg ű  ugyan, 
de a politika szempontjából valószín űleg nem kevésbé re-
leváns. Azokról a legújabb tendenciákról van szó, melyek 
a legfejlettebb tőkés országok és a kapitalista világ egészé-
nek a fejlődését jellemzik A „végről" szóló tézis képvi-
selőinek több kilátásuk lenne saját felfogásuk elfogadtatásá-
ra, ha a fejlődési irányvonal az ötvenes-hatvanas évekt ő l 
és a hetvenes évek elejét ől folytatódott volna; az az irány-
vonal , amelyre a termelés végtelenül dinamikus növekedése 
volt jellemző  az összes fejlett kapitalista országban, és ehhez 
kapcsolódik a „társadalmi konszenzus" magas foka az alap- 
vető  fontosságú institúciók és az úgynevezett jóléti állam 
szempontjából. Mint ahogy már köztudomásu, a rendszer-
beli megoldások, melyek lehetővé tették a háború utáni je-
lentős prosperitást , az eddig nem tapasztalt gazdasági fellen-
dülést, manapság már megközelít őleg sem szavatolnak ha-
sonló eredményeket. Az elmúlt tíz év tapasztalata azt mu-
tatja, hogy Keynes modellje a b ővitett újratermelésről jelentős 
ménékben felélte saját dinamikus potenciái ait. Ezeknek az 
országoknak a többsége valóban igen súlyos gondokkal küzd. 
Közülük néhányat, teljesen nyilvánvalóan, nem lehet meg-
oldani a bővített újratermelés uralkodó modelljének hatá-
rain belűt Itt, többek között, a mai, úgynevezett tudomá-
nyos technológiai forradalom harmadik fázisának szociális 
következményeit kell számon tartani. Különösen súlyos 
probléma a munkanélküliség, mely az elkövetkez ő  évek-
ben, minden valószínűség szerint, még nehezebb lesz. Már . 
tíz év óta igen intenzíven keresik azokat a megoldásokat, 
melyek lehetővé tennék, hogy lépést tartsunk a tudomá-
nyos technológiai haladással, és biztosítsuk a nagyobb fokú 
foglalkoztatást . Ez a mai napig sem sikerült teljes mérték-
ben. A két stratégiai imperativus (tudományos-technológiai 
haladás és teljes foglalkoztatottság ) egyre inkább úgy él egy-
más mellett, mint a kutya meg a macska. Úgy fest a do-
log, hogy a kapitalista országokban a hatalmon lev ő  erők 
mindinkább úgy szembesülnek ezzel a „vagy... vagy" di-
lemmával, hogy vagy egyik, vagy másik, mivel a kettő  együtt 
(egyidejűleg) elképzelhetetlen . Ezzel és az ehhez hasonló 
problémákkal kapcsolatban ugyancsak fokozódott a bíráló 
kedv , az elégedetlenség és aszociális fnisztráció . Az ismert 
Trilaterális Bizottság , melyet egész biztosan senki sem vá-
dolhat baloldali „tévelygéssel", egy jelentésében a fejlett 
tőkés oгs7ágok vezetőségének súlyos válságáról szól; a nép 
kulcsfontosságú intézményekbe vetett bizalma alaposan meg-
rendült ezekben az országokban. 

Mindez, természetesen , csak egy része azoknak a ha-
talmas szосiális gondoknak, melyekkel a fejlett t őkés világ 
szembe találja magát De ez is elég ahhoz , hogy szem-
léltesse és bizonyítsa , hogy a radikális, szociális kontesz-
tációk fogasai , a szocializmusnak, mint a radikális alter-
natívának a fonásai , semmiképp sem apadnak el. Mi több, 
ezek az eszmék továbbra is kifejezetten jelen vannak és 
időszerűek Nagyon jelentős az a tény, hogy épp az utóbbi 
években nyertek új támaszt ezek az eszmék egyes fejlett 

országok értelmiségi köreiben . Érdekes , hogy erre a jelen- 
ségre felhívja a figyelmet néhány polgári teoretikus '°' **** is. 

A kevésbé fejlett tőkés országokban, ahol kisebb a le-
hetősége annak, hogy a „szociális kozmetika" különféle re-
formjaival és intézkedéseivel bizonyos ideig visszaszorítsák 
és eltakarják a kapitalizmus egyes „csúnyább " aspektusait, 
a radikális , szociális törekvések és mozgalmak még köz-
vetlenebbül kibontakozhatnak. 

A szélsőségesen borúlátó interpretációk képvisel ői, ér-
velésükhöz adalékokat találnak a szocialista országok leg-
újabb fejlődési szakaszának egyes aspektusaiban . Rámutatva 
azokra a különféle problémákra , amelyekkel ezek az or-
szágok egyre kíméletlenebbül szembesülnek az utóbbi évek-
ben, de különösen a gazdasági növekedés fokának jelent ős 
csökkenésére , gyakran hangsúlyozzák , hogy a gondok azért 
megoldatlanok, mert a hatalmon levő  politikai rendszer állí-
tólag inkompatíbilis az elkerülhetetlen rendszerbeli újításokkal. 
Mivel az uralmon levő  politikai erők szembesülnek a „sa-
ját" hatalmuk megtartásának monopóliuma vagy a rend-
szerbeli újítások" dilemmájával , az említett értékelések sze-
rint, mindig az elsőt optálják , ez a bizonyítéka annak, hogy 
folyamatban van a „kezdet vége". Hogy ilyen problémák 
merülnek fel, az nyilvánvaló. Közismertek azok az ellen-
állások, melyekbe a különféle gazdasági és nemcsak gaz-
dasági reformtörekvések ütköztek az egyes szocialista or-
szágokban. Másfelől azok a változások, melyekre az utóbbi 
néhány év alatt került sor az említett országok némelyiké-
ben, igen meggyőzően bizonyítják, hogy az ellenállások nem 
letörhetetlenek, s hogy a reformok útjai nincsenek teljesen 
elzárva. Hogy ez így van, elég csak föleleveníteni az utóbbi 
években Kínában bekövetkezett változásokat Röviden, nem 
hatnak meggyőzően a jobboldal tézisei, melyek szerint a 
szocialista országok súlyos válságban vannak, ebb ől nincs 
kiút, és csak az „összeomlás" vagy a „vég" következhet 

Ugyanúgy számtalan érvet felsorakoztathatok azzal a 
tézissel szemben, mely szerint a jelenlegi válságos pillanat 
csak egy a szocializmus történelmi folyamatának rendsze-
res oszcillációiból, hogy csak főképp szubjektív „hibákról" 
és „következetlenségr ől" van szó , röviden — azokkal a 
különféle törekvésekkel szemben, melyek lebecsülik a hely-
zet komolyságát és összetettségét. Els ő  helyen kell rámu-
tatni arra , hogy viszonylag rövid idő  alatt és rendkívüli 
módon került sor a negatív irányvonalak kumulálódására, 
a hasonló „negatív" fejlődési tendenciák konvergálására, 
melyek egyidej űleg jelentkeznek a csöppet sem hasonló, 
voltaképp különböző  közösségekben. Mivel ennek a konver-
gálásnak szinte univerzális irányvonala van, nem magyaráz-
hatjuk véletlenként. A tézisre, mely a vezet ő  szocialista 
erők politikájának a gyengeségeir ő l, hibáiról szól, kérdéssel 
kell felelni: elképzelhet ő-e, hogy szinte mindenki ugyan-
abban az időben „hibázik", ide számítva még azokat is, 
akiknek egymáshoz viszonyítva annyira különböz ő  a hozzá-
állásuk, ideológiai és politikai hovatartozásuk. A következ ő  
érv úgy szól, hogy az esetek többségében azokról a prob-
lémákról van szó, amelyek nem tegnap keletkeztek, ha-
nem jóval régebben, és a megfelel ő  szocialista erők már 
több mint tíz éve keresik a megoldást, a kiutat, de jobbá-
ra eredménytelenül. Emlékeztessünk csak arra, hogy egyes 
szocialista országok vezet ő  erői már több mint két évti-
zeddel ezelőtt észrevették a hatalmas gondokat és elégte-
lenségeket a gazdaság területén, s hogy különböz ő  refor-
mokat jelentettek be, melyek nem jártak a kívánt eredmény- 
nyel. A gondok ma ugyanazok, bizonyos vonatkozásban 
még súlyosabbak, mint korábban. 

Hasonló jelenséget észlelünk például nyugaton is. A je-
lenlegi strukturális válság 1973 körül kezd ődött. Az ottani 
munkáspártok olyan stratégia kiépítésével próbálkoztak, mely 
valamilyen kiutat biztosítana. El kell mondani, hogy az er ő-
feszítések ellenére az eredmények valóban gyengék. Ez 
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II A válságos tendenciák okai, a gondok lényege és 
• jellege, melyekkel a szocialista er ők szembesülnek 

a világ különböző  részein, természetesen nem egy t őről 
fakadnak. Ellenkezőleg, a kedvezőtlen fordulatnak, mely az 
utóbbi években következett be, indítékai és okai gyakran 
igen különböztek. Azon kívül a néhány általános faktoron 
kívül, melyek relevánsak a helyzet megértéséhez, a szocia-
lizmus egyre szélesebb csoportosulásainak keretén belül min-
dig figyelembe kell venni á sajátos és adott körülménye-
ket is. Ezeknek a kö гцlményeknek a tanulmányozása ter-
mészetesen meghaladja ennek a munkának a kereteit. Itt 
csak azoknak a problémáknak a megértése szempontjából 
fontos általánosabb mozzanatokra mutatok rá, melyek a szo-
cializmus világának egyes szélesebb csoportosulásait érintik 

A szocialista országok nagy részében a mai kedvez őt-
len irányvonalak lényege úgy is definiálható, mint a tár-
sadalmi alap és a felépítmény közötti egyre nagyobb el-
térés tipikus példája, mint a megnövekedett termel őerők és 
a termelési viszonyok uralkodó rendszere közötti viszály. Az 
elmúlt néhány évtized alatt ezekben az országokban va-
lóban jelentősen megnőttek a teгnelőerők, és nagymérték-
ben kicserélődtek a társadalom alapstruktúrái. Másfel ől, a 
vezetés rendszerében nem került sor semmilyen jelent ősebb 
változásra a társadalomszervezés formáinak, a különféle tár-
sadalmi érdekek artikulációjának és aggregációjának rendszere 
jegyében. A rendszerbeli megoldások, melyek a szóban forgó 
társadalmak kezdeti fejl ődési szakaszában, ha mást nem, 
legalább kielégítő  gazdasági eredményeket biztosítottak, ma-
napság szemmel láthatóan túlhaladottak. Nagyon érdekes a 
kérdés, honnan ered annyi rendszerbeli ridegség azokban a 
társadalmakban és yenszerekben, melyek ideológiai szempont-
ból „átmenetinek" posztuláltak, és amelyeknek éppen en-
nélfogva maximálisan nyitottaknak kellene lenniük a külön-
féle újítások előtt. Egészen bizonyos, hogy ez nem eset-
legesség, sem a megfelelő  vezető  politikai erők „hibáinak" 
következménye, hanem a legszorosabban összefügg az erede-
tileg elfogadott rendszerbeli megoldások bizonyos kulcsfontos-
ságú aspektusaival és a körülmények közül azokkal, melyek 
között megnyílt a szocialista átalakulás folyamatának lehet ő-
sége az illető  országokban. Bizonyos rendszerbeli megoldá-
sok, melyeket az akkori feltételek közepette elfogadtak mint 
történelmi szükségszerűséget, néha mint „szükséges rosszat", 
az idők során a szocialista alapelvek, értékek vagy az úgy-
nevezett alapvető  törvényszerűségek piedesztáljára kerültek. 
Az ilyen ideológiai racionalizációk mögött világosan felis-
merhető  érdekek álltak és állnak még ma is — mindenekel őtt 
az uralmon levő  politikai csoportok érdekei. 

A gondok, melyekkel a szocialista er ők szembe talál-
ják magukat a fejl ődő  országok többségében, úgyszintén 
nem azonosak minden esetben, de közös mozzanatokról 
is beszélhetünk. Mindenekelőtt ama gondolok, hogy szinte 
mindegyik ország, mely a radikális társadalmi változások 
útján indult el, saját elvből szocialista hovatartozását meg-
próbálta átültetni a gyakorlatba, ennek az irányultságnak 
az érvényesítésében ugyancsak kritikátlan, tehát mechaniku-
san elfogadta az államszocializmus ismert modelljét. A gyönge 
eredmények és a mai gondok sokasága főleg azzal ma-
gyarázható, hogy a szóban forgó modell hatékonyabb m ű-
ködéséhez hiányoztak bizonyos nélkülözhetetlen politikai és 
átfogóbb társadalmi el őfeltételek. Ezúttal is bebizonyosodott, 
mekkora károkat okozhat valamilyen mintaképnek vagy mo- 
delinek — bárkié is legyen — mechanikus átvétele. 

Amikor a tőkés országok szocializmusáról és szocialista 
erőiről van szó, a mai válságos tendenciák okai még kü-
lönfélébbek, szem előtt tartva a szocializmus ottani pro- 
tagonistáinak rendkívül széles skáláját. A kommunista pártok 
többségének legutóbbi sikertelenségei az illető  országokban 
egészen bizonyosan nem azonosak azokkal a gondokkal, 

ugyanolyan mértékben vonatkozik mind a szocialista és 
szociáldemokrata, mind azokra a kommunista pártokra, 
melyek ilyesmire képesek voltak (pl. az eurokommunista 
beállítottságú és befolyásosabb, er ősebb pártokra). Tehát vol-
tak ugyan erőfeszítések, amelyek a problémák megoldására 
irányultak, de az eredmények igen szerények. 

Nagy jelentőségű  a történelmi pillanat globális diagnó-
zisának megállapításában az is, hogy sok és igen külön-
böző  kömyezetben a jelentősebb gazdasági és más társadalmí 

problémák megoldása ismét gyakran különválik a szocialista 

átalakuláséi folytatott harctól Mind gyakrabban találkozunk 
azokkal az észrevételekkel, melyek szerint a jelen pillanat-
ban az a legfontosabb, hogy minden er ő  mindenekelőtt 

az égető  gazdasági problémák megoldására irányuljon, mi-
közben nem kell belebonyolódni a rendszerbeli ellentmon-
dásokba, a problémákat a fennálló rendszer határain belül 
kell megoldani, a „szocializmusról majd azután". Itt érdekes 
az a tézis is, melyet a fejlett t őkés országokban a szocia-
lista baloldal egy része hangoztat, hogy a szocializmus kér-
dése, a szocialista átalakulás nem id őszerű, nincs „napi-

renden". Az ilyen hozzáállás felel ősségteljesebb, elmélyültebb 
gondolkodásra késztet. Ha a társadalmi (szocialista) átalakulás 

kérdése nem időszerű  ma, a XX. század végén, a fejlett 

tőkés országokban, mikor és hol lesz aktuális!? Emlékeztetünk 
arra is, hogy Marx és Engels már a maga korában úgy 
ítélte meg, hogy adva vannak az objektív feltételek a szó-
ban forgó átalakuláshoz, ám az ő  utódaik és tanítványaik 

száz  évvel később úgy találják, hogy ugyanabban a kör-
nyezetben még nincsenek meg a feltételek. Felmerül a kér-
dés: vajon az elodázással nem kockáztatjuk-e, hogy „elmegy 

a vonat"? 
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melyekkel manapság a szocialista és szociáldemokrata pártok 
java része küzd. Mindamellett még itt is található néhány 
közös mozzanat. Nem alaptalan az a megállapítás, hogy 
egyik pártnak sem sikerült kirukkolnia a nyilvánosság, ki-
váltképp a széles néprétegek elé azzal a teljes és reális 
politikával, illetve stratégiával, amely lehet ővé tenné az ered-
ményesebb birokra kelést a mai strukturális válsággal, egy-
szersmind a meghatározott elmozdulást a társadalom új 
típusa (szocializmus) felé, amely mellett elvb ő l mindketten 
kiállnak. 

vili Mivel arra nincs lehetőségünk, hogy ezen a helyen 
tüzetesebben megvizsgáljuk a specifikus problémákat, 

melyekkel a szocialista erők szembesülnek szerte a világon, 
ugyanúgy, mint a válságos tendenciák lényegével, melyek 
ezeknek az er őknek egyes szegmentumaira és alakzataira 
irányulnak, csupán néhány fontosabb általános észrevételre, 
felismerésre és tapasztalatra mutatunk rá, melyek relevánsak 
mind a mai globális történelmi pillanat értékelése, mind 
a szocializmus lehetőségeinek és kilátásainak szempontjá-
ból, mind azokban az id őkben, melyek kétségkívül magu-
kon viselik a jelentősebb történelmi válaszutak minden is-
mertetőjelét Ebben a jegyzetben mindenekel őtt azoknál a 
tapasztalatoknál és felismeréseknél id őzünk el, melyek a 
bizonyos hagyományos megközelítések és hozzáállások bí-
ráló felülvizsgálatának szükségességére ugyanúgy utalnak, mint 
néhány jelentősebb dilemmára. 

1. Az egyik lényegesebb, bizonyos esetekben a leglénye-
gesebb mozzanat, mely a jelenlegi válságos pillanatnak s 
azoknak a problémáknak a megértéséhez egyaránt szük-
ségesek, melyekkel a szocialista er ők már hosszabb ideje 
küzdenek, az a mozzanat, hogy ezeknek az er őknek sok 
esetben nem sikerült lépést tartaniuk azokkal a hatalmas vál-
tozásokkal, melyek a korszer ű  világot jellemzik Ez nemcsak 
óriási gond, hanem sajátos paradoxon is, hiszen a „defi-
níció szerint" a szocialistáknak jóval rugalmasabbaknak kellene 
lenniük, mint az összes többi politikai erőnek mindazokkal 
a változásokkal szemben, melyek a társadalmi-gazdasági és 
politikai fejlődéssel, a technika és tudomány, a kultúra, 
valamint az összes többi, társadalmilag releváns terület fej-
lődésével járnak. Hogy ez az ellentmondás kifejezettebb le-
gyen, ezek a jelenségek különösen sarkítottak a szocialista 
baloldal szektoraiban. Valóban, a szocialista erők gyakran 
tevékenykednek inkább a múlt foglyaiként, mint a jöv ő  
hanghordozóiként és protagonistáiként. Ezeknek az er őknek 
a politikai elképzeléseiben és álláspontjaiban jobban felis-
merhető  a múlt, mint a jelen, s egyre kiismerhetetlenebb 
a jövő . Szembesülve a különféle elhatalmasodó gondokkal, 
melyek többek között az említett óriási változások követ-
kezményei, ezek az erők gyakran olyan kiutat, megoldáso-
kat kínágyak föl, amelyeket a fejl ődés korábbi fázisában 
kellett volna alkalmazni, s egyre kevésbé tükrözik a mát. 
Még úgy is lehetne mondani, hogy a szocializmus átfo-
gó koncepciója túl gyakran viseli magán azokat az ugyan-
csak szembeötlő  jegyeket, melyek a modem osztálytársa-
dalom fejlődésének korábbi szakaszaiból valók. Egyre inkább 
elmaradnak a társadalom és a tudomány fejl ődésének 
igényeit kielégítő  erőfeszítések. 

A szocialista eszme gyakran nem „tartott lépést" a meg-
felelő  társadalmi környezetekben lezajló változásokkal, rö-
viden — az idő  szükségleteivel. Ennek következménye az 
a jelenség, melynek feltételes elnevezése „ideológiai ki-
merültség". Szembesülünk azzal, hogy a szocialista er ők egyes 
fontosabb csoportosulásainak bizonyos mértékben „kimerül 
az ideológiai fegyvertára". Ahelyett, hogy a szocialista eszme 
az „élen járna", gyakran a társadalmi fejl ődés mögött „kul-
log". Nem ritkák azok az esetek sem, amikor a szocialista 
erők a felmerült hatalmas és idült bajokra egyszer űen kép- 

telenek igazi válaszokat, megfelel ő  orvoslást találni. Ez az 
ideológiai „kimerültség" és a hozzá kapcsolódó elméleti 
hiányosság közvetlen hatást gyakorolt a mai válságos ten-
denciák megjelenésére. 

2. A világméretű  munkás- és szocialista mozgalmak 
által, de különösen az új társadalomért folytatott harcban 
szerzett tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutunk, 
hogy az összes áramlat és irányzat szocialistái nagymérték-
ben lebecsülték saját alapvető  feladatuk összetettségét, fontos-
ságát г  súlyát — a tervezett radikális, forradalmi társadalmi 
fordulat megvalósítását. Évtizedeken át abban a megingat-
hatatlan hitben éltek a szocialista er ők, hogy ennek a vál-
lalkozásnak legnehezebb része a hatalomért folyó harc. Ha 
egyszer magukhoz ragadják a hatalmat, és véghezviszik a 
teгnelőeszközök társadalmasítását, a „többi" már viszonylag 
könnyen és gyorsan meg fog valósulni. Ma látjuk, illetve 
tudnunk kellene, hogy mindaz, ami a „hatalom megkaparin-
tása után" következik, nem is egyszer ű, s nem is könnyű  
része a szocialista tervnek. Ellenkez őleg, a tapasztalat azt 
mutatja, hogy történelmileg szemlélve ez sokkal nehezebb 
és összetettebb része lehet a nagy vállalkozásnak. A ter-
melőeszközök. társadalmasítása fontos feltétel, de egymagá-
ban ez az intézkedés még nem biztosítja a terv teljesü-
lését. Ma tudjuk, hogy mindkét változás (a hatalom meg-
szerzése és a termel őeszközök társadalmasítása) után sok 
nagy probléma lép színre, melyekkel az el őzőekben nem 
számoltunk, és amelyekre a mai napig nem találtunk kielégí-
tő  választ Sok ismeretlen, rengeteg dilemma bukkan fel, 
melyek több figyelmet érdemelnek, megoldásuk jóval több 
tudást, időt és energiát igényel, mint amennyire korábban 
számítottunk. Itt van legalább a jól ismert magyarázatok-
nak egy része, nemkülönben egyes kommunista pártok 
valótlan kijelentései és ígéretei a gyors „utolérésr ől és el-
hagyásról ...", illetve a jóléti társadalom közelségér ől. Amikor 
bebizonyosodott, hogy ezek acélok hosszabb id őn át se 
valósulnak meg, ez nemcsak kellemetlenségekkel, hanem más 
gondokkal is járt az uralmon lev ő  kommunista pártok 
számára. 

Felvetődik itt még egy reflexió: nem igazolódtak be az 
„új ember" kialakításával kapcsolatos elvárások, melyek az 
értékek által teljesen felszabadított egyéniségr ől szóltak, az 
emberről, aki a korszerű  osztálytársadalomban formálódik. 
Hangsúlyozni szeretném, hogy az új egyéniségek kialakuki-
sának folyamata összehasonlíthatatlanul nehezebb és össze-
tettebb dolog, mint ahogyan korábban gondolták. Tudni-
illik, nem váltak be az elvárások, hogy az el őző  osztály-
társadalom fontosabb intézményeinek radikális megszüntetése, 
illetve az új társadalom és új értékrendszer proklamálása 
szavatolja az egyéniségek gyors transzformálódását, az „új 
ember` kiépülését. Az intézményes mechanizmus említett 
forradalmi átalakulásával csak a nyitás néhány el őfeltétele 
jött létre, ami nem szavatolja ennek a folyamatnak a be-
fejezését. Az új egyéniségek formálása valóban parancsoló 
szükséglet is, de maga a folyamat sokkal összetettebb annál, 
ahogyan azt korábban elképzelték. 

3. Itt az ideje, hogy kritikusan szembesüljünk a még 
mindig ható örökséggel, az úgynevezett szocialista maxi-
malizmussal. A szocialisták nemzedéke rendíthetetlenül hitt 
abban, hogy a szocializmus els őbbsége — a modem osztály-
társadalommal szemben — annyira kifejezett, hogy ennek kö-
vetkeztében az új társadalom minden területen meggyőzően 
jobb és nagyobb eredményeket ér el, s különösen fontos, 
hogy az új társadalomban lehetségessé válik az összes 
társadalmi kérdés egyidejű  megoldása, s harmonikusan össze-
egyeztethetőkké a különféle érdekek. Mi több, hittek abban, 
hogy a szocializmusban nem lesznek nagyobb érdekellen-
tétek, különféle csoportérdekek. Röviden, széleskör űen el-
terjedt az a meggy őződés, hogy a szocializmusban a tár-
sadalomnak nem kell szembesülnie a mind kényesebb 
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dilemmákkal, melyek az úgynevezett társadalmi .els őbbségek 
sorrendjének meghatározása során merülnek fel, más szóval, 
hogy nem lesz dilemma az els őbbségek körül, s nem fo-
gunk választásra kényszerülni két egyformán kívánt cél között 
(»vagy... vagy"), hanem jobbára lehet őségünk lesz „az 
egyikre is, meg a másikra is". Korábban példá Ш  nem tö-
rődtek azzal, hogy milyen és mekkora problémák kelet-
kezhetnek egy olyan rendszer kiépítésére tett próbálkozások 
esetén, .mely maximális koordináltságot biztosít, következés-
képpen központi irányítást, egyszersmind helyi autonómiát 
és önigazgatást is. Ilyen elvárások, természetesen, szép szám-
ban akadtak. Úgy vélekedtek, néhol még ma is úgy véle-
kednek, hogy az új társadalomban lehet őség nyílik „az 
egyikre is, meg a másikra is". Azt hitték, hogy az anyagi 
eszközök felosztása (a b ővített újratermelés és a fogyasztás 
között) nem lesz nagyobb problémák forrása. Ugyancsak 
igen elterjedt az a meggyőződés, hogy a szocializmus 
egyidejűleg nyújt lehetőséget a posztulált szociális egye-
lőségre és az adekvát stimulációra, ami egyúttal az alkotó-
munka elismerését is jelenti. Olyan elképzelések is meg-
nyilvánultak, hogy a szocializmus az összes politikai jog 
és szabadság egyidej ű  biztosításával lehetővé teszi minden 
polgár nézetének és álláspontjának teljes egységét Hasonlóak 
voltak azok az elvárások is, amelyek szerint összhang te-
remthető  például a teljes foglalkoztatottság (munkaviszony 
létesítése), valamint a munkatermelékenység jelent ős növeke-
dése között. Ugyanez vonatkozott a többi területre is, 
mind a belső  fejlődésre, mind a külpolitikára. Az utóbbival 
kapcsolatban emlékezzünk csak azokra a korábbi elképzelé-
sekre, hogy a szocializmus győzelmével megoldódik az egyes 
országok egymás közti viszonyának szinte az összes vitás 
kérdése; a szocialista országok példát mutatnak a világnak 
a „viszonyok új típusaival", melyre egyrészt jellemz ő  lesz 
a legteljesebb szolidaritás (internacionalizmus), másrészt egyes 
országok esetében az egyenjogúság és önállóság elvének 
maximális tiszteletben tartása. A történelmi gyakorlat meg-
győzően bizonyítja, hogy az említett és a hozzá hasonló 
elvárások nem voltak reálisak. Különösen fontos felismerés 
nek számít, hogy a társadalom a szocializmusban sem old-
hatja meg egyidejűleg az összes problémát; a szocializ-
musban is gyakran kényelmetlen választásokra keriil sor az 
egyformán kívánatos értékek, célok és els őbbségek között. 
A szocializmusban is adódnak olyan szituációk, amikor a 
problémák megoldása, azaz az egyik érdekkör kielégítése 
megköveteli a többinek az átmeneti visszaszorítását és fel-
áldozását. 

4. A szocializmus hagyományos leegyszerűsítése, azaz 
a szocializmusnak az összes termelési eszköz az összes 
termelő  és szolgáltatási tevékenység teljes társadalmasításával 
való kiegyenlítése bíráló felülvizsgálatot igényel. Kiváltképp 
az a tézis szorul felülvizsgálatra, mely az ilyen társadalma-
sításról úgy beszél, mint a szocialista átalakulás megva-
lósításához szükséges első  lepesről. Ezt az álláspontot érheti 
legelőbb elvi kifogás, mivel összeegyeztethetetlen a szocializ-
musnak, mint átmeneti típusú társadalomnak a felfogásávaL 
Ha a szocializmusra úgy tekintünk, mint a társadalom 
átmeneti formájára, ami hosszabb id őszakot jelent, s benne 
együtt élnek régi és új elemek, akkor valóban nehéz védeni 
a tételt, mely szerín a szocialista átalakulás a teljes tár-
sadalmasítással, illetve a termelóeszközök és az összes 
szolgáltató szektor államosításával kezdődik Még két poli-
tikailag sokkal relevánsabb ok áll fenn, amely ennek a 
problémának jóval körültekintőbb, szelektívebb megközelí-
tését igényli. Az els ő  ok az, hogy az összes gazdasági 
szektor és tevékenység teljes nacionalizálása máig is igen 
nagy zavarokkal járt egyes termelési ágazatokban és szol-
gáltatásokban. Tennészetesen mindenekel őtt a különféle kisebb 
termelési és szolgáltatási tevékenységekről és ágazatokról 
van szó, melyek igen nehezen tudnak úgy beilleszkedni 
a gazdaság társadalmasított ágazataiba, hogy ez ne járna 
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egyidejűleg a termék, a szolgáltatás minőségének romlásával, 
a gazdálkodás ésszerűségének és hatékonyságának csökkené-
sével. A szocialista országok többségének újabbkori törté-
nelme az adatok halmazával figyelmeztet az említett prob-
lémákra. Szem előtt tartva ezeknek az ágazatoknak biro- 
nyos napi szükségletek kielégítésében való szerepét és jelen-
tőségét, különösen a fejlettebb közösségekben, azt is meg-
állapíthatjuk, hogy ez a probléma az elkövetkez ő  években 
sokkal kifejezettebb és kényesebb lesz. Amíg egyes kevésbé 
fejlett országok a szocialista átalakulás kezdeti fázisaiban 
valamelyest még „abszorbeálhatták" az összes termelési és 
szolgáltatási tevékenység teljes társadalmasítását, az ilyen 
stratégiának ma már a fejlettebb országokban semmilyen 
kilátása sincs a sikerre. Nagyon valószínű, hogy mindegyik 
kísérletnek, mely az ilyen politika érvényesítésére irányul 
az illető  közösségekben, gazdaságilag nagy ára lenne. Nyíltan 
rá kell mutatni arra, hogy a szocialista erőknek még nincs 
annyi tudásuk és tapasztalatuk, melynek birtokában lehet-
ségessé válna ezeknek a termelési ágazatoknak és szolgál-
tatásoknak az egyformán hatásos és ésszer ű  működése még 
a társadalmi tulajdon feltételei körött is. Az említett felül-
vizsgálat másik oka abban rejlik, hogy a totális társadal-
misítás stratégiája, szemmel láthatólag, sok országban nem 
számíthat a többség támogatására. Nagyon lényeges továbbá, 
hogy többé nem remélhet átfogóbb támogatást azokban a 
társadali alakzatokban sem, melyek a szocialista er ők (a mun-
kásság részei és a közbülső  társadalmi rétegek) hagyományos 
támaszpontjának számítanak. Mivel ezek az er ők a jelek 
szerint véglegesen a szocializmusért folytatott harc úgynevezett 
békés útját választják, vagyis azt a stratégiát, mely szerint 
a szocializmus felé csak olyan mértékben lehet haladni, 
amilyent a szavazótestület szabadon alak цІó többségének a 
támogatása biztosít, akkor éz is ok ama, hogy szelektí-
vebben és körültekintőbben foglalkozzunk a termel őeszközök 
társadalmasításának tervével. 

5. A mai oszl'á/ytáisadalom megítéléséhez több realizmusra van szükség, mint a múltban. A ІІІál inkább, mert — kü_ 
lönösen a szocialista baloldal soraiban — nagyon kifejezett 
az a tendencia, hogy a társadalomról szóló elemzésekben, éпékelésekbeп, melyeken szeretnénk túlhaladni, építik, „ki- 
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egészítik" a mi szubjektív vágyainkat Objektív, bíráló elem-
zések helyett gyakran olyan megállapítások hangzanak el, 
melyek inkább megfeleltek elvárásainknak, kívánalmainknak, 
mint a tényleges helyzetnek. Ez különösen azokban a becs-
lésekben mutatkozott meg, melyek a rendszer arra való 

lehatőségeit mérlegelték, hogyan oldja fel vagy csillapítja 
a fennálló osztályok közötti szociális feszültségeket és ellent-
mondásokat, illetve hogyan fejleszti tovább a termel őerőket. 

Gyakran megtörtént az is, hogy elmélyült elemzés helyett 
„nekrológokkal" kecsegtetnek bennünket, olyan becslésekkel, 
hogy a rendszernek nincs többé esélye arra, hogy kilá-
baljon a válságból; közel a végs ő  összeomlás, a „vég". 
A kétségtelen és igen komoly ellentmondások mellett, melyek 
napjaink kapitalizmusának az elevenjébe vágnak, le kell 
küzdenünk a kísértést, hogy a kapitalizmust könnyedén 
„leírjuk". A baloldal erőinek ma sokkal hasznosabb, ha 
olyan analízishez jutnak, melyb ől fény derül arra, hogy a 
kapitalista rendszemek az összes ellentmondások ellenére ho-
gyan és miért sikerül a termel őerők fejlesztése, illetve mi-
képpen sikerül a viszonylagos szociális és politikai stabili-
tás biztosítása, mintha „ösztönz őbb" szövegekkel látnák el 

őket, melyeknek a szerzői versengnek egymással abban, 
melyikük fogja a lehető  legsötétebb tónusokkal ábrázolni 
a kapitalizmus helyzetét, azaz melyikük fogja bebizonyítani, 
hogy az összeomlás kartávolságnyira van. Ezek úgy vélik, 
éppen ily módon igazolják, hogy a szocializmus követ- 
kezetes harcosai. 

6. A legújabb politikai és osztályharcok tapasztalatai 
arra a következtetésre késztetnek bennünket, hogy a kor-
szerű  szocialista eszmének elmélyültebben és alaposabban 
kell megvizsgálnia a munkásosztály problematikáját. Ez annál 
inkább nélkülözhetetlen, mert nem igazolódtak be egyes fontos 
korábbi számítások és elvárások köztük, mindenekel őtt az, 

hogy a gazdasági és össztársadalmi fejl ődés a munkás-
osztály homogenizálódását eredményezi. Amint számtalan 
kutatás megerősíti, különösen a fejlett t őkés országokban, 

a fejldődés az utóbbi húsz évben ezzel ellentétes irányú. 
Egyre inkább kifejezésre jut a különféle megosztottság a 
bérmunkások kategóriájának egyre szélesebb, de ugyanakkor 
egyre heterogénebb kategóriájában. Az egyik következmény 
az, hogy ma sokkal nehezebb definiálni a munkásosztályt, 
mint ahogy a fejlődés korábbi szakaszaiban lehetséges volt 
Ezeknek a nehézségeknek az ellenhatása természetesen 
nemcsak a szociológiai kutatások területén érezhet ő, hanem 
különféle módon megnyilvánul a politikai hovatarto7as és te- 

vékenység vonatkozásában is. A másik fontos tapasztalat 
azt tanúsítja, hogy a munkásosztály osztályöntudatának 
fejlődése nem unilineáris, s nem is szinguláris. Az újabb-
kori .történelem azt mutatja, hogy lehetségesek a folemel-
kedések, ugyanúgy lehetségesek a valóban nagy bukások is. 
Okvetlenül számolni kell azzal a ténnyel, hogy az osztály-
tudat fejlődésére, mint a társadalmi tudatra általában, ma 
sokkal több tényez ő  hat, mint egykor. Ez különösen érvényes 
a fejlett közösségekre. a termelésben elfoglalt hely bizonyára 
nagyon fontos meghatározó körülmény, de mégiscsak egy a 
sok tényező  közül, melyek eldöntik a társadalmilag és po-
litikailag releváns álláspontok és nézetek alakulását. Sok 
országban a szocialista er ők számára még mindig nyílt 
kérdés, hogyan nyerjék meg a munkások túlnyomó több-
ségét a radikális társadalmi átalakulás ügyének. A foglal-
koztatottak struktúrájában végbemen ő  változások, melyeket a 
gazdasági fejl ődés legújabb szakasza hoz magával, főként 
pedig a tudományos-technológiai fejl ődés ezt a feladatot 
mind nehezebbé és bonyolultabbá teszi. 

7. Történelmi elő rehaladása során a szocializmust min-
dig áthatotta és kiegészítette egymást két, kulcsfontosságú 
dimenziója — az egyik bíráló, kontesztátori, a másik pozitív 
és afг rmatív. Az első  dimenziót a főbb ellentmondások, 
gyengeségek és a fennálló osztálytársadalom bírálata jelezte, 
de nemcsak a bírálat, hanem az ellentmondások fonásainak 
és alapjainak feltárása. A másik, a pozitív dimenzió a ra-
dikális altematívák tervét, az új társadalom vízióját tar-
talmazta. az  elnyomott széles rétegeket, akárcsak sok más 
progresszív csoportot, vonzotta az egyik is, meg a másik is: 
a létezőnek radikális és meggy őző  kritikája, nemkülönben 
az újnak vonzó, de plauzibilis víziója. Megítélésem szerint 
az utóbbi időben, különösen a fejlettebb közösségekben, 
bizonyos mértékben csökkent az említett második dimenzió 
politikai relevanciája. A szocialista er ők még mindig vonzzák 
a tömeget radikális, gyakran igen meggy őző  kritikájukkal, 
mely a nyílt kérdésekre és a fennálló osztálytársadalom 
ellentmondásaira irányult Néhány más bírálótól eltér ően 
a szocialisták nemcsak kritikát kínálnak, hanem nagyon 
gyakran meggyőző  magyarázatot is. Másfel ő l vannak indiká-
torok, melyek a ггól tanúskodnak, hogy bizonyos mértékben 
csökken a plauzibilitás, következésképp a пΡól az újról alkotott 
elképzelés meggyőző  ereje is, amelyért a szocialisták har-
colnak. Erre több tényező  hatott Közülük az az egyik, 
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hogy az utóbbi években kétségtelenül népsze г(ítlenné vált 
az intézményesített szocializmus gyakorlata. Ez az irányvonal 
egyre inkább megnyilvánul a szocialista baloldal köreiben, 
hogy a többi szociális és politikai körrő l ne is beszéljünk. 
Hogy ez így van, elég csak az utóbbi években a fejlettebb 
tőkés országokban tényked ő  némely kommunista pártok 
gyakran ismételgetett üzenetére` emlékeztetni: a szocializmus 
— igen, de amilyen a szocialista országokban van — nem! 
Egyre nagyobb erőfeszítéssel igyekeznek a nyilvánosságot meg-
győzni arról, hogy az a szocializmus, melyért ezek a pártok 
harcolnak, különbözni fog azoknak az országoknak a gya-
korlatától, melyekben a kommunista pártok vannak uralmon. 
A másik tényező  az, hogy a szocialistáknak még mindig 
nem sikerült olyan altematívát felkínálniuk, mely amennyire 
vonzó, annyira meggyőző  is lenne. A szocialisták még 
mindig meggyőzőbbek annak a kimutatásában, mi ellen 
küzdenek, mint annak a prezentálásában, hogy miért küz-
denek. Jóllehet sok kijelentésben világosan és meggy őzően 
szólnak arról, hogy nem óhajtják sem a nyugat osztály-
táгsadalmát, sem a kelet modelljét, egyre gyakrabban hang= 
súlyt kap a „harmadik út" szükségessége. A „harmadik út" 
melletti állásfoglalás (néhol euroszocializmusnak nevezik) 
biztosan jó irányvétel. Csakhogy az esetek többségében 
semmi sem követte ezeket az igen általánosító megnyi-
latkozásokat Még igen messze vagyunk a „harmadik út" 
világos, koherens és fejlett koncepciójától és stratégiájától. 

Végezetül foglaljuk össze azoknak a gondoknak és dilem-
máknak a lényegét, melyekkel ma a szocialista er ők szembe 
találják magukat. A gondok valóban igen komolyak. Nem 
alaptalan tehát a fennakadásról és a történelmi kimerült-
~égről, a válságos tendenciákról, mint a jelen történelmi 
pillanat alapvető  fogalmairól alkotott álláspont. Úgy vélem 
azonban, hogy a negatív irányvonal aggasztó volta ellenére 
sem lehet ezt a pillanatot a szocializmus válságaként defi-
niálni, mert sokkal inkább a szervezett szocialista er őknek; 
a szocialista elképzeléseknek a válsága, mintsem a szocializ-
musnak; mint (eszmének) a fennálló osztálytársadalom tör-
térte/mi alternatívájának A .szocialista erők valóban sok 
esetben, saját felel ősségükre, nem váltották be a hozzá-
juk fűzött reményeket; a szocialista gondólat megtorpan 
a problémák és dilemmák előtt Itt egy pillanatra sem 
tévesztem szem el ől, hogy a szocializmus sorsát nem lehet 
különválasztani a szocialista er ők szerepétő l, tevékenységétő l 
és a szocialista elképzelések fejl ődésétől. Az összefüggés 
kétségtelen, de nem unilineáris. A szocialista er ők politikai 
sikerét nem feltétlen szükséges mindig és mindenütt, amint 
már előbb is utaltam rá, a szocialista projektum meQ- 

valósításában elért megfelel ő  eredménnyel mémi, ugyanez 
érvényes ezeknek az er őknek a sikertelenségeire. Természe-
tesen ha ezek az erők hosszabb idő re megtorpannak, az 
igan súlyos és beláthatatlan következményekkel járhat a szo-
cialita alternatívák általános helyzetének és kilátásainak szem-
pontjából, abból a tényből, hogy ezek az erők a közel-
múltban Oly gyakran elbizonytalanodtak, még nem lehet 
azt a következtetést levonni, hogy ez így lesz a jöv őben is. Ellenkezőleg, az utóbbi években tanúi vagyunk bizonyos 
nyitásnak és bíráló felülvizsgálatoknak azokban a környe-
zetekben, melyekről úgy tűnt, hogy reménytelenül meg-
rekedtek saját dogmatikus pozícióiknál. 

A szocializmus vonatkozásában a XU. század hajnala 
valóban magán viseli a nagy tö гténelmi válaszút minden 
jegyét A mai válságos tendenciák felszámolása és a szo-
cializmus új távlatainak megnyitása nagyon bátor és alapos 
bíráló felülvizsgálatot igényel. Eljött annak az ideje, amikor 
nemcsak az új tá гsadaloméгt folytatott harc strátégiájának 
és taktikájának egyes komponenseit kell bíráló elemzés tár-
gyává tenni, hanem ett ől a tá гsadalоmtól örökölt projek-
tumok és koncepciók egyes összetev ő inek felülvizsgálata 
is nélkülözhetetlen. Tény, hogy a szocialista erőkre váró 
feladatok nagyok és felel ősségteljesek, ám hangsúlyozni kell, 
hogy nem megoldhatatlanok. Ugyanakkor fel kell hívni a 
figyelmet a még mindig tapasztalható elbizakodottságra, 
mely szerint biztos a siker, s magától_ bekövetkezik a p 0-
zitív kibontakozás. A szocializmus történelmi folyamatában 
új korszakot kell tehát nyitni, amely áttörést jelentene, a 
szocialista eszméknek a következ ő  században való fokozottabb 
térhódítását vonná magával . Ez töгténelmi esély , lehetőség, 
semmiképp sem bekövetkezend ő, eleve elrendelt jöv ő : 
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A szocializmus eszméje - amely egyidős a tár-I • sadalmi igazságtalansággal - racionális alapokra épül, 
a tudat és akció mozgósító erejével van felvértezve ; eredete 
másfél évszázaddal ezel őttre vezethető  vissza, és főleg Marx 
nevéhez fűződik Marx azonban az eszme és a realitás 
csak egy gyors , korlátozott találkozását élhette át : a párizsi 
kommün képében. „A munkásosztály első  kormánya" azon-
ban ahogyan ő  nevezte a kommünt - értékes, korábban 
nem tapasztalt elemekkel tette teljesebbé az új társadalom-
ról alkotott elképzelését Engelst már a XX. század kü-
szöbén elvakították a Német Szociáldemokrata Párt választási 
sikerei ; azt hitte hogy a szocializmus gyümölcse beérett 
Ám ez a szavazóurnákból ered ő  szocializmus sohasem jött 
létre . Később , közvetlenül a bolsevikok 1917-es hatalomra 
jutása után , Lenin szilárdan meg volt győződve róla, hogy 
Szovjet-Oroszország ítja a szocialista világforradalom proló-
gurat , de hamarosan kénytelen volt belátni, hogy hosszú, 
nehéz és bizonytalan az út a szocializmus felé, az európai 
proletariátus még nem fektette le a kívánt alapokat Ezen 
az úton továbbhaladva jött létre azután az államszocializmus 
- későbbi nevén a „reálszoсializmus" -, amely Sztálin alatt 
teljesedett ki. 
i 	Egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk azok törté- 
nelmi felelősségéről, akik az állam és a párt élén állva 
hozzájárultak az emlitett átmeneti körszak jellegének kialaku-
lásához, és aггól sem, hogy a kapitalizmus is elősegítette 
a folyamat elferdülését Másfel ől a kapitalizmusnak sikerült 
gyengítenie a munkásosztály harciasságát , ideiglenesen le-
fékeznie vagy megsemmisítenie forradalmi potenciálját azáltal, 
hogy a kizsákmányolás fokozásának arányában beolvasztotta 
tömegeit a rendszerbe . Emiatt a Szovjetunió - majd a 
kapitalizmus vonzásköréből kiszakadó többi ország - nem 
számíthatott az elnyomott munkásság aktív együttm űködésére, 
melynek révén ki lehetett volna küszöbölni , vagy legalább 

érezhetően gyengíteni a legagresszívabb (utóbb a yankee-im-
perializmusban testet ölt ő) kapitalizmus erőteljes gazdasági, 
politikai és ideológiai nyomását Bár a kapitalista o ffen-
zívának ezekben az országokban nem sikerült felújítania a 
régi rendszert , mégis defoг nálta a gardaságukat , korlátozta 
az életszínvonal emelkedését , létbizonytalaПságot keltett - s 
mindezt az uralkodó bürokrácia hatalmi tekintélyének meg-
szilárdítására , a belső  és külső  demokratizálódás minden 
kísérltének (Magyarors7ag , Csehszlovákia) elfojtására hasz-
nálta fel. 

Szembekerülve a rideg valósággal - a szocializmus 
eszméje problematikussá vált A történelmi tapasztalat meg-
követeli, hogy e változás két legfontosabb kérdésével fog-
lalkozzunk : a) vajon még mindig a szocializmus nyújtja a 
kapitalizmustól , mint legfőbb rossztól megszabadító egyeden 
altematívát ; b) vajon a szocializmus ma - mint emanci-
pálódási törekvés , és nem mint a keleti országok való-
sága által tagadott eszme - meghatározott feltételek és körül-
mények között megvalósítható projektum-e? 

Mivel a szocializmus eszméjét valóra váltandó pr o- 
jektumnak fogták fel, korunk fo пadalmámit a marxi 

és marxista koncepció ihlette . Persze, ez nem azt jelenti, 
hogy a szocializmust és a marxizmust azonosítanunk kell 
FeltétІenül figyelembe kell venni azt a hozzájárulást , amelyet 
a premarxista (klasszikus utópista) gondolkodás, valamint a 
marxizmussal nem azonos irányzatok (különösen az anarchiz-
mus) nyújtottak egy új társadalom képének kialakításához, 
illetve az ehhez szükséges tudat felébresztéséhez és moz-
gósításához , mint ahogyan ma is számolni kell a társa- 	~) 
dalmi mozgalmakkal (nyugaton a kömyezetvédö, feminista 
és béke-, Latin-Amerikában a keresztény mozgalmakkal), 	,I 
amelyek fiiggetlenUl attól, hogy nem mindig fogadják el a rom, 
szocializmus, még kevésbé a marxizmus eszméjét, lényegileg 
az érvényesüléséért harcolnak . A marxizmus változatlanul 
olyan elmélet , amely racionális alapot nyújt a szocializmus-
hoz, növeli a szervezés és akciók útján való megterem-
hoz, növet a szervezés és akciók útján való megteremt-
hetőségébe vetett hitet 

Marx előtt az utópista szocializmus hódított, ám ő  
mindig igyekezett elhatárolódni tőle, legyőzni korlátait és 
tehetetlenségét A történelmi realitás oldaláról szemlélve 
ismét virágoznak az utópiák , és nem hiányoznak közülük 
azok sem, amelyek felvetik a kérdést : vajon nem utópia 
a marxista értelmezés ű  szocializmus : És ha nem, akkor 
milyen mértékig sikerült megszabadulnia Marxnak a jövő  
társadalmáról alkotott elképzelésében az utópisztikus ele-
mektől? 

A kérdésre csak akkor válaszolhatunk , ha pontosan 
meghatározzuk az „utópia " fogalmát Marcuse 'ezt az eszmét 
megfosztja illuzórikus előjegyeitő l, s a valóságban életre 
hívható lehetőséggé , a marxista elmélet fontos tényez őjévé, 
és mint ilyent, „a szocialista gyakorlat vezéreszméjévé" lé-
nyetíti át ; a marxizmusból újabb — bár a klasszikus utópiák-
tól eltérő  —' utópiát hoz létre. Úgy tűnik fel, hogy ebben 
az esetben a kifejezéssel való visszaélésr ől van szó . Hasonló 
„visszaélést" fedezhetünk fel a „radikális utópia" vonatko- 
zárában is; a fogalommal Heller Ágnes egy olyan elide-
genült társadalmat jelöl meg , amely csak akkor jöhet létre, 
ha a radikális mozgalmak vállalják saját „cselekvési felada-
taikat" . Akárcsak az előbbi, ez az utópia is meg van  tisz-
títva a képtelenségektő l, mint az úgynevezett „konkrét 
utópiák" és konkretizálódó vagy megvalósult utópiák Ami 
bennünket illet* az utópiát egy léend ő, magvalósulásra 
váró társadalom elképzelt ábrázolásának tekintjük, amely 
végső  soron megvalósíthatat Іan, vagy azért , mert teljes-
séggel képtelen , vagy mert átmenetileg , ill. viszonylagosan 
lehetetlen. A jövő  társadalom projektumának utópikus jelle-
gét nem saját i ггealitása tükrözi - ilyen szempontból minden 
terv a jövő  iпealitásáпak függvénye hanem az, hogy 
lehetetlen , tehát nem váltható valóra. 

Ha az utópiát így értelmezzük , akkor világossá válik 
Marx bírálata az utópista szocializmusról , továbbá az az 

i 



igyekezete, hogy fi merüljön bele a leend ő  társadalom 
_ részletes leírásába. Az utópizmus bírálata és az ebb ől eredő  

elhatárolódás szükséges el őfeltétele egy új társadalom ésszer и  
és effektív létrehozásának. A jöv ő  illuzórikus megítélése —

_• a jelen reális lehetőségeit figyelmen kívül hagyó viszonyulás —
akadállyá válik a világ tényleges alakításában, mert csak 
racionális, objektív elmélet nyújthat alapot a szocializmus 
kivitelezhető, nem utópisztikus elképzelésének megvalósítá-
sához. E feladat fontos része Marxnak a t őkés társadalomról 

4 " szóló elemzése. Azt azonban le kell szögeznünk , hogy ez 
a bírálat nemcsak a klasszikus utópiára , hanem a tegnapi 
és mai reformizmusra és az ultгabaloldaliságra is vonat-
kozik. Ezek az irányzatok arra törekszenek, hogy lehetetlent 
lehetővé, a megvalósíthatatlant valósággá tegyék, és a vágyott 
társadalmat a) az emberek jóindulatának segítségével ; b) mint 
a kapitalizmusból a szocializmusba vezet ő  fokozatos átmenet 
elkeriilhetetlen eredményét és c) a „forradalom alkimiájával" 
(Marx) foglalatoskodók A ex niholo forradalmának" termékeként 
hozzák létre. 

Marxnak a szocializmusról való elképzelése emancipált, 
ugyanakkor nem utópikus. Ez azonban nem jelenti azt, 
hogy nem tartalmaz — a korábban említett értelemben —
utópisztikus elemeket Fellelhet ők benne relatíve utópisztikus 
mozzanatok — abban az értelemben, hogy valóra váltásuk 
itt es most nem lehetséges Így a kommunista társadalom —
azokkal a jellegzetességekkel, amelyeket Marx A gothai program 
kritikájában adott meg — relatív utópia, és még hosszú 
ideig az marad: mindaddig, amíg életre nem jön egy olyan 
(szocialista) jelenkor, amelyben megfoganhat Reális lehet őség 
hiányában ezt az eljövendő  társadalmat nem lehet tudományos 
alapokra helyezni, s ehhez mérten olyan utópiáról van szó, 
amely kitölti az ismereteinkben még tátongó űrt. Ám a ma 
utópiája a holnap lehetősége és realitása lehet; ezért viszony-
lagos, ideiglenes. 

Abszolút értelemben véve Marxnál is találhatók utópisz-
tikus elemek , mert az itt, most es azonnal kívánalmainak 
nem feleltek meg. Megítélésünk szerint ezek az elemek a 
következők: Marx gondolatvilága utópikus, a) amikor úgy 
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III Mindez nem jelenti azt, hogy Marx közömbös maradt 
• az új társadalom jellemzőivel, a feléje vezető  utak- 

kal s eszközökkel szemben. Már ifjúkori művében, A hegeli 
államfilozófra brrálatában egy leendő  társadalom lehetőségeit 
boncolgatja, melyet „igazi demokráciának" nevez; jellemz ője 
a magántulajdonra és a polgári társadalom szétszakított-
ságára épülő  politikai állam megszűnése. Az 1848-ban íródott 
Közgazdasági--лlozófra keziratokbaП  az új társadalom, a kom-
munizmus „az ember és természet, az ember és ember között 
feszülő  konfliktusok megoldását"; az embernek a dolgokhoz, 
ilL embertársaihoz fűződő  viszonyának új formáit tárja fel; 
fő  jellegzetessége, hogy az ember, megszüntetve az elidege-
nedést, ténylegesen is birtokolja termékeit és egzisztenciá-
jának feltételeit A kommunista kiáltványban (1848) az osztályok 
és politikai állam elhalása után az egyén és közösség sza-
badságának alapelve válik uralkodová: a régi burzsoá tár-
sadalom helyett „szabad társulás jön létre, amelyben minden 
egyén szabad fejlődése válik a közösség szabad fejlődésének 
feltételévé". A tőkthen a szabadság fogalma ismét meg-
erősítést nyer, az új társadalmat" a szabad emberek olyan 
társulásának" jellegével ruházza fel, amelyben megvalósít-
ható lesz „minden egyén teljes és szabad fejl ődése". A fel-
szabadításra törekvés annyira kifejezett, hogy Marx az új 
társadalmat a „szabadság birodalmának" nevezi eL A gothar 
program kritikájában ez a társadalom osztály, politikai állam 
és árutermelés nélküli, a javakat minden ,egyén szükség-
lete szerint osztják fel. E társadalomhoz — a kommunista 
társadalom magasabb formájához — egy átmeneti id őszak 
után jutunk el, melyet Lenin kés őbb szocializmusnak ne-
vezett el. 

Milyen szerepet tölt be az állam a kapitalizmustól 
a kommunizmusig tartó átmenet folyamatában? Ha  Marx  az 
államban „csak a társadalom tagjaival szembehelyezked ő  
és az ellenük szerveződő  erőt" látta, akkor semmi esetre 
sem fedezhette fel benne — ahogyan 1 acalle állította — az 
új társadalom megteremtésének mozgatóerejét Ellenkez őleg: 
úgy vélte, hogy az államnak — mint illuzórikus emberi 
közösségnek a megszüntetése nélkül lehetetlen igai emberi 
közösséget létrehozni. A felszámolására irányuló folyamatnak 
a hatalom megszerzésének pillanatában meg kell kezd ődnie. 
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képzeli — bár nem mindig —, hogy a jöv ő  társadalma a 
kapitalizmus ellentmondásainak elkerülhetetlen, eredménye; 
b) amikor úgy véli — de úgyszintén nem mindig —, hogy 
a magántulajdon megszüntetése szavatolja az emberi e lide-

genedés megszűnését; c) amikor az ember felszabadítását 
minden elidegenedés végleges felszámolásaként értelmezi; 
d) amikor feltételezi, hogy a „szabadság birodalma„ a munka 
után következik — a „szabad idő" megszerzésének joga — 
mint a felszabadulás mércéje — nem vitatható, ennek ellenére 
el kell ismerni a „szabad idő" elidegenítésének lehetőségét: 

ez a kapitalizmus valóságához tartozik. 
Ha Marxnak, mint az utópizmus bírálójának nem sikerült 

teljesen szabadulnia hatásától, akkor ez még kevésbé sikerült 
a későbbi marxistáknak: Leninnek az Állam és љГгаdalomban 

és Mi a teendő? című  szervezési utópiájában, vagy a gerilla 
„foquismo"-t alkalmazó latin-amerikai teoretikusoknak Marx-
nál azonban felsorolt tévedései ellenére az aintiutópizmus 
győzedelmeskedik; ez annak köszönhet ő, hogy mivel minde-

nekelőtt fonđdalmár volt, aki teoretikusként is „a világ 
megváltoztatásáról" elmélkedett, aki teoretikusként is „a világ 
megváltoztatásáról" elmélkedett, írásaiban kevés figyelmet 
szentelt annak a társadalomnak, amely mint cél, eszme 
vagy tervezet egész gondolkodását és tevékenységét kitöl-
tötte. Ha saját jelenére — a kapitalizmusra —vonatkozó 
elemzéseit összehasonlítjuk azon írásaival, melyekben a jöv ő  
társadalmának referenciái lelhet ők fel, akkor a jelen elem-
zései kerülnek túlsúlyba, és ez éppen ellentétben áll mind-
azzal, ami minden utópista szocialistával történt — és történik. 
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Éppen ezért Marx nagy jelentőséget tulajdonít (Polgárháború 
Franciaországban c. művében) a párizsi kommün intézkedé-
seinek, hogy azokat a funkciókat, amelyeket addig az állam 
bitorolt a polgári társadalom ellenében, visszaszolgáltassák, 
megszüntetve ezzel a bürokrácia hatalmát, er ősítve és ki-
teljesítve a demokráciát, ill. közvetlen fo пnáját. Marxnál a 
demokrácia elválaszthatatlan az állam megszüntetésének fel-
adatától. Mivel ez halaszthatatlan feladat, a demokrácia is 
szerves része az átmeneti id őszaknak. Ez a fejletlenebb 
szakasz — amelyet rendszerint azonosítanak a szocializmus-
sal — nem egyéni sajátosságokkal biró külön társadalmi  forma,  
hanem benne már meg kell valósulnia annak, amit Marx 

j olyan nagyra becsült a párizsi kommünben: az igazi demokrá-
ciának, egy olyan társadalom korlátaival és ellentmondásai-
val szemben, amely nem a „saját alapjain" fejl ődik (A gothai 

4 program kritikája), és amelyben még mindig egzisztálnak 
az osztálynak, az állam és az árutermelés. Mindezen kor-
látozások ellenére a társadalom tagjainak többsége az állam 
és teгnelőeszközök tényleges birtokosa kell hogy legyen. 
Ezért a szocializmus kizá гja a politikai elnyomást és gaz-
dasági kizsákmányolást, bár az egyenl őség, szabadság és 
demokrácia még mindig nem éri el azt á magas szintet, 
melyet a fejlett kommunizmusban feltételezünk. 

A jövő  társadalmáról alkotot vízió Marx egész mun-
kásságában fellelhető, különösen A gothai program krftikájá-
ban. E szempor;tból fontos az új társadalom hamis értel-
mezésére vonatkozó kritikája és a Kéziratok 1848-ból c. dol 
gozata, amely azonos a „durva kommunizmus" és „politikai 
kommunizmus" bírálatával, mert ezekben még mindig meg-
nyilvánul az emberi elidegenedés.** Engelsnél talán kevésbé 
filozofikus, de annál erőteljesebb bírálatot találunk, amikor 
Lasalle híveivel szembeszállva az államnak a szocialista 
társadalomban betöltött szerepét elemzi. A Szociáldemokrata 
Párt erfurti programjának tervezetével kapcsolatos egyik kom-
mentárjában (1891) ezt írja: „amit 'államszocializmusnak' ne-
veznek, az olyan rendszer, amelyben az állam veszi át a 
magánvállalkozó szerepét — ezáltal egyetlen kézben össz-
pontosul a gazdasági kizsákmányolás és a politikai elnyoma-
tás ereje".*** Elvetve a szocializmus és az államosítás azono-
sítását, habozás nélkül kimondja: „Amióta Bismarck államo-
sításba fogott, megjelent valamiféle hamis szocializmus .. . 

amely minden államosítást szocialistának nevez, elvetve minden 
egyéb folyamatot"***** Ha tehát az állam válik a ter- 
melőerők tulajdonosává, az eredmény a munkás kettős 
(politikai és gazdasági) rabsága. 

Marxnak és Engelsnek az új társadalomra vonatkozó 
pozitív és negatív nézeteit szem el őtt tartva kidomborít- 
hatunk néhány fontos alaptulajdonságot: 1) a termel őerők 
feletti magántulajdon megszüntetése, 2) társadalmi tulajdonba 
vétele, 3) az állam funkcióinak egyre nagyobb fokú átru-
házása a társadalomra, 4) a társadalmi élet tényleges demokrati-
zálódása, 5) az egyre jobban kibontakozó önigazgatás, nemcsak 
vállalati és ágazati szinten, hanem a társadalom minden más 
területén. Így tehát a demokrácia nem bontakozhat ki, 
ha az állam a bürokrácia hatalmában van. A politikai 
állam csak akkor halhat el fokozatosan, ha az önigazgatás 
a társadalom minden szintjére kiterjed. 

Ezek a fontos alaptulajdonságok világosan utalnak a jöv ő  
társadalmáról alkotott marxi elképzelés emancipált jellegére. 
Az ilyen önállósodás csak akkor lehetséges, ha általa a 
szabadság alapelve az ember önrendelkezéseként szilárdul 
meg mind gazdasági, mind politikai vonatkozásban. Az 
önállósulási tartalom azonban nyilvánvalóan nem elegend ő  
a szocializmus projektumának vagy eszméjének bizonyítá-
sához. Az utópista szocializmusnak is voltak ilyen tartalmi 
jegyei. Azoknak, akik a tényleges, effektív, hatásos emancipá-
lódásra törekednek — márpedig Marx ezt tette —, az ilyen 
formáktól el kell határolniuk magukat, mivel e projektumok-
ból hiányzik a valóra váltásukhoz szükséges közvetítő  eszköz. • 

IV Marx számára a szocializmus mindenekel őtt  alter- ; ♦ • natívakért volt szükséges, hogy ennek birtokában 
a munkások felszabadulhassanak a t őkés kizsákmányolás 
alól. Az imperializmus fázisában a kapitalizmus legjobban 
a harmadik világ országait zsákmányolja ki és nyomja el, 
s ezáltal nemcsak a Nyugat munkásosztályával szemben 
követ el gaztetteket, hanem az emutett népékkel szemben 
is, amelyeknek a nemzeti felszabadulásért vívott harca 
egyesül a szocializmusért vívott harccal Korunkban, amikor 
a teпnelőerők folyamatos fejlődése ökológiai katasztrófával 
fenyeget, vagy az emberiség létét veszélyezteti, nukleáris 
világégést idézhet el ő, a szocializmus alternatívaként minden 
eddiginél szükségesebbé válik. Nemcsak azért van szükségünk 
a szocializmusra, hogy éljünk, hanem azért, hogy túlél- 
jük ezt a veszélyt, és létezzünk. ilyen vonatkozásban ma 
ismét drámai erejű  Rosa Luxemburg régi dilemmája: szocializ- 
mus, avagy barbárság? Most azonban ez a barbárság a 
harmadik lépcsőfokra jutva már ökológiai katasztrófát vagy 
atomháborút jelent. A szocializmusra manapság nemcsak 
a munkásosztály és a harmadik világ leigázott népeinek fel- 
szabadítása érdekében van szükség, hanem az egész emberiség 
felett lebegő  veszély elhárítása végett is. A szocializmus 
ebben a vonatkozásban létfontosságú projektum. 

Bármennyire szükségesnek látszik is, a szocializmusért, 
ha nem tűnik lehetsegesnely senki sem fog harcolni. Nem-
csak lehetségesnek, hanem megvalósíthatónak is. A sz осializ-
must reális lehetőségként kell feltárnunk, felfedeznünk, mert 
csak akkor váltható valóra, ha lehetséges is. Mégsem valósul 
meg mindagy, ami megvalósítható. A szocializmus nyilván-
valóan nem egyetlen lehetőség, hanem a más lehetőségekkel 
harcolva koegzisztál; és ahogyan az egyik lehet őség meg-
valósul, úgy a másik vagy a többi eleve nem válhat valóra. 
A szocializmus lehetőségének gyökerei a kapitalizmus gaz-
dasági és társadalmi struktúráira vezethetők vissza Vannak 
azonban más lehetőségek is; az autokratikus „államszocializ-
mus"-tól — amely már bizonyos körülmények közepette 
életre kelt — egészen a barbárság utolsó lehet őségéig, a 
nukleáris világégésig. Már hangsúlyoztuk, hogy Marx .min- 
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denekelőtt a számára jelenkornak számító kornak, a való-
ságnak, a kapitalizmusnak a teoretikusa volt, nem pedig 
utópista szocialistaként a jöv ő  valamilyen látnoka. Ha a jövő  
felszabadított társadalma megvalósul, akkor ez nemcsak azért 
következik be, mert a jelen megtagadása és túlhaladása 
miatt szükség van rá, hanem mert ennek adva van lehe-
tősége. E folyamat iniciáló feltételek közé tartozik a kapi-
talizmus kiteljesedése, a termel őerők feltartóztathatatlan fej-
lődése, a tőkés berendezés strukturális ellentmondásainak 
kiéleződése, a változások történelmi mozgatóerőinek megje-
lenése stb. A kapitalista valóságnak világfolyamataként való 
immanens fejlődése a szocializmust megvalósíthatatlanná teszi. 
Ezek szerint tehát a szocializmus nemcsak a kapitalizmus 
szükséges alternatívája, hanem reális történelmi lehet őség 
is, noha kitartunk amellett, hogy nem ez az egyetlen le-
hetőség. Marxnál tehát ésszer ű  az összefüggés a jelen 
elemzése és egy felszabadított társadalomról alkotott elkép-
zelése között, noha ma már tudjuk, hogy a (kapitalista) 
valóság és a (szocialista) lehet őség között nem ez az egyet-
len összefüggés. Weber és a frankfurti iskola követ ői hang-
súlyozták, hogy a jelen tagadása kedvezőtlen lehetőségeket 
bontakoztathat ki, amelyekre — mint már említettük —sajátos 
foгіnában Marx és Engels is figyelmeztetett, a „durva kom-
munizmusra", illetve a lassalle-i államszocializmusra vonat-
kozó bír(іlatában). Marx szemében a szocializmus lehetséges 
alternatíva, a kapitalizmus alapvet ő  ellentmondásai alóli 
felszabadulás, megmentő  megoldás. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy nincs másfajta, nem emancipált jelleg ű  poszt-
kapitalisztikus lehetőség, és nem jelenti azt sem, hogy a 
szocialista lehetőség valóra váltása kénysze гіíen a tőkés rend-
szer ellentmondásaiból fakad. 

Marx egyiket sem tagadja, esetében az a fontos : ő  tárta 
fel, hogy a szocializmus reális lehetőség, amely valóra is 
váltható . Ezáltal a probléma más irányba terel ődik: ez az 
irány a reális történelmi lehetőség és a lehetőség megva-
lósulása közötti szükségszerű  meditáció . Marx számára a 
reális lehetőség kérdése egyben e lehet őség érvényesülésé-
nek kérdése is. Épp ez a kategória húzza meg a határ-
vonalat Marx és az ultópista szocialisták között Attól a 
pillanattól kezdve, amikor felfedte a reális lehet őséget, a 
megvalósulás lett a céL Igy tehát nem csak a . reális lehe-
tőségre van  szükség, hanem a lehetséges megvalósulásra is, 
melyet akkor érhetünk el, ha megtesszük a szükséges lé-
péseket Ezek között els ősorban a szocializmust kell elfo-
gadnunk, mint 

al reális lehetőséget (illetve magával a realitással együtt 
fogant lehetőséget) és mint 

értékes lehetőséget A szocializmus nemcsak reális le-
hetőség, amelyet maga a társadalmi fejl ődés indított meg, 
hanem a kapitalizmusnál fejlettebb társadalmi szervez ődési 
forma is. Nem azért fejlettebb ez a fonna, mert lehet ővé 
teszi a termelőerők zökkenőmentes fejlődését (a szocializ-
mus gazdasági koncepciója), hanem mindenekelőtt azért, 
mert kirekeszti az elnyomatás és a kizsákmányolás viszonyai 
nyújtotta lehetőségeket Vagy még azért is, mert a terme-
lést az egész társadalom szolgálatába állítja , a termelőerők 
fejlődésének ütemét és módszereit az egész társadalom szük-
ségleteihez alkalmazza . Erről az értékről, illetve a szосializ-
musnak a kapitalizmus feletti magasabbrend űségéről alkotot 
tudat — és a következetes meggy őződés, hogy felsőbbrendű  
társadalmi formáról van szó, mert érvényesíti a szabad-
ságot, a jogot és a demokráciát — igen fontos abból a szem-
pontból, hogy a kizsákmányoltak és elnyomottak beléphes-
senek a szocializmusért vívott harcba. Ez azonban a saját 
részéről megköveteli mindazt, ami abból a meggy őződésből 
fakad, hogy reális és értékes lehet őségről van szó, w г  
гá kell ébrednünk arra, hogy 

a szocializmus ajánlatos lehetőség. Ajánlatos a tár-
sadalom átalakulásának más lehetőségeihez képest, mert 

ezzel az egyéb lehetőségek felszabadító tartalmunkra nézve 
meddők, vagy életre keltésük szempontjából kevésbé ha-
tékonyak Csakis ezt szem el őtt tartva tudatosodhat az em-
berekben, hogy részt kell vállahііuk a szükségszerű  köz-
vetítő  folyamatokból (szervezés és akció ), mert az értékes 
reális lehetőség csak így válhat valóra. 

Láthatjuk tehát , hogy a szocializmus megteremtése nem-
csak a reális lehetőségek ismeretét követeli meg, hanem a 
meggyőződést, hogy egy olyan értékes lehetőségről van szó, 
amelynek érvényesüléséért érdemes harcolni . És nemcsak az 
érdemesnek bizonyuló harcról van  szó, hanem a szükséges 
harcról , mert ahogyan már emutettük , nem ez az egyet-
len lehetőség ; hanem csak olyan lehetőség, amelynek az 
érvényesülés során a többi felett kell gy őzedelmeskednie, 
ez a tény viszont kellő  tudatosságot ,s megfelelő  szervezést 
és akciót követel. 

A tőkés rendszer és a szocializmus között tehát nincs 
elkerülhetetlen összefüggés . Ami létezik, ami van, az csak 
a kapitalizmus valósága és a szocializmus lehet ősége közti 
racionális összefüggés . Így tehát, ha a szocializmus elméleti 
lehetőségként a kapitalizmusvalóságából ered, ez nem vonat- 
koztatható ezen lehetőség és a megvalósulás közti össze- 
függésre . Nemcsak azért , mert nem ez az egyetlen valóra 
váltható lehetőség, hanem azért , mert ez a megvalósulás 
olyan szubjektív tényezőt követel, amely nem lelhető  fel 
a kapitalizmus gazdasági és társadalmi valóságában, agyaz 
megköveteli , hogy az emberek tudatosan vállalják reális, 
értékes és kívánt lehetőségként, és oda hassanak , hogy va-
losaggá is váljon. Egyszóval a szocializmus lehetséges és 
megvalósítható , de nem szükségszerű, nem elkeгiilhetetlen, 
mert nemcsak a megvalósulását el ősegítő  reális feltételek-
től figg, hanem a szubjektív feltételektől (a tudattól, szer-
vezéstől és akcióktól) is, amelyek a lehetségesb ől valóságot 
érlelnek . Amennyire ez valóra váltható , annyira elkerülhető  
a másik, és fordítva : amennyire érvényesülést nyer ez utóbbi, 
annyira távolodunk el az emancipálódás szocialista lehet ő-
ségeitőL Messze vagyunk tehát attól, hogy biztos révbe 
jussunk, holott a rév már felt űnt a láthatáron , mert az utat 
bizonytalanná teszi az a körülmény , hogy ez a révbe ju-
tás nem szükségszerü , nem elkerüülhetetlen. Ezáltal a szo-
cializmus lehetősége nem vész el, hanem valóra váltásában 
még jobban bővül az emberek tudatának és akciójának 
szerepköre. A reális lehetőségre való tekintettel a szocializ-
mus az emberek tudatos harcának ered őjeként jöhet létre, 
nem pedig a történelmi fejl ődés szükségszerű  eredménye-
ként, és még kevésbé úgy, ha az emberekre valamilyen 
felsőbb instancia (állam vagy a párt) kényszeríti. 

Ha pillantást vetünk az 1917-es orosz forradalomra 
és sorsának későbbi alakulására, lehetővé válik számunkra 
a marxi szocializmus és a történelem összehasonlitása. Az 
idő  múlásával fokozódik történelmi jelent ősége e forradalom-
nak, amely megszüntette a tőkés termelési viszonykat, és 
a történelmi szempontból igen kedvezőtlen feltételek kö-
zepette megindította egy új társadalmi rendre való áttérés 
folyamatait Ez a forradalom egyértelm űen bebizonyította, 
hogy reális lehetőség nyílt a burzsoá társadalmi viszonyok 
és az elnyomó állam hasonló megszüntetésére. Bizonyítást 
nyert, hogy a kapitalista fejl ődés szempontjából elmaradott 
országban - amely a világ tőkés államainak leggyengébb 
láncszeme lett a háború következményei és a burzsoá ál-
lam széthullása miatt (Lenin) - lehetséges széttörni e lánc-
szemet Azért, mert a számbelileg kiebbségben lev ő, de 
harcias proletariátus képes volt a parasztság nagy részét 
forradalmi harcba vinni. Nem az a lehetőség valósult meg 
tehát, amelyet Marx a fejlett t őkés országok esetében el őre 
látott, a тaт  a kapitalizmusból a kommunizmusba való át-
térés kezdete. A gothai p rogram laitikájaban Marx a konkrét 
történelmi feltételek közepette lehetetlennek vélte az ilyen 
fejlődésnek - ebben az esetben a fiatal szovjet köztársa-
ság fejlődésének - távlatait Valójában az a lehet őség vált 



V A  szocializmus és a valóság találkozása, vagy fél-
• resikerült találkozása számos bírálatot váltott ki. 

Egyesek célja az volt, hogy a szocializmusból ne legyen 
valóság, mások ezzel szemben igyekeztek segíteni a szocia-
lizmus megvalósulásának útjában álló akadályok leküzdését 
A szocializmust vagy legalábbis a róla alkotott bizonyos 
elképzeléseket érő  bírálatok keresztüzében az eszme vál-
sagba került: ilyen vagy olyan okok és a különféle eszmei 
áramlatok miatt sok szempontból kérdésessé vált A szo-
cializmus elvitatására számos bírálat, kifogás hangzott el, 
tagadták vagy leszűkítették felszabadító jellegét, elvetették 
megvalósíthatóságát, lehetséges voltát 

Az emancipált jellegét tagadók közé sorolhatók azok 
is, akik napjainkban is felidézik, ismétlik Bakunyin kriti-
káját, és a marxi szocializmusban az állami és az auto- 
ritárius szocializmus egyik változatát látják. Ezt azzal az 
állítással támasztják alá, hogy Marx szerint az átmeneti 
időszakban szükségesnek mutatkozhat az állam, az ő  véle-
ményük szerint viszont a forradalom els ő  és közvetІen fela-
datai közé tartozik az állam hatalmának megszüntetése. 
Mellőzvek a hasonló felfogású abszolút utópizmust és az 
államszocializmus klasszikus marxista bírálatát, mégcáfolhatat-
lanul kimondhatjuk, hogy Marx etatizmusellenes álláspontra 
helyezkedett, amikor belátta, hogy teljes szabadságról szó 
sem lehet mindaddig, amíg az állam fennáll. Emiatt már 
ifjúkorától kezdve kidomborította, hangsúlyozta a politikai 
állam, tehát a társadalom peremére szoruló és a társada-
lommal szembehelyezkedő  autonóm állam elhalását. A párizsi 
kommün történelmi tapasztalataira alapozva azt szorgalmazta, 
hogy az állam fokozatos elhalásának közvetlenül a hatalom 
megszerzése után kell megkezd ődnie. Marx tehát az állam-
ban látta a társadalom „rákos daganatát"; ma is főként 
őrá kell hivatkoznunk, de ez még nem zárja ki azt, hogy 
átmenetileg szükség van a munkások egy olyan igazi ál-
lamára, amely képes önnön határainak kijelölésére. Így tehát 
senki sem hivatkozhat ?vlarxnak az államra vonatkozó állás-
pontjára, hogy megcáfolja a szocializmus emancipált jellegét 

A szocializmus ilyen jellegét tagadják azok is, akik a 
szocializmus és a valóság kapcsolatát a korábbi kapitalista 
valóság vagy a marxi eszmék logikus és szükséges követ-
kezményének tartják. Egyesek Max Weber pesszimista tör-
ténetflozófiájára támaszkodnak, amely szerint a kapitalizmus 
elkerülhetetlenül egy olyan rendszerhez vezet, amelyben kul-
minál az intézményesítés, az egzisztencia formalizálódása 
és bürokratizálódása, azaz  mindaz, ami már a tőkés rend-
szerben fellelhető. Ez a rendszer valójában a szocializmus 
lenne, illetve az ilyen weberi gondolatvilág hívei szerint 
ez lenne a „reálszocializmus". A történelmi folyamat ered-
ményét a tőkés valóság logikus, immanens és szükségszerű  
következményeként magyarázzák, miközben kizárják annak 
lehetőségét, hogy e valóságból elidegenült társadalom szü-
lessen. Aki elfogadja a történelem ilyen és hasonló feltételeket 
nem ismerő  és könyörtelen determinizmusát, csak az tudja 
elfogadni a kapitalizmus és a szocializmus összefüggésének 
ilyen megállapítását A szocializmus tagadásának egyik ilyen 
változata az emancipáció lehet őségeként a „reálszocializmust" 
logikus, szükségszerű  és valójában fatális kapcsolatba hozza 
a szocializmus marxi eszméjivel, a „bükkfafej űek" filozóviá- 

valóra, amelyet Marx nem irányzott el ő , 7a7  a szocialista 
építés másfajta átmeneti id őszaka következett be. Marxi 
kifejezéssel élve ez tulajdonképpen az áttérésre való áttérés 
volt, nem pedig a kommunizmusba, A7a7 a szocializmusba 
való áttérés. Mivel az objektív történelmi feltételek kizár-
ták a klasszikus marxista feltételek közötti áttérés lehet ő-
ségét, nyílt lehetőségként — és felszabadási altematívaként 
— a forradalomra hárult a szocializmus építése, különösen 
anyagi alapjainak megteremtése. A valósághoz tartoztak azon-
ban a külföldi események, a polgárháború, a t őkés országok 
katonai intervenciója, a gazdaság megsemmisítése és elfojtása 
— mindez más lehetőségeket is szült, köztük a korábbi rend 

viss7aиllításának és a kapitalizmusra való visszatérésnek a 
lehetőségét. Az orosz nép harca, de mindenekel őtt a meg-
tizedelt proletariátus a bolsevik párt vezetésével megakadályoz-
ta ennek kibontakozását, és utat nyitott egy felszabadu-
lási alternatíva, a szovjet hatalom meg őrzése és a szocia-
lizmusra való nehéz és bizonytalan áttérés ell őt 

Ma, hét évtized után láthatjuk, hogy ez a megkezdett 
áttérés nem jutott el befejezéséig — a szocializmusig. Nem-
különben azt is láthatjuk, hogy ez a folyamat áll, mert 
nem érezhető  a stagnálást letömi képes igazi társadalmi 

erők hatóim A társadalmi tulajdonnak állami tulajdonná, a 
proltárdiktatúrának pártdiktatúrává való alakulása, az „egész 
nép államának", mint a néppel szembeni különálló állam-
nak a létezése világosan jelzi a szocializmusra való áttérés 
folyamatának megtorpanását; ezt mutatja az is, hogy a mun- 
kasok nem vesznek részt a gazdasági és politikai jelleg ű  
általános döntések meghozatalában. Ha úgy véljük, hogy a 
szocializmusra való áttérés folyamata megrekedt, akkor még 
kevésbé nevezhetjük szocialista társadalomnak azt a társa-
dalmat, amely e folyamatból keletkezett Nem lehet ilyen 
jelzővel illetni egy olyan társadalmat, amelyben az állami 
tulajdon az uralkodó viszony, és a bürokraták irányításával•
az állam monopolizálja és totalitarizálja a társadalmi életet 
Még kevésbé lehet ez a kapitalizmus új formája, mert a 
termelőeszközök nincsenek megántulajdonban, és az áruter-
melés még kevésbé generalizálódott Uj, centralizált és hier-
archikus felépítésű  társadalomról van  szó, amelyben egy új 
osztály, a bürokrácia tartja kezében a gazdasági és a po-
litikai hatalmat, minden szférát, a társadalmi lét minden 
intézményét kettős dominanciájának logikájához alakítja.  

Amennyiben helytálló a megállapítás, hogy az 1917-es 
forradalom utáni években nem volt reális feltétel a szocia-
lizmus létrejöttére, art mindenképpen meg kell állapítani, 
hogy a kapitalizmusból a szocializmusra való áttérésnek 
megvolt a lehetősége, éspedig a szükséges anyagi, politikai 
és ideológiai alapok lefektetésével. Hogy ez a lehet őség miért 
nem kelt életre, és hogy helyette miért alakult ki egy a 
„reálszocializmus" fogalmaként ismert társadalom, annak 
okait nemcsak a létrejöttét el ősegítő  számos objektív kö-
rülményben (az elmaradottságban, a forradalom nemzetközi 
elszigeteltségében, a nyugati proletariátus vereségében) kell 
keresnünk, hanem számos szubjektív tényez őben is, mint 
amilyen a politikai pluralizmus megszüntetése, a párton be-
lüli eltérő  tendenciák kialakulása, mindenfajta bírálat elfojtása, 
az ellenzéki áramlatok (az anarchisták, a bolsevik baloldal, 
a „munkásellenzék"), tahót mindazok likvidálása volt, akik 
a forradalmi folyamatok demokratizálásáért, az autoritarizmus, 
a centralizmus és a bürokratizmus megszüntetéséért küzdöttek, 
vagyis az ellen harcoltak, ami már kialakult, és ami a 
későbbiekben a „reálszocializmus" magvát alkotta 

Azt azonban el lehetett volna kerülni, hogy a szo-
cializmusba való átmenet folyamatát olyan társadalomba 
fagyasszák be, amely a tulajdonjog, az államberendezés és 
az osztályviszonyok természetszer űsége folytán — a büro-
kráciával, az új uralkodó osztállyal együtt — megkérd őjelezi 
a felszabadulást, holott az egész folyamatnak ebben az 
irányban kellett volna haladnia. 

A forradalom első  éveiben voltak más lehetőségek is, 
olyanok, amelyekért a párton belül és kívül is jelent ős for-
radalmi erők küzdöttek Emlékezzünk csak vissza a kron-
stadti tengerészek zendülésére, akik bolsevikoknak vallották 
magukat, madj a későbbi, ugyanazon párton belüli és az 
áttérés folyamataira jellemző  szemléletbeli különbségekre, 
amelyek egészen a sztálinizmus megszilárdulásáig tartottak. 
A különféle lehetőségek közül azonban az az egy valósult 
meg, amely az idők folyamán a „reálszocializmusban" 
csúcsosodott ki 
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jóra redukálva. Ez a francia „új filozófusok" álláspontja. 
Akárcsak az előző  esetben, egy történelmi tényt úgy mu-
tatnak be, mint egy korábbi valóság (a kapitalizmus) fej-
lődésének elkerülhetetlen következményét. Ismét determinista 
koncepcióval állunk szemben, de ez alkalommal abszolút 
idealista jellegűvel, egy valóság — a „reálszocializmus" —
szükségét és elkerülhetetlenségét hasonlítja össze és viszi-
nyitja a szocializmus eszméjéhez, amelyből következően ez 
a reálitás ered. Mindkét esetben az a feltevés, hogy a meg-
határozó tényező  — a tőkés valóság vagy a szocializmus 
marxi eszméje — egyetlen lehet őséget szül, a weberi bü-
rokratikus szocializmust hozza létre, vagy a francia „új filo-
zófusok" szerint a „bükkfafej űek" szocializmusát. E feltevés 
hazug voltára azonban már rámutattunk, mert egyrészt egy-
fajta realitást csak egy más valóság szülhet olyan lehet őségek 
közepette, amelyeknek gyökerei e valóságból erednek, tehát 
olyan lehetőségből, amely nem egyetlen és nem is elke-
rülhetetlen, másrészt tudjuk, hogy az eszmék — ide sorolva 
a szocializmust is —önmaguktól fogva még nem hoznak 
létre semmilyen valóságot. 

A szocialista eszmék felszabadító potenciálját azok is 
tagadják — mint Rudolf Bahro akik most ezt össze-
függésbe hozzák „a nyugati civilizációban uralkodó széls ő-
séges öngyilkos tendenciákkal.****** Miután Bahro igen ügye-
sen bírálta a „reálisan létez ő  szocializmust", és arra a — 
nem éppen ügyes —következtetésre jutott, hogy ez a modell 
továbbra is csak a harmadik világ számára jó —, mert ez 
szavatolja iparosodását, miáltal emancipált potenciálját a 
Nyugatra korlátozza, ez viszont ugyancsak determinista és 
eurocentrikus koncepció s kritikáját kiterjesztette magára 
a szocialista elméletre is. Ezt pedig ökológiai extrémizmus-
ból tette, amelynek felszabadító formaként kellene szerepel-
nie, mert ez a fonna már kisiklik a szocializmus kezéb ő l. 
Ha viszont ez a modell az embernek a természethez való 
újfajta viszonyulását követeli meg, az ember és a természet 

egységét (amelyr ől az ifjú Marx beszélt),****** *  akkor a 
szocializmus távol áll áltól, hogy e formát elveszítse, lehet-
ségessé és szükségessé tegye. A nyugati burzsoá civili-
zációra jellemző, hogy az ember egyre jobban uralja a 
természetet, mivel termel őerői egyre fejlettebbek. Csak a szo-
cializmus szavatolhatja e hatalom ellen őrzését, ezek szerint 

a termelőerők olyan irányú fejlődését is, amely nem for-
dul a természet ellen, következésképp az ember ellen sem. 
Történelmi tény, hogy a termelőerők korlátlan fejlődését 

tekintve az embernek a természet feletti hatalma a burzsoá 
emancipáció elengedhetetlen feltétele volt, de ez semmi esetre 
sem jelenti azt, hogy a szocializmusnak is — amelynek célja 
az ember emancipálódása — tartania kell magát a burzsoá 
mintájú termeléshez. Csak a társadalmi viszonyoknak a szo-

cializmus által elő irányzott radikális változása teremtheti 
meg a kiegyensúlyozott, helyes viszonyt az ember és a 
természet között, olyant, amilyent korunkban a kömyezet-
védők jogosan követelnek. A Bahro által olyan kategoriku-
san képviselt követelmény távol áll attól, hogy kizárja a 
szocializmusnak mint emancipált követelménynek az igénylé-
sét, ám követeli, hogy a szocialista eszmék mentesülje-
nek a produktív tendenciáktól, amelyek minden bizonnyal 
gyengítik vagy lerombolják az eszme emancipált potenciálját. 

A leggyakrabban azonban nem a szocializmus eman-
cipált tartalmának elutasítása, elvetése lelhet ő  fel az eddig 

emelített álláspontokban, hanem megvalósulása reális lehet ő-

ségének tagadása, ez viszont utópiává teszi a szocializmust 
Ez a tagadás mindenekelőtt arra az érvre épül, hogy a 
szocializmus nem történelmi szüksgsze гíség, főként pedig 

nem sorolható a kapitalizmus történelmileg szükségszer ű  el- 

lentmondásai közé. Ez a felfogás abból a feltevésb ől in- 

dul ki, hogy a szocializmus a történelmi dialektika szük- 
ségszerű  eredője, és mivel nem a történelem gyümölcse- 
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ként keletkezik, helye csakis az utópiák között van. Marx 
elmélete azonban nem ilyen előfeltételre épül, noha egyes 
esetekben úgy tűnik. A feltlevés szerint a szocializmus a 
történelmi fejl ődés kötelező  és elkerülhetetlen eredménye. 
Marx szerette volna igazolni — és igazolta is hogy a 
szocializmus reális lehetőség, vagy hogy megvalósulása reális 
lehetőség. Azt senki sem gondolta úgy, hogy a kapitaliz-
mus vívmányai elegendők, vagy hogy az új társadalom meg-
teremtésének legfontosabb feltétele — a termel őeszközök fe-
letti magántulajdon megszüntetése — az egyedül lehetséges 
mód. 

A szocializmust, mint felszabadult társadalmat az utó-
piára korlátozzák azok is, akik a pesszimista weberi kon-
cepcióból indulnak ki, amelyet bizonyos formában a frank-
furti iskola is elfogad. E koncepció szerint a legújabbkori 
történelem téves irányban halad (ami a frankfurti iskola 
számára az instrumentalizmuson alapuló értelem negatív 
dialektikája lenne). Az emberi egzisztencia materializálódá-
sának ilyen negatív dialektikája természetesen nem az e lide-
genedéstől mentes szabad társadalomhoz, hanem a bürokrá-
cia győzelméhez és a „reálsz осializmushoz" vezet. Így te-
hát a szocializmust nem lehet összefüggésbe hozni azokkal 
a reális lehetőségekkel, amelyek a kapitalizmus ellentmondá-
saiból alakultak ki. Ha tehát nincs logikus és ésszer ű  össze-
függés a szocializmus és a kapitalizmus között, és ha nem 
vagyunk hajlandók lemondani a felszabadító, emancipált 
perspektívákról, akkor a megoldás csakis utópisztikus lehet, 
amit vagy nyiltan bevallunk, vagy új köntösbe burkolva 
álcázunk. Innen erednek Adomo és Habermas új utóipi~i is. 

Andomo Esztétikai utópf гΡíјában a művészet az ellent-
mondásokról és lehetséges megbékélésükr ől alkotott leg-
kifejezettebben megnyilvánuló tudattá válik. A m űalkotás 
az egészet alkotó tényez őket összefogva egy olyan felsza-
badult társadalmi egység modelljeként vagy példájaként je-
lenik meg, amelyben minden elem (egyén) integrálódik. 
Ez a repressziQ nélküli társadalom szervez ődésének modell-
je. A művészet magában foglaljá és ígéri a szabadságot: 
a forma felszabadításában —úgy, ahogyan ezt minden igazi 
új művészet igényli — a társadalom felszabadulása rejlik. 
Igen ám, de ebből a reális társadalomból hogyan juthatunk 
el egy, már előre meghatározott távlatig, vagy olyanig, 
amelynek kulcsát a művészet adja meg? Hogyan lehet az 
esztétikai szférából áttérni a valóság síkjára? Adorno utópisz-
tikus esztétikája erre nem ad választ, mint ahogyan egyet-
len más utóipia sem. 

Habermasпál kommunikációs utópiára bukkanunk. Az 
új, emancipálódott társadalmat a szabadság új instituciona-
lizálásában lelhetjük fel, ez a társadalom a tagjai közti 
zavartalan kommunikációra épül: tehát olyan társadalom lenne, 
amelyben a kommunikáció ésszerűsége és akciója világosan 
megkülönböztethető  az instrumentalizmuson alapuló ésszer ű-
ségtől és akciótóL (Ez utóbbit Habermas tévesen a mun-
káról alkotott marxi koncepciónak tulajdonítja). Habermas 
úgy véli, hogy ezáltal az új társaalmat annak a modem 
világnak a negatív dialektikájával hozza összefúggésbe, amely-
ben az instrumentalizmus elvét valló racionalizmus ural-
kodik. Az elidegenedéstől mentes társadalom gyökerei tehát 
az emberek közti kapcsolatokban rejlenek, ez ad lehet ő-
séget — a racionális eszmecserék útján — az egyének ak-
cióinak általános egybehangolására, ami viszont az e lide-
genedéstől mentes társadalomra jellemz ő. Ebben a leendő  
eszményi tá гsdadalomban mindenekelőtt az ideális kommuni-
káció érvényesülne. 

A habernasi konstrukció a megbomlott kommunikáció 
problémáját kiragadja a kizsákmányolás és a dominancia 
viszonylatából, de a konstrukció idealisztikus jellegét most 
nem taglaljuk, csak annyit mondunk a leend ő  eszményi 
társadalmi közösséggel kapcsolatban, hogy Habermas nem 
jelöli meg azokat a közvetítőket (intézményeket, formбkat, 



csak a jelenbe való beletörődés igazolására szolgál, mert 
csakis a jelenre hárul a feladat, hogy a legkisebb em- +1 
beráldozattal legyen elérhet ő  a javulás. Ez a komformiz-
mus a szocializmus diszkvalifikálása  olyan formában is, hogy 
a jelennek előnye van minden próbálkozással szemben, és 
csak az ezután realizálandó projektum jegyében kell a jelent 
megváltoztatni, ami lényegében azt jelenti, hogy a jöv őtő l 
függ. Sem a szocializmus, sem a kommunizmus, e maga-
sabb rendű  társadalmi forma nem lenne mennyország, de 
a jelenleg fennálló társadalmakra való tekintettel épp emiatt 
nem szűnik meg helyes és vonzó eszmének lenni, amelyért 
lehet és kell is harcolni. 

A szocializmus megvalósulásának lehet őségeire károsan 
hatnak az olyan elképzelések is — Nyugat-Európa esetében 
a strukturális változások távlatainak hiányában hogy a 
„realizmus" a rendszerbe való bekapcsolódásra utal, a kor-
mány munkájában való részvételre, ide sorolva még a „nyu-
gati értékek" megvédéséért vállalt katonai felel ősség meg-
osztását, is, mert ezáltal kedvez őbb feltételek teremtődnek 
arra, hogy a burzsoá államot megfosszák pozíciójától, ami 
majd megkönnyíti a szocializmusba való átmenetet Egyet-
len történelmi tapasztalat sem utal arra, hogy az irányítás-
ban, a konnányban való hasonló részvétel aláásta volna 
a burzsoá hatalmat, s ilyen módszerrel sikerült volna utat 
törni a kizsákmányolást és elnyomatást nem ismer ő  tár-
sadalom felé. Ettől függetlenül biztosra vehető, hogy a meg-
teremtett társadalmi viszonyok a rendszer keretében nem 
teksinthetők tartós megoldásoknak Felesleges is szólni a ггól, 
mennyire káros egy népre — és általában az emberiségre 

ha egy ország belép valamelyik katonai tömbbe, kü-
lönösen abba, amelynek élén a legagresszívabb t őkés ország 
álL Súlyos válságok idején a rendszer komoly problémáinak 
leküzdésre szolgáló, a munkasosztaly áldozattételét megkö-
vetelő  megoldások felkutatásához hozzájárilva, a magukat 
még mindig szосialistának nevező  szociáldemokrata pártok 
(francia, olasz, spanyol stb.) tulajdonképpen a t őkés rendszer 
adminisztrátoraivá válflak, noha a szocializmusról alkotott 
eszmék életre hívására törekednek Az eurokommunizmus 
veszélyesen közeledik egy meddő  stratégiához azáltal, hogy 
a reprezentatív államnak és intézményeinek keretében igyek-
szik békés átmenettel utat nyitni a szocializmus el őtt Egyér-
telműen fel kellene hagynia ezzel a stratégiával, hogy ne 
tápláljon újabb illúziókat, amelyek inkább távolítják, mintsem ~ 1 
közelebb hoznák a szocializmus megvalósulásának lehet ő- 
ségét. 

eszközöket), amelyek lehet ővé tennék a kommunikációt, 
azt sem fejti ki, hogy mindez miként válhat valósággá a 
gazdasági és a társadalmi struktúra gyökeres megváltozta-
tása nélkül, és azt sem, hogy az ilyen eszményi kapcso-
latot hogyan lehetne fenntartani a leend ő  elidegenüléstől 
mentes társadalomban. Habermas visszavághatna — és helye-
sen vágna vissza —azáltal, ha azt mondaná, hogy az utó-
pistának elég felvázolnia a jöv ő  képét, nem szükséges arra 
ügyelnie, amire már a kezdet kezdetét ől szükség van: hogy 
e jövő  vázlatából valóság legyen. 

Vт  Néha leegyszerűsített érvekhez folyamodunk — in-
l . kább spekulatívabbakhoz, mintsem empirikusakhoz, 
hogy a szocializmus megvalósulásának lehetetlenségéről 

alkotott elképzeléseket terjesszük. Így született meg az az 
állítás is, hogy a szocializmus azért sem lehetséges, meri 
ellentétben áll az emberi természettel, s ezek szerint ab-
szolút utópia. Ez az állítás két premisszából indul ki: 1) 
megváltoztathatatlannak tartja az emberi természetet, amely 
minden egyénben fellelhető  (Marx ezt a tételt a Feuerbach-
ról szóló tézisében helyesen bírálta); 2) ezen emberi ter-
mészet megváltoztathatatlan jellegzetességei közül kiemeli 
az önzést, amelyből következ ően az „emberi fenevad" meg-
semmisítené a szocializmusra emlékeztet ő  összes projektumot, 
mert az ellentmond az emberi természet megváltoztathatat-
lan jegyeinek. 

Az első  tétel hamis, mert amit emberi természetnek 
nevezünk, az a diszpozíciók — a tudat, a kreativitás, a 
társadalmi jelleg stb. —összessége, amely csak történelmileg 
fejlődik, és nagyon sok megnyilvánulási formája van. Bizo- 
nyos történelmi és társadalmi feltételek közepette, különös-
képpen a burzsoá társadalomban az önzés T ő térbe kerül. 
A második premissza az emberi természet univerzális és 
megváltoztathatatlan jellemvonásainak rangjára emeli a tör-
ténelmieleg konkrétan megnyilvánuló olyan társadalmi jelleg-
zetességeket, amelyek ellentmondanak a szocialista társadalom-
nak, ahol a társadalmi sajátosságoknak, mint amilyen a szo-
lidaritás és az együttm űködés, pozitív formában kell meg-
mutatkozniuk. Akik elfogadják azt, hogy az ember természe-
téből eredően önző  — mint ahogyan ezt a polgári idea 
lógusok vallják —, csak azok tartsák lehetetlennek az olyan 
társadalom létrejöttét, amely az egyén és a társadalmi cso- 
portok közti viszonyokban az önzést megfosztaná az ural-
kodó szereptő l. 

Még több szimplifikáció lelhető  fel abban az igyekezet-
ben, hogy a szocializmust abszolút utópiaként diszkvalifi-
kálják azáltal, hogy olyan leend ő  társadalmi formára jellemző  
tulajdonsággal ruházzák fel, „amelyben mindenki boldog lesz, 
és amelyben megszűnnek a harcok", vagy olyannak festik 
le, hogy ez az „új és boldog világ, amelyben csak igaz-
ság létezik". Az ilyen „megváltó" társadalomról szóló tézis 

LWJ !  
Befejezve a szocializmus koncepciójának elemzését, 	јІј ) 

látjuk, hogy nem hiányoznak az egyfajta pesszimizmus kia- 
lakulását elsősegítő  reális elemek Ezek közül csak a négy 
legfontosabbat említjük: 1) a „reálszocializmus" és az ilyen 
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modellhez tartozó kelet-európai társadalmak diszkreditálása; 

2) a Nyugat munkásosztályának passzivitás, pártjainak arra 
való képtelensége, hogy felfrissítse a II. és III. Interr,acio- 
nálé kimerült stratégiáját; 3) az imperializmus offenzívája, 
amely a Varsói -Szerződés országait defenzív állásba kény-
szeríti és az emberiséget megsemmisító atomháborúval fe-
nyegeti; 4) a termelőerők korlátlan és defonnátódott fej-

lődése, amely aláása az emberi élet természetes alapjait, 
és ökológiai megsemmisülést okozhat 

Mind a négy tény lerombolhatja azzal kapcsolatos il- 
lúzióinkat, hogy egyre jobban és elkerülhetetlenül haladunk 
a szocializmus felé. Minden töretlen haladás, minden frene- 
tikus optimizmus csak álmodozásba kergethet, tompítja a 
problémákról alkotott tudatot, gyengíti vagy megbénítja az 
akciót A szocializmusnak semmiféle racionális távlata nem 
alapozódhat ilyen és hasonló optimizmusra. A gyógyír ter- 
mészetesen nem a másik véglet, a határtalan pesszimizmus, 
mert az ebbő l fakadó kétségbeesés, csüggedés megakadályoz 
minden racionális projektumot, megbénít minden kezdemé- 
nyezést Vannak olyan tények, amelyek birtokában gátat 
emelhetünk a pesszimizmus el őtt Nem a szovjet modell 

' az egyetlen lehetséges forma, mint ahogy ezt a jugoszláv 
l tapasztalat is igаzolja, de bizonyos szempontból más€ajta 

történelmi tapasztalatainak és passzivitásának ellenére a nyu-
gati munkásosztály sem merítette ki forradalmi potenciálját, 
és nem is mondta ki az útolsó szót. Ez a potenciál, elég-
telenül ugyan, de Nyugaton is megmutatkozik az új társa-
dalmi erők képében; például a kömyezetvédelmi, feminista 
és békemozgalmak tevékenységében A harmadik világ orszá-
gaiban, ahol a kizsákmányolás és elnyomatás a leger ősebb, 
a forradalmi hév egyáltalán nem lanyhul, ellenkkez őleg, egyre 
jobban fellángol. Elég, ha csak utalunk Közép-Ame гіka né-
peinek a szuverenitásáért és függetlenségért folytatott har-
cára, a jenki-imperializmus ellen vívott küzdelmére, amely 
különösképpen kifejezésre jut Nicaragua harcában, forradal-
mának hősies győzedelmeskedésében Nicaragua népe ezt ma 
is hatalmas áldozatok árán védelmezi. 

Ezeket a tárgyilagos értékeléseket csak ko ггekcióként 
használhatják azok, akik mindent nyugati szemszögb ől szem-
lélnek, és akik szemet hunynak mindaz felett, ami nem 

hatolhat át egy ilyen prizmán. Természetesen nem a for-
radalmi stratégia és a szocializmusért vívott harc — bizo-
nyos adag pesszimizmust kiváltó —vereségének ignorálásáról 
van  szó. Itt a jóindultú pesszimizmusra gondolunk, és nem 
a reakció egykori és jelenlegi szónokainak óhajtott és szán-
dékos pesszimizmusára. Ha a szocialista perspektívát okosan 
fogadjuk el, és nemcsak nemes óhajként vesszük tudomá-
sul, nem fogunk egy elkeriilhetetlennek vélt szocializmus 
létгejőttéгe vámi, és nem is esünk kétségbe egy olyan szo-
cializmus miatt, amelyről azt hisszük, hogy sohasem fog 
megvalós~ni. A határtalan optimizmus és a feneketlenül 
mély pesszimizmus között szükséges, lehetséges és életre 
hívható .projektumként áll a szocializmus, de csak abban 
az esetben, ha téltételei teljesülnek. Kötelez ően ezek közé 
sorolható a szocializmus értékeiről alkotott tudat, a for-
radalmi eltökéltség, a forradalmi szervezés és akció. 

A XXI. század küszöbén ez a szocializmus kizárja 
az ortodox marxizmus euforikus optimizmusát és mindazok 
pesszimizmusát, akik a nehézségekt ől és a vereségtől vissza-
rettenve inkább árnyékban szeretnének maradni, félrehúzódni, 
nem pedig befolyásolni a történéseket; kizárja mindazokat, 
akik a reménytelenséggel igazolják erőtlenségüket, tehetet- 
lenségüket- 
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I. Szocialista eredmények — kapitalista hegemónia 
Talán joggal állíthatjuk, hogy a XX. század a szocialista 

mozgalmak és forradalmak évs7a7ada. A XXI. század, a 
harmadik évezred küszöbén mintegy ötvenre tehet ő  a „szo- 
cialistának" nevezett országok száma. A szocializmus fogalom-
körébe tartozik a reálszocializmus a Szovjetunióban és Kelet- 
-Eцгópában, továbbá az afrikai szocializmus; a szocializmus 
kínai útja és a munkásöПigazgatás jugoszláv szocializmusa; 
a franciaországi szocializmus, a nyugat-e шópai szociáldemok-
ráciák és a Szocialista Internacionálé demokratikus szoci-
alizmusa... Melyik szocializmusról beszélhetünk hát, ha táv-
latait taglaljuk? Tisztázni kell ezt, különösen mert Mussolini 
is szocialistának tartotta magát, és a német fasiszták pártjának 
is „nemzetiszocialista" volt az elnevezése .. . 

Ne kezdjük azonban definíciókkal, mert a szocialista 
forradalmak és az önmagukat szocialistának nevez ő  országok 
száma — csalóka dolog. A „szocialista forradalmak évszá-
zadának" végén el őreveti ámyékát — a nyugtalanság. Ez 
legalább négy okra vezethető  vissza 

Az első: a szocialista tendenciak és a kapitalista világ-
rend mély válsága ellenére nem d őlt meg a kapitalizmus 
gazdasági, politikai és katonai hegemóniája. A t őke érték-
többletet teremtő  funkciójának gazdasági elve és a polgári 
hatalmi fonna politikai elve — amely a demokrácia és az 
állami tekintély között ingadozik — messzemen ően megha 
tározza a fejl ődést 

A második a „szocializmus" realitása nem azt mutatja, 
amit kezdetben sejtetett A szocializmus megvalósulásának 
formája manapság a nemzeti állam. Az államok pedig, 
akár tőkés, akár szocialista államok, szembe kerülnek egymás-
sal. Amíg csak egy ország építette a szocializmust, addig 
az államközi konfliktusokat lehetséges volt a kapitalizmus 
és a szocializmus közötti küzdelem folytatásaként értelmezni. 
Mióta az Usszuri folyónál eldördültek a fegyverek, és a 
kínai katonaság megütközött Vietnam hadseregével, azóta a 
békés koegzisztencia szocialista elve összeegyeztethetetlen a 
reálszocializmus nemzeti-állam-fornájávaL Új гa át kell gon-
dolni az 1917-es utópiát, „kimerült az októberi forradalom 
ereje" — állapította meg az Olasz Kommunista Pá rt  az 
1981. december I3-i lengyelországi puccs után. 

A haгnadfk: ebből erednek a marxizmusnak, a tudo- 
mányos szocializmus elméletének problémái. Szükségtelen, 
mint már annyiszor tettük, ismét szót ejteni „a marxizmus 

válságáról" de a marxizmus mint elemz ő  teória és a marxiz- 
mus mint konkrét utópia közötti távolság nem elhanyagol- 
ható hiányosság, ha a marxizmust Gramsci szellemében 
a „gyakorlat filozófaájaként" értelmezzük. Noha a világ 
különböző  részeiben különféleképpen képzelhet ő  el a konkrét 

1 utópia — hogy mi a szocializmus, milyennek kell lennie —, 
ez a probléma mindenütt felmerül, még ha azok, akik 
szemlátomást háttérbe szorítják, nem is akarnak tudni róla, 
és a „szocialista építés" eredményeire hívják fel a figyelmet 

A negyedik. a konkrét utópia manapság minden eddi- 
ginél többet várhat a termel őerők fejlettségi szintjén meg- 

teremthető  gazdaságtól, de figyelembe kell vennie az érem, 
másik oldalát is: hogy e termelőerők pusztítókká válhatnak, 
hogy a technika és a. technológia nem semleges, hanem — 
természetéből eredően —elő idézheti e vívmányok olyan igény-
bevételét és az olyan kommunikációt, hogy a konkrét utópia 
iszonyattá válik. 

Az évszázad elején tehát úgy t űnt, hogy az októ-
beri forradalom utat mutat a szocializmus felé, a szocializ-
musba. A szocializmus építése egy o гѕzágban — nyilván-
való történelmi szükségszer űségként — a szocializmus ter-
jedésével párhuzamosan magával vonta, hogy számos nemzet 
a szocializmus építésének útjára lépett. Csak egy részük 
tartja magát a szocialista világrendszer részének (els ősorban 
a Varsói Szerződés tagállamai), s többé-kevésbé mindegyik 
a világpiachoz kapcsolódik, ahol a kapitalizmusé a szó 
(még ha külső  eladósodás formájában is). Mi a szocializmus 
manapság, és milyen távlat? Ere a kérdésre majd a század-
vég ad választ 

II. Szocializmus utólagos iparosodással 

Mi a szocializmus? Melyik szocializmus? A hagyományos 
válasz így hangzik: ha a történelmet teleologikus folyamat-
ként értelmezzük, akkor a szocializmus: nagyobb racionalitás 
az emberi életnek a polgári társadalmasításnál tartalmasabb 
formában való szervez ődésében. E forma alapvet ő  jellemzője, 
hogy nem magánszemélyek, hanem a társadalmi intézmények, 
elsősorban az állam rendelkezik a termelési eszközökkel. 
A formának ez a megváltozása forradalmi aktus, és te гmé-
szetesen nem játszódhat le rövid id ő  alatt Hosszabb vagy 
rövidebb időszakra van szükség az ilyen értelm ű  emanci-
pálódáshoz, amelynek cselekvő  alanya a munkásosztály. A 
munkásosztály „külön pártba" szervez ődik, ez a párt egysé-
gesíti az osztályt, és megteremti a kollektív, nem egyéni 
és nem korporációs cselekvéshez szükséges konszenzust 

Ez a modell magában foglalja a reálszocializmus minden 
összetevőjét: az ésszerűsítést és a modernizálást, a te гmelő-
erők fejlesztését, a társadalmi termék növelését, a termelési 
eszközöknek a hatalom alapjaként való fejlesztését, éspedig 
a szocializmus építésének alanyaként fellép ő  munkásosztály 
szervezetének, a pártnak a vezetésével. A gazdasági újra-
termelést a központi tervezés szavatolja az említett cél 
szellemében, az összes társadalmi er ők maximális és álta-
lában kampányszer ű  mozgósítása révén. 

Ez ternészetesen csak a modell vázlata Hiányzik bel őle 
az árnyaltság, de azért nem téves. E modell gerince a 
társadalomszervezés ésszer űségéről és ésszerűsítéséről szinte 
a természeti tö гvényszeгűségek mintájára alkotott elképzelés. 
A szocializmus mint a felhalmozás folyamatának ésszer ű  
megszervezése a gyorsabb fejl ődés érdekében, a kapitalizmus 
stagnáló tendenciájával és piaci anarchiájával ellentétben —
ez volt Lenin, Preobrazsenszkij, Buharin és nemzedékük 
elmélete; kései követ őik még ma is vannak, de tanács-
talanok. A szocializmusnak ez a projektuma a munkás- 
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mozgalomnak „a racionalizálás kultúrája" egyevezés ű  áramla-
tához — a XX század el ős haгnadához — kötődik, ahhoz 
az elképzeléshez, hogy a tudománynak a munkában, a ter-
melésben és a társadalmi folyamat tervezésében való alkal-
:nazása meggyorsítja a haladást. 

A II. és a III. Intemacionálé más-más álláspontot 
foglalt el e kérdésben olyan szempontból, hogy a szociál-
demokraták szerint megfelelő  szervezéssel már a kapitaliz-
musban ésszerűen és válságok nélkül alakítható e rendszer 
(„szervezett kapitalizmus"), a Kommunista Intemacionálé 
viszont szigorúan kitartott amellett, hogy a társadahni szer-
vezet ésszerűsítésére csak a tőkés hatalom megszüntetése 
után, a szocializmus megalapozása során nyílik mód Leninnek 
a szocializmusról szóló definíciója nemcsak találóan tömör 
megfogalmazás volt, hanem az elképzelés lényege is: „a szo-
cializmus: az egész ország villamosítása plusz szovjet hatalom". 
Úgy tűnt, hogy a Goszplan már meg is valósította az ésszer ű  
tervezést 1926-tót kezdve, tekintettel a t őkés rendszerek 
1929-es világválságára. Taylomak a munka tudományos elem-
zésén alapuló elméletét egyébként nemcsak a Szovjetunióban 
fogadták el, hanem a szociáldemokrata szindikalisták Német-
országban és másutt is, az ésszerűsítésen fellelkesedve. A futó-
szalag a termelőerők olyan lendületes fejlődését helyezte 
kilátásba, amely a szocializmust jelent ősen előbbre viszi 
a kommunizmus felé vezető  úton. A gyorsabb fejlődés 

e ésszerűségének mércéje ekkor ez lett: utolérni és elhagyni 
a kapitalizmust — ez a fejl ődés célja. A termelési intéz- 
kedések elvontsága — e megfogalmazásokról szóló vita során 
— csak ritkán keriilt szóba az anyagi, kulturális és szellemi 
élet értékeinek vonatkozásában. 

A szocializmus fokozatosan a hatékony utólagos tpaгоso- 

dós táгsadahnává vált. Ezen nem kell csodálkozni, mert 
a társadahnasítás különböző  szocialista formáira kizárólag 
aг  elégtelenül fejlett vagy fejletlen országokban került sor, ha 
figyelmen kívül hagyjuk az olyan kivételeket, mint az NDK 
vagy Csehszlovákia. A Szovjetunióban, Kínában csakúgy, 
mint Magyarországon vagy Jugoszláviában igen er őteljes 

a társadalmi erőknek az extenzív iparosításra való ered-
ményes mozgósítása Természetesen az ilyen modemizálás, 
iparosítás és mozgósítás modelljének korlátai mindig szembe-
ötlenek, ha a kampány jellegű  tervezést árnyalt összehango-
lósnak kell felváltania; amikor nem a nagy tervek telje-
sítése a kérdés, hanem a fogyasztók milliói számára termel ő  
gépezet decentralizált összehangolása Az ésszerüsítési krité-
riumok alkalmazása ugyanis rendszerint felszínre veti a 
hiányosságokat, s mivel a racionalizálás valóra váltása szük-
ségszerűen a központot ig wolja, ebben az esetben a legi-
timálás szenved csorbát. Megkezd ődik a hibákért és mulasz-
tásokért felelős tényezők utáni kutatás. A hatalmi harc 
visszatetsző  jelenségei, a bűnösök keresése, az önkritika, 
a szemforgatás aláássa az els ődleges egyetértést és gyengíti 
a szocializmus „propagandisztikus tendenciáit". 

A racionalizmus tehát ésszer űtlenséggé válhat saját mér-
céivel értékelve. Eггő l részletesebben kellene szólni, hogy 
a „melyik szocializmus'?" kérdésre adott válasz révén be-
bizonyítsuk: ismét felül kell vizsgálni a „szocializmus" 
projektumát. Az „ésszer űség” vonatkozásában nem fogad-
hatjuk el Max Webemek és Misesnek vagy von Hayeknek, 
a szocializmus egykori polgári bírálóinak érvelését, akik úgy 
vélik, hogy az ésszerűséget s ennek alapján a jólétet csak 
a piaci mechanizmus hatása szavatolja. Ez az érvelés azon 
a nézeten alapul, hogy a raciónalitás sajátságos európai 
fogalma időben a múltból átnyúlik a jöv őbe, és földrajzi 

szempontból is `  az egész világra vonatkoztatható. E nézettel 
élesen szembehelyezkedett Oskar Lange és Lippincott, még 
mielőtt Novosilov, Nyemcsinov, Sztrumilin és mások be-
bizonyíthatták volna az ésszerű  tervezés lehetőségét. Idő-
közben Leontyev népgazdasági mérleg-modelljét a kapitalista 
gazdasági tervezésben is alkalmazták. A szóban forgó irraciona- 
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litás azonban a szocializmus ipari formájának határára vo- 
natkozik. Ennek a fonnának a sajátossága, hogy bár túl- 
haladta a kapitalista tulajdonformákat, következésképp a be- 
lőlük eredő  kisajátítási módozatok speciális korlátait is, a 
tevékenység gyakorlati racionalitása elvileg azonos; úgy tetszik, 
elképzelhető  az iparosítás bizonyos méret ű  me»orsítasa, 
de nem „a szabad termelők társulása" is, amelyről Marx és 
Engels A kommunista kiáltványban szóltak. Szem előtt tartva 
a kapitalista világrend szerkezetét, az elégtelenül fejlett or- 
szágok fejlesztési stratégiaként az iparosításban való lemara- 
dást csak a nemzetgazdaságok ellen őrzése mellett és a világ- 
piactól való részleges védelem (disszociáció) révén pótol- 
hatják — a szocialistának nevezett stratégia által. Fz7el ma- 
gyaгбzható, hogy sok nép szocialistának nevezi önmagát. 
Érdemes lenne azonban tanulmányozni és alátámasztani az 
alábbi nézetet: az iparosodás bizonyos szintjéről kezdve 
(sőt esetenként már előbb is) maga. az  iparosodás válik 
olyan problémává, amelynek megoldása megköveteli a te гnelés 
és az újrateгnelés társadalmi szabályozásának új formáit. 
A társadalmi szabályozáson itt egyaránt értjük a gazdasági 
újratermelés módját (a te гnelés módját) és a hatalom 
politikai megszervezését (a társadalmi fo гmбсiókat). 

E ponton magyarázatra van szükség. Megszoktuk, hogy 
tőkés vagy szocialista termelési módról vagy társadalmi 
foгmбгб l beszélünk, mint két külön típusról. Bizonyos szem-
pontból ennek van is értelme, de nem zárja ki, hogy 
a terenelési módszerek vagy a társadalmi formációk komplex 
képződmények, számos elemből állnak, amelyeknek más-más 
a hagyományuk és jelentőségük az egész társadalomra 
nézve. Az állami intézmények rendszere például a t őkés 
társadalomban aktív szerepet tölthet be a gazdasági új гa-
termelésben (keynesizmus), vagy távol maradhat a gazda-
sági folyamatoktól .(neoliberalizmus). Ezáltal módosul az 
osztályok közötti viszony, a társadalmi döntésekre való be-
folyás formája, az ideológiai kontextus stb. Következésképp 
az egyik formából a másikba való áttérés úgy értelmezhet ő, 
mint a fonna változása a társadalom keretében, јf гadalom 
nélküli átalakulás. Minél rugalmasabban viszi véghez egy 
társadalom a szükséges átalakulást, annál nagyobb lehet ő-
sége van a halaszthatatlan problémák megoldására.. A másik 
társadalmi rendszer — hogy így nevezzük —, a szocializmus 
kétségtelenül megoldotta az elmaradottság, a függ őség, a sze-
génység problémáját —példa erre a Szovjetunió, Kína, Kuba, 
Észak-Korea stb. Ez a fonna — bizonyos módosításokat 
tekintve — távlatot jelenthet olyan országok számára is, 
mint Nicaragua. E feladathoz való alkalmazkodás azonban 
gátolhatja más problémák megoldását, és újakat idézhet el ő . 
Úgy látszik, nem véletlen, hogy a fejlett ipari társadal-
makban nem keriilt sor szocialista forradalomra, de szociál-
demokratikus változások következtek be: jóléti társadalmakká 
fejlődtek, a Keynes-féle állami beavatkozások ellensúlyozzák 
az úgynevezett korporációs tömböket. 

Gramscinak a transzformációról folytatott vitája után e I 
fogalom inkább negatív el őjelű, mivel arra utal, hogy a 
munkásmozgalom és szervezetei alkalmazkodnak azokhoz I 
a tendenciákhoz, amelyek révén a burzsoázia biztosítja ha-
talmát. Két érv azonban e fogalom pozitív értelmezése 
mellett szól. Az első : a szocialista társadalmak is kénytelenek 
— a stabilizálódás és a hatalom megtartása végett — vál-
tozásokat eszközölni, egyébként merevvé válnának és szét-
hullanának A másik: a változások, illetve a passzív forra-
dalom ellentéte, az aktív forradalom sok történehni hely-
zetben absztrakt, nem felel meg a kö пilméпyeknek, kivi-
hetetlen. Rosa Luxemburg felhívta a figyelmet a reformok 
és forradalom dialektikájának szükségességére, és ezzel rávilá-
gított arra, hogy a transzformálódás refo пnstratégiaként is 
értelmezhető. Szükség van  tehát változásra, ha a szabá-
lyozás egyik módja már nem képes megoldást találni a 
problémákra, vagy ha működésének módszere révén több 
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problémát okoz, mint amennyit megoldhat Magától érte-
tődik, hogy ez az általános szabály érvényes a reálszocia-
lizmus teгnelési módjára is. A kommunizmus vagy a szo-
cializmus — miként Marx és Engels kifejtették — nem doktrina, 
hanem igazi mozgalom; a történelmi feladatoknak konszenzus 
útján való megoldására — fűzhetnénk hozzá. 

Miként Aurelio Peccei —jóllehet nem a szocializmus 
koronatanúja, de indokoltan — kifejtette, hogy a XK század 
végén „a világ sorsdöntő  válaszút elé jutott". A napnál 
világosabbak a megoldásra váró problémák: a világbéke 
megőrzése, tekintettel az egyre értelmetlenebb fegyverkezésre, 
az emberi élet általános természeti feltételeinek meg őrzése, 
szavatolni a világ minden lakosának a munkát és az élet-
hez szükséges anyagi és kulturális feltételeket E problémák 
egymásba fonódnak. Kimutatható, hogy összefüggnek a saját-
ságos szabályozás hiányosságaival, és csak e szabályozási 
típus átalakítása ad lehetőséget megoldásukra Ez nemcsak 
a kapitalizmusra vonatkozik, hanem a szocializmusra is, 
az (utólagos) iparosodás szabályozási módjára. 

III. A munka , a pénz, a környezet válsága 
Kezdjük a gazdasági problémákkal, mivel mélyreható 

változások zajlanak le a társadalmi összmunka rendszerében. 
A munka ugyanis — nemcsak az új technológiák jóvol-
tából, de ezekből kifolyólag is — olyan formabeli változáson 
esik át, amely a manufaktúra rendszerér ől a nagyipari 
rendszene, majd a taylorizmusra való áttéréssel mérhet ő . 
Nem indokolatlan ezeket a fordulatokat új „szabályozási 
típus" kialakulásaként értelmezni, mert a munkának és szer-
vezési fonnitinak megváltozásával változnak az emberek élet= 
körülményei, a gazdaság és politika viszonya, új eszmei irány-
zatok válnak jelentőssé. A „racionalizálás kultúráját", amelyr ő l 

itt szó van, feltehetőleg a következők hívták életre: a ter-
mészetnek a legmodernebb gépekkel való igába hajtására 
irányuló technológia és az üzemszervezés racionalizálása 
továbbá a népgazdasági mechanizmus központi tervezésének 
az a racionalizmusa, amelyet a kapitalizmus még nem ért 
el. A párt is ennek a racionalizmusnak a jegyében szer-
veződik: a szervezési elvek szinte azonosak a munkaszer-
vezés taylori-fordi elveivel. Hierarchia és delegáció, repre-
zentáció és felel ősség, központosított döntéshozatal (demokra-
tikus centralizmus) és fegyelem, s ráadásul — a rendszer-
rel járó deformációként — a bürokrácia. 

De mi lesz, ha megbomlik e gazdaságirányítási típus 
alapja, amelynek felépítése Keleten és Nyugaton is azonos, 
noha különbség is van közöttük; mi lesz, ha megváltozik 
a munka és a munkaszervezés, a munka és a szabad id ő  

viszonya, ha az ipari munkát —célzatosan használjuk e 
kifejezést — felváltja valamilyen „poszt-ipari munka"? A fejlett 
tőkés oгs7ágokban már régóta ta rt  a munkának ez a deformá-
lódása: az ipari munka termelékenysége olyan nagy ütemben 
növekszik, az ipari fellendülés lehetősége pedig számos ok 
(az ipari termékekkel való mértéken felüli ellátottság, öko-
lógiai korlátok stb.) miatt annyira korlátozott, hogy az 
ipari munka már évtizedeken belül feleslegessé válik. A fel-
lendülés szakaszában e tendencia megállapítását az az optimista 
előrejelzés követte, hogy át kell térni a „szolgáltatások 
társadalmára", mert a harmadlagos tevékenység felszippantotta 
a felszabadult munkaerőt Időközben az új technológiák új 
munkahelyek megnyitását követelték a kereskedelmi szektor-
ban és a közszolgálatokban, s azt, amit Hannah Arendt 
mondott 1956-ban — hogy „a munka társadalmából" ki-
veszik a munka —, Dahrendorf és Offe harminc évvel 
később megismételhette. Ez a pontos meghatározás arra 
a tényre utal, hogy társadalmi szakadással kell számolni 
azok között, akiknek van munkájuk és akiknek nincs. Mivel 
ez strukturális, nem pedig konjunkturális átmeneti helyzet, 
nyilvánvaló, hogy több szempontból is súlyos következ-
ményekkel járhat, bárhogy nevezzük is a szocialista pro- 
jektumot 

Ez a megoszlás — a munkaviszonyban lev ők és a munka-
nélküliek közötti szakadék — az egyik csoport számára el őny, 
a másik számára pedig hátrány. Ezzel függ össze az a 
veszély, amelyet Franco Rodano említett 1981-ben az Olasz 
Kommunista Párt irányvonala elleni felszólalásában: a munkás-
osztály a történelmi fejl ődés alanyaként a racionalizálást 
tekintve nem „öncélú osztály". Megosztható, szétforgácsol- 
ható és esetleg úgy táncol, ahogy a korporációk csoport- 
önzése kívánja. Pontosabban: a munkanélkülieket nehezebb 
a munkaszervezés elvén alapuló hagyományos formákba 
tömöríteni. A munkaviszonyban lev ők munkahelyükért rettegve 
hajlamosabbak saját érdekeiket védelmezni, mint politikai 
harcot indítani a társadalmi változásokért. 

Íme, a munka „defoгnálódásának" még egy következ-
ménye. Formáját tekintve a munka mind a kapitalizmus-
ban, mind pedig a reálszocializmus termelési módjában 
bérmunka: a teljesítményért bér jár a szerz ődéses viszony 
alapján. Ebben az összefüggésben nem fontos (más össze-
függésben viszont nagyon lényeges), hogy a szerz ődés ér-
telmében mely jogi alany kínálja fel a munkahelyet, tehát 
hogy ki a „munkaadó": magánvállalat, állami vagy társa-
dalmi vállalat stb. A béпnunkaviszony szerződéses formális 
viszonyt eredményez, és a szerz ődés nemcsak a bért sza-
bályozza, hanem a munka feltételeit is: a munkavédelmet, 
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• a munkaidőt és így tovább. Ide tartozik még a társa-
dalombiztosítás a szocialista államban, valamint az érdek-
képviseleti szervezkedési lehet őség, tehát a szakszervezeti 
formában való szervez ődés. A munka deformalizálódásán 
vagy informalizálódásán a munkaviszonnyal kapcsolatos azon 
tendenciák értend ők, amelyek esetében a bérmunkára jel-
lemző  fenti elemek közül valamelyik hiányzik: a szerz ődéses 
biztosítás, a védelem a szocialista államban, a szakszer-
vezet. A munka ekként értelmezett defornálódása, tehát 
az ipari bérmunkának az úgynevezett nem formális szektor-

ban való átalakulása az egész t őkés világban és a szocialista 
országokban olyan erőteljes tendcncia, amely a lakosság 
egyharmadát, a munkanélkülieket érinti. A nem formális 
szektor nem minden téren független az ipartól, ellenkez őleg: 

elképzelhető, hogy éppen a nagy ipari vállalatok „decentra-
mento produttivó"-fának következménye. Ez azonban már 
nem ipari munka Következésképp: a dolgozók sem tekint-
hetők az ipari rendszer proletárjainak, a Ford-féle futó-
szalagrendszerű  tennelési mód „dolgozó tömegeinek". Ha 
tehát változik a munka formája, elképzelhetetlen, hogy ne 
váitozzon a munka politikai megszervezése. Vereségre vannak 
ítélve azok a szocialista vagy kommunista szervezetek és 
pártok, amelyek ezt képtelenek felfogni. 

N
Ha  valóban tanúi vagyunk a munka átalakulásának, 

mégpedig nem kizárólag Gramsci értelmezése szerint, akkor 
új módon kell meghatározni a foglalkoztatottságot vagy a 
teljes foglalkoztatottságot Joan Robinsonnak igaza van, amikor 
a gazdaság második válsagáról beszél, mert a gazdaságtan 
választ tud adni ugyan a munka mennyiségével kapcsolatos 
problémákra, de nem tudja megválaszolni a minőségi jellegű  
problémákat. Mindenekelőtt elképzelhetetlen, hogy a gyors 
iparosítás elegendő  munkát szavatol, legalábbis a világ fej-
lettebb részein, mert az élőmunkának a holtmunkával való 
felváltására törekvő  tendenciájával párhuzamosan az ipari rend-
szerek te гјnészetéből adódóan jelentősen növekednie kellene 
a termelésnek ahhoz, hogy a foglalkoztatás adott szintje 
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megőrződjön, nem szólva a munkára váró milliók számára 
szükséges új munkahelyekről. Egyre több megdönthetetlen 
érv teszi kétségessé azt az elképzelést, hogy a kevésbé 
fejlett vidékek számára báг nilyen megoldást is jelent az 
iparosodásban való lemaradás pótlása. Ebb ől erednek a 
szocializmusnak az iparosítással és aktivizálással kapcsolatos 
abszolút korlátai, azok a korlátok, amelyeket csak teljesen 
új szocialista projektum, a hagyományos viszonyok megvál-
toztatása révén lehet leküzdeni. 

A munka formai 'átalakulása nem nevezhet ő  kizárólag 
progresszív mozzanatnak. Ellenkez őleg: regresszív vonásai 
vannak, gonddal, bajjal, nyomorral jár. A szabályos bér-
munkaviszony által szavatolt védelem nélkül az infonnis 
szektorban sor kerül az átlagon felüli kizsákmányolásra, 
mivel csökken a munka újratermel ődésének lehetősége. Ez 
teгmészetesen arra az esetre vonatkozik, ha az informis 
munka alapja a szubszisztencia valamelyik szektora. Ez gyakran 
családi teгnelési fonna, és nem szavatolja az árugazdaság 
számára nélkülözhetetlen, megélhetésre szolgáló eszközöket 
és az informis munka újrateгnelődését. Éppen a harmadik 
világ országaiban lehetünk tanúi a nyomor ilyen fajta hierar-
chiájának: a szabályos, ipari szektor a fels ő  réteg, és itt 
gyakran nemzetközi konszernek dominálnak; ez alatt helyez-
kedik el az informis szektor, amely még piacra termel, 
de ez csak úgy lehetséges, hogy ha kivételesen olcsó a 
munkaerő, tehát ha e szektorban le van értékelve a munka. 
A legalsó szint az úgynevezett szubszisztencia-gazdaság, a 
puszta létfenntartást biztosító termelés, amely nélkülözhetetlen 
az informis szektor számára. Enélkül semmi sem működhet, 
enélkül elképzelhetetlen az egyébként is akadozó ellátás. 
Ez a probléma nem oldható meg iparosítási er őfeszítések-
kel, hanem csak az erőfoггások és a jövedelem világméret ű  
újrafelosztásával. 

Mielőtt folytatnánk, egy rövid kitérőt kell tennünk egy 
másik problémát, a pénz válságát érintve. 
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Nyilvánvaló, hogy a „harmadik világ" és a „reálszo- 
cializmus" némely országainak eladósodottsága bizonyos 
értelemben összefigg az iparosításnak ezzel a modelljével. 
Bizonyítható, hogy a nyolcvanas évekre jellemz ő  eladósodott-
sági válság az iparosításban való lemaradás pótlására kidol-
gozott modell eredménytelenségéb ől ered. Hogy úgy mondjuk, 
az ipari felhalmozás mode Пjének korlátai гa figyelmeztet, s a 
társadalmak vonatkozásában egy ilyen világban, amelynek már 
iparilag igen fejlett részei vannak. A transznacionális válla-
latok monopolhelyzetben vannak a piacon, diktálják a ter-
melési szerkezetet, a nemzetközi munkamegosztás rendszerét; 
meghatározzák a technológiai szintet, és a kezükben tartják 
a pénzviszonyok irányítását. Ezek a viszonyok hiteleken, 
tehát azon alapszanak, hogy a hitelnyújtó bízik abban, hogy 
az adós képes lesz visszafizetni a kölcsönt és a kamatot 
is. Különösen a háború utáni fellendülés utolsó szakaszá-
ban, tehát a hetvenes években növekedett jelent ősen a nem-
zetközi kölcsönök összege, és ez azzal is magyarázható, 
hogy a fejlett tőkés országokban bekövetkezett válság után 
hatalmas tőke állt rendelkezésre, amelyet nem fordítottak 
produktív beгuhá7á ѕгa (a ciklikus válság szokásos megnyil-
vánulási foгmбja), másfelől pedig éppen a harmadik világ 
„fellendülőben levő  országai" és a reálszocializmus országai 
iránt tanúsítottak ilyen bizalmat, és a hitelek összege év-
ről évre növekedett. A bizalom azon a feltételezésen ala-
pult, hogy képes lesz funkcionalni az utólagos iparosítási 
modell, amely elsősorban a kivitelre és a behozatal fel-
váltására vesz irányt, továbbá azon a feltételezésen, hogy 
működőképes a termelés vegyes, versenyképes szerkezetének 
modellje. Ezt a bizalmat a későbbiek nem igazolták, nemcsak 
azért, mert a hiteleket gyakran fogyasztásra és nem kifi-
zetődő  beruházásokra fordították, pusztán presztízsb ől, hanem 
azért sem, mert az utólagos iparosítás eleve illúzió volt, 
különösen mert a kölcsönöknek a külföldi valutában való 
törlesztése ezeknek az országoknak a világpiactól való fel-
tétel nélküli függőségét vonta magával. 

A hitel és az eladósodottság válsága meghaladja az 
eladósodott országok külső  megterheltségét. Nem merül 
16 a hitelintézmények, a nemzetközi tevékenységet kifejt ő  
bankok veszélyeztetettségében sem. Az árutermel ő  társadal-
makban a pénz minden viszony „közvetítője", és ha a pénz 
válságba kerül, akkor ez szerteágazóbb társadalmi problémát 
okoz. Mivel alapjában véve nemzetközi hitelről van szó, 
a nemzetközi valuta válsága révén — mint már annyiszor 
előfordúlt a tőkés világpiac történetében — szétszakadhat az 
az „aranykapocs" (Pillányi), amely összetartja a t őkés vi-
lágrendet. A nemzeti gazdaságoknak a világpiactól való el-
zárkózása, az autark fejlesztési irány, amelynek nem az újra-
tennelési feltételek a letéteményesei, és amely kényszerként 
jelentkezik, kóros jelleget ölthet; miként Kambodzsában Pol 
Pol idején, előfordulhat, hogy a lakosság otthagyja a váro-
sokat, sor kerülhet kulturális hanyatlásra, autoritatív beavat-
kozásokra• és teiTorra. Az ipar leépülése, amely immár 
gyakorlat némely túlságosan eladósodott országban, pótalkat-
részek és energia hiányában, valamint a piac besz űkülése 
miatt folytatódhat, és meghiúsíthatja az „economies of scale" 
megvalósítását is. 

A fentiek alapján úgy tetszik, hogy az iparosításnak 
a hitelből eredő  meggyorsított felhalmozáson alapuló modellje 
eljutott ahhoz a határhoz , amely nemcsak hogy nem teszi 
lehetővé az ipari fellendülés folytatását , hanem, ami még rosszabb, megsemmisíti a fejlődésben elért eredményeket is. 
A fejlődés, amely olyan sok áldozatot és költséget kö-
vetelt, a visszájára fordul ,',újabb és még nagyobb áldozatokat 
követel. 

A nemzetközi pénzválságra vonatkozó fenti — igen rövid 
—  me&1еgYzések arról tanúskodnak , hogy immár nemcsak a 
hagyományos iparosodáshoz viszonyított alternatíváról van  szó, 
hanem a nemzetközi pénzügyi és valutaviszonyok új sza- 

bályozasáгól is. Eljutottak arra a területre, amelyre az eddigiek 
során a szocialista mozgalmak és szervezetek (legalábbis 

Nyugaton) sem elméletükben , 
sem politikai gyakorlatukban 

nem fordítottak elegend ő  figyelmet Pénzügyi reform nélkül 

azonban nem képzelhető  el semmilyen alternatív fejlődés. 

E reform szükségességére egyelőre csak a fedezetlen kö-
vetelések jóváírásának szükségessége figyelmeztet A fejlett 
kapitalista országoknak a harmadik világ és a reálszocializmus 
igen eladósodott országaival való nemzetközi politikai le-
számolása egyelőre az adott és a várható veszteségek fel-

osztásához vezet Nyilvánvaló , 
hogy a konszenzuson alapuló 

megoldás nehezen képzelhető  el, tekintettel az „ellenséges 
testvérek konkurenciájára" a kapitalista rendszer keretében 

Paradoxonnak tűnik, 
hogy a szocialisták számára is 

gondot okoz a kapitalista világ pénze , mint az érték leg-

elvontabb formája. A marxizmus mint elemző  teóna már 

régen bajlódik a pénz kategóriájával (talán mert Marx 
pénzelmélete sokkal tartalmasabb bármelyik polgári pénzel-

méletnél); nem véletlen tehát , 
hogy ez kerüli el legkönnyeb- 

ben az ember figyelmét : 
a Marx pénzelméletéről szóló 

vita — 
ritkán találunk ilyen témát Mi is valójában a pénz 

szerepe a konkrét utópiaként értelmezett marxizmus szem-

szögéből? A pénzben koncentrálódik az elvont árucsere, a 
társadalmi viszonyoknak az anyagi, használati értékekt ől való 

eltávolodása . 
A használati érték igen jelentős az ember anyagi. 

és szellemi szükségleteinek kielégítése szempontjából, de ez 
nem állítható az árunak a pénzben kifejezésre jutó formá-
jára. Marx a pénz forgóeszköz- és fizet őeszköz-funkciójáról 

szólva rámutatott, hogy a pénz lehetőséget teremt az áru 

önállósodására , 
tehát bizonyos értelemben a pénznek a reális 

szféгától való elidegenedésére . 
Minden analitikai kitérő  néІКіil 

megállapíthatjuk , 
hogy a jelenlegi eladósodottságot úgy értel- 

mezhetiük, 
mint a pénzforgalomnak a reális felhalmozástól 
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való elidegenedését , tehát olyan válságként, amely elvben 
csak akkor oldható meg, ha kapcsolatot teremtünk a reális 
csere és a pénzforgás között. Analitikai módszerekkel ter-
mészetesen bebizonyítható , hogy a válság megoldásának 
körülményeit a kapitalista termelési módban kell keresni: 
a fiktív követelések leírása, bankok összeomlása, az adósok 
teljes elszegényedése , a hitel válságának a termelésre és az 
áruforgalomra való áttevődése, a világpiac politikai intéz-
ményeinek megsemmisülése . Ez nem az összeomlásnak a 
gyászos forgatókönyve, hanem olyasmi, ami már megtörtént 
a harmincas években. Mivel elemzések útján bebizonyít-
ható, hogy ma is hasonló, ha nem nagyobb veszély fe-
nyeget, senki, aki a marxizmust konkrét utópiaként értel-
mezi, nem érheti be az elemzésnek ezzel az eredményé-
vel, kivéve, ha a válság kiélez ődésétől nem a politikai 
leszámolás produktív, progresszív kiélez ődését várja. Ha 
azonban nyomós érveink vannak annak feltételezésére, hogy 
a társadalmi válságok hátrányosan befolyásolják, jobboldali 
irányba térítik a tömegeket, hogy az autoritatív megoldások 
támogatóivá váljanak, akkor nyilvánvalóan megoldást kell 
keresni a legabsztraktabb értékformával, a pénzzel és a hitellel 
kapcsolatos problémákra. 
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eljutottunk ahhoz a gyújtóponthoz, ahol több vál-
IgY 1 	 bebizonyosodott, hogy 

ságjelenség találkozik: történelmileg 

' nem hozzáféгhedtő  mindenki 
  spe~ olyannyira eltávolodott 

is bebizonyoso tt, 	 maya a  válságba került, 
a reális alaptól, önállósodott, hogy 

már előzőleg történt valami más. A 
Harmadsorban pedig 	 anyagi alapjával, 
termelés és az újratermelés természeti  

sőt az élet természeti és anyagi 
aІарј VаІ  szemben meg-

nуиІv ПVuІ6 КёzёmbёЅ5 - 
az érték elvonatkoztatásából 

erd6 án mig
fajult, hogy ez már a termé-

eredő  közömbösség usztulásához 
szetes környezet károsodasahOmindezegen kifejezett a reál-
vezet. Az a körülmény, hogy 
szocializmus országaiban is, csak alátámasztja azt a meg-

győző
dést, hogy csupán részben sikerült túlhaladnia a u 

гsa-

dalmasításnak az absztrakt értékekre épül
ő  formáját A kapi-

talista teг
nelési módban a raciónalitás cél és eszköz, a t

őke 
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optimális értéktöbbletet hozó funkcióját szolgálja, és ezzel 
magyarázható a természeti környezettel szembeni könyör-
telenség, mert a tőke hatékonysága növelhető  a költségek 
és a teгnelés következményeinek tudatos vagy öntudatlan 
exteriorizálása által. Az egyéni költségek tehát azáltal csök-
kennek, hogy áthárulnak a társadalomra. Ez ismert jelen-
ség, és számos szerző  elemezte. Mindaddig, amíg a ter-
mészeti erőfoггások rendszere az emberi természettel bezá-
rólag lehetőséget teremt a magángazdaságok termelési költ-
ségeinek exterio гizálására, és mindaddig, amíg a károsultak 
csak részben juttathatják kifejezésre véleményüket, a t őke 
értékteremtő  erejének korlátozott racionalitása a dinamikus 
gazdasági fejlődés tényezője. Indokolt Bemard de Mande-
ville-nek a „private vices" felé irányuló klasszikus provo-
kációja. Az exteriorizálási stratégiának (amelyet Frerid nyomán 
az elfojtás grandiózus mechanizmusának nevezhetnénk) meg-
vannak a határai: a dioxid — amely a megfékezhetetlen 
iparosodás során jött létre — a szemétdombra került ugyan, 
de most ismét érezteti hatását, és csak hatalmas költ-
ségek árán semlegesíthet ő. Ezek a költségek pénz fo гná-
jában terhelik meg a teгnelést, és a szocialista újrafel-
osztási folymatban csökkentik a tőke hatékonyságát. 

Ez a probléma a kétszeresére növekszik Kezdetben az 
emberi környezet árán legalább a t őke értéktöbblethozama 
növekedett, és ezáltal a felhalmozás üteme is fokozódott. 
Manapság ez a „trade oft" képtelenség: a küls ő  költségek 
nem maradnak küls ő  költségek, hanem adósságként kell 
őket számon tartani, s ily módon a kömyezetszennyezés 
miatt csökken a profit. A fejlett tőkés országok vállalatai 
is rájöttek erre id őközben. Új ágazat fejl ődött ki, amely 
megfelelő  profitot szavatol, s emellett enyhíti a károkat és 
a bajokat Kísérletek történnek arra, hogy mésztrágyával 
semlegesítsék az erd őket károsító savas esőt. Ha figyelmen 
kívül hagyjuk azt a köriilményt, hogy a technológiai-bio- 
kémiai mechanizmus nem hozza meg a várt eredményt, 
akkor tudomásul kell venni azon rendszer elfogadásának 
problémáját, amelyben a trágya pénzbe keni, fizetni kell 
érte a teгnelőknek, majd azért is pénzt kell kiadni, hogy 
a trágyát eltávolítsák. 

Ha nem a magángazdaságok szempontjából, hanem tár-
sadalmi szempontból mérlegeljük ezt, riasztó eredményekre 
jutunk: az ipari növekedés költségei meghaladják a nye-
reséget S ezáltal — az ésszer űséget saját kritériumaival 
mérve — az iparosítás stratégiája irracionális irányt vesz. 
Ilyen helyzetben csak a kétségbeesettek ragaszkodhatnak a 
régi stratégiához, azok a nagyon elladósodott országok, 
amelyek szinte összeroskadnak a hitel törlesztésének terhe 
alatt, és a végs őkig kisajtolják saját erőfoггásaikat, hogy 
eleget tehessenek a fizetési kötelezettségnek. Tragikus, hogyan 
pocsékolják és teszik tönkre az er őfoггásokat, mennyire meg-
terhelik, sőt megsemmisítik a jöv ő  nemzedékek életfeltételeit, 
csak azért, hogy egy rövid id ő re még megőrizzék fényüket 
A környezet válsága és a hitel válsága között összefüggés 
van, de ez a kölcsönhatás szinte önmagától fokozódik, és 
még jobban elmélyíti a válságot Az ilyen jelleg ű  növekedés 
nem vállal felelősséget a teгnészeti környezet károsításáért, 
függetlenül attól, hogy mennyiségi vagy min őségi növekedés-
ről van-e szó. Ellenkezőleg: a felhalmozódásnak ez a for-
mája szüli až említett problémákat: az individualista ra-
cionalitást, amely nem veszi figyelembe az újratermelés tár-
sadalmi jellegét, társadalmi költségeit; a termelési folyamat-
nak azt az ipari formáját, amely megfelel ennek a racio-
nalitásnak, hogy mentesüljön a dolgozók emberi voltából 
adódó korlátozásoktól, tehát olyan apparátust építsen ki, 
amely nem emberközpontú, hanem az elvont m űszaki éssze-
rűségnek a szolgálatában  611. Az ilyen típusú felhalmozás 
üteme szerepet játszik a pénzfolyamatoknak a reális alap-
tól való elszakadásában, tehát a végletekig kidomborítja az 
absztrakt értéket, és ezáltal pénzügyi válságot idéz el ő . 
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A kivételesen lendületes fejl ődési periódus végén kit űnik, 

hogy az egész rendszert érint ő  általános, korszakos válság 
ilyen típusú szabályozás korlátait tükrözi. Túlságosan 

đL 

leegyszerűsítenénk az egészet, ha azonositanank a to Kis 

termelési móddal. Az ésszer űsítés, az iparosítás módja két-

ségtelenül megtette a magáét 
Marx teljes egészében felmé гte az ipari típusú gaz-

daságirányítási módszer korlátait, tekintettel különböz ő  for-

maira. A Kritika alapjaiban szóvá tette, hogy a társadalmi 
hanem „disposable time", 

jólét mércéje immár nem a munka, hana te
~nelőerők fejlett-

vagyis a szabad idő . Kifejti, hogy 
ségének bizonyos pontján a munka ipari ésszer űsítésének 

logikája nem elegendő  az emberek számára a termél ő 
 z 
ő k 

teljesítőképességének kihasználására. Marx mál gYe  

alapján mindig szó esett a ггól a tendenciáról, hogy a ter-

melőerők ipari fejlesztése kimerül abban a szinte automa-
tizált termelésben, amely több szabad id őt hagy a sokol-

dalú személyiség fejlődésére. A mostani, XX. század végi 

nézőpontból szemlélve nem t űnik elég kézzelfoghatónak ez 

az utópia. Nyilvánvalóan hatalmas lehet őség van a társa-

dalom gazdagodására. Ugyanilyen fontos és id őszerű  kér-

dést alkotnak azonban a természeti er őfogyások pusztítására, 

sőt ami még ennél is rosszabb: a társadalmi struktúra ál-
talános bomlasztására irányuló tendenciák — a javak ipari 

termelésének fo гг  ј'sval összefüggő  tendenciák. Még miel őtt 

— legalább kiindulópontként — nagy vonalakban konkreti-
zálnánk Marx utópista gondolatát, el kell venni az ipari rend-

szer működésének mechanizmusából adódó potenciális kon-
fliktusok élét. Képtelenek lennénk a való helyzet é гzékelte-

téséгe, ha a konvergencia elméletéb ő l kiindulva nem ven-
nénk figyelembe a kapitalista és a szocialista termelési mód 
közötti különbséget. Ennek ellenére nem szabad szem el ő l 

tévesztenünk azt a körülményt, hogy a reálszocializmusban 
is a fent leírt módon merülnek fel a problémák, és meg-
oldásuk elképzelhetetlen a szocialista típusú szabályozás át-
lényegítése nélkül. Még mielő tt beköszöntene a szabadság 
kora, a reálszocializmusban is el kell távolítani az „ipari 

szemetet". 

IV. A háborús veszély 

A fejlesztési modellek nemzetközi válságában kifeje-
zettebbé válnak a társadalmakon belüli és az államközi 
konfliktusok. Soha nem tűnt még ilyen távolinak a fejlesz-
tés útjával, valamint politikai szabályozásának fo г nájával 
kapcsolatos egyetértés, mint ebben a válságos szakaszban. 
Márpedig szükség van minimális egyetértésre nemzetközi szin-
ten a konfliktusok megoldása és a hatalmi struktúrák fenn-
maradása érdekében. Ezen a ponton még az eddig emlí-
tetteknél is nagyobb probléma merül fel: nem kizárólag 
és nem elsősorban a polgári célokat szolgáló termelésben, 
hanem a hadiiparban is tanúi lehetünk a termel őerők fej-
lesztésének, a hatékonyságot, a pontos használhatóságot 
a szállítóeszközök sebességét és a hatótávolság növelését 
tekintve. A te гnelőeгők fejlődése közvetlenül befolyásolja 
a romboló erők növekedését is, egészen az é ~elmetlenség 
határáig, az egész földgolyó, az emberiség és az élet meg-
semmisítéséig. 

A gazdaságirányítás ipari formájának határai felhívják a 
figyelmet a politikai rendszer gyengesígére mind nemzeti, 
mind pedig nemzetközi méretekben. Ha a munka válsága, 
a gondoskodás válsága és a tragikus méret ű  eladósodottság 
konfliktusokat idéz el ő, ellenállást vált ki az elnyomott 
osztályokból és nemzetekb ő l, akkor nyilvánvaló, hogy még 
élesebb formában mer il fel a világbéke veszélyeztetettsé-
gének kérdése. Kit űnik, hogy ezek a problémák valóban 
összefüggenek: a gazdasági válság tendenciáinak kivédése 
nélkül veszélybe kerül a béke. Újabb békés fejl ődési le-
hetőség nélkül nem leszünk képesek részleges egyeté ~ésen 
alapuló megoldást találni a gazdasági problémákra. Szocialista 
elképzelések alapján kell felvenni a harcot ezzel a problé- 
mával, és kísérletet tenni leküzdésére. Az utóbbi tíz évben 
különféle mozgalmaknak lehetünk tanúi, amelyek — a hat-
vanas évek Single-point mozgalmának mintájára magukévá 
teszik a single-issues elvét — lszerelési és békemozgalmakként 
az emberekről gondoskodó, munkát biztosító szervezetek-
ként, természet- és környezetvédelmi mozgalmakként a válság 
egy-egy tünetcsoportját veszik célba, és ezáltal hozzávet ő-
legesen fogalmazva, „rendszerellenes" mozgalommá válnak. 

ј4
Sem a békét, sem a környezetvédelmet, sem a munka-
lehetőség biztosítását szorgalmazó mozgalmak nem határoz-
ták meg politikai elképzeléseiket. Csak akkor beszélhetünk 

ј4 politikai irányvételről, ha e mozgalmak a jelenlegi gazda 
ságirányítás átlényegítésének stratégiáját követik. 

A politikai projektum több, mint a múltbeli és a jelen- 
legi fejlődésnek a közelebbi és távolabbi jöv őbe való ki- 

ј
vetítése. A konkrét utópia szintén több az el őrejelzésnél 
és a technológiai víziónál. Ez utóbbiban nincs hiány a „kor-
szakos fordulóponton". Ellenkez őleg, a szakszerű , tudományos 
gondolkodás mellett még jobban teret hadit a sarlatanizmus, 
éspedig olyan helyzetekben, amikor — tíz évvel a struktu-
rális válság után — mindenütt felismerik, hogy nem lehet 
tovább így folytatni, de a struktúra összeomlásánk radi-
kalizmusa is háttérbe szorul, s a jöv őbe vetett hitet csak 
a technikai lehetőségek indokolják Vannak, akik der ű látóan 
azt jósolják, hogy véget ér a nélkülözés, mindenkinek 
lesz munkája, és a technológia tá гѕadalma bizonyos mé пΡék-
ben alkalmazkodik az ökológiai követelményekhez. Mások 
velük szemben borúlátóbbak, s mint Meadows, Mesarovi ć  
vagy Pestel, a gazdasági fejl ődés korlátait taglalják. Ter-
mészetesen nem a ггól van szó, hogy a prognózisok opti-
mizmusa csak a pesszimizmust ellensúlyozza, hanem az 
elméleti elemzés és a konkrét utópia összefüggéseiről, az 
Ernst Bloch által elképzelt program megvalósításáról. A 
prognózisok elvben egyoldalúak, de a komputer jóvoltából 
pontos előrejelzéseket lehet készíteni. A konkrét utópiák 
a megvalósíthatót vázolják fel. Az utópia eleme a gyakor-
lat, az előrejelzés beigazolódását pedig meg kell vámi: vagy 



~ 

~►~•~;в  , ~ в  ; . ~ • 

helyes volt, vagy helytelen. A tudományos prognózis is az 
utópia eleme, s végeredményben az élemzést is vehetjük 
„utólagos prognózisnak". Azt az állítást viszont, hogy a prog-
nózis a konkrét utópia eleme — nem lehet megdönteni. 
Aíтól van  tehát szó, hogy a XX század végén ismét kap- 
csolatot kell találni a tudományos elemzés és a konkrét H utópia között. 

Az elemzésből kitetszik, milyen nagy a válság, hogy a 
szabályozás adott formájában nincs lehetőség leküzdésére. Ez 

i egyaránt vonatkozik a reálszocializmusra és a t őkés világra, 
mivel a csöppet sem elhanyagolható, kifejezett — a fejlesztés 
logikájában és a gyakorlati döntéshozatal szerkezetében meg- 
nyilvánuló —különbségek ellenére, mindkét rendszerben ha-
sonló problémák merü ИΡek fel: az (ipari) munka és a terme-
lés válsága, a pénzügyi válság, a természetes környezet 

i károsodása és pusztоláca, háborús veszély. A más foгnájú 

J társadalmi szabályozás konkrét utópiája kifejezésre jut azok-
ban a politikai mozgalmakban, amelyek a válság egy-egy 
tünetére irányulnak, s a kömyezetvédeíem, a béke, a munka 
szószólói. KorszerLitlen és maradi dolog volna ezeket az új 
mozgalmakat olyasmire kényszeríteni, mint a régi értékmér-
cék, az ipari produktivizmus erkölcsi normái, a szervezés 
hagyományos formái, azok a formák, amelyek ahhoz a sza-
bályozási típushoz tartoznak, amely már nem hódíthat teret 
olyan lendületesen, mint az októberi forradalom óta eltelt 
hetven év alatt 

termelés folytán jellemzi a munkát, a természethez való 
viszonyulásra, az emberek közötti viszonyra, az időkompo-
nensre (az idő  pénz; a gyorsulási kategória, például a ka-
mat vagy a kamatos kamat vonatkozásában), mindarra, ami 
kitermelte a destrukció bornírt logikáját. Évtizedeken, ta-
lán egy évszázadon át a látható, lebilincselő  eredmények, 
az iparnak és az ésszer ű  szervezésnek az anyagi javak ter-
melésében elért eredményei elfedték ezeket a problémákat. 
Időközben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy ennek a gaz-
daságnak megvan az árnyoldala is: a környezetszennyezés, 
a munkanélküliség, az eladósodottság s azoknak a destruktív 
erőknek a kibontakozása, amelyek veszélyeztetik az emberi-
séget, s amelyek pusztító ereje a termel őerők teljesítőképes-
ségével mérhető. Illúzió lenne azt vámi, hogy a szocializmus 
megvalósításával megszüntethet ő  az ipari-fordista típusú sza-
bályozás káros hatása. A reálszocializmus valószín űleg mentes 
a fejlett kapitalizmus társadalmi formációinak sok hiányos-
ságától. Nem nyújt azonban megoldást a nincstelenség alap-
vető  problémáira mindaddig, amíg semmi mást nem tesz 
azon kívül, hogy pótolja az ipa гosodásban való lemaradást, 
A fejlett iparú szocializmusnak a poszt-ipari távlatot is fel-
vető  szabályozási rendszere mind elemz ő  teóriaként, mind 
konkrét utópiaként csak a XXI. század küszöbén várható. 
Egyébként, miként Marx — más összefüggésben — kissé 
durván megjegyezte, egyébként csak az a „régi senkiházi" 
marad. 

Fordította BRASNYÓ ERZSÉBET 

V. Hiányos ősszegezés 

Végül összegezzük az elmondottakat A Ford-féle ipari 
szabályozási típus korlátait nem olyan céllal taglaltuk és 
elemeztük, hogy Rudolf Bahro és a „zöldek" mozgalmának 
fundamentalistáihoz hasonlóan azt a megfontolatlan követ-
keztetést vonjuk le, hogy „szakítani kell az ipari társada-
lommal" .itt és most Ha teljesen figyelmen kívül hagyjuk 
azt a körülményt, hogy ez a „szakítás" még kilátástalánabb-
nak tünteti fel e problémát, mivel ennek értelmében ra-
dikális és regresszív válto7áson esne át az emberi létforma 
minden vonatkozása és mozzanata, s az, aki „kivonúl eb-
ből a társadalomból", nem képes kifejezésre juttatni iden-
titását — akkor szem el őtt kell tartani azt a körülményt, 
hogy nem tehetünk egyenl őségjelet az ipar és az ipari-for-
dista szabályzási túpus közé. Csak könyörtelen és végzetes 
visszafejlődés árán mondhatnánk le az ipari termelés tech-
nológiájáról. A fejlődés említett korlátai els ősorban az aláb-
biakra vonatkoznak: arra a racionalizálásra, amely a gépi 
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- Ignác, mindenestül šmerikába'. 
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többek között 

életélmény a vélemény. 

ütközök a többek között. 

Vélemény az életélmény. 

ALAPJÁBAN VÉVE NE KERESD MAGAD. 

ALAPJÁBAN VÉVE ... 

MINDENBEN MEGTALALOЉ  MAGAD 
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a)  71 Hogyan viselkedjünk étkezéskor:  

A  - helytelen,  B  - helyes  



Bada Tibor klasszikus veret ű  költő , 

bármennyire is erőltetettnek t űnik ez 

a társítás; ezt bizonyítják versei és 
a költészethez való hozzáállása, vi-
szonyulása. Ha ránézésre ítélünk 
(mert ezeket a verseket nézni is le-
het, látni is kell), túlhangsúlyozott lát-
ványi elprimitivizálásuk alapján BA-
DA(r)ságnak t űnik még csak rokoni-
tani (is) a klasszikus költészetet Bada 
neoprimitivizmusával, vagy ahogy kri-
tikusa Lantos László találóan nevez-
te, ANALFABÉTA LÍRÁJÁVAL. 

Bada ugyanis tudatosan leépíti 
verseinek gondolati valamint nyelvi vi-
lágát, miközben fokozza képi expresz-
szivitásukat. Szándékos (és eszme-
szerű) rombolásával nem tudja meg-
semmisíteni a trópusokat, a szóké-
peket, a metaforikus beszédet. S őt (!) 

legjátékosabb so гaiгól gyorsan kiderül, 
hogy szabályos versmértékben íródtak 
•- bizonyara akaratlanul, de egyben bi-
zonyítva, hogy akkor jó a vers, ha nem 
mesterkélt, ha játékos. Badának pedig 
van  ereje és bátorsága játékra kelni 
a verssel, a költészettel (éppen ebben 
rejlik klasszikusságának egyik jellem-
zője). De térjünk még vissza a trópu-
sokhoz: izgalmasabb, vadabb és ex-
presszívebb képpel aligha találkozunk 
a költészetben, mint például a KA-
ZlMIR MALEVICS A STRANDON kez-

detű  versben, ahol a strand 
„fehér 
fehér 
fehér 
már annyira fehér 
már fekete" 
A fiziológiai vakságot és tudat-

sötétséget okozó vakító fehérség kép-
zete Camus KÖZÖNYének zárójelene -
tét juttatja eszünkbe, a kés élén meg-
villanó napsugarat, aminek eloszlása 
után egy gyilkosságnak lehetünk tanúi. 
Azután gyönyö гü metaforikus jellem-
zéseket ad életképeiben: 

„élete egyszerű , melita гtója 

bonyolult (...) 
kemény fából faragták söpr űje 

nyelét" 
(A TAKARÍTÓNŐ  
UJJLENYOMATA'...) 

„Kezében vaskos aktatáska, 
nyakán diplomata mosoly volt, 
Hátára színes, meleg pulóvert a 
nagymama horgolt." 

(Ö AZ ÉN ISMERŐSÖM) 
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Bada megénekli legközvetlenebb 
környezetét, a takarítón őt, az isme-
rőst, a portást (EGY TIPIKUS PILLA-
NAT JELENTÉSE), a hazakerült ven-
dégmunkást (ÉN MEG NAGYON KICSI 
VAGYOK), képregény-figurákat (VU-
KOVI SA ONTARIJA; KACSA PALI) .. . 
A költő  munkásságával kapcsolatos 
kontradiktumot növeli, hogy néhány 
versében programszer űen hirdeti a 
rombolást, a lázadást (ezekre még ki-
térünk) — ám ugyanakkor mély tár-
sadalmi indíttatásról tesz bizonyságot: 
megdöbbenve tapasztalja, hogy isme-
rősét az égvilágon semmi más nem 
érdekli, csak a tervei, a portás olyan 
mély társadalmi árnyékban éli le éle-
tét, hogy egy életnagyságú fotóval is 
helyettesíthet ő  lenne, a takarítón őnek 
a melltartója is komplikáltabb az életé-
nél, a hazatért vendégmunkás kivagyi-
sága mögött kettős erkölcs áll stb. 

Már a fentiek ismeretében leszö-
gezhetjük, hogy a Badánál konstatált 
leépített gondolatiság nem azonos a 
moпdanivalónélküliséggel. Klasszikus 
alkatánál fogva verseszményének 
igenis van  közlendője, de azt játékos, 
vagy roncsolt formában dobja a fel-
színre. Saját megfogalmazásában (és 
ez kötetének mottója is lehetne) „le-
gyen a vers komoly, de szarás" 
(ŐSZINTE GYÖNGYSZEMEK 2). 

EZ EGY VEKKERSTEKKER! 
Bada Tibor humanista, reneszánsz 

alkat: poézissal foglakozik, (ír, tehát 
van  = tehát mégsem teljesen analfa-
béta), képzőművel (rajzol, fest, verseit 
grafikai elemekből — is — konstruálja, 
ugyanakkor destruálja), zenél (verseit 
zenekíséret mellett — is —el őadja), és 
ami a legizgalmasabb: verseinek élet-
érzés-fedezetük van! 

„életélmény a vélemény 
vélemény az életélmény" — va-

riálja az ALAPJÁBAN VÉVE ELFOG-
LALT VAGYOK kezdet ű  versében, és a 
rímjáték sokkal többről árulkodik ön-
magánál. És milyen az élete, életél-
ménye ennek a LÁZADÓ TINÉDZSER-
GENERÁCIÓnak? 

„nyakig a szarban, 
mint hal a vízben" — fogalmazza 

meg kedélyesen nemzedéki helyzetét, 
megmaradva a (kellemetlen) létbe va-
ló belenyugvásnál (akárcsak egzisz-
tencialista portása), s amit majd a BÁ-
TOR VENTILLáTOR г6I írt poémájában 
és SZEVASZTOK SAKK SZABÁLYOK 
kezdetű  versében fejt ki részleteseb-
ben. Az előbbiben a lázadás mellett 
foglal állást a hiábavaló (tulajdonkép-
pen másnak kellemetes) tevékenység-
gel szemben, de egy korábbi ciklusá-
ban épp a konformizmus mellett/ellen 
foglal állást: 

„elfogadni 
ahol ami lenni 
ennek érdekében 
tenni-venni" 
Itt látszólag még dilemmában van, 

de versei alapján mi már tudjuk — a 
költészet forradalma mellett foglal ál-
lást. Emberi, alkotói kételyeit: „ nagyon 
c sunyókat ordibálok titokban ѕzepe-
ket idгáiokyszépeket irkáink titokban 
nagyon csunyákat ordibálok" (MÁR 
CSAK ÁTÉRZETT ÉRZELMEKET ÉR- 
ZEK MÁR CSAK) csupán TÖKŐR c. 
versében oldozza fel. Ebben a költe-
ményben a meghasonulás és az azo-
nosság, a m űvészet örök tükör -problé-
mája realitás -felismerésként, identitás-
tudat -kialakulásként valósul meg. Ba-
da vad realista 

Tudatosságát példázza, hogy ars 
poeticája is van, az EZ EGY VEKKER-
STEKKERI kezdetű  verse. Program-
vers ez a javából, ami szerint „a kri-
tériumok már régen kihaltak (...) ál-
talában mindenki mindent tud, új re-
neszánsz az ilyet én Is tudok!". De 
közel sem do it yourself poézist hir-
det a költő, mert a tevékenységben 
„mindig is felcsillannak az élet fan-
tasztikus lehetőségel". 
Bada a poézis fantasztikus lehet ősé-
geit kívánja kiaknázni. 

HÚ IZ VISZ BLEK MEN, 
HÚ FLÁJING TÚ VÖ SZKÁJ 
avagy a „DIREKT" nyelv 

Sajátos anyanyelvi költészet a ba-
da- dada — ez a jellegzetesség a költ ő  
„reneszánsz klasszicizmusának" egyik 
támpontja Verseit olvasva/hallgatva 
úgy érezzük, az mayanyelvét sem is-
meri. Pontosabban egy új anyanyelvi 
költészetet m űvel: minden lexikai, 
morfológiai, szintaktikai jelenséget és 
deviációt felhasznál, ami sz űkebb pát-
riánkban nyelvromlási tényként evi-
dentálható. Idegen szintagmatikus 
konstrukciói megbizsergetik sz ő rhagy-
ma-mozgató idegeinket, akárcsak re -
keszizmunkat — az élőbeszédet még 
senki se alkalmazta ekkora közvetlen-
séggel a költészetben. 

Különös (és ez csak javára válik), 
hogy az élőbeszédet nem az obszce-
nitás, a trágárság szintjén értelmezi, 
hanem az utca nyelvével azonosítja, 
beleértve az idegen nyelvi átvételeket, 
a fonetikus írásmód szabályellenes 
(torzított) alkalmazását, a lexika pe-
remrétegének felszabadítását. 

(A bada-dada költeményeknek 
természetesen egy másfajta megkö-
zelítési módja is lehetséges : verbo-
voko-vizuális költészetként is lehet/ 
kell elemezni őket, de bennünket egy-
előre csak az újprimitivizmus analfa-
béta lí гájának klasszicitása érdekel.) 



DWATUNK AZ AGYUNK 

Írásunk végén nem árt tételsze-

rűen is összefoglalni, miért kívántuk 
felkutatni a bada- dada reneszánsz-
klasszicista elemeit. (a két meghatáro-
zás ugyan ellentmond egymásnak, de 
esetünkben az els ő  a költészet — mint 

tevékenység — formai jegyeire vonat-
kozik, az utóbbi pedig a tartalmi-gon-
dolati jegyek csoportosítója, és ezek 
egységében közelebb kerülnek egy-
máshoz.) 

A bada-dadának tehát van köz-
lendője, amit klasszikus trópusok se-
gítségével fejez ki, életérzés rejlik ver-
seiben, mer játszani az érzésekkel 
és a költészettel egyaránt, és (de-
struktívan) kreálja költészete nyelvét. 

Versei gyermeteg játéknak t űn-

hetnek (ŐSZINTE GYÖNGYSZEMEK, 
VIBRÁLÓ MELÓDIÁK), de mély gon-
dolati tartalmakat hordoznak, van fe-
dezetük. Ugyanakkor megragadó csa-
lafintaság is (lapul) bennük (KARATE 
BILDER; MAJAKOVSZKIJ), összhatá-
sukkal kéjes-kínos örömet szereznek 

a m űélvezőnek. Metaforái önmaguk-
ban is megállnak, versek a versben, 
mert nem csupán szóképek, hanem 
metafilozófiai axiómák . (Bada egyéb-
ként is szeret axiomatikusan fogal-

mazni.) 
„Életklímánk hőmérői" szerinte a 

költők (HŐMÉRŐK A KÖLTŐK), akik-

nek (nekünk is) Dlvatu/n/k az 
ágyu/n/k", „kihű lt szivUi* hőmérői, 
életutunk eltéіűlt repülői." 

KONTRA FERENC 

" ЕLNI NEKI KELL - 

ÍRNI KELL" 

Fekete J. József: Olvasat. 
Forum, Újvidék, 1986. 
Gemma könyvek 18. 

Elöljáгбbал  egy évfordulóra utalunk: 
tíz évvel ezelőtt indult útjára a Gem-
ma, az elsőkötetesek sorozata. Fekete 
J. József nemrég megjelent Olvasat 
című  esszékönyve a maga nemében 
egyedülálló ebben a kontextusban, 
méltó az évfordulóhoz. 

Tizennyolc munka látott eddig 
napvilágot, közülük kettő  elbeszélés-
gyűjtemény és négy esszé- valamint 
tanulmánykötet. Az utóbbiak egyike a 
modern képzőművészet egy sajátos 
rétegének elemzését t űzte ki célul 
(Sebők), a másik pszichológiai kisér- 

leteken alapul (Hódi), a harmadik a 
modem magyar próza jelentős alko-
tásait elemzi (Thomka). Mindhárom-
nak gyüjteményyellege van, de Fekete 
J. Józsefé az első , amelynek írásai 
folyamatosan kapcsolódva egymás-
hoz töretlen egységet alkotnak, s ilyen 
szempontból az el őbbieknél temati-
kailag feftétlenül átfogóbb és alapo-
sabb. 

A tizennyolc könyv közül tizenket-
tő  verseskötet — bizonyítva, hogy a 
versírás (különösen akkor, ha laza fe-
gyelm ű  kritika mellett keresi magának 
az érvényesülés útjait) biztatóbb ered-
ményekkel, és olyan hímév ígéretével 
kecsegtet, amely kisebb tehetséggel, 
és a dolgok, jelenségek lirai átélésé-
nek szűken mért adottságaival is beér-
heti. A modern verselési mód ilyen 
körülmények között egyenesen a „köl-
tővé válás" legbiztosabb garanciája, 
hiszen a forma merev gátjainak lát-
ványos átszakítása magával sodorja 
a maradandóság mércéjének kézen-
fekvő  és jól kipróbált érzékeléseit is. 
Következésképp a szakmailag kevés-
bé felkészült, saját irodalmának kér-
déseiben elnéző  kritikával könnyebb 
elhitetni, hogy a gondolatok, élmények 
szertelen csapongása, de még inkább 
a hosszú sorok egymásutánjába sze-
dett semmitmondós: "művészi 16tle-
let". A képi elvonatkoztatások kísér-
letei mögött ritkák az eredmények. 
Értékek helyett a versírás kedvéért 
verset ími" öncélú, egyénenként ügye-
sen variált pózaival találkozunk. A 
Gemma-sorozat tehát már az indulás-
kor, de a későbbiek során is hatá-
rozottan a „poézis" javára billentette 
a mérleget. A minőségre a fentiekben 
már utaltunk. Nemcsak azért született 
ennyi verseskötet, mert a megnyilat-
kozási szándék szigorú bels ő  paran-
csa minden egyes szerző  esetében 
a líra formáját diktálta, hanem mert 
a pillanatnyi érvényesülés felé ez bi-
zonyult a legrövidebb útnak .. . 

xxx 
Olvasat. Mindjárt a Bevezető  első  

bekezdése kapcsán felvet ődik a kér-
dés, vajon milyen esélyei vannak an-
nak az irodalomkutatónak, aki a Szent-
kuthy-életm űnek akár csak egyik resz-
területét is fel kívánja dolgozni. Kozo-
csa Sándor bibliográfiája már 15 000 
könyv oldalnyi alkotást vesz számba: 
Azóta az életm ű  tovább gazdagodott. 
A budapesti Széchenyi Könyvtárban 
letétbe helyezett Napló pedig már túl-
haladta a 150 000 oldalnyi terjedel-
met. A Bevezető  a továbbiakban alap-
vető  tudnivalókat közöl és foglal össze 
Szentkuthy Miklós íróval kapcsolat-
ban, jelezve, hogy m űveit nem könnyű  
olvasni, még kevésbé elolvasni és 
megérteni. 

Az elemzett művek között (jelen-
tőségénél fogva) előkelő  helyet foglal 
el a Prae, amely mindenekel őtt egy 
gondolkodásmód regénye, kikristályo-
sodnak benne azok az indítékok, me-
lyek a mű  alkotáslélektал i aspektu-
sait veszik számba Korábbi értelme-
zési kísérletekben leginkább Joyce 
neve vetődött fel összehasonlításkép-
pen a monstruózus mi kapcsán, újab-
ban  azonban Rabelais-t tekintik szelle-
mi elődnek. 

A Prae műfaji sajátosságaival fog-
lalkozva felvetődik a kézenfekvő  kér-
dés: mennyiben regény és mennyi-
ben filozófiai m ű. Írói módszerére a 
valóság kitágítása jellemző : az eszté-
tikai gondolkodás, a történetszemlélet 
és a realizmus átértékelése nemcsak 
a Prae-t tünteti fel szokatlan fényben, 
hanem Szentkuthy többi alkotását is. 
Intellektuális prózájának egyik sarkala-
tős pontja a főhős(ök) értelmezésének 
kérdése. A gondolatláncok és bölcse 
leti kitérők nyersanyagát képező  tör-
ténelem a regényvilágba létező  em-
beri lények életérzésének, pontosab-
ban élet-érzékelésének formájában re-
konstruálódik. 

Külön fejezetet szentel az liva-
sat a regény időproblémáinak, meg-
állapítva, hogy -felcserélte az egyirá-
nyú, tiszta idő-foyamatosság fogalmát 
egy összetett, ellentétes elöjelü és 
egymással felcserélhető  időelemekbő l 
álló, többirányú mozgással — feltárván 
ezáltal az időbeliség folyamatosságá-
nak poliritmikus természetét". A szó-
ban  forgó regény kompozíciójának 
vizsgálata után Fekete azt próbálja 
összefoglalni, milyen esztétikai és 
nyelvi szemléletmódot tükröz. 

Ugyanezeket az elemzési mód-
szereket találjuk a Szent Orpheus 
txeváгlumának bemutatásánál is: itt 
is külön szerkezeti egység tárgyalja 
az idő  szerepét, a szerkezetet és az 
írói eljárásokat. Ez utóbbiak különös 
gazdagságukkal kápráztatják el az ol-
vasót. 

A történelmi regények módszere 
és hitelessége cím ű  fejezet részben 
összefoglaló igénnyel készült, el őrebo-
csátja a m űvek áltörténelmi voltát, 
„hiszen a Szentkuthy által megjelení-
tett történelem, a múlt nem mint tör-
ténelem érdekes, hanem mint szerep, 
lehetőség, megvalósulás; az élet in-
tenzív megélése". Ezzel magyarázha: 
tó, hogy nem érzünk stílustörést 
Szentkuthy m űvei között. A kifejezö-
és stíluselemek rendkívül széles ská-
lán mozognak intellektuális prózáјб -
ban . 

Az író eszmeiségéről és realiz-
musáról szóló fejezetek az olvasat-
ból" leszű rhető  tapasztalatokról szá- 

73 



Jurgen Hohmeyer 

°' ;: rl Е h F, RV I S ЕL C. Т  

:K ELL EL ĆCSZÖR 

F Е LS ZABAD i ТАN I I!  

JA CAM ЭмЕТКИК  
ид0~0 славко  „000006  
24000 2260""  
А$TO?  
А  
Ахка 00 и  а  6000  с  
Sa . _ ххвх 	 слина  

I.46 AN AR!IST 
Id0a 810660 Matkovi ć  Bosch0NOSCh 
24000 subotica 
AUTOR 
No. 
Picasso has 6600 pictures 
I have 	pictures 

molnak be, kiemelve az időbeli tömö-
rítést és a típusalkotást. Jellegzetes 
írói eljárása Szentkuthynak, hogy egy 
dolgot vagy fogalmat valami egészen 
más által fejez ki. Fekete az elemzett 
művekkel vagy a szerzővel kapcso-
latos megállapításait mindig idézetek-
kel támasztja alá A megléhet ősen 
gazdag szakirodalom ismerete és 
kreatív felhasználása azt acélt szol-
gálja, hogy továbbgondolásra kész-
tesse az olvasót is. Az esszékönyv 
már a címében is arra utal, hogy egy 
lehetséges „olvasatot" tartunk a ke-
zünkben, melynek vektorai tetsző le-
ges irányban meghosszabbíthatók. Az 
előre és hátrautalásoktól hemzseg ő  
Szentkuthy-regények még bizonyára 
sok meglepetést tartogatnak a kuta-
tók számára. Nem is beszélve a le-
tétbe hélyezett Naplóról, amely még 
nem került a nyilvánosság elé. Fe-
kete J. József egyik figyelemre és to-
vábbgondolásra érdemes megállapítá-
sa szerint Szentkuthy regényeiben a 
szürrealizmus intellektuális változata 
és a barokk regény formai elemei 
čitvöződnek. A barokk művészettel va-
ló összehasonlítás kapcsán meggyö-
zően hangzik az az érv, amely sze-
rint a barokk a részletek m űvészete 
is, benne az anyag természetes vál-
tozatossága kiemelked ő  hangsúlyt 
kap. Az erősen hangsúlyozott forma-
képző  hajiam mellett Fekete megemlíti 
a groteszkség fogalmát is, ami úgy-
s:ántén a barokk korszellemének al-
kotóeleme. Részben ezt az álláspon-
tot támasztja alá Nagy Sz. Péter is, 
amikor a Múzsák testamentuma kap- 

szán a következőket írja: „Szentkuthy 
Miiklós eszménye a klasszicizmus, vi-
lágnézete a realizmus , stílusa a ba-
rokkos romantika A közép bizonyult 
mindezidáig mindenben csak az egye-
dül üdvözítőnek —írja éppen Mozart -
ról szólva, s hogy Mozart  élete és mű -
ve a legnagyobb ellentétek csodála-
tos, természetesség ű  harmóniája (Új 
Írás, 198613.) Némiképpen önmagát 
is jellemezte ezzel a szerző  — Fekete 
is utal arra, hogy Szentkuthy stílusá-
ban  és esztétikai gondolkodásában 
milyen szélsőségek ütköznek. 

Fekete J. József nehéz feladatra 
vállalkozott; egyrészt a m űvek között 
kellett saját szempontjai szerint válo-
gatnia, másrészt a sokszor egymásnak 
ellentmondó szakirodalomban kellett 
eligazodnia. És ez utóbbiak esetén is 
ugyanazzal az irányt űvel keresett, ki-
más szóval: egy eszékötetet átfogó 
gondolatmenetet találnia Saját beval-
lása szerint nem az volt acélja, hogy 
a m űvek üzeneteit közvetítse, vagy 
tömören összefoglalja szüzséiket, fa-
buláikat. Fekete egy leend ő  monográ-
fia alapjait rakta le. 

Joseph Beuys 

(1921-1986) 

Ez olyan, mint egy "végrendelet" —
mondta megilletődve a nápolyi galéria 
custosa, ahol nem sokkal 1985 kará-
csonya előtt Joseph Beuys felállí-
totta nagy térplasztikáját. A mü el-
nevezése Palazzo regale: els ő  pillan-

tásra úgy tűnik, hogy csak a szin-
heyre, az egykori Bourbon reziden-
ciára utal. 

Egy vitrinben azonban ott fekszik 
a szőrmekabát, amelyet Beuys néhány 
nyilváПos ünnepségen viselt és —
mintha guillotine-nal metszették volna 
le — egy vasból kiöntött fej az arc-
vonásaival. A másik oldalon pedig: 
filc, zsír, hátizsák és pásztorbot. A ki-
гáyi és a koldus élet jelképei elve-
gyülve. 

Beuys, aki január végén hunyt el, 
megtestesítette mind a kett őt. Sze-
mélyében és képzőművészeti alkotá-
saiban egyesült az uralkodó és a lá-
zadó kívülálló magatartása. 

Az NSZK-ban már hosszú ideje 
a jelenkori m űvészet vitathatatlan 
rangidőse volt, s egy olyan jelentős 
kiállításon, mint a Német művészet 
a 20. században (London) természet-
szerű leg megkülönböztetett helyet 
foglalt el. Már 1979-ben New York-
ban ilyen reprezentatívan mutatja be 
életm űvét, mint egyik más honfi-
társa sem. 

Ugyanakkor filckalapjában és 
sportmellényében megmaradt mind-
azok gúnyolódásának célpontjául, akik 
megvetik a modern m űvészetet. Mint 
politikus éppoly misszionárius módon 
tevékenykedett, de rövid idő  . alatt 
szerencsétlenül járt. A Zöldek, akik-
nek reprezentatív személyisége volt, 
kizárják maguk közül. Amikor m űvé-
szetével komolyan az életbe akar 
avatkozni és például egy iszapos terü-
letet szeretne Hamburgban befiivesite-
ni, akkor a községi politikusok ezt  mm- 

den megjegyzés ellenére meghiúsitják. 
Beuys valóba törekedett elérni 

„a müveszet tágabban értelmezett 
fogalmát", amely miatt érthetetlennek, 
de tekintélyesnek is tartották. Ragasz-
kodott az olyan antropozófikus esz-
mékhez, mint a lélek szabadsága 
és az emberi kreativitás, amely képes 
egy megváltozott társadalomban az 
anyagi kényszer felett gy őzedel-
meskedni. De kritikus csodálóinak, 
akik nem akartak beolvadni a látni-
nem-tudók közösségébe, és szóbeli 
agitációit talán még naivnak is tar-
tottak, mindig meghagyta a lehető -
séget, hogy szobraiban, térplasztikái-
ban,  performance-aiban és rajzaiban 
felleljék az utópia felejthetetlen meta-
foráit. 

Prófétai tekintete ugyanakkor a 
fonásokat is szem elölt tartotta. 
Beuys vallotta az intuíció ősi erejé-
nek és a mítosznak kapcsolatát. Szá-
mára a természet kötelező  erejű  rend 
volt. Így tudta „egy döglött nyúlnak 
megmagyarázni a festészetet" vagy 
egy hétig együtt élni egy prérifar-
kassal, mint a jobb Amerika meg-
testesítőjével. Az akció, a színházi 
bemutató (például a kontinenseket 
szimbolikusan összekapcsoló Eurasia) 
különösn megfelelt céljainak. De ma-
radandó képalkotásait sem szabad 
pusztán statikus látható objektumok-
nak tekinteni. Ezek a képek az ener-
giákról és átalakulásról beszélnek. 

Mindennek az volt a feltétele, 
hogy Beuys nemcsak a nagy szob-
rász biztos érzékével uralta a teret 
és plasztikus formát, hanem a tra-
díció világán kívüli egyszer ű  anyagok-
nak is értelmes min őségét, sőt jelen-
tőséget tudott adni. Nála a filcnek 
és a zsímak — a beuysi m űvészet 
fő  alapanyagainak — szintén szuggesz-
tív és kifejez ő  értelme van: egyszer 
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kalóriatároló és simulékony ősszub-
sztanciák, máskor védő  és melegítő  
szigetelőаnyagok, melyek lapokban, 
felhalmozva villamos elemeket is al-
kothatnak 

Ami allegóriaként közömbösen 
hat, az a képi megjelenítéssel gyakran 
sokoldalúvá és közvetlenül meggy ő -
zővé válik. Akár a szorongó tömeg, 
olyanok annak a faggyúcsomónak 
a maradványai, amelyet Beuys funkció 
nélküli, üres térbe: egy münsten felül-
járó alá helyezett, hogy szimbolikusan 
meggyógyitsa általuk a bezárult vá-
rost. 

Meghitt otthoni hangulatban, de 
ugyanakkor fojtogatóan bezárva érez-
hették magukat a látogatók a lon-
doni D'Offay képtárban, ahol az egész 
termet körös-körül kompakt filcteker-
csekkel vonta be. Ötletgazdag és an-
tidogmatikus m űvészként természe-
tesen arra is képes volt, hogy várat-
lanul fémbő l öntse ki alkotásait —
bombákat és ágyúcsövet használt fel 
egy emlékektől terhes „villamosmeg-
álló" létrehozásához, amely 1976-ban 
a velencei biennálé német pavilonjá-
nak leghíresebb alkotásává vált. A 
monumentális mü reminiszceniciákat 
tartalmaz Beuys alsó-rajnai szül őváro-
sával, Klevevel, gyermekkorával és az 
egész környék történelmével kap-
csolatban. 

Művészetébe mindenütt önélet-
rajzi elemek szövődnek. Ö, aki állan-
dó egyforma viseletével a m űvész-
világ közismert alakja volt, saját sze-
mélyét és életm űvét is formálható 
anyagnak tekintette, és Élet- és pá-
lyarajzát megírta. Ez a bemutatás 
1921-gyel, születésével kezd ődik: A 
ragtapasszal összehúzott seb kiállí-
tása c. képével, melyen egy csecse-
mő  köldöke látható. Ennek ellen- 

pontja a Mutasd meg a 
elnevezésű  Beuys-terem, amit 1979-
ben a müncheni Városi Képtár ren-
dezett be és amiért olyan hevesen 
bírálták: itt ravatalok láthatók, mintegy 
felmutatva az élet és szenvedés útját. 

Egy biztos pontja van csak ennek 
az életrajznak: a német légie гök pi-
lótájának alig túlélt lezuhanása 1943-
ban a Krim felett. Tatárok találtak 
rá eszméletlen állapotbал  — meséli 

akik rejtegették és végül zsírral, 
füvekkel kigyógyitották. A háború után 
nem folytatta természettudományi ta-
nulmányait, hanem a művészetek felé 
fordult. 

1961-ben meghívják a düsseldorfi 
akadémiára tanárnak. 

A nyilvánosság mint botrány-
hőst és ugyanakkor szenved ő  alanyt 
1964-ben ismeri meg, amikor Aachen-
ban  az Új művészetek fesztiválján 
dolgozik, s ott egy dühöng ő  egye-
temista véresre veri. Ő  véresen, egy 
kereszttel a kezében a publikum 
elé lépett — akciója és a róla készült 
fotodokumentáció az avantgárd tör-
ténet vezérmotívuma lett. 

Beuys üdvözölte az egyetemi 
hallgatók politikai mozgalmát és fel-
emelte a szavát a numerus clausus 
ellen. Amikor az elutasított pályázók-
kal együtt részt vett az Akadémia 
titkárságának elfoglalásában , Johan-
nes Rau kultúrminiszter azonnali ha-
tállyal felfüggesztette állásából. Az ezt 
követő  hosszú pereskedés alatt Beuys 
részben győzedelmeskedett, de a seb 
sohasem forrt be: a m űvész elhatá-
rolta magát a német szövetségi ál-
lamtól. 

Megpróbált alapítani egy — szer-
vezési szempontból aligha kivitelez-
hető  — Szabad Nemzetközi Egye-
temet, eredménytelenül jelöltette 
magát a Független Németek Társa- 

ságában , és a Zöldeknél — mindez 
könnyen azt a benyomást keltheti, 
hogy Beuys lemondott a m űvészi 
alkotásról és csak politizálni akart. 
Az ő  szemében azonban a kettő  
elválaszthatatlan egységet képezett. 

Annak ellenére, hogy egy szív-
roham után egészségi állapota nagyon 
legyengütt, ismételten meglep ően je-
lentős műveket alkotott. Tavaly nyáron 
egy elhúzódó vírusos fe гtözés majd-
nem a halálba vitte. Felépülése után 
öntötte ki bronzból többek között 
Villámcsapás fénysugáггal a sza-
vasra c. plasztikáját (első  fragmentum 
a Német Művészet Szemléje számára), 
bevonta filccel a D'Offay képtárát 
és létrehozta a Pal azzo regalet. Egy 
nappal azelőtt, hogy a szive felmond-
ta a szolgálatot, még tele volt tervek-
kel és panaszkodott az „idöveszteség-
re", amit a betegsége okoz. 

Kísértetiesen és mintegy búcsúz-
kodva vett részt Beuys november 
végén — mielőtt még Nápolyba indult 
volna — A béke biennáléjának ham-
burgi megnyitó ünnepségén. Telefo-
non keresztül üzente meg, a helyes-
írási szabályokra és irásjelekre is utal-
va, a lényére és egész m űvészeti-po-
litikai tevékenységére oly jellemz ő  
hirdetményét a tudat felszabadításá-
ról: 

„Bei einem wesensgemahen Be-
schreien des Geschehens zur Befrie-
ung der von frt Fđhigkeit getragenen 
Arbeit ist es doch logisch, da das tra-
gende zuerst befreit werden muB". 

Fordhotta Bogner István 
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HAJAS TIBOR 

M ál V Ё S Z I 

HAGYATÉKA 

Hajas Tibor. Magyar Mühely 

D'Atelier, Párizs, 1985. 

Szimbolikus jelintöség ű  esztendőben 
lelte halálát közlekedési sze гencsét-
leПségben Hajas Tibor (1946-1980), 
akit sokan a legjobb magyar perfor-
mance-nűvésznek tartanak. Szimboli-
kusban annál fogva , hogy az 1980-as 
év korszakváltást jelöl a nemzetközi 
iművészetben. Nem mintha a koncep-
tuális művészet anyagtalanított for-
máinak visszaszorulása nem lett volna 
már előbb is észlelhető , ám az új év-
tized küszöbén már erejének teljében 
s¢erveződött egésszé az a képi гá-
nyultságú tendencia , melyet általános-
ságban a „nyolcvanas évek müvésze- 
tének" nevezünk. 

Bár Hajas Tibor számbelileg sze-
rény, de annál erőteljesebb alkotói 
oiousát a hetvenes évek m űvészeti 
szellemiségének gondolati volta deter-
minálja , az évtized végén , vagyis ha-
lála előtt keletkezett munkáin már 
érezhető  az új pikto гális szenzibilitás 
lendítő  ereje, a konceptus h űvös, ra-
cionális attitűdjének érezhető  feloldó-
dása egy expresszívebb, érzékibb ön-
kifejezésben. Mindez azért jelent ős, 
mert Hajas ezt a korszakváltást nem 
korábbi elveinek feladása árán, hanem 
szukcesszív fejlődésmenetének belső  
módosítása, átszervezése révén vitte 
végbe , vagyis sok más kortársától el-
téгбen nem kellett feladnia a perfor-
mance műfaját ahhoz , hogy a nyolc-
vanas évek művészének mondhassa  

magát . Művészete egy fajta, magyar 
viszonyok között egyedülálló testi-fes- 
tészeti akcionizmusba szintetizálódott. 

Hirtelen halála után öt évvel jelent 
meg a párizsi Magyar Mühely és a D' 
Atelier cím ű  folyóiratok közös kiadá-
sában a Hajas Tibor munkásságát 
színvonalas köntösben prezentáló 
összegező  album. A Bike László m ű -
vészettörténész el őszavával, Hajas 
esszéivel, m űvészeti tárgyú jegyzetei-
vel és a tevékenységére vonatkozó 
adatokkal kiegészül ő  képanyag ma-
gába foglalja minden jelentősebb 
munkáját, illetve azoknak fotódoku-
mentumát. 

Az eredetileg költői pályára ké-
szülő  Hajas a hetvenes évek közepén 
végleg a vizuális m űvészet olyan kor-
sze гü kifejezöformái mellet kötelezte 
el magát , mint a fotó , a film, a video, 
a performance és az akcióm űvészet. 
Ugyanakkor több frappáns , találó esz-
szében fejtette ki véleményét a tele-
vízióról, a videóról és a perform ance-
гól, ennek ürügyén pedig a világ lé-
nyeges dolgairól, életrő l és halál гól, az 
élni kényszerülés és a halál lehet ő -
ségének örökös dilemmájáról. A lét 
nagy kérdéseit nemcsak elméleti sí-
kon vetette fel, hanem végs őkig ki-
ék zve és aktualizálva építette őket be 
m€ívészeti előadásainak fő  tengelyé-
be. A katódsugárzás szépsége, a 
Nyilatkozat a Sydney-i biennále szá-
mára és P Рeгfoгп tiвnce: a halál szeksz-
epiljle cimű  írásait olvasva válik nyil-
vánvalóvá , mily sokat foglalkoztatta a 
halál gondolata Felismerte a m űvészi 
tett önveszélyes voltát és a perfor-
mалce-művész semmivel sem rokonít-
ható különleges helyzetét, amikor a 
saját testével operáló alkotó belép tu-
lajdon víziójába, egy kísértetvilágba, 
ahonnan „visszatekintve minden léti-
zö puszta káprázat , hallucináció, ala-
csonyrendű  valóság". A pe rformance 
művészete a magasabb szférák rit-
Кбn megvalósítható létformáját, pszi-
chofizikai állapotát jelentette számára, 
de egyben olyan területet is, amely- 

ben az élet és a halál , a valóság és 
a túlvilág áttedi egymást, összemosó-
dik. Burkoltan ugyan , de allúzióiban 
rendszerint a performance-m űvész tu-
dati állapotának transzcendens termé-
szetét igyekezett aláhúzni. Minden bi-
zonnyal arról a szituácíóról van szó, 
melyet M. Abramović  és Ulay illumi-
nációnak , a megvilágosodás egy lehet-
séges állapotának nevez. 

Annak ellenére, hogy videomüvé-
szettel (is) foglalkozott, a médiumot, 
és ősét , a televíziót, elmarasztalta. A 
katódsugárzás szépségében írja: „Ez 
a médium nem a dolgokra irányul, a 
dolgokról beszél , hanem áthatol rajtuk, 
a dolgok között létezik, a dolgok közé 
beszél, a semmibe; innen kezdődik az 
új történelem". Majd: „A video nem 
különbözik a televíziótól; a konfekció 
méretre alakítása". 

Hajas p гimáris kifejez őeszköze 
végeredményben a saját teste volt, 
a ko гszeгü segédeszközökre pedig 
csupán dokumentáris szerepet ruhá-
zott. M űvészeti obszervációinak kö-
zéppontjába az emberi testet helyez-
te, pucér természetességében, civili-
zatórikus kellékeit ő l megfosztva, véd-
telenül. Úgynevezett Húsfestményei-
nek sorozata annak az alkotói valori-
zációnak az érvényre juttatása, hogy 
minden érték fokmérője és viszonyítá-
si pontja az emberi individuum. Eze-
ken a fotóperformance -okon Hajas 
páratlan kiegyensúlyozottsággal és fe-
szültségkeltéssel ötvözi a hetvenes 
évek body art-jáлak és az új képiség 
ikonográfiai egzaltáltságának és ex-
presszivitásának különben ellenkez ő  
előjelű  elemeit. Élő  testtel és festék-
kel operáló akcióinak kapcsán jegyzi 
meg: „A test az egyetlen valóban meg-
bízható médium". 

1 978-аs Képkoгbác ѕolás I és Fe-
lületkínzás cím ű  sorozatai a cselek-
mény helyéül a fénykép felületét ne-
vezik meg, de mindannyiszor a hol 
hősies, hol elesett pózba mereved ő  
emberi testre céloznak. A test fizikai 
megsemmisítésének folyamatát rend-
szerint a fotó felületén végbevitt me-
chanikus-vegyi elváltozások érzékel-
tetik. Testakciói a halál tortúrájának 
szimulációi, operatív kifejezéssel élve 
pedig: ember-аnimációk. 

Hajas Tibor művészete se nem 
túlzottan kontemplatív, se nem végle-
tesen önmarcangoló és önemészt ő , 
inkább egy heroikus magatartás jel-
lemző  гá, név szerint pedig Arnulf 
Rainer és Otto Mühl opusához áll kö-
zel. A magyar avantgárd m űvészetben 
mindenképpen páratlan energiaadó 
jelenség, akit elsősorban nem elismer-
ni, hanem megfelelően értelmezni 
szükséges. 

Art Lover 
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Želimir Koš čevi ć  

BREBA BEBAN PERFORMANCE-A 

Amióta a XX. század művésze kihar-
colta azt a törvényes jogot, hogy ki-
fejezésmódjának technikáját a szigo-
rúan meghatározott klasszikus képz ő -
művészet diszciplinájának határain 
túl, nemcsak a festészetben, a gra-
fikában és a szobrászatban alkal-
mazza, a művészetek minden formája 
gazdagabb lett egy egész sor új mé-
dium felhasználásával, melyek útján a 
művész bonyolultabb módon, er őtel-
jesebb expresszív hatással fejti ki gon-
dolatait. A médiumoknak ma már 
klasszikusnak mondható konkrét 
anyagokra történ ő  kiterjesztésén kívül, 
úgyszintén a fénynek, hangnak és a 
térnek az egyidej ű  fölhasználásával, 
valamint a video, a lézer és a holo-
gráfia útján a m űvész óriási kiter-
jedés ű  mediális térséget foglalt el, 
s most korlátlanul rendelkezik vele, 
így munkájának területét messze a 
képzőm űvészeti szalonok, tárlatok és 
múzeumok „rezervátumain" túlra ter-
jesztette ki. A technikailag tökélete-
sebb tömegkultúrával szemben az 
utóbbi húsz esztend őben a művészek-
nek sikerült nagy kiterjedés ű  alter-
natív arcvonalat kialakítaniuk, amely 
közvetlen vagy közvetett késleltetés-
sel kor гektívumként (és korrozívum-
ként is) nemcsak az általános szel-
lemi szennyezettségre hatott. Ak-
ciói kkal saját szubkultúrájuknak alap- 

állásáról kétségbevonták a civilizá ćió 
alapvető  kiindulópontjainak helyes 
voltát. Ez a, mondhatnám, harcias 
álláspont megkövetelte a m űvész tel-
jes elkötelezettségét; nem volt már 
elegendő  önmagát kifejeznie m űvei-
vel, még ha ezek médiumbelileg annyi-
ra összetettek is, hanem felmerült 
annak igénye, hogy a maguk lényével 
is m űvük elé álljanak, szerves részévé 
váljanak, hogy szükség esetén egy 
adott pillanatban teljesen helyettesit-
sék is. Ez az álláspont természete-
sen nem zárja ki a kifejezetten klasszi-
kus m űvek folyamatosságát. 

Breda Beban m űvésznőnek az 
1985. decemberében Zágrábban, 
majd kés őbb Belgrádban végrehajtott 
akciója megmutatta, hogy a m űvésze-
tek érzékek feletti nyelve, amely 
magában foglalja a kib ővített mé- 
diumokat és az alkotótevékenység 
azonosulását a saját m űvével, erő -
teljes expresszivitásával a teljes m ű -
vészi élmény magas fokozatát érheti 
el, s az esztétikum finom szálakkal 
szövi át az erkölcsi szféra kategó-
riáját. Ebben a meg nem határozott 
térközben, melynek fizikai tulajdon-
ságai teljesen elhanyagolhatók, mivel 
plasztikai és képzőm űvészeti eszkö-
zök által a tér radikálisan átalakul, 
Breda Beban megteremtette a kü-
lönleges m űvészeti áhitat létrejö tté- 

nek minden feltételét, s ebben az 
a mély meggyőződése motiválta, hogy 
a művészet többet vár el annál, 
amit maga a m ű  kínál, és éppen 
ez a teljes maga-átadás nyitja meg 
a lény önfelismerésének útját — s ép-
pen ez a m űvészet célja. A kortárs 
művészet kontextusának történései-
ben a „mezítelen embernek" ez az 
eredendően expresszionista elve 
egész sor változaton esett át (Re-
becca Horn líraságától és Joan Jonas 
rituáléjától Herman Nitsch és az Abra-
mović  — Ulay művészpár drámai 
teljesítményéig); Breda Beban ön-
maga mezítelenségét a tudat alatti 
fölismerés elvének való teljes be-
hódolás testtartásában mutatta fel. 
Ez az elv az orosz avantgarde szfé-
rájából ered, és bármennyire is a 
jövőbe mutató, a Bizánc és az orto-
doxia által meghatározott ikonográfia 
formanyelvének valóságos tárháza. 
Művészi áhitatának környezetét úgy 
szervezte meg, olyan jelekkel töltötte 
ki, melyek szerepe a racionális tudat 
„túloldalán" kezd ődik: tűzzel, melynek 
mindig is megvolt az anyag és a szel-
lem átváltoztatására képes titokzatos 
hatalma és kivételesen expresszív 
erej ű  hanggal, amely által Breda 
Beban szuggesztíven adta át m űvészi 
hitvallását a korlátozott számú. jelen-
levőknek. Amikor felt űnt Hodegritria 
Szűzanya cím ű  ikonja, a m űvésznő  
pillanatokra elébe állt, miután a ritu-
álé térségében befejezte végsőkig 
koncentrált nyugalmi állapotát a fe-
kete fátyol leple alatt teljesen való-
szerűtlen lét; jóllehet egyszer ű  dia-
vetítésrő l volt csak szó, a történé-
sek s ű rített légkörében az ikon egy 
pillanatra fölfedte anyagtalan lényét is; 
abban a pillanatban a m űvésznő  
képe egybeolvadt a Sz űzanya arcával, 
és csak a világot rezdülés nélkül 
szemlél ő  szemek maradtak, hogy 
újabb pillanat elmúltával az ikon el őtt 
álló arc egyszer űen eltűnjék bennük. 
Ez természetesen csak elnagyolt váz-
lat. A valóságos és valószer űtlen 
ebben a félórában, amíg az esemény 
tartott, elvesztette önnön tulajdon-
ságát. Az id ő  kitágult, a tér össze-
zsugorodott, és jóllehet mindez csak 
kép volt, csodálatos volta zavarba 
hozott bennünket. A perspektíva meg-
fordult; a valóságoš tér egy másfajta 
térbeli fölfogás kontextusa lett, mely-
ben a három dimenzió csak egyike 
volt a lehetségesnek. Az ily módon 
destabilizált tér kérdésessé tette ön-
maga létezését is az id ő  maradan-
dóságában, az időében, mely a jelen 
útján elérheti a múltat és a jöven-
dőt az örökös kozmikus kérdés föl-
ismerésének egyedülálló pillanatában: 
kik vagyunk, honnan jövünk, és hova 
tartunk. 
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Ješa Denegri 

МСVЕSZET/KRITIKA: 

A NYOLCVANAS ÉVEK 

KÖZEPÉN 

melyekben úgy hisznek, mint a saját-
Jukban. Feltéve persze, hogy manap-
ság a teljes őszinteség és azonosulás 
valóban lehetséges. 

Művészet/kritika: 	a nyolcva- 
nas évek közepén Szarajevó, 
Collegium artisticum, 1986. feb-
nUar 

Amikor nyolc szakember válogatásá-
ban hatvan m űvész művét állítják ki 
egy helyen — mint a Művészet/kri-
tika: a nyolcvanas évek közepén 
című  kiállításon —, a tér a végsőkig 
telítődik energiával, amelyet egy-
szerűen lehetetlen ellenőrizni. Ez pe-
dig más szóval azt jelenti, hogy. er-
rő l a kiállításról nem könny ű  tömören 
írni. Valami mindig kimarad (a műbő l, 
a válogató szövegébő l), kihagyják, 
nem látják meg, nem mondják el. 
Ebben az esetben ez teljesen érthet ő : 
könnyebb a m űvészet kapcsán, mint 
magáról a m űvészetről ími. 

MIÉRT VETŐDIK FEL ÉPPEN MŰ-
VÉSZET ÉS KRmKA ŐSSZEFÜG-
GÉSE? 

Egy dolog nem vitás: a m űal-
kotás (a mü, az alkotó személyisége 
és víselkedése) a m űvészet alapja. 
Arról ;  hogy mi a m űvészet (mi volt 
egykor és mi ma), fölöslegesen ne 
szaporítsuk aszót, mert úgysem segít 
semmilyen definíció. A m űvészet 
igényli a kritikát, megkívánja (vagy leg-
alábbis nem utasitja vissza) a magya-
rázatot, az interpretációt, a róla szóló 
beszélgetést. A kritika ma nem ítél-
kezhet a m űvészetről (elsősorban 
nem erkölcsi szempontból), különösen 
nem valamely uralkodó ideológia ne-
vében. A kritika csak úgy igazol-
hatja magát, amennyiben kész annak 
a m űvészetnek a szellemi támaszává 
válni, amelynek eszméit és értékeit 
elfogadja. Így aszóban forgó kiál-
lításon nyolc kritikust kértek fel, akik 
a nyolcvanas években nyomon követ-
ték környezetünkben a m űvészeti ese-
ményeket; felkérték őket, hogy mu-
tassák be saját választásuk szerint 
a m űvészeket minél közvetlenebb, 
személyesebb, kötetlenebb hangon, 
és hogy választásukról írjanak, még-
hozzá személyes vallomást. Ennek a 
válogatásnak a kritikusok számára 
valamiféle arte mtának kellett volna 
lennie. Más szóval: hogy azokat a 
műveket és művészeket válasszák, 

MIÉRT ÉPPEN A NYOLCVANAS 
ÉVEK KÖZEPE? 

A nyolcvanas évek sokak érzése 
szerint „megnyílással" kezd ődtek (em-
lékezzünk csak a Velencei Biennálén 
megrendezett Aperto '80 kiállításra), 
„új fordulattat", „új képpel" stb. Mé-
lyítették a hetvenes és a nyolcvanas 
évek m űvészete között támadt ű rt. 
Egy új évtizedbe való átlépéskor 
először mindig úgy tűnik, hogy valami 
lényeges változás következik. Ma, 
a nyolcvanas évek közepén látjuk, 
hogy szakadás, űr tulajdonképpen 
nem volt, vagy legalábbis zajtalanab-
bul ment végbe a változás. Az év-
tized közepének nincsenek saját 
irányzatai, saját stílusai, de er ős a 
korszellem kifejezésének igénye, 
amely méltányolja és ösztönzi az er ős 
individualizmust. A kifejezés médiuma 
nem döntő : a festészet és a szob-
rászat a leggyakoribb diszciplinák, de 
mégsem annyira dominánsak, hogy 
a képhez (vagy szoborhoz) való 
visszatérésrő l beszélhetnénk. Installá-
ciók, performance-ok, él őképek, vi-
deovetítések folynak... Az évtized 
közepének m űvészete az érzelmekre 
hat, de mégsem veszít szellemisé-
gébő l. Szükségét érezzük, hogy kö-
zelebbrő l meghatározzuk minden 
egyes munka tartalmát és értékét. 
Ez a tevékenység azonban többé nem 
alapulhat valamilyen pillanatnyi talál-
mányon, gyors felfedezésen és ugyan-
ilyen gyors átálláson. Megköveteljük 
a tartósabb meggyőződéseket és 
azokat a jelentéseket, amelyek „világ-
nézetük" komolyságával köteleznek. 
A nyolcvanas évek közepének m ű -
vészetfogalma nem utal határozott 
művészi gyakorlatra, csupán azt a tör-
ténelmi pillanatot határozza meg, 
amelyben számos, egymástól nagyon 
is különböző  gyakorlat szövi át egy 
mást. 

VAN-E EGYSÉGES JUGOSZLÁV 
MŰVÉSZET A NYOLCVANAS ÉVEN 
KÖZEPÉN? 

A szarajevói kiállításnak nincs 
semmi köze különböző  köztársasasági 
„kulcsokhoz" és reprezentációkhoz, 
mégis ragaszkodik a realitáshoz: hogy 
minél biztosabbak legyenek válasz-
tásaikban, a szelektorok törvény-
szerűen (kettő  kivételével) a saját 
szűkebb területükrő l, saját kö гnyeze-
tükböl választották az alkotókat, mert 

ezek munkáját már korábbról ismer- 
ték. Így kaptunk keresztmetszetet 

a mai ljubljanai, zágrábi, belgrádi 
és szarajevói m űvészet helyzetérő l, 
amit lehet, de nem feltétlenül kell 
azonosítani a szlovén, horvát, szerb 
vagy bosznia-hercegovinai m űvészet-
tel. Tagadhatatlan, hogy a jelzett 
területeken az alkotásoknak megvan-
nak a ' maga jellegzetességei: a kü-
lönböző  helyi hagyományok hatása, 
az előző  generációk nyoma, a világ 
művészeti eseményeire való különféle 
reagálások — ezek és még más kö-
rülmény adja a jellegzetes jegyeket. 
Szögezzük le mindjárt: jó, hogy kü-
lönböznek, mert a kortárs m űvészet 
pluralista jellegét nemcsak az egyé-
nek, hanem az egyes művelődési 
környezetek közötti különbségeknek 
is köszönheti. Ám a kortárs m űvészet-
re nem jellemző  az elkülönülés, és 
nincs univerzálisabb nyelv a plasztikai 
formák és jelek nyelvénél. Állíthatjuk-e 
ezek alapján, hogy mégis van egy-
séges jugoszláv m űvészet a nyolc-
vanas évek közepén? Evidens, hogy 
ez a terület nem mindenben egy-
séges, de annyira nem oszlott meg, 
hogy ne lehetne mindenki számára 
egyformán érthető  és befogadható. 
Ahhoz, hogy megtudjuk és megértsük, 
mi történik Európa és a nagyvilág 
m űvészetében, elsősorban azt kell 
megtudnunk, mi történik a jugoszláv 
művészetben (vagy a m űvészetben 
Jugoszlávia területén). A szarajevói 
kiállítás kötelez erre, mert el őkészí-
tése során a legjobban ismert és 
átérzett m űvészeti területek kiválasz-
tásából indultak ki. Amennyiben az 
egészet a részek kirakásával kapták, 
akkor most a részeket valamely le-
hetséges egészre jellemző  közös mű -
vészeti problémák fedezékében kell 
egységesíteni. 

AZ ÉVTIZED KÖZEPÉNEK MŰVÉ-
SZETE MINT FOLYAMATBAN LEVŐ  
MŰVÉSZET 

Ha az évtized kezdete az úgyne-
vezett „új kép" jegyében telt el, 
amely az olasz transzavantgárd és a 
német „vad" vagy „er őszakos" festé-
szetbő l eredt, amennyiben tehát ezt 
az évtizedkezdést több-kevesebb jog-
gal a „friss festészet" (pittura fresca 
vagy fresh painting A. Medved sze-
rint) időszakának nevezhetjük, akkor 
ma, néhány évvel kés őbb, a jugo-
szláviai m űvészeti történések jóval 
összetettebbek, és semmi esetre sem 
vezethetők vissza egyetlen közös ne-
vezőre. Különösen akkor nem, ha ez 
a közös nevező  a kolorisztikus extázis 
már említett frissessége és kedélyes-
sége, a „festés öröme", . a „nagy vi-
dámságok", ahogy még nemrég is ál-
lították. Ellenkező leg, egy komoly, 
kétkedő  és elgondolkodtató, pillana- 
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A TRANSZCENDENS L ЕT 
KOZМW GENIKUS ÉGTÁJAI 

Torok Sándor retrospektív vándo гidállítása kapcsán* 

tokra görcsös, s őt drámai m űvészet 
lépett a színre, amely tele van belső  
kétségekkel, az alkotók kétségeivel 
saját művészetük és azt a világot 
illetően, amelyben ez a m űvészet 
megszületik. Az utóbbi időben a hala-
dó gondolkodású, jobbára fiatal m ű -
vészek tudatában és szenzibilitásában 
megérett a felismerés, hogy ez már 
nem egy folyamat kezdetének a m ű -
vészete, hanem egy folyamatban lev ő , 
folyamatos m űvészet, amely saját 
kialakulásának tapasztalatait maga 
mögött tudja. Ugyanakkor nem tekint 
vissza ezekre a tapasztalatokra, 
hanem tovább alakul, és nem titkolja 
ellentmondásait, ami csak ilyen össze-
tett történelmi pillanatokban lehet az 
élő  m űvészet sajátossága. 

Már említettük, hogy az „új kép" 
többé már nem alapja a nyolcvanas 
évek m űvészetének, de jelenléte meg-
határozó érvény ű. Ez a kép azonban 
soha sem volt egy erős, önmagában 
elégséges, anyagi tárgy. Mindig el ő -
szeretettel hatott környezetére és 
vette át a környez ő  tér hatását. 
Installációkká alakult, amelyek mint 
kifejezési formák a hetvenes évek 
m űvészeti tapasztalataiból merítenek. 
Ugyanebből a tapasztalatból szár-
mazik a pe rformance és a video 
médiuma is, melyek nyelvezete és je-
lentése évtizedünkben természetesen 
bizonyos átalakuláson megy át. Emel-
lett jelentkeznek olyan kifejez ődések 
is, amelyek már (vagy majd a jöv ő -
ben) az évtized közepének és vé-
gének művészetére jellemz őek lesz-
nek: ezek az új spiritizmus és az 
új szimbolizmus, az új geometrizmus 
és a neoprimitivizmus, amennyiben 
ezek az elnevezések egyáltalán in-
dokoltak és megfelel őek. A jugoszláv 
m űvészeti körülményekb ő l kimaradt 
az anakronizmus és a memóriafes-
tészet, de ezért nem is kár. Ez 
azonban nem azt jelenti, hogy a m ű -
vészek figyelmen kívül hagyták a tör-
ténelmi tudat kifejeződését. Ső t, ez a 
tudat mindinkább kifejezésre jutott, 
de inkább századunk romantikus és 
avantgárd, mint klasszikus és ret-
гotgrád irányzatai felé fordult. A sza-
гajevói kiállítás bizonyítja, hogy a 
nyolcvanas évek közepének jugoszláv 
művészete formailag és statisztikailag 
nem alkot egységes szövetet, de egy-
ben mégis egységes álláspontot kép-
visel: a m űvész szükségét érzi, hogy 
önmagát (azt, ami benne él, ami kö-
rülötte van) izgalommal, gyakran mér-
téktartás nélküli nyugtalansággal fe-
jezze ki. Más szóval oly módon, 
hogy tükrözze nyílt félelmét, amelyet 
létezésének feltételei váltottak ki, s ez 
világunk válságos körülményei között 
különösen indokolt. 

orok Sándor (1936) hamarosan al-
kotói munkásságának három kerek 
évtizedét ünnepli. A hatvanas évek 
közepén már komoly tehetség, aki alig 
néhány esztendö leforgása alatt ki-
munkálja sajátos, egyéni világlátását 
és m űvészetszemléletét, úgyhogy a 
hetvenes évekbe már szilárd tartalmi-
formai platformmal lép át. Az azóta 
eltelt időszakban sem változtat alap-
vető  festészeti problematikáján. Nem 
törekszik látványos fordulatokra, kül-
ső, gyökereket feftépö manőverekre. 
Igyekezete festészeti világa bels ő  
rendszerének, fogalmi és formai álla-
gának folyamatos átértékelését és tö-
kéletesítését célozza. Belülrő l építke-
zik, extenzivitása önnön világának ko-
ordinátái között jut kifejezésre. Mun-
kásságé az egységesség és a kiegyen-
súlyozottság, a folyamatosság és a 
belterjesség jegyében zajlik, már-már 
az életfeladatnak válik szinonímájává. 
Torok művészete az állandó értékek 
affi гmációja — amihez fogható példa 
mifelénk talán csak Konjovi ć  festésze-
tében és Tolnai költészetében mutat-
kozik —, m űvészete a kortárs művé- 

` Torok Sándor Tér és idő  cimú, 145 alkotást 
tartalmazó visszatekintó tárlatát 1985 novemberében 
és decemberében Szabadkán, Belgrádben, Zrenjanin-
ban  és Újvidéken, majd 1986 júniusában Zomborban 
mutatták be.  

szet rohamos változásai és innovációi 
korában is ellenállóvá válik a küls ő  
erőmozgásokkal szemben; miközben 
önmagára figyel, más p гoblematikák-
be nem kíván belebonyolódni. Ön-
magából indul és önmagába tér vissza. 
Áttörhetetlen védőburka mögött a lét 
folyamatai autogén értékekként funk-
cionálnak 

Tájfestőként indul. Tájfestészete 
a hatvanas évek közepét ől kap au-
tochton jelleget. Csurgói pályatársai-
nak gyakorlatától elté гöen Torok a tá-
jat nem гealitasabаn avagy nyelvi át-
tételek disztorziós m űveletei által lát-
tatja. A táj metamorfózisa nála nem 
annyira nyelvi-stiláris eszközválasztás 
kérdése, hanem egyetemes é гvényü, 
belső  igények támasztotta totális át-
lényegités, valami ahhoz hasonló, amit 
Benes József Tisza-parti képei mutat-
nak fel tartalomban és formában 
egyaránt. Ez a két fest ő  a tájat nem 
külső , felszini csillogásában, látvány-
szerű  mivoltában, hanem belső  tra-
gikumának komorságában és gyá-
szában, élettelen anyagiságában ra-
gadja meg. Torok Sárga-parti és Be-
nes Tisza-parti masszája az elemi er ők 
monumentalitásának párhuzamán a 
Nagy Afrikai Vetődési Árkot juttat-
ja eszünkbe. A víz mosta partol-
dalak az emberi civilizáció ki:ajzásá- 
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nak támaszpontjaiként és kísérleti 
előtelepeiként a lét sorsfordulóinak 
olyasfajta szkulptu гális megnyilvánu-
lásai, mint másutt a durva , faragat-
lan menhirek. Helyi civilizációnknak 
ezek az аntropológiai entitásai Torok-
nál és Benesnél — szinte egyidej ű leg 
— teljes monumentalitásukban jelen-
nek meg : anyagiasságukban tárgy-
szerűek , ugyanakkor elvontságukban 
túlontúl transzcendens magasságokba 
emelik az egyedi matériarészeket. In-
dukció és dedukció folyamatainak szi-
multán zajlási felületeiként származá-
sunk és kozmológiai determináltsá-
gunk összefüggéseire figyelmeztet-
nek, cáfolva egyben azt a tévhitet, 
hogy a sík élettelen tájnak nincs kellő  
metafizikai, illetve érzékfeletti er őtöl-
tete . Torok tájképei a látványt lényeg-
ként : matériaként és energianyalábok 
metszőpontjaként reveláljak, nem 
elégszenek meg a felszín mechanikus 
pigmentációjával. Az általa képzelet-
belinek nevezett tájak tehát nem is 
annyira képzetelbeliek, mint hinnénk, 
csak éppen nem szoktuk meg, hogy 
a rá jellemző  analitikus prizmán át 
vegyük őket szemügyre. 

A kívülrő l tanulmányozott part- il-
letve tájszeletet 1967-ben már ke-
resztmetszetében ábrázolja Torok. A 
Föld kérgének mélye hajlított erővo-
nalak mintázta rétegződések, ülepe-
pedések látványában tárul fel el őttünk; 
a rétegekbe ágyazott ősleletek kerek, 
illetve gömbszerű  alakjai kozmogra-
fikus eredetre utalnak. Ezek az ősi 
földtani mikrostruktúrák helyenként 
moszatokra , kagylókra asszociálnak, 
de paragenezisként is értelmezhet ők. 
Torok a végső  következtetést keresi, 
bizonyítékot arra , hogy a kozmoszból 
származunk, hogy az élet a világ-
ii гböl ered, és a transzcendens er ők 
befolyása alatt áll , a világegyetem 
lüktetésének vetületében. A fest ő  nem 
tudományos formulációkat keres, és 
nem is belő lük indul ki. Helyette 
művészeti hipotézist állít fel, össze-
hasonlításokat , analógiákat végez, 
mikro- és makrovilágokat állít egymás-
sal szembe egyazon képmez őben. 
Festészeti eszközökkel keresi a ma-
g .yarazatot a lét eredetére , és ugyan-
csak általuk fejezi ki balsejtelmeit, 
gyanakvásait , félelmeit , melyeket a vi-
lágra is átvisz , hogy annak erőmoz-
gásaival szemben tükröztesse őket. 
Képein elszaporodnak a gömb alakú 
formai képződmények, velük egy-
időben pedig azok a karszer ű  mecha-
nikus szerkezetek, melyeket a profa-
nizáló kritika legtöbbször csavar-
kulcsokként azonosít. A hetvenes 
éveket ezek a mechanikus-civilizató-
rikus képződmények jellemzik. 

A festő i nyelv összetettebbé, a 
képmező  dinamikusabbá, lüktet őbbé 
80 

pulzálóbbá válik, ugyanakkor a 
pasztell materiális-porózus te гmésze-
tébő l következően valahogy lebegőb-
bé, áttetszőbbé és sejtelmesebbé 
lesz, ikonikus-pigmentáris hatása pola-
rizálódik a hatvanas évek olajfest-
ményeinek nehéz ányagiságával. To-
rok tehát elrugaszkodik a földi deter-
mináltságból, a térbe tör, az ű r erő -
mozgásait, kozmikus rezgéseit figyeli. 
A végtelenbe nyúló csápok az ember 
világ űrbe való el гugaszkodásáјak 
nyelvi megfelel ő i. A kozmoszból szár-
mazunk és az élet forrását keresve 
annak végtelen tereibe kell behatol-
nunk, következtetjük ki ebb ő l a szám-
ban oly jelentős ciklusból. A pasztell 
különösen alkalmas a dinamikus-rit-
mikus mozgások, e гövonalak leképzé-
sére, több képsík szimultán bemoz-
gatására . Az energiahullámok, fény-
nyalábok és emberi eredet ű  mecha-
nikus karok egymásba mosódva, egy-
mást keresztezve egyensúlyozódnak 
ki a képmezőkben . Erre a témára 
Torok  számtalan variációt készít, és az 
anyagi elemek fokozatos kiiktatásával 
egy letisztultabb, inkább fényhatá-
sokra , optikai változásokra fogékony 
ciklusba kezd a hetvenes évek dere-
kához közeledvén. Az emberi jelen-
létre utaló csápok ugyan nem t űn-
nek el teljesen, de csak egészen 
indokolt esetben találkozunk velük. 

A hetvenes évek közepén már 
néhány expresszívebb képet is meg-
figyelhetünk, amelyek szerencsésen 
bontják meg a manierizmussal fenye-
gető  toroki eszteticizmust, felfrissítik 
a nyelvi klysék egyhangúsággal szi-
nomi modorosságát, megbontják a 
tévesen értelmezett nyelvi kiegyensú-
lyozottságot, formai biztonságot. A 
képek foгnavilága ennek ellenére 
sem mond le a geometrikus absztrak-
tizmus stiláris elemeinek uralkodó 
tendenciájáról. Torok óvakodik az 
alaktalanságtól , a formai meghatároz-
hatatlаПságtól, ám nyelvi transzpozí-
ciójának viszonylagos nyerseségével 
mintha elementáris állagához köze-
lebb ragadná meg a kozmikus erő-
mozgások eredőit, az élet világőri 
foггásaiból feltörő  energiaáramlatokat. 
A hetvenes évek első  felének iko-
nikus prototípusaihoz mérve ezek a 
szabálytalan , rendhagyó képszerke-
zetek hozzák a legtöbb nyelvi újítást, 
túl az egyszerű  stílsgyakorlatokon 
és merev rendezerszer űségen. 

A hetvenes évek legvégén Torok 
ismét visszatér az olajfestékhez. Az 
új képzési anyag új témát hoz: a fény-
folyamatokét, fényjelenségekét, me-
lyeket a festő  egészen mikrostruk-
túráinak közelségéb ől tаnulmányoz. 
A m űszaki-tudományos kutatások 
eredményeire rácsodálkozva a fo- 

tonok nyomait kívánja vászonra rög-
ziteni. Csillagászati képelemzések 
mintáit alapul véve olyan természeti 
jelenségek leképzése acélja, melyek 
kívül állnak a reális emberi tapasz-
talás jelenségkörén. Ez a sorozat 
azonban — úgy látom — nem tud 
igazi problémává n őni, mint mondjuk 
korábban a földi és világűri élet köl-
csönös összefüggéseit keres ő  tema-
tikus egység. Az új munkákkal talán 
maga Torok sincs megelégedve, mert 
a nyolcadik évtized nyitásán hatalmas 
hadmozdulatra szánja magát : a világ-
űrbő l a földre ereszkedik. Majd két 
évtized után először. A földr régiók-
ban  megint csak nem az embert 
láttatja, legalább is nem közvetlen 
módon. Figyelme ismét a tájra irányul, 
akárcsak a hatvanas évek indulásának 
időszakában , méghozzá arra a tiszai 
tájra, melynek benesi vízióját épp az 
ő  korai tájfestményeivel hasonlítottam 
össze. Ez most azonban már nem a 
benesi Tisza-part markáns formavilága 
és nyers, tiszta anyagisága, de nem 
is a toroki Sárga-part  érintetlen, szűzi, 
ősállapotbeli kondíciója Erre a Ti-
sza-partra már egyszer űen nem lehet 
ráismerni. Az Ember, aki valamikor 
elhagyta otthonát , az éltető  őstalajt, 
hogy a világ ű rben , kozmikus magas-
ságokban keresse a választ erede-
tének gyökereit és küldetésének ér-
telmét illetően, most szomorúал  ta-
pasztalja, hogy pusztulásba érkezett 
vissza A sivár tájban füstfelh ők go-
molyognak, kozmikus szelek fújnak, 
az emberi környezetet megsemmisítő  
civilizációt pedig itt-ott egy-egy 
geodéziai mérőlés jelképezi. A Föld 
kiparcelláztatott és megsemmisítte-
tett. 

Torok új-festészetének pesszimiz-
musa nem az emberi szenvedélyek 
izzásába és önmarcangoló gesztusai-
ban, hanem a természeti katasztró-
fák látványába oldódik fel. Kitart 
valamikor álláspontja mellett, hogy az 
ember eredendő  létkérdéseinke tisz-
tázásához nincs okvetlenül szükség 
emberi ábrázolásra, hiszen a világ-
mindenség az emberi létfolyamatok 
olyan tükörképe, melyben lemérettetik 
a civilizációs változások mindegyik 
mozzanata A nyolcvanas évek tehát 
Torok festészetéten is gyökeres vál-
tozást hoznak: nyelvi struktúrái ol-
dottá , sőt zilálttá, kuszává válnak, 
indulatai szabadabban tömek fel, mint 
eddig bármikor; megszabadul a mé г-
tanias formák béklyóitól . Világlátás-
ban  és a lét lényegi kérdéseit érint ő  
alapállásában azonban továbbra is h ű  
marad önmagához, s abban is követ-
kezetes, hogy az ember jelenlétét 
annak hiányán keresztül érzékelteti. 

Art  Lover 
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A JAPÁN 

AKCIÓMÚVÉSZET 

FORRÁSVIDÉKEI 
A Gutai csoport tárlata a belgrá-
di Modem Művészetek Múzeu-
mában 

A modern japán müvészetгő l vajmi 
keveset tudunk, különösen annak 
avantgárd vonulatáról . A Gutai cso-
portnak 1986 tavaszán megtartott 
belgrádi tárlata ezért mindenképpen 
felfedezésszámba menő  m űvészeti 
esemény volt , s a mai japán plakát 
mesterműveinek valamivel korábban 
bemutatott válogatásával egyetemben 
a reveláció ritkán megnyilvánuló ere-
jével hatott. 

A csoport konstituálódása a má-
sodik világháborút követ ő  esztendők-
re esik ; vagyis arra az időszakra, ami-
kor a japán m űvészek fiatalabb nem-
zedéke immár nem a helyi hagyo-
mányban , hanem a nyugati m űvészet 
kozmopolita tendenciáiba ismer гá 
ideáljaira . A korszerű  szellemi folya-
matok részben az ipari-technológiai 
forradalom függvényeiként , annak im-
pulzusait követve indultak erjedésnek, 
hol tudatosan, hol ösztönszer űen. A 
Gutai tekinthető  az első  olyan nem 
hivatalos szervezkedésnek , amely ab-
sztraktizmusával nemcsak a japán m ű  
vészet szocrealista , akadémista és 
nemzeti mitoszokat ápoló irányzatai, 
hanem a második világháború el őtti 
modernista táblaképfestészet dogmái 
ellen is fellázadt. 

A csoportot Jiro Yoshihara 
(1905), a japán absztrakt m űvészet 
úttörője alapította 1954 -ben, Ashiyá-
ban. 1972-ben, az ö halála után sz űnt 
meg működni . Aktivitásának majd két. 
évtizede folyamán számban is jelent ős 
alkotói potenciálokat mozgatott meg: 
már alakulásakor tizenhét tagot szám-
lált, akik az esztend ők folyamán átad-
ták helyüket azoknak az újabbnál 
újabb tehetségeknek, akik pozitív 
irányban fejlesztették a Gutai ab-
sztraktizmusát és akcióművészetét. A 
csoport egyetlen még él ő  képviselője 
— egyben alapító tagja —, az 1922-es 
születésű  Shozo Shimamoto európai 
körútja során tavaly Jugoszláviába is 
ellátogatott. 

A nemzetközi porondon f őleg a 
csoport tevékenységének els ő  évti-
zedét ismerik és értékelik nagyra. Eh-
hez az időszakhoz ugyanis olyan jelen-
tős innovációkat szül ő  kísérletek f ű -
ződnek, amelyek eredetiségüknél fog-
va esetenként találmányjelleg ű  el-
sőbbséget élveznek , ám Japán hagyo- 

mányos elszigeteltsége folytán a nem 
zetközi művészeti élet mérvadó ténye-
zői már csak akkor szereznek róluk 
tudomást, amikor másokat ünnepel-
nek ugyanazon felfedezések szerz ő i-
ként. Így a m űvészettörténet utólag 
kénytelen tisztázni, hogy például Shi-
mamoto 1950 körüli festővászon-
szaggatásai időben megelőzik Ludo 
Fontan azonos alkotói eljárását, aki 
ennek a tálálmánynak a révén szer-
zett magának hírnevet és követ őket. 
Vagy említést tehetünk. Allan Kaprow 
méltató szavairól , aki Assemblage,,: 
Environments & Happenings cím ű  
könyvében elismeréssel adózik a Gu-
tai csoportnak a happening m űfajában 
játszott úttörő  szerepéért. 

A csoport nemzetközi m űvészeti 
életbe történ ő  bekapcsolódását és af-
firmációját úgyszintén egy elismert al-
kotó, a francia Michel Tapié segítette 
elő, aki a Gutai akciófestészetében 
felismerte saját enformeljének rokon 
vonásait . A japán kritika elutasító ma-
gatartása csak az ő  intervenciója után 
módosult valamivel kedvezőbbre. A 
későbbiekben a csoport egyenragúan 
és szervesen illeszkedett be az egye-
temes művészet meghatározott folya-
mataiba Tagjai — közösen vagy külön-
külön — rendszeresen kiállítottak Euró-
pában és az Egyesült Államokban. Ezt 
követően különösen A háború utáni 
japán avantgárd művészet cím ű  
1983-as oxfordi kiállítás keltett irántuk 
jelentős érdeklődést. 

A belgrádi bemutató a csoport-
nak első  гetrospektívájaként tizen-
nyolc esztendő  első  szakaszát ölelte 

fel. Ötvenöt absztraktista -akcionista 
táblakép, egy szerényebb fényképvá-
logatás és mintegy hatvan perces do-
kumentáгis videoszalag került közön-
ség elé különféle akciókról, m űvészeti 
megmozdulásokról, vagyis olyan tevé-
kenységi formákról, amelyeket többé 
már lehetetlen megismételni. 

A Gutai táblaképfestészete az en-
formellbe torkolló sajátságos destruk- 

tív akciófestészet. A csoport fest ő i 
számára az ecset szinte ismeretlen 
fogalom . Az egyik legbizarrabb kép-
ési módszer Kazuo Shi гaga nevé-

hez fűződik, ő  ugyanis az úgyneve-
zett „lábbal való festés° kiötl ője és 
meghonosítója . Munkája során a 
mennyezetről aláereszkedő  kötélen 
himbálózik , és ide-oda csúszkál a fes-
tékkel teli alapon . Pigmentációs a-
nyagként cementet és sarat is alkal-
maz. Toshio Yoshida légpuskával, ön-
tözőkannával és izzó széndarabokkal 
mаnipulál a vásznat helyettesítő  pa-
nellemezen. Shimamoto ellenben 
10x 10 méteres képet alkot festék-
ágyúval. Más alkalommal köveket he-
lyez az alapra, melyeken festékes 
üvegcséket zúz össze. Yasuo Sumi 
esernyővel és vibrátorral, Akira Ka-
nayama felhúzható játékautóval „fes-
ti" képeit. 

Bár a csoport tagjai nem a vég-
termékre , hanem az alkotás folyama-
tára és mikéntjére összpontositanak, 
annyi esztendő  távlatából ezek a ki-
vétel nélkül nagy méret ű  — átlagban 
2x2,5 méter felület ű  — képek önma-
gukban is erőteljesek és értékalakítók. 
A Gutai művészei bátran nyúlnak a 
modern ipar anyagaihoz , és az arte 
poverát is jócskán megelőzve alkot-
nak különféle építőanyagokkal — szu-
rokkal, homokkal, fával, mü аnyagfó-
liával, bádoggal stb. —, valamint vegy-
szerekkel. 

1955-ben és 1956-ban két hatal-
mas nyílttéri kiállítást szerveznek, 
amelyekben szervesen vonják be a 
természet adott elemeit. Jelent ősnek 
könyvelhető  el 1957-ben bemutatott 
színpadi művészetük, amelynek híre 
külföldre is eljut. Ma már nyilvánvaló, 
hogy az amerikai happening el őfutárát 
tisztelhetjük benne. A festészeti moz-
zanatok kiiktatásával egyetemben tel-
jes mértékben affi гmálják a kinetikus 
művészet, az op art  és technológiai 
művészet vívmányait. 

Minden jelentősebb akciójukról fil-
met készítenek, amit kés őbb átdob-
nak videóra. Festményeik mellett így 
az utókorra maradnak jóval jelentő -
sebb és újszerűbb m űvészeti előadá-
saik és fellépéseik, melyekre nem 
annyira a dada szelleme , mint inkább 
egyfajta játékosság a jellemz ő. Az 
1970-es osakai Expo -kiállításon nagy 
méretű  bemutatón összegzik színpadi 
akcióm űvészetük addigi eredményeit. 

A csoporton belül több nemze-
déket jegyzünk. Ami a legfontosabb: 
a Gutai m űvészete sosem torkollt ma-
nierizmusba, önismétlésbe, mindvégig 
megő rizte vitalitását és újitó képes-
ségét. 
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motívumai (Phallikus képződmény, Sá-
mán, Életfa, Áldozat), a csontig tisz-
tult biológiai szimbólumrendszer (Spi-
rális, Koponya), a metafizikai árnyalt-
ság (Metamorphozis), a Hová me-
gyünk elvonatkoztatott nonfiguralitása 
transzportálják át az Ösid őt a jövőbe. 

A fotografikák érdekességét és 
értékét növeli, hogy valamennyi a ter-
mészet vagy legalábbis természetes 
anyagok felvételezésével készült. A 
figurativ ábrázolás néhány esetben 
még kísérti a szerz őt, de már a Tűz 
grafikai kidolgozottsága a természeti 
anyag vonalaira, formáira, sugallatára 
bízza magát. A szerző  ösztöne szeren-
csésen találkozik a természetes anyag 
aurájával, szeme az önmagát felkínáló 
anyag rejtett szépségével. Révész 
ugyanúgy nem ismétli önmagát, nem 
uniformizálja kifeježésmódját, mint 
ahogyan a természet sem ismétel, uni-
formizál. 

A képek megtekintésekor elenyé-
szik a szemlélő  kíváncsisága eredetü-
ket illetően. Nem fontos az anyag, a 
felvétel technikája, mert az esztétikai 
élmény intenzitása csak a grafikai 
kompozíció kifejezőképességének tő -
kompozíció kifejez őképességének 
tökéletességére enged figyelni. S mi-
vel nem toll és tus, hanem fényképe-
zőgép produkcióját látjuk, vitathatat-
lanná válik a technikai médiumok, a 
fotó nagy m űvészeti távlata. 

„A fényképez ő  mindig választás el őtt 
áll: a látványt ábrázolja -e vagy maga 
teremtse meg a saját világát." (Fran-
cis Bruguiére). 

Révész Róbert ifjú zentai fotós 
számára egyértelm űen a saját világ 
megteremtését jelenti a fényképezés. 
Ugyanakkor a látvány ábrázolása sem 
kevésbé művészi jellegű, ha valóban 
esztétikai értékű  felvételre, a kom-
pozicíó belső  arányaira törekszünk; 
a fényképezés mint a m űvész vilá-
gának kifejezőeszköze jóval érzéke-
nyebb szemet és lelket kíván, mert 
nem a láthatót rögzíti , hanem a lát-
hatatlant. 

Ez a láthatatlan látvány ott rej-
iözik a mindennapi környezetben, de 
csak a lencse apró nyílásán átsz ű rt 
tekintet figyel fel rá, és hívja életre 
filmen és papíron abból a „másik" élet-
telen világból — mert, amit nem látunk, 
az valamilyen módon nem is létezik, 
nem él a számunkra. Különös dolog, 
hogy a fényképez őgép lencséje meny-
nyire másként mutatja a világot. Va-
lahogy úgy, ahogy Lewis Carroll lép-
tette a mesebeli tükrön át a csodák 
világába hősnőjét, Alice-t. A fordított 
világban, abban a különösben, amely-
be mindannyian vágyunk, de elémi 
sohasem tudjuk — csak a m űvész se-
gítségével —, különös törvények ural-
kodnak. A törvényeket vágyaink, el-
képzeléseink, az írók, képzömüvészek 
fantáziája transzponálja át a tükör csa-
lafinta üvegén. 

A lencsében összeszükül ő  Vlág 
egy más dimenzióban tágasabbá válik, 
mintha szabad szemmel néznénk kö-
rül. Révész Róbert számára a te гmn -
szet mikrovilága a világ teremtésének 
és alakulásának mítoszát bontakoztat-
ta ki. Ősidő  a jövőben című  fotogra-
fiak:ai sorozata a Nagy Bummtól a 
Hová megyünk távltáig terjed. 

A hét különböző  stílust egyesítő  
sorozat darabjaiban az őselemek 
(Nagy Bumm, Nap, Tűz), a roppant 
természeti képz ődményeket idéző  
Gleccser és Kehely ábrázolásának 
vertikális és horizontális síkja, a ke-
reszténység mitoszának alakjai (Meg-
váltó, Nö), a létezés misztikumának 
bűvi lete (Vulva I és II), az Ősanya 
és a Primitív népek hiedelemvilágának 
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A JSZISZ tudományos 
igényű  folyóirata ezzel a 
számmal ünnepli megjele-
nésének tizenötödik évfor-
dulóját . Oldalain fiatal tudo-
mányos gondolkodók bon-
takoztatják ki empirikus ala-
pokon nyugvó elméleti fej-
tegetéseiket a társadalmi 
és gazdasági jelenségek 
legfrissebb kérdéseiről. A 
Jugoszlávia minden terüle-
téről jelentkező  alkotók iгá-
saiban az általános , illetve 
egyes jugoszláv társadal-
mi-gazdaságí problémakö-
rök jelennek meg. 

Janez Jerovšek gaz-
dasági fejlődésünk, terme-
lési sikereink egyik alapvető  
kerékkötőjéről, a politikai 
és a szakmai vezetés, igaz-
gatás kiegyenlítetlenségé-
ről értekezik a nyugati fej-
lett országok konszernjei-
nek néhány megszívlelendő  
tapasztalatára hivatkozva, 
és hangsúlyozza, hogy bár 
az imperialista gazdálkodás 
példáját nem szabad kriti-
kátlanul elfogadni , de a ha-
zánkban is felhasználható 
tapasztalatokat bele kéll 
építeni gazdasági rendsze-
rünkbe. Mindehhez a gon-
dolkodás és szemléletmód 
megváltoztatására van  
szükség. 
Felteszi a kulcsfontosságú 
kérdést: „nálunk még nem 
világos , hogy a munkaszer-
vezet irányítása els ősoгbал  
szakmai vagy pedig min-
denekelőtt politikai sze-
rep". „Tekintettel az ural-
kodó gyakorlat г  ' amel 
szerint vаlaki a 
ig. '  gat 
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feltétlenül szükséges az a 
stratégiai gondolkodásmód, 
amelyet Nyugaton speciális 
iskolákban, továbbképző  
központokban sajátítanak 
el a tehetséges vezetők, 
a menedzserek. Természe-
tesen a stratégiai gondol-
kodásmód is csak abban az 
esetben lehetséges, ha bir- 

tokában vagyunk a tech- 
nológiai és a marketing 
területén jelentkező  leg-
újabb információknak. Ná-
lunk azonban a gazdasági 
konkurencia hiánya a tá гsa-
dalom minden más terüle- 
tén is középszer űséget 
eredményez. Így a főiskolai 
és egyetemi képzésben 
sem szorgalmazzuk a ki-
emelkedő  tehetség ű  szak-
emberek továbbképzését. 
A piac és a konkurencia 
hiánya folytán nincs meg-
bízható értékelési skálánk 
sem, amellyel a teljesít-
ményt, a munkát minöse-
ge szerint mérhetnénk. 
Ezzel egyenes arányban a 
káderpolitikánk sem fejl őd-
het ki megfelelően. 

A Gazdaság és társa-
dalom blokkban Slobodan 
Komazec A tudományos-
technikai fejlődés, a run-
kanélküliség és a társa-
dalmi fеjlđdés irányítása, 
Mojca Pгešec A tervezés 
kétségei, Boio Miloílević  
A kibernetika és a rend-
szeгelmélet, valamint Az 
önigazgatás sziikségietвi 
a technikai-technológiai 
rendszerekben és a tár вa-
dalomban cimmel érteke-
žik 

Az 'fјis g és oktatás 
kérdéseivel fo lalkozó rész-
ben Vitomir Zepinić  a fia-
talok viselkedésformáinak 
elváltozásait tekinti át 
pszichopatológiai 	szem- 
pontból. Petar Mandić  az 
egyetemisták szerepét vizs-
gálja az oktatási folyamaton 
belül, Petar Stojkovlć  pe-
dig az iskolareform néhány 
pszichológiai-pedagógiai 
aspektusát világítja meg. 

A szociológiai vizsgáló-
dások főként a marxista 
gondolat továbbfejleszté-
sének gyakorlati kérdéseit, 
megjelenési formáit tekintik 
át (Tomislav Smгečnik: Az 

aloldal az amerikai 
dalom fonadalmi 

đirđl, Milenko Peгović: 
A kispolgárság politikai, 
lénye stb.). Ugyancsak éг-
dekes kérdéseket vonultat 
fel a mai társadalmi-gaz-
dasági valóságból az idö-
szerü elméeti kérdéseket 
vizsgáló és fejtegető  blokk-
ja (Tatjana Durić: Fele-
I88-e a gazdaságtudo-
mány a jugoszláv gazda-
sági válságért?, Dragan 
Popović: Társadalmi érdek 
és retroaktív törvények 
stb.). (és) 

Video § televízió 

POWA, 1986 . MÁRqus 

A Poija legújabb tematikus 
száma a 20 . század leg-
izgalmasabb médiumának, 
a videónak m űvészeti as-
pektusait vizsgálja. A szö-
vegeket a belgrádi Egyete-
mista Központ kiadásában 
nemsokára napvilágra ke-
rülő  Videosver című  könyv-
ből válogatták , melyet Mi-
hailo Ristić  szerkesztett. 

„A századunk húszas 
éveiben keletkező  televízió-
nak a video kísérője és 
legközelebbi rokona. Ha-
bár technikai -technológiai 
értelemben nagyon közel 
állnak egymáshoz , sok min-
denben azonosak is, a vi-
deo jellegzetes tulajdonsá-
gai és használati módja 
révén mégis 1, nyegesen kü-
lönbözik a televíziótól. 

A videót (a komplett 
rendszerre gondolunk, a-
mely kamerából, recorder-
ből és monitorból áll) a 
legszélesebb körben alkal-
mazzák az emberi tevé-
kenység különböző  terüle-
tein: az oktatásban , egész-
ségügyben, pszichoterá-
piában , iparban , közleke-
désben, kereskedelemben, 
művészetben, szórakozta-
tóiparbаn például, de fel-
használható egyéni vagy 
csoportos alkotóeszköz-
ként is. A közvetlenség, 
pillanatnyiság , demokra-
tikus jelleg, könnyű  kezel-
hetőség, kétirányúság és az 
autonomitás alapvető  jel-
lemző i és sajátosságai a vi-
deo médiumának. A másik 
oldalon a televízió minden 
haladó és hasznos tulaj-
donsága ellenére termé-
szete szerint passzív fo-
gasztói viszonyt diktál, azaz 
a nézőt a képernyő rő l ér-
kező  információk passzív 
befogadójának szerepébe 
kényszeríti. Tekintettel arra 
a tényre, hogy a tévém ű-
sorok általában egy vagy 
néha több központból ered-
nek, és az éteren át egy  

adón közvetítik egy irány-
ban a mi készülékeinkbe, 
a dialógus/válasz (feed-
back) és a közvetlen rész-
vétel/eléгhetöség (access) 
lehetősége a hivatalos tele-
vízió keretében minimális". 

A művészetben a video 
mint „a legtökéletesebb al-
kotó-, kommunikációs-infor-
mációs és analitikus fegy-
ver" nyert létjogosultságot. 

Wulf Herzogenrath 
Jegyzetek a videsóгól 
mint művészeti médiumról 
cím ű  hasával kezdődik a 
bevezetés a video m űvé-

szi világába " amelyben a 
szerz ő  a videokép alakí-
tásának , variabilitásának le-
hetőségeit vizsgálja , tech-
nika szempontból. Am a 
kritikátlan elragadtatástól 
őrizkedik: „Míg az elektro-
nikus zene óriási fölényre 
tett szert az instrumentális 
zenével szemben a hang 
színében , árnyalataiban, a 
ritmusban és összetettsé-
gében , textúrájában, addig 
fel kell tennünk a kérdést, 
hogy az elektronikus úton 
felvett képek milyen mér-
tékben fejeznek ki bármi 
mást önmagukon kívül. Ta-
lán még túlságosan is kez-
deti stádiumban vagyunk 
ahhoz, hogy ezt felmérjük —
különösen, hogy a különféle 
munkamódszereknél sokkal 
inkább foglalkoztatnak ben-
nünket a m űvészi eredmé-
nyek" 

Herzogenrath a video 
jövőjét Walter Benjamin el-
méletének szellemében lát-
ja kiteljesedni, amely szerint 
a közönség előbb fogadja 
el az avantgárd filmet, mint 
a képet, mert a film célja 
a tömeges reprodukció, 
míg a kép, a festmény, 
a szobor vagy a hasonló 
képzőművészeti alkotások 
a maguk egyediségének 
aurájával övezve csakis 
egyszeri befogadásra alkal-
masak. 

Richard Kostelanetz, 
Stuart Marshall, Frank Gil-
Iette, Margaret, Wa гw'сk 
David Rose, Paul Rota, 
Bogusaw Sukawsld, ArUz' 
C. Clark, K.T. Toeplitz stb. 
különböző  szempontú és 
célzatú írásai mellett Domi-
nique Belioir Experimentá-
lis video című  írása érde-
mel külön figyelmet: a video 
médiumának sokoldalú 
megközelítését tartalmaz- 
za 
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RE Z INIE 

U ovom broju „Új Symposion"-а  nalaze se dve 
gripe pesama mladih odnosno najmlađib vojvo- 
đanskih stvaralaca (u prvoj : FERENC VESTEG 
— Veszteg Ferenc , LASLO LANTOŠ — Lantos 
László i BELA BALINT — Bálint Ве1а ; a u dru- 
goj: BELA MARIJAŠ — Máriás Ве1а , TIBOR 
BADA i KALMAN JODAL — Јóда1 Kálmán), 
test stud'q-а  sa prošlogodišnjeg jubilarnog me đu- 
narodnog okruglog stola „Socija►izarn u svetu" 
kao i blok umetničke kritike . Na ovom mestu na- 
vodimo odlomke iz tri najzanimljivije kritike. 
„Pre svega podsećamo čitaосe na desetogodišnji- 
cu izlaiznja edicl1e debitanata „Gema ". Nedav- 
no objavljena knjiga eseja „Čitanje" JOŽEFA Ј . 

FEKETEA (Fekete J. József) svojom jed 'шstve- 
nošču dostojno obeležava spomenuti jubiiéj. U 
toj seriji  ii  svetlost dana ugledalo osamnaest 
knjiga,  Id toga su dve zbirke pripovedaka, a се - 
tiri евеји  i studija. Jedna od ovih poslednjih bavi 
se analizom specifične sfere moderne likovne 
umetnosti (ZOLTAN ŠEBEK — Sebiic Zoltán), 
dok se druga bazira na razradi psiholoških eks- 
perimenata (ŠANDOR HODI — Hódi Sándor), a 
treća analizira značajnija dela savremene ma- 
đarske prize (BEATA ТОМКА  — Thomka 
Beáta). Sve tri knjige imaju obeležja zbirke, ali 
rad  Jozefa  J. Feketea  ii  prvo takvo ostvarenje u 
kojem kontinuirani sled tekstova čini neprekidnu 
celinu , i u tom smislu  ii  od prethodnih knjiga te- 
matski biz sumnje i obuhvatniji i temeljitiji. 
Id  osamnaest objavljenih knjiga čak dvanaest (!) 
su zbirke pesama ,  Ito  dokazuje da pisanje pesa- 
ma (naročito kada svoje puteve afirmacije traži 
иг  kritiku slabe discipline) obećava ohrabrujuće 
rezultate i budi nadu u očekivanu „slavu", koja 
se zadovoljava i omanjim talentom i usko odme- 
renom sposobnošću lirskog doživljavanja stvari 
i pojava. Moderni način stvaranja stibova je u ta- 
kvim okolnostima zapravo najsigurnija garanci- 
ja „postojanja pesnikom", jer ;,spektakularnim" 
nušenjem krutih granica forrni poništava se i 1о- 
giični i dobro oprobani osećaj za kriterijume po- 
stojanosti. Shodno tome , stručno nedovoljno pot- 
kovanu, prima pitanjima „sopstvene" književ- 
nosti popustljivu kritiku mnogo je lakše uveriti u 
te da  ii  nekontrolisano Iutanje misli i doživljaja, 
a pogotovo u sled dugih redova sročena prazno- 
гe čja predstavljaju „umetničko otkrivanje bit- 
ka". Pokušaji vizuelne apstrakci,je samo retko 
daju rezultate . Umesto pravih vrednosti nailazi- 
mn na „subjektivno" spretno varirane , larpur- 
latrtističke poze „pisagja radi samog pisanja". E- 
dicqa „Gema"  ii  dakle več  na samom početku, 
a i kasnije prevagnula u korist „poezije". Na kva- 
1iGгt tib ostvarenja več  smo se osvrnuli ranije. 
Zbirke pesama nisu nastale u tolikom broju samo 
uslled toga , Ito se rigorozna unutrašgja prinuda 
za samoispoljavanjem nametnula u lirskoj  fonni, 
nego  Ito se to pokazalo najkraćim putem ka pos- 
tizanju trenutn, brze afirmacije . . ." (FERENC 
KONTRA : Živeti  fi  (reba — pisati treba) 
„TIBOR BADA peva  0  svojoj najneposrednijoj 
okulni ,  I  spremačici,  O  poznaniku ,  0  portiru 
(„2načegje jednog Hpičnog trenutka"), o poseti 
gastarbajtera („Ja saw još veoma maii"), o juna- 
ciп ia stripova („ Vukovi sa Ontarija", „Paja Pa- 
tak")... Protivre čnost pesnikovog stvaranja se 
povečava i time , Ito s jedne strafe u nekoliko nJe-
govih pesama programski se oglašava  unittava -
nil  pobuna , dok sa druge strafe istovremeno iz- 
bija i duboka socijalna pobuna : гиргеравсепо  
uočava da mu poznanika ništa pod milim bogom, 
sem sopstvenih planova, ne zanima , da portir 
provodi svoj život u tako dubokoj društvenoj 
senci, da bi ga mogla zameniti i fotografija u pri- 
rodnoj veličini, da je čak i grudnjak spremačice 
komiplikovaniji od njenog života , i da se  ina raz- 
metl'jivosti gastarbajtera u stvari krije dvostruki 
moral itd. 

Imajući sve to u vidu možemo zaključiti da se u 
Badinom stvaralaštvu uo čena pojednostavljeua 
misaonost ne  role  izjednačiti sa besadržajnošću. 
Njegov pesaički ideal usled svoje klasičnosti i te 
kako inra  Its  da saopštava, all se to ostvaruje 
kroz igru, iii dospeva na površinu u ruiniranim i 
oblicima . Ili kako on sam  kale u pesmi „Iskreni. 
biseri"  (Ito  bi moglo da posluži I kao moto cele í 
njegove zbirke): „neka pesma budi stvarnost, ali' 
sranje ." (JOŽEF Ј . FEKETE : Hada-dada, naš 
miadi klasik) 
TIBOR HAJAŠ (Hajas Tibor , 1946-1980), koga 
mnogi smatraju najboljim mađarskim umetni- 
kom performansa, poginuo  ii u saobraćajnoj 
nesreći u godini simboflčnog značegja. 1980. go- 
dina  ii  simbolična u smislu smene razdoblja u 
međunarodnoj umetnosti . Potiskivanje demate- 
rijalizovanih  fonni konceptualne umetnosti se, 
doduše, moglo i rafije zapaziti , ali na pragu five 
decenije tendencija likovne umetnosti se  U  ри- 
nom jeku organizuje u jednu celinu , koja se uop- 
šteno naziva „umetnošću osamdesetih godina". 
Nesuđeni pesnik Hajaš sredinom sedamdesetih se 
konačno opredeljuje za moderne forme vizuelne 
umetnosti poput fotografije,  films,  videa , perfor- 
mansa i akcione umetnosti. Istovremeno iznosi 
svoje mišljenje  0  televiziji , videu i performansu, 
a povodom toga i  0  suštinskim stvarima sveta,  0  
životu i smrti ,  0  večitoj dilemi pnimoranosti živ- 
Ijenja i mogućnosti smrti u frapantnim i ume- 
snim esejima . Krupna pitanja bitka fije postav- 
Ijao samo na razini teorije, nego ih  ii  krajnje iz- 
oštreno i aktualizovano ugrađivao i u glavne to- 
kove svojih umetni čkih predavanja. С̀ itajući nje- 
gove tekstove „Lepota katodnog zračegja", „Iz-
Java is  bgenale u Sidneju" i„Performaдs: sekse- 
pi1 smrti", postaje nam jasno , koliko ii  bio zao- 
kupljen mislima  0 smrti . Prepoznao je samoopa- 
snosti umetničkog čina i specifičan , ničim neupo- 
rediv položaj umetnika performansa , kada kori- 
steči svoje teli, stvaralac stupa  U sopstvenu vizi- 
ju, u jedan avetinjski svet, odakle „sve postoječe 
ii sari iluzija , halucinacija , nižerazredna stvar- 
nost". Umetnost performansa ii za njega pred- 
stavljala retko ostvarljivu  fonni postojanja, psi- 
hofizičkog stanja viših sfera , ali istovremeno i ta- 
kvu obiast, u kojoj se život i smrt, stvarnost i za- 
grobпi život , poklapaju i pretapaju . (BALINT 
SOMBATI: Umetnička ostavština Tibora  Ha-

ista)  ❑ 

1986 : A béke nemzetközi éve 

1986-ot az ENSZ Közgyűlése nemzetközi 
békeévvé kiáltotta ki. Ez sajnos nem jelenti 
azt, hogy békésebb lenne , mint az elmúlt 
és a következő  évek , de alkalom és serken-
tés is egyben arra, hogy minden jószándé-
kú ember tegyen valamit a béke meg őrzé-
séért , illetve kivívásáért folytatott küzde-
lemben. 
Szerkesztőségünk egy összeállítást tervez a 
nyolcvanas évek európai társadalmi tö гté-
néseiben kiemelkedő  szerepet játszó béke-
mozgalom gyökereiről , jelenéről és távla-
tairól . Ez a tematikus blokk előrelátható-
lag az idei utolsó számunkban jelenik majd 
meg. 
Ebben a -békeévi első  -számunkban Vi-
szont előfizetőink megtalálják a Jugoszláv 
Békeliga levonóját , amelyet a Liga az Új 
Symposion segítségével jelentetett meg. A 
levonó tervezője Stafán Oszkár , folyóira-
tunk volt műszaki szerkesztője. 
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