
GÁLL JÁNOS 

H á r o m világ 

„Nagyon kényelmesen lehetne persze világtörténelmet csinálni, ha csupán a csal
hatatlanul kedvező esélyek feltételével fognánk harcba" — Marx e szavai ma igazán 
időszerűek. A jelenkor rendkívül bonyolult feltételei között világtörténelmet „csi
nálni" talán nehezebb, mint bármikor. Ennek ellenére közismert, hogy napjainkban 
az emberi társadalom történelmi fejlődésének fő tartalmát, irányát és jellegzetes
ségeit a szocialista világrendszer s vele mindazok az erők határozzák meg, amelyek 
az imperializmus ellen, a társadalom szocialista átalakításáért harcolnak. Korunk 
alapvető tartalma a kapitalizmusból a szocializmusba való átmenet. Ezt a folya
matot a Nagy Októberi Szocialista Forradalom nyitotta meg, amelynek győzelme 
kiindulópont gyanánt szolgál a proletárforradalmak, a népeknek az imperialista ura
lom alóli felszabadulása, az osztálynélküli társadalom — a kommunista társadalom 
— építése számára. Ebbe a folyamatba szervesen illeszkedik és óriási jelentőségű 
szerepet játszik benne az imperialista-ellenes nemzeti felszabadító mozgalom. A gyar
mati rabság rendszerének a nemzeti felszabadító forradalmak csapásai következté
ben végbemenő összeomlása, történelmi jelentőségét tekintve, a szocialista világrend
szer megalakulása óta a legfontosabb jelenség. 

Természetesen naiv, a valóságot elferdítő és káros szemlélet volna, ha a világ
történelem erőviszonyaiban bekövetkezett eltolódások megállapítása nyomán a polgári 
társadalom s annak legkiforrottabb foka, az imperializmus jelenlétét és igen szá
mottevő gazdasági, politikai, ideológiai, katonai és egyéb területen jelentkező szere
pét mellőzhetőnek tekintenők, vagy mint valami egyszerűen túlhaladott, önmagától 
elmúló, csak a maga pusztulásával elfoglalt jelenséget fognók fel. 

Mindez nem paradoxon. Az emberiség történelmében már sokszor éltek egy
más mellett különböző társadalmi rendszerek. A mai korban azonban, amikor a 
kapitalizmus és a szocializmus vívja történelmi harcát, ennek a két rendszernek a 
viszonya gyökeresen különbözik az előző társadalmi viszonyoktól. A kapitalizmus — 
az imperializmus formájában — az utolsó, kizsákmányoláson alapuló társadalmi 
rendszer ugyan, de kétségtelen, hogy hatalmas mértékben fejleszti a technikát, a 
tudományt, a termelést és általában a gazdaságot. 

Új társadalmi-gazdasági alakulat? 

Az imperializmus gazdasági lényege, alapvető eleme a monopóliumok uralma, 
ahogy azt Lenin 1916-ban írt, Az imperializmus mint a kapitalizmus legfelsőbb foka 
című munkájában már kifejtette. Ebben a tekintetben Lenin óta semmi sem válto
zott a modern kapitalizmus világában, a monopóliumok uralmának formái azon
ban lényegesen másak, és folyamatos átalakuláson mennek át. Köztudomású, hogy 
maga a forma is lényeges mind elméleti szempontból, mind pedig gyakorlatilag, 
vagyis a szocialista országok, a forradalmi munkásmozgalom és a nemzeti felsza
badító harc szempontjából. 

A változások több síkon mennek végbe: az állammonopolista kapitalizmus 
válik uralkodóvá; fokozódik a termelés társadalmasítása; a kapitalizmus hasonlít-



hatatlanul gyorsabban nő, mint azelőtt, de ez a növekedés általában mind egyen
lőtlenebb lesz; az imperialista állam gazdasági téren jelentkező beavatkozása általá
nos és széles méreteket ölt; a finánctőke nemzeti és nemzetközi keretben megvaló
suld integrációs törekvése megerősödik; eluralkodik a gazdaság militarizálása; sa
játos osztály- és rétegmozgások következnek be a társadalmi struktúrában és így 
tovább. Mindez azonban nem jelent új, önálló szakaszt a tőkésrendszer fejlődé
sében, vagyis nincs szó valamilyen ultraimperializmusról. Erről a kérdésről Lenin 
nézeteit a legközvetlenebbül a Kautskyval folytatott vitájában s az osztrák szociál
demokrata álláspontjának bírálatában fejtette ki. Lenin hivatkozik Kautsky elméle
tére, amely szerint: „Tisztán gazdasági szempontból nem lehetetlen, hogy a kapi
talizmus még egy újabb fázist fog elérni: a kartellpolitikának a külpolitikára való 
átvitelét, az ultraimperializmus fázisát...", az egész világ imperializmusainak egye
sülését, nem pedig azok harcát, vagyis olyan szakaszt, amelyben a kapitalizmus 
idején megszűnnek a háborúk, „amelyben a nemzetközi méretekben egyesült finánc
tőke közösen fogja kizsákmányolni a világot". A választ erre Lenin így fogalmazza 
meg: „Ha a tisztán gazdasági szemponton valami »tisztán« elvont dolog értendő, 
akkor" vitathatatlan, hogy „a fejlődés monopóliumok felé, következésképpen egy 
világmonopólium felé, egyetlen tröszt felé halad", de a XX. század konkrét viszo
nyai közt hamis illúzió, hogy „a finánctőke uralma állítólag csökkenti a világgaz
daságon belül fennálló egyenlőtlenségeket és ellentmondásokat, holott a valóságban 
fokozza azokat" (Művei, 22. kötet, 281—282). Tovább folytatva a folyamat elemzé
sét, Lenin a tőkésállamok egyenlőtlen fejlődése törvényét tartva szem előtt, leszö
gezi: „ . . .a kapitalizmusban nem képzelhető el más alap a befolyási övezetek és 
érdekszférák, a gyarmatok stb. felosztására, mint az osztozkodásban részt vevők 
erejének, általános gazdasági, pénzügyi, katonai stb. erejének számbavétele. Az eb
ben az osztozkodásban részt vevők ereje azonban nem egyformán változik.. ." 
(i.m. 307). 

Az imperializmus nem valamilyen új társadalmi-gazdasági alakulat, hanem 
monopolista kapitalizmus, de nem egyszerűen valamilyen külpolitikai koncepció és 
annak alkalmazási módja, függetlenül a belső gazdasági-társadalmi berendezkedés
től, amilyen értelmezésével az imperializmusnak nagyon gyakran találkozunk nap
jaink polgári gondolkodóinak, publicistáinak megnyilatkozásaiban. 

Az imperializmus (monopolkapitalizmus) fogalmának az impérium (uralmi 
politika) értelmezéséből kiinduló logikai levezetése és azzal való azonosítása mellett, 
amely egyenlőségi jelet tesz a különböző berendezkedésű — kapitalista és szocia
lista — államok politikai lépéseinek lényegét képviselő mozzanatok között, mind 
elterjedtebb méreteket öltenek az olyan elméletek, amelyek a lényegüknél fogva 
ellentétes polgári és szocialista termelési módok fokozatos és a fejlődés perspektí
vájában megvalósuló közeledését, konvergenciáját hirdetik. A két rendszer köze
ledéséről szóló elméletnek több konkrét változata van. 

Az állítólagos egybehajlás 
Az egyik ilyen elmélet szerint a kapitalizmus mai formájának keretében sok 

olyan elem jelentkezik (állami beavatkozás a gazdasági életbe, tervezés), ami a 
szocializmusra emlékeztet, ez utóbbiban viszont a polgári társadalom jellemző kate
góriái (piac, nyereség, anyagi érdekeltség) lépnek fel. Következésképpen — állítják 
egyesek — elmosódnak, majd megszűnnek a két rendszer közötti különbségek, s 
valamilyen hibrid társadalom alakul ki (H. Lilienstein, T. Tinberger). 

A konvergencia-elmélet képviselőinek egy csoportja — különösen az 50-es évek 
második felében — a két rendszer közeledését politikai, államrendszerbeli állítólagos 



azonosságra vezette vissza (H. Arendt, C. Fr iedr ich, B. Wolfe, K. A. Wittfogel). 
Szerintük mindkét esetben ún. „ total i tár ius rezsimek" uralkodnak, ez pedig a köze
ledésnek fontos ki indulópont ja és feltétele lehet. Mások szerint az ipar i társadalmak 
(a mai kapital izmust és az előrehaladott szocializmust bizonyos technikai és tech
nológiai premisszák alapján nevezik így összefoglalóan, például W. W. Rostow, 
Raymond Aron , J . K. Galbraith) a fegyverkezési verseny veszélyének megértése 
befejezése és hasznosabb területekre helyezése végett szükségszerűen konvergálnak. 

A konvergencia-elmélet egyes fejlődő országokban úgy lép fe l , hogy azok veze
tői közül sokan valami lyen „harmadik t ípusú" társadalmi rendszer létrehozásáról 
ábrándoznak, valami lyen „vegyes gazdaságnak" a megteremtésére tesznek — elvben, 
és ny i lván eredmény nélkül — kísérletet. 

A két rendszer közeledését és egybeolvadását a legnagyobb apparátussal és 
alapvető tévedésük ellenére a leggazdagabb, objektíve pozitív elemet is tartalmazó 
i rodalommal az „ ipa r i társadalom" elméletének képviselői próbál ják hirdetni . A m i 
a termelés anyagi-műszaki feltételeinek biztosítását, programozását, megszervezését, 
tudományos irányítását i l le t i , érveik között kétségtelenül sok a helytál ló, s ezek 
érvényesek mind a fej let t kapital ista, m ind az erőteljesen fej lődő szocialista társa
dalomra. Elgondolásuknak azonban teljesen elhibázott az alapvetése. Nem szá
molnak a két egymással szemben álló társadalmi rendszer lényegi sajátosságaival: 
a termelési viszonyok, a társadalom hajtóerői, a társadalmi szerkezet terén és más 
vonatkozásokban fennálló kibékíthetetlen különbségekkel. Nem vetnek számot sem 
a kapital izmuson belül i változások ténylegesen nem strukturál is vol tával és leküzd
hetetlen kor láta ival , sem pedig a szocializmus, a kommunizmus első szakasza fe j lő
désének, önmegújulásának és kiteljesedésének, az osztálynélküli társadalomba való 
átmenetének kor lát lan távlataival . 

A formai hasonlóságokat nem lehet összetéveszteni a két társadalom belső és 
egymással kibékíthetetlenül szemben álló alapvető természetével. Így a két társa
da lmi rendszer fejlődésében nem lehet semmi „konvergáló" (egybehajló). 

Változások a mai kapitalizmusban 

A mai kapital izmus jellegzetességeinek felületes szemrevételezése során is abból 
ke l l k i indu lnunk, hogy ez a termelési mód társadalmasodása folyamatában több 
szakaszon ment át. A kezdeti időszakból, amelyben az egyéni tőkés a jellemző f igura, 
fokozatosan áttért a tőke sajátos társadalmasodására, azaz létrejöttek a tőkés cso
portosulások, k ia lakul tak az egyre hatalmasabb monopóliumok, amelyek u ra lm i hely
zetbe ju tot tak m ind a termelés, m ind a piac területén. A tulajdonosi és az irányítási 
funkciók elváltak, és mindinkább eltávolodtak egymástól. A monopol-társaságok 
uralkodóvá válása bizonyos mértékig korlátozta a gazdasági fejlődésben korábban 
érvényesülő kor lá t lan spontaneitást; mindjobban teret kapott a gazdasági fejlődés
ben a tudatosság. M in t Engels mondta: a szabad konkurrenciának, a tőkés társadalom 
terv né lkü l i termelésének „kapi tu lác ió ja" következik be a szocialista társadalom 
tervszerű termelése előtt —, de ez a „kapi tu lác ió" a monopolista kereteken belül 
még mindig a tőkések „üdvére és javára" szolgál. 

Len in klasszikus művének az imperial izmus lényegére vonatkozó megállapításai 
maradéktalanul érvényesek, az eltelt több min t öt évtized alatt azonban a monopol
kapital izmus jellegzetességei ú jakka l bővültek, i l letve kiegészültek és hangsúlyo
zódtak. Azonkívül pedig a mai imperial izmus elemzése nem szorítkozhat el lentmon
dásai belső, spontán fejlődésének vizsgálatára. Helyzetét, annak további alakulását 



nem lehet megérteni a szocialista világrendszer egyidejű létezésének s a modern 
kapital izmus természetét ugyan meg nem változtató, de igenis befolyásoló szerepének 
a f igyelmen k í vü l hagyásával. 

A jelenkorban a fej lett polgári társadalom legszembeötlőbb vonása, hogy 
állammonopolista kapitalizmus. Lényegét már Lenin megfogalmazta: megvalósulnak 
a tőkés termelés államosításának elvei, vagyis a kapital izmus óriási erőinek egye
sítése az ál lam óriási erőivel egyetlen gépezetté, összefonódnak a magán- és az á l lami 
monopóliumok a finánctőke keretében. Természetesen az állammonopolista kapi ta
lizmus kialakulása és uralkodóvá válása nem egyszerűsíthető le az á l lami t u la j 
don kialakulása tényével, és nem azonosítható az államosítás fogalmával. Az á l lam
monopolista kapitalizmus az egyes országokban a termelés tőkés társadalmasításá
nak, a tőke koncentrációjának és centralizációjának legfelsőbb foka, nem azonos 
tehát a puszta államosítással. Az imperial izmusban végrehajtott államosítás nem 
jelent i a monopolista tőke tagadását. Az á l lami tu la jdon szükségszerűen a magán
monopóliumok sajátos felépítménye marad, és a kapital izmus egész rendszeréhez 
úgy viszonylik, min t ahogyan maguk a monopóliumok viszonyulnak az egész kap i 
talista rend alapját alkotó magántulajdonos, nem monopolista vál lalatok rendsze
réhez. 

Az állammonopolista kapital izmusban az á l lami és a nagy monopolista egye
sülések tevékenységének egységes rendszerbe olvadása messzemenően és a tőke szá
mára előnyösen kihat az ár- és hi telpol i t ika, az á l lami megrendelések, felvásár
lások alakulására. A nemzeti jövedelem újrafelosztása a költségvetés révén, egyes 
monopolista csoportok nyí l t vagy burkol t támogatása (szubszídiumok) mind vele
járó i az állammonopolista kapital izmus sajátos mechanizmusának. Elválaszthatatla
nul vele já r az ál lammonopolista kapital izmus ura lmával a gazdasági-társadalmi 
élet m ind fokozottabb mil i tarizálása. Ez pedig nem egyéb — min t Marx mondotta —, 
mint ha a nemzeti jövedelem egy részét kidobnák az ablakon (az Egyesült Álla
mok 1970-ben mintegy 100 mi l l i á rd dol lárt , a brut tó nemzeti termékek értékének 
12%-át kö l t i fegyverekre és hadseregre). Az imperial ista á l lam a hadikiadásokat 
használja fe l m in t az á l lami szabályozás fő eszközeit a gazdaságban. Egyben ura l 
mának fenntartásában és elvesztett pozíciói visszaszerzésében alapvető és első számú 
biztosítékát a fegyveres erőkben lát ja. 

Tudományos-műszaki forradalom és a mai kapitalizmus 

A mai kapital izmus sajátosságait nem lehet még felületükben sem megérteni 
anélkül, hogy belehelyeznők a je lenkor i tudományos-műszaki forradalom összefüg
géseibe; ez ugyanis belső logikájában is társadalmi folyamat, éppen úgy, ahogyan 
társadalmi folyamat vol t az ipar i forradalom is. A tudományos-műszaki forradalom 
követelménye a civil izáció menetének harmonikus, egyben radikál is biztosítása m ind 
a technikai elemek, mind a társadalom és az ember oldalán, mégpedig az élet m i n 
den dimenziójában. 

Szükségszerűen együtt jár a tudományos-műszaki forradalom kibontakozásával 
az eddigi munka alaptömegének perspektivikus átalakítása. Ez pedig azt je lent i , 
hogy lényegbeli változás megy végbe az „összmunkás" struktúrájában; ugyanez 
vonatkozik a munkamegosztás régi, rögzített formájának fellazulására, az irányító 
és a cselekvő, a f iz ika i és a szellemi munka viszonyának alakulására, mélyreható 
átalakulást eredményez a társadalmi rétegződés lényegében; a tudományos-műszaki 
forradalom eddig soha nem tapasztalt kiterjedésű kul turá l is forradalommal já r 



együtt, fordulattal a művelődés és a kultúra helyzetében; és végül a tudományos
műszaki forradalom nem valósítható meg, ha nem hozzák mozgásba az emberi 
élet jelenkori határait: nemcsak az életszínvonalat, hanem ezen felül az élet szintjét 
is (Radovan Richta és munkaközössége: Válaszúton a civilizáció. Budapest, 1968). 

A kapitalizmus ezeket a társadalmi változásokat magáévá teheti, sőt bizonyos 
értelemben ösztönözheti is mindaddig, amíg nem haladt át a kritikus ponton, amíg 
az új elemek beiktatódnak a régi társadalmi struktúrába. De a monopolista kapita
lizmus szerkezeti kerete szűknek bizonyul mindehhez. A monopolizmus, amely a 
társadalmasítás magasabb szintjét képviseli, tágabb lehetőségekkel rendelkezik a 
termelőerők fejlesztésére, mint a kapitalizmus „klasszikus" szakasza. De éppen 
összpontosítottságánál fogva a fékezés is inkább módjában áll, stagnáláshoz vezet. 

Hogy melyik tendencia kerül előtérbe, az a tőke értékesülésének külső és 
belső feltételeitől függ, és ezekre a monopolkapitalizmus igen érzékeny. Így a XX. 
század elején (1910—1913 körül) a termelékenység érezhetően — például az Egyesült 
Államokban a felével — lassúbbá vált. Ezzel szemben a 30-as évektől (nagy válság), 
a 40-es évektől (világháború) és különösen az 50-es évektől (a szocializmus világ
rendszerré válása) a tőke metropolisaiban jelentős változásokra került sor. Az Egye
sült Államokban a munka óránkénti termelékenységének növekedése 1940 és 1960 
között, a század első évtizedéhez viszonyítva, 50%. 

Az állammonopolista apparátus minden módon támogatja a termelés fejlődését, 
igénybe veszi erre a többlettermék újrafelosztását és a tőke elértéktelenedése révén 
keletkezett általános veszteségek fedezését. Így nem kétséges, hogy egy ideig számos 
tudományos felfedezés és műszaki vívmány először a tőkésországokban jelentkezik. 
Sajátos helyzet alakul ki, amelyet a burzsoá ideológia bőségesen kihasznál, és amely 
nemritkán bizonyos zavart is kelt. 

Mivel a polgári társadalom igénybe veszi ezeket az eredményeket, a rendszer 
apologétái azt bizonygatják, hogy a kapitalizmus újjászületett. Valójában osztály
lényege nem változott, megváltoztak azonban a feltételek, amelyek között a tőke 
értékesülése végbemegy és végbemehet, ez pedig fordulatot kényszerít ki a termelő
erőkhöz való viszony tekintetében is: a hagyományos iparfejlődés — a legtöbb fejlett 
kapitalista országban — elérte tetőpontját, és a monopolista állam közvetlen beavat
kozása nélkül a tőke már nem képes normálisan funkcionálni; a második világ
háború teremtette feltételek annyira megnövelték a keresletet, hogy az annak kielé
gítésére irányuló erőfeszítés áttörte a monopóliumok gyakori ellenszegülését a mű
szaki újításokkal szemben; a tőkésországok gazdasági életében mint hosszantartó 
tényező megjelenik a szocializmus egyre növekvő nyomása. Úgy fordulnak a műszaki 
fejlődéshez, mint az országon belüli társadalmi összetűzések elhárításának esz
közéhez. 

A szocialista világrendszer létrejötte és feltartóztathatatlan fejlődése áttörést 
jelent a monopolrendszer falán, a tőkéstársadalom elveszti a tudomány és technika, 
a termelés terén élvezett monopol helyzetét, s ez egyszersmind a keretei között 
folyó konkurrencia élesedésével is együtt jár. A monopóliumok már nem fékez
hetik (az esetek többségében) a technika fejlődését, mert jórészt elvesztették manő
verezési szabadságukat. Mozgásba lendül a monopóliumok fordított logikája: men
teni próbálják azt, amit nem tudnak megmenteni egy meghatározott állapot alapján. 
De a jelenkori tudományos-műszaki forradalom belső összefüggései nemcsak köz
vetlenül, hanem áttételekkel, közvetítő úton is hatnak — a monopóliumok bizonyos 
fokig módosítják a tőkés gazdasági életet úgy, hogy a műszaki haladásnak és a 
tőke elértéktelenedésének viszonylagos aránya ma a tőke értékesülésének feltéte
lévé váljék. 



Állami beavatkozás 

A mai, állammonopolista kapitalizmus sajátos velejárója az államnak — 
amely a csúcsokon megtestesíti a fináncoligarchia és az államhatalom személyes 
unióját —, s közvetlen beavatkozás a gazdasági életbe, azaz tudatos gazdaságpolitika 
érvényesülése. Ez elsősorban bizonyos tervezés formájában nyilvánul meg. J. K. 
Galbraith Új ipari állam című, 1967-ben New Yorkban megjelent könyvében írja: 
„A hidegháború időszakában a tervezés fogalma ideológiai mellékzöngékkel párosult. 
Hiszen a kommunista országokban nemcsak a termelőeszközöket államosították, ami
től az Egyesült Államokban nem kellett tartani, de tervgazdálkodást is folytatnak, 
és ez már veszélyesebbnek tűnik. Ügy gondolták, hogy ha odaát körülhatárolják 
a szabadságot, akkor ebből azt a következtetést kell levonni, hogy a szabad társa
dalomnak óvakodnia kell mindenfajta tervezéstől... Egy állami tisztviselő számára 
az a vád, hogy tervgazdász, kevésbé volt súlyos, mintha azt mondták volna róla, 
hogy kommunista, de mégis kedvezőtlen jelző volt" (Idézi Simai Mihály: Közeledik-e 
a két rendszer egymáshoz? Budapest, 1969. 49). 

A jelenkori kapitalizmus — bár kétségtelenül tanult a szocialista országok 
tapasztalataiból, és sürgeti is a két rendszer közötti verseny — elsősorban azért alkal
maz bizonyos gazdaságtervezést, mert a tőke értékesülése, a termelés anyagi-műszaki 
és szubjektív elemeinek legmegfelelőbb felhasználása ezt parancsolóan megkívánja. 
Így kerül sor a hagyományos tőkés piaci módszerek részleges feladására, illetve a 
tervezéssel való összeegyeztetésére. Ugyancsak az állam gazdaságpolitikájának meg
nyilvánulása az állami költségvetés szerepeinek térhódítása s a tudományos kutatás 
közvetlen állami irányítása. 

A monopolista rendszer haszonélvezői elfogadják — éppen a rendszer alapjait 
érintő körülmények kényszerítő hatása alatt —, hogy a magánérdekeknek a gazdasági 
fejlődés fő mozgatóerejeként való kizárólagos és kíméletlen érvényesítését korlátozni 
kell, szélesebb szükségleteknek kell alárendelni, és sok esetben az állam gazdasági 
tevékenységével kell helyettesíteni. A gazdasági-társadalmi élet egész sor területét 
ki kell emelni a magándöntések köréből, és a központosított adminisztráció hatás
körébe kell utalni. Mindez mégsem jelenti az imperialista állam osztálytartalmának 
feladását, azt, hogy az állam valamilyen osztályok feletti döntőbíróvá, összehan
gold, pártatlan gépezetté válna. A monopolkapitalista rendszer államhatalma a mo
nopóliumok — a magántulajdon eme kiemelt formája — érdekeinek a kiszolgálója, 
az általános monopolista törekvések kifejezője. De éppen mert az, a tőkésállam 
gazdasági kérdésekben nem dönt függetlenül: például a nemzeti jövedelem mind 
nagyobb hányadának felhasználásáról sem. A. Shonfield The Modern Capitalism 
című, Londonban kiadott könyvében egyebek között azt írja: „Hiba lenne felté
telezni, hogy a tervezés folyamán csupán egyirányú nyomás érvényesül — a hiva
talos központokból az egyes cégek felé. A nagy társulások, amelyek érdekeltek a 
tervezésben mint olyan eszközben, amely csökkenti kockázatukat, a tőkebefekteté
seknél és piacaik rendezett fejlesztése során ugyancsak nyomást gyakorolnak. A 
terv jelentős mértékben az ő elképzeléseiket tartalmazza, vagy legalábbis kompro
misszumokat tartalmaz az ő kívánságaik és a kormány gazdaságpolitikájáért felelős 
tisztviselők kívánságai között". Ez vonatkozik az állami intervenció más területeire is. 

Menedzserek és „fogyasztói társadalom" 
A modern kapitalizmusra jellemző a fejlődés korábbi szakaszával szemben, 

hogy a tőkés nagyvállalatok irányítási módja megváltozott. Nem a tulajdonos (és 
ez aligha egy személy, sőt a legtöbbször társaság), hanem menedzserek állnak a 



vál lalat élén, s k ia lakul a csoportos döntések szakértői apparátusa, az ún. techno-
struktúra, amelynek kezében növekvő hatalom összpontosul. Így a tőketulajdon és 
a közvetlen irányítási funkciók között szélesedik a szakadék. Innen származik a 
közismert tétel, amely szerint állítólag nem a tőkések, hanem a technokraták tar t 
j ák kezükben a hatalom valamennyi emeltyűjét. Ny i lván i t t ismét formai okok 
javára mellőzik a lényeget: a tulajdonviszonyokat és a belőlük következő vala
mennyi tényezőt. 

Szokásos a mai kapital izmusnak a fej let t országokban k ia lakul t formáját 
„fogyasztói társadalomnak" is nevezni. Kézenfekvő, hogy i t t nem egy, az imperia
l izmust követő ú j szakaszról van szó, hanem annak egy sajátosan eltorzult formá
járó l . 

Jellemző erre a társadalmi képletre, hogy a termelés és a fogyasztás kapcso
lata a manipulál t szemléletben egyetlen vonatkozásra szorítkozik: arra, hogy a ter
melés létrehozza a fogyasztás tárgyát. A munkafolyamat tehát nemcsak a termékek 
tárgyi létét hozza létre, nemcsak magánvalóságot alkot, hanem — a fogyasztó előle
gezésével — k i je lö l i egyszersmind a tárgyak célját, megtervezi a fogyasztás formái t 
(Somlai Péter: Sorsok méretre. Valóság, 1970. 7). Ebben a helyzetben a cél nem a 
szükségletek leghatékonyabb kielégítése (történelmileg meghatározott fokon), hanem 
a vál la lat i expanzió. A hatalmas tömeghírközlési rendszer, a manipuláció kü lön
böző formáinak felhasználásával jelentős részben értelmetlen, mesterségesen fel fo
kozott fogyasztás alakul k i . Következésképpen e rendszerben a pazarlás, a „tékozlás" 
elengedhetetlen eszközzé, céllá is vál ik , és a termelés egy része csak ezzel kap lét
jogosultságot, csak ezzel tartható fenn a foglalkoztatottság. 

A fe j let t kapital ista országokban ez a tékozlás, amely magának a rendszernek 
a fennmaradását biztosítja, rendetlenséget, káoszt szül, hiszen a termelés társadalmi 
jellege és a termékek kisajátításának magánkapitalista jellege között egyre élesebb 
az ellentmondás. S a tőkés világgazdasági rendszer általános válságának, a szocialista 
forradalmaknak és a tegnap még gyarmati elnyomás alá vetett népek nemzeti felsza
badulásának korszakában a termelés anarchiája a fegyverkezési versenyben, az atom
háborúra való készülésben fejeződik k i ; abban, hogy képtelenek a gazdasági és tár
sadalmi haladás céljaira felhasználni a tudományos eredményeket, s képtelenek 
legyőzni az éhséget, amely az emberiség több min t kétharmadát sújt ja. 

Az imperializmus gyarmatbirodalmának felbomlása 

Sok más, de az alapvető helyzeten nem változtató, a kapital izmust s t ruktu
rál isan nem érintő módosulás mellett a je lenkor i tőkéstársadalom alakulására az 
is jellemző, hogy a „klasszikus" értelemben vett gyarmatbirodalmak megszűntek 
létezni. Széles méretekben bontakozik k i a nemzeti felszabadító mozgalom. A „klasz-
szikus" gyarmat i rendszer felbomlása azonban nem jelent i automatikusan az impe
rial izmus gazdasági, pol i t ika i és ideológiai uralmának megszűnését s a felszabadult 
nemzetek teljes gazdasági és pol i t ika i önállóságát. A vol t gyarmat i országok ugyanis 
függetlenségük és önálló államiságuk megteremtése után is hosszú ideig még a vi lág
kapital izmus rendszerében maradnak — mint gazdaságilag kizsákmányolt területek. 

Az imperial izmus — s annak vezető hatalma, az Amer ika i Egyesült Á l lamok 
— mindent megtesz avégett, hogy ú j , az eddigiektől különböző formákban vissza
állítsa a gyarmati uralmat. A neokolonializmus a gyarmatosításnak az a sajátos for
mája, amelyet a mai v i lág erőviszonyainak, alapvető tendenciáinak figyelembevéte
lével alkalmaznak az imperialista erők ura lmuk, befolyási övezeteik fenntartása, 
i l letve újabbak szerzése céljából. A neokolonializmus rendkívü l változatos módszerei 
a gazdasági segítségnyújtás, kölcsönök, kul turál is , katonai egyezmények kötésén át 



államcsínyek szervezéséig, bábrendszerek fenntartásáig és nyílt fegyveres interven
ciók folytatásáig terjednek. Ez utóbbi legmegdöbbentőbb példája az Egyesült Álla
mok indokínai háborúja, melynek az egész nemzetközi politikai légkört mérgező 
volta közismert, mint ahogy ma már úgyszólván választóvíz az indokínai háborúhoz 
való viszonyulás az országok, mozgalmak megítélése szempontjából. Bizonyításra sem 
szorul, hogy a vietnami háború kimenetelének mérhetetlenül nagy hatása lesz, sőt 
már van is az egész nemzetközi helyzetre, a két világrendszer erőviszonyaira, 
három földrész felszabadító mozgalmaira és a kapitalista országok forradalmi erői
nek tevékenységére. Ez a küzdelem a legszélesebb és a legmeggyőzőbb formában 
vonultatja fel az imperializmussal szemben a felszabadító mozgalmak, a szocialista 
országok és a kapitalista országokban működő haladó és forradalmi tényezők tevé
keny egységének igazi méreteit és alakját, azét az erőét, amely kívülről és belülről 
egyaránt megrendíti az imperializmus egész struktúráját. 

Sajátos jelenség az ún. „kollektív gyarmatosítás", amely közvetlen függvénye 
a fejlett imperialista országok integrálódása folyamatának (a gazdaságilag elmara
dott országokat valamilyen formában igyekeznek becsalogatni az Európai Gazdasági 
Közösségbe, vagy legalábbis attól függővé tenni őket). Nem túlzás az a megállapítás, 
amely szerint az EGK a kollektív kolonializmus új formája. Csak ha az egész 
népet bevonják a fejlődésért folyó küzdelembe, lehet véget vetni a neokolonialista 
felosztásnak, szembeszállni az ellenőrzés és az uralom új imperialista taktikájával, 
s felépíteni a független, virágzó társadalmat; a tömegek megszervezését és küzdel
mét semmiféle felülről jövő forradalommal, rajtaütéssel elért győzelem nem helyet
tesítheti. 

A belső reakció és a világimperializmus ellen folytatott harcukban a fejlődő 
országoknak el kell dönteniük a további fejlődésük szempontjából alapvető kér
dést: milyen távlatok irányában igyekeznek biztosítani előrehaladásukat. De a kapi
talista vagy nem kapitalista úton megvalósuló haladás sem csak az egyes felszaba
dult népek sorskérdése, ez kihatással van a világpolitika általános alakulására is, 
mert nem mindegy: vajon a szocialista országokhoz közeledő, azokkal együttmű
ködő államok születnek-e a volt gyarmati és függő területeken, vagy a kapitalista 
fejlődés új szférái jönnek-e létre. 

Az ún. „harmadik világ" helyzetének alakulásában — sok más tényező mellett 
— nem kis szerepet játszik a tudományos-műszaki forradalom befolyása. A kapita
lizmus modern ipari civilizációja elvezetett az anyaország gazdasági élete és az em
beriség nagy részének „örök" vegetálása közötti szörnyűséges, egyre mélyülő sza
kadékhoz. A civilizációs elemek fejlődésének az egyes országokban és világrésze
ken tapasztalható egyenlőtlensége ma is tovább tart, sőt mélyül, amilyen mértékben 
a jelenkori imperializmus tudományos-műszaki fölényét neokolonialista gyakorlattá 
változtatja. Ennek ellensúlyozása a „harmadik világ" országainak nagy problémája, 
amelynek megoldásában a szocialista világrendszer, a nemzetközi munkásmozga
lom és egymás támogatására számíthatnak. 


