Reform és ideológia
Tézisekei bocsátott vitákra a: ideoló'
giai munkáról, a párt vezető szerepéről
az MSZMP
Politikai
Bizottsága.
Az elméleti kérdések tisztázására irányuló aktivitás élénkülése a párt megújulási törekvéseit igazolhatja. A
JATE Marxizmus—Leninizmus Központi Tanszékcsoport pártalapszervezete elméleti taggyűlésen az ideológiai munka időszerű kérdéseiről elhangzott gondolatokat, a felmerült
új szempontokat
összefoglaljuk.
Az eddigi ideológia a fennálló
rendszert oróbálta egyre elvontabb,
kiiirültebb kategóriákkal védeni —
mondta korreferátumában Simon Ferenc (Filozófiai Tanszék), majd folytatta: Az ideológia különböző ideáltípusai aszerint képződnek, hogy az
elmélet tud-e a gyakorlatban is realizálható közvetítőrendszert kiépíteni
jelen és jövő között. A marxista ideológia merevségére utal, hogy nem
tudott elméleti választ adni olyan súlyos kérdésekre, mint a tulajdonformák, az ellenzékiség, a politikai pluralizmus, vagy a nyilvánosság határai és tartalma. A hagyományos ideológiai paradigma alapján a marxista
ideológia nem képes „anyagi hatalomként" létezni. Pedig az ideológiának
a szocialista demokrácia minden területre kiterjedő és tényleges megvalósításának a tervezését kell nyújtania.
Másképpen fogalmazva: annak a
gyakorlatilag is megvalósítható társadalmi mozgásrendszernek (demokrácia) a feltételeit és lehetőségformáit
kell tudatosítani, amely a „gazdaság"
társadalma felé mutat. Az itt vázolt
paradigma felé való elmozdulást a tézisek csak részben tükrözik. A dokumentum sok helyen helyesen vázolja
fel a váltás stratégiáját, ám a legutóbbi
hónapok gyakorlata más irányba mutat, de a politikai rendszer (ezen belül
a pártélet) demokratizálására sincs
konkrét elképzelés. A politikának
elsőbbsége a gazdasággal szemben
csak a hatalmi kérdések tekintetében
van. A párt vezető szerepének ellentmondásossága nem derül ki a PB
téziseiből. Az „elmozdulás" irányába
mutatnak a nyilvánossággal kapcsolatos megjegyzések. A korreferáló szerint a közvetlen vitán alapuló személyes
dialógus viszonyát kell tömegkommunikációs alapviszonnyá tenni, azaz meg
kell engedni az ideológia és az információ fogyasztóinak, hogy a tömegkommunikációs eszközökön „visszaszóljanak".
Az ideológiai tézisek közgazdasági
vonatkozásairól Égető Emese (Politikai Gazdaságtan Tanszék) szólt vitaindítójában. Az előadó kijelentette:
a dokumentum nem ideológiai határozat, hanem egy politikai testület állásfoglalása az ideológiai munkára vonatkozóan. Ma egy ideológiai állásfoglalásnak feltétlenül választ kell adnia három alapvető kérdésre. Miért nem képes a szocializmus bizonyítani termelési
viszonyainak fölényét (a termelőerők
fejlődésének jobb segítését)? Mt az oka
annak, hogy a nemzetközi integráció
jobban működik a tőkés országok esetében. mint a KGST-ben (a termelés
társadalmasodását tekintve jobban
kellene, hogy a KGST-n belül működjön)? Mi az oka annak, hogy a marxi
elmélet használhatatlanná váll (miért
nincs elmélet, ha van megfelelő módszer)? Általában jellemző a párt gazdaságpolitikájára, hogy jelentős időbeli késéssel reagál különböző gazdasági változásokra. A dokumentum
felfogása is ezt tükrözi. Például a tézisek szövege most magasztalja a szövetkezeti tulajdont, amikor pedig
ellentmondásai látványosak. Vagy:

olyan megfogalmazások találhatók
a dokumentumban, melyek a legjobb
indulattal is poros panelnek tekinthetők. Például:
tervgazdaság,szocialista
illetve társadalmi tulajdon. Nem tudjuk ma megmondani, mit i$ jelentenek
ezek a kifejezések, nem tudunk választ
adni arra sem, hogy miért vált a tervszerűség és hatékonyság „is-is" gazdasági modellje „sem-sem" modellé.
Súlyos hiányosság, hogy a vagyonérdekeltség, a munkavállalói és tulajdonosi érdek problémáját fel sem vetik az irányelvek. Ellenben új elem
a verseny fogalmának szerepeltetése.
A tézisek stílusa arra is int, hogy a
dogmatizmus elleni harc szükségességének kimondása legalább annyira
fontos, mint az új eredmények megfogalmazása.
J. Nagy László (Tudományos Szocializmus Tanszék) azt hangsúlyozta,
hogy a nemzetközi politikai, társadalmi
környezetet
is vizsgálni
szükséges.
A kapitalizmus világát nem szabad
leszűkíteni a fejlett tőkés országokra
(a „centrumra"), mert így sematikus
képet alkotunk róla. A kapitalizmus
válsága nem biztos, hogy a konzervatív ideológiák újravirágzását szüli,
mert pl. Spanyolország, Görögország
„balra" nyitott, vagy Brazíliában is
demokratizálódás indult meg. A nemzetközi munkás (kommunista) mozgalom értékzavaraira példa, hogy szocialista országok háborúznak (Vietnam
—Kína);
Pol-Pot
Kambodzsáját
vagy a romániai társadalmat is szocialistának minősítettük. Ezek a megjegyzések igazolják: a szocializmus
meghatározásakor, leírásakor nem szabad csupán a hazai tapasztalatokra hagyatkozni. A nemzetközi kommunista
mozgalomban szükséges a vita (pl. az
eurokommunisták kritikáját ma már
valósnak fogadjuk mi is).
( Vörös László és Géczi József korreferátumát következő lapszámunkban
közöljük J
A hozzászólók közül Anderle Adám
(Középkori Egyetemes Történeti és
Latin-Amerika Története Tanszék)
hangsúlyozta: fogalomzavar van az
ideológia körül, szerinte az ideológia
cselekvésre orientáló jellegű. Válaszolni
kell arra a kérdésre is, hogy mi ma a
legdöntőbb láncszem. A hozzászóló
úgy vélte: a leggyengébb láncszem a
gazdaság, a legdöntőbb pedig a politikai felépítmény. Ebben a történelmi
szakaszban, melyet élünk a legfontosabb feladat: az intézményrendszer
átépítése, melyben a történettudomány segítségét kéne kérni. Saját
országunk megítéléshez tartozik: ha
a világgazdaságban elfoglalt helyzetünk romlik, milyen következmény
várható. Zuhanunk az ún. „harmadik
világba", mellyel párhuzamosan a
felzárkózási stratégia szerepe megnő.
Ennek megfelelően kell átgondolni
a politikai struktúrát. A pártról
differenciálatlan, sematikus képet vázol
a tézisek is. Át kell gondolni: az, hogy
az MSZMP vertikális típusú osztályközi párt, „néppárt", mit is jelent.
A dokumentumban az „ellenségkép"
túlságosan egysíkú, csupán az imperializmusra vonatkozik. Ez az egyik
irány. Az árnyaltabb negatív világkép
megrajzolása érdekében másik fronton, a dogmatizmus és konzervativizmus ellen is, a párton belül meg kell
vívnunk a magunk harcát. A pluralizmussal kapcsolatosan hangsúlyozta
a hozzászóló: a „szocialista demokrácia" mellett mondjunk „szocialista
politikai pluralizmust" is. A politikai
vezetés mindig csak annyit lép. amenynyit alulról kiszorítanak belőle. Ez állandó ritmuskésést jelent. Egyetértett
egy korábbi megjegyzéssel: a szocia-

lista országokról adott információink
hitelesebbek, reálisabbak kell, hogy
legyenek. Vastagh Pál (Állam- és Jogelméleti Tanszék) úgy vélte: az anyagban nem kap megfelelő hangsúlyt az
átmenetiség problémája, a párt társadalmi vezető szerepének sokoldalú
elemzése, valamint a humán értelmiségnek az ideológiai munkában játszott szerepe. Szigeti Lajos (II. sz.
Magyar Irodalomtörténeti Tanszék)
megerősítette a Vörös László korreferátumában elhangzottakat: a múltban
a művészet tekintetében a pártálláspont kényszerült rendszeres önkorrekcióra. A folyamatosan bizonygatott állítást — Magyarországon nincs
cenzúra — nem igazolja az eltelt másfél évtized (a [régi] Mozgó Világ, a
[régi] Tiszatáj ügye példázza ezt).
Szalay István (Analízis Tanszék) szerint a „nagy vívmányok" utolsó morzsáit éljük, az utolsó pillanatban vagyunk, amikor valamit tennünk kell.
Az érdekek és az ideológia pluralizmusa a politikai egységet kizárja,
ezért a párt megújulásához az járulhatna hozzá, ha a nézetek szabadon
áramolhatnának.
Bodnár
László
(Nemzetközi Jogi Tanszék) a társadalom ideológiai állapotának alakításában az oktatás meghatározó szerepét
emelte ki. Katona Péter (Szociológiai
Tanszék) az ideológia „termelésének"
ellentmondásairól szólt. A problémák
részben az ideológia „termelésének"
külső, illetve belső infrastruktúrája
(azaz a politikai rendszer, illetve a
„termelők" közti viszony) állapotából
fakadnak. Egy politikai közösség sajátja az ideológia, melynek két funkciója van: egyrészt az integráció, másrészt, hogy harcosan megmérkőzzön
más nézetrendszerekkel. Gondot jelent
a mi „terepszínű társadalmunkban"
(Bihari), hogy ugyanazon ideológia
alatt különböző nézetek
jelentkeznek.
E területen a tisztánlátást nem biztos,
hogy segíti a ..tervgazdálkodás"
kötöttsége. A reformnak, a társadalmi
változások végigvitelének csak akkor
van esélye, ha a vita a társadalmi nyilvánosság előtt folyhat. Kissné Nóvák
Éva (Filozófiai Tanszék) célszerűnek
vélte a tézisek átdolgozását. Az eddigi
út tárgyszerű, történelmi elemzése,
a fogalmi tisztázatlanságok megszüntetése, az eddigi tudományos eredmények beépítése szükséges. Balázs Mihály (I. sz. Magyar Irodalomtörténeti
Tanszék) a tézisekből nem olvassa ki
azt az elszántságot, hogy nagy lépésre
készül a párt. Szerinte a dokumentum
alkalmatlan arra, hogy politikai aktivitást váltson ki a
közvéleményben.
A párt téziseit stílusában is radikálisabban kell megfogalmazni, ha mozgósításra törekszik, ha azt a szándékát
óhajtja kifejezni: újat akar belső életében is. Horuczi László (Filozófiai
Tanszék) a dokumentum egyetlen értékének azt tartotta, hogy megjelent.
mert így lehetővé tette egy differenciált
gondolkodási folyamat elindulását.
A legfőbb hiányosságnak az alternatívák' megfogalmazásának elmaradását
nevezte. Felhívta a figyelmet arra,
hogy a tavaszi pártértekezletet nagy
várakozás előzi meg: szervezeti, strukturális és személyi változásokra számít
a tagság. Ha e területeken nem történik lényeges módosulás, a párttagság
bizalmát már nem lehet visszaszerezni.
Koncz János (a megyei pártbizottság
ideológiai titkára) az eddigi viták
tapasztalata alapján állította: a párttagság körében a kritikai oldal erősebb, mint az önkritika. Egyetértését
fejezte ki: az ezután zajló elméleti
viták nagyobb nyilvánosságára van
szükség.

Ú. I.

„A tudatosság
és a spontaneitás összhangja
hozhat sikert"
A tudományegyetem pártbizottsága
február 4-én Anderle Ádám titkár vezetésével ülésezett. A testület először
elfogadta a tanév második félévében
érvényes munkatervét. Ezt követően
meghatározta a JATE pártszervezetében bekövetkezett változásokkal kapcsolatos tennivalókat, ugyanis az egyetemi pártbizottság 1985. február 1-től
élvezett városi jogú státusza megszűnt, azaz 1988. január 1-től ismét
az MSZMP Szeged Városi Bizottsága
hatáskörébe került. A testület megvitatta a KB téziseit a párt vezető szerepéről és a politikai
intézményrendszer
reformjáról. J. Nagy László és Micheller Magdolna (Marxizmus—Leninizmus Tanszékcsoport), valamint
Vastagh Pál (JTK) korreferátuma után
a pártbizottság tizenkét tagja mondott
véleményt a dokumentumról, fejtette
ki álláspontját a témáról.
Szinte minden hozzászóló bírálta a
tézisek pártzsargonos, sztereotip megfogalmazásokat és elavult, kiüresedett
panelokat használó stílusát. A dokumentum egyfajta skizofrén állapotot
tükröz. Olyan ez a szöveg — mondták,
mintha egy dogmatista sztálinista,
a polgári neoliberalizmus, illetve a
párton belüli radikális reformizmus
egy-egy képviselőjével összefogva írta
volna.
A pártról kritikus vélemények
hangzottak el. Lényegi kérdésnek
tartották a pártdemokrácia javítását.
Ennek alapvető feltételei: a szervezeten belüli nyilvánosság (azaz az apparátus ne „titokzatoskodjon" a tagság
előtt, a tagság ismerhesse meg a vezető
testületekben elhangzó álláspontokat,
a döntésik előtt ne pusztán hívatkuzásí alapként, hanem véleményalks.>tcként kezeljék); a demokratikus
centralizmus elvéből ezentúl ne a
centralizmus fölülről lefelé irányuló,
utasitásos rendszerét, hanem a demokráciának az alulról fölfelé ható kezdeményezőkészségét hagyják érvényesülni; a káderkiválasztást ne a személyes kapcsolatok, hanem a rátermettség befolyásolja; érvényesüljön a rotáció elve: párttisztséget (és választott
állami vezetői funkciót) csak egy va&y
kettő alkalommal 3 (vagy 5) éves ciklusban lehessen viselni, ezentúl határozzák meg, hány esztendős koráig
vállalhat valaki ilyen feladatot; a
kongresszusi küldött:ket és vezető
testületek tagjait az alsóbb szintű pártszervezetek közveti nül választhassák
meg, miközben érvényesül a többes
jelölés; radikálisan csökkentsék az
apparátusok létszámát. A felmerült
javaslatok sokasága és súlya is indokolja a megfogalmazott kívánságot:
a pártnak legyen új. korszerű szervezeti
szabályzata! Ezt a korszerűsítést azonban meg kéne előznie a párttal kapcsolatos dilemmák elméleti tisztázásának. Választ kell adni pl. a következő kérdésekre: az MSZMP munkásvagy osztályközi párt. vezető vagy
tömegpárt; összeegyeztethető-e a hatalmat gyakorló, illetve a mozgalmi jelleg, továbbá az állandóság és

a rotáció kívánalma; milyen a választott testületek és az elbürokratizálódott apparátus viszonya; a többség
mellett a kisebbségi vélemény megjelentetése milyen feltételek mellett
lehetséges, azaz, mi minősül valójában
frakciózásnak, mi nem az.
A politikai intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szólva elhangzott,
hogy ennek lehetőségét kizárja az
egyetlen párt vezető szerepe. A pártirányítás jelenlegi gyakorlata a rákfenéje a kialakult helyzetnek. A dokumentumban csak „önelhatározás",
„önszuggesszió" van, nem határozza
meg, hogy egypártrendszer esetén mi
lehet a hatalom kontrollja, az ellenőrzésnek nincsenek intézményes garanciái. Kontroll: a nyilvánosság és az,
hogy a testületek döntenek, s hogy
a társadalmi szervek hatékonyabban
működnek. Ez utóbbit a tézisek szűken
értelmezi: az egyesületek szerepével —
helytelenül — nem foglalkozik.
Az MSZMP-nek az említett intézményes garanciákhoz való meghatározatlan viszonya indokolja a több hozzászóló által is megfogalmazott kérdést: axióma-e az egy pártrendszer,
azaz lehet-e, tisztességes-e több párt
nélkül szocialista, fejlett társadalmat
építení? A politikai struktúra a létező
szocialista politikai pluralizmusnak
kellene, hogy megfeleljen. Ennek
kialakítása a tudatosság és a spontaneitás olyanféle összhangjával lehetséges,
mikor a párt néhány, a szocializmus
lényegéhez tartozó alapérték meghatározásával kitűzi a „politikai játékteret'', melyen belül a „népi fantázia"
főszereplésével lezajlik a politikai
küzdelem. Az, így szervezett „meccs"
hozhatná meg a politikai intézményrendszer szükségszerű történelmi léptékű átalakítását.
A vitatott dokumentum hiányosságai is aria az alapvető problémára
utalnak, hogy a politikai vezetés lépésés időzavarban van. (A helyzet súlyosságát történelmi analógiával, az
1953—56 és a jelen közötti párhuzammal érzékeltette a hozzászóló.) Erre
reagálva hangzott el a másik vélemény: túl sokra vállalkozik a dokumentum. Be kéne látni: régi történelmi
mulasztásokat nem lehet egycsapásra
„behozni". El kéne ismerni: az eszményi intézményrendszert nem tudjuk
fölvázolni, de nem is baj, hiszen hoszszabb időt szükséges arra szánnunk,
hogy végig vigyük az eltervezett változtatásokat.
Sokan aggodalmunknak adtak hangot: ma sincs biztosíték arra, hogy a
dokumentumban
megfogalmazott,
vagy a vitában támogatott j ó gondolatok, javaslatok valóra válnának.
Ezért döntött úgy a testület, hogy az
elhangzottakat állásfoglalásban rögzíti, majd eljuttatja a Központi Bizottsághoz. továbbá elhatározta a Politikai
Bizottság két. tézis :k a párt vezető
szerepéről társadalmunkban, a politikai intézményrendszer továbbfejlesztésről; illetve tézisek az ideológiai
munka időszerű kérdéseiről című
dokumentumát széles körben (az egyetemi hallgatókat is bevonva a párbeszédbe) megvitatja.
Ű. I.

Politikai szemantika
Nagy konjunkturaja van mostanság
a „változások
szükségességének"
Politikusok és laikusok, az utca és a
Ház emberei, bízvást mondhatjuk
mindenki felekezetre, pártállásra és
meggyőződésre való tekintet nélkül
így mondja. Az is általánosan hangoztatott tétel, hogy a gazdaságot nem
lehet megújítani, ha a politikai intézményrendszert változatlan hányjuk.
Legutóbb legfelső pártfórumunk is
emellett foglalt állást. Kerülgetem a
kását, de végül csak bele kell nyalr.om:
mit kell végül is csinálni evvel a fránya
intézményrendszerrel?
Nos, ebben a
kérdésben finom eltolódás Cgyelhető
meg «z országvezető szervek álláspontjában és az ezt tükröző sajtó-

közleményekben, az újságírói szóhasználatban.
A Nagy Magyar Reformer a politikai intézményrendszerrel kapcsolatban először a nagy lendületű „reform"
szót használta, mert hirtelen nem j u '
tott jobb az eszébe. Ez a kifejezés épp
csak kezdett terjengeni a köztudatban,
amikor a Reformerben apró kétségek
támadtak; felütötte hát az Értelmező
Szótirt, s ott azt találta: „a reform:
a fennálló rendet alapjaiban nem érintő
társadalmi, politikai, gazdasági változtatás, újítás." Ez nem nagyon tetszett
neki, hiszen félt a politikai újításoktól,
ráadásul a definíció azt mondja, hogy
a fennálló rendet csak alapjaiban nem
¿-inti a változás. Azonnal hivatta a
titkárnőjével az Alreformert, hogy a

reform szó káros mellékzöngéje miatt
nem jó, keressen egy alkalmasabbat.
Alreformer törte a fejét, es sűrű verejtékezés közepette meglelte a megoldást: korszerűsítés! Ez az! Rögtön kihallgatást is kért Reformertől és sugárzó arccal tette le elé 3 példányban
egyhetes munkája gyümölcsét, s a
részletes indoklást. Reformer a javaslatot 3 példányban elfogadta, és gratulált beosztottjának. Alreformer ezután visszaballagott a szobájába, tekintetét a falon függő nagyméretű
Lenin-képre függesztette, s mivel épp
nem volt más dolga, javaslatán kezdett
meditálni. Alreformer szivében szörnyű sejtelem támadt: hátha javaslata
túlságosan radikális? Egyenesen felforgató? Remegő térdekkel lapozta

föl a szótárt, s ott ezt találta: „korszerűsítés a kor
követelményeinek
megfelelővé, modernné tétel". Alreformer beleremegett ebbe a definícióba.
Méghogy modernné! Micsoda szélsőséges képzettársításokra ragadtathat
ez! S akkor nyúlt is a kagylóért, tárcsázta A1alreformert. s azonnal új szót
követelt tőle. Alalreformer akkurátus
ember volt, azonnal a szótárt kezdte
lapozgatni. Lassan haladt, de nem
kételkedett, hogy emberpróbáló munkáját siker koronázza. Már jóval túljutott a kötet felén, amikor rábukkant.
.,Továbbfejleszt: fejlettebbé tesz. tökéletesít valamit!" Erre van szükség!
A szó világosan tükrözi, hogy itt
korántsem egy elavult vagy rosszul
működő dologról van szó. Minden

oké, csak pár apró korrekció kell.
így jutottunk el a jelenlegi megoldáshoz : „a politikai intézményrendszer
továbbfejlesztése" a cél. Kétségtelen,
hogy ez a változat jelentéstanilag
jóval árnyaltabb, pontosabb mint az
előző, hogy a „reform"-ról ne is beszéljünk. A szemantika valóságos
diadala e szó. Azt sem kell különösebben bizonygatni, hogy ez az árnyalat
mennyivel haloványabb, szinte víszszakozó. Mivel AI" reformerek (n ——)
léteznek, újabb és újabb finomítások
várhatóak. Hogy ezek után változás,
világosabban javulás várható-e, arra
vonatkozóan semmi jel nincs.

-okta-

[I SZEGEDI EGYETEM

5

