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Csanádi mária már pályája kezdetén is a párt és
az állam viszonyát, a pártállamnak az erôfor-
rások allokációjában játszott szerepét kutatta.1

a magyarországi adatok vizsgálata alapján bemutatta,
hogyan torzult a szocialista rendszerben az erôforrás-
allokáció, hogyan részesítette elônyben a politikai ve-
zetés a nagyvállalatok egy bizonyos körét, s mindez
hogyan függött össze a pártállam szerkezeti sajátossá-
gaival és a gazdasági reformoknak a rendszerben ját-
szott szerepével.

az 1980-as évek tapasztalatai alapján, de már a
rendszerváltás után a pártállamról írott monográ-
fiájának2 vizsgálódásai kiterjedtek a rendszer szétesé-
sére is. Bemutatta, hogyan születtek meg a gazdasági
döntések a párt- és állami hierarchia összefonódásá-
ból kialakuló erôtérben. a hierarchiák összefonódását
alapszövevénynek nevezte el. az alapszövevény egy-
szerre jelenti a formális döntési hatáskörök fellazulá-
sát és a gazdaságban a párt (az egy-párt) politikai do-
minanciájának érvényesítését. az alapszövevény sajá-
tos politikai racionalitáshoz igazodva intézményesít bi-
zonyos magatartási szabályokat és cselekvési módo-
kat. az alapszövevény modellje Csanádi szerint egy-
aránt alkalmazható a vállalaton és az országon belüli
párt- és állami viszonyokra, továbbá a szovjetunió és
az egyes kelet-európai államok közti függôségi vi-
szonyra is.

a magyar példán mutatta be, hogyan esett szét a
pártállami rendszer. a gazdasági reformokat és ku-
darcukat az alapmodell működésébôl vezette le: a re-
formok új erôforrásokat generálnak, helyreállítják a
kohéziót anélkül, hogy megváltoztatnák a rendszer

működési logikáját – tehát nem a rendszer evolúció-
jának, hanem a kohézió helyreállításának eszközei.
mivel a kohézió helyreállítása hosszú távon nem lehe-
tett sikeres, a rendszer szétesése elkerülhetetlen volt.
Ha ugyanis az alapszövevény nem képes a gazdasági
szereplôket erôforrásokkal jutalmazni, akkor azok a ki-
alakult függôségi szálak felbontásában, az alapszöve-
vénybôl való kilépésben válnak érdekeltté.

AZ IPS-MODELL

legújabb könyvében Csanádi mária továbbfejleszti
a pártállam elméleti modelljét, és kiterjeszti empiri-
kus alkalmazásának körét. az elsô részben felvázolja
az interaktív pártállami modellt, a második részben
esettanulmányokban példázza és támasztja alá elmé-
letét.

az interaktív pártállam (Interactive party-state)
modellje a párt és az állam döntési hierarchiáinak
összefonódásával kialakuló hatalmi teret és hálózati
kapcsolatokat képezi le. Elsô pillantásra furcsának
tűnhet a pártállamot megragadó strukturalista és
rendszerszemléletű megközelítést interaktívnak ne-
vezni, hiszen a konvencionális társadalomtudományi
értelmezés szerint az interaktivitás nem a rendszer,
hanem az egyes cselekvések szintjén zajlik. Itt azon-
ban az interaktivitás mást jelent: egy sajátos műkö-
dési módot, mely a sokszintű gazdasági és politikai
hierarchia intézményeinek és szereplôinek kölcsön-
hatásából jön létre, s ily módon meghatározza az
egyéni döntéseket és a rendszerbôl következô moti-
vációikat is.

a pártállamban az állami hierarchia egyértelműen
és aszimmetrikusan alárendelôdik a párthierarchiának,
pontosabban a két hierarchia egymásba csúszása foly-
tán megszűnik az állami alá-fölérendeltségi viszonyok
egyértelműsége. az állami rendszer szereplôi ugyanis
a párthierarchiával kialakított kapcsolatukat mozgó-
sítva befolyásolni tudják feletteseik döntéseit, fellazít-
va az alárendeltségi viszonyt. az eredmény egy bo-
nyolult és átláthatatlanul burjánzó hálózat, amelyben
a cselekvôk versengenek a szűkös erôforrásokért. az
tud több erôforrásra szert tenni, akinek a hálóban el-
foglalt politikai súlya (Csanádi kifejezésével: fantom-
tömege) nagyobb.

mivel a rendszer racionalitása nem gazdasági, ha-
nem politikai, az erôforrások pazarlása és felélése jel-
lemzi. Így egyre kevésbé képes kielégíteni az igénye-
ket. a hálóban a szereplôket összekötô függôségi szá-
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lak tulajdonságai, intézményesültsége határozza meg,
hogyan reagál a rendszer az elkerülhetetlenül bekö-
vetkezô erôforráshiányra. Ha a szereplôk már nem re-
mélhetik, hogy a hálón belül kielégíthetik erôforrás-
szükségletüket, akkor veszélybe kerül, sôt meg is szűn-
het a rendszer kohéziója.

az interaktív pártállami modell Csanádi mária sze-
rint alkalmas és nélkülözhetetlen ahhoz, hogy meg-
értsük a pártállam működésének szerkezeti sajátossá-
gait, a rendszer újratermelôdését, újratermelôdésének
ellentmondásait, a rendszer felbomlását, továbbá az
egymástól eltérô modellvariánsok kialakulását, illetve
útfüggô átalakulását a posztszocialista átmenet során.

a könyv bemutatja azokat a modellváltozatokat,
amelyek a rendszer felbomlásának eltérô variánsaihoz
vezetnek:

Önkizsaroló változat. Ha kevés a szereplôket össze-
kötô függôségi és érdekérvényesítési szál, és a struk-
turális visszacsatolások hiányosak, azaz a formális hie-
rarchia alsó szintjein állók csak korlátozottan tudják
befolyásolni közvetlen feletteseik döntéseit, akkor a
hatalmi központ a rendszer szereplôinek erôforrásigé-
nyét korlátozva kikényszerítheti a kohéziót. a rend-
szer ily módon konzerválja saját kiinduló állapotát.
Csanádi példája erre a változatra románia.

Önbomlasztó változat. Ha a szereplôk közötti kap-
csolati szálak sűrűek, és a strukturális visszacsatolások
száma nagy, akkor a hatalmi központ képtelen vissza-
fogni a szereplôk erôforrásigényét. Ezért megpróbálja
reformokkal növelni a mobilizálható erôforrások kí-
nálatát. a reformok azonban nem változtatják meg a
rendszer működési sajátosságait, sôt a rendszer a ma-
ga képére formálja a reformokat. a reformok így nem
tudják megszüntetni az erôforráshiányt, amely ha idô-
legesen csökken is, újra létrejön, s ezzel elindítja vagy
éppen fokozza a rendszer dezintegrációját. kézenfek-
vônek tűnne az erôforráshiány mérséklése a gazdasági
szereplôk önállóságának és ezzel erôforrásigényének
csökkentésével, a rendszer recentralizálásával. Csak-
hogy ennek gátat vetnek a modellben intézményesült
különérdekek. Így az elkerülhetetlen kimenet a rend-
szer szétesése. Csanádi példája erre a változatra ma-
gyarország.

Önzsugorító változat. Ezt a formát a a visszacsatolá-
sok sűrűsödésén túl az erôforrás-allokáció decentrali-
zálása is jellemzi, azaz nem csupán az erôforrásokat,
hanem az erôforráshiányokat is decentralizálja. Ez a
szerkezet sem teszi lehetôvé, hogy a központi hatalom
az erôforráshiányt recentralizációval, az igények drasz-
tikus visszafogásával mérsékelje. ugyanakkor – ellen-
tétben az önbomlasztó modellel – oly módon is csök-
kenti a gazdasági döntéshozók függôségét a központ-
tól, hogy megengedi a hozzáférést a hatalmi központ-
tól, illetve a hálótól közvetlenül nem függô, alternatív
erôforrásokhoz. a szereplôk rá is kényszerülnek arra,
hogy a hálón kívül keressenek erôforrásokat, mivel az
alsó szintek nagy ellenállóképessége miatt az erôfor-
ráshiányt nem lehet elvonással kompenzálni. Ily mó-
don a hatalmi központ alatti szinteken a modell arra

ösztönzi a döntéshozókat, hogy a rendszeren belüli
erôforráshiányt a rendszeren kívüli erôforrások moz-
gósításával enyhítsék, és ezzel egyben fenntartsák a
rendszer kohézióját. a rendszeren kívüli erôforrások
bevonása viszont azzal jár, hogy egyre inkább csökken
a hálón belül, és egyre inkább nô a hálón kívül elér-
hetô erôforrások jelentôsége. Ennek következtében a
háló összezsugorodik, és a hálón kívüli gazdaság
elôbb-utóbb túlsúlyba kerül. Csanádi példája erre a
változatra kína.

AZ IPS-MODELL ÉRVÉNYESSÉGE

a modell jól artikulálja a rendszer önreprodukcióját,
értelmezhetôvé teszi a reformok funkcióját és követ-
kezményeit, morfológiailag pontosan írja le a rendszer
változatait. Jól illeszthetô a posztszocialista átalakulás
variánsaihoz.

a kérdés az, lehet-e a szinkron összefüggéseket tar-
talmazó strukturális modellel megragadni diakron
összefüggéseket? Nem bízik-e a szerzô túlságosan mo-
dellje erejében, s nem tulajdonít-e a szükségesnél ki-
sebb jelentôséget a rendszer dinamikájának magyará-
zatában a modellen kívül esô, részben makropolitikai,
részben makrotársadalmi tényezôknek, összefüggé-
seknek? a pártállami rendszerben végbemenô szerke-
zeti változások többnyire politikai döntések következ-
ményei. a változásokat elôidézô politikai döntések
csak akkor magyarázhatók maradék nélkül a pártálla-
mi hálóval, a hatalmi és érdekérvényesítô szálak szer-
kezeti sajátosságaival, ha a pártállam politikai tagolt-
ságát és a szereplôk eltérô politikai preferenciáit vissza
tudjuk vezetni a döntéshozói háló tulajdonságaira. Ez
viszont véleményem szerint nem lehetséges, de nem
is szükséges. Nem véletlen, hogy a könyvben bemu-
tatott esettanulmányok magyarázó sémái nem korlá-
tozódnak az Ips-modell változóira, hanem makropo-
litikai és társadalmi összefüggéseket is bevonnak a
vizsgálódásba.

Nem tisztázza kielégítôen azt sem a szerzô, miként
magyarázható a modellváltozatok kialakulása. a há-
rom modellvariáns közül ugyanis a második és a har-
madik az elsôbôl jön létre, miközben az elsô is fenn-
marad. Így tehát az önkizsaroló változat működés-
módjából egyszerre kellene következnie a modell
fennmaradásának és átalakulásának is. Ezt az elméle-
ti problémát Csanádi az erôforrás-szűkösségre adott
válaszok eltéréseinek felmutatásával oldja meg. Ezek
az eltérések azonban nem vezethetôk le maradék nél-
kül a modell tulajdonságaiból. más szóval: ha a mo-
dellváltozatok önreprodukciója a szerkezeti elemek-
nek (a párt és az állam közötti függôségi szálaknak, a
visszacsatolásoknak, az erôforrás-allokáció szintjeinek)
az egyes modellek közötti különbségeire épül, akkor
ugyanaz magyarázza a reprodukciót és annak elmara-
dását is.

Hogyan magyarázható a modellel a posztszocialista
átalakulás? a szerzô bemutatja, hogy mindhárom mo-
dellváltozat a szerkezeti sajátosságai által meghatáro-
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zott úton jut el a megszűnéshez. az önkizsaroló rend-
szer akkor omlik össze, amikor beleütközik az általa
létrehozott erôforrás-korlátokba, amelyeket nem tud
felpuhítani. az alkalmazkodás súlyos terheket ró a
szereplôkre, de a modell szerkezeti sajátosságainál fog-
va a központi hatalom rárakhatja e terheket a szerep-
lôk vállára. Ez megfelelô külsô és belsô feltételek ese-
tén a rendszer összeomlását eredményezô robbanás-
hoz vezethet.

az önbomlasztó modell-
változat esetében a mo-
dell szerkezeti sajátossá-
gaiból következôen erôs
érdekérvényesítô képes-
séggel rendelkezô szerep-
lôk egyre kevésbé érde-
keltek a hálón belüli ér-
dekérvényesítésben, hi-
szen egyre csökkenô
mértékben számíthatnak
a hálón belüli erôforrá-
sokra. Ezért a rendszert
fokozatosan szétszedik,
leépítik a hálón belüli
összekötô szálakat. a há-
ló szétesik, és a gazdasá-
gi átalakulás egyúttal a
politikai szerkezet átala-
kulását is magában fog-
lalja, hiszen a háló szét-
esése a kommunista párt
hatalmi monopóliumá-
nak megszűnését jelenti.

az önzsugorító modell-
ben az erôforrás-korlá-
tokba ütközô szereplôk
hálón kívüli erôforrásokat
mozgósítanak, s így a há-
ló zsugorodását idézik
elô anélkül, hogy felbom-
lasztanák alapszerkezetét,
a monopolizált hatalmi
struktúrát. Így válik le-
hetségessé a politikai át-
alakulástól elválasztott gazdasági átalakulás.

Ezek az elemzések már egyéb politikai és társadal-
mi változókkal kombinálják az Ips-modell változóit.
Így az önkizsaroló modell esetében a más modellek-
re való áttérés, illetve a szocialista rendszer összeom-
lása annyiban vezethetô vissza az alapszerkezetre,
amennyiben belôle érthetôk meg azok a társadalmi
feszültségek, amelyek azután a politikai modellt meg-
gyengítô társadalmi robbanásokhoz vezettek. Csaná-
di mária az Ips-modellt kiegészítô változókat azon-
ban mint egyedi tényezôket vizsgálja (87., 308. old.),
vagy pedig az Ips-modellhez tartozó változókként de-
finiálja. a központi hatalom erôsségét, a politikai ta-
goltság mértékét, a horizontális és alternatív politikai
szervezôdések lehetôségét például több helyen is a

modellváltozatok szerkezetébôl eredezteti (114., 202.
old.).

az esettanulmányokból azonban kiderül: a modell-
változatok kialakulása nem az önkizsaroló modell evo-
lúciós átalakulásának, hanem a szerkezetét végzetesen
meggyengítô politikai kataklizmáknak a következmé-
nye. Ilyen változás volt a magyar 56-os forradalom, il-
letve kínában a nagy ugrás, és még inkább a kulturá-
lis forradalom. az önkizsaroló modell összeomlását

(románia példáján) is
társadalmi robbanás, il-
letve külsô tényezôk vált-
ják ki. az önbomlasztó
modell esetében a bom-
lás nem egyszerűen a há-
ló automatizmusokhoz
köthetô szétesése, hanem
a makropolitikai dönté-
sekbôl és a társadalmi
szereplôk kollektív cse-
lekvésébôl is következô
folyamat. E döntéseket
és a kollektív cselekvést
ugyancsak nem lehet az
erôforrás-allokáció prob-
lémaira adott, a háló
szerkezeti tulajdonságai
által kondicionált vála-
szokra redukálni. az ön-
zsugorító modell eseté-
ben (ezt kína példázza)
érvényes leginkább az a
magyarázat, amely az át-
alakulást a modellválto-
zatra jellemzô háló sajá-
tosságaiból levezethetô
kumulatív bomlási folya-
matnak mutatja be. Igaz,
ez a bomlás is azokból a
makropolitikai és társa-
dalmi folyamatokból ere-
deztethetô, amelyek kí-
nában a nagy ugrás és a
kulturális forradalom kö-

vetkezményeként a központi hatalom jelentôs gyen-
gülését vonták maguk után.

Csanádi mária a pártállami modellváltozatok kü-
lönbségeire vezeti vissza azt is, hogy radikális vagy
részleges reformok születtek-e a posztszocialista át-
alakulás során. szerinte az eltérô modellváltozatok el-
térô hatalmi struktúrát intézményesítettek, és a hatal-
mi struktúrák különbsége magyarázza a bevezetett re-
formok különbözôségét. Így az önbomlasztó modell
átalakulása során azért sikerül radikális reformokat
végrehajtani, mert az összeomlást megelôzôen a de-
centralizált hatalmi struktúra lehetôséget adott az el-
lenzéki erôk fellépésére, létrejöhettek és megerôsöd-
hettek a reformokat támogató politikai pártok.
ugyanez a korábbi centralizált hatalmi struktúra mi-
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att nem történhetett meg az önkizsaroló rendszer fel-
bomlásakor, s a gazdasági átalakulást fékezték a rend-
szer bukását követôen hatalmon maradó (poszt)-
kommunista pártok. az érvelés itt ismét makropoliti-
kai összefüggésekre támaszkodik. Ezért továbbra is
kérdés, vajon az új politikai erôk megszervezôdésének
lehetôsége vagy hiánya a pártállami háló adott szer-
kezetén múlik-e, vagy inkább csak kísérôjelenségnek
tekinthetô.

KÖLTSÉGVETÉSI
VAGY REPRODUKCIÓS KORLÁT?

az Ips-modell egyik kulcsfontosságú változója a repro-
dukciós korlát, mely a modell változásait kiváltó, de
önmagában csupán a modell szubsztantív kimenetét
befolyásoló erôforráshiányt strukturális változóvá
avatja. a puha vagy kemény reprodukciós korlát fo-
galmát a szerzô a kornai János által bevezetett puha
vagy kemény költségvetési korlát fogalmának analó-
giájára és részben helyettesítésére alkotta meg.

Csanádi mária megfogalmazásában a reprodukciós
korlát a költségvetési korlát kiterjesztése (14., 61.
old.). Valójában más a jelentéstartalma, mint a költ-
ségvetési korlátnak, noha kétségtelenül megôrzi a pu-
ha költségvetési korlátnak azt a jelentését, hogy a gaz-
daság egyes szereplôi a reálteljesítményüktôl függet-
lenül juthatnak pótlólagos erôforrásokhoz.

a költségvetési korlát kétszintű (legegyszerűbben a
központ és a vállalatok közötti), míg a reprodukciós
korlát háromszintű hierarchiát feltételez. a költségve-
tési korlát puhasága attól függ, hogy a hierarchia fel-
sô szintjén a döntéshozó enged-e az alsó szintű sze-
replôk nyomásának. a puha költségvetési korlát erô-
forráshiányt generál a hierarchia felsô szintjén. Csa-
nádi kategóriáit alkalmazva: az alsóbb szintű egység
puha költségvetési korlátja kemény reprodukciós kor-
látot hoz létre a rendszerben. Ezzel szemben a repro-
dukciós korlát puhasága vagy keménysége a hierarchia
adott szintjén nem csupán attól függ, hogy az adott
egység milyen mértékben képes erôforrásokat vonza-
ni felülrôl, hanem attól is, milyen mértékben képes
erôforrásokat elvonni alulról, a hierarchia alacsonyabb
szintjeirôl. Ennek megfelelôen egy egység reproduk-
ciós korlátja puha lehet akkor is, ha költségvetési kor-
látja kemény. Ezért az, hogy a különbözô szinteken az
egységek költségvetési korlátja puha vagy kemény, ön-
magában nem határozza meg az egész rendszer álla-
potát az erôforrásokkal való ellátottság szempontjá-
ból.

az Ips-modell hármas vonatkozási rendszere azon-
ban korlátozza a reprodukciós korlát fogalmának a
hierarchikus rendszeren belüli alkalmazhatóságát: a
költségvetési korláttól különbözô reprodukciós kor-
látja csak olyan szereplônek lehet, akinek feljebbvaló-
ja és beosztottja is van a hierarchián belül. a hierar-
chia csúcsán és legalján így csupán kétszintű hierar-
chikus viszonyt találunk. E két szinten a reprodukciós
korlát és a költségvetési korlát különbsége nem értel-

mezhetô. a hierarchia csúcsán lévô döntéshozónak
költségvetési korlátja nincsen, de reprodukciós kor-
látja van, míg a hierarchia legalján álló szereplônek
költségvetési korlátja van, ami egyben reprodukciójá-
nak is korlátja.

Csanádi mária szerint a reprodukciós korlát és a
költségvetési korlát megkülönböztetése alapján feltár-
ható a pártállami rendszer szelektív működése. kor-
nai János a reprezentatív vállalatot, illetve e vállalat és
a rendszer viszonyát vizsgálva azt mutatta be, miért
puha a szocialista vállalat költségvetési korlátja, és
nem foglalkozott azzal, miért és hogyan válik a válla-
latok költségvetési korlátja szelektív módon puhává
vagy keménnyé. Csanádi számára viszont éppen ez a
döntô kérdés: a pártállami rendszerben felépülô háló-
zat elemzése azt mutatja meg, hogyan jutnak egyes
szereplôk a hálóba való politikai beágyazottságuknál
fogva több vagy kevesebb erôforráshoz. Egy-egy sze-
replô költségvetési korlátja nem általában, hanem egy
másik szereplôhöz viszonyítva puha vagy kemény.
kornainál a kapitalista gazdaságban a költségvetési
korlát jellemzôen kemény, a szocialista rendszerben
pedig puha. Ez a dichotómia nem kielégítô Csanádi
számára, nála a költségvetési korlát puhasága vagy ke-
ménysége nem rendszerspecifikus. a pártállami rend-
szerben ez is, az is elôfordulhat.

az erôforrásokhoz jutás könnyűsége vagy nehézsé-
ge Csanádi elméletében ráadásul nem pusztán szer-
kezeti, hanem dinamikai probléma is. Ha a rendsze-
ren belül a reprodukciós korlát puha, akkor a mobili-
zálható erôforrások bôsége miatt fennmarad a status
quo. Ha viszont a rendszer szereplôinek és a rend-
szernek a reprodukciós korlátja keményedik, és a kü-
lönbözô szinteken szűkösek vagy elfogynak a mobili-
zálható erôforrások, akkor a rendszer változni fog.

Erre az elemzésre építi a szerzô a rendszer önrepro-
dukciójának és önfelszámolásának azonosságát ki-
mondó tételét, s ezért váltja fel a költségvetési korlát
fogalmát a reprodukciós korlát fogalmával.

AZ IPS-MODELL ALKALMAZÁSAI

a könyvben az Ips-modell kétféle alkalmazásával ta-
lálkozunk. a szerzô egyrészt összeveti a modellt a
posztszocialista reformok irodalmával, másrészt a mo-
dell segítségével értelmezi újra a magyar, a román és
a kínai szocializmus és posztszocialista átalakulás tör-
ténetét.

Nincsen jó véleménye a reformok összehasonlító
irodalmáról. Úgy látja, hogy ez az irodalom téves el-
méleti kiindulópontokról helytelen következtetésekre
jut. a szerzôk nagy része összekeveri az elemzés elkü-
löníthetô szintjeit: a modellváltozatok szintjét azono-
sítja a rendszer szintjével, és ebbôl következôen ho-
mogenizálja a különbözô rendszereket és a különbö-
zô modellváltozatokat is.
az Ips-modell alapján világossá válik, érvel a szerzô,
hogy a szocialista rendszer egymástól eltérô modell-
változatai csak egymástól eltérô módon alakulhatnak
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át: ezért elôzi meg a politikai átalakulás a gazdasági
reformokat kelet-Európában, és a gazdasági átalaku-
lás a politikai változásokat kínában; ezért eredmé-
nyeznek a gazdasági reformok transzformációs recesz-
sziót kelet-Európában, de gazdasági növekedést kí-
nában stb. a posztszocialista átalakulás tehát útfüg-
gô. Nem lehet tetszôlegesen válogatni a reformelemek
között, ezért sem tehetôk általános ajánlások a refor-
mok optimális összetételére, sebességére. más szóval,
Csanádi az általa tárgyalt
komparatív reformirodal-
mat ad hoc teoretizálás-
ban és téves receptalko-
tásban találja vétkesnek.

a helyzet talán még
ennél is bonyolultabb.
Hellman levezetése sze-
rint (113–114. old.) pél-
dául a részleges reformok
által kedvezményezett ér-
dekcsoportok képesek a
posztszocialista reformok
lefékezésére vagy leállítá-
sára, ha foglyul tudják ej-
teni az állami döntésho-
zókat. a járadékvadász
érdekcsoportok minden
posztszocialista ország-
ban a reformok lefékezé-
sére törekednek, de ez
nem mindenhol sikerül.
mi ennek az oka? Csaná-
di szerint a magyarázat
az önkizsaroló és az ön-
bomlasztó modellváltozat
eltérô szerkezeti sajátos-
ságaiban rejlik, amelyek-
rôl Hellman nem vesz tu-
domást. radikális refor-
mokat az önbomlasztó
modell, részleges refor-
mokat pedig az önkizsa-
roló modell felbomlása
eredményez, mondja
Csanádi mária.

Ez a kritika azonban elzárja az utat egyéb rivális el-
méletek elôl. lehet, hogy a különbségek nem a párt-
állami modellváltozatokból, hanem sokkal inkább ab-
ból a történeti folyamatból érthetôk meg, amely az
egyes szocialista államokban még a szocializmust
megelôzôen különbözôképpen intézményesítette ál-
lam és társadalom viszonyát. ahol az állam és a tár-
sadalom szétválásának folyamata megakadt, a gazda-
sági érdekcsoportok inkább képesek különérdekeik ér-
vényesítésére, mint azokban a fejlettebb társadalmak-
ban, ahol az állam és a társadalom szétválása elôbbre
jutott, s így az állam jobban ôrizhette autonómiáját a
különbözô érdekcsoportokkal szemben. mintha az in-
teraktív pártállam modellje ezzel ellentétes következ-

tetést engedne meg: ha az önbomlasztó modellválto-
zatban kevesebb akadálya van az önszervezôdésnek,
akkor azt várnánk, hogy e modellváltozatban köny-
nyebben megszervezôdnek a járadékvadász érdekcso-
portok, mint az önkizsaroló változatban, s ezért az
elôbbi modellváltozatban sikeresebbek lehetnek. az
önbomlasztó modellváltozatban tehát a radikális re-
formok bevezetése nagyobb akadályokba ütközne,
mint az önkizsaroló modellváltozatban. Ez a követ-

keztetés azonban nyil-
vánvalóan téves (lenne),
és természetesen a szerzô
sem állítja ezt.

a könyv második ré-
szét három esettanul-
mány alkotja. Csanádi
mária itt egyrészt empiri-
kus ellenôrzésnek veti alá
az interaktív pártállam
modelljét, elméletileg le-
vezetett variánsait és di-
namikáját, másrészt a
modell kategóriáiban ele-
mezve, új megvilágításba
helyezi a vizsgált esete-
ket. az esettanulmányok
nem a román, a magyar
és a kínai pártállam mű-
ködésének és átalakulásá-
nak részletes történetei.
ugyanakkor nem csupán
az elmélet verifikálására
szolgálnak, mert eseten-
ként az elméletalkotás
korlátaira is rámutatnak.
a változások empirikus
leírása során ugyanis
nem lehetett eltekinteni
azoktól a makropolitikai
és társadalmi összefüggé-
sektôl, amelyeket a mo-
dell zárójelbe tett. az
esettanulmányok ezért
szükségképpen olyan vál-

tozásokat vagy éppen a változások hiányát magyarázó
tényezôket is tematizálnak, amelyek a modellben nem
kaptak helyet.

az Ips-modell az analitikus gondolkodás és az em-
pirikus tények gyűjtésének és feldolgozásának szeren-
csés és sikeres ötvözetébôl született eredeti szellemi
termék, mely értelmezhetôvé teszi a kelet-európai és
a kínai átalakulás közötti különbségeket. Jelentôs hoz-
zájárulásnak tekinthetô a hazai és nemzetközi politi-
kai gazdaságtani kutatásokhoz. �
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Ábra Csanádi Mária Honnan tovább?
(T–Twins, Bp., 1975) c. könyvébôl


