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JÖVŐKÉPEK -  KÉPEK AZ ORSZÁG JÖVŐJÉRŐL*

„És megfenyítem mindazt, a ki 
a küszöbön ugrál ama napon, 
a kik erőszakkal és csalárdság
gal töltik meg az ő uroknak 
házát.”

(Sofóniás I. 9)

Néhány éve országos konstemációt keltett egy szerény vizsgálat. Arról tudó
sított az összehasonlítás szándékával, hogy míg a francia fiatalok természetes
nek veszik, hogy lesz Franciaország a következő évezredben is, addig magyar 
kortársaik jövőképében országunk önálló léte legalábbis bizonytalan és lényeg
telen pont. -  Legyinthetnénk ugyan, mondván, hogy az említett vizsgálat nem 
reprezentatív, aminthogy valóban nem áll rendelkezésünkre e tekintetben mérv
adó és érvényes szociológiai vagy akárcsak a közvéleményt alaposan szondázó 
átfogó és elemző kép. De különösebb vizsgálódások nélkül is tudhatjuk, hogy 
az a múlt századi, köztudomásúvá lett, jövőt festő jelszó, miszerint „Magyaror
szág nem volt, hanem lesz” , nem úgy zeng és visszhangzik ma már mint 150 év
vel ezelőtt. A Széchenyi vázolta jövő azonban, ha emlékként is, ma is létezik.

Egy évszázada hat Magyarországon a szocialista gondolat, társadalmi egyen
lőséget, tőkések nélkül is hatékonyan dübörgő gyáripart és boldog jövőt ígérve. 
Ez a jövőkép is beépült a társadalom emlékezetébe. S természetesen él az ötven 
évvel ezelőtti népi mozgalom parasztságra és a nemzetre összpontosuló jövő
vázlatának emlékezete is. De sorolhatnánk még a polgári radikalizmus, valamint 
az attól jobbra vagy balra fölsorakoztatható mozgalmak különböző jövő-vízióit, 
amelyeknek morzsái, foszlányai ma is föllelhetők a társadalom gondolkodásá
ban. Számos jövőkép volt tehát már múltunkban, amely nem esett ki még az 
emberek emlékezetéből. így amikor a magyarság jövőjéről kell — nem egyszerű
en a bizakodás megváltásával, hanem valamelyes részletezéssel -  valamit mon
dani, úgy ez könnyen a „jövő emlékein” való merengéssé válik, amikor is ki-ki a 
kedvének tetsző múltbéli jövőképen mereng.

Hogy elkerüljük ezt a nem sok jóval kecsegtető tévutat, talán arra érdemes 
törekednünk, hogy megfogalmazzuk, müyen elterjedt, hatóképes, fantáziamoz
gató és valóságos mozdulásra hívó képek vázolódnak ma az ország jövőjéről Ma
gyarországon. Az országról beszélünk, s nem a nemzet egészéről. Ez az ország 
azonban a nemzet egyetlen állama, s mint nemzetállam, intézményesült politi
kai kereteivel döntő hatást gyakorol a nemzet létének egészére, és ez a jövőben 
is így lesz.
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A nemzetállam realitás; jövőbeni szerepével kapcsolatban gyakran mégis bi
zonytalanság tapasztalható. S bár lehet, hogy ez a bizonytalanság inkább a világ
fejlődés általános irányaira vonatkozik, mintsem a nemzeti közösség folyama
tos jövőbeni létére, ettől nem kisebb a bizonytalanság, s az érzelmekre is sokszor 
az értelmi gyanú árnya vetül. Vannak ugyanis, akik egy elgondolt jövőt nemze
tek nélkül képzelnek el valamiféle asszimilált emberiségegyüttesként. Ez az el
képzelés ma kevéssé divatos, de létezik. Mások szerint csak a nemzetállam mint 
a nemzet ma ismert kerete jut a rokka és a bronzbalta sorsára. Bár a nemzetha
lál víziója többször kísértett már — s korántsem csak a magyarok között — en
nek a századnak a második felében nagyon erőteljesen mutatkozott meg, hogy 
még az eltűntnek hitt nemzetek és etnikai csoportok is megvannak és elismert 
helyet követelnek ki maguknak. Igaz, a nemzetek politikai keretei roppant vál
tozásokon estek át, de a mai európai nemzetállamok minden nyavalyájukkal 
egyetemben, ha nem is örök és változatlan, de vaskos képződmények.

Ugyanakkor az is kétségtelen, hogy a mai nemzetképünk az újkori, polgári 
fejlődés eredménye. Ilyen előzőleg nem volt, s a mai nemzetek létformája és 
politikai keretei a jövőben erőteljesen megváltozhatnak. Két irányból éri nyo
más az országokat, a mai nemzetállami létet. Az egyik a nemzetek fölötti integ
rációk gazdasági, kulturális és politikai kényszere, a másik pedig a belső, etno- 
regionális autonómiák iránti — sokszor drámai módon megnyilvánuló — politi
kai törekvések nyomása. Ezt az integrációt, illetve regionalizációt azonban a 
nemzetállam fogadja el és hajtja végre akár Spanyolországra, akár Csehszlová
kiára gondolunk. Azokkal szemben pedig, akik a globális tudatosságot, a világ
integrációt a nemzetek romjain képzelik el, mi úgy véljük, hogy nemcsak a 
nemzetek maradnak fönn ezen új változások közepette, hanem, ha módosuló 
hatalommal és tevékenységi kerettel is, de a nemzetek állami, politikai kerete 
is.

Mármost mit jelent a regionalizálódás és integrálódás egymásnak ellentmon
dó, de egyidejűleg fönnálló nyomása Magyarországra nézve? Kell-e számolnunk 
valamiféle — mondjuk — „kiskun szeparatizmussal” , vagy azzal, hogy az integ
ráció környezetünkbe való beolvadásunkhoz, állami létünk megszűnéséhez ve
zet? Nos, a mai Magyarországon vannak megoldatlan regionális kérdések, mivel 
a már sokszor és joggal bírált megyerendszer számos esetben nem teszi lehetővé 
a megyehatároktól jelentősen eltérő régiók problémáinak politikai kezelését. 
Olyan régiókról azonban nem tudunk, amelyekben a gazdasági és kulturális fe
szültségek etnikai szintű megoldatlanságokkal párosulnának. De mivel a regio
nális szemléletet az eddigiekben egyáltalán nem alkalmaztuk az ország politikai 
gyakorlatára, helyesebb talán úgy fogalmazni, hogy a nyugat-európai helyzet
hez hasonló etnoregionális törekvések politikailag még nem artikulálódtak.

Az integráció pedig mind szövetségi, mind világméretekben folytatódván a 
maga transznacionális és szupranacionális jegyeivel egyetemben Magyarországra 
is erőteljes hatással van. Az integrációs folyamatokban való részvételünk azon-
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ban nemcsak elkerülhetetlen realitás, hanem nemzeti érdekérvényesítésünk, 
határaink, nemzeti létünk védelmének valóságos és egyedüli terepe is.

Úgy véljük tehát, hogy bekövetkezhet nálunk is valamiféle regionalizálódás, 
amiként bizonyos integrálódási folyamatok már ma is érzékelhetőek. Amit 
azonban itt ki akarunk hangsúlyozni az az, hogy a mindkét irányba teendő lé
pések az önrendelkezésre okkal jogot formáló, a nemzeti érdeket egyedül érvé
nyesíteni képes nemzetállam lépései; ez jelentős változásokkal járhat, de nem 
azonosítható az önfelszámolással.

Van tehát elégséges-legalábbis logikai— alapunk ahhoz, hogy az ország jö 
vőjéről beszéljünk, és számot vessünk az erre vonatkozó jövőképekkel. De mi is 
valójában a jövőkép?

Mi az a jövőkép, és jó-e, ha van?

A jövőkép, bár lehet prófétikus formájú, mégsem jóslás, hanem az emberi 
célok képzetes formája. Nem azonos a tervvel sem, mivel nem stratégiai ponto
kat és taktikai lépéseket tartalmazó projektum, hanem valamiféle értékalapú 
képzet, egy olyan vonzó vagy riasztó imágó, amelynek és az adott valóság 
együttesének függvényében fogalmazódnak meg csak a részletező tervek. A jö 
vőkép, vagy vízió, vagy imágó léte, milyensége, illetve hiánya egyaránt jellemzi 
az egyént, a társadalmi csoportot és egy ország állapotát is. Azaz valamilyen 
jövő mindig van, de nem biztos, hogy ugyanakkor jövőképek is vannak, illetve 
ha vannak is, nem biztos, hogy képesek visszhangot kelteni, az emberek fantá
ziáját megmozgatni.

A lélektan tudósai szerint a személyes időélmény szerveződésétől függően az 
emberek figyelme és lelki energiája különbözőképpen oszlik meg a múltat, a je
lent és a jövőt illetően. „Patologikus tünet, ha kizárólag egyetlen időzónára kor
látozódik az időélmény...” Vannak közöttünk — ki tudja hányán —, akik csak 
múltjukban élnek, akik csak a mának élnek, s eszerint nem kevésbé patologiku
sán és pátosszal azok, akik múltjuktól, s a mától menekülve csak a jövőre füg
gesztik szemüket.

A személyes, egyéni jövőkép olyan célképzet, amely az egyént saját életpá
lyája vezérlésében befolyásolja, a karrierirányultságú embernek lehetővé teszi, 
hogy a körülmények változásától függően alakítson ki konkrét terveket, ambí
cióitól hajtva. A tapasztalatok tanúsága szerint a jövőhiányos, jövőképpel nem 
rendelkező egyénekhez képest, akik többnyire csak körülményeik által sodród- 
tatnak, a céltudatos, jövőképpel bíró egyéneknek nagyobb az esélyük valamely, 
mások által is méltányolt karrier befutására — még ha eközben számos bírálóra 
és ellenségre tesznek is szert. Arról azonban nem beszélhetünk — jórészt az erre 
vonatkozó ismeretek hiányában —, hogy a jövőtudatos egyének általában érté
kesebb emberek lennének. Sőt, a karrieristákat illető morális megítélés mintha
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erkölcsileg némileg diszkreditálná az ambiciózus, határozott személyes jövőkép
pel rendelkező egyéneket. Ha azonban nem egyénekben, hanem közösségekben 
gondolkodunk, rögtön más logikára vagyunk hajlamosak, azaz nemcsak termé
szetesnek vesszük a jövőkép fontosságát, hanem a céllal, tervvel, jövőképpel 
való rendelkezés azonnal integráns részévé válik a szóban forgó közösség mél
tánylásának. A jövőkép hiányát egy közösség, egy nemzet esetében már nem hi
bának, hanem egyenesen bűnnek vagyunk hajlandók elkönyvelni — legalábbis 
hazai, főként szocializmuskori történelmünk beidegződöttségei erre késztetnek 
bennünket.

Ez a kettős logika, ez a Janus-arcú morál valahol persze hibádzik, hiszen ne
héz elképzelni, hogy jövőhiányos egyének együttesében virágzó és sokszínű kö
zösségi jövőképek rajzolódjanak ki. Az egyénileg tettenérhető jövőképdeficitek 
közösségileg is aggregálódnak, amiként ennek az ellentettje is valószínűnek lát
szik, azaz a jövőképtudatos egyének rétege, osztálya, nemzete közösségi tervek 
kihordására is alkalmatosabb. Tudjuk, mindez kultúrák és korok függvényében 
változik, de a mai kor emberére is megfontolandónak látszik.

Ha tehát a mai magyar társadalomban morális nehezteléssel párosul, ha vala
kinek határozott egyéni jövőképe van — mivel ha ezt megvallja, könnyen elítélő 
értelemben karrieristának mondatik —, akkor már eleve gyanakodnunk kell a- 
tekintetben, találunk-e elterjedt, hatóképes és legitimált közösségi jövőképeket. 
Az erre vonatkozó ténytudásunk persze fölöttébb labilis. Egy közvéleményku
tatás például arról tudósít bennünket, hogy a megvizsgált városi népesség 43 
százalékának még az előtte álló évre sem voltak semminemű tervei. Az, hogy ez 
sok vagy kevés, az értelmezés kérdése, s az ilyen ügyek empirikus vizsgálatához 
sorozatokra és persze összehasonlításra van szükség. Ráadásul ebből azt sem 
tudhatjuk, hogy ha terveik nem is, de volt-e valamelyes képük a jövőről — mert 
hiszen a kettő nem ugyanaz.

Egy újabb vizsgálat 1981-ben — „Mitől félnek a magyarok?” címmel — arról 
adott hírt,hogy az ország felnőtt lakossága 30 aggály közül a bekövetkezés való
színűségét tekintve első helyre sorolta azt, hogy a század végére a cigány lakos
ság növekedni fog, és harmincadiknak, azaz legvalószínűtlenebbnek tartotta, 
hogy rendszerváltozás fog bekövetkezni. A félelmetességek súlyosságát tekint
ve viszont elsőnek az atomháborút jelölték meg, s legkevésbé súlyosnak, azaz 
harmincadiknak a vallásosság csökkenését tekintették. Amikor pedig a közvéle
mény-kutatók együttesen mérlegelték a valószínű bekövetkezés és a társadalmi 
súlyosság szempontjait, akkor számításaikból az derült ki, hogy a magyar lakos
ság sorrend szerint leginkább az alkoholizmustól, a környezetszennyezéstől, a 
közúti balesetek növekedésétől, a protekciótól, az erkölcsök romlásától és a 
családok fölbomlásától fél.

Mindebből tehát kitűnik — aminthogy ezt egyébként is tudjuk —, sokmin
dentől félünk. Kérdés azonban, hogy csak félelmeinkből kerekedik-e ki egy jö
vőkép, avagy színezi ezt a remények tára is? Egy ízben megkíséreltünk úgy kö
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zelíteni ehhez a kérdéshez, hogy gimnazistákkal olyan fiktív önéletrajzokat írat
tunk, amelynek megfogalmazásakor 2010-be kellett elképzelni magukat. Ez a 
megközelítés a megkérdezettek számára sem félelmet, sem reményt nem sugal
mazott — csak pusztán annyit, hogy még akkor is élnek. Az összkép úgy festett 
ezekben az életrajzokban, hogy többnyire egy 2 szobás, 50 négyzetméteres la
kásban laktak (a vidékiek családi házban),általában 2 gyerekük volt, harmoni
kus családi életet éltek, volt egy Skoda vagy egy Wartburg autójuk, egy vízparti 
nyaralójuk és 2 -3  évente külföldre ment az egész család pihenni. -  Megkaptuk 
tehát jövőbe vetítve a hetvenes évek realitására épült és az akkori jelen által 
korlátozott vágyakat. Nem találkoztunk szárnyaló vágyakkal. Nem képzelte jö
vőjét senki úgy, hogy például leprásokat gyógyít az Egyenlítő mentén, sem úgy, 
hogy népek szabadságharcában, forradalmában vesz részt. Sem űrhajóba, sem 
bársonyszékbe nem gondolta magát egyikük sem. A vágyak alig szóródtak az 
átlag körül. Átlagvágyak voltak. Józanok voltak, de szürkék; avagy szürkék vol
tak, de józanok.

Az említett vizsgálódások az egyéni jövőkép kérdéséből próbáltak tájékozód
ni, s az derült ki — ami persze józan ésszel várható is —, hogy ezek a jövőképek 
a félelmek és vágyak törmelékes együttesei, amelyeket a mindenkori jelen ész
lelt tapasztalatai döntő mértékben alakítanak. Az egyéni félelmek és vágyképek 
törmelékes halmazai aztán, ha szociológiai jelentésű csoportokba sorolódnak, 
fölveszik a konfliktusos jellemzőket is, azaz nem kis mértékben ellentmonda
nak egymásnak. De ezzel egy új és fontos ponthoz érünk el. Hiszen tudjuk, hogy 
a különböző csoportközösségek jövőképe már korántsem csak az abba sorolha
tó egyedek vízióinak szimpla összege. Társadalmi csoportok szintjén a jövőké
peket az ideológiák és a politikai mozgások festik, végső soron a jövőképek ki
dolgozása racionális okfejtést alkalmazó, hivatásszerű értelmiségi tevékenységgé 
válik. Ennek a képfestésnek pedig egyik fontos sajátja, hogy a folytonosan 
áramló időben logikai folytonosságokat tételez föl. Egyszerűbben szólva, a hi
vatásos jövőképfestők általában viszonylag ellentmondásmentesen törekedtek 
vázolni a múltra, a jelenre és a jövőre vonatkozó képzeteket.

A múlt—jelen—jövő kontinuumban egyszerre csak — s éppen a jövő érdeké
ben — roppant fontossá válik a múlt is, a múlt tanulságai, a történelmi meghatá
rozottságok. A jövőkép körül toporogva tehát azonos súllyal kérdezhetjük: mi
lyen a történelemképünk, milyen képzeteink vannak a múltról? — Amikor a 
mai társadalmi és politikai törekvések jövőképére vagyunk kíváncsiak, úgy vél
jük, joggal és okkal kérdezhetünk rá a múltképekre is. Sőt, hátha a múltképek
ből értjük majd meg a jövőképeket!

Valami ilyesféle logikával közeledtünk egy vizsgálat során néhány éve a szo
cializmuskép mint jövőkép mibenléte és elterjedtsége felé. Nem a történelem 
tényei felől araszoltunk, hanem történelemképek felől. Föltételeztük ugyanis 
— s erre minden okunk megvolt —, hogy az emberek kevéssé, illetve különféle
képpen ismerik a történelmet, még a közelmúltról is csak halvány és egymásnak
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ellentmondó képzeteik vannak, de a képzetek milyensége jellemző csoportosí
tásra adhat alkalmat. Abból indultunk ki, hogy mondjuk 100 évvel ezelőtt a 
szabadelvű politikai törekvésekhez Tisza Kálmán jóvoltából a „szögreakasztott 
bihari pontok” képzete társult, míg a függetlenségiek úgy tekintettek magukra, 
és mások is rájuk, mint akik a tápióbicskei hidat rohamozó vörös sipkás honvé
dek elszánt akaratát testesítik meg. Mi több, ezek az egymásról kialakított kép
zetek valószínűleg markánsan elkülönítették e két csoport akkori műit-,jelen
és jövőképét is: a függetlenségi ellenzék történelemképe ezt a bizonyos győzel
mes rohamot idézte meg, s következésül ilyenfajta minősítő képzeteken keresz
tül látták a múlt eseményeit és foglaltak állást koruk jelenidejében is, míg ellen
feleik, az általuk józannak tartott kompromisszumok imágóján keresztül tették 
ugyanezt. Hajlottunk tehát arra, hogy föltételezzük, vannak és hatnak ma is 
ilyesféle képek, amelyek a maguk ideologikus sajátosságával összegzik, torzít
ják, de a mindennapi ember számára kezelhetővé teszik az időt. Feltételeztük, 
hogy így gondolhatjuk el a mai közösségi időélményt is, amely tehát elnagyolt 
képzetekben ragadja meg a múltat, teszi érzékelhetővé a jelent, és fest valami
lyen képet a jövőről.

Ez a képzetesség, ez a múltra vagy jövőre vonatkozó kép természetesen ideo
logikus. Az ideológián itt és most valamiféle állapotértelmezést és azzal össze
függésben kialakított olyan konzekvens célképzést értünk, amely politikai pá
lyákon mozog. Tisztában kell lennünk azzal, hogy ha nem egyéni víziókról, ha
nem társadalmilag ható elterjedt képzetekről beszélünk, akkor annak fönntartó 
mechanizmusai csak politikai mozgások által léteznek és biztosítottak. Egy jö
vőképet — akár az ország számára is — persze mindenki pingálhat egyénileg is. 
De szülessék ez akár hóbortból, akár hősi szenvedélyből, ennek még a komoly 
figyelembevételéhez is politikai emeltyűk kellenek; sem a múlttól, sem a mában 
ható ideológiáktól, a tapasztalható vagy kifejeződni vágyó politikai tagoltságtól 
elvonatkoztatni nem lehet. Ezek pedig már önmagukban is igen összetetté teszik 
a kérdést.

A jövőképek tehát a hangulatot és tevékenységet befolyásolják, legitimáló, 
illetve deszakráló hatásúak a mindenkori jelenre, s már csak ezek miatt is min
dig a politikai érdeklődés homlokterében állnak. Tudjuk azt is, hogy ha erősen 
zárt egy jövőkép, akkor dogmatikusságával még a terrort is képes legitimálni, 
hiszen egy valamely elszánt hatalmi törekvés során virágzó szuper-ész sosem ké
pes kommunikálni a józan ésszel. Ennek végletes ellentettje pedig az ad hoc po
litizálás, a szélsőséges prakticizmus, amely iránytűnélkülisége miatt, azaz a lehe
tő világossággal fogalmazott távlati célok hiányában, a sodródtatás veszélyének 
van kitéve. Ezek ugyan általános bölcsességek, de mégis jó, ha tudjuk, hogy van 
egy pont ezen elvi szélsőségek között, amit érdemes megcélozni, ez pedig a jövő
képekre vonatkozó Jogikai diskurzusok” keretföltételeinek a biztosítása, a 
kölcsönösen érvelő beszéd föltételeinek a kialakítása. Igaz, ez sokoldalú föladat, 
s a józan közösségi jövőképek megfogalmazásával el is lehet késni, de sem mű
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vészi víziókkal, sem futurológiával, sem politikai deklarációkkal nem lehet áthi
dalni ezen föltételek hiányát.

A mai magyar társadalom elfogadott, megvallott és föllelhető jövőképét ille
tően csak szórványos, szakmailag igen kevéssé hitelesített áttekintéssel rendel
kezünk. Azt persze már így is tudjuk, hogy társadalmunk múltra—jelenre—jö 
vőre vonatkozó képe fölöttébb töredezett, törmelékes, időhiányos. A meglévő 
képzetek különböző időzónákra rögzülnek. A belső időélmény önmagában is 
konfliktusos, vagyis egyazon csoporton belül is feleselhet a föllelt történelem- 
kép a jövőképpel. A jelen állapotok képzete sokszor semmi föllelhető kapcso
latban nincs sem a múlttal, sem a jövővel.

Tévedés lenne azonban ezt a több szintű töredezettséget és több irányú konf
liktusosságot egyszerűen zűrzavarnak tekinteni. Arról van inkább szó, hogy a 
különböző csoportérdekekből és a csoportokra jellemző kulturális beállítottság
ból következően más és más a megélt események emléke és képzete, és ugyan
ebből eredően különbözőek a jövőképek is — már amennyiben vannak. A jövő
képek mögött húzódó tarka-barka történelemképek arra is figyelmeztetnek 
ugyanakkor, hogy józan ésszel senki sem várhat olyan jövőképet, amely — te
kintettel az egymástól eltérő politikai kultúrákra, gazdaságilag és politikailag ta
golt társadalmunkra — konfliktusmentes közmegegyezésre számíthatna. Ilyen 
jövőkép az ország jövőjéről nincs is.

Milyen képek vannak az ország jövőjéről?

Forgalomban lévő jövőképen azt értjük, hogy társadalmi méretekben elter
jedt, vannak széles körben ismert jeles képviselői, s mint ideológiai szerkezetű 
gondolati jelenségnek vannak politikailag mérlegelhető fönntartó mechanizmu
sai. Jeleznünk kell azonban, hogy míg a fentiekben a kutatási eredmények man
kójára támaszkodva iparkodtunk számot adni arról, mi az, ami e tárgyban az 
emberek gondolkodásában országosan föllelhető, addig most pusztán egyéni 
észleléseinkre hagyatkozva újuk le minden adatolható szociológiai összefüggés 
nélkül, hogy milyen ma nálunk a politikai ihletésű jövőképkínálat.

Három ilyen jövőkép van forgalomban, amit a könnyebb érhetőség végett mi 
látunk el névvel. Az egyik a hagyományos, hivatalos, a másik a féloldalas refor- 
mata, a harmadik pedig a kertmagyarországos képzet-az ország jövőjéről.

A hagyományos, hivatalos jövőkép fönntartó mechanizmusai a legerősebbek. 
Ez a legelterjedtebb, mivel közel négy évtizede hatja át az ország oktatási rend
szerét, tömeghúközlését és politikai fórumait. Itt az eredendően a proletariátus 
fogalmára épült hagyományos szocializmusképről van szó, amely a jövőt min
den társadalmi vonatkozásban a kapitalizmus negációjaként, az ateizmus erőtel
jes kihangsúlyozásával, egyetlen és egységes politikai párt irányításával, az állami
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tulajdon alapján, a központi állami szervek mindenhatóságával stb. képzeli el. 
Ez a jövőkép a társadalmi mozgások politikai sávjában monopolhelyzetű, ere
dendően és máig a politikára koncentrál, s a maga szempontjából ott is a legsi
keresebb. Bár, már csak állampolitikai pozícióiból következően is, a gazdasági 
és kulturális mozgásokra is kialakultak eljárási sémái, mégis ezeken a tereken 
kezdettől fogva tapasztalható számos — noha régebben erőszakos voluntariz- 
mussal leplezett — bizonytalanság. Ezért aztán a Magyarországon folyó, ugyan
csak már több évtizedes politikai indíttatású gazdasági reform és a kulturális 
élet sok változása végül is oda vezetett, hogy ez a hagyományos jövőkép számos 
vonatkozásban megrendült. Más reformigények és változások hatására, egyre 
inkább előtérbe került magának e jövőképnek a megreformálási igénye is.

A hatvanas évek közepétől koncepcionálisan megváltozó állami gazdálkodás, 
számos jogi és intézményi átformálódás azt eredményezte, hogy ez a jövőkép 
először elvesztette azt a menetrend-jellegű biztonságát, amellyel négy évtizede 
még vezérelte a mérvadó politikai avantgárdot, majd egyre kevésbé volt alkal
mas konkrét, jövőt festő vonásait illetően eszmei célként lefedni az új és hivata
lossá váló, bár nyilvánosan nem tisztázott állampolitikai rendezőelveket.

A mai paradox helyzet az, hogy hivatalosság is ütközik hivatalossággal, ami
kor az ötvenes évek társadalmilag szeminarizáltatott és igencsak beépült hivata
los jövőképe ütközik a mai, megreformált és hivatalosan is szentesített politikai 
és gazdasági mozgásokkal. Minthogy a változások során a hagyományos jövő
kép hivatalossági értéke nyilvánosan mitsem változott, visszaköszönnek az elfe
ledettnek hitt jelszavak. Ha egyszer az állam mindent vállalt, akkor most miért 
hirdet önerőre támaszkodást, helyi kezdeményezést stb., stb., ha egyszer morá
lisan és politikailag is elítéltetett a vállalkozás, akkor ki és milyen jövő nevében 
hív föl vállalkozásra stb., stb. Ne legyen félreértés! Amikor e hagyományos jö
vőképet a legelterjedtebbnek mondjuk, nem azt állítjuk, hogy az állampolgári 
tömegek szimpatizálnának a Rákosi-korszakkal, vagy hogy valamiféle, ahhoz 
igazodó jövő igézetében élnének. Nem, erről szó sincs. Csak az a jellemző, hogy 
a napi konfliktusok és feszítő kielégítetlenségek közepette felsejlenek a valaha 
betáplált jelszavak és jövőképtörmelékek. A hagyományos, hivatalos jövőkép 
együtt él ezzel a belső paradoxiájával, és egyre inkább reformra érett, mert egy
re inkább kikopik belőle a jövő ígérete, s a napi politikai koccanások a jövő nél
küli zötykölődés érzetét keltik.

A féloldalas reformata jövó'kép jellegzetesen a gazdaságra, gazdálkodásra ori
entált képzetek együttese, és a lassan két évtizede alakuló gazdasági reform szá
mos alternatívában mozgó perspektíváit tartalmazza. Azért féloldalas ez a jövő
kép, mert bár dinamikus, modern és átfogó ökonómiai koncepciókra támaszko
dik, egy jövőbeni gazdaság elképzeléséhez képest — megengedem, természetéből 
következően — igencsak mellőzi a kulturális és politikai mozgások jövőbeni ala
kulásának végiggondolását. Ezt a jövőképet a vállalkozás, rentabilitás, piacérzé
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kenység, avagy tőkeallokáció, diszkontálás, diszparitás stb. fogalmai alkotják, 
és jellegzetesen egy technokrata tudásanyagra és nyelvezetre épít. Elevensége 
és fantáziafelkeltő képessége mellett ez a jövőkép a mindennapi életben megala
pozott produkcióképességet mutat, és hangsúlyozandó, hogy fölöttébb projek- 
tábilis, vagyis a jövőkép viszonylag könnyen váltható át stratégiai és taktikai 
tervekbe.

Ugyanakkor, mint utaltunk rá, eredendő tudásanyagában és nyelvezetében 
ez a jövőkép mégiscsak egy tudományos szubkultúrára korlátozódik. Képzelet
mozdító hatását csak a gondolatilag reflektálatlan állampolitikai döntéseken ke
resztül fejti ki -  a közgazdasági sajtó mellett itt találhatók fő fenntartó mecha
nizmusai is —, azaz minduntalan érdekeket érint, de állampolgári méretekben 
ez nem válik átláthatóvá. Ez a jövőkép inkább csak az értelmiség körében ismert, 
az állampolgári népesség egészében nyilvános politizáltságának hiánya miatt in
kább csak töredékesen él, sőt zavart tanácstalanságot vagy álmélkodó hitetlen
séget, értetlenséget kelt. Tábora az egyoldalú mögöttes tudásanyag okán keveset 
tud kezdeni a szociálpolitikával, a humán értékekkel, így például a nemzeti kul
túra és a nemzeti értékkor kérdésével. Mozgástere, adminisztratív tapasztalata 
és kényszerhelyzete következtében, amilyen verzátusságot mutat az ökonómia 
terén, olyannyira amatőr és képzelethiányos a társadalom más mozgásterein. 
Igaz, van olyan vélemény, amely szerint e jövőkép rendelkezik átfogó társadal
mi és kulturális vetülettel, de képviselői taktikailag nem tartják célszerűnek ezt 
nyilvánosan hangoztatni. Itt jegyezzük meg — bár ez a probléma, ha más és más 
vetületben is, de mind a három jövőképre jellemző —, hogy az így „titokban” 
tartott jövőképelemek nagyjából egyenlőek a nullával. Hiszen éppen az hiány
zik így, ami a jövőkép elengedhetetlen eleme, az erőteljes visszhangkeltés, azaz a 
társadalom képzeletének a megmozdítása a valóságos mozgásért. Titkos plánu- 
mok és ügyes vagy annak vélt taktikázás lehet hogy nélkülözhetetlen részei a 
politikai tervezésnek, de az embereket valamely jövőre mozgósító kép csak a 
nyilvánosságban élhet. Különben alig vagy nem is létezik. Egy a mainál érzékel
hetőbb és a nyilvánosságban megjelenő politikai tagoltság a ma látszólag egysé
ges, de szűkkörű jövőképhordozók között jelentős mértékben kifejezné a ma is 
fölsejlő különbségeket, amelyek messzemenő politikai különbségeket takarnak, 
így például van olyan képzetcsoport (az állami tulajdon jogtechnikai moderni
zálásán keresztül elgondolt vállalati önállóság, amikor is az állami központok 
csak közhatalmi jogosítványaikon keresztül hatnak a gazdaságra), amelyből 
csak a mai politikai képviseleti rendszerek reformja következik, van olyan kép
zetcsoport (sajátos tulajdonosi szervezetek, példáulholdingoklétesítése), amely
ből politikai korporativ szisztémák bontakozhatnak ki, és van olyan elképzelés 
is (az önigazgató vállalkozási formák), amely egy direkt politikai participációs 
rendszer kezdeményének tekinthető.

Fél évszázada, a harmincas években Magyarország modernizálását számosán 
a földosztással kívánták megkezdeni, hogy az akkori társadalmi struktúra elma
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radottságán és a történelmileg aránytalan méretű parasztság sorsán változtassa
nak. Ötven év után, amikor a hagyományos ipari ágazatokban az ipari népesség 
a századforduló európai arányaihoz jár közel — a „gyárosztásokban” szimboli- 
zálódik az a modernizációs reformeri szándék, amely strukturális mélységű vál
tozásokkal képzeli el a jövőt. A földosztás és gyárosztás-,még ha önmagában 
nem is több szójátéknál, gondolati tartalmában arra utal, hogy a reformata jövő
képnek strukturális hitelessége van. — Mégis, ez a mozgékony és tervezhetőség
re is alkalmas jövőkép a mai formájában az ökonomizmusra hajlik és féloldalas 
marad, ha nem tud kitömi abból az értelmiségi szubkultúrából, ahol még min
dig vesztegel.

A kertmagyarországos jövőkép legszembetűnőbb sajátja, hogy irodalmi és erköl
csi vonzatú, s leginkább a kulturális mozgásokra összpontosul. E jövőkép fenn
tartó mechanizmusa az irodalmi és művészi nyilvánosság, valamint az ehhez kap
csolódó közéleti fórumok. Ez a jövőképzet a magyarság és a nemzet — a másik 
két jövőkép által elhanyagolt — fogalmaira épül. Mondhatjuk úgy is, hogy ez a 
politikailag kezelhetetlennek látszó kérdések politikai vállalása, tekintettel a 
nemzeti problémakör önmagában is lappangó konfliktusaira és az ország határa
in kívül élő magyar nemzetiségűek millióira. Ugyanakkor itt egy sajátos, veszély
jelző, negatív jövőképről van szó, amely az alkoholizmusra, a magas öngyilkos- 
sági rátára és a fogyó magyarságra, azaz a népességcsökkenésre figyelmeztet. E 
negatív jövőkép prófétikus víziókra hajlamos, hogy fölrázzon, hogy a mába és 
magukba feledkezetteket jövőbenézésre késztesse. Ez a jövőkép az, amely ma
gyarságban gondolkodva kísérel meg egy jövőt elképzelni Magyarország számára. 
Ez az imágó azonban éppen annak van híjával, amiben a reformaták jelesked
nek, azaz a gazdálkodásra vonatkozó reális képzetek hiányoznak. A kertmagyar
országos jelző arra utal, hogy e tekintetben csak bukolikus víziók vannak, és a 
kérlelhetetlen gazdasági világtendenciák közepette gazdaságilag csak a savas 
esők verte múltbéli jövő emlékei kelnek szárnyra. S ezt mutatja e jövőkép ter
vezhetőségének alacsony foka: nagyon nehezen vagy alig váltható át konkrét 
cselekvési tervekre.

Ez a jövőkép érzelmileg telített és széles körben népszerű. Más oldalról vi
szont a nemzeti értékkörre és a függetlenségi érzeményre boruló jövőképnek a 
messze visszhangzó kívánatosság mellett a perspektívarövidülés problémáival 
kell vagy kellene megküzdenie. Ez azt jelenti itt, hogy a döntően politikai és er
kölcsi értékekre épülő jövőkép sokkal inkább számíthat tömeges bólintásra, 
mint valóságos lépésekre. Számos jel látszik azt is bizonyítani, vagy ha úgy tet
szik empirikus vizsgálatok is tanúsítják, hogy állampolgári népességünkben a 
szabadság, egyenlőség, függetlenség stb. fontos politikai értékei nagyon keveset 
kóstálnak. S itt megint nem a magyarázat az érdekes most, hanem a tényhely
zet, állapotunk minősége. A kertmagyarországos jövőkép, amely jelentős mér
tékben művészi kvalitású és természetű képzetekben él, minden ellene irányuló
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kritika közepette, azért oly szilárd és kiiktathatatlan mégis, mert egyedül vállal
ja és vizionálja a 15 milliónyi magyarság jövőjét.

Ennek a három jövőképnek vallottan közös sajátossága, hogy egyaránt szo
cialista és ha különböző értéknyomatékokkal is, de egyaránt vállalja a demokra
tikus értékek mindegyikét. Az is közös sajátossága e képeknek, hogy reális a 
„méretérzékelésük”. Tekintettel ugyanis a még a Monarchiában fölnevelkedett 
nemzedékek Trianon utáni méretérzékelési nehézségeire, illetve 1945 után 
az „internacionalista néptestvériség” akkor kézzelfoghatónak tetsző vízióira, 
ami szintén érzékelési zavarokat okozott, szükséges hangsúlyozni, hogy ma az 
adott országkeret reális érzékelése alapján vázolódnak e jövőképek. E reális mé
retérzékelés miatt kevesebb a nagyotmondás, visszafogottabb vagy nincs is szár
nyalás, de talán megalapozottabb és katasztrófakerülőbb a külpolitikai föltéte
lekkel való számvetés.

Kérdezhetni,hogy valóban nem él, nincs többféle jövőkép hazánkban? Ter
mészetesen még számos csoportminőségű vízió található. Valószínűleg ahetven— 
százezernyire tett keresztény-keresztyén bázisközösségeknek is van jövőképük, 
s hogy ez mennyire az országra, s mennyire Isten országára vonatkozó kép, az 
már más és általam nem ismert kérdés. Úgy vélem azonban, hogy az említett 
három jövőkép ismertsége és valamikénti elfogadottsága a százezernél is nagyobb 
számokban mérhető. Fönnáll persze a tévedés veszélye abban is, hogy talán az 
elteijedettségnél vannak a jövőképnek fontosabb mutatói, amikor is a víziók 
nem egyszerűen numeráinak, hanem ponderálnak, azaz kevesek által vallott jö 
vőkép nagyobb hódító hatalommal bírhat, mint a sokakban rezignáltan, mélán 
pislákoló jövő képzete.

Hogyan kapcsolódik egymáshoz az előbb vázlatosan jelzett három jövőkép? 
Mivel a hagyományos hivatalos jövőkép politikailag a legkidolgozottabb, a fél
oldalas reformata jórészt a gazdaságra koncentrál, a kertmagyarországos pedig a 
kulturális életre összpontosul, fölvetődhet még az eltérő értéknyomatékok elle
nére is az, hogy hisz ezek egymáshoz képest komplementer víziók, azaz szépen 
kiegészítik egymást. A helyzet azonban másként áll.

Ha mi ezeket a jövőt előlegező képeket kiegészítenénk ki nem mondott, de 
belőlük következő gazdasági, politikai és kulturális következményeikkel, akkor 
a kikerekített jövőképek rejtett konfliktusai napvilágra kerülhetnének. De a 
próféciák „ama napjára” a folyamatosan áramló időben, s politikai kényszer- 
helyzeteink közepette nem áll módunkban várni; a kölcsönösen elvfönntartó 
megegyezések hiányában — és most még leginkább ezt a hiányt, a „kommuni
katív cselekvés keretföltételeinek” a hiányát tapasztaljuk — csak a lappangó és 
a jövőnket veszélyeztető konfliktusok erőszakot és csalárdságot szülő rossz ha
tásával számolhatunk. Az azonban inkább módunkban áll, hogy politikai refor
mokkal lehetővé tegyük a kiegyezések és együttműködések kölcsönösen maga- 
biztosságot szülő intézményeinek megteremtését.



170 MEDVETÁNC

* 1985 szeptemberében a Hollandiai Mikes Kelemen Kör tanulmányi napjain, a „Holnap 
magyarsága -  a magyarság holnapja” c. téma keretében elhangzott előadás.

A bevezetőben említett fölmérés a Mozgó Világ 1981/2. számában jelent meg, ahol Köteles 
Pál: „Fordított optika” c. írásában a középiskolások Magyarországra és a magyarságra vo
natkozó véleményét minősítette; ezzel a vizsgálattal foglalkozott többek között Bőhm An
tal: „A történelemről való gondolkodás osztály és rétegmotívációi” c. előadásában (Törté
nelem és közgondolkodás; tudományos tanácskozás Egerben, amelynek jegyzőkönyvét a 
Kossuth Könyvkiadó jelentette meg 1982-ben). Az etnoregionális problematikára vonatko
zóan lásd Joó Rudolf -.Etnikumok és tájegységek Nyugat-Európában c. könyvét (Gondolat, 
megjelenés alatt) és G. Schöpflin: Nationalism, Power and European Experiences (Survey, 
1984, Winter). A nemzetállam kölöncként való jellemzésére lásd például A. Toiler: The 
Third Wave c. széles körben forgatott könyvét (Pan Books, 1981.) A „kiskun szeparatiz
mus” Czigány Lóránttól kölcsönzött fordulat. A nemzetállam és a nemzeti érdek összefüg
gését a „Mi fán terem a nemzeti érdek” c. írásban igyekeztem tisztázni (Egy állampolgár 
gondolatai. Kossuth Könyvkiadó, 1984.). Az egyéni időélményre vonatkozóan Váriné Szi
lágyi Ibolya:„Életmód,időélmény,jövőkép”c.tanulmányából idéztem (Életmód: modellek 
és minták, szerk.: Hoppál Mihály és Szecskő Tamás, Tömegkommunikációs Kutatóköz
pont, 1984. 99. o.). A közvéleménykutatási adatok a „Mit hoz a holnap?” (Jel-Kép, 1981/ 
2.) és a „Mitől félnek a magyarok?” (Jel-Kép, 1981/3.) c. közleményekből valók. A közép- 
iskolások jövőbe vetített életrajzait az egyenlőség értékének vizsgálatakor írattuk. Lásd eh
hez: KolosiT.-Papp Zs.-Gombár Cs.-Pál L.-Bara J.-.Réteghelyzet -  rétegtudat. Kossuth 
Könyvkiadó, 1980., A „logikai diskurzusok” és a ,.kommunikatív cselekvés” J. Habermas 
több tanulmányban és könyvben elemzett fogalmai. A szocializmusképre vonatkozó, nem 
publikált vizsgálatot Nagy Lajos Gézával és Vágó Judittal végeztük 1983-84-ben. A ha
gyományos, hivatalos jövőkép reformigénye fogalmazódott meg például Berend T. Iván: 
„Szocializmus-képünk tegnap és ma” (Magyar Nemzet, 1982. április 11.), vagy Kulcsár Kál
mán: „A modernizáció problémái a magyar társadalomfejlődésben” c. írásában. (Ez utób
bi elhangzott a Magyar Szociológiai Társaság 1984-es egri vándorgyűlésén, amelynek szö- 
vegeiMunka, Gazdaság, Társadalom címmel a Társaság kiadásában 1985-ben jelentek meg). 
A jövőképek nyelvezetét ületőenlásd Lengyel László: „Állapotunkról”c. tanulmányát (Tár
sadalomkutatás, 1985/2). A „méretérzékelés” problémája Pálffy-Oesterreicher György 
1937-ben Torinóban a geopolitikáról írt, de a Magyar Szemlében meg nem jelenhetett írá
sából való, amelynek ismertetése és elemzése Száraz G y.:A  tábornok c. könyvében találha
tó meg (Magvető Könyvkiadó, 1984.). Az „internacionalista néptestvériség” Németh László 
szóhasználata. A bázisközösségek létszámbecslése a Tomka Miklós vallásszociológussal ké
szített beszélgetésből való (Élet és Irodalom, 1985. július 2.).


