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BEVEZETÉS  

Az .1960-as évek második felétől az érdek-

viszonyok tanulmányozása a  marxista kutatás egyre nagyobb 

jelentőségü kérdésévé válik. Hazánkban is egyre több publi-

káció .lát napvilágot a közgazdasági, a politikai, a filozó-

fiai és szociológial irodalomban, amelyek az érdekek, az ér-

dekeltség kérdéseit vizsgálják. Az elméleti kutatás számára 

is figyelemkeltő jeler..tőségü, hogy 1972. szeptember 27-29-én 

Székesfehérvárott az MSZMP Központi Bizottsága. Agitációs és 

Propaganda Osztálya a pártoktatók tanácskozásán napirendre 

tüzte az érdek problémakörét, a Magyar Te.levizió Érdek és 

érdekeltség cimme:l_ politikai vitasorozatot rendezett, a gaz-

dasági, politikai gyakorlatban és ezzel együtt  a  marxista 

oktatásban is mind erőteljesebben fogalmazódik meg az igény 

á.. marxista érdekelmélet kidolgozására. 

Az MSZMP XI. Kongresszusán jelentőségének 

megfelelő értékelést kapott az érdekek problémája. Megfogal- 

mazódott, hogy az antagonisztikus osztályellentmondások meg-

szűnése után a. dolgozó osztályok, rétegek alapvető érdekei 

egybeesnek a béke megőrzésében, a szocialista haza épitésé-

ben és az életkörülmények állandó javításában, de társadal-

munkban jelen van  és szerepet kap a társadalmi, a csoport 

és az egyéni érdek. Az érdekek integrált és differenciált 

jellegének egyidejü létezését a szocializmusban ma már a 

kutatók egyértelműen elfogadják. 

A közgazdasági irodalomban többen a tu-

lajdon fogalmával alapozzák meg az érdekeket a filozófusok 

pedig a szükségletekből indulnak ki. Mivel a tulajdon, a 
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birtoklás maga is szükséglet, meggyőződésünk, hogy  az  érdek-

viszonyok elmélete csak a szükségletek sokoldalú tanulmányo- 

zásával, a szükséglet-struktúrával való összefüggésük fe.ltá'-

rásával dolgozható 1i. Addig az érdekek kutatásában jelen- 

tős elméleti előrehaladás nem várható, amíg a társadalmi és 

egyéni szükségletek helyét, szerepét, fejlődésük, változá-

suk okait, körülményeit a munkával, az emberek tevékenysé-

gével való összefüggéseit nem tisztázzuk. A szükségletek 

megismerésére, feltárására irányuló kutatás elősegiti az 

érdekrendszer pontosabb felismerését és a jobb ösztönzést 

is, az érdekek pontosabb megismerése és jobb realizálása 

elősegiti a szükségleteknek, mint hajtóerőnek adekvát ér-

vényesülését. 

A szükségletelmélet kidolgozása a marxista 

filozófiában még a kezdet kezdetén tart, ma még a kidoigo 

zatlan témák közé tartozik. A kidolgozáshoz, a szükségle-

tek értelmezésének, jelentésének, funkcióinak pontos fel-

tárásához, fejlődési folyamatainak, tendenciáinak megérté-. 

séhez rendkivül bonyolult társadalmi folyamatok elemzését 

kell elvégezni, pontósabbá kell tenni ismereteinket a sok-

oldalú, szocialista-kommunista személyiségről is. 

Ez a disszertáció megkisérli a szükségle-

tekre vonatkozó marxista filozófiai kutatás főbb eredményei-

nek összefoglalását. A szükségletek történeti fejlődését, 

a szükséglet-struktúra alakulását vizsgálva, a munkaviszo-

nyok változásával való összefüggését emeljük ki, mert a 

mindenkori termelés szabja meg az egyre bonyolultabbá váló 

szükséglet-struktúrát, és emiatt háttérbe kerülnek a szük-

séglet-struktúra más, igen fontos összefüggései. 
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A szükségletek általános jellemzése után a  szük-

ségletek történeti fejlődését követjük úgy, hogy a  hangsúlyt  

a szocialista társadalmi viszonyok által meghatározott szük-

séglet-struktúra alakulására helyezzük. Emiatt a kapitaliz-

must megelőző és a kapitalista formációk munkaviszonyai és 

az általuk determinált szükségletek vázlatos jellemzésére vál-

lalkozhatunk csak. 

Kutatásunk módszeréül a magyar nyelven rendel-

kezésre álló irodalom egy jelentős részének feldolgozását, 

saját koncepciónk szerinti elrendezését, szintézisét válasz . 

tottuk, s néhány kérdésben a saját véleményünket is rögzit- 

jük. 

Koncepciónk lényege az, hogy, arcig atársadal-

mi szükségletek a történelmi fejlődés folyamán á .l.landóa .n, bő-

vítetten termelődnek újra, folytonos an  differenciálódó,egyre 

bonyolultabbá váló struktúrát alkotnak, az egyének, a minden 

kori, konkrét személyiségek szükségletei a fejlődés sajátos 

útját járják végig. A kapitalizmust megelőző társadalmi for- 

mációkban a személyiség teljesebben jelenik meg, de mivel 

egy-egy sajátos termelői funkcióhoz kapcsolódik, fejlődése 

korlátozott, ennek következtében teljessége is korlátozott, 

szinte statikus teljesség. Kapitalista társadalomban a szük-

ségletek egyoldalúvá válása, a személyiség kiüresedése, el- 

szegényedése Jellemző. Csak a tudományos-technikai forrada- 

lom kibontakozásával megalapozott szocialista-kommunista tár-

sadalmi viszonyok. teszik lehetővé a sokoldalú személyiség, 

a totális egyén kialakulását. A sokoldalú, szükségletekben, 

1,5ép5 éOekben gazdag . szemé.lyiség-típus kialakúlása, mint fo- 

lyaúiat'érvényesül, amelynek iránya a kevésbé sokoldalú, még 

nem teljes'embertől az egyre sokoldalúbb, teljesebb szemé- 

14al icul.á:6a f q.lé halac1. • 



" ... a tőke túlhajtja a munkát 

.természeti szükösségének határain, 

és ily módon megteremti az anyagi. 

elemeket a gazdag egyéniség fejlő-

déséhez, amely éppúgy mindanolda.lú 

a termelésben, mint a fogyasztás-

ban, és amelynek munkája épp ezért 

már nem is mint munka, hanem magá-

nak a tevékenységnek a  teljes  fej-

lődése jelenik meg. 

MARX 



A SZÜKSÉGLETEK ÁLTALÁNOS JELLEMZÉSE 

Tetti  képesség szükséglet  

A szükségletet mint társadalmi jelenséget te-

kintjük vizsgálatunk tárgyának. " Az emberi lényeg a maga 

valóságában a társadalmi viszonyok összessége. " ' L"  Az 

ember, s vele együtt a társadalom lényegét meghatározó alap- 

vető ellentmondás a szubjektum - objektum differenciált . egy-

sége, az ember és környozete, a társadalom és a természet 

egysége és különbsége.Ez a differenciált egység a valóban 

konkrét társadalmi jelenségben, a tettben jelenik meg, ahol 
• 

a szubjektivitás mint hatékonyság,. az objektivitás mint a 

szenvedés különböztethetők meg az egységen belül. Marx e 

gondolatot igy fogalmazta meg: " 0 .. emberi hatékonyság,és 

emberi szenvedés, mert a szenvedés, emberileg megfogva, z 

ember önélvezete" 2 ' /Együtt vizsgálva a Feuerbach-tézisek 

kel, az ellentmondásszubjektiv oldala tehát a hatékony, az. 

eleven, az objektiv oldal pedig a szenvedő, s a kettő együtt 

jelenti az ember specifikumát, sajátos minőségét.,A társada-

lom fejlődése folyamatában teljesedik ki mindkét oldal, az 

objektiv oldal differenciálódásával lesz egyre  sokoldalúbb 

a.szubjektiv is. . 

Az emberi személyiség tehát a marxista em-

berfelfogás alapján úgy áll előttünk, mint időben lejátszó-

dott tettek sokféle, roppant halmaza, a tettek komplex rend- . 

szere. 

1. Marx: Tézisek Feuerbachró .l MEM 3. Bp. 1960. 9. 0. 

2. Marx: Gazdasági - filozófiai kéziratok Kossuth Könyv-

kiadó Bp. 1970. 72. o. 	 . 
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Egy tett sajátja az ?  hogy társadalmilag előidéz valamit i 

"... az ember  folyamat,  pontosabban tetteinek folyamata , "'1 ' /  

az emberek léte nem más, mint tényleges é.letfolyamatuk t  de 

az emberi lényeg nem az egyénekben lakozik, hanem a társa-

dalomban, tehát rajtuk kivi és objektiven. Ezért mondja 

Lucien. Séve azt, hogy " az ember külsőközpontú lény. " 

A tett tehát a marxista emberfelfogás kiin-

duló kategóriája. lehet, amely a 'történelmi materializmusban 

n munkában van  Jelen. A tettnek az a sajátossága gy  hogy elő-

idéz valamit, aminek megismerése .? ényegileg a megértését je- 

lenti, minden  tett .egyik oldalról  egy konkrét egyénnek a tet- 

te t. szub jektivumának a kifejezése, másik oldalról viszont 

egy meghatározott társadalmi világnak a tette, a társadalmi 

viszonyoknak a megnyilvánulása, az.objektiv történeti felté-

telek kifejeződése. A munka általában véve, " ahogy azt egy-

szerit és elvont mozzanataiban .leirtuk, használati értékek 

előállitására irányuló célszerü tevékenység, természeti dol-

gok elsa játitása emberi szükségletek kie.légitésére s  az em- 

ber és a természet között lefolyó anyagcsere általános elő-.  

feltétele 4 az -. mberi élet örök természeti fe.ltéte.le, s ezért. 

független ennek az életnek minden formájától, ellenkezőleg 

az élet valamennyi  társad-almi fOrmá jába.n egyformán közös. " 2 ' /  

A munkát '0  a társadalmi lét ős je.lenségének, modelljének te-

kinthetjük", amely csirájában tartalmazza mindazokat a 

meghatározásokat,  a::olyek a társadalmi 3ét új sajátosságai-

nak lényegét alkotják." 3./ 	 . 

1./ A. Gramsci: Marxizmus-kultúra, müvészet Kossuth Bp. 

1965. 47. o. . 

2./ Marx: A tőke I. Szikra  Bp. 1949. 198. o. . 

3./ Lukács György: A 'munka MFSZ .1972. 1.3.o. 



S ha folytatjuk a párhuzamot, láthatjuk, 

hogy  a  tott eredményt, a munká terméket hoz létre, amelyben 

meg is hosszabbodik és be is fejeződik, és létrehozza újabb 

tett, újabb munkavégzés szubjektiv feltételeit, amelyek magá- 

ban az aktusban nyilvánulnak meg; létrehozza az ember képes-

ségeit. A tárgyi felhalmozásnak az egyik oldalon megfelel  az 

emberi képességek felhalmozása a másik oldalon. 

Általában véve kimondhatjuk, hogy az em-

ber csak azáltal alakitja ki termelő képességeit, hogy  el-

tárgyasitja azokat. A képesség tehát elgy jelenik meg*, mint 

bizonyos objektiv természeti összefüggéseknek a szubjektum 

aktivitásában való transzponálása. Az új képességek létre-

jöttével az ember beépít tevékenységébe, aktIvnan folhaszná.l 

olyan  természeti törvényszerüségeket is, amelyek az ő bioló-

giai természetének nem törvényszerüségei, anélkül, hogy az 

utóbbit megváltoztatná. Az  ember tehát képes arra, hogy a  

természeti összefüggések törvényszerüségek mind szélesebb 

körét saját tevékenységériek törvényezerüségévé, elvévé vál-

toztassa. A nem objektiv munka, vagyis, amely még nem való- 

sitt meg, csak képesség, lehetőség, készség, az élő szub-

jektum munkaképessége alakjában létezik. Marx ezt írja : 

" Munkaerőn vagy munkaképesséJen azoknak a fizikai és széilemi 

képességeknek az összességét értjük, amelyek egy ember tes- 

ti mivoltában, élő személyiségében adva vaalnak, s amelyeket 

mindannyiszor mozgásba hoz, valahányszor valamilyen haszná-

iati értéket termel. " 1./ 

l./ Marx: A tőke I. Szikra Bp. 1949. .15 .1. o. 



A képesség tehát a tett, a cselekedet 

végrehajtásának ogyéni feltétele, de van egy másik oldala is, 

az összefüggésnek, hiszen a képességek óriási többségét a tet-

tek, a munkavégzés fejleszti ki az egyénben, s itt a tettek 

válnak a képességek fe.ltéte.lévé9 Nyilvánvaló tehát az, hogy 

az ember emberi képességeit a filogenezis folyamatában maga 

a.lakitotta ki tevékenységével, s az is, hogy az antogeneti-

kus fejlődésben a képességek nem öröklődnek, hanem az egyén 

megszerzi azokat: tehát megállapithatjuk, hogy a képességek 

bővített újratermelése jellemzi az emberitsadalom fejlődé-

sét.. 

Az elemzésnek ezen a pontján felmerül 

egy újabb kérdés. Vajon mi a szubjektum-objektum viszonynak, 

a személyes tevékenységnek, a munkavégzésnek a hajtóereje, 

motivuma. S most érkeztünk el vizsgálódásunk tényleges tár-

gyához, a szükségletek problémájához. Ha jól megnézzük,Marx 

a szükségleteket és a képességeket nem választja el mereven 

egymástól, hanem  mint a tevékenység konkrét individuma egy-

mást kölcsönösen feltételező meghatározásait tárgyalja.Marx 

ugyan nem irt szükségletelméletet:, explicit fogalmat,megha- 

tározást nem hagyott örökül, de igen sok helyen ir a szük- 

ségletekről, véleménye egyértelmüon rajzolódik ki müveita-

nulmányozása során, és mindmáig az ő elméletében, műveiben 

találhatjuk meg a szükséglet-probléma .legsokoldalúbb elem- 

i  zését, a legszorosabb kapcsolatban  más jelenségek vizsgála-

tával. Marx tudja elő$zör megragadni az állati és emberi 

szükségletek lényegi specifikumait, azokat a minőségi kü- 
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lönbségeket, amelyek az embert 'mint társadalmi lényt jellem-

zik. Az alábbiakban a különbségeket foglaljuk össze. 	. 

Az élővilág fejlődésében az emberré válás so-

rán " ... olyan élőlények mellett, amelyek magukban hordják 

lényegüket, mint biológiai örökséget, megjelentek más élőlé- 

nyek, akik önmagukon kívül hordják .lényegüket, mint társa- 

1. 
dalmi örökséget. " 

Az ember szükségletei minőségileg magasabbrendüek lettek a 

társadalmi elem közbeiktatásával. Ez abb an  nyilvánul meg, 

hogy a szükségletek tárgyaként most már nem a természeti 

tárgy szolgál a maga eredeti formájában, hanem átalakitott 

természeti tárgy formájában. Ugyanakkor a szükségletek spe-

cifikusan emberi formái alakulnak ki, amelyek az állatvilág- 

ban nem találhatók meg. A szükségletek tárgya és alanya csak 

eszközök segitségével végzett társadalmi tevékenység közbe-

iktatásával egyesülhet. A szükséglet kio.légités folyamatát 

most már nem a tárgy és a szervezet közvetlen kapcsolatában 

éx'véryesülő biológiai-természeti törvényszerüségek determi-

nálják, hanem az ember és eszköz, eszköz és tárgy viszonyái_-

nak és az emberek egymás közötti társada,.l.iri viszonyainak bo- 

nyolultabb törvényszerüségei. Uj szükségletként . jelennek  

meg tehát az eszközkészítés és az emberek közötti társadal-

mi viszonyok, amelyek további eszközöket és viszonyokat imp- 

likálnak. . 

A munka tehát az a tényező, amely az emberi 

szükségleteket kifejlesztette,  s később is állandó fejlődés- • 

ben tartja. Az emberi szükségletelt kifejlett formájukban 

egyáltalán nem valami történelem előtti, társadalom alatti . , 

1. L.Seve:Marxizmus-és személyiségelmélet Bp.197.1. 224. o. 
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a pszihikus aktivitáshoz viszonyitva abszolute elsődleges,s 

annak á.11itólagos alapjául szolgá.ló emberi természetet fejez-

nek ki, hanem maguk is .lényileg az emberi történelem termékei, 

az emberek termelték ki őket történelmük, tehát elsősorb an  

munkájuk folyamán. 

Az ember szükségletei humanizált szükségletek 

A munka mindenekelőtt a közvetlen szükségle-

tek  felfüggesztésén alapszik, amennyiben nem egy aktuális 

szükséglet tárgyának megragadására, 'hanem jövőbeni szükségle-

tek kielégitésére, a kie.légit.és feltételeinek előzetes megte-

remtésére irányul. Az emberi tevékenységet " elvont szükség-

letek " irányitják, az ember úgy viszonyul szükségleteihez, 

mint amelyek általában hozzátartoznak, s ezért a jövőben is 

felléphetnek. Viselkedését nem az adott  pillanat  impulzusai, 

hanem ezek az általános szükségletei determinálják. Az álta-

lános szükségletek mint: szocializált szükségletek, mert az 

ember olyan állat, amely társadalmilag termeli létfenntartá-

si eszközeit vagyis ahhoz, hogy egyék, igyék, öltözködjék, 

lakjék, stb., dolgoznia kell,' meg kell keresnie a kenyerét, 

következésképpen szükséglete tárgyának megtermeléséhez alap-

vetően szüksége Tan a másik emberre is. A szükséglet tehát 

maga is viszony és nem•csupán ember és tárgy közötti, hanem 

emberek, emberesoportok,'osztályok közötti viszony is. 

A valóságban bármelyik emberi szükséglet hu-

manizált, társadalmiasult. Ezt nagyon pregnánsan a táplálko-

zási és a szexuális szükségleten keresztül mutatja be, nyil-

vár azért, mert e funkciók a legerősebbek az álla tvilágban. 
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Az  emberi táplálkozás eltér az állatéitól. " ... az az éh-

ség, amely késsel villával fogyasztott főtt hússal elégül  

ki, más éhség, mint az, amely a nyers húst kéz, köröm és 

fog segitségévei falja fel, ~~ '1'/s hozzátehetjük, lényegét  

tekintve más, mert elválaszthatatlan kapcsolat füzi a ter- 

meléshez, csak a termelés teszi lehetővé a fogyasztásnak 

ezt a formáját. 	KW..önbözik azonban a szerelem is a pár- 

zástól. Marx igen meggyőző elemzését adja annak, hogy a 

férfinak a nőhöz és a nőnek a férfihez való viszonyában  

két különböző viszony nyilvánul egyszerre meg. Egyrészt 

a természethez való viszony, amelyben egy természeti szük-

séglet fejeződik ki, és a másikemberhez való viszony, a- 

melyben emberi szükséglet, a másik embert, mint embert i-

gényelő szükséglet manifesztálódik. 

... az embernek az emberhez való közvetlen, természetes, 

szükségszerü viszonya a férfinak a nőhöz való viszonya.  

Ebben a természetes nembeli viszonyb an  az embernek a ter-

mészethez való viszonya közvetlenül az emberhez való vi-

szonya, mint ahogy az emberhez való viszonya, közvetlenül  

a természethez való viszonya ... 

... a férfinak a nőhöz való viszonya az embernek az ember-

hez való legtermészetesebb viszonya. Benne tehát megmutat-

kozik, mennyire lett  az ember természetes viszonyulása 

emberivó, ... mennyiro lett az ember szükséglete emberi 

szükségletté, mennyire lett neki tehát a  másik  ember,mint 

ember szükségletté." "/ A fent leirt humanizációs folya-  

matban a szexualitás  f  a  rásnemü egyed iránti szükségletből  

.l./ MEM .13. Kossuth Bp. .1965. .159. o.  

2./ Marx: Gazdasági filozófiai kéziratok Kossuth Bp. .1970.  
68. o.  
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átalakul olyan másnemü személyiség iránti szükségletté, ki 

életmegnyilvánitásaiban az emberi lényegi erők sokoldalú 

gazdagságát nyi.lvánitja meg, és alkalmas arra, hogy a tevé- 

kenységben társként funkcionáljon. 

A biológiai szükségletek tehát a társadalmi 

munkafolyamatban átalakulnak, humanizálódnak, mássá lesznek, 

ezért biológiai, fiziológiai, psz:i .hológiai és kibern?- -  ika .i 

törvényszerüségekkel adekvát értelmezésük nem adható meg. 

Alárendelten, megszüntetve-megőrzötten ezek az aspektusok 

jogosultak. Garai . László kisérli meg, hogy végigkövesse az  

állati alapszükségletek fejlődésvonalát,  amely alapját képe-

zi a  " specifikusan emberi alapszükségleteknek ". A kiberne-

tikai, psz:Uho,lógiai_, fiziológiai_ és biológiai komponensek-

ből Alló, az  állatvilágban és a társada .J .owban egyaránt meg-

található alapszükséglet dinamikai struktúráját az alapte-

vékenység és az alapviszony struktúrája határozza meg. Az 

embernél a determinánsok mutatnak egészen új, a fejlődés peg-

előző fokaitól lényegesen eltérő, specifikus emberi megha- 

tározottsácoi : : ' ! kialakul a munkatevékenység, mint az ember 

specifikus alaptevékenysége és a társadalmi viszony,mint az 

ember specifikus alapviszonya. " 1 '/ 
A specifikusan emberi alapszükséglet 

genezise e felfogás szerint .a táplálkozási, regener(wiós, 

immunitási és szaporodási alaptendenciákból több fokozatú 

fejlődés után kialakult alkotás, fogalmi megismerés, integ-

rált életvitel, értékelő önismeret szükségletekben ölt em-

berre jellemző alakot a  tárgyi tevékenység következtében, 

amely célkitüző, eszközelsajátító, célmegvalósitó és esz- 

1./ Garai László: Személyiségdinamika és társadalmi lét 
Akadéu is Kiadó Bp. 1969. 31, o. 
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közellenőrző, vagyis négy viszonylagosan. önálló mozzanatból 

tevődik össze. A specifikusan emberi szükséglet a korábbi 

szintek anyag-, energia-, információcsere sajátosságokhoz• 

képest a programosere alapszükséglete novumát jelenti. 

Arinyiban feltétlenül helyes és indokolt a 

problémát az élővilág fejlődése oldaláról megközeliteni, a-

mennyiben e fokok az emberi szükségletekhez vezető út egy-

egy állomását jelzik. Ezzel azonban csak a titok kapujába 

jutottvnk, a birtokába azért nem, mert az túl a biológián, 

psziho ,lógián, fiziológián és kibernetikán, a társadalmi vi-

szonyokban keresendő. Az emberi szükségletek objektiv tár-

sadalmi folyamatban alakulnak ki. Ez az objektiv folyamat a 

társadalom egész megelőző mozgása, amelynek alapja a. terme-

.főtevékenység. A termelés szférája az az alakitó erő, amely  

a biológiai szükségletekre épülő specifikus emberi anyagi 

és szellemi/ szükségleteket meghatározza. A továbbiakban te-

hát a termelés szféráját kell, bár most még az általánosság 

szintjén, vizsgálnunk, ha többet is meg akarunk tudni. 

A szükségletek termelése 

A termelés nemcsak anyagi javakat hoz .lét- 

re g  az emberek a terr:e.lési viszonyokat és a szükségleteket 

éppúgy termelik, mint a termékeket. A  szükségleteket,  azok 

jellegét, fejlődésük dinamikáját és tendenciáját tehát min-

dériek előtt a termelés határozza meg. Marx ezt az összefüg-

gést a Grundrissé-ben részletesen elemzi, más műveiben is 

foglalkozik vele. Többek között rámutat, hogy a termelés 

szolgáltatja a fogyasztás tárgyát, a fogyasztás viszont 

hiányt, igényt, szükségletet szolgáltat a termel.ésl ek. 
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" ..."a fogyasztás tételezi eszmeileg a termelés tárgyát,mint 

belsőleges képet, mint szükségletet, mint törekvést és mint 

célt. A termelés tárgyait még szubjektiv formában hozza létre. 

Szükséglet nélkül nincs termelés. De a fogyasztás 

termeli  a szükségletet." 1 '/A termelés anyagot mint külsőle-

ges tárgyat hoz létre a fogyasztás számára, a fogyasztás pe-

dig létrehozza a szükségletet mint belsőleges tárgyat, esz-

meileg, mint célt a termelés számára. A termelés azonban még 

valamit létrehoz. A tárggyal együtt megadja elfogyasztásának 

• a tárgy nem e- lehetőségét, módját is, Marx szavaival " ... 	gy e- 

gyáltalában tárgy, hanem egy meghatározott tárgy, amelyet 

egy meghatározott módon kell elfogyasztani, s. ezt a módot me-

gint a termelésnek kell közvetitenie ". 

Itt az elsődlegesség kérdése ismét eldől.a 

termelés javára. Egy tárgy iránti szükségletet a tárgy  ész-

lelése hozza létre, a tárgynak tehát előbb léteznie kell.Itt 

azonban figyelembe kell vennünk, hogy a szükségletek a maguk 

elsődleges biológiai alakjában az állatnál és az embernél e-

gyaránt az aktivitása tevékenység reális kiindulópontját . 

jelentik. Bár vitathatatlan, hogy az embernél a szükségletek 

formája, tartalma egyre inkább társadalmasul, ezáltal egyre 

kevésbé maradnak elsődlegesek az egyéni aktivitáshoz viszo-

nyitva, tehát sokkal inkább termékei az aktivitásnak, mint 

okai, mégiscsak viszonylagos kiindulópontok maradnak, mert 

minden aktivitás szükségletnek felel meg, még ha e szükség-

letek magukban véve csak előző magatartásokból magyarázhatók 
• 

is. Ha a tevékenységnek a szükséglethez viszonyitva alapvető 

elsőbbsége nevében elutasítjuk is az ellenérveket, el kell 

1./ MEM 46/I. Kossuth Bp. 1972. 19. 0. 

2./ MEM 46/I. Kossuth Bp. .1972. 19, o. 
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fogadnunk Garai Lászlóval együtt, hogy az ember számára a te-

vékenység, " a munka a legelső szükséglet ", specifikus és a- 

lapszükséglet, 	mint Marx irja " a legfőbb létszükséglet ", 

kerülőúton tehát visszajutunk a szükséglet elsőbbségének el-

ismeréséhez. 

Ha igaz az, hogy a specifikusan emberi szük-

séglet egészen másvalami, mint az állati szükséglet, nem ál- 

litható-e,.hogy az aktivitások és szükségletek örökös körfor-

gásában a szükséglet mozzanata viszonylagos értelemben meg-

tartja az elsődleges mozzanat szerepet. Ha a kifejlett szük-

ségletek kielégitésére irányuló tevékenységek és a részben e 

tevékenységekből eredő szükségletek szakadatlanul ujjászüle-

tésének ciklusát eleve adottnak tekintjük, akkor bármelyik 

mozzanat kiindulópontul tekinthető a másodikhoz viszonyitva: 

a Sz - T - Sz séma ugyanúgy jogosult, mint a T - Sz T sé-

ma, az egyik szakadatlan a másikba kapcsolódik. Igy most már 

annak, hogy a kőrben melyik pont a kezdet vagy a vég, tulaj-

donképpen nincs jelentősége. 

A valóságos probléma annak megértése, hogy 

a szükségletek és tevékenységek ciklusa a kifejlett társada-

lomban, s annak személyiségében hogyan lett azzá, ami,hogyan 

nyilvánulnak meg benne a szükségletek, milyen tevékenységre 

motiválnak, s ezek a tevékenységek milyen új szükségleteket 

hoznak létre. 

A szükségletek ezen a szinten már mélyen tár-

sadalmi jellegűek. A kifejlett emberi szükségleteket nemcsak • 

a másodlagos társadalmiság jellemzi az elsődleges elemi szük- 

séglethez viszonyitva, hanem az elsődleges jellemzők általá- 

nos visszájára fordulása is, ami lényegbevágó megfordulás. 
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Ezt  el  kell ismerni, hogy az emberi aktivitások a maguk ösz-

szességében, még a legbonyolultabbakat is ideértve, azon az 

állandó szükségleten nyugszanak bizonyos értelemben, hogy ki-

elégítsük elemi szükségleteinket, s ebben az emberi élet vagy 

életbenmaradás lehetőségét biztositó minimális feltételek ki-

vételes jellege mutatkozik meg közvetlenül. Itt azonban két 

dolgot nem szabad összekeverni. Egyfelől azt, hogy az emberi 

aktivitás, még a legmagasabbrendü is, kielégítse ezen felté-

teleket, másfelől azt, hogy az a mód, ahogyan az elsődleges 

szükségletek később a fejlődés magasabb fokain fellépnek,már 

nem elsődlegesek, s a kezdeteknél csak azért játszhatnak el-

sődleges szerepet, mert a társadalom humanizációs hatása még 

kevéssé érvényesül. Társadalmi vonatkozásban az egyértelmüen 

elfogadható, hogy a termelés hozza létre, alakitja ki a szük-

ségleteket, a társadalom és az egyén szükségleteit egyaránt, 

s az összefüggésben az másodlagos, hogy a szükségletek hatá-

rozzák meg a termelést, de, mert kölcsönhatásról van szó ta-

gadhatatlanul ez is fenn áll. Az egyén vonatkozásában a hely-

zet forditott, nála inkább szükségletei határozzák meg a te-

vékenységet, az utóbbi oldal kap nagyobb hangsúlyt. Az embe-

ri tevékenység bármely egyedi aktusa feltételezi valamely, 

a tevékenységet meghatározó szükségletnek előzetes létezését. 

Az össztörténeti folyamatban e viszony azonban megforditott. 

Az ember őseredeti biológiai szükségletei szolgálnak a ter-

melés első történeti kiindulópontjául és előfeltételéül is. 

A társadalmi munkatevékenység a maga történeti folyamatá- 
• 

ban, nem fogható fel örök változatlan természeti szükségle-

tek kielégitésére irányuló aktivitásnak. Azok a szükségletek, 

amelyek a termelést valóban determinálják, nem ezek, a ma 
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guk természeti nyerseségében vett szükségletek, azokat ép-

pen a termelés hozta létre. 

A termelés és a szükségletek összefüggésé-

nek áttekintése közben meg kell vizsgálnunk a termelés és 

szükségletek dinamikáját, megkell keresnünk a szükségletek 

változékonyságát előidéző törvényszerü összefüggéseket,hogy 

kimutassuk minden oly an  elmélet tarthatatlanságát, amely sta-

tikus, változatlan, egyszer s mindenkorra kielégithető szük-

ségletekből indul ki , a kielégitést egyszerü aktusnak fogja 

fel, ezért általában érvényes " abszolut " mércét keres. E 

metafizikus felfogás az állitólagos örökkévaló szükségletek-

ben valójában a mozdulatlanná, változatlanná merevitett teg-

napi szükségleteket kiáltja ki örökkévalónak. 

A szükségletek azonban nem általában valók, 

hanem társadalmilag és egyénileg egyaránt mindig konkrétak, 

a munka feltételekkel, a társadalmi viszonyokkal objektive 

együtt fejlődnek, változnak, differenciálódnak.S mert válto- 

zó természetüek, ezért kielégítésük határait a maguk konk-

rét történeti viszonyaiban lehet csak pontosan feltárni. 

A társadalmi termelés történelmi folyama-

tában az ember tevékenysége abb an  is különbözik az állaté-

tól, hogy termelőeszközeit bővítetten termeli újra, és az- 

zal, hogy gyökeresen megváltoztatja termelőerőit,és új ha- 

tékonyabb termelőerőket fejleszt ki, gyökeresen megváltoz- 

tatja saját funkcióit, feladatait a termelés rendszerében, 

6s ennek következtében önmagának mint termelő egyéniségnek • 

arculatát is. A bővitett ujratermelés tehát a társadalmi 

fejlődés alapja, amelyben a szükségletek igen jelentős sze-

repet játszanak. 
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A szükséglet a termeléssel kölcsönhatásban 

állandóan keletkező és reprodukálódó,folytonosan változó tar-

talmú folyamat, folytonosan újjászülető és kielégülésével új-

ból és magasabb szinten reprodukálódó igények komplexuma. A 

kielégités mindig újabb igényeket támaszt, a szükségletek ki-

elégítése további szükségleteket teremt. A bővitett ujrater-

melés megváltoztatja a szükségletek, kielégithetőségük,vala-

mint a kielégités mechanizmusának struktúráját, s a fejlődés 

további fokain már a bővitett ujratermelés jelenti az alsó 

határt, amely létrehozza a szükségletek fejlettebb állapota-

it, valamint a szükségletek kielégitését szolgáló eszközök 

és módok új lehetőségeit. Ez egy fejlődési folyamat, egy sza-

kadatlan mozgó sáv. 

Nyilvánvaló az, hogy új szükségletet csak új 

tárgy hozhat létre. A tevékenység szükségletteremtő mozzana-

ta egy sajátos belső ellentmondás eredményeként valósul meg. 

Egyrészt a tevékenységet már meglévő, de még kielégitetlen 

szükséglet inditja el, s arra irányul, hogy a szubjektum e-

gyesüljön szükségletének tárgyával. Másrészt a szükséglet ál-

tal kiváltott tevékenységnek nemcsak az az eredménye, hogy a 

szükséglet kielégitéshez vezet, hanem az is, hogy új tárgya-

kat teremt meg, vagy a meglévő szükséglet kielégitésére alkal-

mas tárgyat új vonásokkal ruházza fel, új összefüggésbe, 

szituációba helyezi, amelyek lehetővé teszik a felhasználás 

új módját is. Az új használati tárgy most már vagy kiszorit 

egy hagyományosat, és azáltal valamely szükségletet az eddi-

ginél jobban  elégit ki, vagy pedig újabb szükségletet ébreszt-

ve terjed, és a szükségletek körét igy bőviti. 

A fejlődésben az új minőségek gyakran nem a 

régiek helyett, hanem azok mellett lépnek fel. A fejlődés 
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tulajdonképpeni hordozója a mássá válás. " A " más " per-

sze létrehozza a " több "-et, de kell, hogy az a " több " 

mindig tartalmazza a " mást " is, mert csak azáltal vezet-

het a szükségletek egyre sokrétübbé válásához. 

Szükséglet és munkamegosztás 

A szükségletek kielégitésére alkalmas tárgyak 

nagy része nincs készen a természetben. Mihelyt a szükség-

letek meghaladják azt, amit a természet önként, spontán meg-

termel, mesterséges termeléshez kell folyamodni " ...sok-

féle kielégitendő szükséglet sokféle dolog termelését téte-

lezi fel - termelés nélkül nincs termék; - sokféle termelen-

dő dolog azonban már feltételezi, hogy megtermelésüket nem-

csak egy ember segiti elő, ... a ... szükséglet, teljes mér-

tékben feltételezi a munkamegosztást " 1.! 

A munkamegosztás maga is történelmi termék, már " természet-

adta " formájában is feltételezi azt, hogy a szükségletek 

megszaporodtak, a munkamegosztás és a csere pedig lehetővé 

teszi a szükségletek további gyarapodását. A munkamegosz-

tás és a csere feltételezik egymást, mert ... " a cserére 

való hajlam hozza létre az emberek tehetségeinek különbö-

zőségét " z •/  

A munkamegosztás mint társadalmi viszony a-

zonban ellentmondásos folyamat. Egyrészt lehetővé teszi a 

szükségletek kielégitését szolgáló termékek mennyiségi nö-

vekedését és minőségi javulását, ugyanakkor az egyéni ké-

pességeket deformálja, egyoldalúvá teszi, tehát a társada- 

1./ MEM 4. Kossuth Bp. 1959. 65-66. o. 

2./ Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossu th 4.1970, 
90. o. 
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lom nyer termékekben, az egyének vesztenek képességekben. 

A munkamegosztás történelmi fejlődési fo-

lyamata a társadalmi viszonyok egyik jelentős aspektusa. 

A munkamegosztás foka a társadalmi fejlettség egyik muta- 

tója, mert a munka megosztásának mindenkori foka meghatároz-

za az egyének egymáshoz való viszonyait is. 

A szükségletek rendszere 

A munkamegosztás következtében jön létre an-

nak a lehetősége és a valósága is, hogy " ... a szellemi 

és anyagi tevékenység - hogy az élvezet és a munka, terme-

lés és fogyasztás más-más egyéneknek jusson ..."'
l, 
 

Ezzel a szükségletek fejlődésében, az a minőségi változás 

állt be, hogy differenciálódott az anyagi és szellemi, a 

tárgyi és eszmei termékeket igényelő szükségletek két nagy 

tartománya. Ezzel a szükségleteknek már eddig is differen-

ciált rendszere újabb szférával gazdagodott, bonyolúltab- 

bá, még differenciáltabbá vált. A szükségletek - mind a tár-

sadalmiak, mind az egyéniek - a társadalmi fejlettség meg-

határozott fokainak adekvát, azokra jellemző struktúrát al-

kotnak. A szükségletstruktúra ugyanugy hozzátartozik egy-

egy társadalmi-gazdasági alakulathoz, mint a tulajdon-, a 

munkamegosztási -, elosztási-, csere-, fogyasztási-, osz-

tály-és népesedési viszonyok. A szükségletek rendszeréről 

Marx ezt írja : " ... minden árutermelőnek használati ér-

téket kell termelnie, tehát meghatározott társadalmi szük-

ségletet kell kielégitenie, mely szükségletek terjedelme 

1./ MEM .3. Kossuth Bp. 1960. 32. o. 
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azonban mennyiségileg különböző s e különböző tömegü szükség- 

leteket benső kapcsolat természetes módon kialakult rendszer- 

1. 
ré köti össze."  

Ez nemcsak a társadalom egészére, hanem a társadalmat alkotó 

mhden egyes emberre is jellemző. Minden ember szükségletei 

hierarchiát képeznek, és ezen a lépcsőzeten halad felfelé a 

szükségleteit egyre inkább kielégitő ember, a folyamat kü-

lönböző szükségletek aktualizálódásában, mások inaktualizá-

lódásában fejeződik ki .  

A szükséglet-struktúra fő szférái megegyeznek 

a társadalmi szférákkal. Alapvetőek az anyagi-gazdasági szük-

ségletek, hozzájuk kapcsolódnak a politikai és a szellemi-

ideológiai szükségletek. A szükségletek legalapvetőbb réte-

gét a létfenntartási szükségletek képezik, amik nem azono-

sak a biológiai létfenntartáshoz szükséges anyagi javak mi-

nimumával, hanem a társadalmi fejlettség adott fokán a tisz-

tességes megélhetéshez szükséges javakkal való rendelkezést 

jelentik. Ezek' az elsődleges, a primer szükséglétek, ezek-

hez viszonyítva a többi másodlagos, szekunder, és közöttük 

meghatározott, törvényszerű kapcsolat áll fenn. Rubinstein 

ezt a törvényszerüséget a következőképpen jellemzi : "... lé-

tezik egy általános törvény: mindaddig, amíg a primer szük-

ségletek és érdekek aktuálisak, a szekunder, a kevésbé ége-

tő szükségletek háttérbe szorulnak: ahogy an  az elsődleges 

szükségletek intenzitásukat és aktualitásukat vesztik, az 

utóbbiak egymás után, előtérbe kerülnek. A különböző jelen-

tőségü szükségleteket és érdekeket a személyiség meghatáro-

zott sorrendben tudatositja ". 2./ Az elemibb, de alacsonyabb 

1.7 Marx : A tőke I. Szikra Bp. 1949. 384. o. 

2./Sz.1. Rubinstein: Az általános pszihológia alapjai II. 
köt. Akadémia Kiadó Bp. 1964. 986. o. 
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rendü szükségletek kielégitetlensége vagy folyamatos kie.lé- 

gitésük veszélyeztetettsége esetén tehát háttérbe szorulnak 

és jelentőségüket vesztik a magasabbrendü szükségletek. 

Kielégülés esetén a folyamatosan és rendsze-

resen kielégi.tett'szükségletek szintjén nem  áll meg az em-

ber,  hanem ezekre alapozva mindig újabb és újabb szükségle-

tej kezdenek funkcionálni, közben új szükségletek alakulnak 

ki., s egyúttal létrejön a kielégitésükre irányuló belső tö-

rekvés is. 

A szükségletek fejlődésének megvan a belső 

logikája. A már kialakult szükséglet struktúra jellege nagy-

mértékben meghatározza a változás lehetséges irányát és ü-

temét is. Törvényszerü, hogy először a meglévő szükségletek 

jelentkeznek magasabb szinten, majd a. hozzájuk jellegükben, 

karakteriekben hasonlókkal egészülnek ki. Az anyagi szükség-

letek igenkönnyen bővülnek, mert általában nem kívánják 

meg új képességek, tulajdonságok kialakulását az egyénekben. 

Elégi; valamit meglátni ahhoz, hogy a szükséglet megjelenjen. 

Ráadásul sok anyagi szükséglet újabb igényeket kelt már a 

puszta létével is. Elvileg más a helyzet  .a politikai és a 

szellemi szükségletekkel, mert kialakulásuk a szubjektum 

megváltozásával, fejlődésével párhuzamosan mehet csak végbe. 

Az alacsonyabbrendütől a magasabbrendüek felé haladás útját 

szükségszerüen kell végigjárni .szakaszokat átugrani nem 

lehet, ez azonban nem jo-lonti azt, bogy  e szakaszokon be-

lül a különböző szükségletfajtákon is végig kell menni ah- • 

hoz, hogy át  lehessen  térni a szükséglet-hierarchia egy ma-

gasabb szintü lépcsőjére. A szükségletek e dinamizmusa, po-

tenciális állapota, belső feszült;:ége az, ami nem  hagyja 

az embert soha nyugvópontra jutni, ami állandó erőt: oszités-• 
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re sarkallja, új szükségletek kie.légitésére, új célok elé-

résére. Formai szempontból tehát a kielégitettség és kie16- 

gitet.lenség állandó egymásba való átmenetéről van  szó, s a 

személyiségben e kettő egymást szüli. 

Mind a polgári, mind a szocialista szociológiai irodalomban 

gazdagon találhatunk érveket e törvényszerü .ség bizonyitásá-

ra. Az emberek szociális szükségletei csak akkor válhatnak 

uralkodóvá, amikor a fiziológiaiak már kielégitést nyertek, 

a politikai- és szellemi szférával összefüggő szükségletek 

csak akkor aktualizálódnak, ha az anyagi, gazdasági jellegü 

szükségletek kielégitettek, és folyamatos kielégitettségük 

nincs veszélyeztetve. Ezen az alapon minősithető mélysége-

sen hibásnak az ú jkantlEb us Windelband azon felfogása, a-

mely szerint " ... a boldogság ..., annál'jobban elérhető, 

minél csekélyebb és als(bbrendüek minden tekintetben a szük-

ségéletek, minden új és maga.sabbrendü s:zükséglette.l nő a tö-

kéletes kielégülés valószi.nütlensége".3 ,,"  

Agazdagskmint  a szükségletek sokoldalúsága 

A szükségletek rendszere, annak struktúrá:.l.t-

sága és bonyolultsága a marxista társadalomelméletben a gaz-

dagság .lényege, a. társadalmi gazdagság forrása és eredménye. 

".,. a szükségleteket éppúgy termelik, mint a termékeket 

és a különböző munkaügyess6geket...Minél inkább vannak  szUk 

ségesrek tételezve a szükségéletek, amelyek, maguk is törté-

nelmiek - maga a termelés létreI;ozta szvkség._.etek, a társa-

dalmi szükségletek..-, 1. szükségletek, amelyek maguk is a tár-

sadalmi termelés és 6:0'ntkezés eredménye, annál magasabban 

fejlett  a valóságos gazdagság. A gazdagság anyagilag tekint-

ve csak a szükségletek sokrétüsÉ^ en 6.11. " 2 ' /  

X./ Winale.lba.nd : Pre.lu4iumok. Fxrankl.in  Társulat  
g . /  Mpm 46/II. Kossui?h. Bp. 1972. .11. o. 
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Ha  ez áll a társadalomra, méginkább érvényes a társadalmat 

alkotó egyénekre is. A szubjektiv gazdagság kialakítása a 

szükségletek gazdagságán és dinamikáján keresztül történhet, 

amely egyben mindig a tevékenység motiválódásának adekvát 

eszköze is. Eredetileg az egyén szükségletei szegényesek, 

később egyoldalúak, s csak a termelőerők fejlődésének igen. 

magas fokán, a szocialista kommunista társadalomban terem-

tődnek meg a gazdag és sokoldald szidc .ségletstrctktúrAval ki-

ró egyének kialakulásának a fe.ltételei.Ahogy a primitív  em-

ber  nyers, fizikai erejéből a történelem során kibontakozik 

a különböző kimüvelt képességek differenciált sokasága, úgy 

nő ki az emberi tudat általános képességéből a gazdag és 

sokoldalú, érzékeiben és érzéseiben kiteljesedő ember.Ezek-

nek megfelelően  új, történeti szükségletei is  kialakulnak. 

Az anyagi, tárgyi vonatkozások kiteljesedésével együtt 

?-ul ki a társadalom és az egyének szubjektív szellemi gaz-

dagsága "... az egyén valóságos szellemi gazdagsága teljes 

egészében valóságos vonatkozásainak gazdagságától függ. ,rl./ 

Az igazi gazdagság tehát nem a tárgyak feletti 

rendelkezés, a birtoklás, hanem a tárgyi gazdagság bázisán 

ennek szubjektiv oldalaként kibontakozó képességek sokolda

lósága, a képességek, a szükségletek és a fogyasztás gaz-

dagsága. " ... a gazdag ember egyúttal az emberi óletnyi.l-

vánitás egy totalitását szükségelő ember. Az ember, akiben 

saját megvalósulása, mint belső szükségszerüség, mint szük-

ség exisztál. " 2 ' / 	 . 

l./ MEM 3. Kossuth Bp. 1960. 38. o. 

2./ Marx: Gazdasági filozófiai kéziratok Kossuth  Bp. 1970. 

76. o. 
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A szükséglet fogalma : 

A szükséglet általános jellemzése után megkisé-

rc] jiik a szükséglet fogaltom tartalmát képező ismérvek össze-

gyüjtését, s felhasználásukkal egy meghatározás megfogalma-

zását. 

1./ A szükséglet össztársadalmi jelenségek bizonyos ose ort- 

jának megjelölésére szolgál, a társadalomban élő ember- 

nek humanizált szükségletei vannak, amelyek az emberi tár- 

sadalmi tevékenység eree.vényeként alakultak ki. 

2./ Az ember és a külvilág közötti sziikségszerü viszony, ki-

fejezi valamely tárgy, esemény, folyamat és az ember kö-

zötti sajátos összefonódás sziikségszeriüsgét. A szükség-

let ugyanis tárgy és szubjektum sajátos törvényszerüsé- 

gek közepette végbemenő egyes*::lésének tendenciáit fejezi 

ki. Az ember létfenntartása - biológiai, fiziológiai és 

társadalmi értelemben egyaránt - az ember életét slkotó 

létfeltételeinek elsajátitása során reális szükségletei-

nek kielégitésében valósul meg, a szubjektum lét-és fej-

lődés feltételei rajta kivü.l vannak. Marx erről igy ir: 

Az ember " mint természetes,itesti, érzéki, tárgyi lény 

szenvedő, megszabott és korlátozott lény, amilyen az É_1-

lat meg a növény is, az-az ösztöneinek tárgyai rajta 

kiviil, tőle független tárgyakként exisztálnak, de e tár-

gyak az ő szükségletének tárgyai, lényegi erőinek tev'é - 

kenykedéséhez és igazolásához. nélkülözhetetlen, lényegi 

tárgyak. " 1./ 	 . 

.1./ Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Bp. .1970. 

.1 . 08 °  o. 
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3./ A szükségletek az egymás után következő generációk életé-

ben  objektiválódnak. Az emberiség soha nem mond le  azok-

ról a szükségleteiről, amelyekre egyszer már szert tett, 

ahogyan nem mondhat  le  a kiélégités már megszerzett ja-

vairól és eszközeiről sem. A korra  jellemző szükséglete-

ket minden generáció az  előzőtől  örökli, nines módjában 

azokat megválasztani, kényszerként hatnak, hasonlóan. a. 

munkaeszközökhöz, amelyekkel tevékenységét folytatni kény-

telen. 

A szükséglet alapja a szubjektumban jelentkező objektiv 

igény. A szükségletben, olyan. tárgy, viszony, intézmény~ 

-nagy tevékeny t g hiánya jelentkezik, amelyre elkerülhe 

tet.lenül_ szüksége var.. " . . mert ügy dolog iránti szül- 

séglet a legnyilvánvalóbb, legcáfolhatatlanabb bizonyi- 

ték arz.•a, hogy a dolog az•cn. lényemhez tartozik, hogy 
• 

annak léte számomra való ... " . 'i '/ irja Marx„ A  külön- 

böző helyeken fellelhető szükséglet meghatározásokban 

ez az összefüggés fő helyen szero 1 e.l : " a társadalom tag-

jainak történelmileg változó igénye a termelt anyagi, 

illetve kult(irál.is javakra, szolgáltatásokra " 2./" A 

szükséges dolgok iránti igény, különösen azoknak az i- 

gényeknek az összessége, sme.lyeket a társadalom és tag- 

jai ... az anyagi, termékekre és kulturális javakra ve- 

n.atkozóan támasztanak  " 3./ lásd•továbbá .a függelékben 

szereplő meghatározásokat/. 

4./ Az objektiv igény mint tartalom szubjektiv formát ölt 

és mint hiányérzet tudatosul, belső, eszmei kép foT.rzá- 

.1./ Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Lp..1 .970 0  
.141. o, 

?./ Kis .l.exi .kon: Akadémiai Kiadó Bp. .1968. 83.1.o. 
30/ A Magyar Nyelv Ér 't.elmező 3zót6 .ra VI.Akadémia Kiadó Dp. 

.1962 0  409. o. 	. 
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ban valamely  tárgy,  viszony, tevékeny. R r; birtoklásának  • 

óhaja, vágya  17.ivánsága nyilvánul meg. A szükségletek-

nek ez a szubjektiv oldala a pszihológia  tárgykörébe tar.- 
v. 

tonik, a filozófiában e vonatkozások alárendelt szerepet 

játszanak. Az a jelenség pedig, amelyben az objektvv szük-

séglet az egyén életét belülről meghatározó szükséglet- 

tó 	az interiorizáció. 

" Interiorizáció ott van, ahol a viselkedés eiy társa- 

dal_mi normát valósit meg " 1 ' /  Lucien Séve különbséget 

tesz az eredendően belső szükséglet és az o.l3 E n szükség-

let között, amely lényegét okintve külső követelmények 

interiorizációja. Ez pszihol_ógiai aspektusban helye:- 

de  filozófiai összefüggéseit tekintve minden szükséglet 

korábban kialakult, az e ^-y(.ntő3 f igget.leniil, objektíve 

létező formában adott a társadalomban, s az ok;yénben ez 

tudatosul, interiorizálóc'..Ak, tehát végső soron társadal-

mi normaként va?_ósul. ityeg. A régebbi lexikonokban a szi k-

ségletek meghatározásainál ebb_ l a szubjektiv szf' r :ból 

indultak ki. " Szükségletei:, gazdasági értelemben javak . 

hiányának az érzete ■ . : : " 2 °/  

5./ A szükséglet jelenségéhez szorosan hozzátartozik az a 

tárgy, objektiváció, amely a. s üksécletet képes ki . e.l.é-- 

g:iteni, amelyre a tudatosult hiányérzet irányul. A köz-

gazdaságtanban a szükséglet fokalmában sajátosan ezt a 

mozzanatot helyezik a központba, a szükséglet termelés-

sel kapcsolatos tárgyi elemeit mint használati értéke-

ket emelik ki. Ez 'az eleme a szükségleteknek minden meg- 

1./Kis János: Vigotszkij ős a marlista pszihológia kezde-
tei Magyar Filozófiai Szemle  1967/6. 993. o. 

2./A Pallas  Nagy Lexikona XV.Pa1.1_as Irodalmi és Nyomdal RT. 
1897%  864.o. es  Révai Nagy Lexikona Bp. Lévai Testi -érek 
Irodalmi Intézet RT.  1925. 777. O. 
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határozásban egyérteimüen szerupe.l / Lásd a mellékletben 

szereplő meghatározásokat /.. 

6./ Az objektív tartalom  csak  szubjektiv formájában létezik, 

a szükségletet mindig adott szubjektum hordozza. A szük-

séglet szubjektuma lehet  az egyén, a társadalom kisebb 

és nagyobb csoportjai és rraga az egész társadalom. 

7./ A tudatosult szükséglet az érdek kiváltója, benne formát 

öltve, annak közvetitésével a cselekvés .lényegi motivu-• 

ma. A szükséglet tehát a tevékenység inditéka, cselekvés- . 

re  serkent, meghatározott tevékenységet vált ki azáltal, 

l ogy a szükséglet tárgyára mint a tevékenység jövőbeni 

eredményére irányul. Ez a szükséglet és e,lekvés azért 

realizálódik, ' mert a szükséglet elindította ezt a fo.lya-

matot.-A cselekvés legmélyebb motivumaként a szükségle-

tet jelöljük meg, tehát nem korlátozzuk pszihológia je- -  

.i.entésre. Bár a marxista pszihológia•elismeri és felhasz-

nálja a szükségletek dotermináltná,át, elsőso•ban.azt 

kutatja, hogy a szükségleteknek mint a pszihikumban ér-

vényesülő belső folyamatnak milyen törvényszerüs.égel van-

nak.'  

8./ A sziikséglethen implicite benne rejlik 'mint  mozzanat 

kie.légitésének eszköze és mócija. is. 

9., A szükséglet mind egyéni, mind társadalmi formájában bő- 

vitetten újratermelődő, történelmileg változó,  ke.lelke- 

7ő , folytonosan újjászülető és kielégülésével magasabb 

szinten reprodukálódó és  Co  ly onosan változó tartalmú 

folyamat. 
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10../ Jellemzi továbbá az emberi. szükségleteket a kielégü-

letlenséggel szembeni türőképesség, amely sajátosság 

abban jut kifejezésre, hogy az ember rangsorolni, üte-

mezni tudja szükségleteit a kielégithetőség feltételei 

alakulásától függően. Ez a sajátosság a szükséglet hu-

manizációs folyamatában is megmutatkozik.Az ember tar- 

tósan ellenáll annak,  hogy szükségletét a preferált 

tárgy helyett más, az eredeti szükséglet szempontjából 

teljesen egyenértékű tárggyal elégítse ki, és az aka-

dályba ütköző viselkedés helyett új viselkedésmódot ta-

nul a preferált tárgy megszerzéséért.Az ember ideigle-

nesen lemond a vonzó tárgyról, ismételt akadályoztatás 

esetén pedig kialszik az a kapcsolat, amely a tárgy és 

a megszerzését biztosító viselkedés között korábban lé-

tezett, anélkül, hogy maga a,tárgy elveszitené vonzó 

jellegét. 

A kielégületlenséggel szembeni türőképesség nyilvánul 

meg azokban a viselkedésekben, amikor emberek hosszan, 

esetleg egész életükben lemondanak tartós, sőt alapve-

tő szükségleteik kielégitéséről is. 

Ezek az általános ismérvek jellemzik a szükségleteket. 

Minden bizonnyal mások is. Ezek felhasználásával azon-

ban megadható a szükségletek meghatározása. A defini- 

ciókisérletben csupán arra vállalkozunk, hogy a szaki-

rodalomban fellelhető elemeket megpróbáljuk elfogadha-

tó szintézisbe hozni. Ime ú kisérlet eredménye 

Az ember szükséglete a szubjektum és a külvilág közöt- 

ti szükségs .zerü viszonyból eredő, a tevékenység ered-

ményeként történelmileg változó, bővitetten újratermelő 
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társadalmi jelenség. Mint objektív igény a szubjektumban 

/ személyiség, közösség, társadalom / tu'datosuló, belső 

eszmei kép, amely a szubjektum léte, fejlődése szempont-

jából lényeges anyagi vagy eszmei objektivációra irányul. 

A cselekvés legmélyebben fekvő motivumát, az érdek alap-

ját képezi, implicite, differenciálatlanul tartalmazza a 

kielégités módját és eszközeit is, a kielégüléssel szem-

ben azonban türőképességet tanúsit, ezért kielégitése ü-

temezhető, rangsorolható. 

Az irodalomban  az érdekkel való viszony és az ütemezhe-

tőség nem kap olyan  hangsúlyt, ami indokolná e tulajdonsá-

gok definicióba való felvételét. Azt tartjuk azonban,hogy 

ma mind az axiológia, mind az érdekelmélet kimunkálásában 

ez a sajátosság jelentős figyelemre tarthat számot. 
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A SZÜKSÉGLETEK TÖRTÉNETI FEJLŐDÉSÉNEK 

NÉHÁNY FILOZÓFIAI PROBLÉMÁJA  

A munkaviszonyok hatása a szükségletekre : 

Az előző fejezetben a szükségleteket általában 

jellemeztük. Megállapitottuk, többek között, hogy a marxista 

tanitás szerint a társadalmi gazdagság a szükségletek sokol 

dalúságán, sokrétüségén, a képességek differenciáltságán mér-

hető le igazán. A szükséglet szubjektumát itt azonban ponto-

sabban is meg kell jelölnünk. Nem általában . a társadalom,ha-

nem a társadalmat mindenkor alkotó konkrét egyének állandóan 

változó képességeinek és szükségletstruktúrájának a sokrétü-

ségéről van szó. Ez Marxnál egyértelmü " ... mi egyéb a gaz-

dagság, mint az egyének szükségleteinek, képességeinek, él-

vezeteinek, termelőerőinek stb. az  egyetemes cserében lét-

rehozott egyetemessége ? mint a természeti erők - mind az 

úgynevezett természetnek, mind az ember sajáttermészeté- 

nek az erői - feletti emberi uralom teljes kifejlődése? mint 

az ember teremtő hajlamainak abszolut kimunkálása - aminek 

nincs más előfeltétele, mint á megelőző történelmi fejlő 

dés.-, amely a fejlődésnek ezt a totalitását, az-az minden 

emberi erőnek mint olyannak előre adott mércével fel nem 

mérhető fejlődését öncéllá teszi? mint amikor az ember nem 

egy meghatározottságban termeli magát újra, hanem a tota-

litását termeli? nem arra törekszik, hogy olyan valami  ma-

radjon, ami  lett, hanem a levés abszolut mozgásban v an? "'1°
/ 

 

1./ MEM 46/I. Kossuth Bp. 1972. 367. o. 
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A szükségletek egyre sokoldalúbbá válása, differenciálódása, 

vele együtt a társadalmi gazdagság felhalmozódása a törté-

nelmi fejlődés általános jellemvonása, azonban a társadalmat 

alkotó egyének szükségletstruktúrájának változásai /gazdagab-

bá vagy szegényebbé, sokoldalúbbá vagy egyoldalúbbá válása/ 

ezen a fő tendencián belül a konkrét társadalmi-gazdasági 

viszonyok függvényeként sajátos utat jár be. Ha ezt a moz-

gást végig akarjuk követni, vizsgálódásunkat a konkrét álta-

lánosság szintjén kell folytatnunk tovább, és az egymást kö-

vető társadalmi-gazdasági alakulatok . termelési folyamatainak 

és társadalmi viszonyainak a személyiség szükségletstruktú-

ráját meghatározó hatásait kell kutatnunk. Ugyanis az  egyé-

nek oldaláról nézve a folyamatot, azt tapasztalhatjuk, hogy 

nem létezik olyan egységes kritérium, amely az egymást kö-

vető történeti korszakot úgy jellemezhetővé tenné, hogy fej-

lettebb, magasabbrendü egyénekből álló társadalmak sora a 

történelem. Az egymást történelmileg váltó tipikus egyének 

oldaláról vizsgálva, a folyamat sem fejlődésként, sem visz- , 

szafejlődésként nem jellemezhető. Az emberi nem egészének 

egyetemessé válása, a társadalmi_ szükségletek gazdagodása 

nem feltétlen jelenti a szükségletekben sokoldalú, gazda g . 

személyiségek történeti létrehozását. A szükségletek törté-

neti fejlődésének útja azonban igen hosszú, akárcsak vázla-

tos végigkövetése is meghaladj a  egy ilyen dolgozat lehető-

ségeit, igy korlátozást kell alkalmazni. Arra vállalkozunk 

csupán, hogy a prekapitalista formációk viszonyai és a gépi 

nagyipari termelésen alapuló klasszikus kapitalizmus terme- • 

lési viszonyainak hatásait a társadalmat . alkotó személyisé-

gek szükségletstruktúrájára csak mintegy bevezető gondolat-

sorként érintjük. Részletesebben vizsgáljuk a modern terme- 
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lőerők teremtette munkaviszonyok hatásait, különös tekintet.- 

tel a kapitalista és a szocialistatermelési viszonyok kö--

zötti eltérésekre. 	 . 

Abból az alapállásból indulunk ki, hogy az ember természe-

tes /testi/ és mesterséges /technikai/ termelőszerveinek 

aránya, mennyiségi és minőségi összetétele jellemző a munka 

mindenkori történeti fejlettségére. 

A munkafolyamat fejlődését követve tudjuk vázolni a munkát 

végző szubjektum helyét, szerepét e folyamatban, s az itt 

játszott szerep alapvetően meghatározza a személyiség struk- 

túráját, tulajdonságait, igy képességeit, szükségleteit, i 

gényeit, érdekeit stb. a munkafolyamaton túl, egész életét, 

tevékenységét illetően is. 	. 

A történelmi fejlődést követve,: a gyártási rendszerek három 

történelmi alaptipusát lehet megkülönböztetni, és Ágostón 

László.modellszerüen a következő diagramban ábrázolja a 

fejlődés tendenciáját. 

Gyártási folyamat és funkciói : 

Technológiai Megmunkáló Motorikus Operátori 

szerszám kéz izomzat 
érzékszervek 
agy, 
idegrendszer 

1./kéziszer-
számos munka  

szerszám munkagép erőgép - 	'? 	- 
2./gépi nagy-
ipari munka 

szerszám munkagép erőgép 
gépi vezér-
lő szervek 3./Komplex 	. 

autómatizált 
munka 

a 
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A termelőerők fejlődésében tehát három nagy etapot különböz-

tetünk meg. 

A kéziszerszámos, a gépi nagyipari és a komplexmódon automa-

tizált isiunka. rendszerét. 

A szükségletek alakulása a kéziszerszámos munkára épülő tár- 

sadolmi formációkban 

A kéziszerszámos munka rends zere jellemzi az emberiség fej- . 

lődésének. első, egyben leghosszabb történeti korszakát,alap-

ját képezi valamennyi prekapitalista termelési viszonynak. 

E korszakban a technikát a mechanikai kéziszerszámok domi-

nanciája jellemzi, a technológiai funkciót ezek látják el a 

munkafolyamatban. Minden egyéb funkciót testi, természetes 

termelőszerveivel lát el az ember. A kéziszerszámos raa-.1.á1: 

egyik oldalról azok a lehetőségek jellemzik, amelyeket a  

természet e1 .sajiátitásávaJ a társadalmi viszonyok kialakitá-

Sára és folytonos továbbfejlesztésére nyújtott, a másik 

oldalon viszont magában hordta fejlődésének belső korlátait 

is. 

A technológiain kivül az összes többi funkciót 

a természetes testi szerveknek kellett ellátniuk, s ez mind 

mennyiségileg, mind minőségileg viszonylag szük keretek kö-

zé szoritotta a munka technikai bázisát. A testi szervek 

korlátai a szerszám korlátaiként rögzitődtek. Amig a kéz 

tartotta és mozgatta a szerszámot, addig az szükségszerüen 

törpe méretü maradt.'Itt az ember individuális, szubjektiv 

erői a meghatározók. A  munka  sikere az egyes munkás ügyes-

ségének, érzékszervei finomságának, testi erői fejlettsé- 
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gének függvénye. A termelési folyamat felépitése szubjektiv 

jellegü volt. A kézmüvesség, az egyszerü kooperációt és a 

manufaktúrát is beleértve, olyan termelőgépezet, amelyben 

" A munkást ugyan odarögzítik a müvelethez, de a müveletet 

már előzőleg a munkáshoz szabják. " 1.1  

Szempontunkból nem hagyható figyelmen kivül 

a munka szükséglet és kényszer, valamint cél és eszköz jel-

legének sajátos érvényesülése, mert a szükségletek alakitá-

sában ez jelentős faktor. A szükségletkényszer viszonylat- 

ban  az az aspektus most elhanyagolható, hogy az ember-ter-

mészet relációban a  munka  mindig kényszer, a természet kény-

szere ., mert a természet az embert mindig munkára kényszeri-

ti, a javak nem hullanak soha az ölébe. 

Erre a természeti kényszerre épül rá a z antagonisztikus 

osztálytársadalmakban egy, a társadalmi forrásokból éredő 

kényszer, ami az előzőhöz viszonyitva ráadást, többletkény-

szert jelent. 

A magántulajdon keletkezése, a kizsákrimányo-

lás létrejötte, a társadalom osztályokra bomlása vezet'o- 

da,.hogy a kizsákmányolt ember munkáját külső társadalmi e 

rők hatására végzi. Ennek kövétkeztében a munkafolyamat e- 

redménye i maga a munkafolyamat_ is külső, idegen hatalomként 

jelenik meg, s ez a hatalom mint a munka végzésére kény-

szeritő külső tényező konkretizálódik, a-munka  kényszerte-

vékenység formában egzisztál.. 

A munka mindenkor feltétele, eszköze az em-

beri szükségletek kialakulásának és kielégitésének, a cél 

1.7 Marx: A tőke I. Szikra Bp. 1949. 409. 0. 
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és eszköz jelleg is dialektikus kapcsolatb an  áll egymással, 

a munka célként úgy létezik az ember életében, hogy egyszer-

smind eszközként is 'funkcionál más célok eléréséhez. A ki- 

zsákmányoló társadalmak viszonyai e kapcsolatot deformálják. 

Előtérbe hozzák a munka eszközszerepét olyannyira, hogy a 

munka csaknem teljesen csak eszközként jelenik meg,aminek 

segítségével más, egyéb célok elérhetők. 

Az ember munkatevékenysége mint kizsákmányoló, 

elidegenült munka nem szabad tevékenység, ezért a szabad te-

vékenységet kényszeretetten, eszközként végzi az élethez 

szükséges javak megszerzése érdekében. ". .., az elidegenült 

munka az öntevékenységet, a szabad tevékenységet eszközzé 

fokozza le, az ember nembeli életét fizikai exisztenciájá-

nak eszközévé teszi. " 1'7 

A torzulás úgy jelentkezik a cél és eszköz 

viszonyában, hogy az eszköz a céltól izoláltan jelenik meg, 

legalábbis az egyén életében háttérbe szorul a munka társa-

dalmi szükséglet jellegéből fakadó cél természete. Csak - hát-

térbe szorul, de nem szünik. meg. A munka céljellege még a 

kizsákmányoló társadalmakban sem ismeretlen, szerencsés kö-

rülmények között a munka célként való funkcionálása és szük-

séglete viszonylag magas fokon jelenhet meg a kizsákmányo-

ló társadalmakban is. A munka mint elidegenült munka is kü-

lönböző formákban tárul elénk a konkrét történelmi folya-

matban. A rabszolgát mint "beszélő szerszámot " kényszeri-

ti a ragszolgatartó munkavégzésre, a jobbágy robotol, s itt' 

már az elnevezésben is tükröződik a kényszerjelleg, de a 

hübérúr rendelkezik a munkára kényszerités drasztikus jogi 

1. Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Bp. 1970. 

51. o. 
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eszközeivel is. A kapitalizmust megelőző kizsákmányoló for-

mációkban közös vonás, hogy a munka mint gazdaságon kívüli, 

drasztikus eszközökkel kényszeritett munka van jelen. Ez a 

közvetlen kényszermunkára alapozott termelés is feltételezi 

a munka megosztását, de a munka megosztása e társadalmi vi-

szonyoknak adekvát. A termelőerők fejlettségét mutatja, hogy 

a földművelő és az ipari, valamint a kereskedelmi tevékeny-

ség különvált, a falu és város érdekei elkülönültek. A te-

vékenység megosztása nem önkéntes, hanem " .., az egyén be 

van  sorolva a munka megosztása, egy meghatározott, reá kény-

szeritett tevékenység alá, s ez a besoroltság az egyik em-

bert korlátolt városi állattá, a másikat korlátolt falusi 

állattá teszi és naponta újra szüli érdekeik ellentétét. " 1 '/ 

Itt már igen kifejezetten áll előttünk az a helyzet, amely-

ben  mindenki egy meghatározott, kizárólagos tevékenységi 

kört kap, amelyet ráerőszakolnak és amelyből nem tud kike-

rülni egész életében,ha nem akarja az élet fenntartásához 

szükséges eszközöket elvesziteni. 

A fő szerepkörök kialakultak már, de az e 

körökhöz tartozó konkrét szerepek mindegyikét mindenkinek, 

aki e körökhöz tartozott, el kellett tudni játszania. A leg- 

kifejezettebben ez 'a kézmüves munkában követhető nyomon. A 

középkori városokban az egyes céhek között a munka megosz-

tása már megtörtént, de az egyes munkások között még egyál 

. talán nem. 
Mindegyik munkásnak külön-külön többféle 

munkakörben kellett különösen ügyesnek lennie, mesternek ab-

ban az értelemben, hogy mesteri tudásra tett szert ebben 

az ügyességben. 

1./ MEM 3. Kossuth Bp. 1960. 50. o. 
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" Innen ered, hogy a középkori kézmüvest még érdekli a maga 

speciális munkája és az, hogy abban ügyességre tegyen szert, 

és ez az érdeklődés bizonyos korlátolt müvészi érzékké foko-

zódhatott. De ugyancsak ezért minden középkori kézmüves egé-

szen fel is oldódott a maga munkájában, meghitt szolgasági 

viszonyba került vele és sokkal inkább be volt alá sorolva, 

mint a modern munkás, akinek számára közömbös a munkája. "l'i 

A kézműves mesterember, akinek magas volt a 

szaktudása és sokoldalú a tevékenysége, termelőtevékenységé- 

.nek keretei között ténylegesen az átlagosnál több szellemi 

elemet használt fel. Ez a kézmüves a nyersanyagtól a kész- 

termékig maga hajtotta végre . az  egész technológiai folyama-

tot,  és munkájában egyesültek a szellemi és a testi munka 

elemei. 

Ettől függetlenül a fizikai és szellemi munka elválása do- 

minál mind'a rabszolgatartó, mind a feudális társadalomban. 

Az eddig áttekintett jellemző vonások alapján 

lehetséges a prekapitalista társadalmi formációk személyi-

ségeit jellemző szükségletek körvonalazása .  Ezeknek az önel-

látásra berendezkedétt termelési módoknak a szükségletek 

szigorúan lezárt köre felelt meg .  A termelés mértékét a köz-

vetlen szükségletek terjedelme határozza meg .  

A szükségletek a társadalomban korlátozottak, 

a bővitett újratermelés foka alacsony, a szükségletek dif-

ferenciálódása kezdetleges, általában jellemezvea társada-

lom szükségletei szegényesek, természetadták. Ezen viszo-

nyokon belül azonban egyes történelmi periódusokban a tár- 

1./ MEM 3. Kossuth Bp. 1960. 53 . o.  
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sadalmat alkotó személyiségek többé vagy kevésbé széles ré-

tegei számára megteremtődtek egy viszonylag sokoldalú és har-

mónikus emberi fejlődés lehetőségei, éppen azért, mert vo-

natkozásainak teljességét még nem munkálta ki és nem állí-

totta szembe magával mint tőle független társadalmi hatal-

makat és viszonyokat. Az egyes ember a társadalomban kiala-

kult szükségletek viszonylag tágabb körét és` szélesebb ská-

láját integrálja magában, ezért teljesebb, sokoldalúbb ké-

pességek és tevékenység jellemzik. Egyes kiváló személyisé-

gek esetében az egyén képességei és szükségletei megközelí-

tik a társadalom egészét, ezért beszélhetünk egyetemes kopo-

nyákról, polihisztorokról ebben a korban. Azt azonban egy 

pillanatra sem szabad 'szeri elől tévesztenünk, hogy a több-

oldalúság viszonylagos, mert a " természeti szubjektummá 

redukált " személyiségek sokoldalúságát jelenti. A munka bi-

zonyos rétegeknél kifejezetten megőrizte az öntevékenység, 

a szükséglet, a cél jellegét, s valamennyi formájában tar-

talmazta az alkotás valamilyen, bármily elenyésző elemét, 

de az ember - természet relációban az ember nagyon ki volt 

szolgáltatva a természeti " hatalmaknak", ember-ember re-

lációban pedig a durva, nyers, " bornirt" társadalmi ha-

talmaknak. Igy élvezőképességei fejletlenek, érzékszervei 

alacsony fokon megmunkáltak, szükségletei primitivek voltak. 

Mivel a tárgyiasult termelőerők a maguk eszközfunkcióját 

egyediségükben, természetadta sokféleségükben, mint szer-

szám töltötték be, az egyedi korlátozottság és rögzitett-

ség következtében a termelő ember személyiségének fejlődése 

szükséglet-struktúrájának bonyolultabbá válása is korlátolt, 

egy-egy sajátos termelői funkcióhoz kapcsolódó, statikus 

teljesség maradt. 
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A SZÜKSÉGLETEK FEJLŐDÉSE A KAPITALISTA TÁRSADALOMBAN 

A gépi nagyiparra épülő kapitalista termelési és társadalmi 

viszonyok hatása a szükségletekre : 

A munka belső logikája szerint a szerszámok 

csak úgy vethették le törpeségüket, hogy a technológiai 

mellett a megmunkáló és a motórikus funkció-is a mestersé-

ges termelőszervekre tevődött át, s az ember testi szervei 

felszabadultak e funkciók teljesitése alól. 

A változás lényege abban ragadható meg,hogy 

a gyártás rendszere  az eddigi  szubjektív helyett objektív 

jellegüvé vált. A manufaktúrát a munkeszközök differenciálódá-- 

sa és specializálódása je1 .LeiMzi. A gépi nagyipar által elő-

idézett munkamegosztás túlhajtja a specializációt azzal, 

hogy a  legtöbb  munkánál a munkás tevékenységét egy apró, 

gépies müveletre egyszerüsiti. Azzal, hogy az egyes munka-

folyamatok elvégzéséhez szükséges munkaeszköz a munkás ke-

zéből a gépre megy át, egyúttal kezelésének virtuozitása 

is átmegy a munkásról a gépre. Nincs többé szükség a munkás 

ügyességére, a munkás helyett a gép ügyes és erős, és egyé-

ni munkája tartalmától megfosztva a gépmunkás részügyessé-

ge mellékesként törpül el a roppant gépek mellett.Mig koráb- 

ban a szerszám szolgált a munkásnak, most a munkás lett a 

gép szolgájává, nem is az egészé, hanem csak egy részgépé. 

A munkások közötti személyes különbségek eltünnek, egymás-

tól csak a munkára fórditott idő mennyiségében különböznek 

már. A munkás tevékenysége végtelenül leegyszerüsödik,sok-

szor teljesen egyhangú mozzanatokat jelent, legkifejlettebb 



'alakjában a . szerelőszalag mellett szinte "idomitott goril-

la"-ként, gyermekek által is végezhető, s a munkás egyik 

helyről a másikra gyorsan átá1litható. " A véget nem érő 

kínos munka nyomorúságos, vak szokása, amelyben ugyanazt a 

mechanikus müveletet újra és újra el kell végezni. Sisyphos 

kinszenvedéséhez'hasonlatos, a munka terhe, akárcsak a szik-

la folytonosan visszahull az elcsigázott munkásokra ".Mi-

közben a gépi munka az idegrendszert a legsúlyosabban meg 

támadja, elnyomja az izmok sokoldalú játékát és minden sza-

bad testi és szellemi tevékenységet lehetetlenné tesz.Még 

a munka megkönnyitése is kinzóeszközzé válik, mert.a gép nem 

a munkást szabadítja meg a munkájától, h anem munkáját tar-

talmától. " 1.7  

A gépi nagyipar termelő lehetőségeinek racio-

nális és optimális kihasználására alapitott gyári rendszer-

ben a fizikai és szellemi munka éles elkülönülése jellemző. 

Ez az egyik legsúlyosabb társadalmi .igazságtalanság számos 

vonatkozásban eltorzitja az ember fejlődését, megtöri munká-

jának egységét, egyoldalúvá torzítja az embert - a szellemi 

munka emberét és a fizikai munka. emberét egyaránt. A szel-

lemi tevékenységgel összefüggésben azonban új mozzanat jelent-

kezik a munka teleológikus közvetítésében is. 

A géprendszerben objektiválódott korábbi 

nagy munkamennyiség és a költségek miatt a sikert vagy si- 

kertelenséget már nem volt elégséges a gyakorlati tapaszta-

latokra építeni. Igény merült fel a célkitüzés értelmes vol- 

tának mérlegelésére, az eszközök optimális összeválogatásának 

1./ Marx: A tőke I. Szikra Bp. 1959. 456. o. 
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megalapozására. Ez a szükséglet vezetett el fokozatos an  a tu-

dományos elméleti módszerek bevezetéséhez, a teória és a 

praxis önállósulásához és .újszerü viszonyuk kialakulásához. 

A munkafolyamat bonyolultabbá-  válásával, a gé-

pek fejlődésével a gépek ellenőrzéséhez és javitásához, meg-

konstruálásához müszakilag képzett munkaerő /szakmunkások, 

technikusok, mérnökök/ igénye is egyre inkább felmerül. 

A gyártási folyamaton belül. és azon kivül is 

egyre bonyolultabb szellemi funkciók jönnek létre. Az ipari 

forradalom implikálta munkamegosztásnak ez a másik oldala. 

Az ipari forradalom nem általában implikált 

egy munkamegosztást, hanem a tőkés munkamegosztást eredményez-

te, a gépi nagyipar a kapitalista termelési viszonyok anyagi-

müszaki bázisát képviseli. A szükségletek alakulásának elem-

zéséhez a társadalmi viszonyok képezik itt is a vonatkoztatási 

rendszer kitüntetett elemét. A termelés, a munkafolyamat mint 

az elidegenitett viszonyok tőkés formájában egzisztáló terme-

lés folyik, 	 . 

Az elidegenült munka marxi elemzéséből itt 

csak arra utalunk, hogy az elidegenedés viszonya áthatja a 

munkásnak a munkához,  munkája  termékéhez, a nem munkáshoz való 

viszonyát és viszont, s minél többet termel, annál inkább. ter-  

me.li az elidegenedett munka- )termelési és társadalmi viszonyo-

kat. 	. 

.A tőkés.•termelési viszonyok sajátosságát Marx 

az egyetemessé váló árutermelésben látta, s abban, hogy a ter-

melés nem a szükségletek kielégitéséért, hanem a profitért fo-

lyik, tehát a "termelés a termelésért" elv a jellemző. Az a- 
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nyagi termelésben hallatlan mérvű fejlődés megy végbe, s e 

változások szükségszerüen mélyreható változásokat idéztek elő 

a szükségletekben. E változásoknak Marx igen nagy figyelmet 

szentelt. " Dologi függőségre alapozott személyi független-

ség, ez a második nagy forma, amelyben először alakul ki az 

általános társadalmi anyagcserének, az egyetemes vonatkozá-

soknak, minden oldalú szükségleteknek és egyetemes képessé-

geknek egy rendszere " l ' /- ad tömör jellemzést Marx a tő-

kés termelési módról, s más helyen kifejti, hogy a termelő-

erők gyarapodására alapozott érték-többlettermelés új fo-

gyasztás termelését kivárja meg a fogyasztás bővitése és új 

szükségletek létrehozásé által. " ... a társadalomból eredő 

új szükségletek felfedezése, megteremtése és kielégitése :a 

társadalmi ember összes tulajdonságainak kultúrájá és ennek 

az embernek mint a lehető leginkább szükségletekben gazdag-

nak, mivel tulajdonságokban és vonatkozásokban gazdagnak 

a termelése - a lehető ,leginkább totális és egyetemes társa-

dalmi termékként való termelése - / mert ahhoz, hogy sok ol-

dalról élvezzen, élvezőképesnek, tehát magas fokon kultúrált-

nak kell  lennie/ - éppúgy feltétele a tőkére alapozott ter-

melésnek .0. Innen ered a tőke nagy civilizáló befolyása, az, 

hogy olyan társadalmi fokot termel, amelyhez képest valameny-

nyi korábbi csak mint az emberiség lokális fejlődése és mint 

természetimádás jelenik meg " 2 ' /  

A tőkésipari társadalomban a homo oecdnomicus 

szab törvényt, a korlátlan profitéhség a jellemző. E törek- . 

vést nem korlátozzák a tőkés személyes szükségletei, a profit 

1./ MEM 46/I. Kossuth Bp. 1972. 75. o. 

2./ MEM 46/I. Kossuth Bp. 1972. 298. o, 
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függetlenné válik tőlük,,amelyek éppúgy nem végtelenek, mint 

ahogy nem végtelen a földesurak fogyasztása sem. A tőke ál-

landóan túlmegy önmagán, egy végnélküli folyamat. Marx igy 

jellemzi ezt: " A tőke ... éppúgy túlhajt nemzeti korláto-

kon és előitéleteken, mint a természet istenítésén és meg-

lévő szükségleteknek meghatározott határok közt önmagával 

beérően körülkarózott, hagyományos kielégitésén és régi élet-

mód újratermelésén. Mindezekkel szemben romboló a tőke és 

állandóan forradalmasitó, ledönt minden korlátot, amely gá-

tolja a termelőerők fejlődését, a szükségletek bővülését, a 

termelés sokrétüségét és a természeti és szellemi erők kiak-

názását és cseréjét. 
" 1.% 

E dinamizmus az alapja a társadalmi gazdag-

ságnak, a gazdagság tőkés formájának. A gazdagság korábban 

a különös szükségletek kielégitésére szolgáló tárgyakkal 

való rendelkezést, a használati gazdagságot jelentette a 

tőkés gazdagság az általános gazdagság ra pénz, a tőke for- 

májában, s ezt'az általános gazdagságot az egyén képes bir-

tokolni. A pénz minden más használati értékre kicserélhető, 

általános uralmat jelent a munkák, élvezetek, stb., tehát 

a társadalom összes vonatkozásai felett. 

A pénz hatalma azonban elidegenült hatalom 

külsődleges birtokosához képest, mert birtoklása nem a bir-

tokos egyénisége valamely lényegi vonatkozásának,személyes 

tulajdonságainak fejlődését jelenti, hanem személytelen, 

egyéniségnélküli külsőleges tárgy birtoklása,amit meg lehet 

szerezni, és el is lehet veszíteni. 

1./ MEM 46/I. Kossuth Bp. 1972. 298. 0. 
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A tőkés társadalomban a pénz lesz a gazdago-

dási vágy általános, egyetlen tárgya, mindenki ebből akar so-

kat szerezni. De nemcsak tárgya, hanem forrása is. A munka 

bérmunka formájában közvetlenül csereértéket termel, a gaz- 

dagodási vágy igy lesz a magát mindig újraszülő gazdagság 

forrásává. A pénz mint  az általános gazdagság anyagi képvi-

selője igy a munka tárgyaként és céljaként egyaránt tételez-

ve.van .  

Marx több müvében is beható an  elemzi, hogy a 

tőkés termelési viszonyok hogyan formálják a szükségleteket. 

" A pénz szükséglete tehát az igazi, a nemzetgazdaság ~i.ltal 

termelt szükséglet és az egyetlen szükséglet, amelyet a nem-

zetgazdaságtan termel. " 
1
'- irja a Gazdasági-filozófiai  

kéziratokban, a későbbi részletes elemzésekben azonban  ez a 

gondolat már nem található meg, a.pénz egy különös funkció-

jában, mint a. 	és a kincsképzés eszköze, valóban  

ágy jelenik meg, mint a meggazdagodási vágy szülője és'"`tár-

gya. A munkás számára azonban a pénz mindenekelőtt csere-

eszköz, forgalmi eszköz, a "munkaerő ára", s nem alapjában 

elidegenedett szükséglet. A munkás célja a munkabér megszer- 

zése, de ez a pénz csak eszköz az egyéb szükségletek kielé- 

gitésére. A munkásra, szükségleteire jelentős hatása van an-

nak a ténynek, hogy bérét nem használati érték, hanem pénz 

formájában kapja meg. 

Egyik oldalról a munkást szükségletei hajt-

ják, s a munkabér arra, sarkallja, hogy saját képességéit 

fejlessze, másrészt maga a munkás váltja át a pénzt szük-

séges tárgyakra, s Marx utal a tény személyiséget alakitó 

l,/ Marx : Gazdasági-filozófiai Kéziratok Kossuth .1970.79.0. 
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hatás4ra.Arra ir,hogy az újságok bekerülnek az angol városi 

.,si munkás szükséges létfenntartási eszközei közé. A munkás 

valamit megtakarithat, de azt is megteheti, hogy bérét elté- 

• kozolja pálinkára. De mint szabadon cselekvő cselekszik,igy 

neki magának kell tart ania a hátát, magának felelős azért, 

hogy milyen módon költi el bérét. Megt anul uralkodni önma-

gán, ellentétben a rabszolgával, akinek =arra van szüksége. 

Ez mindenképpen pozitiv hatás. Azonban a társadalmi gazdag-

ság minta pénzzel való rendelkezés, a pénzzel megvásárolha-

tó dolgok, tárgyak gazdagsága a társadalmat alkotó egyének 

valóságos gazdagságához nem vezet. 

A munkás minél többet dolgozik, annál inkább 

létrehozza a vele szemben álló idegen, tárgyi világot,an- 

nál szegényebb lesz saját belső világa. A munkás szükségle-

telt nagyon alacsony szinten tudja kielégíteni. A munkabér 

csak arra elég, hogy munkaerejét reprodukálja, fogyasztása 

.erre korlátozott.Ennek is következménye a szükségletek el-

szegényedése, torzulása, állati szintre és formára való 

redukálása. A kapitalista munka " ... egyik oldalon a szük-

ségletek és eszközeik kifinomodása a másik oldalon az ál-

lati elvadulást, a szükséglet teljes, nyers, elvont egysze-

rüséget termeli ..." 1'/- írja Marx. 

A munka mint kényszermunka hosszú, nehéz, 

fárasztó. A tulajdon nélkülieket rákényszeritik arra, hogy 

a tőke által megszabott feltételek mellett dolgozzanak kez-

detben törvénnyel, akasztófával is, később a gazdasági kény-

szer önmagában is elegendő. Az ipari viszonyokkal összefüg- 

. gő racionalizálás azzal, hogy létrehozta a termelési folya- 

1./ Marx : Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Bp.197o
0  81. o. 
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mat új tipusát, megteremtette ezen új tipusnak adekvát sze-

mélyiség kialakitás szükségletét is. " Az indusztrializmus 

története 	annak ... folyamata, hogy a természetes, tehát 

állati és ősi ösztönöket a rend, . a pontosság, a szabatos-

ság mindig új, bonyolultabb és ridegebb normái és szokásai-

nak vessék alá. " 1 ' 7  A látástól vakulásig tartó, racioná-

lisan megszervezett munka a legjobb rendőrség, ez minden-

kit kordában tart, s megakadályozza a kivánságok, a maga-

sábbrendü szükségletek kifejlődését. A túlhajtott speciali-

záció deformált individumokat termel ki. Az ipari munkás 

voltaképpen valamilyen kis. elszigetelt funkciót lát el egy 

bonyolult és magas  fokon szervezettt termelési folyamatban, 

és mint termelő soha sem kerül szembe saját termékével, mint 

egésszel, legfeljebb, mint fogyasztó. Odaállitották egy 

helyre, el kell végeznie egy egyszerü feladatot, de a mun-

kát nélküle mások szervezik meg. Nem tudja, miért ezt ter- 

meli ős nem valami mást, s.azt sem tudja, terméke miként 

függ össze a társadalom egészének szükségleteivel. 

A gép nem szolgálatában áll, nem pusztán elvégzi a fizikai 

energiát igénylő müveleteket, h anem fülé nőtt, uralkodik 

rajta. A munka olyan aktusok végrehajtása, amelyeket a 

gépek még nem tudnak elvégezni. Ez a munka elszakadt a 

munkavégzők individuális képességeitől és szükségletei-

től, elvesztette öntevékeny, alkotó jellegét. A termelés 

nagyipari formájában az alkotás egyedi teljességének 

helyére részmüveleték közömbös egymásutánisága lép, a 

termék elveszti kapcsolatát alkotója személyiségének e-

gészével, az ember elveszti személyes emberi jellegét és 

1./ Antonio Gramsci: Filozófiai irások Kossuth Bp.1970. 
365. o. 
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az alkotás minden örömét, elembertelenedik. A munka a kapita-

lizmusban szellemtelen, a munkás a gép tartozéka, maga is egy 

funkcionáló mechanizmus. " ... a munka elvesztette náluk az 

öntevékenység minden .látszatát és csak ágy tartja fenn életü-

ket, hogy elnyomoritja azt. Mig a korábbi időszakokban az ön-

tevékenységet és az anyagi élet létrehozását az választotta 

el egymástól, hogy mindegyik más-más személyre jutott és az  

anyagi élet létrehozása az egyének korlátoltsága miatt maga 

is még az öntevékenység alárendelt fajtájának számitott, most 

a kettő annyira különesik, hogy az anyagi élet maga egyálta-

lában célként, ennek az anyagi életnek a létrehozása pedig 

a munka, / amely az öntevékenységnek most egyedül lehetséges, 

de mint látjuk, negatív formája /, eszközként jelenik meg."1 ' /  

- olvashatjuk a német ideológiában. Tőkés termelési viszo-

nyok között az ipari forradalomra az jellemző, hogy a terme-

lés a végigvitt munkamegosztás és a mechanizáció rendszeré-

ben nem kiemeli a termelőt a mindennapiságból, hanem inkább 

visszalöki és bezárja a mindennapos mechanikus termelés és 

kiüresedett életmód börtönébe, elzárva őt a magasabbrendü 

társadalmi tevékenységtől, az önfejlődés lehetőségeitől. 

A történelmi fejlődés tehát csak a nagy 

tömegek rovására haladhat előre, ez az emberek rendelkezésé- 

re álló idő alakulásán ugyancsak kimutatható. A gépi terme-

léssel lehetségessé válik az, hogy a szükségletek kielégité-

séhez szükséges eszközöket rövidebb idő alatt állitsák elő.A 

szabad idő létrejötte maga is történelmi termék. Amíg a szük-

ségletek egyszerüek és alacsony számúak, az idő nem oly fon-

tos tényező, mint amikor a szükségletek megsokasodnak és dif-

ferenciálódnak. A gépi nagyipari munkaviszonyok között egyik 

1. MEM 3. Kossuth Bp. 1960. 71' o.__ 
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tendencia az, hogy a rendelkezésre álló idő növekszik, de 

ez az idő áldozatául esik a tőkés termelési viszonyoknak, 

mert folytonosan  többet dolgoztatnak, a többletidőt többlet-

munkává, tőkévé, profittá, változtatják. " ... a tőke tenden-

ciája mindig az, hogy egyfelől rendelkezésre álló időt hoz-

zon létre, másfelől ezt többletmunkává változtassa át. "1 '/ 

- olvashatjuk a Nyersfogalmazványban. Az a paradox helyzet 

áll elő, hogy a fejlett gépi berendezések arra kényszeritik 

a munkást, hogy hosszabb ideig dolgozzék, mint az ősember, 

vagy a kézi szerszámokkal dolgozó középkori kézmüves. A mun- 

kaidő és! ' Szabad idő élesen elkülönülnek egymástól, a munkaidő-, 

ben  megkeresi az élet fenntartásához valót, de az élet csak 

a munka után, azon kivül kezdődik. A pihenés eszmény ilyen 

köriilmények:között az, hogy egyszer-egyszer a munkás szive 

szerint lustálkodjon, vagy a szabadsága alatt kikapcsolód-

jon a munkából, hogy azután ismét el tudja viselni azt. 

A szabad .dőt a munkástól a tőke elrabolja,igy 

nem használható'arra, hogy magasabbrendű szükségletek kie- 

légitésére forditva a munkás más szubjektumként lépjen a 

munkafolyamatba vissza. Az idő elvonása a szubjektum ` szegény 

szükséglet nélküli szinten tartását konzerválja. 

Sajátos dichotomia jelentkezik abb an  is,hogy 

a tevékenység és az élvezet elválik egymástól különböző e-

gyénekre és ugyanabban  az egyénben is két részre.A munkás 

élvezeteinek köre minőségileg igen sokrétü lehetne, ha meny 

nyiségileg ezek nem lennének számára kizártak. A tőkésnek ' 

azonban éppen az az érdeke, hogy a munkás szükségleteit a 

1./ MEM 46/II. . Kossuth Bp. 1972. 171. o. 
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maga egyszerüségében és nyersességében tartsa. fenn, mert" A 

munkás nyers szükséglete a nyereségnek sokkal nagyobb forrá-

sa, mint a gazdag ember finom szükséglete ... És mint ahogy 

az ipar a szükségletek kifinomulására, éppenannyira spéku- 

lál nyersességükre,de. mesterségesen előidézett nyersességeik-

re, amelynek igazi élvezete ezért az önkábitás, a szükség-. 

let e látszólagos kielégitése, a civilizáció a szükséglet 

nyers barbarizmusán belül ; " l./ 

A munkás a tőkés gazdagságának csak morzsá-

ihoz juthat hozzá. És ha takarékoskodik? A polgári közgaz-

dászok azt.javasolják, hogy a szükségletek kielégitéséről 

való lemondással a munkás is több-kevesebb pénzt halmozhat 

fel. De ez azt jelenti, hogy szükségleteit annál szegényeb-

bé, primitívebbé kell tennie, minél többet halmoz fel eli-

degenült lényegéből, az általános gazdagságból. A takarékos-

kodás, a felhalmozás az állati szinthez való közeledést e- 

rősiti. A helyes magatartás az, ha jobb kereset esetén a 

munkás minél többet és differenciáltabban fogyaszt, mert 

megtakaritott kincse rossz üzletmenet esetén áldozatául e-

sik a tőkének. 	. 

A tőkés viszonyok nemcsak a munkás, hanem 

a tőkés élvezeteit is determinálják. A kincsképző az ara-

nyért áldozza fel testi vágyait, a tőkés az élvezetek vi-

szonylag szélesebb körét engedheti meg magának, de csak tő-

kés voltának függvényében " ... az ipari tőkés is élvez. 

Semmiképpen sem tér vissza a szükséglet természetellenes 

egyszerüségéhez, de  élvezete csak mellékes dologfelüdülés, 

alárendelve a termelésnek, emellett kiszámított, tehát maga 

1./ Marx : Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Bp.1970. 
84. o. 
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is gazdaságos élvezet, mert élvezetét hozzácsapja a tőke 

költségeihez, ... Az élvezet tehát be van sorolva a tőke, az 

élvező egyén pedig a tőkésitő egyén alá, mig korábban az el-

lenkezője történt. " '1 ' /  

Itt ismételten ahhoz a konkluzióhoz ju- 

tottunk, hogy a tőkés termelés, miközben létrehozza a szük-

ségletek gazdagságát, egyetemességét, megakadályozza azok 

normális kielégitését, valóságos kifejlődését. Tehát nem a 

gépi nagyipari termelésből következik ez az állapot, hanem 

a tőkés termelési viszonyokból, mindenek előtt a tulajdon- 

viszonyokból és a munkamegosztásból, amelyek egymást kiegé- 

szitve, felerősitve kialakitják a szükségleteknek azt az el-

lentmondásos rendszerét, amelyben a szükségletek kielégité-

se mindig alárendelődik a termelés korlátolt céljának, a 

profitnak. 

Marx tömören igy fogalmazza meg ezt á je-

lenséget :" ... a gépi berendezés önmagában a munkaidőt meg- 

röviditi, viszont tőkés módon felhasználva, a munkanapot 

meghosszabbítja, önmagában a munkát megkönnyiti, tőkés mó-

don a munka intenzitását növeli, önmagában az ember győzel-

mét jelenti a természet erői felett,.tőkés módon felhasznál-

va az embert a természet erőinek uralma aláhajtja, önma-

gában a termelők gazdagságát növeli, tőkés módon felhasz-

nálva a termelőt koldússá teszi... " 2./  

A klasszikus kapitalizmus személyiségei 

szükségletstruktúráját tehát az egyoldalúság, a deformált- 

ság . jellemzi. A ,létfenntartással összefüggő fogyasztási szük-

ségletek abszolút túlsúlya érvényesül, az elsődleges szük-

ségletek alacsony szintü kielégülése, a kielégülés állandó 

1./ Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Bp.1970.88.
o . 

2./ Marx: A tőke I. Szikra Bp. 1949. 477. o. 
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veszélyeztetettsége nem engedi tömegméretekben kialakulni 

és funkcionálni a másodlagosakat, a magasabbrendüéket. 

A gazdasági szférával összefüggő fogyasztói 

szükségletek kielégitetlensége azonban elvezet a termelőe-

rők feletti diszponálás szükségletének a felismeréséhez, az 

osztályharc vállalásához, amely túlmutat a gazdasági szfé -

rán,és egy magasabbrendü, politikai szükséglet, a hatalom 

szükségletének kialakulásához vezet. Ez rendkivül fontos ten- 

dencia, mert csak a hatalom megragadásával nyitható meg az 

út a szükségletek differenciálódása előtt, az egyoldalúság 

meghaladásának ez az egyetlen reális útja. 

.A kapitalista termelési és társadalmi viszo-

nyok gátolják a másik emberre mint emberre irányuló szük-

séglet kifejlődését, az őszinte, átlátható, megbizható em-

beri kapcsolatok kialakulását társadalmi méretekben. Az a 

tény, hogy a másik ember képességei áruvá váltak, pénzért 

megvehetők, gátolja a másik ember mint ember iránti igény 

kifejlődését, korlátozza a másik emberre való ráutaltság 

érzésének kibontakozását. 

Az egymástól elidegenült, egymás iránt gya-

nakvóan közönyös emberek között a kapitalizmusban bensősé-

gesebb kapcsolatot társadalmi átlagban csak a szexualitás 

létesithet. Ezáltal jön  létre  a másik  ember  iránti termé-

szetes szükséglet, kialakul az individuális szerelem, ugyan-

akkor a szexuális szükséglettel a kapitalizmus feltételei 

által korlátolt emberi igény - egy képességeiben és szük-

ségleteiben, egész élményvilágában korlátozott embernek 

egy másik hasonlóan korlátozott emberré irányuló szükség-

lete - kapcsolódik össze.Ugyanakkor ebben a magántulajdonra 
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épülő társadalomban a szexuális kielégülésre való öncélú 

törekvés emberi megfelelője, az egymás kölcsönös szexuális 

kielégítésére irányuló törekvés is háttérbe szorul, mert e 

kölcsönös segítségigény homlokterébe is gazdasági funkciók 

/háztartásvezetés, eltartás, örökös létrehozása, stb./ ke -- 

riilnek. . 

Ezek a viszonyok gátolják a mindennapiság 

meghaladását képező kulturális szükségletek kifejlődését is. 

A termelés gépi nagyipari formája nem igényli a tudományos 

ismeretekkel rendelkező dolgozó tömegeket, nem ébreszti fel 

a munkásban a müvelődés igényét. Amig a létfenntartás min-

dennapi gondjai súlyos teherként nehezednek a dolgozó töme-

gekre, nem jelentkezhet a müvészetek iránti magasabbrendü 

igény sem. A tudományos ismeretek alacsony szinvonala pedig 

egy tudományos világnézet kialakulásának a lehetőségét is 

behatárolja. Ez az oka annak, hogy az irreális szükségletek, 

közöttük a vallásos szükségletek, igen erősen tartják magu-

Icat, a valóságos boldogság hiánya a pótboldogság átélése 

iránti igényt implikálja. Az elidegenedett társadalmi vi-

szonyok hatása a maga teljességében igy határozza meg, for-

málja ki a kapitalizmus emberének elidegenült szükséglet-

struktúráját. 
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A SZÜKSÉGLETEK ALAKULÁSA A MODERN *KAPITALISTA  

TÁRSADALOMBAN 

A tudományos-technikai forradalom hatása a termelésre 

és a termelő személyiségre 

Marx az ipari forradalom munkaviszonyai 

reális, konkrét elemzésén túl egy grandiózus vizióban fel-

vázolja a jövő termelését, a teljes autómatizáltsá„ olyan 

fejlett fokát, amely  radikálisan megváltoztatja az embert, 

helyzetét a termelés folyamatában és a társada.lombin. egya-

ránt. Az ember felszabadulását a vele idegenül szemben ál-

16, őt elnyomoritó tárgyi-termelési feltételek, a mechani-

záció rabsága alól az általános és társadalmiasult munka 

formájában képzelte el. 

" A munka  többé nem annyira a termelé-

si folyamatba bezártként jelenik meg, mint inkább az em-

ber őrzőként és szabályozóként viszonyul magához a terme-

lési folyamathoz. /.../ Többé a  munkás nem iktat be módo-

sitott természeti tárgyat középtagként az objektum és ma-

ga közé; hanem a természeti folyamatot, amelyet ő iparivá 

változtat át, iktatja eszközként maga és a szervetlen ter-

mészet közé, amelyet hatalmába kerít. A munkás a termelési 

folyamat mellé lép, ahelyett, hogy fő ágense lenne... -egy-

szóval a társadalmi egyén kifejlődése az, am i  a termelés 

és a gazda ság nagy alappilléreként jelenik neg. ' 1./  

A termelés automatizálását a gépi mecha-

nizmusok fejlődésében már. Marx előre látta, de nem .láthat-

ta előre a technika fejlődésének minden lépcsőfokát, ennek 

a folyamatnak konkrét formáit nem láthatta előre az elektro- 

1 . 7 MEM 46/I. Kossuth Bp. 1972. 168-69. o. 
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nikus számitógépeknek a  gyártási folyamatban játszott sze-

repét. sem. A tudományos-technikai forradalom nem egyszerüen 

az automata gépek és gépsorok alkalmazását jelenti, hanem 

a  termelési folyamat egészének automatizálását, aminek a-

lapja az automatikusan vezérelt munkagépsorok és elektro-

nikus számitógép egyesitése egyetlen olyan rendszerben,ame .ly 

nem igényli az ember közvetlen részvételéti Lényegében a 

kibernetikának a termelési folyamatba való bevonul.ásá.val . 

haladja meg a termelés az ipari_ forradalom következtében 

kialakult gyárl rendszer technológiai elveit, és teremti 

meg egy minőségileg magasabbrendű civilizáció Ipari-techni-

kai alapját. 

A komplex módon automatizált munka rend-

szerében a gép átveszi az embertől a folyamat vezérlésének 

és ellenőrzésének funkcióját is. Az ember  megszabadul  a 

mechanikus, egyforma, fárasztó müveletek nyügétől. Azzal, 

hogy a munka  legbonyolultabb  funkcióját is  átvette a gép, 

létrejött a termelési folyamat végleges tárgyiasulásának 

az  alapja. A tudományos-technikai forradalom abban jelent  

ugrást, hogy az ember nem csupán testi szerveit "hosszab- 

bit ja meg" az általa elsajátitott természeti dolgokkal, . 

hanem intellektuális szerveit is.  Az ember kilép a közvet-

len érzékelhetőség, valamint a közvetlen agyi és idegi 

folyamatok kötöttségeiből. Termelőszervei komplex fejlesz-

tésével mind egyetemesebben emelkedhet tú .l szervi korlá-

tain ,, a termelő egyén fejlődésében is  az egyetemesség reá-

lis lis tendencő .ái kerülhetnek előtérbe. " A gyáripari civi-

lizációban az " emberi tényező " jelentősége a gépi be-

rendezés . hatalmasságának mértékében csökken. A terne .lőerők 
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talaján végbemenő jelenkori forradalomban viszont megnő az 

" emberi tényező " sú.lya, mégpedig a müszaki alkotóelemek 

erejének arányában. ... az automatizálás nyújt a történelem-

ben első izb©n az embernek  lehetőséget  arra, hogy 

l ./ 	

figyel- 

mét önmaga felé forditsa. " 	 . • 

A tudományos-technikai forradalom hatására 

változás áll be a fizikai és szellemi munka megosztásában 

is. A tudomány közvetlen termelőerővé válásával az alapvető 

emberi tevékenységek inte .l ,lektua,lizálódnak, a munkafolya-

mat telitődik logikai mozzanatokkal, amelyek szervesebben 

és intenzívebben épülnek bole, s egyre több munkatevékeny-

ség együttes jellemzőjeként a. dolgozó ember tevékenységének 

az egyetemesség felé mutató tendenciáját jelentik. A teljes 

géprendszerekre kiterjedő automatizállás térhódításával te- 

remtődnek meg a müszaki feltételek a túlnyomóan szellemi, 

alkotó jellegü munkához. Az igényt egyrészt a géprendszerek, 

termelési rendszerek felügyelete, az automaták ellenőrzése 

és karbantartása veti fel, másrészt  berendezések szerszám-

ós készülékigénye magasfokú szakképzettséggel járó szerszám-

készitő munkát igényel. Az ilyen munkát végzők nagyra érté-

kelik azt, hogy a munkavégzés során elsősorban szellemi és 

szakmai képzettségüket kell használni. Érdeklődésük a  munka  

tartalmára és céljára irányu .l.Túlsúlyba kerül a szellemi 

munka az automata berendezések beá .l .litóinál, karbantartói-

nál is. E munkával, ugyanakkor,nagyfokú felelősség jár,mert 

munkájuk minőségétől sok ember munkája függ és nagyértékü 

berendezések vannak gondjaikra bízva. Az e területeken d .ol- 

1./ Richta : 'Válaszúton a civilizáció Kossuth Bp. ,1968. 

123. o. 	... 
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gozók tehát gondolkodó, kezdeményező szakemberek. Ezt a ten-

denciát erősiti, hogy a munkafolyamaton kiviit is érvényesül 

a tudományos-technikai forradalom hatása. A modern techni-

kai eszközök használata minden tevékenységformában lehetsé-

ges, s ha általánossá válik, minden területen a fizikai és 

szellemi munka közötti merev választóvonalak elmosódása i-

rányában hat,  és technikailag  biztosit ja , hogy  az  ember min- 

denoldalúan uralkodjék természeti és társadalmi körülményein. 

A tudományos-technikai forradalom következ-

tében.  a munka rendszerében végbemenő változások  az üzemen 

belüli munkamegosztást is viszonylag gyors ütemben átalakit- 

'Ezzel együtt járt a_foglalkozási ágak gazdag spektrumának 

létrejötte, amely a szakmák nagyon széles skáláját hozta 

létre, kialakultak a részfolyamatok szakmunkásai. A komplex 

gépesités és automatizálás ellenkező irányú tendenciát impli- 

kál i  bekövetkezik a munkafolyamatok integrálódása. Az 

szerű géprendszerek termelési rendszerekké alakulása, 

automatizált irányitás, a munkafolyamat integrálódása 

gával hozza a  szakmák  integrálódását is. 

egy—

az  

ma- 

A szakmastruktúra változására jellemző, 

hogy - előtérbe kerülnek az összetett, többprofilú,'magas• 

•szakképzettséget igénylő szakmák. .A munkás tevékenysége 

nem korlátozódhat egy-egy. specializált müveletre, a folya-

mat egész sor láncszemének kezelését kell tudnia. Az erő-

sen specializált termelő munkás•tipusát felváltja az "uni-

verzálódó" munkás tipusa. A technikai fejlődés "kategórikus 

imperatívusza" - ként jelentkezik a többoldalú és az un:L- 
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verzálódó munkás tipusa iránti egyre fokozódó igény.Radován 

Richta és munkaközössége arról beszél, hogy a tudományos-tech-

nikai forradalom a munkafajtákat az ember szükségletének mér-

tékére csökkentheti. Szabállyá ezzel szemben az alkotó tevé-

kenységnek azt a típusát teszi majd, amely kibontja az ember 

összes fizikai és szellemi erőit, és telve  lesz  tudományos e- 

lemekkel, felfedezésekkel, az emberi képességek kimüveléséve.l. 

Az ilyen munkában háttérbe szorul a külső szükségesség, ez a 

munka az ember belső, saját szükségletévé válik, gazdagitja az 

embert. Az emberi munkának ez az eltolódása az alkotó tevékeny-

ség irányába szükségképpen egyelőre beláthatatlan átalakuláso- 

'kat idéz elő az emberi élet más szféráiban is. "... amennyiben 

a technika gyönge, szorongatja és uralja az embert; ezzel szem-

ben ha tökéletes és sokoldalú, az ember számára lehetővé teszi 

-önnön fejlesztését. " 1 ' /  

Ágoston László is abból indul ki,hogy,mig a 

• gépi nagyiparban élesen különvált a fizikai és szellemi., az 

irányitó és végrehajtó, a rész és általános, a közvetlen és a, 

.közvetett munka, addig a  tudományos technikai forradalom folya ,- 

.mán bizonyos nivellálódás megy végbe. A munka.új tartalmi szint-

re emelkedik, de e rendszer saját talaján újratermelődnek a 

munka sajátos belső ellentmondásai. 	. 

" A tényanyag következtetni enged például 

arra, hogy a monoton, rutin-és alkotó munka ellentétének a fel-

oldódása, bár az utóbbi aránya messze  eltolódik  az előbbi ro-

vására, a  munka új rendszerének nem  jellemző  vonása. A ru - 

tin - és alkotó mozzanatok viszonya sokkal inkább a mun - 

l./ Richta: Válaszúton a civilizáció Kossuth Bp. 1968.147. o. 
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ka olyan általános ellentmondása, amely minden munkarendszer 

sajátja és sajátos formál ban a közvetett,általános munka sikján 

is jellemző marad, miközben az alkotó mozzanatok folytonos an  

rutinná válnak, és újabbak keletkeznek. Ugyanigy a munka 

minden történeti rendszeréhez hozzátartozik az univerzáló-

dás és a specíalizá.lódás valamilyen fajtája is. A komplex 

automatizálás sem szünteti meg általában a munkatevékenység 

különös ágait , a képességek és a szakképzettség differenciá- 

it,  csak a  gépi nagyiparban jellemző formáit. Legfeljebb ki-

bontakozása idején állítja előtérbe az univerzálódás tenden- 

ciáját, amelynek a talaján újfajta.specializálódás indul meg. 

Nem szűnik meg a technikai munkamegosztás sem, sőt inkább 

kiszélesül, sajátos formákat ölt, miközben minden formában 

a munka rendszerére jellemző sajátos integráló vonások ér-

vényesülnek. !` 1./ 

Magunit részéről egy, az Ágoston Lászlóé-

hoz közelitő álláspontot alakitottunk ki, amelynek lényegét 

az alábbiakban foglaljuk össze. 

Az alkotás csak az ipari forradalommal kezd 

társadalmi jelentőségit. aktivitási formává válni, kezdetben 

csak az alkotó tevékenységet kifejtő szűk réteg szükségle-

teként. A tudományos-technikai forradalom előrehaladásával 

az alkotó emberek létszáma szükségszerüen növekszik, és,az 

alkotás iránti szükséglet tendenciáját tekintve, egyre inkább 

általános emberi szükségletként kezd funkcionálni. A munka-

viszonyok változása lehetővé és szükségszerűvé teszi azt, 

hogy az ember alkotó, kezdeményező tulajdonságai előtérbe 

l../ Ágoston László : Az.ember-technika-természet reláció 
történeti alakulása és a tudományos-technikai forradalom 
MFSZ 1973. . 3-4 414. o. 
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kerüljenek, és ez a szubjektum önkifejezési, önmegvalósitási  

szükségletével is egy irányba esik. A gya rs technikai fejlő-

désnek egyre több és egyre inkább alkotó munkát végző egyén-

re van szüksége, az egyén pedig olyan viszonyokat igényel,  

amelyekben alkothat.  

Csak az automatizálás - kibernetizálás elvének  

a termelésben való érvényesitésévei válik lehetővé, hogy az  

ember alkotó tulajdonságai előtérbe kerüljenek.  Ez  azonban  

tendencia, nem valósul meg rövid idő alatt, hiszen az auto-  

matizálás széleskörü kibontakozása mellett is még sokáig szük-

ség mutatkozik az egyszerü kézmüves munkára, a hagyományos_  

gépi termelésre és a futószalag-munkára. Az automatizálás  

jelenleg ismert legmagasabb foka sem teszi sz zkségképpen ál-

talánossá az alkotó munkát.  

A hatékony emberi aktivitás iránti szükséglet  

már jelenleg is funkcionál. Ahol megkezdődött a tudományos-

technikai forradalom kibontakozása, ".O. az alkotó egyének 

és embercsoportok számának és tevékenységük hatékonyságának 

növelése a gazdasági élet tudatos törekvésévé vált. " 1.7  

Az igény azonban nemcsak a gazdaság oldaláról jelentkezik,  

hanem az egyének részéről is. Kettős motiváció érvényesül,  

mert az egyén csak ágy illeszkedhet be saját érdekeinek is  

megfelelő módon a társadalmi és technikai munkamegosztásba,  

ha a gyors an  változó körülményekhez igazodik, más oldalról,  

mihelyt alapvető anyagi szükségletei egy bizonyos szinten  

folyamatosan, biztonságosan kielégithetők, megjelenik a mun-  

ka tartalmára irányuló belső igény is, amely  a személyiség  

kibontakoztatása felé hajt.  

1./ Vakaliosz Thá.naszisz: A munka alkotó jellegének  általá-
nossá válásá és 	2vi'F  Társadalmi  .Sze°.tle 100  

~ ..11 . :f6 ~ O.  



Összefoglalva : minden jel arra mutat, hogy 

a specializálódás és egyetemessé válás tendenciák mindenkor 

fennmaradnak, de az ellentmondás fő oldalaként a második 

egyre kifejezettebbé, határozottabbá válik, a tudományos-

technikai forradalom általánossá válásával. 

A tudományos-technika) forradalom túl nem 

becsülhető eredménye, hogy lehetővé teszi a termelés tömeg-

termeléssé válását, a munka termelőerejének növekedését, a 

munka produktivitását, a tárgyi gazdagság minden korábbi 

képzeletet felülmúló kibontakozását, ami a folytonosan bő- 

vülő szükségletek növekvő kielégitésének és a társadalmi 

haladásnak egyik döntő tényezője. A munka termelékenysége 

a komplex automatizálás következtében már ma is nem ritka 

esetben 5-10 ezer %-os emelkedést mutat, az egyes termékek-

re  eső összmunkaidő csökkenése minden oddigit meghaladó mér- 

tékü. Olyan termelési bázis alakul, amély határtalan lehe-

tőségeinél fogva nemcsak a már kialakult anyagi szükségle-

tek teljes kielégitésére, hanem folytonosan újabb szükségle-

tek kialakulására és kielégitésére is lehetőséget nyújt. 

Ha  az elemi létfenntartási szükségletek tö-

meges kielégitésével az ember emancipálódhat a szükösség, 

az anyagi javak megteremtésére tett erőfeszítések nyomása 

• alól, a szubjektum nemcsak termelőként, hanem fogyasztóként 

is mássá alakul. A rendszeresen kielég:itett szükségletek el-

vesztik döntő motiváló szerepüket, és ezen elemi ok helyett • 

az emberek közötti kapcsolatokból, valamint a termelőerők 

fejlődéséből fakadó újabb, magasabbrendü, politikai és szel-

lemi szükségletek lépnek előtérbe. Csakis a termelés sokol-

dalúsága és a termelékenység gyors növekedése bázisán bonta- 
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kozhat ici az egyetemes tárgyi gazdagság és ennek szubjektiv 

oldalaként a szükségleteknek és a fogyasztásnak, az érzékek-

nek és az élvezés képességének sokoldalúsága.Ez persze nem 

azonos az ember mindenoldalú gazdagságával, de előfeltétele, 

hogy utópiából realitássá váljon a képességekben és szükség-

letekben gazdag, egyetemes szem 

Manipulált szükségletek a modern kapitalista társadalomban 

Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a tudományos- 

technikai forradalom lehetőséget teremt a sokoldalú szemé-

lyiség kifejlődéséhez, de, hogy a•lehetőség meg is valósul-

Jon, további feltételek szükségesek.  A tudományos -technikai 

forradalom a termelőerők szférájában bekövetkező minőségi 

változás. A termelőerők pedig mindig meghatározott termelési 

mód elemei, különös termelési és társadalmi viszonyokkal 

kölcsönhatásban működnek. Nem tekinthetünk el attól a tény-

től, hogy a tudományos-technikai forradalom a II. világhá-

ború után a vezető modern imperialista társadalmak termelé-

si viszonyai között indult el a kibontakozás útján. A szük-

ségletek struktúrájára gyakorolt hatását igy konkrétan a 

modern kapitalista társadalmi viszonyok között kell megvizs-

gálnunk. 

A modern kapitalista társadalomban továbbra 

is fennáll az a helyzet, hogy a kizsákmányoló társadalmi vi-

szonyok.mesterséges szakadékot teremtenek az ember és a 

munka, a munka és az élvezet, az élet között.A munka tovább-

ra is elidegenült munka, a kizsákmányolás adja meg legfőbb 

minősítő jegyeit, a munkára rátapadó kizsákmányoló termelé-

si viszonyokból következik az embernek a munkájával való 

élyiség. 
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szembekerülése. 

A modern tőkés társadalmi viszonyok között 

továbbra is fennáll a gazdasági kényszer, az " éhség fegyel-

me ". A társadalmat alkotó emberek többsége számára a munka 

legfeljebb eszköz az élvezés feltételeinek megteremtéséhez. 

" Sokan  a munkában csak azt látják, hogy ,lehetővé teszi a 

vakáció költségeinek összegyüjtését, nyaralni meg azért men- 

nek, hogy utána megint el tudják viselni munkájukat. "' 1 ' 7-1r-

ja Tóth Tamás. Ugyanebben a könyvben az is érdekes ebben az 

összefüggésben, hogy a galerik minden válfajára jellemző a 

nyugati ifjúság " ellenkultúra " mozgalmaiban a munka kol- 

lektiv megtagadása. A lázadó fiatalok rendkívüli érzékeny-

séggel reagálnak azokra az ellentmondásokra, amelyek a munka 

elidegenedett formái és az emberi személyiség szabad kibon-

takozása között feszülnek. Ennek ellenére kétségtelen tény 

azonban, az, hogy a mai modern kapitalista társadalmakban 

egyre szélesebb társadalmi rétegek számára válik lehetővé 

anyagi szükségleteik mind magasabb szinten történő kielégi-

tése. Tömegesen jelennek meg, terjednek  el olyan  új termé-

kek, amelyek szükségletté válnak. A fogyasztás mennyisége 

ugrásszerüen növekszik. a fizetőképes kereslet növekedése,  

az árükinálat, a munkaidő csökkenése, a reklám,,stb.követ-

kentében. 

A tőkés termelési viszonyok lényegéből e-

rednek azok a tendenciák, amelyek a szükségleteket sajátos 

módon alakítják, s aminek eredménye napjainkban a szükség-

letek nagymértékü elidegenedése,•a manipuláció. A termelés- 

1./ Tóth Tamás : Utkeresés és útvesztés Kossuth Bp. 1973. 

104. o. 
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ben bekövetkezett változások következménye a termelés és fo-

gyasztás ellentéte korunkban. A szükségleteken alull termelés 

és fogyasztás helyett lehetővé válik a valóságos szükséglete-

ken felüli termelés és fogyasztás, az embérre kivülről rákény-

szeritett, irreális, " repressziv " szükségletek kialakulása  

és kielégitése, sőt ezeknek elemi .létszükségletekként való 

feltüntetése. A tőkés magántulajdon viszonyai közepette folyó, 

" termelés a termelésért " átnő a " fogyasztás a fogyasztá - 

sért " folyamatába, a túlfogyasztás tendenciáiba. Lényegében 

a modern, manipulált tömegfogyasztás társadalmi méretekben 

a " fogyasztó fogyasztását " jelenti. • 

Nem tekintjük feladatunknak a manipuláció je-

lenségének tárgyalását, de a kategória tartalmát a " modern " 

manipuláció gazdasági-antropológiai gyökereit vázolnunk kell. 

A manipuláció lényegét abban rögzíthetjük, hogy a kapitalis- 

ta monopoliumok az élet legkülönbözőbb területein megfoszt-

ják az embereket szabadságuktól, nem engedik azt, hogy sza-

badon válasszanak ós cselekedjenek és közvetlenül vagy köz-

vetve befolyásolják, s ezáltal irányit ják az emberek gondol-

kodását és cselekedeteit. A manipuláció áthatja az élet szin- 

te valamennyi lényeges területét. Az üzleti élet, a fogyasz-

tás kapcsolatban van  az egyéb társadalmi jelenségekkel. Ahol 

a fogyasztás manipulált, ahol befolyásolt az izlés, ott a 

gondolkodás teljes egészében, s az érzelemvilág is irányi-

tottá válik. Ha az ember munkájában és napi életében kivül-

ről irányítottá válik, akkor ilyen lesz  az ezektől különbö- 

lőt távoli területéken és szférákban is. 

A manipuláció az elidegenedés modern formája. 

A klasszikus kapitalizmusban a burzsoázia a termelés mani- 
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pulációjára helyezte a hangsúlyt, most a fogyasztás irányi- 

tása a legfőbb cél. Az egyszerü elidegenedés arra vonatko- 

zik, hogy a munkás a munkában nem érzi magát embernek,viszont 

a munkáján kívül, biológiai létében emberien, szabadon érzi 

magát."A modern elidegenedés: a " luxusban " való elidege-

nedés , a kettős elidegenedés ". l ' /  A modern manipuláció fő 

eszköze a hamis alternativák állítása a fogyasztó elé a rek-

lám, a divat segitségével. Amig a munkás nyomorban él i  a kér-

désfelvetés egyenesen következik a nyomorból, manipulálni 

csak az adott kérdésekre adandó válaszokat lehet. A tömegfo-

gyasztással lehetővé válik a kérdések alternatív felvetése, 

s ha a kérdésfelvetésben rejlő hamis alternativát elfogadjuk, 

bárhogyan is döntünk, a monopoltőke számára'kedvező a dön-

tés. A hamis alternativa lényegileg azt célozza, hogy olyan 

kérdések merüljenek fel, amelyek megválaszolása már közömbös 

a kérdés felvetője szempontjából, de a választó úgy élje át, 

úgy érezze, mintha szabadon választott volna. " Tehát válasz-

szunk úgy, hogy választásunk előre meghatározott legyen, és 

nem érezzük személyes szabadságunk megcsonkulását ! Vagyis 

meg kell teremteni a szabadság helyett a szabadság látsza-

tát. " 
2./

"A manipulációt, amelynek alávetnek bennünket, 

nem érezzük terhesnek, ... nem követelik meg tőlünk, hogy új 

t:i.pusú autot, vagy újfajta összetéte ,lü hashajtót vásároljunk, 

mi magunk hisszük, hogy ezekre szükségünk van." 3 ' /- ismeri . 

el Galbraith is a szükségletek manipuláltságát az Egyesült 

Államokban. 

A manipuláció a továbbiakban bennünket 

abból a szempontból érdekel, hogy a profitszerzés növelése 

1./ Hermann István: A manipuláció és következményei Valóság. 
1964/6. 23. o. 

2./ U.o. 24, o. 
3./ J.K.Galbraith: Az új ipari állam KJK Bp.1970. 348. o0 
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adta határokon belül a modern kapitalizmus a dolgozók egyre 

növekvő rétegei számára teszi lehetővé a mai kor embere álta-

lános szükségleteként funkcionáló érték, az alkotás és a jó-

lét bizonyos fokú elérését. Figyelmünket az általában mani-

pulálható emberről az alkotó tevékenységben és az anyagi jó-

létben érdekelt ember manipulációjára forditjuk. Arra az em- 

berre, akinek a munkája a vele kapcsolatos anyagi, tárgyi gaz-

dagsága ... " és jóléte személyiségformálásának elégséges a-

lapja lehetne, és aki manipuláltsága miatt erre képtelen: aki 

a termelő és gazdasági tevékenységében aktiv, de aktivitása 

elvéül elfogadja ... azt az elvet, hogy mindazt meg kell csi-

nálni, amit technikailag meg  lehet  csinálni, az-az elfogadja 

a " termelés a termelésért " elvet s gyakorlatot, társadal-

milag mégis passzivvá válik, képtelen alkotó munkatevékenysé-

gét emberi önmegvalósulásának alapjává tenni. Szabadságának 

feltételei - az  alkotás és a jólét - szabadságnélküliségének 

eszközeivé válnak. "'ls/A burzsoázia manipulációs rendszeré-

nek töké.letesitésével a dolgozók jelentős részének viszonylag 

magas életszinvonalat biztosit, lehetővé teszi számukra ér-

dekel határain belül az alkotást, a munkával kapcsolatos több-

oldalú fejlődést, de ezt is uralmának stabilitására, a társa-

dalmi haladás ellen használja fel. Szervesen beépiti az al-

kotás iránti igényt a manipulált személyiség tudatába, s igy 

azt a szabadság feltételéből a szabadságnélküliség eszközévé 

teszi. Ez azzal érhető el, hogy fogyasztásra orientálva az 

embereket a monopoliumok érdekeinek megfelelő értékhierarchiát 

és szokásrendszert alakitnak ki, és ezzel az elidegenedésnek 

megfelelő szükséglet-struktúrát alapoznak meg. A kívülről i-

rányitott fogyasztás rendszere a technika gyors fejlődésének 

1./ Vakaliosz Thanaszisz: Az alkotás az anyagi jólét mint a 
szabadságnélküliség eszköze Mrvl tájékoztató .1.972/5.19-20.0. 
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körülményei között a végtelenségig felduzzasztja a tömegfo-

gyasztási magánigényeket, az értelmetlen, fiktív szükségle-

tek egész rendszerét vezeti be, és a reklám, a befolyásolás 

és az alákinálás eszközeivel vonja be ebbe az embereket.Maga 

az ember ilyen körülmények között saját fogyasztásának rab-

szolgájává válik, az emberi tevékenységet e fogyasztás esz-

közévé redukálja, a tárgyak elsajátitását helyettesiti ezek 

e.ltulajdonitásával. Ebben a tekintetben igaza van Marcusenek, 

amikor arról beszél, hogy az egyéni életet célként meghatá-

rozó fogyasztás az  emberi rabság modern formája. " A. fejlett 

ipari civilizáció rabszolgái szublimált rabszolgák, de rab-

szolgák " 1 '
/ 
 - szögezi le. 

A modern polgári társadalomban sem válto-

zik meg az a viszony, hogy minden terméket, emberi tevékeny-

séget, tudást, képességet csereértékké tesz, pénzre redukál, 

az ember alapvető emberi szükségletévé a pénzt emeli. A tőke 

általában ágy teremt az emberek számára szükségleteket,hogy 

abban  mindenek előtt saját maga találja meg önhasznú szük-

séglete, a profit kielégitését, a felszinen azonban mint ál-

talában a társadalomért lévő, mint a fogyasztók szükségle- 

'tei kie.légitéséért létező és tevékenykedő mutatkozik. 

Igaz egy-egy új termék mint új emberi szük-

ségletteremtés, mint a mindenoldalúság teremtésének egy újabb 

mozzanata .létezik. A monopoltőke fennhatósága alatt lévő tár-

sadalomban minden emberi. szükséglet mint új .  áldozatra. kény-

szerités, mint új idegen hatalom a pénztől való mindenol-

dalúbb függés eszközeként müködik. Mind tágabb azoknak a 

köre, akik közvetlenül és egyre intenzivebben érzik a szük- 

1./ H.Marcuse: Az egydimenziós ember 59. o. 
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ségletek növekedése és a pénz szükössége közötti ellentmon-

dás embertelenitő hatásának fokozódását, azt, hogy minden új 

• termék, új szükséglet a pénzre is, de az emberi jelleg meg-• 

rablásának új lehetősége is. A monopoltőke tehát mindenek 

előtt saját érdekében gazdagítja a fogyasztási javak, az em-

beri szükségletek körét, de e tevékenységét a tőke humánumá-

nak álcázza. A felduzzasztott anyagi-társadalmi szükségletek 

e.lérése,a soha. nem .látott gazdagságú embéri szükségletek Iti- 

elégítése mindenek előtt pénzkérdés. A dolgozó tömegeknél .az-

az ellentétes tendencia  érvényesül, hogy, amig a modern tech-

nika felhasználásával folytatott termelés. növekedésével a 

tárgyak és fogyasztási szükségletek köre rendkivüli mérték-

ben  kitágul, még nagyobb arányban növekszik a pénz hiánya, 

szükössége, s vele a pénz emberek fölötti hatalma. 

A pénz szükséglete minden eddiginél intenzi-

vebben lesz  a legfőbb emberi szükséglet, hiszen csak általa 

érheti el az ember egyéb emberi szükségleteit is. A legfej-

lettebb tőkés országokban a munkások többségének szükségle-

tét még ma is a fizikai élet sok vonatkozásban szükös fenn-

tartására korlátozzák, s ami ezen túl van, leginkább e.lérhe-

..tetlen luxusként jelenik meg. A tőkés fejlődés alapján te-

remtett és az ember / főleg, mint fogyasztó / fizikai éle-

tét érintő szükséglet-gazdagodás is ellentmondást rejt magá-

ban.  A kapitalizmus az előállitott fogyasztási javakat mint 

minden ember fogyasztási szükségletét reklámozza, mindenki-

ben felkelti és fokozza a vágyat minden újabb termékre, 

de eltakarja az igény és kielégithetőségének valósága közöt 

ti ellentmondás feszültségét, azt, hogy az igény és a szük-

ségletek valóságos egyéni kielégithetősége végsősoron a va- 

lóságos életviszonyok függvénye. A polgári viszonyok által 
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formált fogyasztóban egyre inkább felerősödik a birtoklás, a 

szerzés vágya, s közben elszegényedik a dolgozó sokoldalú, 

kollektív érdekü közéleti tevékenységben rejlő értelmesebb, 

emberibb célokban gazdagabb és szebb élet iránti igénye. Ez 

az egyén, aki az élet alapvető tartalmává az anyagi javak e-

gyéni birtoklását és fogyasztását teszi meg, áldozatául e-

sik a modern társadalom tőkés érdekeinek. 

Jogos tehát a mai kapitalizmus humanista indít-

tatású kritikája, mert, amikor a technikai =gazdasági bázis 

már lehetővé tenné az emberek szükségletstruktúrájának huma-

nizálását, minden arra irányuló törekvést lényegében visszá-

jára fordít. 

Manipulációs eszközeivel olyan személyiség 

kialakítására, törekszik, amely elidegenedettségében jól ér-

zi magát, s boldog, ha olyan negatív szükségletek, mint az 

egoizmus, hatalomvágy, agresszivitás, stb. kielégítést nyer-

nek. Ez a boldogság nem  a  gazdagság, hanem a szegénység 

szimptomája. Az ilyen szükségletek által determinált ember 

sem a társadalom, sem önmaga valóságos emberi tartalmát nem 

képes feltárni, és kritikailag értékelni. " A munkában al-

kotó egyénisége közömbössé válik társadalmi cselekedetei em-

beri tartalma iránt. Igy válik a képességekben és javakban 

gazdagodó ember az elidegenedésnek, a manipulációnak eszkö-

zévé és saját igazi emberi gazdagságának korlátjává. " _l.7 

Lukács György ezzel kapcsolatb an  igy fogalmaz " ... ma ... 

már felbukkannak az értelmes élet első feltételei, miközben 

most az a helyzet áll elő, hogy a manipuláció ... egy belső 

1./ Vakaliosz Thanaszisz: Az alkotás és az anyagi jólét mint 
a szabadságnélküliség eszköze.MM Tájékortato 1972/5.3O.o, 
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válaszfalat emel a .létező ember és egy értelmes élet között "'1.7  

Polgári javaslatok a manipuláció leküzdésére 

A manipuláció problémája a polgári teoretikuso-

kat is igen élénken foglalkoztatja. Belátják azt a tényt,hogy 

a lakosság jelentős részét kitevő dolgozó rétegek életszin- 

vonalának, szükséglet-struktúrájának nagymértékü és ilyen 

je .11egü megváltozása történelmi jelentőségü folyamat, követ-

kezményeivel számolni kell korc alapvető kérdésével, a ka-

pitalizmus és szocializmus harcával, a szocialista forrada-

lommal összefüggésben is. 

Előbb jelentkeztek ;az apologetikus teoriák a 

fogyasztói társadalomról, közülük jelentős W.W. Rostowé a gaz- 

dasági•növekedés szaka ézairól, a tömegfogyasztás koráról. 

Valamennyi végkövetkeztetése az, hogy a kapitalizmus olyan 

jólétet, fogyasztási szinvonalat biztosit mindenkinek, hogy 

a szocializmus feleslegessé válik, egyesek szerint a szocia- 

lizmus eleve összeegyeztethetetlen a magasszintü tömegfo-

gyasztással, / Rostow/. 

Jelentkeznek azonban olyan teoretikusok, akik 

nem  ilyen derülátók. H. Marcuse éppen az elidegenedett, ma-

nipulált szükségletek áttörhetetlenségében jelöli meg  a tő-

kés termelési viszonyok megdöntésének fő akadályát. Kiindu-

lópontját tekintve tehát Marcuse nem különbözik az apologé-

táktól, ő is a szükségletek, a fogyasztás alakulását tekinti 

döntőnek, alapvető szférának, ezen az alapon kiséreli a vá- 

1./,Gesprache Mit Georg  Lukács.Herausgegeben von theo pinkus. 
Rowoblt. 1967.   43. o. f Idézi Tóth Tamás : Utkeresés, és 
útvesztés Kossuth Bp. 1973. 198. o. 
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.laszt-megadni korunk égető kérdéseire. Gondolatainak lényege 

az alábbiakban foglalható röviden össze.. A felszabadulás el-

leni harc leghatékonyabb formáját választva olyan anyagi és 

. szellemi szükségleteket oltanak az emberekbe, amelyek állan-

dósítják a. létért való küzdelem elavult formáit. Alapvetően 

kétféle szükségletet, hamis és igazi szükségleteket különböz-

tét meg.Ii ;is szükség.ietek,amelyeket az egyénre az elnyomás-

ban  érdekelt hatalmak kivülről kényszeristenek. Ezek arra i-

rányulnak hogy az emberek, engedve a reklámnak, a rábeszé-

lésnek ennek megfelelően szórakozzanak, fogyasszanak, visel-

kedjenek, szeressék és gyűlöljék azt, amit mások. 

Kifejti Marcuse a fejlett ipari társadalom 

azon jellemző vonását, hogy hatékonyan leszoritja, periféri-

ára helyezi az olyan szükségleteket, amelyek szabadulást kö-

vetelnek, .ezzel szemben korlátlanul szabad utat enged a bő-

ség társadalma pusztító hatalmának és elnyomó funkciójának. 

E társadalom viszonyai megkövetelik a haszontalan dolgok ter -  

melésének és fogyasztásának vadul burjánzó szükségletét, az 

eltompitó munka szükségletét, a . kikapcsolódás olyan fajtái-

nak szükségletét, amelyek ezt az e._tonpultságot enyhitik és 

•meghosszabbitják. Marcuse befejezett  tényként állapítja meg 

a ".represszív " szükségletek uralmát. Ahhoz a következte-

.téshez jut el, hogy részleteiben minél racionálisabbá, minél 

inkább technikai jellegövé és totálissá lesz a társadalom . 

" repressziv." adminisztrálása, annál kevésbé képzelhetők, 

el azok az utak és módok, amelyek révén az adminisztrált e-

gyének meg tudnák törni rabságukat és meg tudnák tere::iteni 

felszabadulásuk feltételeit. Marcuse szerint a munkásosztály 

többé nem forradalmi erő, nem forradalmasitható. i'Iás lehe- 

tőség nincs, mint rajta kivül keresni a forradalom hajtóere- 



- 72 - 

jét. Szerinte a szükségléteikben legkevésbé manipulált 

" outsiderek !', a marginális társadalmi rétegek akciójára a-

lapozható a fennálló rend tagadása. Ez a tagadás pedig úgy 

•történhet meg, hogy a hamis szükségleteket igazakkal vált-

ják fe.l, lemondanak a " repressziv " szükségletek kielégité- 

séről. Marcuse társadalomkritikája tehát végül is ahhoz a 

konkluzióhoz vezet, hogy az egyénnek magának kell,felszabadi-

tania magát szükségleteinek radikális átalakitásával. 

Többek között szintén a szükségletek szfé-

rájában keresi korunk forradalmi átalakulásának problémáját 

Heller Ágnes is. Elképzelésének lényege a következő. A kapita-

lizmus kialakulásától kezdve az elidegenedett emberi szükség-

letek dominálnak. Ezek az elidegenedett szükségletekkvanti-

tativak, felhalmozásuk gyakorlatilag végtelen, s nehezen ta-

lálható olyan  pont, amelyen elérnék un. " telitettségi foku-

kat " tehát a rossz végtelen jellemzi progresszusukat,szem-

ben  a nem elidegenedett kvalitativ szükségletekkel. Ilyen el- 

idegenedett, kvantitativ szükséglet, például a pénz, a hata-

lom, a birtoklás. A modern kapitalista társadalomban válto-

zás csak annyiban  következik be a klasszikus kapitalizmus- 

hoz képest, hogy az elidegenedett emberi szükségletek egyre  

szélesebb rétegeknél jutnak .túlsúlyra, jellemzik a munkás-

osztályt is. IIel .ler Ágnes korunk alapvető dilemmáját a szük-

ségletek ezen ellentmondásában látja. A politikai forradal-

mak szerinte nem hoznak létre irreverzibilis változásokat 

. az emberek mindennapi é  letében , szükségletrendszerében. A 

marxi elmélet realizálásának nehézsége abb an  jelentkezik 7 . 

hogy össztársadalmi forradalmat kell létrehozni, hogy egy 

olyan  társadalomban, amelynek struktúrája az árutermelésen 
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és a társadalmi munkamegosztáson alapul; szükségletek és ér-

tékek egyetemes átstruktúrúlását kell létrehozni egy olyan  

társadalomban, amelyben a tömegek szükségletei elsődlegesen 

vagy létszükségletek, vagy pedig kvantitativ szükségletek. 

A gondolatmenet lényeges pontja az un. " radikális szükség-

letek " problémája. " Erre a bonyolult kérdésre Marx nem 

egyszer próbálja kidolgozni a választ, mindenekelőtt az ugy-

nevezett " radikális szükségletek " koncepciójával. A munkás-

osztály szükségletei " radikális szükségletek ", mivel ez az az 

osztály, melynek szükségletei elvileg nem elégithetők ki a 

polgári társadalom keretein belül; szükségletei kielégitése 

szükségképpen meghaladja a polgári társadalmat, annak egész 

szerkezetével - következésképpen: szükségletstruktúrájával - 

együtt. " l ' /  Tehát a radikális szükségleteknek kellene elő-

idézni a polgári társadalom meghaladását, forradalmi megdön-

tését. Ez azonban  nem lehetséges, mivel a radikális szükség-

letek nem jelenhetnek meg a polgári életforma és struktúra 

meghaladása nélkül. Ha pedig nem alakulnak ki ezek a szükség-

letek, nem is vezethetnek a tőkés társadalom meghaladásához. 

/ Attól most eltekintünk, hogy IIeller Ágnes programja a szo-

cialista országokra is vonatkozik I. Végső következtetése 

az : " Ha azonban komolyan vesszük Marx programját az össz-

társadalmi forradalomról, akkor - már a történelmi tapaszta-

latokat is figyelembe véve - más utakon kell kísérletezni. 

Ez az út az életforma egészének forradalma, s ezzel új élet-

formák és szükséglet-struktúrák kialaid  tása . ,melyek áthatják 

az emberek egész tevékenységi területét a mindennapi élettől 

l./ Heller Ágnes : Elmélet és gyakorlat  az emberi szükségle- 

tek szempontjából Uj Irás 1972/4. 106. o. 
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a legkomplikáltabb nembeli tevékenységtipusokig. Egy új . szük-. 

. 'séglet struktúrra. kialakítása csak maguknak a közösségbe 

szerveződött embereknek müve lehet. " 

iel ,ler. Ágnes nézetei igen hasonlók Marcuse, 

A. Gorz és más polgári teoretikusok nézeteihez. A " represz 

sziv ." , és a szabadulást követelő szükségletek, valamint a 

kvantitativ és kvalitativ szükségletek dilemmája párhuzamba 

állítható, a munkásosztály zömének szükségletei nem radiká-

lis t  manipulált, represszív szükségletek, a munkásosztály 

nem forradalmi erő többé; a forradalmi tömegek a társadalom 

perifériáin élők, illetve a lázadozó fiatalok lehetnek,ismét 

nagyfokú egyezést mutat. Szempontunkból a  legfőbb  az, hogy 

ezen . nézetek közös platformja az életmód, a szükségletek 

szférájából való kiindulás, annak az alapvető marxi tani-

tásnak az ignorálása, hogy az elsődleges, az alapvető a ter- 

melés, a munkasiód meghatározza az életmódot, a munkaforma 

az életformát, , a termelés a szükségletét, a társadalom az 

egyént. 

Ezért helytelen minden olyan elmé.let , amely 

nem a termelésből,  a  társadalmi.viszonyok összessége által 

meghatározott egyénből indul ki. Önmagában, minden más po- 

litikai és társadalmi feladat elé helyezve, az életmód for- . 

radalma , egy _új életforma kialekitása, a szükséglet-struktúra. 

átalakítása, gyakorlatilag zsákutca. A járható út a társadal-

mi.viszonyok megváltoztatása forradalmi úton. E feltétel 

conditio sine qua non-ja az életformák átalakulásának új.ma-

gasabbrendü elidegenedéstől mentessé váló szükséglet-struktúra 

túra kifejlődésének.Az individuum integritásának tisztelet-

ben tartása csakis a társadalmi •ha.l.adásért folytatott harc 

.1.7 U. o o  .107. o. 
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szerves részeként fogható fel. Az a követelmény, hogy a tár-

sadalom tegye lehetővé az egyén számára, hogy " tetszése 

szerint alakithassa ki egyéni életét " /Galbraith/, üres 

frázissá válik, ha nem merül fel az egyéni élet társadalmi 

tartalmának kérdése. " Tetszése szerint " pedig csak az a 

személyiség képes átalakitani életét, aki elkötelezettként 

vesz részt a haladásért folytatott harcban. Mind a társada- 

lom, mind a társadalmat alkotó egyének szükséglet-struktúra 

jának alapvető változása csak a szocialista forradalom, a 

szocialista termelési és társadalmi viszonyok függvényeként 

képzelhető el reálisan. 	 .. 
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A SZÜKSÉGLETEK FEJLŐDÉSE A SZOCIALISTA  

TÁRSADALOMBAN  

A szocialista termelési viszonyok hatása:  

Marx világtörténelmileg szemlélve a tőkés fel-

halmozás folyamatát, világosan látja, hogy az embernek ez a  

" teljes kiürültsége " ős a tárgyi gazdagság " emberellenes "  

felhalmozása, azaz az elidegenedés egész világa a fejlődés  

szükségszerű útja, hiszen "csak az egyéni fejlődés legret-

tenetesebb tékozlásával biztositják és valósítják meg az em-

beriség fejlődését a történelem ama szakaszában, amely köz-

vetlenül megelőzi az emberi társadalom tudatos újjászervezé-

sét. " 1 ' ~ A mechanizáció világa azonban a termelő ember kor-

látozottságával nem lehet a tőkés társadalom történelmi le-

küzdéseként fellépő szocialista, kommunista társadalom terme-

lési bázisa. E bázis csak az automatizáció lehet.  

A tudományos-technikai forradalom az a világ-

történelmi jelentőségü folyamat, amelynek "logikája" a kommu-

nizmushoz vezet. A tudományos-technikai forradalom kibontakozá-

sa történelmi perspektivában, teljes egészében csak.a szocia-

lizmus felépitése, a kommunizmus korszakában lehetséges. " A  

tudományos-technikai forradalom csak a szocialista termelési  

viszonyok feltételei között érvényesülhet, integrális módon,  

teljes bonyolultságában, minden az ember javát szolgáló kö-

vetkezményével, csak ott, ahol az ember saját társadalmi vi-

szonyainak is tudatos alakitója. A tudományos-technikai for-

radalmat megvalósító ember csak a szocializmusban  lehet e for-

radalom egyedüli haszonélvezője. " 2 ' 7  

l./ Marx: A tőke III. Kossuth Bp. 1967. 108. o.  
2./ V.Roman: A tudományos-technikai forradalomról Kossuth Bp.  

1972. 207. 8. o.  
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Ágh Attila igy summázza ezt az összefüggést: " Világtörté-

nelmileg ... az ipari társadalom / a gyárrendszer és a mecha-

nizáció világa / és a kapitalizmus, az általános társadal-

miasult munkán alapuló termelés / a tudomány közvetlen ter- 

melőerővé válása mint automatizálás / és a szocializmus 

/kommunizmus/ lényegileg összetartozó struktúrák, azonos 

társadalmi alakulatoknak különböző aspektusai. " 

0 
A tudományos-technikai forradalommal az  em-

ber  a permanens, mindenoldalú fejlődés korszakába lép, de 

- a változás .lényege azon mérhető reálisan Le i  hogy a társa- 

dalom mennyire teszi .Lehetővé az embernek mint önálló ténye-

zőnek, a fejlesztését. Ez azt jelenti, hogy az emberiség 

fejlődésének legfontosabb tényezőjévé az aktiv ember válik, 

aki egyúttal ennek az értelmét is adja. Ahhoz azonban, hogy 

mindenki számára biztositott legyen e kibontakozás, maxi-

málisan elengedhetetlen feltétel a társadalmi viszonyok gyö-

keres . átalakitása, a kapitalizmusból a szocializmusba való 

átmenet. 

A szocializmusra..való áttérés elháritja a 

legdöntőbb akadályt a személyiség kibontakozása elől. A 

termelőeszközök köztulajdonba vételével véget vet a dolgo-

zó és a termelőeszközök elvi szétvá.lasztottságának,megsza-

baditja a dolgozót árúformájátó.l, valóságős és közvetlen 

szerepet juttat az elvégzett munka mennyiségének és minő- . 

ségének a jövedelmek alakulásában. Ezzel még nem szünteti 

meg a konkrét munka és elvont munka, a konkrét személyiség . 

és elvont személyiség ellentétét, de megteremti az objek-

tív feltételeket ahhoz, hogy az ellentét ne antagonisztikus 

ellentmondás formáját öltse. 

l./ Ágh Attila.: A marxi e .lsajátitás-elmélet néhány kérdése 
MFSZ. 1972/3-4. 321. o. 

1./ 
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A társadalmi termelőerők növekedését megsza-

baditja a profit korlátaitól, ezáltal elvileg  az egyéni 

képességek és szükségletek fejlődését is megszabaditja at-

tól a külső korláttól, amelyet a kapitalista termelési vi-

szonyok á.l.litottak. A szocialista termelési viszonyok alap-

ját képezik annak a ropp ant történelmi folyamatnak, amely 

elvezet  a  társadalomban és a személyiségekben kialakult 

dichotómiák - a munka szükséglete és kényszere, munkaidő és 

szabad időalkotó és rutinmunka, fizikai és szellemi munka, 

tárgyi gazdagság és szükséglet nélküli személyiség, stb - 

megszüntetéséhez, és magasabb szinten egyesíti a társadalmi 

munkát és önnyilvánitást. 

A társadalmi viszonyoknak ez az új formája meg- 

nyitja az utat minden egyes személyiség sokoldalú kibonta-

kozása felé. A folyamatb an  egyre erőteljesebb lesz az a ten- 

dencia, amelyben konkrétan kölcsönössé válhat az objektív 

emberi lényeg és az egyéni létezés kapcsolata, harmóniája. 

Általánosságban azt  a tendenciát bemutattuk 

az eddigiekben, hogy a  termelőerők  fejlődésének dinamikája 

szükségképpen túlhajtja a tőkés termelést saját korlátain, 

és a kommunista társadalomhoz vezet, amely majd biztosítja 

minden ember valódi gazdagságát, szabad, aktiv, alkotó fej-

lődését. A probléma e végcél felöli megközelítése helyes, 

de nem helyettesitheti annak a vizsgálatát, hogy a jelenlegi 

társadalmi adottságokból kiindulva milyen feltételek mellett, 

milyen úton és milyen ütemben köze.litünk ehhez a jövő kép-

hez. A szocializmus teljes  felépítése  hosszabb ideig tart, 

mint azt korábban gondoltuk,  több szakasz követi egymást, 

és a kommunizmus épitése is több lépcsőben, differenciáltan 



— 79 - 

képzelhető csak el. A jövő problémái részletesebb vizsgálatá-

tól el  keLl tekintenünk, mert nem láthatjuk ma még előre a 

fejlődés differenciáltabb tendenciáit. A továbbiakban a szo-

cialista társadalom valóságos viszonyaiból kiséreljük meg ki-

hámozni azokat a tendenciákat, amelyek a szocialista-kommu-

nista személyiség jellemző vonásai irányába mutatnak. 

Mint eddig, mindig, most is  a  konkrét munkavi-

szonyokat kell elsősorban  megvizsgálni. Abból az alapvető 

összefüggésből kell kiindulnunk, hogy a szocialista forrada-

lom az iparileg fejletlen vagy közepesen fejlett országokban 

győzött, ahol az ipari forradalom megkésett, de gyors ütemü 

fejlődése és a tudományos -technikai forradalom kibontakozása 

időben nagyjából egyszerre jelentkezik. Ez a munkaviszonyo- 

kat, különösen a munkamegosztási viszonyokat igen bonyolulttá 

teszi, mert, mig egyes területeken a mechanizáció személyiség-

re gyakorolt negativ hatásai erősödnek, más területeken már 

az automatizáció pozitiv hatásai jelentkeznek. 

A munkamegosztási viszonyokban beálló leglé-

nyegesebb változás az, hogy a szocialista társadalomban már 

nincsenek antagonisztikus osztályok, a munka és az élvezés 

nem oszlik meg az emberek nagy csoportjai között. A tudomá-

nyos-technikai forradalom a szocializmus körülményei között 

megteremti az osztálykülönbségek felszámolásának, a régi 

munkamegosztás megszüntetésének, a társadalmilag homogén tár-

sadalom kialakulásának technikai-gazdasági előfeltételeit. A 

munkamegosztás egyéb formái azonban szocialista viszonyok kö-

zött is megmaradnak, itt is érvényesülnek azok a hatások, a-

melyeket a tudományos-technikai forradalom általános jellem- 

zésénél vázoltunk, de a társadalmi viszonyok függvényében'sa- 
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hetővé válik, hogy a 

része legyen  .lekötve 
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fejlődés eredményeképpen 

foglalkoztatott munkaerő 

az anyagi termelésben, a 

mindinkább le-

egyre kisebb 

felszabaduló 

munkaerő pedig a szellemi, müve,lődésügyi,egészségügyi, igé-

nyes szórakozási, kényelmi stb. szükségletek kie .légitésérő .l 

gondoskodhat. 

A fizikai és szellemi munka közeledése álta-

lánosabb és kifejezettebb, a pólusok túlnyomórészt fizikai 

és túlnyomórészt szellemi tevékenységet igénylővé közelednek 

tömegméretekben. A.kor.látok azonban megmaradnak, amelyek kö-

zül figyelemreméltó, hogy az emberek egy életre szóló oda-

kötözése valamely konkrét munkakörhöz, szakmához, igen szűk 

lehetőséget szab az individuális fejlődés, a sokoldalúság és 

az  önmegvalósitás számára, a képességek és a tudás állandó 

gyarapitásának egyik oka a munkamegosztás állandó jellegü 

változása, amely a már megszerzett tudás és a képességek egy 

részének állandó elévülésével és az újak folyamatos kialaku-

lásával jár együtt. 

' El kell fogadnunk azt a tényt, hogy a munka 

technikai megosztása, a tevékenységek differenciálódása a 

jövőben még fokozódik. Ha azt mondanánk, hogy a szocializ-

musban az emberek mindenoldalú kibontakozása az általában 

vett munkamegosztástól függ, lényegében azt állitanánk, hogy 

ez egyszer s mindenkorra lehetetlen.  Lucien Seve álláspont-

ját azonban elfogadhatónak tartjuk. A kommunizmus azzal, 

hogy ki fogja aknázni• az osztálynélküli társadalom. lehetősé- 

geit, és a termelőerők óriási arányú fejlettsége talaján 

meg fogja szüntetni'a fizikai és szellemi munka dualizmusát 

"... 

 

lehetővé fogja tenni az egyéneknek belső növekedési kö-

vete.lményeeikhez igazodó polivalenciáját és mobilitását a 
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társadalmi tevékenységek differenciált rendszerében; itt  rej-

lik a munka technikai megosztásának szükségszerüsége és az 

egyének mindenoldalú fejlődésének szükségszerüsége közötti 

ellentmondás megoldása. " '1 ' /  Marx megállapitása helyes, de 

csak a távoli jövőben és tendenciaszerüen valósulhat meg az, 

hogy a modern nagyipar " ... élethalál kérdéssé teszi, hogy 

a munkák váltogatását és a munkások lehető legnagyobb  sokol- 

dalúságát általános társadalmi •termelési törvénynek-ismer-

jük el  ... hogy a részegyént egy társadalmi részletfunkció 

puszta hordozóját helyettesitsék a totálisan fejlett egyén-

nel, akinek számára a különböző társadalmi funkciók egymást 

felváltó ténykedési módok. 2 ./ 

A munka alkotó jellegének kibontakozása 

Hasonló a helyzet a munka alkotó je.l.legüvé vá-

lásával is. Azt már érintettük, hogy a tudományos-technikai 

forradalom kibontakozásával az ember alkotó tulajdonságai . 

kerülnek előtérbe. Ez a tendencia azonban nem egyértelmü, 

mert az automatizálás széleskörü kibontakozása esetén még a 

szocialista társadalmi viszonyok közepette is sokáig fenn-

marad az egyszerü kézmüves munka, a hagyományos gépi terme-

lés és a futószalagmunka is. Fokozza a problémát, hogy az 

automatizálás jelenleg ismert legmagasabb foka sem teszi 

szükségszerüen általánossá az alkotó je.Llegü munkát. 

Feltehető persze, hogy egy távoli jövőben a 

nem alkotó jeLlegü munkafajták is javarészt kiküszöbölhetők 

1.7 .1.Seve: Marxizmus és személyiségelmélet Kossuth-Bp. .1971. 

433. o. 

2./ MEM 23. Kossuth Bp. 1967. 455-56. 0. 
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lesznek. A szocialista országok ma előrelátható jövője azon-

ban  még nem a közvetlen termelő munka teljes kiküszöbölése 

a társadalmi termelés általános automatizálásával, hanem a 

tudományos-technikai forradalom álapján az intenziv termelés 

teljes kibontakozása. Erre a. fejlődési szakaszra  jellemző  

lesz már a teljes automatizálás, de még jellemző lesz  a rész-

leges automatizálás, a futószalagtermelés, a .hagyományos gé-

pi,  sőt még a kézi termelés is. Az egyszerü munka még hosz-

szú ideig a munkatevékenység jellemző formája lesz.  Feltét-

len számolnunk kell ezért azzal, hogy egy viszonylag hosszú 

korszakban  a jelenleginél polarizáltabb munkamegosztási vi-

szonyok is kialakulhatnak. Mig egyik oldalon gyarapodnak a 

valóban  alkotó tartalmú tevékenységet igénylő munkakörök, 

a másik oldalon viszont az egyszerü, sem különösebb szelle- 

mi i  sem különösebb fizikai . erőfeszitést nem igénylő rutin- 

tevékenységek is fennmaradnak, bár csökkenő tendenciával. 

Még hosszú időn keresztül kell tehát számolnunk azzal,, hogy 

a társadalom tagjainak jelentős része nem fog alkotó jelle-

gű munkát végezni. A korszerű technika, az erre épülő mun-

kamegosztás,va .lamint az alkotó munka között általában nem 

áll fenn egy mindenkit érintő, feltétlen korreláció. Nincs 

tehát okunk  feltételezni,  hogy ezen ellentmondások az automati-

záció megfelelő fokán a szocialista viszonyok között spon- 

tán kiküszöbölődnének. 

Marx elméletében a kommunista munka az em-

bert részemberré degradáló minden korláttól mentes munka-

ként szerepel, amit mind a társadalom, mind az egyén szint-

jén jellemez az alkotás. Kommunistamunka és alkotó munka 

itt tartalmilag lényegében azonos, a kommunista munka eli- 

degenedéstől mentes  szükségletté vált, szabadalkotó munka. 
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Ma még a munkának e " modellje  " társadalmi méretekben nem 

realizálható. A munka és alkotás gyakorlatilag ma elkülönül, 

az alkotó munka tömegessé válásánák tendenciáját nem az al-

kotó egyén, hanem az alkotó közösség oldaláról helyes meg-

közeliteni, alapozva olyan munkaközösségekre, amelyek tagjai-

ra az alkotás különböző szintjei, sőt az alkotás hiánya is 

jellemző. Az emberi közösségek oldaláról Vakaliosz Thanaszisz 

alkotónak tekint minden olyan  tevékenységet, amely hozzájá-

rul a társadalmi élet és az emberi képességek bővitett új-

ratermeléséhez, amelyben valamilyen szinten és mélységben 

kifejezésre jutnak a társadalmi fejlődés új követelményei. 

Ebben az összefüggésben az a  lényeges,  hogy a közösség hoz 

létre új értéket, az alkotás a társadalom progressziv for-

málásában való aktiv részvétel. 

A szocializmussal  olyan folyamat  veszi kez-

detét, ahol a munkához való aktiv viszony képezi a társadal-

mi haladáshoz való pozitiv, aktiv viszony alapját. A tudo-

mányos-technikai forradalom kibontakozásával szükségszerüen 

kell jelentkeznie azon tendenciáknak, hogy az egyre inkább 

alkotó, kvalifikált munkát végző egyének válnak társadalmi 

aktivistákká, a közélet egyre inkább az alkotó jellegü munka 

logikus folytatásaként jelentkezik. 

Az alkotás mint " az új érték szabad létre-

hozása " a mai világban  és a belátható jövőben nem képzelhe-

tő el a munkamegosztáson, intézményeken kivül tevékenykedő ma-

gános tudós egyéni müveként. Ha " hüek akarunk maradni a rea-

litásokhoz, akkor abból kell kiindulnunk, hogy az alkotás 

mint az ember önfejlődésének, önmegvalósulásának aktivitási 

formája feltételezi a munkafeladat alkotó jellegét és a tár- 

sadalmi környezet alkotó formálását - a kettő egységét az 
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egyén életvitelében. ... az új érték létrehozásában részt ve-

vő egyének közül azok tekinthetők alkotó egyéneknek, akikre a 

legkevésbé jellemző a sztereotip,monoton, mechanikus tevékeny-

ség, illetve akinek tevékenységében a leginkább érvényesülnek 

az új, az előzőkhöz képest dinamikusabb, hatékonyabb aktivitá-

si elemek és struktúrák. " 10/ 

A kapitalizmusban világszerte az a törekvés 

figyelhető meg, hogy a magasan  kvalifikált alkotói csoportok 

és egyének tevékenységét minél jobban  mentessé tegyék a mecha-

nikus elemektől, tehát  alkotók és nem alkotók polarizációjá- 

nak a tendenciája érvényesül. A szocializmusban ez az összefüg-

gés annyiban módosul, amennyiben a társadalom ott, ahol ez :le-

hetséges, tudatos an  törekszik az alkotók és a végrehajtók o-

lyan kooperációjára, amelyben a munkamegosztás különböző szint-

jein, a közöttük lévő mozgó közeledés érvényesül. Ennek persze 

legfőbb korlátja ma a gazdaságosság. Ez a helyzet a tudományos-

technikai forradalom kibontakozásának arányában oly mértékben 

változik, amilyen mértékben a rutinmunka helyett, az alkotás, 

a sokoldalúság kerül előtérbe, a munkatevékenység értékelésé-

nek közvetlen kritériwnaként a gazdaságosság egyre inkább az 

alkotó munka széleskörü alkalmazásával válik egyértelmüvé. 

A tudományos-technikai forradalom és a  szo-

cialista társadalmi viszonyok találkozásával adódó új lehető-

ségek tükrében " ... alkotó jellegü-munkának tekinthető az a 

társadalmilag hasznos tevékenység, amely az egyén képességei- 

nek, tudásának állandó,• módszeres fejlődését, gyarapodását 

vonja maga után. " 2 '/  Az alkotás ilyen felfogása mellett is 

1./ Vakaliosz Thanaszisz: Az alkotás korszerü emberi tartalmá- 
ról. Kisérlet . a meghatározás. Világosság 1974/2. 71-72.o. 

2./ Vakaliosz Thanaszisz: Az alkotás korszerü emberi tartalmá- 
ról .. Kisér.let a meghatározásra. Világosság 1974/2. 72. o. 
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jelenlegi viszonyaink között még messze vagyunk attól, hogy 

a munka az önmegvalósitás fő útja legyen. Az alkotás elége-

dettsége, a befejezettség öröme, a munkacél megvalósulása 

okozta kielégülés csak a kisebbségnek jut osztályrészül a 

technikai fejlettség és , a munkakörülmények, a szakképzett-

ség jelenlegi szintjén, a szocialista fejlődés extenziv sza-

kaszában az emberek elsősorban  anyagi szükségleteik kielé-

gitésében érdekeltek és jóval kevésbé saját maguk tovább-

fejlesztésében vagy a társadalom irányitásában való rész-

vételben. 

Ma még bizonyos tekintetben egyoldalúakká 

válnak az emberek. Ahhoz, hogy a munkájukban helytállhas-

sanak, igen nagy erőfeszitésse ,l kell egy adott szakmára, 

foglalkozásra*koncentrálniuk. Ez azonban nem jelenti azt, 

hogy a társadalomnak le kell  mondania a törekvésről, és be 

kell rendezkednie egy merev, alternativ jellegü struktúrára, 

ahol az emberek egyik csoportja bonyolult alkotó, a másik 

csoportja pedig egyszerü, nem alkotó munkát végez, és en-

nek megfelelően  kapcsolódik a közélethez.A társadalomnak 

a lehetőséget kell biztositania mindenkinek az alkotó,sok-

oldalú személyiség formáláshoz, de az egyes emberek munka-

tevékenységük jellege, a közélet igényei és egyéni adott-

ságaik függvényében élhetnek csak ezekkel a lehetőségekkel. 

Ebből is látszik, hogy a jövő társadalmában is még hosszú 

ideig fennmarad bizonyos feszültség az önmaguk fejlesztését 

folytonosan  megvalósitó és ezt kevésbé vagy egyáltalán nem 

realizáló emberek között, de a jelenleginél enyhébb for-

mában , s a tendencia arra mutat, hogy az emberek majd köny-

nyebben megtalálják helyüket az életben. 
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A munka szükségletté válása 

Azt már korábban megál.lapitottuk, hogy a komplex 

automatizálás folyamata objektive elősegíti az alkotó és kez-

deményező készség fejlődését, valóban  mégteremti a feltétele-

ket a munka elsőrendü életszükségletté válásához. A technikai 

fejlettség magas színvonala azonb an  csak lehetőség, automati-

kusan nem szünteti meg a munka kényszerjellegét, elidegenült 

voltát. 

A " munka, mint szükséges rossz " jellegének 

megváltoztatásához az út a munkát szükséges rosszá tevő kö-

rülmények megszüntetésén,, s ezzel együtt a munka szükséglet 

jellegének feltárulásán át vezet. Csak a kizsákmányolás fel-

számolása, a szocialista fejlődés vezet el a munka elsőrendü 

életszükségletté válásához, a munka elnyeri tulajdonképpeni 

értelmét, funkcióját. Társadalmi megbecsülésben, egyéni érté-

kelésben igy válik az ember életének központi elemévé,  s meg- 

tisztítva a kényszermozzanatoktól, a  munka szabadon érvénye-. 

sül az ember szükségleteként. A munka valódi tartalmát, funk-

cióját eltorzitó kizsákmányolás felszámolásával a munka való-

di mivoltában jelenik meg, és alkalmassá válik arra, hogy 

az ember életét, vagy annak legalábbis jelentős részét be- 

töltse, nem a kényszer miatt, hanem önmagáért."... minden ed-

digi forradalomban a tevékenység módja mindig érintetlen ma- 

radt, és csupán e tevékenység más felosztásáról, a munkának 

más személyekre való új elosztásáról volt szó, a kommunista 

forradalom viszont a tevékenység eddigi módja ellen irányul, 

a munkát kiküszöböli .és az összes osztályok uralmát magukkal 

az osztályokkal együtt megszünteti... " `1'/  A szövegösszefüg- 

.l./ MEM 3. Kossuth Bp. 1900. 39. o. 
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gésbő .l világos, hogy csak a kizsákmányolt, elidegenült mun-

ka szűnik meg, a tevékenység eddigi módját küszöböli ki a 

szocialista forradalom, s nem a munka ellen általában, nem 

minden munka ellen irányul a forradalom, hiszen munka nél-

kül semmilyen társadalom sem létezhet. 

A munka elsőrendű életszükségletté vá-

lása reális perspektivát nyújt a jövő munkájára vonatkozó-

lag. A munka tartalma, és emberi értelme a .legmagasabbrendü 

céllá válhat társadalmi méretekben, de egyre inkább azzá. 

válhat az egyén életében is..A munka elsősorban ennek, s nem 

külsődleges célok elérésének eszközévé alakul. Cél és esz-

köz dialektikájában a 'munka mint cél és eszköz egysége tes-

tesül meg. Igy válik a munka az ember lényegi erőinek meg-

valósulásává, az ember önmegvalósitásává. 

A munka külső kényszerjellegének visz-

szaszorulásával növekszik, fejlődik belső szükséglete, s 

ahogy kínzó, kényszer természete is a társadalmi viszonyok-

ban  gyökeredzik, úgy ennek megszüntetése is a társadalmi 

viszonyok megváltoztatásának függvénye. A munka külső kény-

szerjellegének visszaszorulása, a dolgozóra való rákénysze-

ritettségének fokozatos megszűnése nem jelenti mindenféle 

kényszer megszüntét. A munka külső kényszerjellege szűnik 

meg a kizsákmányolás felszámolásával, a munka belső szük-

ségletének kiteljesedésével együtt az az ember belső kény-

szerévé válik, fokozatos an  az ember belső tartásává. Nem 

azért végez munkát, mert erre a külső társadalmi erők, ha-

talmak rákényszerítik, hanem azért, mert természetesnek 

veszi, hogy a természetátalakitás, a javak előállitása min-

dig munkát igényel, s ember voltából következően, a kollek- 
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tiva iránt érzett felelősségtől indittatva érzi a " belső 

kényszert'!, hogy munkát végezzen. A munka belső szükséglet-

té, életszükségletté válik, s ezzel együtt belső kényszer-

ként is érvényesül az ember életében. 

Nem minden munka válhat persze életszük-

ségletté. A munka nem önmagában, h anem a szocialista viszo-

nyok közt, a tudományos-technikai forradalom áldásait az 

ember munkája érdekében tudatosan felhasználva  lesz  alkal-

mas arra, hogy a szocializmus épitől mind szélesebb rétegei-

nek életszükségletévé váljon. 

Jelenlegi viszonyaink között a munka  el-

sőrendü életszükségletté válásának a korlátai bőven jelen 

vannako A munka alkotó jellegének korlátai egyben az élet-

szükségletté válás korlátai is, mert csak az alkotó munka 

válhat belső szükségletté. Az emberek alapvető társadalmi és 

életkörülményei is akadályt képeznek a munka szükségletté 

válásához. Érdekes, hogy már Kierkegaard felismerte: "Minél 

alacsonyabb nivón van  az emberi élet, annál kevésbé jelenik 

meg a munka szükségessége; minél magasabban Ali, annál in-

kább szükségessé válik a munka. " l/ 

önmagában persze az anyagi jólét növeke-

dése nem elegendő n  Szovjet szociológusok  az alábbi tényezők 

együttes hatását hangsúlyozzák : " ... a munkának elsőrendü 

életszükségletté válását akkor biztosíthatjuk, ha először 

anyagilag is kellően növeljük a dolgozók életszinvonalát, 

másodszor, ha a munkatevékenység tartalmát arra a szintre 

emeljük, ahol működésbe .lépnek a munkatevékenység tartalmi 

1./ Suki Béla : Sören Kierkegaard irásaiból. Gondolat Bp. 

196 9. 242. o. 
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inditékai, vagyis arra a szintre, amelyen a dolgozó magas 

szakképzettséget igénylő, változatos munkát végez jelenté-

keny intellektuális énergia ráfordítással, egyben bizonyos 

mennyiségü fizikai munkát is, de munkájából mind  szellemi, 

mind fizikai téren e.ltünt az egyhangúság ". 'L•/ 

A munka tartalma és alkotó jellege, a dol-

gozók többségének életszínvonala még nem érte el azt a fo-

kot, amely a maga teljességében képes .lenne az ember élet-

szükségletévé tenni, de a munkaszükséglet elemei gyarapodó 

tendenciája egyértelmüen kimutatható. Van  egy réteg, amely 

már most sem hozza kapcsolatba munkáját fogyasztói igények-

kel, ágy fogja fel a munka szükségletét, mint a tevékeny 

életre irányuló szükségletet, mint képességeinek, emberi 

tulajdonságainak tökéletesitésére irányuló szükségletet. Fo-

kozatosan kialakul egy olyan személyiségtipus, amelynek  leg-

fontosabb vonása, hogy dolgozni akar, nem azért, mert a mun-

ka létfenntartásának eszköze, hanem mert olyan  eszköz, amely 

mindenki számára lehetővé  teszi, hogy fizikai és szellemi 

képességeit, személyiségének vonásait kifejlessze, hogy ak-

tév tevékenységre irányuló szükségletét kielégithesse. 

Ez azért alapvető jelentőségü, mert a munka 

szükségletté válása döntő módon kihat az egyén összes többi 

szükségletére, meghatározza azok jellegét, tartalmát, vi- 

szonylagos jelentőségét. Ezen a bázison alakulhat ki a szük-

ségletek gazdagsága, .létrejöhet egy olyan szükségletstruktú-

ra, amelyben az emberi  erők, képességek megnyilvánulására, 

az aktivitásra, az alkotó je.Llegü.tevékenységre irányuló 

szükségletek dominálnak. 

1./ V.A. Jadov-V.P. Rozsin - A.G. Zdravomiszlov:Az ember és 
munkája.Munkaszociológia Közgazdasági és Jogi K.Bp. 
1968.372. o. 
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A munkaidő és szabad idő viszonyának alakulása 

A személyiség fejlődése, sokoldalúsága kibon-

takozása szempontjából a munkán túli szférákat is figyelembe 

kd1.l venni. Felmerül az a kérdés, hogyan alakul a munkaidő 

és szabad idő viszonya a tudományos-technikai forradalom kor-

szakában. 	 . 

A tudományos-technikai forradalom kibontako-

zásával lehetővé  válik a társadalom munkaidő alapjának a csök-

kenése, a szabad idő növekedése. Az elidegenült, manipulált 

viszonyok között viszont továbbra is fennmarad a munkaidő és 

szabad idő dualizmusa.Kapitalista viszonyok között az automa-

tizálás fejlesztésének is fő mozgatója a profitérdek.Mive.l 

az ember nem cél, hanem eszköz a tőkés termelésben, csak ott 

fejlesztik a technikát, ahol gazdaságos, ahol több profitot 

termel. Az automatizálás egyik legfőbb következménye, s egyik 

legnagyobb akadálya a munkanélküliség. A tőkés viszonyok az 

automatizálás igazi lényegét is e.ltorzitják, mert egyrészt 

nem az emberi gazdagság létrehozására szabaditanak fel időt, 

hanem munkájától fosztják meg a dolgozók egyre növekvő ré-

szét, a teljes létbizonytalanságba tászitva, másrészt nem te-

remtik meg a szabad idő értelmes eltöltésének a feltételeit, 

a tőke nem áldoz erre, a fogyasztók szabad idejét is csak 

a profitszerzés szempontjából értékeli. 

A modern ipari társadalomban a szabad idő 

fokozatos kiterjesztésével a reprodukciós tevékenység kitel-. 

jesedése lehetővé válik, de a munkatevékenység nem ad impul-

zust a szabad idő értelmes eltöltésére, az önfej.lesztésre 2  

az értelmes szórakozásra. A manipulációval fiktív tevékeny- 

ségek felé orientálják az egyént, a tömegfogyasztás rabjává, 
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a tömegkultúra passzív fogyasztójává teszik. A munkás már  

nem a megélhetésért robotol, hanem azért, hogy kie.légithes-

se manipulált szükségleteit. Teljesen érthető Galbraith  

megáLlapitása: " ... minthogy a munka kellemes és az igények  

megnőttek, az ember hajlamos arra, hogy inkább a több mun-

kát, mint a több szabad időt válassza." 1.1  Mert az ember  

számára értéktelen a szabad idő, ha benne nem érzi jól ma-

gát, ha még a munkaidőné .l is kevesebb lehetőséget biztosit  

az önmegvalósitásra, valóságos alkotásra. A túlmunka, amely  

fizikailag már túlságosan nem megerőltető, jobban elvisel-

hető, mint a szabad idő tartalmatlan ellődörgése.  

A polgári szociológiai irodalomban igen nagy  

teret kap a munka- és a szabad idő egymáshoz való viszonyá-

nak problémája, de valamennyi szerző a szabad időt mint a  

tartalmatlan, negativ munka pozitiv ellenpólusát, a szabad-

ság és az önmegvalósulás egyetlen lehetőségét fogja fel, s  

igy nem tudnak megbirkózni a problémával. Megoldás csak a  

szabad idő marxista értelmezésével található.  

A szabad idő növekedése a társadalmi fejlő-

dés általános tendenciája, közvetlen összefüggésben van  a  

technika fejlődésével, a társadalom átalakulásával, a munka  

jellegének változásaival. " Orcád veritékéve.l dolgozz I - ez  

volt Jehova átka., amelyet útravalóul adott Ádámnak. És igy,  

mint átkot tekinti A. Smith a munkát. A "nyugalom" jelenik  

meg az adekvát állapotként, mind a "szabadsággal" és a "bol-

dogsággal" azonos. " 2 . ~  A munka és a szabadság, a munka és  

.1./ J.K.Galbraith: Az új ipari állam Közgazdasági és Jogi  

Könyvkiadó Bp. 1970. 378. o.  

2./ MEM 46/II. Kossuth Bp. 1972. 85. o.  
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a boldogság e szembeál'litása olyan régi, mint az osztálytár-

sadalom, mint a fizikai és szellemi munka ellentéte. A mun-

kának és a szabad időnek a szubjektum tudatában létrejött 

ellentéte. valóságos társadalmi osztályantagonizmus következ-

ménye és megnyilvánulása. A technika fejlődése ennek az an-

tagonizmusnak nem oka, ellenkezőleg, feloldásának anyagi e-

lőfeltétele. 	 . 

A munka és a szabad idő ellentéte nem a ter-

melőerők és a technika fejlettségében, hanem éppen fejlet-

lenségében gyökeredzik. Ebből következik, hogy a társadalom 

termelőerőinek fejlődése vezet e .l a munka és a szabad idő kö-

zötti ellentét valóságos, történelmi feloldásához az által, 

hogy a munkástömegek maguk sajátitják e.l többletmunkájukat, 

A tőke III. kötetében Marx ezt irja: " A szabadság birodalma 

valójában csupán ott kezdődik, ahol megszünik a nyomor és a 

külső célszerüség diktálta munka, vagyis ez a birodalom a 

dolog természeténél fogva kivül.esik a tulajdonképpeni anya-

gi termelés szféráján ....a  szabadság csak azt jelenti, hogy 

a társadalmasult ember, a társult termelők ésszerüen szabá-

lyozzák közös ellenőrzésük alá vetik a természettel való a- 

nyagcseréjüket, ahelyett, hogy az mint vak hatalom uralkodna 

rajtuk; ezt az anyagcserét a legkisebb erő felhasználásával, 

az emberi természethez legméltóbb és ennek legmegfelelőbb 

feltételek mellett hajtják végre. De az még mindig a szük- 

ségszerüség birodalma. Ezen túl kezdődik az emberi erőkifej- 

tés, amely öncél, a szabadság igazi birodalma, amely azonban  

csak a szükségszerüség e birodalmán, mint alapján virágozhat 

ki. „ 1.7  

1./ Marx: Tőke III. Kossuth Bp. .1967. 786. o. 
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E szöveg elemzéséből logikusan juthatnánk ah-

hoz a gondolathoz, amely a munka-és szabad idő dichotomiá-

ját, a munka elidegenedett voltát, s a munkán kivüli tevé-

kenységek valódi szabad voltát tételezi. Vizsgáljuk meg a 

zonban a Nyersfogalmazványt o  Itt azt találjuk, hogy " A 

munkaidő megtakaritása egyenlő a szabad időnek, az-az az 

egyén teljes fejlődésére szolgáló időnek a gyarapitásával, 

amely maga mint a  legnagyobb  termelőerő megint visszahat a 

munka termelőerejére .., A szabad idő - amely éppúgy pihenő-

idő, mint magasabb tevékenységre való idő - a birtokosát 

természetesen más szubjektummá változtatta, és e más szub- 

jektumként lép ez be azután a közvetlen termelési folyamat-

ba. " 1s/Ezt azonban  társadalmi méretekben csak akkor lehet 

megvalósítani, ha a munkaidő megszűnik a szabad idő mércé-

je lenni, s ha minden ember alkotó tevékenységet folytathat, 

tehát a kommunizmusban. 

A szabad időnek ezek szerint két fő funkciója 

van: 

1.7 Az elhasznált szellemi és fizikai energiák visszanye-

résének ideje. 	 . 

2./ Önmegvalósitás, amely nemcsak ismeretszerzés,tájékozó-

dás, hanem minden olyán tevékenység összefoglalása is, 

amely a képességek feltárását, kibontakoztátását,fej-

lesztését, a személyiség szellemi és fizikai energiái-

nak bővitett újratermelését jelenti. 

Aszábad idő tehát csak akkor és annyiban 

nem termelő idő, amennyiben elválasztják a terme .léstől,el- 

1./ MEM 46/II. Kossuth Bp. .1972. .175-.176. o. 
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szakítják tőle, mig a termelés fejlesztése valójában éppen 

a szabad idő kiterjesztését és a munkaidővel való differen-

ciált egységének létrehozását követeli meg. Az emberi alko-

tó önmegvalósitás ezzel kettős teret nyer: a: termelésben 

és az azzal közvetlen összefüggő területeken, az ember a 

szükségszerüség birodalmában tevékenykedik, s ezzel megte-

remti az anyagi javak, objektivációk tömegét, amelyen a 

társadalom összes életfolyamatai nyugszanak. E szférában a-

zonban nemcsak termékeket, hanem rendelkezésre álló időt 

is termel, hogy kibontakoztasson egy olyan szférát, amely-

ben a termelés közvetlen igényeitől és a terme.lési,társa-

dalmi kollektiva szabályozottságától mentesen az önmegvaló-

sitás egyéni útját keresheti, hogy közvetve-közvetlenül visz-

szavigye gazdagabbá vált szubjektumát a termelésbe. 

A tudományos -technikai forradalom szocialis-

ta viszonyok közötti kibontakozása ezt a tendenciát képvi-

seli. Szocialista társadalomban fokozatosan eltűnik a "tár-

sadalom rendelkezésére álló idő ellentétes létezése", meg-

valósul a munkaidő és szabad idő közeledése. Ahol a munka 

alkotássá és életszükségletté válik, ott elmosódnak a mun-

kaidő és szabad idő merev határai. S ha az ember megtalál-

ja azt a tevékenységet, amely őt személyiséggé teheti, a 

benne rejlő minden képességét kibonthatja,müködtetheti,azt 

is elősegiti, hogy a társadalommal, annak alkotásaival, s 

önmagával is azonosuljon. 	 . 

A szabad idő és a munkaidő a szocializmus-

ban  elveszti antagonisztikus ellentétességét, de még hosz-

szú ideig magában hordozza az eredetéből következő ellenté- 
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teket, a kettészakadtságot. Bár a szocialista ember, tekin-

tettei a társadalmi körülményekre, lényegében új viszonyt a-

.lakit ki e munkához, az nyilvánvaló, " hogy az ember még en-

nek a munkának a jelentős részében sem realizálja közvetle-

nül önmagát és saját szükségletét, még itt sem találja meg 

önmaga gazdagitását, még itt sem 61 benne a munkában, hanem 

megkeresi az élet fenntartásához valót, de ez ez élet csak 

a munka után kezdődik. " 1*"  Ma még nagyon leszűkül az az 

idő, amelyet az ember valamilyen módon önmaga fejlesztésé-

re  fordithat, amelyet Marx szavait idézve : " ... nem sziv 

fel közvetlen termelő munka, hanem élvezetre, pihenőre /ma-

rad/, hogy teret adjon a szabad tevékenységnek és fej.lődés-

nek. " 2.1  Az emberek anyagi szükségleteik kielégitettségé- 

nek bizonyos szinvonala alatt szabad idejüket is ma még pénz-

szerzésre fordítják olyannyira, hogy ez még a munkaerő repro-

dukálását is veszélyeztetheti. 	 . 

A  szociológusok  vizsgálatai arra engednek kö-

vetkeztetni, hogy a munkaidő hivatalos csökkentése, ha ezt 

nem követi az életszinvonal jelentősebb emelkedése és a 

szabad idő személyiséget gazdagitó eltöltésére irányuló 

gént' növékedése , .a szabadság növekedésének .legfeljebb  az 

illúzióját adja, mert ezt az időt is tulajdonképpen munká-

val töltik el. Az sem mutatható ki a dolgozók tömegeinél, 

hogy a munka világa és a szabad idő szorosan összetartozik. 

Jellemző l  hogy a termelőerők jelenlegi szintjén a dolgozók 

1./ Richta: Válaszúton a civilizáció Kossuth Bp. 1968. 91. o. 

2./ Marx: Értéktöbblet-elméletek III. Kossuth Bp. ,1963.23O.0. 
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jelentős része a munkában nem kap kielégülést, s amit itt 

e.lveszit, illetve nem  lel  meg, szabad idejében igyekszik kom-

penzálni. A szociológiai vizsgálatok igazolják a munkával 

és a szabad idővel  való  megelégedettség összefüggését. 

A fejlődés reális tendenciájaként az megfogal-

mazható, hogy  az elidegenedett munkát szabad időben kompen-

zálók aránya fokozatosan  csökken, a munkaidő és szabad idő 

tevékenységbeni összeolvadását reprezentálók aránya pedig 

növekszik. Ez utóbbi kategóriába tartozóknál a munka nem 

kötődik a hagyományos értelemben vett munkahelyhez. Az alko-

tó munka gondját, egy-egy probléma megoldásával való küsz-

ködést egyre többen és egyre inkább hordozzák magukkal. A 

munkához való viszony ilyen  változásának lehet, s lesz is 

munkaidő növelő hatása, a munkaidő és szabad idő faloldásá-

ban  úgy is nőhet az alkotó munka szerepe, hogy növekszik 

az alkotó jellegü másodtevékenység, sőt bizonyos társadalmi 

szükségletek alkotó társadalmi munkával elégülhetnek  ki. 

A hivatalos munkaidő csökkentése a szocia-

lista társadalomban  szükségszerüen implikálja .a szabad idő 

kultúrált felhasználási .lehetőségeinek paralel megteremté-

sét, s ezzel szoros összefüggésben azon emberekben, akiknél 

munkájuk • jellege ezt nem végzi el,  az igény felkeltését a 

már meglévő feltételek iránt. Ehhez elengedhetetlen tényező 

a demokratikus közélet kifejlődése, mert az ilyen közélet -

megteremtése feltételezi eleve a társadalom szinte valameny- 

nyi tagjának permanens önmüvelését, másrészt csak egy ilyen 

közéletben való részvétel ébresztheti fel  a tartalmas ön-

müvelés igényét az egyszerü munkát végző dolgozókban is. 

A marxi céltól egyelőre még messze vagyunk. " Csak majd ha 
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a tevékenység átalakulása, a fogyasztás és a szabad idő mér- 

téke a technika átalakulásainak következtében olyan fokot ér 

al, hogy a munka és az élet nem nyelik el kölcsönösen és nem 

bénitják meg az emberi képességek müvelésének lehetőségeit, 

hanem inkább erősítik és ösztönzik ezeket, számolhatunk majd 

azzal, hogy az egész embe±i élet az ember állandó fejlődési 

folyamatává alakul át. Ez a folyamat a tudományos-technikai 

forradalom menetének éppúgy következménye, mint feltétele."'1 ' /  

A szocialista demokrácia mint politikai szükséglet 

A tudományos-technikai forradalom folyamatával 

a termelés növekvő társadalmasulása következik be, ez objek-

tíve és mind erőteljesebben megköveteli, hogy a dolgozók jól 

kerülhatárolt formák keretében részt vegyenek a vállalatok, 

a társadalom gazdasági életének a vezetésében. A termelés 

egyre kifejezettebb társadalmasulásának együtt kell járnia 

a vezetés szférájának egyre kifejezettebb társadalmasulásá- 

val. A társadalmi élet / a közélet és a politikai élet /tény- 

leges és állandó demokratizálása történelmi parancs, az új 

gazdaságszervezési és vezetési módszerek bevezetésének nél-

külözhetetlen feltétele. Az előbbi nélkül az utóbbit sem  le-

het  megvalósitani: a két tényező kölcsönösen feltételezi egy-

mást, szerves egységet alkot. Kapitalista társadalmi viszo-

nyok között a demokrácia iránti szükséglet is áldozatául e-

sik.a manipulációnak. A " részvétel " látszólagos, " az a 

célja, hogy elfogadtassák a munkásokkal, amit a vállalatve-

zetés el akar fogadtatni, de azt az érzést keltsék bennük, 

hogy ők hozták, vagy segitettek meghozni a döntést. " 2.1  

1.f Richta: Válaszúton a civilizáció Kossuth Bp.1968.129.o. 
2./ Munkaszociológia Közgazdaségi és Jogi Könyvkiadó Bp. 

1968. 6 .1. 0. 



- 98 - 

Az emberi . személyiséget, minden haladás . e 

döntő tényezőjét csak a .•szocialista demokrácia szabadíthat 

ja fel t  teheti teljés értóküvé. A politikai szükségletek a 

szocialista demokráciafejlődése következtében bontakoznak 

ki, de egyben annak alapját is képezik. Az eleven szocialis-

ta demokrácia éppen azt a követelményt konkretizálja , hogy 

elháruljanak az összes akadályok az elől, hogy a társult 

egyének saját kezükbe vegyék ügyeik intézését, ami  lehetővé  

teszi számukra, hogy  az  adott történeti korlátok között sok-

oldalúan kifejlesszék képességeiket, és már ezzel hátrább 

szoritsák a személyiségük kibontakozása útjában álló korlá-

tokat. A szocialista forradalom a munkások milliói számára 

hozzáférhetővé tette  a  társadalmi fejlődésbe való beavatko- 

zást politikai síkon. 

A termelőeszközök köztulajdonba vételé- 

vel a dolgozók elvont-általános tulajdonosok.lettek, de a 

gépek használata ezzel mit sem változott. Az  a  paradox hely- 

zet állt elő, hogy a munkás, aki a gép birtokosa, egyben ki-

szolgáltatottja is. A tudományos --  technikai forradalommal 

• megszünik ez a kiszolgáltatottság,•a gép használata s a ve-

le való rendelkezés nagymértékben összefonódik..Kiszélese - 

dik a termelés irányitásának demokratizmusa, az irányitás 

igényli a hozzáértő dolgozók beleszólását, s a dolgozók is . 

igénylik, hogy beleszólhassanak. 

A dolgozók munkakörülményeik alakulása, 

munkahelyük .viszonyai formálódása terén egyre jobban tudják 

érvényesiteni hatalmukat, tulajdonosi jogaikat, ha több fe-

lelősséget ruházunk rájuk, 'nagyobb' hatáskört kapnak, s fo-

kozottabban vesznek részt az ellenőrzésben. A dolgozók egy- 

re  szélesebb rétegének .lesz lehetősége arra, hogy olyan sze- 
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mélyiséggé tudjon válni, aki önmagának felelős. Oly an  kor-

szerü munkaszervezet kialakítása válik igénnyé napjainkban, 

amely az egyes munkásnak nagyobb szabadságot, felelősséget, 

döntési lehetőséget ad. A munkás nem utasitás formájában kap-

ja a feladatokat, hanem meghatározott funkciókat ruháznak 

rá. Tehát, nemcsak az a lényeges, hogy a munka jelenlegi for-

mái milyen mértékben alkotó jeLlegüek, hanem az  is, hogy  az 

egyén mint a munkakollektiva tagja, mennyire aktiv, hogy a 

kollektivizmus, a demokrácia hogyan  fejlődik, hogy a munka-

bér társadalmilag és anyagilag megfelel-e a végzett munká-

nak, hogy a munkatársadalmi jelentősége hogyan  értelmeződik, 

a munkakörülmények hogyan  tökéletesednek. Mert nem igaz, 

hogy minél jobb körülmények között él az ember, annál kisebb 

a társadalmi aktivitása. 

A szocializmusban fokozatos an  kialakulnak 

annak feltételei, hogy egyrészről a munka, másrészről a szük-

ségletek tatalmának  egész gazdagsága kifejezésre jusson, 

hogy a szükségletek fejlődése ós az ember társadalmi aktivi-

tásának megnyilvánulása közötti kölcsönhatás egyre szorosabb 

legyen. A szocialista társadalom körülményei között kialakul , 

annak a lehetősége 'is,  hogy a. társadalmi aktivitás szinvonala 

hatást gyakoroljon a szükségletek fejlődésére. A társadalmi 

aktivitás hatékony tényezője az emberi szükségletek a.laki-

tásának, nem egyszerüen mennyiségi növelésük, hanem minősé-

gi tökéletesitésük szempontjából is. 

A szocialista társadalmi viszonyok között a 

demokrácia széles alapokon fejlődhet a termelés szférájában 

üzemi demokrácia / a közélet valamennyi más területén 

államélet, párt és tömegszervezetek /, és ennek hatásával 
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a társadalmi élet minden más szférájában is számolhatunk.  

A szocialista demokrácia mint politikai szükséglet pedig  

tartalmát jelenti a valódi szocialista közösségek, átlát-

ható, tiszta emberi kapcsolatok kialakulásának.  

A " társaság szükségletének " alakulása  

A társadalmi fejlődés egyik aspektusa a közös-

ségi viszonyok alakulása, amely a tagadás tagadása törvénye  

szerint az egyszerübb formákat meghaladva ju t  el a kommunis-

ta közösségekhez. E folyamat egy lényeges állomására Marx  

igy utal : " Amikor a kommunista kézmüvesek egyesülnek ... el-

sajátitanak ezáltal egy új szükségletet, a társaság szükség-

letét, és ami eszközként jelenik meg, céllá vált ... az em-

berek testvérisége nem frázis, hanem igazság náluk és a mun-  

kától megkeményedett alakokból az emberiség nemessége vi-

lágit felénk. " 1 '/  

A társadalmiasulás szükségképp nemcsak a ter-

melés folyamatában, hanem az összes életfolyamatokban .le-

zajlik, s az egyén számára a " társaság szükséglete ", a  

közösen végzett tevékenység a rendelkezésre álló időben is  

alapvető szükségletté válik. Ezzel lép az ember valób an  

történelmileg színre társadalmi emberként, ami nem ,lerom-

bolja, hanem megerősiti egyéni világát.  

A kommunizmus a közvetlen termelés közössé- 

' gében és a családközösségben egyaránt az " egyének, mint  

egyének társulását " jelenti úgy azonban, hogy a termelés  

közösségeinek és a c saládnak egymáshoz semmi közvetlen köze  

nincs, e két közösségtipus egyaránt az egyének "szubsztan-

cialitásának" fejlődési formája, de közvetlenül az egyének  

1./ Marx: Gazdasági-filozófia ~kéziratok Kossuth Bp. ,1970.85.0.  
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két különböző életszükségletének kie,légitését szolgálja.• A 

kommunizmus sokoldalúan fejlett egyénisége nem szublimáló- 

dik egyetlen. közösségi tipus vagy forma alá, nem oldódik fel 

egyetlen tevékenységben vagy funkcióban, még az. olyan szük-

ségszerü funkcióban sem,ami,lyen a ,létfenntartási javak ter-

melése. " Az általános termelés " tehát a kommunizmusban  a 

közösségekbe szerveződött " társadalomtest " termelőtevékeny-

sége lesz,  amely a folyamatban  éppúgy előfeltételezi, mint 

megalapozza az emberi.egyéniség szabad fejlődését. " 1.7 

A munka :-a tudományos-technikai forradalom me-

netében nemcsak alkötóvá, hanem kollektiv jellegüvé is válik. 

A termelés növekvő szocializálódásával a folyamat kollektiv 

jellege is növekvő tendenciát mutat. A modern termelési esz-

közöket egyre kevésbé lehet individuálisan müködtetni, az 

új müszaki feladatok megoldását és tökéletesítését célzó ku-

tatásokat is mindinkább csoportok végzik. E kölcsönös füg-

gőség az egyéni felelősség mellett felveti a kollektiv fe-

lelősséget, az egymás munkájának respektálását, az egymásért 

érzett felelősséget, s ez az egymásért érzett felelősség 

túlterjed a munka szféráján, s jellemzővé válik az élet más 

területein is. 

Az ember önfejlesztési szükségktie össztársa-

dalmi méretekben csak akkor fejlődhet és elégülhet ki, ha 

olyan új tipusú munkahelyi emberi közösségek alakulnak ki, 

amelyek dinamikus alkotó módon reagálnak a társadalmi fejlő-

dés új és új követelményeire, és ezáltal tagjaikat fejlő-

désre késztetik, amelyek nagyfokú felelősségérzettel, kö-

telességtudattal, s ennek folytán egymás iránti teljes biza-

lommal rendelkeznek. Ezek a kollektivák a személyiség új, 

1./ Tőkei Ferenc: A szocializmus dialektikájához.Itossuth Bp. 
1974. 150. o. 
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általános gazdagságának képezhetik alapját. A szocialista 

társadalomban a fejlett termelés olyan közösségek kialakulá- 

sát teszi ,lehetővé, amelyben minden egyén részt vesz sokarcú 

egyéniségének egészével. Az általános fejlődés itt nem köve-

teli meg az egyéni fejlődés korlátozását, h anem az egyén fej- 

lődésére támaszkodik. A kollektiv tevékenység közvetlensége 

fokozott lehetőségeket nyújthat az egyénnek saját alkotó kész-

ségeinek fejlesztéséhez. A tapasztalatok és ismeretek kicse-

rélése az ötletek egyesítése, a szoros együttműködés olyan 

hatékony erő, amely fokozza az egyes ember alkotóképességét 

is. Ezzel a  legmegfelelőbb  feltételek jöhetnek létre az e-

gyéni képességek kibontakoztatásához. 

Már ma is tapasztalható, hogy erősödnek a sze-

mélyiség univerzális és társadalmi kapcsolataiban is minden- 

oldalú fejlődésének tendenciái. A gazdasági és politikai 

szférában biztositani lehet a valóságos, nem pusztán pillanat- 

nyi anyagi érdekeiktől determinált  közösségek ,létrehozásnak 

lehetőségét. Olyan emberi közösségekre van  szűkség, amelyek 

tagjainak szükségleteit nem a'presztizs vagy a tág értelem-

ben vett divat határozza meg, hanem saját önkifejlesztésük 

nyomán keletkező igényeik. 

Reálisan elképzelhető egy olyan társadalmi 

állapot, amelyben az egyén igényei és a munkamegosztás rea- 

litása közötti eltérésből eredő feszültségeket az egyének 

'komolyabb Lelki és erkölcsi konfliktusok nélkül úgy vezetik 

le ., hogy a realitásoknak megfelelően  átstruktúrálják szűk- • 

ség.leteik hierarchiáját, Ennek alapvető feltételei : a kul-

túrait élet alapfeltételeinek biztositottsága és az új tipu- 

sú emberi közösségek .létrezése. A személyiségformálásának 
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reális alapját a közösség•fej,lődése képezi, a közösség fejlő-

dése viszont tagjai fejlesztése nélkül lehetetlen.  

A szocialista kollektíva a társadalom minden  

ügyében való részvételével hozzájárul olyan harmónikus sze-

mélyiségtipus kialakulásához, amely tevékenységében össze  

tudja hangolni a fogyasztói aktivitás magas szinvonalát,min-

dennapi anyagi körülményeinek javítására irányuló törekvését  

a társadalom önfeláldozó szolgálatával, a megfelelő eszmei-

politikai érettséggel.  

Ilyen körülmények között az egyes ember szabad  

fejlődése az összes ember szabad fejlődésének faltételévé a-

lakul át a kommunizmus kibontakozásával. Ez a kollektivitás  

valamennyi ember kölcsönös egyéni fejlődésének kollektivitása.  

Az új társadalom úttörője az aktív, önállóan dönteni képes  

és felelősségteljes, a problémák, a tevékenységek meghatáro-

zott szférája felé céltudatosan forduló személyiség lehet.  

" Bármennyire meglepő is ez: talán  a  legkifejezőbb nyom,ame-  

lyet a szocializmus és a kommunizmus talaján álló tudományos-

technikai forradalom a történelem folyamatába vés, az egyén  

új helye lesz  a jövő kollektiv vivmányain belül. " ' 1. ~A szo-

cializmus magasabbrendüségét az fogja igazán bizonyitani,  

hogy a fejlődő gazdaságra alapozva, másképpen szervezi a tár-

sadalom életét, olyan társadalmi közösségeket hoz létre, a-

melyek minden szinten lehetővé teszik a gazdasági és kultú-  

rális célkitüzések egységes megvalósitását, széles teret en-

gednek az egyéni élet szabad fórmélásához. 	 . 

Egy humanizált szükségletstruktúra kibontakozásának tenden-

ciái a szocializmusban  

Az általános társadalmiasult munka kialaku- 

l./ Richta: Válaszúton a civilizáció Kossuth Bp. 1968. 2
:18.0.  
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.lósa szükségszerüen magával vonja az összes alapvető élette-

vékenység átalakulását ,  valamint az életfeltételek radikális  

megváltoztatását, az-az az életmód forradalmát.  

A fejlődés fő oldala kétségtelenül a munka-

tevékenység átalakulása, de ezzel párhuzamosan végbe kell men-

nie a müvelődés és a reprodukciós tevékenység újjáalakulásá-

nak is. A tudomány közvetlen termelőerővé válása nemcsak a  

rendelkezésre álló idő terét bontakoztatja ki az egyének előtt,  

hanem általános társadalmi szükségszerűséggé emeli a müvelő-  

dést, a permanens önfejlesztést. " Az életmód forradalma te-

hát egyfelől az élettevékenységek jellegének, kölcsönviszo-

nyának és kölcsönös átmeneteinek átalakulásaként, másfelől  

az időstruktúra olyan  változásaként jellemezhető, amelyben a  

konzervativ, pusztán a fenntartást ~ szolgá .ló folyamatokról a  

dinamikus, a fejlesztést szolgáló folyamatok felé tolódik el  

a tevékenységek rendszere. " l./  

A tudományos-technikai forradalom kibontako-

zása szocialista viszonyok között is elérhető közelségbe hoz-

za a termékbőség korszakát, igy joggal merül fel az a kérdés,  

hogy kikerülhető-e a fogyasztási elidegenedés zsákutcája.  

" Itt reális an  szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy amíg  

a történelmi folyamat szükségszerü velejárója és gazdasági  

emelt;üje az árugazdálkodás lesz, a növekvő szükségletek, i-

gények kielégitése, illetve  részben kielégitésük módja a cse-

reviszonyokon megtörve alakitja az emberek arculatát, s e- 

zen keresztül a társadalmi és interperszonális viszonyokat." 2 '/  

Amig árutermelés van , elidegenedés is van .  

.l./ Ágh Attila : Az elsajátítás formáinak dialektikája a tu-
dományos-technikai forradalom perspektivájában MFSZ  
.1972/5- 6 . 772. o.  

2./ Vakaliosz Thanaszisz: A munka alkotó jellegének általános-
sá válása és. a TTF. Társadalmi Szemle .1972/1 ,1. 61. o. 	. 
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A politikai forradalom csak lehetőséget teremt, 

önmagában nem hoz .létre egy csapásra mélyreható, irrenerzi-

bilis változásokat az emberek mindennapi életében, szükség-

leteiben. Ha a szocializmus kialakulásának reális feltételeit, 

valóságos folyamatát vizsgáljuk, láthatjuk, hogy a fő prob-

léma nem a.tőkés társadalomra jellemző elidegenedett szük-

ségletstruktúra továbbélése; változatlan fennmaradása, s nem 

is .a manipulált tömegfogyasztás utánzása, hanem a termelőerők 

viszonylagos fejletlensége. Ez determinálja, mindenek előtt, 

az adott szükséglet-struktúrát. Következésképpen a szocializ- 

musban a termelőerők fejlődése, á tudományos-technikai forra- 

dalom kibontakozásé teremti meg az anyagi feltételeket ah-

hoz, hogy a nagy tömegek igényei, szükségletei alapvetően meg- 

változzanak.Részben azáltal,.hogy lehetővé válik mindenki a-

nyagi igényeinek, szükségleteinek optimális kielégitése, ami 

egyik fontos feltétele annak, hogy  más jellegü,.magasabbren- 

dü szükséglet-struktúra alakuljon ki. A szocializmusban is 

a dolgok alakitják_." az embert lényegének emez egész gé.zdag-

ságában . " 1 ' /  A dolgok, amelyek az emberi szükségletek meg- 

testesitől és azok kielégitésének eszközei, bekerülnek az em-

berek társadalmi gyakorlatának szférájába, s azáltal, hogy e 

gyakorlatban részt vesznek, transzformálják, alakitják magukat . 

a szükségleteket. 	 . . 

A fokozott fogyasztás a szocializmus számára 

is szükségszerű. A szükségletek kie .légitésük révén nemesednek , . 

a dolgok, ha bőségben állnak rendelkezésre, kikényszeritik a 

választási képesség fejlesztését, fejlesztik az érzékelőképes- 

séget is. Bizonyos  határon túl a tömegfogyasztás lehetővé. te-

'

te- 

szi az egyéniség fejlődését. 

1 0 7 Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossuth Bp. .1970.74.o.
. 
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Amennyiben a tudományos-technikai forradalom  

a szocialista országokban bontakozik ki, magasabbra emeli  

és át is töri a tömegfogyasztás korlátait. A reprodukciós  

szükségletek egy meghatározott küszöbén túl elfogyasztott  

tárgyak áj szükségletek potenciális forrásaivá válnak, mig  

e küszöb alatt mindig elsodorja ezeket az eddigi szükségle-

tek áradata. A szükségletek kielégitését a szocializmusb an  

sem  lehet  átugrani, " mindennemü feltartóztatásuk inkább  

imponáló uralmuk beiktatását jelenti. " '16/  

A szocializmus nem a szegénységet, hanem a  

gazdagságot választja, és a gazdagság felé vezető úton nem-

csak a termelőerők fejlődésével kapcsolatos kérdéseket old-

ja meg, hanem egy olyan személyiségtipus kia.lakitásán.ak kér-  

dése:f.t is, amely maga alá rendeli a dolgokat, és. nem válik  

a  tárgyak rabjává. A dolgok bőségének nemes feladatot kell  

betölten5..e, aktiv segitőtársnak kell lennie a lelkileg, er-  

kölcsileg gazdag személyiségtipus nevelésében. 	 . 

" I-Ia csupán anyagi javakért dolgozunk:magunk  

ópitjük magunk köré börtönünket. Bezárjuk magunkat, magá-

nyosan, hamunál hitványabb pénzünkkel, amely semmi olyant  

nem nyújt, amiért érdemes élni. " 2./Mi nem tesszük életi-

deállá a  fogyasztás mértókét.Nálunk az emberi életcél, az  

emberi élet tartalma a munka, amit az egyén a közösségért  

és a maga boldogulásáért egyszerre, össOangban végez,,  

1./ Richta :  

2./ Antoine  

Válaszuton a civilizáció Ko lpsúth Bp. 1968.132. o.  

de Saint-Exupery: 	 I  p ry: ~  jszalcai repülés Európa I{iadó  

1966. 193. U.  



- .107 - 

és nem .látunk ellentmondást az életszínvonal megjavitása 

és a személyiség sokoldalú fejlődése között. Sőt, ellenke-

zőleg. " A dolgozó tömegek kultúrális színvonala csak az 

életkörülmények állandó javulásával szerves összefüggés-

ben emelkedhet. Ennek a fordítottja egyébként ugyanigy i-

gaz: a szocializmus viszonyai között a kultúra elterjedé-

se hozzájárul az életszínvonal emelkedéséhez. " le/  

A szocializmus nemcsak az anyagi javak bő-

ségét akarja megteremteni, hanem a szocialista társadalom-

hoz méltó értelmes életformát, az emberi kapcsolatoknak 

azt a rendszerét, amelyben a dolgok eszközül szolgálnak 

humánus célok eléréséhez. S ezt az utat tartja járhatónak 

még Habermas is egyedül: " ... egy magasabb társadalmi stá-

tus megszerzésére orientált szerzési kényszertől való gaz-

dasági értelmü mentesités oldhatja csak  fel  a szükségle-

tek kispolgári struktúráját. " 2.  

Az egyik ember esetében a dolgok állnak 

az első helyen, maguk mögé utasitanak mindent, az életben 

'.elért sikerek kizárólagos jelképévé válnak, a dolgoknak 

rendelik alá az ember egész é.lettevékenységét,.a másik em-

ber esetében a dolgok másodlagos szerepet töltenek be, a 

munkaaktivitást, az emberekkel való érintkezés örömét min-

den tárgynál magasabbra becsülik. 

1./ A kultúra szabadsága.és az állam Kritika .1972/2.3.o . 

2./ Tóth Tamás: Utkeresés és útvesztés Kossuth Bp. .1972. 

.105. o. 
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A dolgok bősége önmagában sem jóvá, sem társadal-

milag passzivvá nem teszi az embert. Az ember erkölcsi arcu-

latára ható erőt nem a dolgok jelentik önmagukban, hanem e- 

zek elsajátitásának és felhasználásának társadalmi formái és  

módjai, ezek társadalmi funkciói, amelyeket az emberek közöt-  

ti társadalmi kapcsolatok  jellege,  a fogyasztás terén kiala-

kuló ideológiai és erkölcsi kapcsolatok  jellege  határoz meg. 

A dolgok bősége együtt járhat a fukarság, a társadalmi gőg  

megjelenésével, közömbösséggel, de e.lősegitheti a személyi-

ség sokoldalú fejlődését, élettevékenységének gazdagodását, 

fokozhatja aktivitását a munkában, a közéletben, mert időt, 

erőt szabadit fel ezekre. A fogyasztói társadalom "egydimen-

ziós" jellege a totális é .letnyilvánitás igényének kifejlődé-

sével kerülhető ki. 

A dolgok kultusza annak a jele, hogy a tárgyak 

elidegenedése még nem sziint meg. Mesterien érzékeli ezt 

Georges Perec is. " Kényelemben, szép dolgok között akartak 

élni. De szépség láttán  boldogan felujjongtak, megcsodálták: 

ez azt,bizonyitotta, hogy nem élnek szép dolgok között.Hiány-

zott az örökség - lehet,  hogy a szó legmegvetendőbb értelmé-

ben véve - ~ hiányzott a bizonyosság, az igazi, magától érte-

tődő birtoklás öröme t  amely együtt jár a test örömével; az 

ő gyönyörük szellemi gyönyör volt. Abban, amit luxusnak ne-  

veztek, gyakran csak a mögötte rejlő pénzt szerették. Enged-

tek a gazdagság jeleinek: előbb szerették a ga.zdagságot I mint 

az életet. "'1 '~ Egy ideig a szocializmusban is megmarad a 

dolgok kultusza, bizonyos rétegeknél megjelenik egy felfo-

kozott érdeklődés az ember életének fogyasztói oldala iránt. 

1./ Georges Perec: A dolgok Bp. 1966. 19 0  o. 
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Ez, annak a korszaknak felel meg, amikor a személyes fogyasz-

tás objektív lehetőségei kialakulnak, de még nem  elegendők  

ahhoz 2  hogy a tárgy ne mint önmagában érték '  hanem mint lé-

nyegi erőinek meghosszabbítása jelenjen meg. Mert a tárgyak 

sokáig elérhetetlenek voltak, nem alakult ki az  emberekben  

az a tradició, hogy úgy tekintsék saját tárgyaik világát, 

mint valami egészen nyilvánvaló természetes jelenséget. 

A szocializmus épitésének első szakaszában a 

legfontosabb  feladat a termelés fokozása, a gazdaság fejlesz-

tése. Ebből az következik, hogy, arcig a társadalmi fejlődés 

gazdasági követelményeinek túlsúlya elkerülhetetlen, a szük-

ségletek humanizálása a gazdasági követelményeknek nem imma-

nens faktora, hanem paralel és gyakran ellentétes tényező ma-

rad. A tudományos-technikai forradalom általános kibontako-

zásával viszont lehetővé válik, hogy az emberi követelmények 

a gazdasági követelmények belső elemeivé váljanak, megvaló-

suljon a munka, a tanulás, a pihenés és a szabad idő terüle-

tén egyaránt a gazdasági ós antropológiai  célok egysége. 

Amig erre a fokra nem jutunk  el,  igen nagy a szerepe a tudat- 

,formálásnak, még akkor is, ha tisztában vagyunk ennek a tár-

sadalmi munkamegosztásból eredő korlátaival. A társadalom a-

zon csoportjai, amelyek alkotó jellegű munkát végeznek, vi-

szonylag könnyebben elfogadják, hogy az alkotás, a sokolda-

lúságra törekvés szükséglet-struktúrájuk rendező elve .legyes, 

s ez határozza meg a fogyasztással kapcsolatos magatartásu-

kat, a kultúrált, értelmes élethez füzött igényeiket.Ezzel 

szemben az egyszerü munkát végző emberek csoportjánál a fo-

gyasztási szükségletek kultúráltabb, humanizáltabb kielégi-

tési módjának a kialakulása várható, az alkotással, a sokol- 
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dalúságra törekvéssel összefüggő szükségletelt. pedig náluk 

csak a szabad időben kifejtett tevékenység függvényében, a szük-

séglet - struktúra, másodlagos elemeként funkcionálhatnak. 

Ezzel együtt, tendenciaként a jövőre, még azt is elmondhat-

juk, hogy az emberi élet termelői és fogyasztói oldala lé-

nyegesen közelebb kerül egymáshoz, a termelő és a fogyasztó 

énje egyre kevésbé kerül konfliktusba egymással, a modern 

munka formái és a modern ember szükségletei közötti viszony 

egyre racionálisabb rendszere alakul ki. 

A  szocialista személyiség szükséglet-struktúrájának néhány 

új vonása  : 

Befejezésül megkíséreljük a személyiség szük-

séglet-struktúrájának a tudományos-technikai forradalom szo-

cialista termelési viszonyok között kibontakozó folyamata . 

• hatására jelentkező néhány új tendenciája összegyüjtését. 

Szükségesnek tartjuk elő,ljáróban leszögezni azt, hogy a szo-

cializmusban, ahol elvileg módjukban All az embereknek tár- 
e  

sadalmilag is saját érdekeik szerint dönteni, nincs helye a 

manipulációnak, lehetővé válik a szükséglet-struktúra mani- 

'pulációtó .l mentes alaLuló.sae A socializmasbzIn ugyanis nincs 

olyan csoport, amelynek  érdekében állna más csoportok mani-

pulálása. Amennyiben azonban  a társadalmilag kitüzött célok 

nem fedik a valóságban az egyének érdekeit, szembefordulnak, 

szembekerülnek azzal, a manipuláció gyakorlatilag szükséges-

sé válik. 

A maniptláció felszámolása végleg csak akkor 

•mehet végbe, ha az elidegenedés felszámolódik.Amig az elide-

genedés jelen  van,  természetes talaját képezi a manipuláció-

nak, mert ez az egyetlen eszköz, amellyel az elidegenedett 
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körülmények között élő embereket meg lehet nyugtatni, hogy 

nem élnek elidegenedett életet. Az elidegenedés megszünése 

pedig igen hosszú folyamat, de az elidegenedéstől mentes szük-

séglet-struktúra kialakulása ennek függvényeként mint tenden-

cia nyilvánvalóan  érvényesül, a folyamat az elidegenedett, 

manipulált, " repressziv " szükséglet struktúrától az  eli-

degenedéstől mentes felé halad. 

A szükséglet struktúra Leglényegesebb válto-

zását az jelenti, hogy a szükségletek egész hagyományos vi-

lágán fokozatosan hegemon szerephez jut az ember önkifejezé-

si, önmegvalósitási, önfejlesztési szükséglete, amely a mun- 

kában és a társadalmi élet minden más szférájában egyaránt 

jelentkezik. Elméletileg a szükséglet probléma központi kate-

góriája az önmegvalósitás szükséglete lehet. Az önmegvalósi-

tás szükséglete áthatja a szükséglet-struktúra valamennyi 

szféráját és tartományát, az anyagi-gazdasági, a politikai és 

a szellemi szükség .letekbcn egyaránt jelentkezik, s fokozato-

san hatalmába keriti. A továbbiakban ezt követjük vázlatcsan 

nyomon. 

•l./ Az anyagi-gazdasági szférával kapcsolatos szükségletek 

között ebbe az irányba mutat, hogy : 

a./ Igen elementáris erejü a szocialista forradalom el.ő-

készitő szakaszában, és alapvető jelentőségü a for-

radalom teljes időszaka alatt a termelőerők  feletti  

diszponálás szükséglete, amelynek kielégítése elen-

gedhetetlen feltétel az önmegvalósitás kibontakozásá-

hoz. 

b./ Egyre erőteljesebben jelentkezik a munkakör, foglal-

kozás megválasztásában az egyenlő esély szükséglete, 

és az iránti igény, hogy az egyén képességeinek meg- 
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felelő fogla.lko^ás t váia13zthasson, tehát a megfe_ - 

l e-i ember a megfelelő helyen dolgozzon, de egy életre 

ne kötődjön egy konkrét munkakörhöz. Olyan munkafolya-

mat gazdája. legyen, amelyben a tevékenységek váltogat-

hatók, s tudnia kelljen a fejnek, hogy mit és miért 

csinál a kéz. 

c./ Kifejezetten jelentkezik a hatékony emberi aktivitás i- 

ránti szükséglet, az alkotó munka, s a közélet alkotó 

alakításában való részvétel igénye, és e kettő egysége 

az egyéni életben. Ezzel szoros összefüggésben növekszik 

a munka szükséglete, fokozatosan halad a jellemzővé vá-

lás útján a munka elsőrendü életszükségletté válása. 

2./ A társadalom politikai életében való aktiv részvétel igé-

nye, a hatalom szükséglete is az önmegvalósitásra való tö- 

rekvés kifejeződése. A dolgozók mind szélesebb rétegeiben 

jelentkezik az igény arra, hogy részt vehessenek a munka-

helyi döntésekben, a közügyek intézésében, az állami szer-

vek és különböző kollektívák önigazgatásában. A hatalom és 

a demokrácia szükségletének egyre fokozódó jelentkezése a 

szükséglet-struktúra fejlődésének igen fontos mutatója. 

3./ A társadalom szellemi szférájában több vonatkozásban is 

kimutatható az önmegvalósitásra, önfejlesztésre irányuló 

szükséglet jelenléte és erősödése. 

a./ A szabad emberi kapcsolatok erőteljes hiányát leküzdve, 

a " társaság szükséglete ", a világos, egyértelmü, ő-

szinte és szabad emberi kapcsolatok iránti igény válik 

a szocialista ember egyre jellemzőbb törekvésévé. E 

szükséglet az emberek munkahelyi, lakóterületi és csa- 
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ládi viszonyait egyaránt áthatja, és fejlesztően hat a 

társadalmi célokkal való azonosulás szükségletére is. 

b./ Az önfejlesztés szükséglete abban is kifejezésre jut, 

hogy  a müvelődés az egyén jellegzetes tevékenységévé 

válik, az élettevékenység perifériájáról fokozatosan  

egyre központibb tényezővé emelkedik. Az alkotó munka 

kialakitja az emberben az ismeretek állandó megújítá-

sára, növelésére irányuló szükségletet, szemben a mecha-

nikus tevékenységgel, amely nem ösztönöz új ismeretekre, 

de fárasztó jellege miatt a feltételeket sem teremti 

meg  az elmélyült ismeretszerzéshez. Amilyen mértékben 

jelentkezik társadalmilag az a tendencia, hogy a terme- 

lés állandó fejlesztéséhez nem meghatározott képzettség-

gel rendelkező termelőkre lesz szükség, hanem olyanok-

ra, akik az önfejlesztés állandó mozgásában vannak, az 

új ismeretek szerzése, az információkban való eligazo-

dás az egyén szükséglet-struktúrájában is aktivizálódik, 

az enciklopedikus tájékozottságra irányuló tendenciák 

helyét az önálló logikus gondolkodásra való képesség 

szükséglete váltja fel, növekszik a " tanulás megta

nulása'•'az önálló munkára, és a tudományos tevékenység-

re irányuló :14r:ény is. 	. 

Az önmegvalósitási igény sajátosan az önképés 

és önnevelés szükségletében is. kifejeződik. Mindinkább fel-

ébred az igény egy olyan tudományos kiképzési folyamat i-

ránt amelyet nem elkövetnek az oiyénen , hanem  amely  az e-

gyén tudatos tettének, életvitelének a következménye, a ne-

velési folyamatot illetően pedig erősödik az az igény, hogy 
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a nevelt ember egyre inkább önmagát nevelő emberré kíván 

válni. 

Ugyancsak ilyen minőségileg magasabbrendü 

elemként válik jellemző vonássá a totalitás szükség .lete,a 

teljesség megismerésére és e .lsajátitására törekvés. Ennek 

is az az alapja, hogy az emberi képességek egyre szélesebb 

skáláját veszi igénybe a termelés, a munkában az emberre már 

nemcsak mint munkaerőre, hanem mint teljes személyiségre van  

szükség, amely totalitás a testi és szellemi  sokoldalúságot 

egyaránt jelenti. A totalitás igény nyilatkozik meg a folya-

matok átlátására, megértésére való törekvésben, a tudatosság, 

a tervszerüség és a reális perspektivák igénylésében. E szük- 

séglet azért jelentős dj vonása a szükséglet-struktúrának, 

mert implicite benne a teljesség birtokbavételéhez szükséges 

iránytü, vezérfonal, egy tudományos világnézet szükséglete 

is jelen van. 

c./Amint a feltételek a munkaviszonyokban kedvezően alakulnak 

ahhoz, hogy az ember a tudomány mellett a müvészet mértéke 

szerint is alkosson, az esztÉtikumra, a szépre vonatkozó i-

gény éppoly jellemző  elemként jelentkezik, mint a célszerű-

ség igénye. Az emberek szépre, változatosságra irányuló szük-

ségletei, amikor a munkafolyamat erre inspirációt nem ad 

a mindennapi életben, kompenzációként jelentkeznek. Az alko-

tó,a szabad munka immanens faktora a " szépség törvényei 

szerinti alakitás ". 

Felveti a munkafolyamat esztétikája a munka-

hely esztétikájára vonatkozó igényt, és ez az új alapokra 

helyezett, a valóban szépre irányuló szükséglet hatalmába 

keriti a munkán kívüli dimenziókat is. Ez úgy jelentkezik a 
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személyiségben, hogy a munkának is és a mindennapi élet-

nek is egyformán szépnek kell lennie, a dolgo knak, amelyek 

akár a  munkahelyen,  akár otthon vesznek körül bennünket, 

a modern ember lényegi erői folytatásává kell válniuk és 

. kultúrá:lis fejlődését kell szolgálniuk. Igy az esztétikum 

létrehozásának és élvezésének szükséglete az önmagát nyil-

vánitani szükségelő ember életében szintén egyre közpon-

tibb faktorrá válik. 

d./ Az emberek a pótkielégülést akkor  választják,  az illuzó-

rikus tevékenységbe akkor menekülnek, ha a társadalomban 

az önmegvalósitás ,lehetetlenné válik. Ha az önmegvalósitás 

iránti szükséglet egyre több vonatkozásban és egyre jobban 

valóságosan kielégülhet, a pótkielégülés, az illúziók, a 

vallás és más elidegenült formák iránti igény nagy mérték- 

ben csökken. A vallási mitoszok és vallásos tevékenység 

szükséglete csökkenésétől, a tudományos-fantasztikus illú-

zióktól való megszabaduláson keresztül halad a dezi,lluzio- 

válódás folyamata, az illúziószükséglet csökkenő tendenciá- 

ja j  ami egy az illúzióktól véglegesen megszabaditott ál- 

lapotba soha nem juthat  el,  mert a teleologikus tételezés 

az illúziók lehetőségét bizonyos mértékben mindig tartal-

mazza. A müvészetekre, az esztétikumra irányuló szükség-

let fogja kiszoritani az illúziószükségletet, a szabad, 

alkotó fantázia a beteges, szolgai, kényszeres, elidege-

nült fantáziát. 

A személyiség sokoldalúvá válásának tendenciáz 

Marx sohasem tekintette öncélnak a termelőe-

rők fejlődését, hanem az ember anyagi és szellemi gyarapo- 

dása, a reális demokrácia kivivása, a közösségi szellem 
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és az emberi személyiség sokoldalú kiteljesedése eszközének. 

Egy pillanatra sem hagytuk figyelmen kivül azt a megá.l.lapi-

tását, hogy az egyéni képességek fejlődésének legfontosabb  

forrása a termelőerők elsajátítása, amely a társadalmi munká-

ban  megy végbe. Ahhóz, hogy többségében és lényeges fejlő-

désnek indulján.ak az emberi képességek ős szükségletek a  ter-

melőerők általános ki fe j,lődésére és szakadatlanul bővitett 

újratermelésére, a szocializmus illetve a kommunizmus anyagi- 

müszaki bázisának a megteremtésére van  szükség. 

A marxista elmélet hangsúlyozza azt az ob jek- 

tiv kapcsolatot, amely a társadalom és a személyiség felfelé 

ivelő fejlődése és a tudományos-technikai haladás gyorsitott 

üteme között fennáll. E haladás a termékek ős az anyagi ja-

vak bőségéhez vezet, amelyek nélkül a humanisztikus ideálok 

megvalósitása lehetetlen.  

A gazdagság valójában csak a tevékenység 

sokrétüségében és gazdagságáb an  nyilvánulhat meg, a tevékeny-

ség sokoldalúvá válásában jelentkező haladás, a harmónikusan 

fejlett személyiség kialakulásának a folyamata. A kapitalis 

ta és a szocialista társadalmak kontrasztja legmarkánsabban 

az objektiv-tárgyi és a szubjektív-emberi gazdagság kibonta-

kozásának ellentétes céljaként jelentkezik. "... a gazdagság 

önálló anyagi alakja eltiinik, és a gazdagság már csupán az 

emberek tevékenykedéseként jelenik meg... 1e/Az alkotó te-

vékenységben jelennek meg az ember sokrétü képességei, eköz-

ben alakul sokoldalúvá szükséglet struktúrája. A szükséglet 

struktúra differenciáltabbá, sokoldalúbbá és bonyolultabbá 

válásában igen fontos tendencia a fogyasztási szükségletek 

1./ Marx: Értéktöbblet-elméletek 
III.Kossuth Bp.1963.399.0. 
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alapját képező termelési szükségletek elemi erejü jelentke-

zése, amelyek a termelési eszközök birtoklásának és a terme-

lőerők feletti rendelkezésnek, azok irányitásának szükségle-

tében konkretizálódnak. 

A szükséglet struktúra differenciálódását jelen-

ti az anyagi,gazdasági és a szellemi kultúrális szükségletek 

egységének kialakulása, mert a civilizáció alacsonyabb T1ő- 

dési stádiumaiban ezek az o.ldalák elszakadtak egymástól és 

szembe is kerültek. 

Másik nagyon fontos jellemző a politikai szfé-

rával összefüggő szükségletek intenziv jelentkezése, a mun-

katevékenység és a társadalmi aktivitás összeegyeztetése, a 

demokrácia és a többi emberrel való kapcsolatrendszer őszin-

tébbé és sokoldalúbbá válásának igénye. 

A szükségletek dinamikáját tekintve rögzithet-

jük, hogy az egyéni anyagi szükségletek még szélesebb mérték-

ben foj .lődve egyre nagyobb mértékben töltik be a munkatevé-

kenység ösztönzésének szerepét. A termelés szinvonalának nö-

vekedése a fogyasztási cikkek körének nagy mértékü kiszélese- 

déséhez, a fogyasztási formák gazdagodásához vezet. A tárgyi-

dologi világ mind újabb és újabb szükségletek felmerülésének 

területe. A dolgok iránt megnyilvánuló törekvés ugyanakkor a 

személyiség szellemi igényeit is kifejezi. A szükségletek 

teljes kielégitésére irányuló törekvésben olyan elemek jelent-

keznek, amelyek az új szükségletek egyre gyorsuló keletkezé-

sét mutatják. 

A szükséglet struktúra differenciálódását vizs-

gálva a sokoldalú személyiség kibontakozásának, a szocialista 

társadalom embertipusa kialakulásának folyamatát követhettük 
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nyomon. A személyiség sokoldalúsága azt jelenti, hogy az 

ember a társadalmi élet valamennyi szférájában, a termelés-

ben,  a.társadalmi-politikai közéletben, a szellemi élet min-

den területén, valamint egyéni életviszonyaiban is akadály-

talapul kibontakoztatott egyéni képességeinek, szükségletei-

nek és tehetségének mértékében tevékenykedik. Ezen sokolda-

lú képességek ós szükségletek alapján egyre növekvő szabad-

ságfokkal rendelkezik az alkotó tevékenységben, tudományo-

sabb alapon szervezett társadalomban, közösségekben fejti 

ki társadalmi aktivitását, és e tevékenység szféráival har-

mónikusan illeszkedik személyes fogyasztása. 

A sokoldalúság a marxista elméletben elválaszt-

hatatlan a  teljességtől. Az egyre totálisabbá váló személyi-

ség az alkotó jel,legü társadalmi tevékenységgel együtt o-

lyan személyiségjegyekkel rendelkezik, mint a magasszintü 

szakmai tudás, átfogó általános müvel.tség, magasfokú erköl-

csi öntudat, amely problémaérzékenységben, felelősségteljes 

döntésekben, vállalkozó szellemben, kritikai érzékben,stb. 

nyilvánul meg. 

Közéleti tevékenységét és magánéletét a szocia-

lista világnézet alapján szervezi. Egy állandóan fejlődő, 

nyitott személyiségről van szó, amely egészséges alkatú, 

megbizható idegrendszerü, minden új iránt fogékony, türel-

metlen és igényes,  aktivan igyekszik túllépni mindenen, ami 

környezetében elavult, konzervativ. A totális, minden vo-

natkozásban fejlett eniher fogalma nem jelenthet tehát sem-

mi befejezettet, .lezártat, inkább " az ember részéről a vi-

lág mozgásába helyezett értelem valamiféle tervezetét. " 1.7 

1./ Richta: Válaszúton a civilizáció Kossuth Bp.196;.172.0. 
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Ma még azonban  csak embrionális állapotban van  

meg és igen messze jár a megvalósulástól az.a lehetőség,hogy 

minden ember személyisége sokoldalúan kibontakozzék. A sze-

mélyiség sokoldalúságának határai vannak mindenkor, nemcsak 

az antagonisztikus, hanem az osztály nélküli társadalomban 

is. Az osztálytársadalomban a magántulajdon az a tényező, 

amely az egyén viszonylag sokoldalú fejlődéséhez ,lehetősége-

ket nyújt, de egyúttal korlátokat is állit. Ezeket a korláto-

kat az  egyének átléphetik, de a tömegek csak akkor, ha ma-

gukat a korlátokat ,ledöntik. A szocializmusban az ilyen jel-

legü korlátok mindinkább eltünnek, de nem tűnik el  a sokol-

dalúság minden határa. A belátható jövőben nem képzelhető 

el  olyan társadalmi állapot, amelyben mindenkinek .lehetősé-

ge adódik a  sokoldalú fejlődésre, ós ahol mindenki szükségeli 

azt. A társadalmi munkamegosztás bizonyos formáival később 

is megmaradnak azok a korlátok, amelyek mindig behatárolják 

az egyén tevékenységét, de ezek a határok nem lesznek áthág- 

hatatlanok, nem falakként, hanem kinyitható kapukként áll-  

nak a személyiség fejlődése előtt.. 

A sokoldalúvá válás folyamat, amelynek végálla-

pota soha nem .lesz. A modern termelőerők bázisán kialakuló 

szocialista társadalom teremt először a történelemben reá-

lis feltételeket 'a sokoldalú személyiség kibontakozásához, 

és e tendencia állandó erősödése a társadalom fejlődésének 

feltétele is. Megalapozottnak tartjuk Lucien Seve konklúzió- 

ját: " A napjainkban Világméretekben kifejlődőben lévő új 

alapon ki fog virágozni az elidegenüléstől mentes ember, a 

totális egyén. " 1.7  

1./ Lucien Seve: Marxizmus és  személyiségelmélet Kossuth Bp. 

1971. 442. o. 
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FÜGGiLEK  

A szükséglet fogalma definiálásához felhasznált meghatározások 

1. A Pa.l.las  Nagy  Lexikona X`d. kötet / Pa.l.las Irodalmi és Nyom-

dai Rt. .1897. 864. o. / 

" Szükséglet, gazdasági értelemben javak hiányának az ér-

zete, amely egyszersmind e hiány megszüntetésére ösztönzi 

az  embert. Ez az érzet az emberek gazdasági tevékenységé-

nek leghatalmasabb  rugója, amely az egész gazdasági élet, 

alakulását irányozza és változásaival módositja. " 

2. Révai Nagy Lexikona / Bp. Révai Testvérek Irodalmi Intézet 

Rt • .1925. 777.  o . / 	 . 

" Szükséglet, gazdasági értelemben javak hiányának. érzete, 

mely egyszersmind e javak megszerzésére ösztönzi az embert. 

Az ismeretek fejlődésével újabb és újabb szükségletek me-

rülnek fe.l, amelyek az emberek törekvéseinek folytonosan 

aj anyagot adnak és az emberi fejlődést hatalmas lendület-

tel viszik előre. A fejlődéssel együtt jár a szükségletek 

finomodása is. " 

3. Közga.zda.sági enciklopédia IV. / Athenaeum Bp. 858. o. / 

zükség.letek : mindaz, amit az ember egyrészt létének 

fenntartásához vagy továbbfejlesztéséhez megkíván /szük-

ség.letek objektív ért./, másrészt a hiány tudata. össze-

kötve annak megszüntetésére és a .Lét fenntartásának egyen-

súlyi helyzetére irányuló törekvéssel / szükségletek szub- 

. jektiv ért. /, az, amit szükségletnek nevezünk. " 
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4. Uj Magyar Lexikon 6. / Akadémiai Kiadó Bp. .1962. 338. o. / 

" / közgazd. / a társadalomnak és tagjainak történelmileg • 

változó, a termelés fejlődésével növekvő és mindinkább szer-

teágazó igényei a társadalom által megtermelt anyagi termé-

kek és ku.ltúrális javak iránt. 

5. A Magyar Nyelv Értelmező Szótára. VI. / Akadémiai Kiadó 

.1966. Bp. 409. o. / 

" A szükséges dolgok iránti igény, különösen azoknak az i- 

gényeknek az összessége, amelyeket a társadalom és tagjai 

a történelmi változásoktól függően, a termelés fejlődésével 

növekvő mértékben és mindinkább szerteágazóan az anyagi  ter-

mékekre és a kultúrális javakra vonatkozóan támasztanak. " 

6. Kislexikon / Akadémiai Kiadó Bp. .1968. 83,1. o. / 

" a társadalom tagjainak történelmileg változó igénye a 

termelt  anyagi i.l.l. ku:ltúrá ,lis javakra, szolgáltatásokra ' 

7. Lick József : Személyiség és filozófia / Kossuth Bp. ,1969. 

66. o. / 

" A szükséglet az  emberi-társadalmi  tevékenység eredménye-

ként kialakult jelenség, amely a további cselekvések leg- 

. mélyebben fekvő motívumának szerepét tölti be, és valamilyen 

a szükséglet szubjektumához / személyiség, közösség, társa-

dalom / képest külső, a fejlődés adott szintjén a. szub,_; 

tum fennmaradása, léte és fejlődése szempontjából .Lényeges • 

/ anyagi, vagy eszmei / tárgy, .létfeltétel, tevékenységmód 

e.lsajátitásának objektiv " szükségességét " jelenti. A . 

szükségletben ezért benne-rejlik kie.légitésének szükséges-

sége. A szükséglet az ember és a külvilág közötti szükség- 
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szerű és objektiv társadalmi  viszony megjelenési formája, 

amely magában foglalja kie.légitésének tárgyát, valamint 

még differenciálatlanul, rejtve  a kie.légités eszközeit  és 

módját is. " 

8. Történelmi materializmus. A Marxizmus-Leninizmus Esti E-

gyetem tankönyve / Kossuth Bp. .1969/70. 56. o. / 

" A szükséglet maga sem más - első köze.l.itésben - mint a 

fogyasztás tárgyénak belső, eszmei képe, amely célmegha- 

tározóan müködik, mint akarás, vágy, hajlam  és képesség, 

amely cselekvésre ösztönöz. " 

9. Paul  Henri  Chombart de Lauwe: Hipotézisek az aspirációk 

és a szükségletek eredetéről és szerepéről a 20. sz. tár-

sadalmaiban. A francia szociológia. / Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó 13p. .197.1. 325. o. / 

"Kutatásaink a szükségletet objektiv értelemben valami-

lyen külső tényezőnek feleltetik meg, amelyre vagy egy 

organizmus müködéséhez van  szükség, mint tá.plálékra, vagy 

egy személy - státusától függő - társadalmi .létéhez, mint 

a megfelelő lakásra, vagy egy társadalmi csoport önfenn- 

tartásához és egyensúlyban maradásához egy tár:ada .lmi struk-

túrán belül, mint a munkásszervezetek által követelt vé-

delmi rendszerre. Ily módon el lehet késziteni egy sze- 

mély vagy egy csoport szükségleteinek, sőt akár a társa-

dalom szükségleteinek .leltárát. Szubjektiv értelemben o-

lyan feszültségi állapotról van szó, amelyben egy egyén 

vagy egy csoport van akkor, amikor e tényező nem áll ren-

delkezésre. " 
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10. Magyar  Frtelmező Kéziszótár / Akadémiai Kiadó Bp. 1972. 

1318. o. / 

" A valakinek vagy valamely közösségnek szükséges anyagi 

és szellemi javak iránti igény. " 

.1.1. Közgazdasági Kislexikon / Kossuth Bp. .1972. 34.1. o. / 

" a.. lakosság igényei az emberi lét fenntartásához szüksé- 

ges javak és szolgáltatások iránt. A szükségletek nemcsak 

fizikaiak, hanem szellemiek is, nem egyszer és mindenkor- 

ra adottak, hanem egyénenként és társadalmanként térben és 

időben változnak. Nem általában jelentkeznek, hanem a 

konkrét termelési mód á.lta.l meghatározottan jutnak kifeje-

zésre, az anyagi termelés fejlődésével együtt fejlődnek és 

az anyagi termelésre és kultúrá.lis tevéke]aységre vissza-

hatnak. A szükségletek kialakulásában és meghatározottsá-

gában a termelőerők fejlettségének, a  termelési viszonyok-

nak, osztályviszonyoknak, az ezektől elválaszthatatlan jö- 

vedelmi viszonyoknak és az adott társadalomban fennálló 

történelmi és természeti adottságoknak van döntő szerepük." 

.12. Filozófiai Kislexikon / Kossuth Bp. .1973. 345. 0. / 

" ... valamely organizmusnak, emberi személyiségnek, szo-

ciális csoportnak, a társadalom egészének az az állapota, 

amely kifejezi függésüket lét- és fejlődésfelvételeik ob-

jektiv tartalmától°és ágy jelenik  meg, mint aktivitásuk 

különféle formáinak forrása. Az emberi szükséglet speci- 

fikumát az ember tevékenységének szociális természete, 

elsősorban  a munka határozza meg. A szükségletek elemzé-

sének kiindulópontja a társadalom mint konkrét történelmi 
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rendszer, amely a különféle szükségletek kia .lalcuiását,fej- 

lődését , kietégitésük tartalmát, módját és formáit deter-

minálja, " 

.13. Közgazdasági ABC / Mezőgazdasági, Könyvkiadó,Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó Bp. 1973. 435. o. / 

" Az ember fizikai, biológiai, társadalmi, politikai, szel-

lemi, stb. igényeit ill.  a kie.légitésükre irányuló kivánsá- 

got, törekvést összefoglaló fogalom. A szükségleteket a 

termelőerők, a társadalmi viszonyok, az egyes emberek tár-

sadalmi helyzete szabja. meg. Azáltal, hogy az ember nem-

csak a természetadta dolgok megszerzésére, hanem a termé-

szeti folyamatok felhasználásával termelőeszközök készi-

tésére képes, más élőlényektől eltérően a javak termelésé-

nél áj szükségleteket is teremt, " 

.14, Dr. Pa .pes Béla: Az érdek néhány filozófiai problémája 

"bölcsészdoktori értekezés 43. o. / . 

" Szükséglet : a. szubjektum külvilágra utaltságénak a ki-

fejeződése. Lényegi tartalma  tárgyak, dolgok, jelenségek, 

folyamatok, viszonyok, körülmények ob jektiv hiánya, s mint 

ilyen a társadalomban az  érdekek kiváltója, s az érdekek-

ben formát öltve, annak közvetitéséve.l a cselekvés lénye-

gi mo tivuma, " . 

15. Fukász György : Az ember és a munka / " Kossuth Bp. .l972. • 

15. o. / 

" A szükséglet az ember adott létfeltételeinek, illetve 

ebbe.zárt .lehetőségeinek összessége: mind egyéni, mind 

társadalmi formájában történetileg változó, történetileg 
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konkrét feltételek által determinált természeti és társa-

dalmi forrásokból táplálkozó, a termeléssel állandó szo-

ros kölcsönhatásban létező, keletkező, folytonosan újjá-

születő és kielégülésével mind magasabb szinten reprodu- 

kálódó és folytonosan változó tartalmú folyamat. 

.16. Politikai. Kis Szótár / Bp. Kossuth .1974. 269 0  o. 

" ... a társadalom igényei .a javak és szolgáltatások i-

ránt. A szükségletek nemcsak fizikaiak, hanem szellemiek 

és egyénenként, társadalmanként, térben és időben vál- 

toznak. Az anyagi termelés fejlődésével együtt a.  szükség-

letek szüntelenül növekszenek és visszahatnak a termelés-

re.  " 
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FELHASZNÁLT IRODALOM 

Klasszikusok : 

1,/ Marx: A hegeli jogfilozófia kritikájához. Bevezetés. 

MEM. .1. Kossúth Bp. .1957. 

2./ Marx: Gazdasági-filozófiai kéziratok Kossúth Bp. 1970. 

3./ Marx-Engels: A szent család. MEM. 2. Kossúth Bp. .1958. 

4./ Marx-Engels: A német ideológia. MEM. 3. Kossúth Bp. .1960, 

5./ Marx: A  filozófia nyomorúsága MEM. 4. Kossúth Bp. 1959, 

6./ Marx:  A politikai gazdaságtan birá .latához.MEM.13.Kossúth 
Bp. 1965. 

7./ Marx: A tőke I. MEM. 23. Kossúth Bp. 1967. 

8./ Marx: A tőke III. MEM. 25. Kossúth Bp. .1974. 

9./ Marx: A politikai gazdaságtan b.irálatának alapvonalai. 
MEM. 46/I-II. Kossúth Bp. .1972. 

10./ Marx: A góthai program kritikája Kossúth Bp. .1964. 

1 .1./ Marx-Engels:. A Kommunista Párt Kiáltványa Marx-Engels 

Válogatott Müvek Kossúth Bp. .1963. 

12./ Marx: Értéktöbblet -elméletek Kossúth Bp. .1963. 

13./ Engels: Anti-Dühring MEM 20. Kossúth Bp. .1974. 

Lexikonok kézikönyvek, , zetek :  

4./ A Magyar Nyelv Értelmező Szótára Akadémiai Kiadó Bp.1966. 

15./ A Pallas Nagy Lexikona XV. kötet Pallas Irodalmi és 

Nyomdai Rt. 1897, 

16./ A történelmi materializmus válogatott kérdései Jegyzet a 

Marxizmus-Leninizmus Esti Egyetemek filozófiai szakositó 

hallgatói részére 1970/71. 
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17.7 Dialektikus és történelmi materializmus II. Szerk.: 

Erdélyi Lajos Bp. Tankönyvkiadó 1975/7 6 . 

.18./ Filozófiai. Kislexikon Kos5:dth Bp. 1973. 

19./ Kislexikon Akadémia Kiadó Bp. 1968. 

20./ Közgazdasági ABC Mezőgazdasági Könyvkiadó, Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó Bp. . 1973. 

21./ Közgazdasági Enciklopedia IV. Athenaeum Bp. Én. 

22./ Közgazdasági Kislexikon Kossúth Bp. 1972. 

23./ Magyar Értelmező Kéziszótár Akadémiai Kiadó Bp. 1972. 

24./ Politikai Kis Szótár Kossúth Bp. 1974. 

25./ Révai Nagy Lexikona. Révai Testvérek Irodalmi Intézet 

Bp. 1925. 

26./ A. Septulin: A marxizmus-leninizmus filozófiája.Kossúth 

Bp. 1972. 

27./ Történelmi materializmus. A Marxizmus-Leninizmus Esti 

Egyetem tankönyve Kossúth Bp. 1975/76. 

28./ Uj Magyar Lexikon 6. Akadémiai Kiadó Bp. 1962. 

'Monográfiák :  

29.7 V.G. Afanaszjev: Irányitás, képzés. Tudományos-

techni-kai forradalom. Kossúth Bp. 1973. 

30./ A francia szociológia. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 

Bp. .1971. 

31./ Giorgio Amendo .la:. Az olasz munkásosztály és a forradalom 

Kossúth Bp. ,1969. 

32./ Ádám György: Uj technika- új struktúra Közgazdasági és 

Jogi Könyvkiadó Bp. 1966. 	 . 
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33./ Ágh Attila: A marxi történetfilozófia kialakulása.Aka-

démia Kiadó Bp. 1975. 

34./ Ágh Attila: A materialista történetfelfogás születése. 

Kossúth Bp. .1974. 

35./ Ágoston László: Az ember és a technika. Kossúth Bp.1965. 

36./ Dr,' Benke István: Érdek és ösztönzés Kossúth Bp. . 1975. 

37.7 D. Cvisianyi: Szervezés és irányitás.Kossúth Bp. .1972. 

38./ Davidov: Munka és szabadság. Kossúth Bp. .1965. 

39./ Erdős  Tibor: Gazdasági növekedés a fejlett tőkés orszá-

gokban. Kossúth Bp. .1972. 

40./ Érdekviszonyok a szocializmusban Kossúth Bp. .1973. 

4 .1./ Dr. Fekete György: Az ifjúság és az iskola Kossúth Bp. 

1972. 	
. 

42./ Fogyasztás, személyiség, ifjúság. Kossúth Bp. .1970. 

43./ Fukász György: A munka filozófiája Kossúth Bp. .1965. 

44./ Fukász György: Az ember és a munka.Kossúth Bp. :1972. 

45./ J.K. Galbraith: Az új ipari állam Közgazdasági és Jogi 

Könyvkiadó Bp. .1970. 

46./ Garai László : Személyiségdinamika és társadalmi lét. 

Akadémiai Kiadó Bp. :1969. 

47./ Antonio Gramsci: Filozófiai irá.sok,Kossúth Bp. .1970. 

48./ Antonio Gramsci: Marxizmus, kultúra, müvészet.Kossúth 
Bp. .1965. 

49./ Hermann István: A mar kultúra problémái Kossúth Bp.1974. 

50./ Hermann István: A szocialista kultúra prob ,lémái.Kossúth 

Bp. 1970. 
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5 .1./ Héthy-Makó: Munkásmagatartások és gazdasági szervezet 

Akadémia Kiadó Bp. :1972. 

52./ Tadeusz M. Jaroszewski: Személyiség és közösség Kossúth 

Bp. 1974. 

53.7 Jánossy Ferenc: A gazdasági fejlődés trendvonaláról 

Magvető Könyvkiadó Bp.  1975. 

54./ Kierkegaard Írásaiból Gondolat Bp. 1969. 

55./ Korunk és az erkölcs Kossúth Bp. 1967. 

56./ Kovács Géza: A jövő kritikus elágazási pontjai,Közgazda-

sági és Jogi  Könyvkiadó Bp. 1965. 

570/ Kovács Géza: A nagy távlatok és a tervezés. Közgazdasági 

és Jogi Könyvkiadó Bp. .1970, . 

58./ Lick József: Személyiség és filozófia Kossúth Bp. 1969. 

59.7 Licskó György: A marxista munkafelfogás Akadémiai Kiadó 

Bp. 1969. 

60,/ Lukács György: Az eldologiasodás és a munkásosztály tu- 

data. Történelem és osztálytudat Magvető Kiadó Bp.197.1.. 

61./ Lukács György: Az esztétikum sajátossága I-II. Akadémiai 

Kiadó Bp. 1965. 

62./ Herbert Marcuse: L' hommé unidimensionne.l Les Editions 

de Minnúi t , Pd iri s -.1968. 

63./ Márkus György: Marxizmus és "antropológia" Akadémiai 

Kiadó Bp. .1966. 	. 

64./ Munkaszociológia Xözgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp.1966. 

65./ Nietzsche válogatott irásai Gondolat Bp. .1972. 

66./ Ny.M. Nyikolszkij: A tudományos-technikai forradalom 

Kossúth Bp. 1973. 
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67./ Vance Packard: Feltörekvés, reklám, szexualitás Ameri- 

kában Gondolat Bp. 1971. 

68./ Georges Perec: A dolgok Európa Bp. 1966. 

69./ Radovan Riehta és munkaközössége:'Válaszúton a civili- 

záció Kossúth Bp. 1968. 

70./ Ripp Géza: A gazdasági növekedés szakaszai és az ipari 

társadalom elmélete Kossúth Bp. 1967. 

71./ Valter Roman: A tudományos-technikai forradalomról 

Kossúth Bp. .1972. 

72.7 Sz.L. Rubinstein: Az általános pszichológia alapjai 

Akadémiai Kiadó Bp. 1964. 

73./ Antoine de Saint-Exupéri: Éjszakai repülés Európa Könyv-

. kiadó Bp. 1966. 

74.7 L.Séve: Marxizmus és személyiségelmélet. Kossuth Bp. 

197 .1. 

75./ Simai Mihály: A harmadik évezred felé Kossuth Bp. :197 .1. 

76./ Szabadidő és müvelődés A Tudományos Ismeretterjesztő 

Társulat Központi Kiadványa 1974. 

77./ Szabó A.György: Praxis és dialektika Kossúth Bp. .197 .1. 

78./ Szakasits D.György: Magyarország és a tudományos-techni-

kai forradalom Kossuth Bp. . 1973. 

79./ Szántó Miklós: Munkaidőcsökkentés és életmód Akadémia 

Kiadó Bp. 1974. 

80./ Szovjet szociológia ma Kossuth Bp. .1971. 

81.7 Tóth Tamás: Utkeresés és útvesztés Kossúth Bp. 1973. 
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82./ Tőkei Ferenc: A szocializmus dialektikájához Kossúth 

Bp. .1974. 

83./ Tőkei Ferenc: A társadalmi formák elméletéhez Kossúth 

Bp. .1968. 

84./ Üzemszociológia Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Bp.1969. 

85./ Winde,lband: Fre.ludiumok Franklin Társulat Bp. 1925. 

Tanulmányok)  cikkek, kéziratok :  

86./ A kultúra szabadsága és az állam. Aczél György interjúja 

a Le Monde február 26-i számában. Kritika . 1972/2 . 

87./ A tudományos-technikai haladás meggyorsitásának főbb 

társadalmi előfeltételei. OMFB. 13 904 Kt. Bp. .197 .1. 

88./ Ágh Attila: A marxi elsajátitás-elmélet néhány kérdése . 

MFSz. ,1972/3-4. 

89./ Ágh Attila: Az elsajátítás formáinak dialektikája a tu-

dományos-technikai forradalom perspektivájában MFSz. 

1972/5-6. 	 . 

90./ Ágh Attila: Marx kommunizmus elmélete és a tudományos-

technikai forradalom világtörténelmi folyamata. Társa-

dalmi Szemle .197 „1/11. 

9.1./ Ágoston László: A természethez való viszony új vonásai 

a tudományos-technikai forradalomban Referatum a BME 

által .1973. május 28-30-án rendezett tudományos konfe-

rencián. /Sokszorositás/ 

92./ Ágoston László: Az ember-technika-természet reláció 

történeti alakulása és a tudományos-technikai forradalom 

MFSz. .1973/3-4. 
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93.7 Bencze László: A szabad idő fogalma és a szabad idő  el  -

mé,lete Valóság ,1966/9. 

94.7 Bor István: A tudományos-technikai forradalom és a ne- 

vélés forradalma Referatum a BME által 1973. május 28-

30-án rendezett tudományos konferencián. /Sokszorositás/ 

95./ Denke Géza: A tudományos-technikai forradalom hatása a 

foglalkoztatottságra. MM.Tájékoztató .1972/3. 

96./ Denke Géza: A tudományos-technikai forradalom néhány ha- 

tása a munkásokra Referatum a BME áltat 1973.május 28-

30-án rendezett tudományos konferencián. /Sokszorositás/ 

97./ Ember-tudomány-technika /Részlét/ Kossúth Bp. /Sajtó alatt/ 

/01vasókönyv a dialektikus és történelmi materializmus 

tanulmányozásához Kossúth Bp. 1975/76./ 

98./ Erdei-Grúz Tibor: Tudományos-technikai forradalom és tár-

sadalmi haladás Kossúth Bp. .197 .1. 

99./ Fehér Márta: Válaszúton a kultúra Filozófiai Közlemények 

A TIT Központi kiadványa Bp. .197.1/2. 

100./ Fekete György: Az alkotómunka hatékonyságának néhány 

problémája Közgazdasági Szemle .197 .1/7-8. 

101./ Fukász György: Munka és alkotás A filozófia időszerű 

kérdései 6. .197 ,1. MM Marxizmus-Leninizmus Főosztálya 

kiadványa. 

102./ Garal László: Az emberi szükségletek kutatásának dilemmái 

Valóság 1968/2. 

103./ André Gorz: Technika, technikusok, osztályharc Valóság 

197 .1/12. 	.. 	 . 

104./ Görgényi Ferenc: A fogyasztás-nem magánügy Ifjú Kommu-

nista .1975/8-9. 
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105.1 Gyurkó László: Kultúra és közmüve.lődés Kritika .1972/2. 

106./ Hegedűs András - Márkus Mária: Szabad idő és munka-

megosztás Közgazdasági Szemle 1971. október  

107./ He.l.ler Ágnes: Elmélet és gyakorlat az emberi szükségle-

tek szempontjából Uj Irás 1972/4. 

108./ Heller Ágnes: Hipotézisek egy marxista  értékelmélethez 

MFSz. .1970/5-6. 

109./ Hermann István: A "manipuláció" és következményei Va-

lóság 1964/6. 

110./ Kalocsai Dezső: Az egyén polgári társadalombeli fejlő-

déstendenciáiról MFSz. ,1972/1. 

1..11./ Kis János: Vigotzkij.és a marxista pszichológia kezde-

tei. MFSz. 1967/6. 	. 

1.12./ Serge Laurent: Átalakulási folyamatok a társadalmi osztá- 

lyokban és rétegekben Economic et Politique 1969.185.-

sz. /Sokszorositás/ 

1.13./.Lick József: Szükségletek és képességek Népszabadság 

1976. március ,13. 

114./ Lukács: György: j A. munka ;MFSz. .1972/1 és 1972/2. 

115./ Mike János: A társadalmi lét, a technika és a munka-

erkölcs néhány kérdése hazánkban Referatum a BME által 

1973. május 28-30-án rendezett tudományos konferencián. 

/ Sokszorositás/ 

. 1.16./ Nagy Zoltánné: A tudományos-technikai forradalom fogat-' 

ma és néhány sajátossága /Kézirat/ 	. 

117./ Papes Béla: Az érdek néhány filozófiai prob .lémája.E-

gyetemi doktori értekezés 1973. 
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118./ Szabó Imre: A szükségletek és a forradalom viszonyának 

kérdéséhez Társadalmi Szemle 1973/12. 

119./ Szabó Imre: Szükségletek és érdekek a szocializmusban 

Társadalmi Szemle 1975/6. 

120./ Tordai Zádor: Közösség és illuzórikus közösség MFSz. 

.1972/2:és 1972/3-4. 

12.1./ Tóth Józsefné: A tudományos-technikai forradalom kibon-

takozásának hatása a .lakossági fogyasztás szerkezetére 

Referatum a BME által 1973. május 28-30-án rendezett 

tudományos konferencián. /Sokszorositás/ 

122./ 

.123. / 

124 .7 

Tóth Tamás: A modern kapitalizmus marcusei kritikája 

MM Tájékoztató 1973/3. 

Tőkei Ferenc: Egyén és közösség Világosság 1973/3-6. 

Vakaliosz Thanaszisz: A munka alkotó jellegének á lta-

lánossá válása és a TTF Társadalmi Szemle 1972/1 .1. 

125./ Vakaliosz Thanaszisz: A tudományos-technikai forradalom 

ás az ember Az emberi fejlődés új lehetőségeiről Refe - 

ratum a BME által .1973. május 28-30-án rendezett tudo-

mányos konferencián. /Sokszorositás/ 

126./ Vakaliosz Thanaszisz: Az alkotás és az anyagi jólét mint a 

szabadságnélkülisóg eszköze MM Tájékoztató 1972/5. 

127./ Vakaliosz Thanaszisz: Az alkotás korszerü emberi tartal- 

máról. Kisér .let a meghatározásra Világosság .1974/2. 

128./ Vakaliosz Thanaszisz: John Kenneth Galbraith: Az 

ipari állam MM. Tájékoztató 1972/5. 

129./ Vámos Vera: Kultúra és technika Referatum a BME által 

.1973. május 28 -30-án rendezett tudományos konferencián 

/ Sokszorositás / 
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130./ Vitányi Iván: A közművelődés dinamikája Valóság .197 ,1/12. 

131./ Vitányi Iván : Müvészet , szórakozás és a televizió Való-

ság .1971/9. 
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	  tariszóki könyvtáros 

15-65/1976. 	 • hipp Istim  
	ts z 	Tárgy: 	 

d-ktori szigorlata. 
Melléklet: 1 db disszertáció 

Dr.Grossmann Ferenc elvtársnak 
egyetemi docens 

H  e  l,y b e -n  

Presfesszor Elvtárs! 
Pap /stgán:- A .  szükségletek történeti fejlődésének né  

Mellékelve 	' 	 
filoz8fiai problémáje*°  
.4.  

aimü doktori értekezéséi, tisztelettel felkérem, hogy azt megbirálni 

szivoskedjék, Legyen szabad Professzor Elvtárs sziv4s figyelmét fel-

b.ivnam tanácsülősünk ama határozatára., amely a biiálat elkészitésének 

és benyujtásának legkésőbbi határi .jét a kézhezvételtől számitott 

b.armadik b_ónap'.iztolsó napjában állapitótta meg .  

A mellékelt . értekezé s t a }:~ir3J..a ~t, alkészit2se ut=~n  szive. skedjék -áta.aíü...  .., 	,,- 	_... 	.._. 	 - 	,.. 

ta.nsméke könyvtárosának 	vétel és á. könyvtárban - vá1ó_  elhelye—  



Vélemény  

Pap  István: A szükségletek történeti fejlődésének néhány 

filozófiai problémája c. egyetemi doktori ér-
tekezéséről.. 

A szerző témaválasztása indokolt és időszerű, hi- 

szen a szükségleteknek a társadalomban betöltött szerepe 
a legkülönbözőbb társadalomtudományok fontos kutatási fela-
data. Dicséretes, hogy a szerző egy meglehetősen proble-
matikus és erősen interdiszciplináris jellege miatt nagy 
áttekintőképességet igénylő témát dolgoz fel szinvonala-
san. 

A dolgozat bevezetőből és két részből Sll. A szer-
ző.gondolatmenetét a szükségletek és a munkatevékenység 
szoros kölcsönhatása hatja át.. Az első részben a szerző 
a szükségletek általános jellemzését adja, ezen belül 
nagy teret szentel a szükségletek keletkezésének, rendsze-
rezésének és a szükségletek fogalmi körülhatárolásának. 
A második részben a szükségletek történeti fejlődését 
követi nyomon. A történeti elemzésen belül elsősorban a 
fejlett kapitalizmus viszonyainak ős a szocialista tár" 
sadalom szükségleteinek jellegzetességeit elemzi. részle-
tesen. Formailag kifogásolható, hogy a második rész ciae 
azonos az egész dolgozat cimével. 

A szerző igen széleskörü irodalmat dcoz fel, a 
feldolgozásból azonban hiányoznak a szükséglet keletke-
zésére, strukturájára, társadalmi meghatározottságára, 
fejlődésük sajátosságaira vonatkozó alapvető közgazda- 
sági munkák, ami az elemzés hatókörét bizonyos fokig 

leszUkitettő teszi. 
A dolgozat logikus felépitésü, szép kiállitssu, 

jó stílusban megirt munka, helyenként szellemes megforr 
galmazások és találó idézetek teszik élvezetessé olva-
sását. 



A dolgozat tartalmilag és formailag egyaránt meg-
felel a doktori disszertációval szemben támasztott  ko 
vetelmén~yeknek. Erényei ős fogyatékosságai alapján  

cum laude  
minősitéesel javasolom elfogadását.  

Szeged.  1976. május 13.  

/Dr. Grossmann Ferenc/  
egyetem, docens  

a k©zgazdaságtudományok kandidátusa  



Vélemény  

Pap István: A szükségletek történeti fejlődésének néhány 

filozófiai problémája c. egyetemi doktori ér-
tekezéséről. 

A szerző témaválasztása indokolt és időszerű, hi- 

szen a szükségleteknek a társadalomban betöltött szerepe 
a legkülönbözőbb társadalomtudományok fontos kutatási fela-
data.  Dicséretes, hogy a szerző egy meglehetősen proble-
matikus és erősen interdiszciplináris jellege miatt nagy 
áttekintőképességet igénylő témát dolgoz fel szitavonala 
san. 

A dolgozat bevezetőből és két részből áll. A szer-
ző gondolatmenetét a szükségletek ős a munkatevékenység 
szoros kölcsönhatása hatja át. Az első részben a szerző 
a szükségletek általános jellemzését adja, ezen belül 
nagy teret szentel a szükségletek keletkezésének, rendsze-
rezésének és a szükségletek fogalmi körülhatárolásának. 
A második részben a szükségletek történeti fejlődését 
követi nyomon. A történeti elemzésen belül elsősorban a 
fejlett kapitalizmus viszonyainak és a szocialista tár- . 

sadalom szükségleteinek jellegzetességeit elemzi részle-
tesen. Formailag kifogásolható, hogy a második rész cime 
azonos az egész dolgozat ciniével. 

A szerző igen széleskörű irodalmat doboz fel, a 
feldolgozásból azonban hiányoznak a szükséglet keletke-
zésére, strukturájára, társadalmi meghatározottságára, . 
fejlődésük sajátosságaira vonatkozó alapvető közgazda- 

sági munkák, ami az elemzés hatókörét bizonyos fokig 

leszükitetté teszi. 
A dolgozat logikus felépitésii, szép kiállitásu, 

jó stilusban megirt munka, helyenként szellemes megfo- 
galmazások és találó idézetek teszik élvezetessé olva-
sását. 



A dolgozat tartalmilag és  formailag egyaránt meg-
felel a doktori disszertációval szemben támasztott.'kö-
vetelményeknek. Erényei és fogyatékosságai alapján 

cum laude 
minősitéssel javasolom elfogadását. 

e  g. e d,. 1976. május 13. 

/Dr.  Gróssmann Perénc/ 
egyetemi docens 

a közgazdaságtudományok kandidátusa 
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