
Politikai jegyzetek

„MODELLVÁLTÁS”
— avagy merre halad a magyar kommunista világnézet

Andics Jenővel, az MSZMP központi „agit-prop” osztályának 
újonnan kinevezett vezetőjével 1988 június végefelé inteijút 
készített a budapesti kormánylap.1 Andics, aki a fiatalabb ideo
lógus-gárda egyik felfelé ívelő csillaga, a Szovjetuniótól átvett 
„szocializmus-modell” válságát olyan határozottsággal vázolta, 
amilyenre eddig hivatalos oldalról nem, legfeljebb egy-két radi
kális reformkommunista részéről volt példa. Feltételezhető ezek 
szerint, hogy a szovjet modell csődje most a felsőbb körökben is 
uralkodó állásponttá vált. Mindenesetre érdemes Andics megál
lapításaiból néhányat részletesebben idézni.

„Ami ma napirenden van, fejtette ki bevezetőben Andics, az 
egy átfogó és radikális gazdasági és politikai modellváltás. Ennek 
döntő oka a szocializmus eddigi fejlődésében rejlik. Elsősorban 
abban, hogy Magyarországon a negyvenes évek második felében, 
s az ötvenes évek elején, elsősorban a szovjet mintát követve, 
egy olyan gazdasági-politikai modell alakult ki, amely számos 
feltételezésre épült, amely nem állta ki az idők próbáját. Vagy 
azért, mert illúzió volt, vagy azért, mert a kitűzött cél ugyan 
megfelelő volt, de az eléréséhez megválasztott eszköz már nem, 
s ehhez több történelmileg tévesnek bizonyult alapfeltételezés 
is hozzájárult. Például az, hogy a szocializmus nem árutermelő 
gazdaság, a szocializmusban az érdekkonfliktusok kiküszöböl
hetők, a szocializmusban nincs politikai tagoltság, vagy hogy a 
politika és a gazdaság egymással közvetlenül összekapcsolható. 
Viszonyulásunk múltunk e részéhez azonban nem jelenti azt, 
hogy a hajdani hit és a régi célok leértékelődtek, csupán a ta

1 Magyar Hírlap, 1988. június 24.
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pasztalatok a másként való építés mellé halmozódtak fel. A régi 
modellnek voltak az adott időszakban, látszólagos vagy tényleges 
előnyként megjelenő vonásai, melyek egy ideig elfedték a kéz* 
detben már meglévő fogyatékosságokat. Mindezek az elemek 
jelentősen késleltették azt a felismerést, hogy átfogó modell
váltásra van szükség.”

Arra a kérdésre, hogy ,,lehet*e múlt századi, századeleji elkép* 
zelésekkel megalapozni a szocialista társadalom mai modellvál* 
tását”, ahol is a „múlt századi” (stb.) nyilvánvalóan Marxra és 
Leninre utal, Andics válasza: „Nyilván nem lehet.” Óvatosságból 
azért hozzáteszi, hogy a saját válaszok keresése azért nem jelenti, 
„hogy most letérünk a szocializmusról”. Andics szerint akkor 
(érnének le a marxizmusról, ha nem keresnék „egy hatékonyabb 
szocializmus” útjait.

De hogyan kell elképzelni az árutermelő szocialista piacgaz
daságot? -  kérdi az újságíró. Válasz: „Egyelőre nincs olyan ha
tékony szocialista piacgazdaság, amelyből tapasztalatokat merít
hetnénk és amelyből egy elméleti modellt állíthatnánk fel.” S 
később még egyszer: „Nincs előttünk minta.” A hangütés, mint 
látható, gorbacsovi, de ebből az is következik, hogy a Szovjet
unió még a mai állapotában sem modell többé.

A továbbiakban a politikai intézményrendszerről esik szó. 
Andics: „Túlságosan hozzászoktunk ahhoz, hogy egyetlen meg
közelítés az igazi. Márpedig egy társadalomban, ahol különböző 
érdekek vannak, ott a különböző megközelítések mögött egy
aránt igazságtartalom húzódhat meg, hiszen fontos érdekeket 
fejeznek ki. Azonkívül ahhoz is nehezen edződünk hozzá, hogy a 
politikai párt vezető szerepe nem jelenti azt, hogy a párt nem 
tévedhet, hogy minden körülmények között igaza van. (...) 
A politikában mindig is ott van az emberi elem. Ezért tudomásul 
kell venni, hogy nem feltétlenül a párté az utolsó szó, s egy 
értelmes párbeszédben az igazság a tényleges politikai tapasztalat 
útján derül ki. Nem rendelkezünk tapasztalattal arról sem, hogy a 
párton belüli demokrácia hogyan építhető ki. Nehezen tudunk 
még gondolkodásunkban elszakadni a demokratikus centraliz* 
mus sztálini olvasatától, s ezért nehezen tudjuk elképzelni ennek 
jeális fejlesztési lehetőségeit. (.,.) Ismeretlen terepre lépünk, 
ühof fennáll a veszélye a tévedésnek. Ennek ellenére nincs más 
politikai lehetőségünk, mint minél gyorsabban elválni a korábbi
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megrögződéseinktől, mert ha ezt nem tesszük, saját magunkat 
fegyverezzük le. (...) Eleinte talán csodálkozni fogunk, ha a par
lament leszavazná valamely kérdésben a kormányt, hogy az Or
szággyűlés néhány kérdésben esetleg másként dönt, mint ahogy 
azt a Központi Bizottság javasolta, vagy mint ahogy ezt egy-két 
fontosabb politikai személyiség jónak látná, de ehhez hozzá fo
gunk szokni. Amikor politikai konfliktusokról van szó -  és 
nyilván ilyenek a jövőben is lesznek -  ezek élessége jelentős 
mértékben azon múlik, hogy mennyire tudjuk megtanulni a nem 
az egymás elleni küzdelemre, hanem az együttműködésre irá
nyuló társadalmi partneri szerepet, feltételezve persze, hogy 
rátermett vezetők kerülnek a megfelelő helyekre.”

Mint látható, a központi agit-prop osztály vezetője nagy világ
nézeti újításokat fontolgat, ugyanakkor azonban a politikai 
pluralizmust illetően még igen óvatosan fogalmaz. „Nem fel
tétlenül a párté az utolsó szó” , egy*egy kérdésben a népképviselet 
másképp is dönthet, mint amit a hatalom felsőbb szervei Java
soltak”, és így tovább. A politikai pluralizmus intézményes 
érvényesítéséről — vagyis arról, hogy sorozatos és országos bajo
kat okozó tévedéseiért a párt a maga egészében is eltávolítható -  
nincsen szó. Pedig a demokratikus államforma épp ezen a ponton 
válik el az örökletes jogokon alapuló kormányzástól.

De még ezzel együtt is az Andics rajzolta új világkép („a párt 
tévedhet”) nyugtalanító kérdéseket vet fel. A tévedhetetlenség
ről való lemondás és a társadalmi érdekmegosztottság elismerése 
után az egypárturalom fölöttébb bizonytalan ideológiai talap
zaton áll. Elvégre is a hatalmi monopólium lenini és Lenin utáni 
igazolása egyrészt a „biztos ideológiai iránytű” volt, másrészt a 
kommunista pártnak az az állítólagos képessége, hogy a társa
dalom egységes érdekeit felismeri és érvényesíti. Ha azonban 
ilyen képesség nincs, sem a hozzátartozó ideológiai iránytű, 
akkor voltaképpen mire épül az egyeduralmi jogcím? Csak arra, 
hogy van, s ezért botorság volna lemondani róla?

A „modellváltás” több problémát teremt, mint amennyit 
megold.

K.P.
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