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SZABÓ MIKLÓS: Az utópikus 
gondo l7"..odás 

Az utópia a felvilágosodás gon
dolatvilágának szülötte. Szó sze
rint �seholsincs ország", az ide
ális jövo leirása. A marxista gon
dolat az utópikus kifejezést poli
tikai szitokszóként szokta alkal
mazni; olyan ideológikus gondola
tokat ért rajta, amelyeket nem le
het megvalósitani. 

Karl Mannheim az ideol6gikus 
gondolkodás egyik lehetséges ese
tének tekinti az ut6pikus szemlé
le�ódot: annak a felfogásnak, 
amely - szemben a konzervativ. 
szemlélettel - az adott világgal 
valamely eszményt szegez szembe, s 
az adott helyzetet ennek mértéké
vel megméri, ezzel a mércével meg
mérve minositi. Ernst Bloch az 
utópikus gondolat szervező elvének 
a reményt tartja, a jobb, boldo
gabb jöv5 v&gya alakitja ki az utó
pikus elképzeléseket. E szerint a 
felfogás szerint az ut6pia tulaj
donképpeni formája a müalkotás. 
A művészet lényege az ut6pikus gon
dolkod!s: a möalkot!s mélyén min
denkor egy jobb világ eszménye rej
lik. A fenti két felfogásból csak 
Bloch igenli egyértelmften az utó
piát - aannheim politikai veszé
lyeket lát abban a gondolkodásmód
ban, mely elsősorban követel, s 
csak másodsorban veszi számitásba 
a realitást, amely az utópia léte
zési kerete. Ralf D".hrendorf egyér
telműen ellenzi az utópista szemlé
letmódot. Számára az .utópiát két 
dolog jellemzi: egyrészt, az Utó
piá-nak nincsen története. Az "ide
ális világ, amely nem valóságos kö
rülmények között keletkezett, jele
nét nem a mdlt eseményei formálták., 
hanem kitalált ideákhoz igazodik. 
Ennek megfelelően az Utópia m!sik 
meghatározó jellemvonása az,· hogy 
viszonyai tetszés szerint alakitha
tók, formálhatók. fgy Dahre�dorf 
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"Az ·utópikus gondolko
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A I 
A A fieahi% ·1sh-t6l tart nyitva �a� 
� 22 •kor bez,r. 1 
A I 

� Az előad!sokat PONTOSAN 18.30- � 
A kor kezdjük, de a kés5bben ér-, 
� kez5ket is szeretettel v,rjuk. � 

•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

VIGYAZATl Az "irások eltér� jel· 
legUk miatt különböz5 ritmusban 
olvasandók. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

gondolata az Utópiáról: ·Utópia a 
megvalósult bürokratizmus birodal· 
ma, az az ország, ahol a viszonya· 
kat a politikai akarat kedvére fo: 
málja, az adottságok akadálya nél· 
kUl. 

A magyar politikai gondolkodás· 
ban másként merül fel az utópizmu: 
Az utópizmus az ·a fajta ideol6-
gia, melynek világképét a jövökép 
szervezi. Nem az ·ellenségkép. 
A nagy tömegmozgalmak ideológiái 
ellenségkép-orientáltak. A jobb 
jövo attól lesz jó, hogy kiiktat-
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j'k a szörnya ellenséget s ezáltal 
a jövö csak jobb lehet. A jövö 
konkrét képe nem jelenik meg. Az 
un. "h�rmadik utas" mozgalmak jel
lemzöje volt, hogy nem az ·ellenség 
inferioritásáb61 (alárendeltsevé
b�l) határozták meg a jövö értéke
sebb voltát, hanem magát a konkrét 
jövöt fejtették ki. .. 
(E kérdéskörrel II. 26-án beszél
getünk Szab6 Mikl6ssal a Teaház� 
ban •. Tanulmányait megtalálhatod 
- többek között - a VILAGOSSAG 
számaiban. Pl.: Programideol6giák 
és állapotideol6giák - 78/2. szám: 
A többség hatalma és a kisebbség 
joga - 81/12. szám) 

E L Ö C S A R N O K 

A február 12-1 Teaházhoz: 
R!n�!zere!�!!� - TanulmAnyok, 
Bp., I§,§., Szerk.: KINOLER
-KISS I. 

K I  S Z  I V A R' G O T T  

Hogy a KISZ budapesti UNIVERSI
TAS Bizottsága hamarosan három pá
lyázatot fog hirdetni az 1985-ös 
egyetemi, föiskolai ifjósági napok 
(EFIN) alkalmából, diákok és fia-
tal oktatók számára. 

Az ·egyikre az utóbbi 40 év tör
ténelmi, társadalmi folyamataihoz 
kapcsolódó tetszőleges terjedelmü 
elemző társadalomtudományi alkotá� 
sokat várnak. 

A másik sajtópályázat, amire az 
EFIN alkalmából összeállitott la
pokkal lehet nevezni. 

S végül, a harmadik diákalko
t6kt61 vár tetszöleges mennyiség
ben és terjedelemben irodalmi al
kotást, grafikát, fotót stb-t. 
A pályázatok díjazására kb. 60.000 
Ft lesz. A pályázati ki!rás megje
lenése februárban várható a TAJO
LO-ban. 
nnnunnnnnnnnnnnnnnttnnnnnnnnnnnnnnn 

"A megoldásra váró komplex problé
mák ••• nem igazodnak a tudomány
ágak határaihoz, ••• a tudomány 
klasszikus faalakzatd modellje el
avult • ••• 

•••• nem válik-e végül a tudo
mány a befalazott remeték gyüleke
zetének �irtokává, akik kUlönbözö, 
sajátos nyelveken mormolnak maguk
nak valamit, amit csak ök maguk 
értenek meg. " JCENNETH E. BOULDING 

••• a p r o  b l.é m a  k ö z
P o n t  d felfogásban csak má
sodlagos j�lentöségd, hogy a meg

Simon, Herbert A.: Korlátozott ra- oldáshoz szükséges elméleti és 
cionalitás - Válogatott-tanüimX=-

m6dszertani ismeretek melyik tudo-
nyok;-ap:; 1982 (KTIIDLER-KISS I. mányterUletröl származnak." 
bevezetöjével) (Részlet a bevezetöböl.) 
unnnuuununnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn� 

siktaky István: Szocialista áru
termel4s 4s őnkormányzat 

TlJUlJRJTVtNY 

Az 1948-as politikai fordulat
hoz kapcsol6d6 szocializmus-kon
cepci6 a hierarchikusan centrali
zált rendszerelvet követi. A.rend
szerelmélet szerint nagybonyolult
ságd rendszerek, mint a társadalom 
is, !gy nem, hanem csak a koopera
tív rendszerelv alapján mQködhet
nek hosszd távon is hatékonyan. Az 
eredeti koncepci6nak megf elelö. · 
gyakorlat lényegesen át is alakult 
az elmdlt 10-20 évben, közelítve a 
kooperatív rendszerelvhez •· 

A kooperatív rendszerelvnek a 
gazdaságban az árutermelés (a pi
acgazdaság) felel meg. Ennek haté
konysága annál nagyobb, mennél ke
vésbé monopolizált. A magántulaj
don a legalapvetöbb monopólium, 
ezért a fejlödés a társadalmi tu
lajdonon alapuló piacgazdaság felé 
vezet. A termeloeszközök tulajdona 
ann·ál inkább társadalmi, mennél 
jobban megvalósul az ·es·élye,gyenlö
ség abban a versenyben, amelyet a 
társadalom tagjai folytatnak a 
társ��lalmi vagyon egységei fölötti 
rendelkezési jogáért, és me�nél 
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inkább a teljesitmény a verseny 
mércéje. (A természetes esélykü
lönbségekre szükség van, csak a 
vagyoni és hatalmi előjogokat kell 

·kiküszöbölni.) A teljesitményelv(l 
esélyegyenlőség tu�ajdonformája a 
Liska Tibor által bevezetett sze
mélyes társadalmi tulajdon. Ennek 
feltétele a demokrácia, másfelől, 
ez maga is erős!ti a demokráciát. 
Az esélyegyenlőség és a teljesit
ményelv egyben a társadalmi igaz
ságosságot is megval6s!tja a gaz
daság területén. A személyes tár
sadalmi tulajdon egyes vonásai már 
fellelhetők a magyar gazdaság nem
rég létrejött belső vállalkozási 
szektorában (belkereskedelmi szer
ződéses üzemeltetési rendszer, vál
lalati gazdasági munkaközösségek, 
szentesi kisérlet). 

A kooperatív rendszerelv érvé
nyes!tése az ·igazgatásban: a humá
nus tartalrn6 decentralizált demok
rácia. Ebben a döntési hatáskörök 
megállapításának alulról felfelé 
haladó gondolatmenete érvényesül. 
Ez azt is jelenti, hogy a helyi 
önkormányzatok szerepe jelentősen 
nőni fog,· illetve a helyi önkor
roányzatok megerosödése a társadal
mi fejlődést szolgálja. Ennek 
egyik fontos feltétele a helyi ön
kormányzatok mennél nagyobb gazda
sági önállósága. 

(Az ismertetett !rás az IGYéSZ 
Mühelybol kölcsönözheto) 

§ Ki lrja a LEV-tAP-ot? § 
l:( • l:( i:r Te! i:r 
§ Minden tömör és közérdeklodésre § 
i:rszámot tartó írást, gondolatot,§ 
§ információt közlünk. i:r 

A szervezobizottság össze
jöveteleit hétfonként tartja 
19 órától, Siklaky Istvánnál 
(a címe hátul). Várjuk minda
zokat, akik részt kívánnak 
venni a szervezomunkában. 

A TEAHÁZBAN MONDTA 

ERDtLY IIIKLÓS 

••••. Vannak bizonyos jelenetek, 
amiket az ember napközben Atél, a 
amelyeknek az összevetése az esz
mékkel, az ut6piikkal olyannyira 
lehetetlen, olyannyira deprimll6, 
leleplezö, hogy filoz6fiailag 
földolgozhatatlan � szAmomra. Az 
a gyandm, hogy amikor az ember 
egy eszmét fejteget, akkor az es>
me hatása alatt megfeledkezik 
rengeteg apr6 vilig- és életkö
rülményről. Ezek egyszerCen el
tCnnek, mert az eszme lendUlete, 
saját forgatónyomatéka viszi az 
embert elöre és nincs, ami szUn�t 
nélkül ütköztetné a hétköznapok 
mindenféle lelomboztat6 jelena6-
gével • ••• Tegnap mentem a hu
szonnyolcas villamoson a Népszin
ház utcában. A Népszínház utca és 
a huszonnyolcas villamos - tudji
tok - ritka szomor6 pontja a vi
lágmindenségnek. Na most, 6n er
re fölszálltam. Hogy miért szill
tam föl? - az egy külön drima 
vagy tragédia. tletem egy hosszd· 
drámai vonulatának következtében 
fölszálltam a 28-as villamosra. 
Az elso megálló után egy_ember 
leszállt, egy idosebb ember, aki 
egy kicsit sántikált, de vis�ont 
világos cipöt hordott és villgos 
kabátot. Tehát, valami hajdani 
gigerli-szerö ember, aki egy ki
csit megöregedett. ts ezek a haj
dani gigerli-szerö emberek, mikor 
a világos cipö_ rajtuk van, iszo
nyu visszás benyomAst tesznek azt 
hiszem, mindenkire, pedig ennek a 
parancsnak akar szegény eleget 
tenni: tlvezd az �letetl Akkor 
visszaszólt egy ismer�sének (aki
vel a villamoson talá1Jto%ott)i 

- Meghalt. � •• Ismerte?! Azt 
mondja a fölsö: · 

- Hát persze, hogy ismertem! 
Mire o: - Na látja! - és ezzel 
elb�ceg, de valamifajta speciilis 
öntudattal. Az elmenésben egy
részt a büszkeség szerepelt, hogy 
o viszont nem halt meg, de vi
szont tudja, hogy ki halt meg. 
Másrészt az, hogy o hősiesen vi
seli az élet terhét, és m6g.kem6-
nyen tartja magát, bir minden az 

- ·� 
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ellen sz61. A harmadik jelentése 
az volt, hogy ekkora posványt, 
mint ez ·az ·egész élet és világe
gyetem a Népszínház ·utcával 
egyUttl,Hát ennél nagyobb posványt 
egyszerden nem lehet elképzelni, 
és· ebben gázol, mint egy rák az 
iszapban. Ez ·a jelentés is benne 
volt. 

Na most, hogy ha ezt a jelene
tet szilnet nélkill bemontirozom az 
eszmékbe és az ut6piákba, akkor ez 
szimomra föloldhatatlan - nem tu-

dok olyan utópiát elképzelni, ame
lyik ezt a nyersanyagot föl tudná 
oldani, ez ·mindig szilárd kris
tályként kotyog az alján. Az ·élet 
tele van ilyesmikkel. ts az, hogy 
amikor én eszmékre! beszélek, ak
kor hirtelen egy más ember legyek, 
tehát, egy eszmehirdeto ember, és 
a 28-as villamoson megint más em
ber legyek - ez ·nem megy tul a pó
kerparti örömén: amikor egy kis 
társaság beül és az ott érvényes 
szabályok szerint szórakozik. 

" 
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