
logh Edgárhoz; felvázolja az Üt szellemi 
erővonalait, a Korunkhoz fűződő kapcso-
latát stb.). A lényeges mégis az, hogy 
Csanda Sándor könyve meggyőzően bizo-
nyítja Fábry Zoltán irodalomtörténeti je-
lentőségét, méltatja kiemelkedő írói ér-
tékeit, nem hallgatja el botladozásait, 
kiemeli szigorú önítéleteit — mindezzel 
emberi méreteit példázva. Szerencsére 
vannak már olyan művek (például Ko-
vács Győző említett monográfiája), ame-
lyek Fábry munkásságának nemcsak 
egyetlen korszakát, nemcsak művének 
egyetlen szeletét tárgyalják, hanem egész 
életművét a maga összetettségében vizs-
gálják. 

Csanda Sándor műve így is figyelemre-
méltó szellemi alapállásból kínál plasz-
tikus portrét Fábry Zoltánról. Magáévá 
teszi Fábry krédóját: „Nem szabad sem-
mit sem véka alá rejteni, sem hibákat, 
sem gátlásokat, sem elzuhant reménye-

ket." Barátjának és fegyvertársának em-
léke előtt azzal tiszteleg, hogy kimutatja 
Fábry életművének maradandóságát. A 
buktatók, a tévedések feltárása azért sem 
csökkenti az életmű értékeit, mert első 
kézből Fábry mutatott rájuk, de az sem 
csökkentené, ha e fogyatékosságot az utó-
dok hozták volna felszínre. A tévedések 
csak akkor törik meg egy kritikai mű ér-
tékálló voltát, ha a tévedéseket igazsá-
gokká kenik fel vagy elhallgatják. 

Ha fel is merültek bennem Csanda 
Sándor könyvének egyes értelmezéseivel 
szemben bizonyos fenntartások, a köny-
vet igen fontos teljesítménynek tartom a 
marxista szellemű kritikai örökség érvé-
nyes megközelítésében. Nem a lehetséges 
hibák, tévedések semlegesítik egy becses 
irodalmi-kritikai hagyaték vonzását, ha-
nem az igazság megkerülése vagy rejte-
getése. Csanda Sándor ezt a csapdát el-
kerülte. 

Robotos Imre 

A demokrácia folytonossága 

A tudományos szocializmus és az utó-
pikus szocialista áramlatok között óriási 
elméleti távolság, igazi episztemikus sza-
kadás van. Ez az elhatárolás a tudomány 
és a szónak Gramsci-i értelmében vett 
köznapi gondolkodás különbségének fe-
lel meg. Bár legújabb könyvében*, amely 
a tudományos szocializmus körébe tar-
tozó tanulmányait öleli fel, Radu Florian 
nem utal erre a különbségre, mi fontos-
nak tartjuk hangsúlyozni, hogy a tudo-
mány és az utópia viszonya nem csak tör-
ténelmi jellegű, olyan értelemben, hogy 
a tudományos elméletet történelmileg 
többé-kevésbé tudománytalan utópikus 
elképzelések előznék meg. A különbség 
természetesen minőségi értelemben is 
fennáll: a tudományos szocializmus — 
bizonyos történelmi helyzetekben ideoló-
giailag szükségszerűen (pedagógiai szem-
pontokból is) leegyszerűsített — elmélete 
a politikai köztudatban utópikus képze-
teket szül, amelyek aztán egy dogmati-
zált politikai gyakorlat elméleti meg-
alapozóivá válnak. Ilyen például az a — 
Radu Florian által is bírált — elképzelés, 
amely szerint a szocializmus fejlődése 
nem ismer jól elhatárolható, hosszabb 
időre kiterjedő történelmi szakaszokat, 
hanem a szocializmus csupán a tőkés 
társadalomról a kommunizmusra való rö-

* Radu Florian: Procese sociale contemporane. 
Editura politică. Buc., 1980. 

vid átmeneti időszak lenne. Az ilyen és 
hasonló, a történelmi fejlődés és a társa-
dalmi determinizmus törvényszerűségei-
vel ellentmondásba kerülő, az elmélet 
tudományosságát veszélyeztető elképzelé-
sek kiküszöbölése teszi szükségessé az el-
mélet tudományos tartalmának felfrissí-
tését a társadalomtudományi kutatások 
legújabb eredményeivel. 

A társadalmi determinizmusnak glo-
bális determinizmusként való kezelése a 
szerző elméleti munkásságának kiemel-
kedő gondolata, amelyet egyik előző 
könyvében (Introducere în teoria mar-
xista a determinismului social. Editura 
ştiinţifică şi enciclopedică. Buc., 1979) 
rendszerelméleti alapon fejt ki, és a mar-
xista társadalmi determinizmuselmélet 
hagyományos, eldogmatizált kategória-
rendszerének kritikai lebontására alkal-
maz. 

A globális determinizmus fogalma 
a rendszerelmélet eredményeit értékesíti 
társadalmi téren, és lehetővé teszi egy 
olyan gyakorlatilag is funkcionális deter-
minizmuselmélet kidolgozását, amely 
tudományos igényű képet nyújthat a je-
lenkori társadalmak mozgását, fejlődési 
irányait meghatározó fő erővonalakról. 
Ezért jelenlegi könyve úgy is tekinthető, 
mint egy előzetesen kidolgozott elméleti 
konstrukció konkrét társadalmi jelensé-
gekre való alkalmazásának kísérlete, 
amelynek elméleti következtetései új 



megvilágításba helyezik a tudományos 
szocializmus egész rendszerét. 

A globális determinizmus fogalma a 
globális társadalmi rendszer fogalmára 
épül. A szerző felfogásában a társadalom 
(mint egész) olyan rendszer, amely spe-
cializált viszonyok alegységeiből tevődik 
össze, és önszabályozásra, valamint a ter-
mészeti környezetével való viszonyának 
szabályozására képes. Rendszerjellege az 
alegységek kölcsönhatásából, kölcsönös 
kiegészítéséből adódik, amelyek a tota-
litás működését és fejlődését biztosítják. 
Az egyes alegységek is belső önszabályo-
zó funkcióval rendelkeznek, s ugyanak-
kor alá vannak rendelve az egész szabá-
lyozó eszközeinek, ezért részrendszerek-
nek tekinthetők. A rendszer fogalmához 
szükségszerűen társul a struktúra és a 
funkció fogalma. A struktúra azoknak a 
viszonyoknak a hálózata, amelyek bizo-
nyos keretek között változatlanok, vagyis 
ugyanazon viszonyban maradnak a rend-
szer egészével. A változatlanság itt nem 
azonos a statikussal, hanem a rendszer 
stabilitására, egyensúlyállapotára utal. 
Az egyensúlyon belül a rendszer dinami-
kus egész, vagyis változatlan struktúrája 
minden alegységének jól meghatározott 
optimális működéséből adódik. A tár-
sadalmi részrendszerek funkcionalitását 
az biztosítja, hogy meghatározott emberi 
érdekeket és szükségleteket elégítenek ki. 
A globális rendszerként felfogott társa-
dalom tanulmányozása a tudományos 
szocializmus számára jelentős módszer-
tani következményekkel jár. Hozzásegít 
az olyan módszertani torzítások, elégte-
lenségek kiküszöböléséhez, amelyek alap-
ján a társadalom bizonyos területeinek 
meghatározó szerepét elhanyagolták, s a 
társadalmi determinizmust egyik (bár fő) 
vonatkozására, a gazdasági meghatáro-
zottságra szűkítették le. A globális de-
termináció ugyanis nem tételez megha-
tározottsági hierarchiát az egyes elemek 
között, ugyanakkor nem tagadja bizo-
nyos alrendszerek (például a gazdaság) 
kiemelkedő, meghatározó szerepét. 

A tudományos szocializmus fontos 
módszertani követelménye a társadalmi 
rendszerek szinkróniájának és diakróniá-
jának megkülönböztetése. A szerző utal 
arra, hogy a legtöbb módszertani hiba 
abból származik, hogy a szinkrónia tör-
vényeit azonosítják az egyes társadalmak 
globális determinizmusával, s ez utóbbit 
a történelmi fejlődés egyetemes megha-
tározottságával. A rendszer szinkróniája 
azonban a struktúrán belül a különböző 
alegységek funkcionalitására vonatkozik, 
vagyis a rendszer jelen idejének dinami-
kájára, amelyből egyensúlyállapota vagy 
egyensúlyhiánya származik. Florian ki-
mutatja, hogy Marx gazdaságelméleté-
ben implicite utal a gazdasági rendszer 

egyensúlyállapotára, s később Buharin 
tárgyalja részletesebben a természet és a 
társadalom, illetve a társadalom elemei 
közti egyensúly problémáját. A polgári 
szociológiában V. Pareto és G. Bouthoul 
ad — a marxizmus felfogásától eltérő — 
meghatározást a társadalmi rendszerek 
egyensúlyállapotára. 

A szerző felfogása szerint a társadalmi 
rendszerek egyensúlyállapotát a rendsze-
rek belső szabályozó és önszabályozó vi-
szonyai biztosítják, amelyek lehetővé te-
szik a felmerülő működési zavarok és 
válsághelyzetek túlhaladását. Ezzel szem-
ben az egyensúlyvesztés a részleges 
(egyes esetekben visszafordítható) válsá-
gok, illetve az általános válság formájá-
ban nyilvánul meg, amely a lehetőségek 
kimerülését jelzi. 

A diakronikus elemzés feladata feltár-
ni a rendszer változatlan struktúrája és 
fejlődési iránya közti összefüggést. A 
szinkronikus elemzéssel szemben, amely 
a rendszer fennmaradási körülményeit 
tisztázza, a diakrónia a rendszer szerke-
zetében és működésében bekövetkező vál-
tozások, módosulások, fejlődési tenden-
ciák okait, mozgását, irányát tanulmá-
nyozza. A fejlődés forrását a globális 
rendszer, valamint az egyes részrendsze-
rek belső ellentmondásaiban jelöli meg, 
s kimutatja magának a fejlődési folya-
matnak a belső ellentmondásosságát. A 
rendszer mozgása viszonylag jól megkü-
lönböztethető fokozatok láncolata, ame-
lyek mindenike az előzőek szintézise, s 
mindaddig a globális társadalmi rend-
szer evolúciójának megnyilvánulása, amíg 
ez a folyamat a rendszer keretei között 
marad. Az evolutiv mozgás azonban el-
lentmondásos: az egyensúlyállapot fenn-
tartására irányuló tendenciák összeadód-
nak benne az egyensúlybomlasztó, a 
rendszer kereteinek széttörésére irányuló 
törekvésekkel. Ez az ellentmondás vezet 
el egy új rendszerre való minőségi átme-
nethez. Ezért a társadalmi diakrónia 
elemzése a rendszer mozgási irányát, a 
történelmi fejlődés általános törvényét 
jelzi, s ezen alapul a tudományos szocia-
lizmusnak egy másik módszertani pozi-
tívuma: a társadalmi rendszerek jövő-
beni megnyilvánulási formáinak előrelá-
tása a társadalmi determinizmus ismere-
te alapján. 

A továbbiakban a szerző a jelenkori 
kapitalizmus szerkezetének és mozgási 
folyamatainak részletes elemzésébe bo-
csátkozik, konkrét anyagon is bemutat-
va-alkalmazva a fentebb vázolt elméleti 
modellt. Elemzi a jelenkori kapitalizmus 
bizonyos válságtüneteit, például az ál-
lamnak a gazdasági életbe történő be-
avatkozását, a gazdasági rendellenességek 
átpolitizálásának tendenciáját, valamint 
a szellemi kultúra heterogén mivoltát 



amelyre az jellemző, hogy nincs teljes 
mértékben alárendelve az uralkodó osz-
tály érdekeinek. Ebben az összefüggésben 
az elidegenedés folyamata is a társada-
lom önszabályozó funkciójának visszás-
ságában mutatkozik meg, vagyis abban, 
hogy az emberi tevékenységhez kötődő 
legfontosabb folyamatok kikerülnek a 
társadalmi szabályozás és önszabályozás 
mechanizmusának hatóköréből, s adott 
körülmények között a társadalom stabi-
litását és egyensúlyállapotát mélyen 
romboló jelenségekké válnak. 

A könyv további fejezeteiben a szerző 
a szocialista forradalom feltételeit elem-
zi kimutatja, hogy a szocialista forrada-
lom klasszikus elméletei a gyengén fej-
lett polgári társadalmak talaján kidol-
gozott fogalmakat, eszméket forgalmaz-
nak, és általában aláértékelik a képvi-
seleti demokráciák szerepét és lehetősé-
geit az új társadalmi rendszerre való át-
térés folyamatában. A XX. század máso-
dik felében új elemek jelennek meg a 
szocialista forradalom elméletében, új 
szemszögből közelítjük meg és értékeljük 
a szocialista forradalom kirobbanásának 
és győzelmének feltételeit. A szempont-
váltásra a forradalmi stratégiák diverzi-
fikálódása jellemző, olyan stratégiák ki-
dolgozása, amelyek figyelembe veszik a 
fejlett tőkés országok demokratikus ha-
gyományait. A munkásosztály egyre in-
kább abban érdekelt, hogy a tőkés tár-
sadalom általános válságát demokratikus 
úton lépjék túl, egy olyan alternatívában, 
amely elkerülhetővé teszi a gazdasági, 
politikai és katonai katasztrófák halmo-
zódását. Ezért a szocialista forradalom 
hosszadalmas strukturális és funkcionális 
átalakulások folyamata, amely megváltoz-
tatja a társadalmi-politikai viszonyokat, 
megalapozza az újító társadalmi csopor-
tok és osztályok hegemóniáját. 

A szerző külön kitér a szocialista de-
mokrácia és a politikai vezetés lényegi 
összefüggéseire. Kimutatja, hogy a létre-
jött szocialista társadalmakban milyen 
társadalmi rendellenességekhez és elide-
genedéshez vezethet, ha a társadalmi 
változások szubjektumai és következmé-
nyeinek viselői nem vesznek részt az op-
ciók és a döntések kidolgozásában, ha 
nem nyilváníthatják ki kellőképpen aka-
ratukat. Ahhoz, hogy a vezetés a szocia-
lizmusban se legyen technokratikus jel-
legű, fontos a gazdasági döntéshozatal 
demokratizálása. A szerző utal arra, hogy 
a szocialista politikai rendszer elméleti 
kérdései sokáig klasszikus tételek ismé-
telgetésére redukálódtak, az egyszeri ta-
pasztalat kanonizálására, amely nem ren-
delkezett minden szempontból az egyete-
mes érvényűség attribútumaival. Ez annál 
is inkább fontos kérdés, mivel a politikai 
rendszer a szocialista társadalomnak 

olyan autonóm részrendszere, amelynek 
megszervezése és működése egészében 
meghatározza a társadalom funkcionali-
tását, s ezért közvetlenül összefügg az új 
típusú szocialista viszonyok demokratikus 
tartalmával. Ilyen értelemben a munkás-
osztály vezető szerepe a szocialista tár-
sadalomban és államban nem jelent egy-
úttal kiváltságos helyet, a szövetséges 
társadalmi osztályok és csoportok fölötti 
uralmat. A szocialista demokrácia a po-
litikai viszonyoknak egy bizonyos funk-
cionalitását jelenti, amely társadalmi ön-
kormányzatot feltételez, az összes osztá-
lyok és rétegek részvételét nemcsak a 
végrehajtásban, hanem a döntéshozatal-
ban is. A szerző itt Valter Romant idézi, 
aki szerint a szocialista demokrácia a 
hatalom társadalmi ellenőrzését („ellen-
hatalom") jelenti, az ellenőrzés pedig 
magában foglalja a képviseletiség mód-
ját és fokát. A szocialista demokrácia 
ilyen értelemben az előző demokráciák 
normáit és formáit folytatja, új tartalmak-
kal gazdagítva ezeket. Ezt a folytonossá-
got azonban a szocializmus építésének 
eddigi szakaszaiban sok esetben elhanya-
golták vagy aláértékelték. 

A szocialista demokrácia a kommunista 
párt vezető szerepére is kiterjed. A párt 
vezető szerepe akkor ténylegesen demok-
ratikus, ha nem válik erőltetett, kény-
szerített, kívülről diktált tényezővé, ha-
nem a társadalmi osztályokkal és cso-
portokkal való szövetségen alapuló 
együttműködésben nyilvánul meg. Ez 
feltételezi az állandó dialógust az összes 
társadalmi rétegekkel, valamint a bürok-
ratizmus s a formalizmus kiküszöbölését, 
amelyek eltúlzása adott körülmények 
között az elidegenedés forrásévá válhat. 
A politikai döntés csak annyiban járul-
hat hozzá az elidegenedés megszünteté-
séhez, amennyiben humanizálja az ob-
jektív szükségszerűség minden megnyil-
vánulását. 

A könyv utolsó fejezetében a szerző a 
társadalom és egyén viszonyának elemzé-
sére tér ki a szocializmus körülményei 
között. Ilyen szempontból a fő hangsúly 
az egyéneknek a szocialista társadalomba 
való integrációjára tevődik, amely egy 
autentikus társadalmi szerződés létrejöt-
tében egy új típusú társadalmi funkcio-
nalitásként valósulhat meg. A szocializ-
mus természetéből adódóan nincs antagonizmus a társadalom egésze és az egyes 
társadalmi csoportok között, de szó lehet 
a társadalomba kellőképpen nem integ-
rált egyénekről vagy ezek csoportosulá-
sairól. Ez a probléma nagyobb figyelmet 
követel az elidegenedés elméletének, 
amely a szocializmus körülményei között 
stratégiailag így fogalmazható meg: nem 
elég az elidegenedés okait megszüntetni, 

hanem az egyénre való kihatásait is fel 



kell számolni. Ez együtt jár a társadalom 
és annak intézményrendszere egyénfölöt-
tiségének, szakralizációjának meghaladá-
sával, a társadalmi érdekek és intézmé-
nyek teljes érvényű humanizálásával. 
Csak így nyerhet valóságos tartalmat a 
mindmáig utópikusnak tűnő kanti meg-
fogalmazás, amely szerint az ember ön-
magában cél. Ezt így fordíthatnók le a 
gyakorlat nyelvére: a társadalom van az 
emberért, nem az ember a társadalomért. 

A szocialista társadalom rendszerfelfo-
gása kimutatja: a szocialista társadalom 
megvalósítása feltételezi, hogy — egysé-
ges autonóm rendszerré szerveződve — 
minden vonatkozásban túlhaladja az elő-
ző társadalmak történelmi korlátait. Ez-
zel olyan perspektívát nyit az emberiség 
számára, amely a megvalósult humaniz-
mus és szabadság reményének forrásává 
válhat. 

Veress Károly 

KÖNYVRŐL KÖNYVRE 

KOVÁCS ÁKOS: BÉCS UTÁN — PÁRIZS ELŐTT. JÓZSEF ATTILA 
HATVANBAN 

A Hatvany Lajos Múzeum 5. füzeteként megjelent kiadvány mind a választott 
tárgy közérdekűsége és tudományos megközelítése tekintetében, mind grafikailag-
nyomdatechnikailag messze túllép a többnyire helytörténeti jellegű vidéki vállal-
kozásokon. Kovács Ákos (aki a hatvani múzeumi füzetek szerkesztője is) példás 
lelkiismeretességgel gyűjtötte össze, jegyzetelte és magyarázta mindazt a dokumen-
tumanyagot, leveleket, cikkeket, verseket, képeket, amelyek József Attila költői 
pályáján a hatvani momentumot megvilágíthatják. Bécs után és Párizs előtt József 
Attila a XX. század eleji magyar irodalomban jelentős szerepet játszó mecénás-író, 
Hatvany Lajos vendége volt, a Deutsch-kastélyban, 1926 augusztusában. (Ezt meg-
előzően Bécsben találkoztak; Lesznai Annával, Hatvany unokatestvérével ugyancsak 
kapcsolatban állott a költő 1925 őszétől.) 

Az életrajzi és filológiai adalékok, helyesbítések mellett a hatvani vonatko-
zások a József Attila-probléma néhány lényegi kérdését is érintik. Érdemes kiemelni 
például, hogy ,,a költőnek Hatvanyval szemben szabályos apakomplexusa volt". 
Kovács Ákos ezt az állítást Hatvanynak az ötvenes évek elején keletkezett, könyv-
ben még publikálatlan József Attila-tanulmányával támasztja alá. Az ide vonat-
kozó részlet: „Ami a bőgést illeti, melyet Attila a levelében emleget, az csakugyan 
megtörtént. Mégpedig épp e többnapos tartózkodása folyamán a házban. Mert este, 
amikor én már lefeküdtem, az ágyam szélére ült, s belebeszélgettünk az éjszakába. 
Egyszercsak elsírta magát, s fölém hajolt, homlokomat csókolta, s azt magyarázta, 
hogy apja helyett én vagyok az apja . . . Még akkor nem sejtettem, hogy szegény 
Attila idegbajának első jele volt ez a kínos jelenet. S bevallom húzódoztam előle. 
Aminthogy végeérhetetlen marxista és freudista, magánbeszédszerűen és egyhan-
gúan ledarált előadásai is inkább taszítottak, mint vonzottak. Hiába igyekeztem 
titkolni a normálember ösztönös húzódozását az abnormitás elől — megérezte. 
Ezért mondta sokszor: Maga nem szeret, Laci bácsi! Pedig szerettem, testvérien, 
de az egészséges idegeimnek ösztönös reakciója ellen a dúlt idegzetű szegény Atti-
lával szemben fájdalom, tehetetlen voltam." 

(Érdekes, József Attila erdélyi kapcsolatait követve, számunkra különösen ér-
dekes és fontos asszociáció: Gaál Gábor ugyancsak fiúi érzéseket táplált „Laci bácsi", 
Hatvany iránt, amint erről levelei tanúskodnak. A Gaál—József Attila-kapcsolatnak 
bizonyára ez az egyik forrása, magyarázata!) 

idézett tanulmányában Hatvany szóvá teszi a Babits és József Attila közötti 
konfliktust is. Íme: „Babits minden versét könyv nélkül tudta, ezért fájt neki úgy, 
hogy Babits a Baumgarten díjat megtagadta neki [!]. Szegény fiú képes volt órákig 
elmonologizálni a rajta esett, valóban égbe kiáltó injuria ellen. Amikor a fél-díjat 
kapta, valósággal felhördült. Nem bírt magával; úgy írta a cikkét Babits ellen, 
mintha csak maga ellen írna, minden szóval káromolva, amit legjobban szeretett; 
már ti. Babits költészetét s abban Babits személyét." (Kovács Ákos helyreigazítja 




