
SZTRANYICZKI GÁBOR 

Demokrácia és önigazgatás 

Sokan úgy vélik, hogy az a közismert jellemzés, amely szerint a szocializmus 
történelmi ugrás a szükségszerűség birodalmából a szabadság birodalmába, nem 
szabályszerű elméleti tétel, pusztán csak metafora. M e g l e h e t . . . Ám a metaforikus 
forma ellenére a mondanivaló értelme, igazsága aligha vitatható. 

A szocialista épí tőmunka immár történelmivé érett tapasztalatai egyértelműen 
tanúsít ják, hogy ennek az időszaknak a kulcskérdése azoknak a társadalmi-szer-
vezeti formáknak a kikísérletezése és kimunkálása, amelyek lehetővé teszik egy 
merőben ú j f a j t a társadalmi determinizmus uralomra jutását, meghonosítását. A 
valóságos probléma tehát nem az, vajon metaforával vagy szabályszerű elméleti 
tétellel van-e dolgunk, Hiszen egyik formában sem mondhat tak többet annál , 
amennyit-amit magának a fe ladatnak a körvonalazása jelent. Tudomásul kell 
ugyanis venni, hogy a klasszikusok párat lan zsenialitással előre lát ták a fe ladat 
történelmi elkerülhetetlenségét, de nem adtak és nem is adhat tak választ megol-
dásának történelmi mikéntjére. Egyáltalán maga a kérdés számukra csupán elvi 
szinten és formában merülhetet t fel. Márpedig teljes, bonyolult sokrétűségében való 
megragadása megkívánja a jelenkor gyakorlati feltételei és követelményei szem-
pontjából való újrafogalmazását . A feladat m á r csak azért is kivételesen időszerű, 
mivel a szinte beláthatat lan társadalmi következményeket hordozó tudományos-
technikai forradalom közepette az ember olyan problémákkal talál ja magát szem-
től szemben, amelyekre sem alkalma, sem mód ja nem volt történelmileg felkészülni. 
Mi több, az emberi lét természetes feltételeinek a „lázadása" a mértéket nem is-
merő, nem tisztelő tevékenység ellen azt a látszatot erősíti, hogy gyakorlatilag nincs 
más kiút az emberi létet fenyegető válságból, mint a tudomány és a technika 
szakavatott képviselőire bízni a dolgok irányítását. 

Kell-e bizonygatni, hogy ez a látszat — de különösen eszmei felkarolása — 
azok malmára h a j t j a a vizet, akik szeretnék mielőbb megkongatni a lélekharangot a 
demokrácia felett? Mi tagadás, számos jelenkori közismert ideológus, szociológus 
valóban úgy véli, hogy a demokrácia nemcsak alkalmatlan a tudományos-tech-
nikai forradalom felvetette problémák reális megoldására, de éppenséggel ez a 
társadalmi-szervezeti forma jelenti a fő akadályt a gigantikussá hatalmasodó ter-
melőerők tudományos szervezésében és vezetésében. Ez a következtetés csendül ki 
Jean Roux Vers une democratie scientifique című könyvéből: „A jövő demokrá-
ciája vagy tudományos lesz — í r ja a francia szerző —, vagy megszűnik létezni." Sze-
r inte ennek a tudományos demokráciának figyelmen kívül kell hagynia „azoknak 
a műveletlen tömegeknek" az óhajait , „amelyeket a szenvedély és a megszokás 
ereje késztet cselekvésre". (Paris, 1973. 14.) Jellemző tény, hogy a demokráciával 
szembeni ilyen és ehhez hasonló aggályok, kétségek, ellenérzések éppen most kez-
denek hangot kapni, amikor a dolgozóknak a termelés szervezésébe és irányításába 
való beleszólási joga általános programköveteléssé, sőt hellyel-közzel részlegesen 
gyakorlattá is vált. Ha még nem is olyan régen a „participáció" gyakorlata nagy 
népszerűségnek örvendett a nyugati szociológusok körében, benne a humanizált 
társadalom valóra válását vélték felfedezni, ma egyesek a vezetés szigorúan tudo-
mányos feltételeire és követelményeire hivatkoznak, amelyeknek állítólag csak a 
sajátosan képzett szakemberek tehetnek eleget, és amelyek — úgymond — az ál ta-
lánosabb célok, az összrendszeri szempontok előtérbe helyezését követelik meg. 
Ezen az alapon E. Forsthoff ar ra a következtetésre jut, hogy „az összes gazdasági 
kérdések teljes egészükben szakmaiakká váltak", és így azokat kizárólag „a szak-
emberek" oldhatják meg „a korszerű technika segítségével". Robert Dahl még 
ennél is nyíltabban fogalmaz, egyértelműen kimondja, hogy az ú j helyzetben „a 
demokrácia az emberek csekély részvétele esetén működhet" . 

Egyáltalán nem érdektelen, hogy a jelzett (és nem jelzett) nézetek, kimondva 
vagy kimondatlanul, a demokráciát eleve úgy értékelik, mint nem tudományos tár-
sadalomszervezési, -vezetési formát. Ebben a szemléletben a tudományosság igénye, 
követelménye szögesen ellentétes a demokrácia lényegével, és csakis abban az arány-
ban, mértékben juthat érvényre, amilyen arányban, mértékben korlátozzák vagy 
éppen fe ladják a demokrácia elvét. Ráadásul ez az elvi engedmény társadalmilag 
és emberileg — úgy tetszik — indokolt, hiszen egy ésszerű, korszerű, tudományos, 



tehát mindenképpen magasabb rendű társadalomszervezési, -vezetési forma nevében 
és érdekében történik. És még csak azt sem lehet mondani, hogy ez a tudományos 
elmarasztalás csupán a demokrácia egyik történelmi formájának , a polgári de-
mokráciának szól. Ellenkezőleg, a tudomány álláspontjáról történő megkérdőjelezés 
magának a demokráciának a valódi lényegét érinti, amennyiben a népi önkor-
mányzás, önigazgatás elvét nyi lvání t ja összeegyeztethetetlennek az ésszerűség, a 
korszerűség, a tudományosság követelményével. 

Lehetetlen fel nem fedezni demokrácia és tudomány óhatatlan szembeke-
rülésében é s ütközésében azt a töke alapképletéhez tartozó fonák alternatívát , 
amely vagy—vagy alapon ál l í t ja egymással szembe az embert és a technikát, a 
szubjektív tevékenységet és annak tárgyi feltételeit, végső soron a munkát mint 
célt és a munkát mint eszközt. Csakhogy ez a képlet akarva-akarat lan azt is el-
árulja , hogy a társadalomszervezés és -vezetés maga is elkerülhetetlenül al ternatí-
vát hordoz: vagy az önállósult és öncélként működő eszközök, illetve technika ne-
vében és álláspontjáról lép fel a társadalomszabályozás igényével, és ebben az 
esetben magát a társadalmi spontaneitást emeli elméleti rangra, vagy pedig a 
cselekvő szubjektum, a magát tárgyiasító ember álláspontjából indul ki, és ebben 
az esetben a társadalom céltudatos, ésszerű, az ember kollektív-társadalmi termé-
szetével összhangban álló, mélyreható átszervezésének szükségességét testesíti meg 
és ju t ta t ja érvényre. Mivel pedig a hitelesen emberi létmód az élő szubjektív te-
vékenységnek és a tárgyiasulását megtestesítő és közvetítő objektív eszköznek ama 
dialektikus egysége, amely a tárgyiasulás eredményének szüntelenül visszatérő, 
mind magasabb szinten megújuló birtokbavétele révén valósulhat meg, a valóban 
emberhez méltó társadalomszervezés és -vezetés csakis abban az arányban és mér-
tékben valósulhat meg, amilyen arányban és mértékben a termelő szubjektum, 
maga az alkotótevékenység birtokba veszi, és társadalmilag úrrá lesz tulajdon tárgyi 
létfeltételein. Nos, ez a folyamat korántsem a demokrácia feladása, hanem éppen-
séggel ellenkezőleg, teljes történelmi és társadalmi megvalósulása oly módon, hogy 
hovatovább az egész társadalom tudatos önirányítását, önigazgatását jelenti ma jd . 

Korunk tudományos-technikai forradalma nem bontakozhat ki a maga teljes-
ségében és valódi lényegében a tudomány tényleges társadalmasítása, a racionali-
zálás erkölcsi töltetének maradéktalan érvényesítése, a technika tudatos huma-
nizációja nélkül. Éppen e követelmények szempontjából és távlatából lehet és 
kell felmérni a szocialista demokrácia valódi értelmét, történelmi rendeltetését. 
„Az igazi demokráciának nélkülözhetetlen feltétele az osztályok közötti gazdasági és 
társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése, a kizsákmányolók felszámolása, a ha-
talom átvétele a dolgozók által, a termelőeszközök feletti szocialista tulajdon meg-
teremtése, és a szocialista elosztási elv valóra váltása." ( A Román Kommunista 
Párt Programja. Buk., 1975. 121—122.) 

A szocialista rend győzelme tehát az igazi demokráciának csupán a feltételét, 
a lehetőségét teremti meg, márpedig a lehetőséget súlyos hiba volna kész valóság-
nak tekinteni. Nem is egyszerűen csak azért, mivel végső soron minden társadalmi 
lehetőség így vagy úgy különböző történelmi al ternatívákat hordoz, hanem inkább 
talán azért, mivel e lehetőség valóra váltása az a valóságos gyakorlati mozgalom, 
amely a szocializmus emberi lényegét sokoldalúan kibontja és kiteljesíti, és ezzel 
egyszersmind kimunkál ja a kommunista társadalomra való áttérés objektív és szub-
jektív társadalomszervezési és -vezetési feltételeit. Ebben az értelemben a demok-
ratizálás irányában hozott minden egyes intézkedés megannyi ú j lépés a tel jes 
emberi emancipációhoz, a vezető és vezetett közti hagyományosan egyoldalú mun-
kamegosztás történelmi meghaladásához vivő úton. Nos, ha ebből a szempontból 
vesszük közelebbről szemügyre a XI. pártkongresszus dokumentumainak szellemé-
ben kibontakozó tevékenységet, az azóta eltelt közel négy esztendő határozatait és 
intézkedéseit, azonnal világos lesz, miért vált a társadalmi demokratizálásra i r á -
nyuló céltudatos, következetes törekvés jelen forradalmi gyakorlatunk vezérmotí-
vumává. Társadalmi fejlődésünknek abba a szakaszába léptünk, amelyben az igazi 
demokrácia lehetőségének optimális valóra váltása már a tényleges társadalom-
szervezés és -vezetés közvetlen gyakorlatának kérdéseként merül fel. Annál is in-
kább, mivel a lehetőség immár intézményileg is megformált, azoknak az intézkedé-
seknek a nyomán, amelyeket pár tunk az elmúlt tíz esztendő során a társadalmi 
élet valamennyi területének demokratikus újjászervezése érdekében foganatosított. 
Nem szabad azonban elfelejteni, hogy ez az egységes, a dolgozók cselekvő részvé-
tele számára tág teret nyúj tó szervezeti keret még mindig csupán a feltételt kí-
nál ja az igazi demokrácia kibontakoztatásához, meghonosításához. És nem is csupán 
erről van szó. Alapvető jelentőségű annak megértése, hogy a szervezeti, az intéz-
ményi forma — éppen forma-természeténél fogva — csak a jogi általánosság s ík-



ján képes a lehetőséget a rendszer követelményeinek megfelelően strukturálni. A 
demokrácia formális szintjének egyik fő jellemzője az elvontság. A maga egyoldalú 
önállóságában a jognak el kell vonatkoztatnia a valóság minőségi sokféleségétől, 
hogy megfogalmazza az általános normát. Amennyiben pedig a maga általánosí-
tott szempontját meghatározóvá emeli, a demokráciát az elvont forma határai közé 
zárja. Ezért a szocializmusnak mindenekelőtt abból kell kiindulnia, hogy a szer-
vezeti-intézményi keret csak a valóságos gyakorlatban, az eleven, a konkrét min-
dennapi tevékenységben nyeri el igazi demokratikus értelmét és tar talmát. Már 
cSak azért is, mivel ez a gyakorlat — sajátosan forradalmi lényegénél fogva — 
feltételezi gazdaság és politika, jog és erkölcs egymással belsőleg illeszkedő, szer-
ves egységét. Nyilvánvaló, hogy az általános szervezeti keret még nem biztosíték 
ennek az egységnek az érvényesüléséhez, annál is kevésbé, mivel formai mibenléte 
szerint eleve elvonatkoztatás a különböző tevékenységek társadalmi meghatározott-
ságától, minőségi fa j tá jától , konkrét tartalmától. Sőt, amennyiben a demokrácia 
fejlesztését célzó erőfeszítések kizárólag erre a formára összpontosulnak, olyan je-
lenségek lépnek fel, amelyek magának a demokratikus gyakorlatnak a kibontako-
zását zavarhat ják, gátolhatják. Egy ilyen sajátosan visszás helyzetre hívta fel a 
figyelmet pár tunk főt i tkára a Központi Bizottság március 22-i plenáris ülésén, 
amikor többek közt rámuta to t t : „Meg kell [ . . . ] nyíltan mondanom, hogy a létre-
hozott széles körű demokratikus kerettel nem tar tot tunk lépést azoknak a gazda-
sági-pénzügyi intézkedéseknek a tekintetében, melyek révén a kollektív vezető-
szervek, a dolgozók közgyűlései megfelelő eszközzel rendelkezzenek, hogy a leg-
jobb körülmények között teljesítsék az egész gazdasági-társadalmi tevékenység ve-
zetésében betöltött szerepüket. Sőt azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen bizo-
nyos ellentmondás született a létrehozott demokratikus szervezési keret és a túl-
ságosan központosított, merev, elavult, rendkívül bonyolult gazdasági mechanizmus 
között." 

Az itt tetten ért ellentmondás tárgyunk szempontjából legalábbis három fi-
gyelemreméltó következtetést kínál. Mindenekelőtt azt, hogy az intézményi keret 
— még a legdemokratikusabb is — önmagában csupán a demokráciának a formai 
lehetőségét testesíti meg, lényege szerint azt is csak az elvont általános síkján. 
Másodszor, a jelzett ellentmondás félreérthetetlenül elárulja, hogy a demokrácia 
igazában általános jellegét nem egyszerűen a forma átfogó jellege, hanem a tá r -
sadalmi lét valamennyi meghatározó oldalának, gazdaságnak és politikának, jog-
nak és erkölcsnek stb. szerves belső egységét megtestesítő konkrétsága jelenti. 
Végül — de talán ez a legtöbbet mondó következtetés — az ellentmondás elemzése 
nem hagy kétséget afelől, hogy a demokrácia tényleges, maradéktalan valóra vál-
tása nem jelenthet mást, mint a tudatos társadalmi önirányítás, önigazgatás elvé-
nek általános gyakorlattá emelését. 

Közvetlenül vagy közvetve a felsorolt három következtetés közös központi 
problémába torkollik, nevezetesen az egész és a rész, illetve bizonyos értelemben 
az általános és a konkrét viszonyának kérdésébe. Akár az intézményi forma elvont 
általánosságát, akár a jogi szempont egyoldalú, túlzó önállósulását, akár pedig 
a vezető és a vezetett társadalmi megosztását vesszük kritikailag szemügyre, min-
denképpen a vezetés összrendszeri követelményei és helyi autonómiája bizonyos 
fokig ellentétes viszonyának a problémájával talál juk magunkat szemben. Koránt-
sem véletlen tehát, hogy a borúlátók éppen ebben az állítólagos ütközésben lát ják 
azt az Achilles-sarkot, ahol a tudományos-technikai forradalom kiválasztottjai szá-
mára a demokrácia menthetetlenül sebezhetővé válik. 

Való igaz, a szocializmus szempontjából ezt a kérdést könnyűszerrel le lehet 
rázni, félre lehet tolni azzal a tagadhatat lanul jogos indoklással, hogy arra a de-
mokratikus centralizmus elve már rég megadta a megfelelő választ. Ám aki így 
jár el, az akarva-akarat lan éppen azt á ru l ja el, hogy nem értette meg ennek az 
elvi válasznak a lényegét. Egyrészt, mivel ez az elv korántsem kizárólagos, hanem 
más szervezési és vezetési elvekkel összhangban szabályozza a szocialista rendszer 
sajátos mozgását, fejlődését. Másrészt, mivel a benne foglalt válasz elvi, a gyakor-
latba való átültetése olyan konkrét megoldást kíván, amely az egységes irányítás 
formáit és módszereit az adott történelmi szakasz sajátos feltételeihez méri és 
igazítja. A szocializmusnak, illetve a szocialista építést vezető pártnak állandóan 
szem előtt kell tartania, hogy ami ma a vezetés meghatározott központi formáit 
igényli, az holnap, éppenséggel e központosított vezetés célja, illetve eredményei 
folytán, csupán a helyi autonómia ösztönzésével, erősítésével, a decentralizálás fel-
tételével oldható meg. 

Egyáltalán ennek az eredendően dialektikus elvnek a megfelelő értelmezésé-
ben abból kell kiindulni, hogy itt a centralizmus távolról sem öncél, hanem ellen-
kezőleg, eszköz a szocialista társadalmi lét egészének egységes, összehangolt i rá-



nyitására, a dolgozók teljes emberi emancipációját szavatoló feltételek fokozatos 
megteremtésére; éppen ebben jut kifejezésre hitelesen demokratikus lényege és 
rendeltetése. Ezért nem lehet — és nem is szabad — azonosítani ezt a centraliz-
must a feltétlen központosítással. Ellenkezőleg, a központi irányítás maga is bizo-
nyos értelemben összegező, egybehangoló művelet, mégpedig oly módon, hogy az 
egészet a részleges tevékenységek kölcsönös illeszkedése, együttműködése, az ál ta-
lánost a helyileg sajátos, konkrét érdekek sokoldalú, az összcélt optimálisan elő-
mozdító kibontakoztatása révén ju t ta t ja érvényre. I t t nem pusztán a vezetés éssze-
rűsítésének, hatékonyabbá tételének a szempontjáról van szó. Mindezeken túl egy, 
a szocialista építés immanens lényegéből fakadó elvi problémáról, nevezetesen 
arról, hogy fokról fokra a vezetésnek szerves, alkotó mozzanatként kell beépülnie 
magának a közvetlen termelésnek a rendszerébe. Mindennél világosabban tanúsí t ja 
ezt a Központi Bizottság márciusi plenárisán megfogalmazott irányvonal, amely a 
demokratikus centralizmus és a munkásönvezetés elvének szerves összekapcsolását 
áll í t ja soron levő fő feladatként a párt elé. Ez az összekapcsolás olyan valóban 
időszerű feladat, amelyet a jelen szakaszban a szocialista viszonyok további fe j -
lesztése, a dolgozók termelői-tulajdonosi-haszonélvezői mivoltának sokrétűbb, ha-
tékonyabb kibontása objektív szükségszerűséggel szab meg. 

Az ú j társadalomformálásnak ar ra a történelmi szintjére érkeztünk, amelyen 
a demokratikus centralizmus mint társadalomszervezési és -vezetési elv pusztán 
önmagában már nem elégséges ahhoz, hogy a szocialista tulajdon valódi lényegét 
az ú j gyakorlati lehetőségekkel összhangban maradéktalanul érvényre juttassa. A 
jelen körülmények között e tulajdon tényleges társadalmi konkrétságát ez az elv 
csak annyiban szavatolhatja, amennyiben a vezetés súlypontját gyakorlatilag a 
területi-közigazgatási egységekre, illetve magukra a vállalatokra, intézményekre he-
lyezi át. A demokratikus centralizmus ezzel történelmileg ú j jelentést, ú j funkciót 
nyer, amennyiben az irányítás egységét, egybehangoltságát, átfogó, céltudatos össz-
rendszeri jellegét, közvetlenül magának a munkásönvezetésnek, a közigazgatási 
és gazdasági egységek önállóságának formájában és gyakorlata révén valósítja meg. 

A munkásönvezetés elvének átfogó érvényesítése — miként az a néptanácsi 
elnökök március 29-i konferenciájának, valamint a Dolgozók Országos Tanácsa 
április 26-i plenáris ülésének dokumentumaiból egyértelműen kiolvasható — kettős 
irányú folyamatot tételez fel. Egyfelől megköveteli a közvetlenül a termelésben 
dolgozóknak jelentős számú részvételét a vállalatok és intézmények, területi és 
közigazgatási egységek vezetötanácsaiban. Új, fontos lépés ebben az i rányban a 
Dolgozók Országos Tanácsának az a határozata, amely kimondja, hogy a minisz-
tériumok vezetőtanácsaira is ki kell terjeszteni ezt az elvet. Az intézkedés újszerű-
sége, demokráciánk fejlődésében betöltött figyelemreméltó szerepe mindenekelőtt 
abból következik, hogy a vezetés integrálása ezúttal magának a közvetlen termelői 
hatókörnek felfelé irányuló, a legmagasabb szintekig ter jedő kitágítása révén való-
sul meg. A közvetlen termelők részvétele a legmagasabb államvezetői testületek-
ben valóban új , hathatós formát kínál a vezető és vezetett tényleges egyesítésére, 
arra, hogy az így teremtett közvetlen, hiteles információcsere-lehetőségek révén 
a termelő szubjektum fokról fokra megtanuljon tulajdon társadalmi létének felté-
telein uralkodni. Egy pillanatig sem szabad azonban elfelejteni, hogy ez a fa j ta 
részvétel is — csakúgy, mint bármely más — formálissá válhat, ha az adott pár t-
szervek, társadalmi szervezetek, munkakollektívák nem értik meg vagy nem fo-
gadják el az ú j f a j t a gyakorlat kimunkálásának és meghonosításának szükségessé-
gét, illetve fontosságát. 

A munkásönvezetés elvének a gyakorlatba való átültetése feltételezi másfelől 
a termelői, illetve területi egységek gazdasági-pénzügyi önállóságánalt megalapo-
zását. Saját gazdasági-pénzügyi eszközök nélkül nem is lehet szó tényleges önigaz-
gatásról. Ebből az igazságból indult ki pártunk, amikor kidolgozta a gazdasági 
egységek tevékenységének szervezésére és vezetésére vonatkozó ú j törvényterveze-
tet, amelyet a Dolgozók Országos Tanácsának plenáris ülése behatóan megvitatott 
és tovább tökéletesített. A tervezet kimondja, hogy a vállalatvezetés alapját a saját 
terv és költségvetés kell hogy alkossa. Ezzel a szocialista tulajdon valóban köz-
vetlen, konkrét tar ta lmat kap, mindegyik gazdasági egység gyakorlatilag a maga 
gazdája lesz, az önállóságát anyagilag szavatoló eszközök birtokában vállal ja a 
felelősséget azért, hogy a nép vagyonának reábízott részével megfelelően, valóban 
gazdaságosan, az emberi szükségletek sokoldalú fejlesztésének céljával összhangban 
sáfárkodjék. „Az ilyen irányú intézkedések — mutatot t rá pár tunk főt i tkára a 
Dolgozók Országos Tanácsának plenáris ülésén — ú j alapra k ívánják helyezni az 
összes gazdasági-társadalmi egységek vezetését, ezt az önigazgatás és az önálló 
gazdálkodás elvére építeni, ami feltételezi, hogy minden egység, valamennyi mun-



kaközösség egyenesen és közvetlenül felel jen a társadalom által rábízott és az 
egész nép tula jdonának részét képező eszközökért és javakért." 

Pár tunk ál láspontja szerint a munkásönvezetés, a gazdasági és pénzügyi ön-
igazgatás jelenti azt a demokratikus formát, amelynek keretében a tudományos-
technikai forradalom nemcsak hogy erőteljes ösztönzést kap, de ugyanakkor olyan 
céltudatosan irányított társadalmi folyamatként bontakozhat ki, amely a termelő 
sokoldalú emberi gazdagodását, a munka tényleges gazdasági felszabadulását ered-
ményezi. Ez a forma közvetlenül, gyakorlatilag érdekeltté teszi az egységeket, a 
munkaközösségeket egyrészt a tudomány és a technika legkorszerűbb vívmányai-
nak széles körű alkalmazásában és hasznosításában, a munkafolyamat tudományos-
ésszerű megszervezésében és irányításában, a munkatermelékenység gyors és ha t -
hatós emelésében, a termelés anyagi és emberi feltételeivel való ésszerű, körül-
tekintő, felelősségteljes gazdálkodásban, másrészt pedig a más egységekkel, munka-
közösségekkel való szoros, nem alkalmi, hanem hosszú távra megtervezett, egy-
mást kölcsönösen ösztönző, fejlesztő együttműködésben. Az a körülmény, hogy 
mindezek a tendenciák a munkásönvezetés, a gazdasági és pénzügyi önigazgatás 
elve a lapján működő vállalatok, intézmények, területi-közigazgatási egységek ob-
jektív létfeltételeiből fakadnak, világosan mutat ja , hogy ez a forma a szükség-
szerűség birodalmából a szabadság birodalmába vezető ugrás metaforikusan meg-
fogalmazott, de objektív tar ta lmú követelményét k ívánja átültetni az emberi ter-
mészethez méltó tudományos társadalomszervezés és -vezetés gyakorlatilag konkrét 
nyelvére. 

A szükségszerűség szférájában, azaz az anyagi termelés s íkján a szabadság 
meghonosítása számos olyan nagy horderejű kérdést vet fel, amelynek megoldása 
most már közvetlenül magára a forradalmi gyakorlatra vár. Ilyen kérdés minde-
nekelőtt az, hogyan lehet gyakorlatilag ú r r á a termelő a piacon, a csereviszonyokon? 
Nem véletlen, hogy a munkásönvezetés, a gazdasági és pénzügyi önigazgatás elve 
közvetlen gyakorlati közelségbe hozza ezt a feladatot. Sőt, túlzás nélkül azt mond-
hat juk, hogy a szocialista elvű önálló gazdálkodás követelménye a vállalatok egyik 
fő gondjává teszi a piac megtervezését, megszervezését, egyszóval demokratikus-
szocialista birtokbavételét. 

A régi, dogmatikus szemlélettel magyarázható, hogy a piac kérdését jobbára 
kizárólag a kapitalizmusról a szocializmusra való átmenet időszakára korlátoztuk, 
és a felépült szocializmus viszonyai között már nem tulajdonítot tunk neki különö-
sebb jelentőséget. Ebben a hozzáállásban az a szemlélet is közrejátszik, amely a 
piacot önmagában, nem a termelés rendszerének belső, sajátos történelmi formában 
jelentkező mozzanataként fogja fel. Pedig ha abból indulunk ki, hogy minden 
termelés szükségletek termelése is, hogy tudatosan vagy sem a fogyasztás szubjek-
tumát is termeli, és ez a maga részéről az újra termelés szerves, belső feltételeként 
funkcionál, akkor rögtön nyilvánvaló lesz, hogy az, amit hagyományosan piacnak 
nevezünk, valójában a társadalmi viszonyoknak, a társadalmi érintkezés formáinak 
azt a gócát jelenti, amelynek tényleges birtokbavétele nélkül gyakorlatilag lehe-
tetlen a szükségszerűség szférájának a szabadság szférájává történő humanizálása. 
A céltudatosan megtervezett, az emberi természethez méltóan szabályozott kollek-
t ív termelési rendszer kialakítása olyan bonyolult, ellentmondásos társadalmi-gaz-
dasági probléma, amelynek nyi t já t elsősorban magában a piacmechanizmusban 
kell keresni és megtalálni. Az idővel való ésszerű társadalmi gazdálkodás iskoláját 
— és Marx szerint a társadalmi lét tudatos, tervszerű megszervezése végső soron 
az idővel való gazdálkodás kérdésébe torkollik — a szocialista termelő sem jár-
ha t j a ki a piac megkerülésével. Ellenkezőleg, éppen ott kell mindenekelőtt meg-
tanulnia ésszerűen, az összrendszer követelményeivel, céljával összhangban meg-
tervezni a szükségleteket, úgy szabályozni az ember és a természet közti anyag-
cserét, hogy a legkisebb erőfeszítéssel a maximális eredményt érhesse el. 

A tőke viszonyai között a piac azért u ra l j a a termelést, mivel az nem a 
szükségletekből indul ki, célja nem a valóságos szükséglet, hanem a haszon, a 
profit. A tőkés piac a maga nyelvén félreérthetetlenül elárulja, hogy nem a termelő 
szubjektum ura l ja a dolgot, hanem fordítva, a dolog a termelő szubjektumot, A 
szocializmus ta la ján a piac birtokbavétele azt jelenti, hogy a gazdasági egységek, 
a munkaközösségek valóban, gyakorlatilag is, tudatos szubjektummá formál ják 
magukat, oly módon, hogy a közös tula jdon alapján, a gazdasági és pénzügyi ön-
állóság bir tokában megtanulnak kölcsönösen és együttműködve ésszerűen gazdál-
kodni. A kölcsönösséget és az együttműködést éppen a munkásönvezetés elve kö-
veteli meg és szavatolja. Ebben az értelemben a demokratikus centralizmus jegyé-
ben kibontakozó, azt az ú j történelmi körülményekhez alkalmazó munkásönvezetés, 
gazdasági és pénzügyi önigazgatás valóban az objektív viszonyok és a véletlen 
emberi birtokbavételének társadalomszervezési és -vezetési gyakorlata. 


