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Kitérő: minek nevezzük?  

• Eredetileg: szocializmus, annak két fokozata  

osztálytársadalom, a proletárdiktatúra   

osztály nélküli társadalom 

• Később:  

az első fokozat a szocializmus  

a „végső” forma a kommunizmus 

• Megkülönböztetés a nyugati 

szociáldemokráciától: a szovjet övezet 

= a létező szocializmus = szocializmus 

= kommunista rendszer 



A kommunista rendszer 
• Nem közgazdasági teória és praxis kívánt lenni  

• Társadalomkép és az általa determinált politikai 

idea megvalósításának eszköze 

• Megvalósított változata:  

az erőforrások központosítására törekedve 

felszámolja az intézmények és személyek 

szuverenitását,  

autoriter politikai rendszer, 

proletárdiktatúra helyett diktatúra  

a proletáriátusra hivatkozva  



Miért kell szocializmus (kommunizmus)? 

• Tekintsük evidensnek, hogy a kapitalizmus, irritáló, 

igazságtalan elemekkel terhelt 

• Különösen áll ez a magántulajdonra épülő 

piacgazdaság 20. század első évtizedeiig létező 

formájára  

• Intellektuális és emocionális alapon is elfogadhatatlan, 

hogy a világnak ilyennek kell lennie  

• Néhány példa: 

társadalmi egyenlőtlenségek,  

a piac utólagos szabályzó jellege, és ennek 

következményei, 

harc a piacokért, háborúk 



Miért kell szocializmus (kommunizmus)? 

(folyt.) 
• Marx elképzelése: 

a felsorolt okok szükségszerűen forradalomhoz vezetnek, a 

kisajátítók kisajátításához, 

a szocializmus a kapitalizmus meghaladása, miként a 

történelemben mindig az előző társadalmi formáció 

meghaladása volt a következő (ősközösség, rabszolgatartó, 

feudális, kapitalista), 

meghaladás: a szocializmus a „túlérett” kapitalizmusnál jelenik 

meg, amikor a termelési mód (kapitalizmus, nagyüzemi 

termelés, koncentráció) a termelőerők fejlődésének akadályává 

válik,  

• Lenin lejjebb viszi a mércét: már az orosz kapitalizmus is 

elég érett 

• Az 1. világháború brutálisan megmutatta a rendszer bűneit 



Hogyan lesz szocializmus? 

• Minden marxista számára axióma, hogy 

a munkásosztály érdekelt a kapitalista rendszer lebontásában  

felszabadulás csak akkor lehet, ha  

a) véget vetnek a munkaerő áruba bocsátásának  

b) a termelőeszközök magántulajdonának 

„az igazi, a végső”, a mindent eldöntő cél, a proletáriátus osztályküzdelmének 

végső értelme: minden további osztályküzdelmet lehetetlenné tenni 

• De addig amíg nem jön létre az osztályok nélküli szocialista (kommunista) 

társadalom, a munkásosztály érdekei alapján ragaszkodik 

a magasabb bérhez, 

a rövidebb munkaidőhöz,  

a jobb munkakörülményekhez, 

a választójoghoz, 

a szólásszabadsághoz, 

a jogrendhez, 

a történelem folytonosságához   



Hogyan lesz szocializmus? (folyt.) 

• Az érdek és annak felismerése nem azonos  

• A rövid távú érdekekért a kapitalizmuson belül lehet 

fellépni, ami gyengíti a rendszer elleni harcot 

• Csak a pillanatnyi érdekektől, hagyományoktól 

elszakadni képes kevesek cselekszenek a végső cél 

jegyében 

• A kevesek, az élcsapat, a kommunisták pártjának 

feladata, küldetése  

„bevinni” az osztálytudatot az elnyomott tömegekbe,  

elfogadtatni, hogy felszabadulás csak akkor lehet, ha 

véget vetnek a munkaerő áruba bocsátásának, a 

termelőeszközök magántulajdonának 



Hogyan lesz szocializmus? (folyt.) 

• A kommunista elképzelés 

a fennálló kritikájából indul ki  

feltételezi, hogy megteremthető a magántulajdonra, bérmunkára épülő piacgazdaság 

hátrányait meghaladó  

új hátrányok nélküli berendezkedés 

• Vagyis: egy társadalomképre és az általa determinált politikai ideára épül és 

nem gazdasági elmélet.  

• A kommunizmus választása súlyos erkölcsi döntés (Lukács György 1918. 

végén, A bolsevizmus mint erkölcsi probléma). 

• A kommunizmus – elvi – választása után az érintettek számára felmerül: 

megérett-e a helyzet a radikális változásra?  

ennek nincsenek objektív kritériumai  

a régi történelem érettségi ún. „B” tétel (Lenin nyomán): az uralkodó osztály nem tud, 

az elnyomottak nem akarnak a régi módon élni – de ezt honnan lehet tudni? 

soha nem lehet olyan a helyzet, amelyben teljes bizonyossággal tudható: a helyzet 

megérett 

a rögtöni és bármi áron való megvalósításra irányuló akarat legalább olyan fontos, 

mint az objektív viszonyok 



Hogyan lesz szocializmus? (folyt.) 
        

• Eldöntendő:  

a demokrácia a szocializmusnak csak taktikája vagy integráns része?  

harci eszközként él vele, amíg az elnyomó osztályok jogba foglalt és jogtalan 

terrorja ellen küzd és utána elveti?  

vagy meg kell várni, amíg demokratikus úton győz a kommunista elképzelés? 

• Következmények a válasz függvényében  

a demokratikus út 

a) számolni kell azzal, hogy az emberiség többsége még nem akarja az új 

világrendet 

b) ha nem akarnak  a kommunisták a többség akarata ellenére cselekedni, tanítva 

és hitet terjesztve meg kell várnunk, amíg a többség önakaratából megszületik, 

amit a tudatosak régen akarnak  

a nem demokratikus út  

a) megragadják az alkalmat és megvalósítják az új, forradalmi rendszert  

b) akkor a diktatúra, a terror, az osztályelnyomás álláspontjára kell helyezkedniük  

c) akkor a proletáriátus osztályuralmát, az utolsó és természeténél fogva 

legkíméletlenebb, legleplezetlenebb osztályuralmat kell az addigi 

osztályuralmak helyébe tenni     



Hogyan lesz szocializmus? (folyt.) 

• A demokratikus út  

ez a kommunisták számára„csak” emberfeletti lemondás és 

önfeláldozás, mert nem azt teszik, amit helyesnek tartanak,  

együttműködést jelent olyanokkal, akik a végcél tekintetében 

ellenségesek,  

az egyenes útról való letérés öncélúvá válhat 

• A diktatúra veszélye  

Belzebubbal űzve ki a Sátánt semmisítik meg a kommunisták az 

osztályuralmakat, ide értve a proletárdiktatúrát is, 

de lehet a jót rosszal megvalósítani? 

lehet a szabadságot az elnyomatás útján elérni?  

a kommunista elképzelés, a bolsevizmus azon a metafizikai 

föltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhat,  

hogy lehetséges az igazsághoz keresztülhazudni magukat 



Hogyan lesz szocializmus? (folyt.) 
• Kitérő:  

  - Lukács György idézett írásában még a 

demokratikus utat választja;  

  - néhány héttel később, egy másik írásában (és a 

magyar kommunista pártba belépésével) a diktatórikus út 

mellé áll (Taktika és etika), mert elveti a kapitalizmus 

demokratikus meghaladásának lehetőségét 

• A demokrácia szabályainak elfogadása és a 

kommunizmus választása összeegyeztethetetlen! 

• A hatalom megszerzése – a fentieknek megfelelően – 

már önmagában is felhatalmazást ad a terrorra, 

diktatúrára 



A rendszer prototípusai 

• Az eredeti elképzelés: két szakasz, szocializmus, kommunizmus, 
viszonylag pontos kritériumokkal  

1. szakasz: proletárdiktatúra 

2. szakasz: osztály nélküli társadalom  

• A „létezett” szocializmus: a valóságra reagálva homályos, sőt 
félrevezető megnevezések, új korszakolás:  

népi demokrácia = a 2. világháború után a szovjet érdekszférába 
került országok = „még” nem proletárdiktatúra, már nem 
kapitalizmus, 

szocializmus alapjainak lerakása; hivatalosan nincs elválasztva 
az előzőtől és csak utólag nyilvánítják befejezettnek, gazdasági 
fejlettségi, társadalmi tagolódási  kritériumok alapján 
(Magyarországon 1962-ben),  

fejlett szocializmus építése, 

kommunizmus építése, csak a Szovjetunióban. 

 



A rendszer prototípusai (folyt.) 

• Kornai: három prototípus (modell), egymást 

követő szakaszok: 

– a forradalmi átmenet rendszere 

(kapitalizmusból a szocializmusba), 

– a klasszikus rendszer, 

– reformszocializmus, reformrendszer, 

– plusz egy: posztszocialista rendszer, átmenet 

a szocializmusból a kapitalizmusba. 

 



A politikai gazdaságtan tankönyvek 

leírása 
• Kitérő. Mi a politikai gazdaságtan?  

• A kommunista rendszer katekizmusnak tekintett „tudománya”, 

polgazd; vö. tudszoc, Foxi Maxi!  

a kapitalizmus leírása Marx vulgarizált változata,  

a szocializmus apológia; szovjet kiadású tankönyve 

(Polityicseszkaja ekonomija. Ucsebnyik, 1954, magyarul 1955) 

még Sztálin idejében kezdik, s lényegét tekintve változatlan 

maradt mindvégig  

• Kornai János: A szocialista rendszer című átfogó művének 

alcíméül ezt választotta: Kritikai politikai gazdaságtan és jelzi: 

irónia is rejlik abban, amikor a szocializmus (kommunizmus) 

katekizmusaként használt „tudomány” megnevezését idézi fel 

• Persze használják a közgazdaságtan szinonimájaként is 



A politikai gazdaságtan tankönyvek 

leírása (folyt.) 

Miért kell szocializmus (kommunizmus)? 
  

 1954/55 

 - „A tőkés termelési mód és a burzsoá társadalomban folyó osztályharcfejlődésének 

egész menete elkerülhetetlenül arra vezet,hogy a kapitalizmust forradalmi úton a 

szocializmus váltja fel. … A termelési viszonyok s a termelőerők jellege közötti kötelező 

összhang törvénye parancsolóan írja elő a régi, burzsoá termelési viszonyok 

megszüntetését és új, szocialista termelési viszonyok létrehozását…” 
 

 1979/80 

 „A kizsákmányoltak munkájának eredményeit mindig a kizsákmányolók osztálya sajátítja 

el. A kizsákmányolt dolgozók az általuk megtermelt gazdagságból csak azt a részt kapják 

meg, amelyre a munkaképességük puszta fenntartásához szükség van… Az osztályok 

léte azonban nem örök jelenség. ...”  

 „A társadalom fejlődése, mint azt az emberiség egész története bizonyítja, alacsonyabb 

fokoktól magasabb fokok felé halad. A társadalmi fejlődés legmagasabb foka, 

a legfejlettebb társadalmi forma, a világ dolgozói által vívott forradalmi harc végcélja  

– a kommunista társadalom.” 



A politikai gazdaságtan tankönyvek 

leírása (folyt.) 
Mit ígér a szocializmus? 
 

1954/55 

„A proletárforradalom  

Nem találja maga előtt a szocialista gazdaságnak akár csak valamelyest is kész formáit.  

A termelőeszközök társadalmi tulajdonán alapuló szocialista rend nem fejlődhet ki a magántulajdonon 

alapuló polgári társadalom méhében.”  

„A munkásosztály hatalomra jutása csak kezdete a proletárforradalomnak, s a munkásosztály a hatalmat 

használja fel a régi gazdaság átalakítására...” – ez a proletárdiktatúra.  

A proletárdiktatúra  

átmeneti időszak a hatalom megszerzésével kezdődik és a szocializmus felépítésével ér véget, 

lerombolja a régi, a dolgozó tömegek elnyomására alkalmas államgépezetet, 

szocializmus győzelme felszámolja az antagonisztikus osztályokat. 

A kommunista társadalom  

két fejlődési fok, az alsó a szocializmus, a felső a kommunizmus, 

mindkettő gazdasági alapja a termelőeszközök társadalmi tulajdona, 

a  társadalmi tulajdon uralma következtében a népgazdaság tervszerűen fejlődik, 

a  cél, mindkét fokon a társadalom növekvő anyagi és kulturális szükségleteinek maximális kielégítése. 



A politikai gazdaságtan tankönyvek 

leírása (folyt.) 

Mit ígér a szocializmus? 
 

1979/80 

A proletárforradalom 

„A kapitalizmusból a szocializmusba vezető átmenet objektív 

szükségszerűségének a lényege az, hogy a tőkés rendszer méhében 

megérettek az anyagi és társadalmi feltételek egy haladóbb társadalmi rendszer 

– a szocializmus számára.” 

A proletárdiktatúra  

A társadalom szocialista átalakítása a proletariátus diktatúrájának forradalmi 

megszilárdításával kezdődik…  

A munkásosztály az általa megteremtett államot a burzsoázia gazdasági, politikai 

és ideológiai hatalmának teljes felszámolására, a legfőbb feladat – az új 

társadalom felépítésének – megvalósítására használja fel.” 



A politikai gazdaságtan tankönyvek 

leírása (folyt.) 

Kitérő: reformált változat   

 

1985 

A proletárforradalom helyett 
 

„Napjaink bonyolult gazdasági és politikai világhelyzetében – s ismerve az elmúlt három-

négy évtized fejlődési tapasztalatait – elhamarkodott dolog volna a kapitalizmus alapvető 

ellentmondásainak kiéleződéséből közvetlenül arra következtetni, hogy a közeli jövőben 

a tőkés termelési mód gyors összeomlása várható.  
 

Tudjuk viszont, hiszünk benne, hogy ma már létezik egy szocialista termelési mód, amely 

nem a magántulajdon elvének szentségére épül, s emiatt a társadalmi fejlődés olyan 

lehetőségeit is magában rejti, amelyeket a kapitalizmus nem.  
 

A szocialista és a tőkés termelési mód két egymás mellett létező gazdasági rendszerben 

funkcionál, s mindkét világgazdasági rendszer súlyos gazdasági-társadalmi gondokkal 

küzd.” Hiba volna feltételezni, hogy a kapitalizmus nem tud ezekkel a gondokkal 

megküzdeni. 



Az óra tematikája 
Az elképzelt szocializmus 

• A kommunista rendszer gazdasági elmélete és gyakorlata nem közgazdasági 

teória és praxis kívánt lenni, hanem egy társadalomkép és az általa 

determinált politikai idea megvalósításának eszköze.  

• A szociális, etikai gyökerek, az igazságosság hirdetésének, a„kisajátítók 

kisajátításának” és az erőltetett, nem szerves gazdasági fejlesztés 

redisztribúciós igényeinek következményei: 

a hatalom önlegitimációja és paternalista jellege 

tulajdoni, rendelkezési, szerveződési és vélemény autonómiák felszámolása, a 

társadalom feletti totális uralom („Belzebubbal űzni ki a Sátánt”) 

• Mi indokolta a kommunista rendszer megteremtését? 

• A későbbiekben kifejtendők előrejelzéseként: a rendszer időben egymást 

követő változatainak prototípusai 

forradalmi, átmeneti rendszer  

klasszikus szocializmus 

reformszocializmus  
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