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Gondjainkról 

Forgács András ezredes 

Hazánkban huzamos idő óta - széles tartalmat felölelő - szenvedélyes, országos 
vita folyik. Keressük és megkívánjuk határozni helyünket a világban. Különböző heves
séggel kutatjuk jövőnk alakulását. Prognózisok sora lát napvilágot. Mind-mind abból az 
igényből, hogy egyre nehezebbé váló, egyre kedvezőtlenebbül alakuló helyzetünkből 
kiutat találjunk. 

Ezt az országos méretű „vitát", véleménynyilvánítást erősítette fel a Központi 
Bizottság 1987. július 2-i üléséről kiadott tájékoztató is. A vélemények még szenvedé
lyesebben lángoltak fel, s talán egy kicsit szélsőségesebbé is váltak. 

Közvetlenül érzékelve ( nap mint nap) a véleményeket és eseményeket, belső 
részeseként a felelősségnek és helyzetalakulásnak, véleményem szerint néhány területen 
e vita mindenképpen előrehaladást hozott. Egyértelművé tette nehéz helyzetünket. 
Nyilvánvalóvá váltak mindenki számára gondjaink, nehézségeink. Megosztotta e gon
dok felelősségét. Tudatosította - érLékelhető tények következtében különösen tudato
sította - a megoldás útjának következményeit. Nem utolsósorban pedig a vita kereteit 
jobban behatárolta, a vita tartalmát jobban a lényegi területek irányába terelte. Nem 
sorolnám - különösen a teljességre való törekvéssel nem sorolnám - az érzékelhető vál
tozásokat. Éppen ellenkezőleg. Minden eredmény ellenére úgy érzem, hogy a véle
ménycsere, helyzetünk és gondjaink indoklása - túlságosan beszűkül, egyoldalúvá válik. 
Túlzottan - csaknem kizárólagosan -, aktuálgondjainkból, helyzetünk jelenlegi problé
máiból kiindulva szólunk feladatainkról. Hibáinkra, fogyatékosságainkra, kedvezőtlen 
körülményeinkre alapozva indokoljuk feladatainkat. Ez kétségtelenül igaz és vitathatat
lanul jelentős tényező, de mégis - legalábbis véleményem szerint - leszűkítetten közelíti 
a témakört. Az ilyen megközelítés nem fejezi ki teljességében a Központi Bizottság 
határozatát, annak indítékait, és különösen nem tükrözheti, indokolhatja célkitűzéseit 
és szándékait. 

Néhány gondolatban bővíteni kívánom a téma megközelítését, teljesebbé szeret
ném tenni gondjaink indoklását. A nehézségeinket, gondjainkat és ebből következően 
feladatainkat is több - bővebb tartalmat felölelő - tényezők indokolják. Csak sokolda
lúbb tárgyalással válhat érzékelhetővé korunk roppant felelőssége és feladata, törekvé
seink jelentősége. 
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Miből adódnak hát - megítélésem szerint - gondjaink és feladataink? 
„Gondjaink" elsősorban abból adódnak, hogy hazánkban a termelő erők fejlődése 

egy - minőségi változásnak talán nem nevezhető, de mindenképpen lényegi és megha
tározó - szinthez érkezett. A felszabadulást követően - méginkább az 1948-as hatalom
átvételtől terjedő időszakban - elértük, hogy hazánk a gyengén fejlett, agrár-ipari országból 
közepesen fejlett országgá vált. Megítélésem szerint e megállapításhoz két kiegészítés minden
képpen szükséges. Az egyik, hogy közepesen fejlett országgá váltunk „a világ mai mér
céi" szerint, tehát mind relatíve, mind abszolút mértékeit tekintve megőriztük pozíción
kat s a világranglistán álltuk a harcot, a szocialista fejlődés útját járva biztosítottuk az 
ország mérhetetlenül nagy, történelminek nevezhető fejlődését. A másik, hogy hazánk 
gazdaságilag ko'zepesen fejlett szocialista ország lett. Gazdaságilag közepes fejlettségű ország 
van több a világon, de mi ezektől eltérő utat - új, más, minőségileg különböző utat -
jártunk be az előző évtizedek alatt. Ilyen utat előttünk még nem taposott senki. Követ
kezésként nem is volt - jelenleg sincs - példa előttünk. 

Ismét új utakat kutatva kényszerültünk arra, hogy megtaláljuk miként lehetséges a 
gazdaságilag fejlett szocialista ország szintjére jutni. Ezért mondja ki egyértelműen a KB 
1987. július 2-ai állásfoglalása, hogy hazánkban jelenleg „a gazdasági-társadalmi prog
ram" egyik „alapvető célja, hogy meghaladjuk a közepes gazdasági fejlettségi szintet". 

Elkerülhetetlen és történelmi feladatunk mérhetetlen - és minden összetevőjében 
jelenleg felmérhetetlen és beláthatatlan - kötelezettségeket hárít nemzedékünkre és az 
egyre inkább helyünkre lépő új nemzedékekre. A beruházások méreteiben, a szerkezet 
helyes kialakításában, a megvalósítás ütemében ( stb., stb. területeken) mindmegannyi 
új, ezideig még nem ismert feladatokat kell teljesítenünk. Az útkeresésben számunkra a 
gazdaságilag fejlett kapitalista országok nem nyújtanak - objektíve nem nyújtl1atnak -
példát. Ezt annak ellenére szükséges hangsúlyoznunk, hogy nélkülük és tőlük függetle
nül e nagy feladatot nem hajthatjuk végre. A tudományos, technikai stb. eredményeink 
hasznosítása számunkra kedvező, sőt elkerülhetetlen. Mellőzésük mindenképpen okta
lanság, és fejlődésükre fékező hatású lenne. 

Ezekből következnek - megítélésem szerint - elsősorban és legfőképpen jelenlegi 
gondjaink. 

,, Gondjaink" másrészt abból adódnak, hogy fejlődésünk jelenlegi szintjéhez szüksé
ges igazítani (sőt helyesebben jelenlegi és jövőbeli fejlődésünkre ösztönzővé kell alakíta
nunk) a kialakult felépítmény-rendszerünket, a jogi, ideológiai stb. viszonyainkat, az 
ezeknek megfelelő intézményrendszerünket. Az előző évtizedek során nagy erőfeszíté
seket tettünk mi ebben a vonatkozásban. Jelentős eredményeket mondhatunk magun
kénak. Mindezeket azonban más alapról kiindulva tettük, s ennek következtében végki
fejletében, objektíve nem lehet teljesen összhangban jelenlegi helyzetünkkel. A jövőbeni 
igényeknek pedig semmiképpen sem felelhet meg. Bátorkodom még annak kijelentését 
is - mivel úgy érzem -, hogy talán e területeken vagyunk „a legjobban eladósodva". 
Gyakran indokolatlan „védekező pozíciók" alapján fogalmazzuk meg törekvéseinket, 
helyzetmegítélő véleményeinket. Szinte képtelen vagyunk átfogó cselekvési programo
kat, célokat meghirdetni szocialista fejlődésünk biztosítása érdekében. 

E területeken is egyértelmű, hogy számunkra a fejlett ipari országok kapitalista fel
építmény-rendszere nem lehet példa. A legfejlettebb kapitalista országok nem tudnak 
olyan ideológiai, jogi, életmódra meghatározó, emberi viszonyokat alakító stb. gyakor
latot kialakítani, mely követendő lehetne számunkra. Szukösebb anyagi- g azdasági lehe-
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tőségeink alapján is ambiciózusabb, emberibb, humánusabb célokat állítottunk magunk 
elé ( és egy-egy kis területen már meg is valósítottunk). 

Az iparilag fejlett szocialista ország kialakulását ösztönző, elősegítő és az erősítő 
szocialista felépítmény-rendszer kialakítása tehát nem könnyű. Ezekből következnek -
megítélésem szerint - a második csoportba tartozó, jelenlegi, jelentős gondjaink. 

Gondjainkat harmadszor abból származtatom - és abban látom -, hogy e szocia
lista ( tehát nemzetközi) és nemzeti ( tehát magyar) történelmi feladatunkat, kedvezőtlen 
nemzetközi körülmények kö"zött valósítjuk meg: 

a) A szocializmus útját járó országok mindegyike - alacsony fejlettségi szintről 
indulva - a hazánk eredményeivel azonos fokon áll. Gondjaik, körülményeik és az előt
tünk álló feladatok a miénkkel azonosak. Az egymáson való segítés keretei mindezek 
következtében nagyon behatároltak. Lehetőségeit alapvetően az összefogásból, a 
tapasztalatok őszinte átadásából és az egyes eredmények példáiból adódó előnyök beha
tárolják. Az anyagi, technikai, technológiai és egyéb vonatkozásokban kevésbé állnak 
rendelkezésünkre a lehetőségek és források. Tudomásul kell vennünk, hogy anyagi, 
technikai stb. segítésre csupán korlátozott, kölcsönös lehetőségek állnak rendelkezé
sünkre, e történelmileg jelentős, minőségi fordulatot eredményezőbb körülmények 
között (körülmények időszakában). A szocialista fejlődés fejlettebb fokát illetően pedig 
csak teoretikus vonatkozásban tudunk tanácsokat, elgondolásokat és javaslatokat szol
gáltatni - kölcsönösen - egymás részére. Fejlett ipari országok szintjén levő, és az ennek 
megfelelő felépítmény-rendszerrel rendelkező szocialista ország sajnálatosan történelmi 
korszakunkban nincs. Együttes erőfeszítésünk adhatja egyedüli biztos alapját szocialista 
fejlődésünknek. 

Tudatában kell lennünk annak is, hogy a Szovjetunióban bekövetkező változások 
jelenthetik mindenekelőtt azt a lendítő erőt, amelyek ezekben a körülményekben 
lényegi módosulást eredményezhetnek. A hazánk nagyságrendjével megközelítőleg azo
nos szocialista utat járó országok ( testvéri szövetségeseink) a maximális eredmények 
mellett sem ( okozhatnának) eredményezhetnének alapvető fordulatot a szocialista fej
lődés jelenlegi időszakában. Eredményeik hozzájárulnak és jelentősek lehetnek, de alap
vető fordulatot nem eredményezhetnek a szocializmus világfejlődésének útján. Hazánk
nak ezért felbecsülhetetlen értékűek a törekvések, amelyek a Szovjetunióban jelenleg 
érzékelhettők, azok a folyamatok, amelyek a Szovjetunióban megindultak. 

b) A szocialista tábor határain túltekintve sem kedvezőbb nemzetközi körülmé
nyeink. 

- A vdágon tudományos, technikai, biológiai stb. forradalmak zajlanak le. Döntéseink
ben, célkitűzéseinkben, terveinkben ezek szem előtt tartása, beépítése elengedhetetlen 
követelmény. Eredményeit fel kellene használnunk, azaz a szocialista fejlődés szolgála
tába kellene állítani. Fejlődésünk felgyorsulása, elért fejlettségi szintünk emelése, a világ 
élvonalába történő felzárkózásunk egyedül ezen a módon lehetséges, ezen az úton való
sulhat meg. Ehhez viszont mérhetetlenül nagy anyagi-szellemi erőfeszítések szüksége
sek, esetenként jelentős áldozatok is kellenek. Véleményem szerint jelenleg ebben a 
halaszthatatlan és elkerülhetetlen helyzetbe kerültünk. 

- Más oldalról vizsgálva nemzetközi körülményeinket, azt tapasztaljuk, hogy a 
világfejlődés olyan szakaszához érkeztünk, amikor is több olyan gond, probléma jelentkezett, 
amely megoldása kizárólag a világ minden országának együttes erőfeszítésével oldható meg, több 
olyan körülmény következett be, amely kizárólagosan a világ minden országának együt-
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tes erőfeszítésével változtatható meg. (Környezetvédelem, energiabiztosítás, éhség és 
nyomor leküzdés stb.) Szándékaink, jövőnk formálása során ezekkel kalkulálnunk már 
ma elkerülhetetlen kötelesség, s egyben - kétségtelenül - ezek a gondjainkat növelő 
tényezők közé sorolandók. 

- A nemzetközi körülményeink számbavétele során továbbá tudomásul kell ven
nünk, hogy a velünk együtt élő - és anyagi, technikai bázisát tekintve előttünk álló -
kapitalista társadalmakat jelentős nehézségek, gondok, válságok rázkódtatják meg. A krónikus 
társadalmi-politikai-gazdasági-pénzügyi stb. válságjelenségek mellett „árrobbanások", 
energiagondok és egyéb „tünetek" éreztetik pusztító következményeiket. Ezek is úgy
mond „begyűrűznek" a szocialista fejlődés útját járó országainkba, jelenlétükkel (létük
kel) folyamatosan számolnunk kell, s vitathatatlan, hogy kedvezőtlenül hatnak gond
jaink leküzdésére, fejlődésük biztosítására. 

- Nem becsülhetők le azok a lépések sem, amelyeket az egyes kapitalista országok 
fejlődésünk, előrehaladásunk megakadályozása érdekében tesznek. A kapitalista orszá
goktól soha nem remélhettünk „segítő szándékot" ügyünket illetően. Az utóbbi időben azonban 
- a fegyverkezésben érdekelt tőkés körök hatalomra kerülését követően - ismételten 
felerősödtek az ellenünk irányuló törekvések. A feszültség növelése, a fegyverkezési ver
seny fokozása, a különböző diszkriminációs lépések - mind-mind - ezeknek a jelentke
zési formái s egyben kétségtelenül növelik nehézségeinket ebben az egyébként is gon
dokat okozó időszakban. 

- Végezetül a fejlődő országok helyzetének kihatásai sem kedveznek előrehaladcísunknak. 
Segítésüket elvi kötelezettségünknek tartjuk, lehetőségeit azonban körülményeink 
behatárolják. A kereskedelmi kapcsolatainkra viszont a kölcsönös lehetőségek a megha
tározóak. Az is általánosan ismert, hogy a fejlődő országok, a világ gyengén fejlett, vagy 
alacsonyabb fejlettségi fokon álló részeiben a regionális háborúk állandósultak. Korea, 
Délkelet-Ázsia, Közép-Kelet, Afrika, Dél- és Közép-Amerika területén különböző 
(ilyen vagy olyan) egymástól lényegesen eltérő jellegű, célú és tartalmú háborúk zajlot
tak le és folynak jelenleg is. Kihatásaik ezeknek eltérőek, de kétségtelen, hogy egyes 
vonatkozásokban a világ szocialista fejlődésének lehetőségeit szűkítik. 

Szocialista fejlődésünk szempontjából ezeket a jelenségeket és tényezőket objektí
veknek kell tekintenünk. Megszüntetésükre lehetőségünk nincs, megszűnésük „kivá
rása" sem lenne helyes törekvés részünkről. Egyetlen feladatunk lehet, azaz tudomásul 
venni létüket és alkalmazkodnunk e fejlődésünket nehezítő körülményekhez. Egy 
izzasztóan nehéz - öldöklőnek is nevezhető - világversenyben kell helytállnunk és szo
cialista fejlődésünket biztosítanunk. 

Gondjaink okai között végezetül,..- a negyedik csoportban - rmmkafogyatéko.uágainkat 
emelhetjük ki. Ennek mérlegét vonta meg nagy felelősséggel - 1987. július 2-i ülésén -
Központi Bizottságunk. E munkafogyatékosságokat nem korlátozhatjuk csupán a gaz
dasági területeken kiütköző hibáinkra. A jelenlegi gondjaink között, a megoldáshoz 
vezető úton - s talán örökké - kétségtelenül ezek ( mármint a gazdasági hiányosságok) a 
legmeghatározóbbak, de kizárólag ezekre szűkíteni e tényezőket mindenképpen hiba 
lenne. Az egyensúly, a szerkezetátalakítás stb. - tehát a gazdasági vonatkozású feladato
kon túl - meghatározó jelentőségűek az ideológiai, tudományos stb. területeken, az 
emberek közötti kapcsolatokban és viszonyokban, a közéletben stb. végrehajtandó fel
adataink. Az „egyensúly" itt sem nevezhető meglevőnek, a „szerkezetátalakítás" itt is 
elkerülhetetlen, az „adósságaink" itt is jelentősek, s mindezek szerves egységbe kapcso-
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lódnak gazdasági gondjainkkal, hiányosságainkkal. Megoldásuk tehát csak együttesen 
lehetséges, s ez jelentősen nehezebbé is teszi a megoldás útját, felfokozza gondjainkat. 

A Központi Bizottság legutóbbi határozatával, csak ezen nagy folyamatba illesztve 
- e négy nagy területen jelentkező gondjaink együttes figyelembevételével és egységbe 
történő felfogásával - lehetséges szólnunk. E lényegi körülményekből kiragadva kizáró
lag belső, hazai gondjainkra szűkítetten nem tudunk megfelelő magyarázatot adni felve
tődő kérdéseinkre, napjaink problémáira. Komplex, gazdasági-társadalmi területekre 
kiterjedő program megvalósítása hárul ránk és áll előttünk, csak is egy átfogó - több 
évre és életünk minden területére kiterjedő - program végrehajtása vezethet ki bennün
ket jelenlegi helyzetünkből, viheti előbbre szocialista fejlődésünket. Ezt kezdeményezte 
és indította a Központi Bizottság 1987. július 2-i ülése, ezért nagy jelentőségű az ülésen 
elfogadott határozat. Ebben a felfogsában és el)hez a határozathoz kötelességünk most 
minden szinten, a helyi feladatainkat számba vennünk és feladattervekbe foglalnunk. 

E nehéz és minden vonatkozásban jelentős feladatokat nem a kapitalista országok 
által megtett úton és módon kívánjuk elvégezni, gondjainkon nem kapitalista módsze
rekkel akarunk urrá lenni. Nem alkalmazhatjuk a kapitalizmus „teljes eszköztárát". Nem 
törekedhetünk más népekre, vagy országunk egyes rétegeire áthárítani a megoldás ter
heit. Egész népünk együttes tevékenysége és csakis saját munkánk lehet a megoldás biz
tosítéka. 

Kétségtelen, hogy törekvéseink jelenleg bizonyos feszültséget és problémát is 
eredményeznek. Különösen érzékenyen érintőek az életszínvonal, a szociális stb. vonat
kozásban jelentkező következményei. Nem hurrázó propagandisztikus szándékkal és 
nem bagatelizálva e körülményeket, de mégis kiemelném, hogy mindezeket azonban 
már nem a gyengén fejlett agrár-ipari ország szintjén, nem az 1940-1950-es évek színvo
nalán kell megtennünk. Amikor e halaszthatatlan lépésekre szántuk el magunkat, maga
biztosan mondhatjuk, nem fog olyan terheket hárítani hazánk lakosságára, mint ame
lyet előzőleg hordott; nem fogja olyan helyzetbe és körülmények közé sodorni állam
polgárainkat, mint amilyenekben az említett - megelőző - időszakban objektíve éltek. 
Belső helyzetünket tekintve voltak kadvezőbb időszakaink is e lépések megtételére, de 
jelenlegi körülményeink sem „kedvezőtlenek". 

Összegezve tehát, egy gazdaságilag fejlett, s ezzel összhangban álló felépítmény rend
szerrel rendelkező szocialista ország megteremtését tűztük célul, melyet a testvéri szo
cialista országokkal összefogva, a nemzetköziség legfejlettebb tudományos és technikai 
stb. eredményeket hasznosítva, de a kedvezőtlen nemzetközi hatásokat kivédve, belső 
helyzetünk és munkánk fogyatékosságait kiküszöbölve szándékozunk elérni. Kihatása, 
következménye lényeges és meghatározó lesz életünkre. Együttes munkával biztosítsuk 
megvalósulását. 
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