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A központi elméleti és társadalmi-po
litikai folyóirat e száma A szocialista 
társadalom fejlődésének dialektikája cí
mű rovatában Radu Florian, az Áramla
tok és eszmékben pedig Pavel Apostol 
cikkét közli a szocialista építés, illetve 
a jövőkutatás néhány időszerű vonatko
zásáról. 

Flórian írásában ismét utal arra, hogy 
a társadalmi tulajdon és a termelékeny
ség, illetve a nemzetgazdaság rentabili
tásának szintje közötti ellentmondás 
megnyilvánul társadalmunk osztályviszo
nyainak körében is, érinti a különféle 
társadalmi kategóriák érdekeinek kielé
gítését szolgáló lehetőségek színvonalát, 
s ezzel e kategóriák egymáshoz viszonyu
lását. Ennek az ellentmondásnak egyik 
fontos, a munkásosztály és a szövetke
zett földművesség viszonyán is nyomot 
hagyó formája a városi és a falusi kör
nyezet között létező (nem elhanyagolha
tó) különbség. Az ellentmondás alakulá
sa, a megoldásra irányuló társadalmi 
cselekvés határozza meg a jelenlegi stra
tégiai szakasz társadalmi mobilitásának 
egyik legfontosabb folyamatát. A szo
cialista nemzetgazdaság iparosítására irá
nyuló pártpolitika kiváltja a falusi né
pesség nagy csoportjainak városba irá
nyulását. A magas termelékenységű 
nemzetgazdaság megköveteli az elégtele
nül iparosodott mezőgazdaság aktív né
pességtöbbletének bevonását a feldolgo
zó iparba és a szolgáltatási ágazatokba. 
A mobilitás e folyamata (amelynek során 
„feltöltődnek" a városiasodott társadal
mi kategóriák) a szocialista nemzetgaz
daság működésében társadalmi problé
mákat is okoz. Bizonyos falusi népes
ségcsoportok átültetése a mezőgazdasági 
munkakörből az ipariba mutációt jelent 
a lazább fegyelemből a korszerű techno
lógia megkövetelte magasabba. A z im
plikációk nagyon is észrevehetők. 

A szerző sürgeti annak az irányzat
nak a meghaladását, amelynek érvénye
sülése során a falvakon bekövetkezik az 
idősebb női népesség összpontosulása. A z 
osztályjellegű különbségek felsorolásakor 
Florian arra is utal, hogy még fennálla-
nak ilyenek a munkásosztály és az értel
miség között is, ami a rendszer funkcio
nalitásában betöltött nem azonos szere
püknek, szervezettségi színvonaluk tár
sadalmi cselekvőképességük különböző

ségének tulajdonítható. A munkásosz
tály vezető szerepének fenntartását ép
pen az osztálykülönbségek létezése hatá
rozza meg a differenciák felszámolásáig. 

Pavel Apostol a különféle mítoszok e-
lég sokáig elhúzódó alkonyát, valamint 
a történelem materialista értelmezését és 
a determinizmust, a szocializmus távla
tait a jövőkutatás ideológiai összefüggé
seiben tárgyalva, előbb emlékeztet O.K. 
Flechtheim megállapítására, amely szerint 
„a dezideologizálás doktrínája" lényegé
ben „az ideológiamentesség ideológiája", 
s George Orwellt idézve („Aki a múltat 
ellenőrzi, a jövőt is ellenőrzi; aki a je
lent ellenőrzi, a múltat is ellenőrzi"), az 
ideológianélküliségről megfogalmazza : 
olyan csinálmány, amelynek rendeltetése 
a jövőre vonatkozó nézetek társadalmi, 
osztályjellegű, érdek- és hatalmi szem
pontú implikációit elkendőzni. 

Flechtheim számos értelmezésre lehető
séget nyújtó fejtegetéseinek kritikai e-
lemzése során bizonyos szocialista orszá
gok fejlődésében mutatkozó negatív vo
natkozásokra utalva jegyzi meg, hogy a 
szocializmus fejlődése pozitív távlatainak 
láttatása nem jelent kritikátlan és apolo
getikus derűlátást. 

„Alaposabb megfontolásra érdemes a 
válasz keresése a következőkre: vajon a 
szocialista országok fejlődésében meg
nyilvánult hiányosságok nem éppen an
nak tulajdoníthatók-e, hogy a hatalomát
vétel és a főbb termelőeszközök államo
sítása után ezen országok többségében 
a munkásosztálynak az előző — s nem
csak a nemzetgazdaságra korlátozott — 
gyengénfejlettség hosszú ideig érvénye
sülő hatásainak felszámolásával egyide
jűleg kellett rátérnie az új társadalmi 
rendszer építésének útjára. [...] A z 
ilyenszerű objektív nehézségek figyelem
be veendők mind a szocialista országok 
helyzetének diagnosztizálásában, mind 
jövendő fejlődésük előrejelzésében. A je
lenlegi helyzet — jellemző ellentmon
dásaival egyetemben — nagyrészt az előző 
fejlődés következménye, Románia vi
szonylatában pedig tükrözője a nyugati 
kapitalizmustól való gazdasági függőség 
hosszú lejáratú okozatainak is. Nem sza
bad megfeledkezni a szocializmus sajá
tos ellentmondásairól sem, megoldásuk 
a fejlődés motorja. A román kommunis
ták tárgyilagos helyzetfelmérését és rea
lista álláspontját tanúsítja a mai Romá
niának fejlődő szocialista országként va
ló jellemzése is." 


