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D M 1 m a g a z i n 

Védett társadalmak... 
Javas lom: emlékezzünk! Fo-

gadjuk el, hogy nem kárbave-
szett az energia és a fáradság — 
a visszatekintésre. Egy valahai 
múltra , amely — sajnos — jel-
szóvá degradálódott, elveszítve 
mély és valóságos ér telmét a 
mindennapokban és a köztudat-
ban egyaránt. Tán mer t túlsá-
gosan is el vagyunk foglalva 
mindennapi nyűgeinkkel, s ép-
pen ezek a nyűgök-bajok teszik 
olykor hiteltelenné elveinket és 
valahai forrásaikat. Ilyen hely-
zetben természetesen nem cso-
da, ha értetlenül ál lunk társa-
dalmi-polit ikai praxisunk sok 
fej leménye előtt, min t ahogyan 
az sem csoda, hogy egyre gyak-
rabban vagyunk haj lamosak bi-
zonyos alapvetéseket is kétségbe 
vonni a mindennapi gyakorlat 
gyengélkedése okán. Pedig a 
gyakorlat és az elvek viszonyát, 
s a gyakorlat korlátozott ered-
ményeit, gondjai t nem bizonyos, 
hogy jól értelmezzük, ha az el-
vekben önmagukban keressük a 
hibák okait, s nem az elvek és 
gyakorlat kölcsönhatásának le-
hetséges és valóságos következ-
ményeit vizsgáljuk. Például egy 
történelmi korszakban. 

Gondokkal, bajokkal küszköd-
nek ma a szocialista országok. 
Messze nem olyanokkal, mint 
Lat in-Amerika vagy az afr ikai , 
ázsiai országok nagy része, de 
messze nagyobbakkal, mint ami-
lyenekre valaha is számítot tunk 
volna. Mert kétségtelen, hogy a 
szocialista országok jelentős és 
a világátlagnál jóval gyorsabb 
fejlődést muta t tak fel jó néhány 
évtizedig, s éppen ezért lehetett 
vonzó a szocializmus eszméje és 
gyakorlata rengeteg fej lődő or-
szágban, évtizedeken át. Most 
pedig e megszokás bir tokában 
egyszerűen nem é r t jük sa já t 
megtorpanásunkat- sem, esakúgy, 
¡mint a : többi szocialista országét. 
És áz t ' ke l l látnunk, hogy Jugo-
szlávia hivatalosan is-deklarál ja , 
hogy válságperiódust él át, hogy 
a Szovjetunióban a „glásznoszty'' 
és a „pereszt trojka" minden, 
csak nem politikai szólam, ha-
nem a „válságmegelőző állapot" 
feloldásának politikai alapja. És 
aligha lehet nem észrevennünk, 
hogy ra j tunk kívül még gondok-
kal küzd Lengyelország, Kuba, 
Vietnam, s így vagy úgy, más 
szocialista országok is. Ha pedig 
a dolgok így mutatkoznak meg 
a számunkra, al ighanem naivitás 
lenne nem keresni a közös gyö-
kereket, amit végül is megtesz-
nek mások is. Ráadásul — sze-
r intem szerencsére — a szocia-
lista országokban is. 

Sokfélét olvastam már e tárgy-
ban, sokféle véleménnyel talál-
koztam, amelyek nyilván formál-
ták a magamét is, s egyben el-
lentmondásra is ingereltek. Mint 
például a jugoszláv Mitar Mi-
hal j ica vagy Branko Pribicevic, 
akik nagyon is f igyelemre méltó 
tanulmányaikban (ismerteti a 
Valóság 87 '6. száma) nem keve-
sebbet fej tenek ki, mint hogy a 
szocialista társadalmak valami-
képpen lényegüket tekintve kép-
telenek mai gondjaik megoldá-
sára. Mert bennük a politikai-
társadalmi szempontok pr imátu-
sa következtében a gazdasági 
szféra egyszerűen nem viselked-
het sajátosságainak megfelelően 
(a bármiféle tőke tőkeként, a 
vállalkozó vállalkozóként stb.), 
így pedig végül is reménytelen 
helyzetbe kerül az a társadalom, 
amely csupán a gazdasági szfé-
rá ra építkezhetne, <je éppen azt 
nem hagyja, nem hagyhat ja va-
lóban és korszerűen kibontakoz-
ni. 

Mit mondjak , a 6zerzők gon-
dolatai legalább annyira tűnnek 
megfontolandónak, mint kiegé-
szitendőnek. Kiegészítendönek, 
például a múlttal , a marxis ta és 
munkásmozgalmi gondolkodás 
gyökereivel és millió, történeti-
leg adott időszakokban megha-
tározott gyakorlati összefüggésé-
vel. Részletezésre nyilván nincs 
mód a terjedelmi korlátok 
miatt , de a pragmatikus szocia-
lista gondolkodás főbb eredőit 
azért számba vehet jük. 

Például azt, hogy a mai érte-
lemben vett szociális-szocialista 
mozgalmak bölcsője a XVIII— 
XIX század vult, s Marx poli-
tikai gyakorlatot (társadalmi for-
radalmakat) meghatározó filozó-

Sokáig védett szituációban 
éltünk mi, személyenként és 
összességünkben is itt, Ma-
gyarországon. Védett szituá-
cióban egy olyan politikai 
gyakorlat által meghatáro-
zott társadalmi létezésben, 
amely elvileg és gyakorla-
tilag a termelők pártján állt 
és áll. kínos-keserves-tragi-
kus történeti tapasztalatok-
ban szembesülve a fogyasz-
tói attitűddel, mint a társa-
dalmi munkatevékenység bi-
zonyos rétegek által való 
extra kisajátításával. Csak-
hogy elérkezett egy korszak, 
amelyben a termelői alany 
vált a fogyasztás első számú 
alanyává is, s védett hely-
zetében képtelenné vált bi-
zonyos szempontból arra 
termelőként. hogy igényei 
szerint tisztesen ellássa ön-
magát — fogyasztóként. 
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fiai-közgazdasági, bizonyos ér te-
lemben politikai gondolkodásá-
nak alapvető élménye a XIX. 
6zázad eleji Anglia gazdasági és 
emberi relációiból, s a kor po-
litikai viszonyaiból származtak. 
Márpedig ez volt a munkásosz-
tály elnyomorodásának nagy kor-
szaka, amikor is ráadásul soroza-
tosan buktak el az európai for-
radalmi (polgári forradalmi) 
kezdeményezések, restaurációk 
sorát hozva magukkal . Vagyis 
ez volt a társadalmi-polit ikai 
szkepszis nagy időszaka minden 
épeszű gondolkodó számára. Egy-
úttal viszont a XVII. században 
induló ipari foradalom éppen 
ekkorra látszott minőségileg ki-
fulladni. A korban élő gondol-
kodó viszonylag könnyen hihette 
azt, hogy generális előrelépés in-
kább csak mennyiségi módon 
kínálkozhat az ipari-technológiai 
szférában, mer t hisz a minőségi 
változások csírái a XIX. század 
első felében Európában még 
nemigen mutatkoztak, s az Egye-
sült Államokban is jószerével 
csak kezdeti s tádiumban szuny-
nyadoztak. 

Mindennek eredménye a szo-
cialista mozgalmak klasszikus 
időszakában, csakúgy, mint a 
marxis ta ideológia által megha-
tározott későbbi, társadalmi pra-
xist formáló időszakában lé-
nyegében egy mindenekfölött 
való alapelv lett : a termelő vé-
delmének alapvető szükségessé-
ge és követelménye. Pontosab-
ban e védelem központjába a 
tőkés világban a termelés leg-
kiszolgáltatottabb eleme, a mun-
kás lépett. Az, aki nincstelenként 
a sa já t keze munká jáva l szol-
gálja a javak előállítását, ame-
lyekből — minthogy politikai 
erőként sokáig nem tudott fel-
lépni — minimálisan részesedett, 
mert a komplex gazdasági tevé-
kenység javát — extraprof i t fo r -
májában — a gazdasági-politi-
kai-társadalmi hata lmat bíró 
grémium saját í tot ta ki. 

Közben azonban változott a 
helyzet. Igaz, jórészt századunk-
ban, s az amerikai kontinens-
ről kiindulva, ahol is meglehető-
sen más játékszabályok érvé-
nyesültek, mint Európában. Ezek 
a hatások — többek közt éppen 
az Egyesült Államok két világ-
háborúban és u tánuk játszott 
szerepe következtében — alapve-
tően módosították Európa és a 
világ gazdasági-politikai mecha-
nizmusait. Mindemellett a Szov-
jetunió II. világháborúbeli sze-
repe, vi lághatalomként való 
megjelenése, a szocialista világ-
rendszer kialakulása is alapve-
tően hozzájárult ahhoz, hogy a 
világban generális polit ikai-tár-
sadalmi változások menjenek 
végbe, (Beleértve a tőkés világ-
hata lmak társadalmi mechaniz-
musait is.) 

Számomra alapvetően úgy tű -
nik, kölcsönhatások eredménye 
volt a világban végbemenő je-
lentős változások jó része. Csak 
mintha nem mindenben tud tunk 
volna időben és megfelelő mó-
don alkalmazkodni e helyzet-
hez, amint ezt mai gondjaink 
meglehetősen jól muta t ják . Mert 
miközben a világ változott kö-
rülöttünk, mi sok szempontból 
— pillanatnyi politikai és több-
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ségi érdekek által meghatáro-
zottan — ragaszkodtunk a XIX. 
század elejéről datálódott a lap-
elvekhez (bár sajnos, Kelet-
Európában a XX. század első 
fele sem volt különb!), amelyek 
szerint a szocialista társadalom 
és politika középpontjában a 
termelő érdekei állnak, s leg-
főbb dolgunk a termelő védel-
me. Legyen szó a munkásról, aki 
mindig is a termelési-fogyasztá-
si folyamatok legkiszolgáltatot-
tabbja, vagy az immár „társadal-
masított", társadalmi vagyont 
képező szocialista vállalatokról, 
amelyeket, mint a szocialista 
nemzetgazdaság alapjait , min-
denképpen védelemben kell ré-
szesíteni! Ehhez pedig viszonyla-
gossá kellett válniuk a piaci fo-
lyamatoknak, mint meghatározó 
tényezőknek. 

Ha jobban belegondolunk, en-
nél tisztességesebb elvet aligha 
lehetne kitalálni és alkalmazni. 
Annak érdekében, hogy aki dol-
gozik, sose kerül jön többé a t á r -
sadalmi, gazdasági, politikai el-
lehetetlenülés helyzetébe. Pél-
dául olyan helyzetbe, hogy a tő-
kés gazdaság „szeszélyei" foly-
tán elveszíti munkájá t , s nem 
tud ja eltartani családját . Sőt, 
olyan társadalombiztosítási háló-
zatot és rendszert alkalmaztunk 
a dolgozó egyén és családja vé-
delmére, egyre ki ter jedtebb mó-
don, amelynek alkalmazására 
immár a legtöbb fejlett ipari 
ország rákényszerült, a mi pél-
dánk alapján. Sőt, reálértékben 
immár többet is tudnak sokszor 
nyújtani . S tán éppen it t kezdő-
dik az igazi gondunk. 

Többet képesek nyúj tan i? Sok 
szempontból igen, hiszen több-
szöröse Európa sok országában 
az egy főre jutó nemzeti jöve-
delem a miénknek. Csakhogy 
nyilván ennek is oka van. Pél-
dául az, hogy a kapitalista or-
szágokban nem védték vállala-
taikat bizonyos határokon túl, a 
közérdekre hivatkozva, óva a vi-
lággazdasági hatásoktól. Több-
kevesebb bizonytalankodás után 
abból indultak ki, hogy a ter-
melő érdekei helyett a fogyasztó 
érdekeit kell nyomatékosabban 
védeni. Vagyis kapjon olcsón 
korszerű és minőségi te rméket 
vállalat és egyén. Ez pedig csak 
úgy érhető el, ha a termelőt — 
vállalatot és egyént — valóban 
kiteszik a világméretű követel-
ményrendszernek. 

Nálunk viszont sokáig mint-
egy kiszűrtük a változást ki-
kényszerítő okokat a praxisból, a 
termelő — vállalat és dolgozó — 
védelme okán. Kiter jedt és ór iá-
si összegeket fölemésztő hálózata 
alakult ki a megtermelt javak 
újraelosztásának magában a te r -
melői szférákban, a gyöngélke-
dő termelő szervezeteknek ju t -
tatott állami támogatások, s a 
lépést nem tartó, képzetlen egyé-
neknek adott jelentős bérek for-
májában. Mindez nemcsak a 
költségvetést terhelte viselhetet-
lenül túl, hanem lehetővé te t te 
az avit t formák konzerválódását 
is, elfogyasztva az újraelosztás-
hoz szükséges alapokat, leépítve 
az ezen alapok előállításához 
szükséges hatékonyságot. 

Most, úgy tűnik, mégiscsak 
lépnünk kell. A társadalmi vé-
dettséget a termelői szférából 
fokozatosan részben áthelyezve a 
fogyasztói terrénumba, vállalatok 
és polgárok esetében egyaránt. 
Mint ahogyan például a Szov-
jetunióban szeretnék végre meg-
szüntetni a sorban állást, a 
mennyiségi és minőségi á ru -
hiányt. Nyilván nem egy-két 
évre számítva ezt a folyamatot. 
Mint ahogy alig akad olyan szo-
cialista ország, amely kimondva 
vagy kimondatlanul ne akarna 
megújulni , kitörni adott helyze-
téből és korlátaiból. Például Ma-
gyarország, ahol politikai és kor-
mányzati döntések egyaránt 
afelé mutatnak, hogy végre a 

társadalmi-gazdasági-politikai 
praxis egészében minőségi lépé-
sekre készülünk, a lépéstartás 
érdekében. Úgy tűnik, hogy a 
termelő helyett nyomatékosab-
ban részesítjük ma jd védelem-
ben a fogyasztót (aki termelő-
ként így kénytelen lesz ér telme-
sebben viselkedni, hogy fogyasz-
tóként is jól járjon), s a társa-
dalom összetettebb érdekeit. 

SZAVAY ISTVÁN 

RÉKASSY CSABA GRAFIKAJA 

Színek és helyek 
SAROKHÁZ 

A Vörösmarty és a Deák Ferenc utca sarkán — a színházzal, a 
törvényszékkel és a Juhász Gyula Művelődési Központtal átel len-
ben — áll egy takaros épület. Napjainkban a Bartók Béla Művelő-
dési Központ' birtokolja. Valaha, réges-rég itt székelt a Szegedi 
Kereskedelmi és Iparkamara . 

Apám 1950 tavaszán beadta az ipart. A szabósággal felhagyva 
ettől kezdve már csak az egyik belvárosi MDP-szervezetbe jarn-
gatött el délutánonként-esténként, az Aradi vér tanúk terére, abba 
a házba, amelyben most az OTP-kirendettség üzemel. Egy nyár-
eleji napon aztán örömmel újságolta, hogy behívat ták a pártbizott-
ságra és megkérdezték tőle, hogy elvállalná-e egy ezután indítandó 
belkereskedelmi szakiskola gazdaságvezetői-gondnoki teendőit? A 
kisiparosi létbizonytalanságból átkerülni a havifix masszivitásába. 
A maiak tán el se tud ják képzelni, mit jelentett ez akkoriban. 

Az iskolát a célból szervezték, hogy a frissen kialakított szo-
cialista kereskedelem számára kádereket — eladókat, boltvezetőket 
— képezzenek. Hathetes turnusokban. Egyaránt felvértezve őket a 
szakma, valamint a Nagy' Klasszikusok tanításainak ismeretével. 
Máig emlékezetemben él a korabeli tanterv egyik sarkalatos pont -
j a : a pultagitáció. Elvégre — hirdet te a tan — minden lehetséges, 
alkalmat ki kell használni, hogy ú j r a és ú j ra megbombázzuk a hon-
polgárok nehezen fejlődő tudatát . A kereskedő olyan poszton áll, 
ahol pap mint nap találkozási alkalmak adódnak. S miközben szí-
ves szóval kínál ja a portékát, sort keríthet a napi politikai esemé-
nyek irányult megvilágítására is. Leleplezheti az ellenséget — eset-
leg netán pont a vevő személyében —, rávilágíthat a munka, a ter-
melés, továbbá az imperializmusellenes ádáz küzdelem legfrissebb 
átütő sikereinek korszakos jelentőségére. És így tovább. Hát kö-
rülbelül ez volt — lett volna — a pultagitáció. A módszer különösen 
akkor hódított tetemes tért, mikor (ugrásszerű gyorsasággal) el tűnt 
az áru a polcokról. Ekkor már nem kellett a portéka kínálatával 
bíbelődni. Minden erőt az elsöprő lendületű agitációra lehetett for-
dítani. 

Az ország minden részéből érkeztek hallgatók a belker. szak-
iskolába. Férfiak, nők vegyesen. Utóbbiak többsége közvetlenül a 
főzőkanál mellől és a háziasszonyi életformából kerül i a rohanó Idő 
(1950) forgatagába. Olyanok is szép számmal akadtak közlük, akik 
eladdig a szülőhelyükön kívül más városban még sosem jár tak. így 
aztán többé-kevésbé érthető, mi minden elsaját í tására nyílott lehe-
tőség e szegedi hat hét során, amelyet a családtól (különösképp a 
férj től , vőlegénytől) távol töltöttek. 

A tanterv részleteiről való további nyilatkozásra nem áll ele-
gendő információ rendelkezésemre (erről nálamnál sokkal többet 
tudna mondani az iskola két egykori vezetője, illetve t aná ra : Bőr-
ösök Ferenc és Ozvald Imre barátom). Inkább az épületről szólnék 
néhány szót. A Kereskedelmi és Iparkamara nagy múltú, pat inás 
intézmény volt. Ez már akkor szembetűnt, amikor belépett az e m -
ber a lépcsőházba. A magasföldszinten jobbra ha ta lmas terem, meny-
nyezetig beépítve pácolt fából készült könyvespolcokkal. (Még ga-
lér iája is volt.) És rengeteg könyv, újság. Olvasmányélményeim 
alapján ilyennek képzelem el egy tizenkilencedik századi angol klub 
olvasószobáját. Diszkrét hangulat és világítás, kényelmes bőrfotelek, 
csönd, meghittség. Az emeleti nagyterem gyönyörűen faragot t pad -
sorai ma is előttem. S ugyanígy a második emeletre fölvezető f a -
lépcső, amely éjszakánként , amikor a lányok-asszonyok hálótermük-
be lopóztak (egy-egy kis kiruccanást követően) kísértetiesen nyikor-
gott. 

Apám irodája az első emeleten volt, a Deák Ferenc utcára néző 
szárnyon. Nála lát tam először ággyá áta lakí tható fotelt (fotelágyat), 
íróasztalában még ott az előző tulajdonos iratanyaga. Többek közt 
egy részletes önéletrajz. Néhány mondata ma is emlékezetemben. 
Köztük a fölajánlkozást közlők is. (Még néhány év, s 1955-ben ki-
derül, hogy az illető legénykorában annak a fiatalasszonynak udva-
rolt, akinek jómagam akkoriban csaptam a szelet Hja, a dolgok 
összefüggnek. A magánszférában is.) 

A hallgatóság meglehetősen vegyes képet formált . Régi keres-
kedők éppúgy akadtak, mint a mezőgazdaságból a bolti eladóságra 
átnyergelők. És persze fel-feltünedeztek a „deklasszált e lemek" (ak-
koriban így titulálták őket). „Államosítottak", hivatalokból bélistá-
zottak, egykori katonatisztek. Valamiből ők is élni akar tak. (Bár-
milyen furcsának is tűnt ez akkor egyes túlbuzgók szemében.) S az 
élet néha furcsa helyzeteket produkált . 

Egy magas, barna nő képe ugrik elém a múltból Lendületes 
léptei most is előttem. Já rása egyszerre volt sportos és előkelő. 
Társnői már az első nap fölfigyeltek rá, hogy fehérneműibe — 
aranyszálakkal — grófi korona van hímezve. Izgatottan kérdezték: 
— Hol szerezted? — Az enyém — felelte angyali ártatlansággal a 
hölgy, A többit már elképzelhetik. Rendkívüli iskolagyűlés Kizárás. 
Az ilyen egyedeknek nincs helyük a szocialista kereskedelemben! 
Ésatöbbi, ésatöbbi! 

Néha mindez ú j r a eszembe jut. És sok más is, persze. Arcok, 
gesztusok, mozdulatok. Sóhajok, lihegések, fogadkozások. Miegyéb 
Közben — ar ra sétálva — hallgatom a régi házból kiszűrődő diszkó 
zenét. 

PAPP ZOLTÁN 


