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POLITIKAI MAGATARTÁS ÉS GAZDASÁGI VISELKEDÉS
EGY KIS ORSZÁG JÖVŐKÉPÉBEN 

Gombár Csaba írásához

lrA leveskét pedig meg kell enni az utolsó kanálig, mert pont abban van az erő. 
Szépen egyed azt a leveskét, és ne turkálj benne!
Különben gyenge maradsz, és nem fogol megnőni.
És annak te leszel az oka.
Különben a városok meg a nemzetek is magukra vessenek, ha nem nőttek
meg.
Vádolom a kis városokat, hogy nem lettek nagy városokká.

Annál rosszabb nekik.
I  blame the little nations...
Ich beschuldige die kleinen Nationen...
J ’accuse les petites nations...
Kapd be már azt a levest, mer’ hideg lesz, mint a jég!”

Miroslav Holub: Ebéd

A kisszobánk ablakából éppen az észak-pesti lakótelepekre láthatok. De visz- 
szanéznek ők is. Felbámulnak ide, hideg, ötven négyzetméteres beton-üveg me
revségű szemeikkel. Rossz érzés. Gyűlölnek, szeretnek, irigyelnek. Távlat va
gyok. Horizont itt a szelíd lankán, fás és bokros szempillák mögé rejtezett 70 
négyzetméteres lágy-téglás tekintetemmel. Nemzeti álom.

És az sem vigasztalhat, hogy tudom, az ő hátuk megett, alulról furcsán kan- 
csalítva, józsefattilás sárbaszáradt üvegcserepeikkel vágyják őket a szobakony
hák. Tudjuk ugye, barátaim, milyen nehéz kijárni azt az ötven négyzetméteres 
osztályt. Oly tárgyakból bukhatunk el, mint szétrobbant, sikoltó-üvöltő házas
ság vagy bénító hallgatás, ital, drog, holtig-munka, gyermekverés, kis szobába 
gunnyadó öregek, pótlék szeretők, hajtásban — s nem forradalomban vagy sze
relemben — megszakadó szív, rossz vodkával beszedett 40—50 örök-altató. 
Mondjam-e, hogy forradalomnyi választja el a kínzó albérletet, e könyörtelen
kötelező elemit, a befagyott szemű lakótelepi osztályoktól?

„Ki tudja, hányán néznek rám, akik szembe jönnek az utcán velem, olyanok, 
akiknek fájdalmat osztok, mert finomabban vagyok öltözve, mint ők.”1 És et
tem, télen nem fázom. Egyszóval, nemzeti távlat vagyok.
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Mindez arról ju to tt eszembe, hogy Gombár Csabánál olvasom: „Egy ízben 
megkíséreltünk úgy közelíteni ehhez a kérdéshez [a jövőképhez],hogy gimna
zistákkal olyan fiktív önéletrajzokat írattunk, amelynek megfogalmazásakor 
2010-be kellett képzelni magukat. Ez a megközelítés a megkérdezettek számára 
sem félelmet, sem reményt nem sugalmazott — csak pusztán annyit, hogy még 
akkor is élnek. Az összkép úgy festett ezekben az életrajzokban, hogy többnyi
re egy 2 szobás, 50 négyzetméteres lakásban laktak (a vidékiek családi házban), 
általában két gyerekük volt, harmonikus 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 70-es évek 
realitására épült és az akkori jelen által korlátozott vágyakat. Nem találkoztunk 
szárnyaló vágyakkal. Nem képzelte jövőjét senki úgy, hogy például leprásokat 
gyógyít az Egyenlítő mentén, sem úgy, hogy népek szabadságharcában, forra
dalmában vesz részt. Sem űrhajóba, sem bársonyszékbe nem gondolta magát 
egyikük sem. A vágyak alig szóródtak az átlag körül. Átlagvágyak voltak. Józa
nok voltak, de szürkék; avagy szürkék voltak, de józanok.”2

Ezek valóban nem látszanak forradalmi álmoknak. Tetszik, nem tetszik a 
lassú és moderált polgárosodás vágyai. Magunkévá tett tárgyak. Egyre több 
tárgy és ettől egyre nagyobb autonómia másokkal szemben. És persze egyre na
gyobb függőség a tárgyaktól.

Szelíd vagy mohó polgárosodás. Ez bizony szürke, nem is különösebben iz
galmas. Stendhal a színes Franciaországból számtalanszor szömyülködött magá
ban a bostoni kereskedőn és a bostoni közéleten: napról napra tudni az árakat, 
olcsóbban élni, üzletet csinálni, először kis házat venni, azután fél szobával 
megnövelni stb. Napóleon legalább nagyvonalúan lopott. Lehet, hogy Stendhal- 
nak igaza van: Bostonnak évről évre, évtizedről évtizedre nincs története. És 
felnőtt egy Amerika.

A magyar távlatokat 20 éve egy újra megkezdett polgárosodás határozza 
meg. Kevésbé kirívó és kilengő, mint az 1867-es kiegyezés utáni, kevésbé alpári 
és elit jellegű, mint a század 30-as éveié. Lassú, botladozó polgárosodás. Átlag
vágyakkal és szürkeséggel. Nyugodtan tudomásul vehetjük, hogy a polgárosodás 
fogyasztói felhalmozó szakasza sokkal inkább jár tárgyi, újgazdagos színességgel, 
mint a vágyak sokféleségével. A polgárosodás előtti társadalomban mind az 
egyéni, mind pedig a társadalmi álmokat kézművesek szövik, mestermunkává 
vagy kontár-kacattá. De a polgárosodásban — ez is unos-untig ismert — a vágyak, 
a perspektívák is tömeggyártásúak, tömegfogyasztásúak. Lehet visszavágyni az 
egyéni szőtteshez, a ritka heroizmushoz. „A bécsi kocsigyártónak, salzburgi ö t
vösnek, párizsi nyomdásznak csakugyan jól ment a dolga, de a két lábon járó 
falusi barmok láttára a »materialista« angolok Calais-től Konstantinápolyig ön
kéntelenül elkezdtek vakarózni. Mégiscsak könnyelműség volna visszakívánni a 
kulturált főrendi fogyasztókat, akik Mozart nevű házi muzsikusukat lakájruhá
ban járatták.”3
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A polgárosodás kezdeti szakasza — és kétségkívül ebben vagyunk — ökono
mista. Az emberi életben jelentős módon megnöveli a gazdasági tényezők szere
pét a vágyak szintjén. Mert a létezés előbbi szakaszában a gazdaság oly nyersen 
eszi belé magát az életbe, hogy a vágyak inkább az irreálisba menekülnek. Ha 
egyénileg és társadalmilag a folyamatos létezés fenntartására a jegyre kapott hú
sért kell sort állnom, egyféle ruhában járhatok, és nem választhatok a közleke
dési eszközök között, ha belehelyeztek a termelésbe és a fogyasztásba, ha nem 
változtathatom helyemet, lakásomat, üdülésemet vidékek, országok között, ak
kor vágyaim nem gazdasági alternatívákra fognak elsősorban irányulni. Akkor a 
közvetlen létfeltételem megváltozásához is radikális politikai változásra van 
szükség vagy misztikus álmokra. A polgárosodás viszont gazdasági alternatívá
kat kínál a szellemiek mellett és részben helyett: távlatként a fogyasztói alter
natíva áll. Lehet lakásom, autóm, mehetek üdülni, azt ehetem, amit akarok, 
többféle ruházati cikk közül választhatok. Forradalom ez? Igen, a maga módján. 
Nem radikális lépés-e, hogy büntetlenül és félelem nélkül átléphetem az ország
határt? Hogy naponta van melegvíz? Hogy nem kényszerítenek közvetlenül el
fogyasztani azt, amit nem akarok elfogyasztani? Tragikus ez? Igen. Mert atárgyi 
színesség mögött kötöttség van, mert közvetve mégis azt fogyasztom, amit rám 
kényszerítenek stb. Ez a polgárosodás gyönyörűsége és kínja. Hogy a társada
lomban lesznek olyanok, akik betondzsungelekbe záratnak, míg mások -  lassan 
tömegesedve — kertvárosi házuk fűnyírójával járnak. Lehet álmunk, hogy ezt a 
polgárosodást át kell ugrani. Lehet távlatunk, hogy Európát forradalmasán meg
előzzük. Hogy az 50 négyzetméteres és Wartburgos közép-európaias polgároso
dást nagy nekilendüléssel az európainál is magasabb szintre emeljük. Lehet ezt 
kitűzni a magyarság feladataként. Kitűzték a 30-as évek második felében. Lehet 
ezt meghirdetni a szocializmus nevében. Megtették az 50-es években. Egy meg
kezdett és töredékes polgárosodás néhány éve után, úgy tűnik, hogy a társada
lom egyre kisebb része hisz az előbbiek által felvetett „nagy ugrás” lehetőségé
ben, egyre jobban belesodródunk egy sajátságos polgárosodás zavaros vizű fo
lyamába.

A 60-as évek közepén igazán beindult — a konszolidáción alapuló — polgáro
sodás meghozta a fogyasztói kultúra és az ennek megfelelő szervezeti és intéz
ményi rendszer kialakulásának lehetőségét, viszonylagos európaizálódását. De 
egyáltalán nem alakított ki modernizált, európai, nyugatias termelői piaci szer
kezetet és szervezetet, állampolgári viselkedést. A fogyasztó önállósága, a koráb
binál sokkal nagyobb választói szabadsága, horizontális kapcsolódásának kezde
tei a mindennapos hatalmi érintkezésben jelentős fejlődés. Ugyanakkor e fo
gyasztó semmit sem vagy alig valamit vihet át önállóságából, horizontális kap
csolódási rendszeréből a termelői, vállalkozói magatartásba. E felemás polgáro
sodásban persze a kettősség, a termelői és fogyasztói lét skizofréniája gazdasá
gilag új magatartásokat vált k i: a legalizált, félig-törvényes és törvénytelen má
sodik és harmadik gazdaságban horizontális és vertikális kapcsolatok keverednek.
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Mint közismert, az első gazdaság mellett kiépült egy olyan második gazdaság, amely a 
szervezett első gazdaságon kívüli gazdasági tevékenységet fedi, a harmadik gazdaság pedig 
(Zsillé Z. elnevezése) az első gazdaságban, az államosított téren belüli nem-hivatalos gazda
sági viszonyok megmutatkozása. Az utóbbiban a dolgozók munkaidejüket úgy szervezik, 
eszközeiket úgy készítik és használják fel, hogy a hivatalos munkán kívül, gyári anyagok, 
alkatrészek és munkaeszközök felhasználásával termékeket készítenek, szolgáltatnak.

Hankiss Elemér a második gazdaság mintájára egy „második társadalom” megjelenését 
is feltételezi. Véleménye szerint az első társadalmat egyneműség, diffúzitás, atomizáltság, 
vertikális szerveződés, lefelé áramló mozgás (deszcendencia), centralizált államosítottság, 
erős ideologizáltság, legitimitás és a szféra láthatósága jellemzi. Ellenben a második társa
dalomban differenciálódás és integrálódás, horizontális kapcsolati rendszer, felfelé áramlás 
(aszcendencia), dezetatizáció és decentralizáltság, ülegitimitás, a szféra nem-ideologizált 
vagy ellenideológiákkal élő jellege és láthatatlansága a domináló. (Hankiss: „Második tár
sadalom?” Valóság, 1984/11.) Ez az igen gondolatébresztő tanulmány inkább feltételez, 
mint bizonyít. Látnunk kell, hogy Magyarországon nincs különálló első, illetve második 
társadalom, mert éppen az a különleges, hogy a társadalomban egymás mellett élnek a 
Hankiss által összegyűjtött társadalmi jegyek. Az államiságtól viszonylag függetlennek lát
szó vállalkozásokban jelentős a vertikális szerveződés (részben az állami függés, részben a 
vállalkozáson belüli vertikális függés vállalkozó és munkavállalói között), erősebb az átlát
szóság, mint például a láthatónak vélt központosított gazdaságban. Szinte mindent tudunk 
a második gazdaságról, és szinte semmit sem az első gazdaságban eldöntött legfontosabb 
gazdaságpolitikai kérdésekről. Polgárosodásunk felemássága, hogy a horizontális kapcsola
tok keverednek a vertikálisokkal, hogy a különböző társadalmi szintek nem válnak el, ha
nem összefonódnak. Az egyes ember más és más kapcsolatokban más és más burokban je
lenik meg, beviszi hivatalába a horizontalitást és kiviszi a fogyasztói piacra a vertikalitást. 
A Hankiss által megrajzoltak inkább valamiféle normatív jövőképet mutatnak: mi lenne, ha 
az első társadalom egy második társadalomban megtisztulna és ellenállásba ütközne. Mi 
lenne, ha a kevésbé ellenőrzött társadalmi szférák ellenőrizetlen, ületve az első társadalmat 
ellenőrző viszonyrendszerekké válnának?

A kormányzat, a hagyományos politikai rendszer felengedte a bujkáló fo
gyasztói önállósodást, de állandó huzavonában — tiltás, tűrés, támogatás formá
jában — áll ellent egy államosodással szembeni termelői, vállalkozói autonómiá
nak és szuverenitásnak. Elfogadott lett, hogy a fogyasztó bizonyos jogokat gya
koroljon, de a termelő megmaradt jogi és gazdasági bizonytalanságában. E fél
oldalasság, ez a fogyasztói alapú polgárosodás, amely csak megkésve, eshetőle- 
gesen párosul vállalkozói, termelői alapú, valóban nyugatias — nem szükségkép
pen tőkés — polgárosodással, felerősíti a fogyasztói értékeket, és gyengíti a vál
lalkozói, illetve termelői (akár szindikalista, akár önkormányzati, akár korpora
tiv) értékeket. Csak abban lehetek biztos, amit elfogyasztottam. Csak az az 
enyém, amit tárgyiasult formában felhalmoztam. A kormány elismeri, hogy jo 
gosult vagyok a fogyasztásra, szégyelli a hiányt, és mentegetőzik miatta. Felhá
borodhatok, ha nincs mosópor a boltokban, benzin a benzinkutakban stb. De 
ugyané felháborodásom nem jelenhet meg termelőként, vállalkozóként, csak 
rejtve, kerülő utakon. Az elmúlt másfél évtized polgárosodása ezért többnyire 
nem is a munka, az értékteremtés jelszavaival halad, hanem a fogyasztói válasz
ték, a hiány leküzdése mentén. Amikor Széchenyi, Wesselényi, Szalay, Eötvös . 
vagy Trefort a múlt század első felében bejárták Európát, keresték az európai
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fejlettségben és különbözőségben rejlő okokat: találtak gépet, építészeti megol
dást, tenyésztési módszert, mintafegyházat, iskolát, kultúrszervezetet, járható 
utat, olvasható sajtót. Legalábbis e feltalálásaikat hozták haza, és ennek megfe
lelően kívánták reformálni intézményi rendszerünket.

A mai utazó tömegesen utazik, tömegfogyasztásban vesz részt és fogyasztói 
viselkedést les meg. Milyen autó jár az utcán, mit lehet kapni a boltokban, ho
gyan viselkedik a buszvezető, milyen egy értelmiségi vagy egy munkás ruházata 
stb. Azt hiszem, hogy a forradalmi álmokban a kilengést a Wartburg helyén egy 
Honda vagy egy Opel képviseli. Talán csak a legutóbbi években, szűkös fogyasz
tói látásból kilépve mennek ki olyanok, akik a külső országok kirakatai mögé 
nézve, megpróbálják vállalkozói gyakorlatukba, értelmiségi, hivatalnoki, kutatói 
tudatukba átvinni a különböző országok szerkezeti és szervezeti újdonságát.

Hosszabb távon a fogyasztói — és csak fogyasztói — kapaszkodás, távlat, 
megbosszulja magát. A gazdasági válság úgy leértékeli nem modernizálódott, 
nem polgárosult, felemásan piaci termelésünket és infrastruktúránkat, h^gy az 
egyenletesnek és biztosnak látszó fogyasztói értékek is megrendülnek. Lesz-e 
még 50 négyzetméteres lakás, Wartburg, háromévenkénti utazás? Lehet, hogy e 
szürke vágyak visszatekintve a legszínesebb álmodozásnak fognak tűnni? A ki
billenő polgárosodás nemcsak új jövőképeket, de, ami ettől sokszor független, 
új gazdasági tevékenységeket és politikai magatartásokat is fog formálni. A pol
gárosodás egységes szürke vágyai most könnyen szétszakadhatnak 25 négyzet- 
méteres kínlódásokká, gyalogos keservekké, határok közé szorított dühökké, és 
villás, zöldligetes, fennvaló örömökké.

Jövőkép mások szemében

És milyen furcsa, hogy ez a szegényedő, válságban élő Magyarország az el
múlt években jutott el oda,amire a „nagyország” tudatúak Trianon óta vágyód
tak: jövőképe lett Közép-Kelet-Európának. Jövőképe — részben-egészben a cse
heknek és a szlovákoknak, a lengyeleknek és a románoknak, az oroszoknak és 
az ukránoknak, a szerbeknek és a horvátoknak. Természetesen nem a kormány- 
politikák szintjén. Hanem a Corvin és a Skála, a butikok és a fogyasztói viselke
dés emelkedett magaslatain. Nem államférfiúi rezümékben, hanem vágyott uta
zásokban és ihletett beszámolókban egy magyar nyár után. Nem is termelési 
adatokban. Hanem a román és a lengyel, a cseh és az NDK-beli, az orosz és a lit
ván utazó fogyasztási horizontján áll Magyarország. Mert szemében immár nem 
a statisztikák és a sikeres munkaversenyek számítanak, hanem az, hogy hol mi 
kapható, hol mi tudható meg, kinek van módja látni Párizst. Hogyan élünk fo
gyasztói és szolgáltatói önállóságunkkal, tárgyainkkal és utazásainkkal, sajtónk
kal és hogyan közvetítjük Európát, divatáramlataival, szabadosságaival.
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Ez az ország és lakossága a második világháború után vesztes, csonka és szomszédai ál
tal megbélyegzett volt. Kulturális értékei, közép-európai szerepe éppen Közép-Európában 
vesztették értéküket. Gazdaságilag sem volt semmi, amiért akár csak egy pillantást lett vol
na érdemes ránk vetni.

A Rákosi-korszakban a magyar állam csak egy volt a sok kisállam közül, méghozzá egy 
olyan, amelyik mindent megtesz, hogy magát a másolt mechanizmus túllihegésével ország
világ előtt lejárassa. Az 1956-os dráma sem tette a magyarságot túlságosan vonzóvá Közép- 
Európában. A konszolidáció, majd a 60-as évek elejének fejlődése legfeljebb felzárkózás
nak minősült. A közép-kelet-európai magyar fogyasztási modell a 70-es évek közepétől, 
egy évtizedes hazai fogyasztói felhalmozódás után vált a többi kis ország lakosai számára 
modell-értékűvé.

Ha Moszkvában beszélgetünk, érzékletesek a fogyasztói különbségek, de na
gyon is ismerősek a termelői, vállalaton belüli viszonyok. Hányszor meg hány
szor kiáltották el magukat tárgyalópartnereink — legyenek szlovákok vagy len
gyelek, bolgárok vagy oroszok —, amikor termelői viszonyainkról beszélgettünk: 
hát maguknál is így van? Bizony kevéssé mérhető a különbség egy magyar és 
egy szovjet hajógyár belső viszonyai között, miközben a fogyasztói piac különb
ségei jelentősnek mondhatók. Felemás polgárosodás.

Természetesen a nagyiparról van szó elsősorban. A költséges, iparosított mezőgazdaság, 
minden ma már kiütköző negatívumával együtt, jelentős különbséget mutat a térség többi 
országának mezőgazdaságához képest. Éppen ez a mezőgazdaság a fogyasztási autonómia 
egyik megalapozója.

Érdemes lenne megvizsgálni, hogy a magyar távlatosság hogyan változik, a- 
mikor valaki román, szlovák vagy belorusz szemüvegen keresztül nézi az orszá
got. De még ennél is fontosabb tárgyunk szempontjából, hogyan nézi a magyar 
polgár jövőjét, ha azt a román, szlovák vagy belorusz viszonyokon keresztül 
látja. Mert látja. Kísérjük csak figyelemmel a magyarok megváltozott viselkedé
sét, fogyasztói magatartását és öntudatát a környező országokban. A tömegessé 
vált magyar vándorlás itt, Közép-Európában, meglehetősen pontos fogyasztói 
értékítéletet is szül: saját helyzetünkről és mások helyzetéről. A polgárosodás
ban elébbre rukkoló gazdasági értékek rárétegeződnek a kulturálisra és a politi
kaira. A magyar állampolgár, hasonlatosan a száz, kétszáz, háromszáz év előtti 
svájci, holland,angol „kerekfejűhöz”’tárgyakat gusztál, hasonlít össze. Felméri, 
hogy mi mennyit ér, összeveti az egyik áru tulajdonságait a másikéval, az egyik 
nemzet termelési — fogyasztásban mérhető -  potenciálját a másikéval, az egyik 
szolgáltatást a másik, vele versengővel stb. Piacilag kezd élni. Egyelőre csak rész
piacokon, részleges távlatokkal, összehasonlítja Kassa és Kolozsvár boltjait, ut
caképét Debrecenével. Nem a kultúréletet, vagy kevésbé azt. Hanem az iparcik
keket, a közlekedési eszközöket, a szolgáltatási kultúrát stb. És kisebb-nagyobb 
mértékben Grazot és Münchent, Rómát és Isztambult Budapesttel. Ebből jöhet 
ki végeredményként az 50 négyzetméteres lakás, a Wartburg és a hároméven
kénti utazás. De az is, hogy tudja, vagy legalábbis érzi, hogyan élnek más népek 
Közép-Kelet-Európáb an.
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Elég nagyra nőtt az a ,középosztály”, amelyik Monarchiaként fogyasztja Közép-Euró- 
pát: télen a Tátrában -  kevesebben az osztrák Alpokban -  síelnek, nyáron Isztriában és 
Dalmáciában napoznak, Bécsbe járnak bevásárolni. „Az új nemzeti öntudatosodás reálisab
ban ítéli meg a modernizációs problémát a korábbi korszakoknál. A probléma létezése elis
mert, ugyanakkor a magyar nemzet olyan nációként szemléltetik, amely megindult a mo
dernizálódás útján, s ha a teljes eredménytől, a legfejlettebb országok szintjétől messze is 
van még, az elmaradottságból kilábalt már, modernizációs teljesítményei jelentősek. Sem a 
teljes értékű felzárkózás nem él az új nemzeti tudatban új nemzeti hivatásként, sem az 
adott szint esetleges elvesztése, az elmaradottságba visszasüllyedés, a fejlődő országgá válás 
nem jelenik meg mint fenyegető katasztrófa nemzeti rémképe, mint új nemzeti sorskérdés. 
Az adott közepes fejlettség az új nemzeti szemlélet számára elfogadható. Sőt bizonyos 
nemzeti önelégültség tapad hozzá, mely a szocialista társországokkal szembeni önhitt, bá
zisszemléletű összehasonlításokra való készségben mutatkozik meg. Az összehasonlítási 
alap nem a legfejlettebb, hanem -  csekély nemzeti igényességgel -  a bajba jutott közeli 
vagy kicsit távolabbi szomszéd.”4

Sok igazság van e mondatokban. De van két ellenvetésem is. Az egyik az, hogy a 80-as 
évekre a válság kifejlett időszakában, a lecsúszás, a visszazuhanás sorskérdéssé vált. Koráb
ban ez azért nem jelentkezett, mert az évekkel bővülő életszínvonal magabiztosan el is uta
sította magától a visszacsúszás lehetőségét, el sem tudta képzelni, hogy visszaeshet a kör
nyező országok szintjére. Ma ez már nemcsak kormányzati mumus, hanem valódi félelem
érzet: félelem a fogyasztás korábban megszerzett pozícióinak elvesztésétől. Második ellen
vetésem a nemzeti igényességre vonatkozik. Megtehetjük, hogy bármilyen ideológia alapján 
igényességünket a japán vagy nyugatnémet polgárosodás teljesítményeihez igazítsuk, de ak
kor éppen szembekerülünk egy reális nemzettudattal, jövőképpel. Magyarország összeha
sonlítási pontjai, akárcsak Budapesté, Debrecené, a kisalföldi falvaké Ausztriával, Béccsel, 
Grazcal és a burgenlandi falvakkal egyeznek, másrészt Csehországgal, Prágával, Ostravával 
és a Svejk-járta falvakkal, végül Romániával, Bukaresttel, Kolozsvárral és mondjuk az ol- 
tyán vagy a kalotaszegi településekkel. Nem folytatom a mérési pontok felsorolását. Ha a 
magyar polgár, sajátos új nemzettudatában itt méri be magát, nem igénytelen. Csak arra 
emlékszik, hogy hogyan méredzkedett Romániához, Csehszlovákiához az előző évtizedek
ben — akkor még Ausztriához nemigen tudott —, és hogyan áll a mérce alatt ma. Nem 
igénytelen, hanem felemás értékrendről van szó, amely igényes fogyasztói szempontból, de 
igénytelen vállalkozói vagy termelői vonatkozásban (bár ma már ez utóbbi is itt-ott jelent
kezik). Igényes a maga módján cipőre, autóra, számítógépre, húsra és sörre, de igénytelen a 
mögötte álló termelői kultúrára. Inkább csak ráérez. Igényes arra, hogy mennyi idő alatt 
jut át egy határon, müyen sort kell állni, hol és miért, de igénytelen a demokratikus politi
kai intézmények és kultúra tekintetében.

A 80-as évek nagy világgazdasági mozgásában, amikor évtizedekre csúsznak 
el egymástól földrészek és országok vagy országrészek, a magyar távlatokban 
furcsa skizofrénia alakul ki. Érezzük, hogy kapaszkodó kezünk egyre inkább le
válik Európáról, és ugyanakkor tudjuk, hogy azért a mi kezünk még kapaszkod
ni próbál. Fogyasztási kultúránkban a legszegényebb Nyugat és a leggazdagabb 
Kelet vagyunk. Csakhogy nem felfelé, hanem éppen lefelé megyünk. És a koráb
bi időszak kegyetlen nyersessége, Trianon és Párizs, a 30-as évek és az 50-es 
évek megmutatták, hogy geopolitikai helyzetünkben a katonai, a politikai, a gaz
dasági és a kulturális távlatból és befolyásból magyar ön- és közértékelés külön- 
külön nem lehet. Vagy van demokratikus politikánk, amely példát mutat, és alá 
van támasztva gazdaságilag az egyének és csoportok piaci önállóságával és füg-
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getlenségével, a kulturális eszmék szabad áramlásával, vagy önértékünk és távla
tunk megroppan Közép-Kelet-Európában és ezen túl egész Európában. Vagy 
hamis távlatként nagyhatalmakkal fenyegetőzünk, politikai megbízhatóságunk
kal hencegünk, és diktatúrákat túllihegünk, vagy a mai féloldalas fogyasztói 
gazdasági önértékelésünket fújjuk fel, vagy végül a kultúrfölényről értekezünk. 
A magyar távlatnak tartalmaznia kell az európai szemhatárt, és mi ezt csak kö- 
zép-kelet-európai szögből nézhetjük.

önértékelésünket persze alaposan megtépázhatja a nyugati(as) Ítélet. Egyre 
nehezebben viseljük újonnan támadt fogyasztói magatartásunk szemszögéből, 
ha visszaejtenek bennünket egy korábbi fogyasztói magatartásba. Mivel lehető
ségünk van arra, hogy összehasonlítsuk magunkat a németekkel, franciákkal, 
olaszokkal, és megismerhetjük az ottani fogyasztói kultúra több száz év alatt 
kitermelődött, ma már lerombolhatatlannak látszó bástyáit, elrémülünk, ami
kor hazatérünk. Hát ennyire nem vagyunk európaiak! -  kiáltunk fel. És meg
rendülünk. Ha nem tudnánk magunkat mérni, csak elképzelhetnénk a különb
séget. Most, amikor hagyományos érintkezési formáink felszakadnak, amikor 
egy utazás nem tűnik életet meghatározó akciónak, amikor természetesebben 
választunk ruhák és élelmiszerek között, észrevehetjük, hogy mennyire lema
radtunk a versenyben. A bezárkózott, az állampolgárt egyenirányúsított vilá
gokban e megrendülést ma mi okozzuk. Enzensberger úja: „Sokan megfigyelték 
már, hogy a nyugati látogató, ha Közép-Európa keleti részébe jön, ügyszólván 
az időgéppel tesz utazást. Olyan rendszerek, amelyek kezdetben eltökélték, 
hogy felszámolják a múltat, pontosan e múlt széttöredező maradványait őrzik. 
Nem pusztán a tetők és a falak esetében igaz ez, hanem az emberekre, érintke
zési formáikra vonatkozóan is.

A Rákóczi téren, a régi csarnok előtt, ahol a virágárus nők dicsérik portéká
jukat, s a ráccsal elkerített futballpálya mellett, ahol gyermekek ordítoznak, a 
málladozó padokon sapkás nyugdíjasok, munkások, léhűtők üldögélnek, kár
tyáznak ócska asztaloknál. Szerény utcalányok járnak fel s alá, régimódi rétikül- 
lel a kezükben — emberemlékezet óta ez a törzshelyük. A kitömött zekék 1932- 
ben is készülhettek volna. Félig elfeledett kifejezés ju t eszembe a szürke idill 
láttán: »a nép«. Itt még létezik éppúgy, mint »régen«, józanul, kerülve a feltű
nést, mértéktartón, illúziók nélkül. Semmi nem éri felkészületlenül, és semmit 
nem felejtett el. Ami nálunk már rég feloldódott az alkalmazkodás zűrzavará
ban, a fiktív »középosztály« olvasztótégelyében, itt lépten-nyomon felbukkan, 
akár August Sander fényképein: parasztarcok, proletárarcok, lumpenarcok, 
különböző foglalkozások és a régi osztályok arcai. Az idő megtépázta őket, de 
nem tüntette el.”5

Igen, ez a mi világunk. És ha a magyar középosztályosodás megindult is, és 
ha ma szélesebb is, mint bármikor korábban, most mutatkozik meg, a válság 
idején, hogy mennyire nagy és széles a „nép” tábora. De ami ide tartozik. Ami
kor a magyar középosztálybeli megáll a brassói vagy kijevi utcán, ugyanilyen
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anakronizmust érez. És ez figyelmeztető. Mert még ha lehetséges lenne is az 
egyedüli magyar polgárosodás és modernizáció, s a „középosztályosodás” za
vartalanul haladna tovább, akkor is szembe találnánk magunkat azzal a közép
európai néppel, amelyik az iszonyú többséget képviseli. Parasztarcok, proletár
arcok, lumpenarcok és úri arcok. Magyarok, románok, szerbek, lengyelek, szlo
vákok, csehek, oroszok... Valamennyien kis országunk távlataihoz tartoznak.

Csoport jövőképek

Nem tudom, van-e paraszti jövőkép? Mivel a rétegződésvizsgálat bebizonyí
totta, hogy parasztot nem találni a dimenziók között, így nyilván paraszti jövő
kép sem lehet. Nem beszélgethetek senkivel tudományosan a munkásarcok és 
szemek mögötti jövőképről, merthogy ilyen kategóriát sem ismer a szociológia. 
Középosztályos perspektíva? Intő ujjak emelkednek ellene. Gombár Csaba té- 
pelődése három általános jövőképet fest le: a hagyományos hivatalost, mely 
uralkodik a politikában; a féloldalas reformatát, a gazdaságtól befolyásoltan; 
Kertmagyarországról ábrándozó népiest a kultúrában. Természetesen ezek csak 
tendenciák, amelyek át is hatják egymást.

Ha szabad mondanom, szociológiai, politológiai szempontból a következő 
jövőkép-megragadások jöhetnek számításba:
a) osztály, réteg, csoport meghatározottságú jövőértékek, távlatok (előzetesen 

kialakított osztály-, réteg- és csoportfogalommal behatárolt társadalmi kör 
érdek- és értékviszonyaiból kifejezhető jövőképek és kihatásuk az egész tár
sadalom jövőképére);

b) szervezeti, intézményi jövőképek, programok (szervezet-szociológiai eszkö
zökkel vizsgált szervezeti körök jövőképének és a mögötte sejlő érdekeknek, 
értékeknek a vizsgálata. Más jövőképe lehet a magyar társadalom állapotai
ból kiindulva a Kereskedelmi Kamarának és az írószövetségnek, a különböző 
szintű pártszervezeteknek és a református egyházi hierarchia különböző fo
kán elhelyezkedőknek stb.);

c) eszmei, ideológiai és szellemi áramlatok, vagy akár csak karizmatikus szemé
lyiségekhez kötött, ezek által kifejezett jövőképek (megkerülhetetlen vallási 
eszmék, az oktatásba beépült jövőképek világa);

d) vizsgálható funkcionálisan, a társadalom uralmi szerkezetének megfelelően, 
azaz egy elvont vagy valóságos bürokrácia, technokrácia, demokrácia, logo- 
krácia értékei alapján kialakult értékrendben (akár úgy, hogy az uralmi szer
kezet egyes tagoltságait mesterségesen -  kutatói szemmel -  szétválasztjuk, 
behelyezzük egy szervezeti és egy rétegződési hálóba, akár úgy, hogy az egyes 
ideologikus, szervezeti vagy csoport jövőképeket nézzük felváltva az uralmi 
szerkezet különböző alakzatainak szemszögéből, például mit jelent egy kert- 
magyarországos ábránd bürokrata, technokrata, demokrata, illetve logokrata 
ítélkezésben).
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Mivel a magyar politikai berendezkedés inkább eshetőleges és kevert töpren
géseknek, vitáknak ad teret, így jogosultnak látszik Gombár Csaba elemzése. 
Kapcsolódni hozzá annál is könnyebb számomra, mert végigkövethettem az 
idők folyamán elképzeléseinek kialakulását. Éppen ezért, csak kiegészítő és 
módosító észrevételeimet foglalnám írásba, és nem egy ellentétes elképzelést. 
(Mennyivel könnyebb ez!)

Benyomásaim szerint Gombár elemzése egy korábbi jövőképrendszer össze
függéseit érinti, egészen pontosan az 1968 körül kicsúcsosodó irányzatok, esz
merendszerek szerkezetét. Akkor valóban elmondható volt, hogy a politikai 
rendszer egy hagyományos jövőképben eszmélkedett és intézkedett, volt egy 
féloldalas, ökonomista reformataság és a népies kultúrtábor kertmagyarkodott. 
Ha emellett létezett is leszorítva a mélyrétegekben egy nemzetképet erősebb 
beállításba vonó erő a politikai képzetben (szemben az uralkodó internacionalis
ta, szocialista, szovjet típusú társadalmi jövőképpel, amely ekkor éppen az 1867- 
es kiegyezés rehabilitálásával operált sok szempontból hatékonyan), illetve a hi
vatalos ortodoxia jövőképében helyet kívánó lukácsista politikai-kulturális, tár
sadalomelméleti iskola szűk elit keretekben, valamint már ott kellett bujkálnia 
valahol egy -  jobb híján így nevezett — urbánus, polgári radikális politikai és 
kulturális eszménynek, a tényleges jövőképek a Gombár által elmondottak sze
rint alakulhattak. A politikai hagyományos hivatalosság nem gondolt semmiféle 
politikai modernizációra, reformra. Jövőképébe nem illesztette bele sem a gaz
dasági reformból következményként származó politikai igényeket, sem a ma
gyarságnak, mint közép-európai kisnemzetnek a „sorskérdéseit” . Nem kívánt 
semmit kezdeni az egyének és csoportok független és önálló politikai, gazdasági 
és kulturális megjelenésével kapcsolatban sem, de megfordítva, nem jelentkez
tek nyíltan egyének és csoportok személyes identitásuk, ilyen vagy olyan auto
nómiájuk jogi, gazdasági vagy politikai védelmének, elismerésének igényével 
sem. A gazdasági reformerek még a gazdaságban sem ábrándoztak szervezeti és 
intézményi reformról, ellenkezőleg, tudatosan önkorlátoztak és korlátoztak an
nak érdekében, hogy ne veszélyeztessék az elért eredményeiket. Nem kivántak 
társadalmi nyilvánosságot, nem geijesztettek reformmozgalmat stb. Végül, a 
kulturális életben túlsúlyos volt a népiek hatása, akik Penészleket mutatták fel 
a reformmal szemben, bizonyítékként arra, hogy mennyire demagóg, ökono
mista a reform, és mennyire nem illik bele a magyar faluba. Gyűrűfű követke
zett, majd lényegében valamennyi olyan probléma felvetése, amit a népiek 
nagyjai a 30-as évek második telében oly messzehangzóan kikiáltottak. Hangoz
tatták a politika hagyományos távlatainak elidegenedettségét a magyar sorskér
désektől (határainkon túli magyarok, szegénységbe taszítottak helyzetétől). És 
azt is, hogy mennyire nem megoldás a tőkés országokból importált, álnyugatias, 
fogyasztói bóvli-reform. Mindezt magas szinten, írói fölénnyel produkálta egy 
olyan gárda, amelynek élén nagy öregei (Illyés, Veres, Németh) és csúcsra ju to tt 
középnemzedéke (Sarkadi Imre, Nagy László, Juhász Ferenc stb.) jártak. Ver
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sek és szociográfiák jöttek, „felfedeződött Magyarország” , újrataláltatott a 15 
milliós magyarság.

De nem változott-e meg mindez a 80-as évek közepére? Nem ment-e végbe 
módosulás a súlypontokban, részben az évtizedes polgárosodás, részben ennek 
megtorpanása következtében? Nem kerültek-e elő új távlatok, új csoportok?

A z elsüllyedt falu

Kezdjük a népiekkel. A 60-as éveket jól jellemzi Szabó Miklós.
, A  magyar társadalom politikai tényezői között volt olyan irányzat, amely megkísérel

te az adott lehetőségek között felvenni a harcot a közömbösödés ellen: a népi írók tábora. 
Mivel legnagyobb mértékben a nemzeti eszmével szembeni neutralizálódás nyugtalanította 
őket, elsősorban arra törekedtek, hogy elérjék: a neutralizálódott társadalom azonosítsa 
magát nemzetként. Elsősorban ezt fejezte ki Veres Péter állandóan hangoztatott követel
ménye: nemzetben gondolkozni. Illyés Gyula is a neutralizáció ellen akart hatni azzal, 
hogy animálni kívánta a nemzeti büszkeséget, fellépett a „fasiszta nép” vádja ellen; olyan 
írásaiban, mint a Malom a Séden, azt igyekezett sugalmazni, hogy a németek elleni magyar 
ellenállásnak széles bázisa volt, és jelentősek voltak méretei. Veres Péter, amikor a „frizsi
derszocializmus” jelszavát megalkotta, a fogyasztói szocializmus ideáljában elsősorban a 
társadalmat demobüizáló, semlegesítő, nemzeti vonatkozásban közömbösítő jelenségek el
len lépett fel.”6

Ideillő Németh László felfogása: „a jólétbe s néha igen szerény jólétbe »süllyedt« népe
ket leigázták a szegények, akiknek a mostoha élet konzerválta az erkölcsüket. A Nyugat 
meglepő renyhe reakcióját is aligha lehet mással magyarázni. A sokféle kényelembiztosító 
gyártmány, amellyel az ipar megkínálja őket, megeszi lassan az erkölcsi tőkét, amely a bő
séget mint tudomány, vállalkozókedv, technikai lelemény, katonai bátorság kivívta nekik. 
A szocializmus legnagyobb veszedelme, úgy hiszem, nem az, hogy a kapitalista államok 
összefognak és megverik, hanem ahogy a monília terjed az almán -  az élvezetvallásra tér
nek át. Tulajdonképpen miért ne térnének? Elvégezték a munkájuk, s mit csináljanak to
vább? Aszkéta államot tartósan csak aszkéta polgárokkal lehet fenntartani. Ha a tagok az 
élvezetvallásra térnek át, akkor annak a hatalom is engedni kénytelen. Az, hogy az élet- 
színvonal emelését az állami élet céljának tűzzük ki: egyik jele már ennek az engedésnek.”

És Németh László normatív jövőképe az állam által bizalommal nézett, aszketikus kis 
családok erkölcsén építő, családi állam. ,A szocialista államnak ez a fokozatos »órjás csa
láddá« válása persze csak akkor haladhat előre, ha az az aszkézis, mely a kis családot fenn
tartja, a különféle munkacsoportokat egy nagy családhoz teszi hasonlóvá, nem föntről 
hangzó prédikáció lesz, hanem örömet adó, lentről terjedő tapasztalat, amelyet az állam
vezetés (maga is nagy család) csak megért, és helyt ad neki. Ha ez nincs így: az élvezetvallás 
rohasztja szét az atomokat.”7

Németh László 1967-ben már levonja a keserű következtetést: „A magyarság szétesése 
az utóbbi években meggyorsult. Gyengül a vonzáscentrum, amely a határokon túlrekedt, 
a világba szétszóródott magyarokat idekösse; -  fogyó ellenállással zuhannak más, erősebb 
központok felé. De gyengül a magyarság kohéziója idebenn is; a legesztelenebb, magunktól 
elidegenítő divatnak is gyorsan tábora nő, ami magyarságunkra emlékeztet — ha múlt az, 
ha szokás, ha irodalom: ellenszenvessé lesz. Ma, amikor az áttérés egyik nyelvről a másikra 
egy nemzedék alatt, de egy életen belül is végbemehet, sokfelől ostromolt kis népeket két
ségkívül csak bizonyos »büszkeség« tarthat össze; az a hit, hogy érdemes ahhoz a nemzet
hez tartozni. Egyesek nemcsak ezt a büszkeséget üldözik, de gátolják (közeli példákat hoz
hatnék fel) annak, ami ezt a büszkeséget táplálhatná, a kifejlődését is.”
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Az elmúlt másfél évtizedben Németh jövőképe igazolódott is, meg nem is. 
Az élvezetvallás győzedelmeskedett, nem alakult aszkéta állam, nem nevelked
tek aszkéta polgárok. Másrészt az élvezetvallás polgárai annyiban váltak büszké
vé magyarságukra, hogy élvezetük vonzáscentrummá tette őket. A népi kultúra 
tragikusan visszaszorult, de a hátralépés mellett ott a Németh László által elve
tett, mégis annyira kellő kényelembiztosító gyártmány.

A polgárosodás másfél évtizedes könyörtelen gépezete legfontosabb hadállá
sukból vetette ki a népieket: a magyar faluból. Ez a falu nem kertmagyarorszá- 
gosan, nem Dánia módján, de modernizálódni kezdett. Távlatai soros kocka 
családi házakban, fóliákban, háztáji kalkulációkban tárgyiasultak. És e polgáro
sodás nem idegen erők kegyetlen beavatkozása következtében kényszeredett 
ilyenre, hanem a felemás fogyasztási és részleges termelői reform szárnyán emel
kedett. Paradox helyzet: a 30-as évek népi írói, ismerve a parasztság helyzetét, a 
vállalkozó, polgárosodó parasztot állították jövőképük előterébe. És illúzióikkal 
e paraszt a kertmagyarság fő letéteményese. A mai népiek nem tudtak mit kez
deni a polgárosodó paraszttal.

Van kivétel. Végh Antal vagy Galgóczi Erzsébet megkísérli az újfajta szövetkezetét aka
ró, vállalkozó,melléküzemágas, háztájizó vagy faluszélre szorított öregek képét megfesteni. 
De nem ez a fő vonulat.

Hozzáteszem, hogy a Gulyás testvérek Vannak változások, Ne sápadj, illetve Gazdag 
Gyula Határozat című filmjeikkel bensőségesen tárják fel a falvak mikrovüágát, hatalmi kö
zösségét. A magam részéről a paraszti életforma változásai kapcsán elfogadom Juhász Pál 
értékítéletét, a vállalkozó paraszt és az agrárértelmiség összeütközéséről, illetve az agrárlob
by és egy valóságos mezőgazdasági vállalkozási reform győzelmének különbségéről. De Ju
hász nem népi szociográfus, író, hanem gazdasági reformer és radikális politikai gondolkodó.

Persze amit ma vállalnak, az sem csekélység: felhívják a figyelmet a polgáro
sodás veszélyeire, féloldalasságára, kancsalságára, és figyelmeztetnek azok sor
sára, akik kimaradtak a „földosztásból”. De ez inkább negatív jövőkép, az el
süllyedt falu komor árnyának festése a háttérre. Ezért nem is nevezném e cso
port politikai ideálját kertmagyarországosnak, hiszen Csurka István, Csoóri Sán
dor, Für Lajos stb. gondolatai közt egyre kevesebb a pozitív utalás. Sokkal több 
a negatív: ez már nem a mi falunk! Ennek megrendítő élményét már átélte — 
kortársait részben megelőzve, azoknál érzékenyebben — Nagy László élete utol
só éveinek verseiben. Nincs már az a falu, amelyik minket elindított, és amelyik 
minket visszafogad.

És ami súlyosabban érinti a népi kört, hogy ellentétben elődeikkel -  Németh, Illyés, 
Fája, Szabó Zoltán, Veres Péter, Kovács Imre, Darvas József stb. - ,  akik egy néposztály
nak vagy az egész magyar társadalomnak nemcsak szellemi világítói akartak és részben 
tudtak is lenni, hanem valóságos életek, létezésprogramok alakítói is, a maiak keserűen 
szellemi őrsáncokat védenek. „Az élet szellemi nézőpontjai hihetetlenül mélyre süllyedtek. 
A hatalom, a jólét, a szórakozás, a kényelem, az élvezetek elérhető öblei váltak a fejlődés 
ismérveivé. A szükségletek ugyanolyan egyoldalúan racionálissá váltak, mint ahogy az euró
pai tudomány is racionalista. A megismerés konok szándékából ugyan mi maradt ránk? A 
dolgokba való boldog behatolás öröme helyett turizmus. Nézzünk meg minden kibontott 
sírt, betemetetlen kutat anélkül, hogy a múlt idő, hogy a halál, hogy a fölfelé röpítő sóvár
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gás mítoszait megértenénk. Pedig mindig tudtuk, hogy a földi birodalmak mellett az érté
kek birodalma is létezik! Hiszen az ember gondolkodói és cselekvő' mivolta közt mindig 
volt valamiféle távolság és feszültség, amely a kultúrateremtés övezetét jelentette időtlen 
idők óta. Ez a szikrákat vető övezet mindig megakadályozta, hogy az ember fölé -  akár a 
vallás, akár a politika -  a valóság gyakorlatias uralmát teljes egészében kiterjessze.” (Csoóri 
Sándor: Tenger és diólevél. Kriterion, 1982. 110. o.) A népi írók az igazi nekilendülésükkel 
a valóság gyakorlatias uralmával akarták ledönteni a kultúra megrögzött -  úri, kisemmiző, 
megalázó -  hadállásait, a politika és a gazdaság radikális reformjával.

De milyen pozitív képzet kerül a magyar falu és egész társadalom lassú elrot- 
hadása elé? Elsősorban a külhoni magyar népességnek mint magyar sorskérdés
nek a megfogalmazása. A magyarság akkor mutathatja meg, hogy nem veszített 
még el mindent, nem züllött igazán mélyre erkölcsileg, ha vállalja a határainkon 
kívül élő magyarság nehéz sorsának könnyítését, hangos szóval érdekeik védel
mét. E jövőkép „azért oly szilárd és kiiktathatatlan mégis, mert egyedül vállalja 
és vizionálja a 15 milliónyi magyarság jövőjét”.9

Úgy vélem, hogy kiiktathatatlanságát az is okozza, amivel maga az eszmevilág 
fő alakítói sem számolnak: most jutott el a magyar társadalom nagyobb része — 
„középosztálya” — arra a gazdasági szintre, hogy átlátja, mennyivel fölötte áll 
élete, létformája, a határon túl élőkének. Első ízben érez gazdasági fölényt és 
„adakozó kedvet” . A magyarságért való búsongás, összehajlás most már nem
csak egyszerű legyűrt kuruckodás. Ellenkezőleg, egy polgárosodás fölényérzete 
részben a magyarság határainkon túli tömegeivel, részben az anyaállamokkal 
szemben. A nemzeti vízió szép eszméje mosóporral és rágógumival keveredik. 
Talán ezért is fél konkrét lépésekben levezetni az eszmekor erjesztő gárdája táv
latait. Ki tudja, meddig táncolna a magyar középosztály a szegény határainkon 
túl élők javára? E tánc ugyan szinte mindenki naptárába be van írva egy évben 
egyszer, de többször nemigen. Ez a tény meg is határozza az eszmekor súlyát és 
befolyását: jelen vannak a kultúréletben, a politikai mozgásokban, jövőképük 
fontos szempontokból áll össze. De túlsúlyuk megszűnt, már csak egyik régiójá
ban uralkodnak a magyar kultúrában.

A z erősebb lét közelében

,JVem áljeruzsálem az az álladalom 
tartós békéje teli gyönyörűség 
Ott hol tényeket meg nem előzik a vágyak 
Ott hol a vágyaknál nem kisebbek a hasznok...” 

Vas István: Abélard szombatesti himnusza

Ismertük már ezt a jövőképet. A többször nekilendülő városi modernizáció
ban a népiek mellett természetesen élt az „urbánus” távlat. Ha szabadulni 
igyekszünk e kényszergetett kategóriától, nevezhetjük „újholdas” , „nyugatos”
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jövőképnek. A Nyugat harmadik nemzedéke -  Ottlik Géza, Rónay György, 
Kálnoky László, Jékely Zoltán, Weöres Sándor, Vas István stb. —, az Újhold 
köre — Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János, Mándy Iván, Lengyel Balázs, Rába 
György, Rákos Sándor, Vidor Miklós, Örkény István, Gyárfás Miklós és olyan 
későbbi kapcsolódók, mint Tandori Dezső -  hosszabb hallgatás után a 60-as 
években kezdett visszatérni a magyar kultúrában már korábban kivívott helyére, 
és a 70—80-as években vált horizontjuk talán a népieknél is távlatosabbá és be- 
folyásosabbá. Közös jellemzője ennek a nemzettudatnak, hogy a magyar társa
dalom jövőjét egyértelműen az európaiságban, a nyugatiasságban (nem a szegé
nyes kultúrájú tőkés viszonyokban!) látja. Nem hisznek sem a magyar nemzeti 
alapú, sem a nemzetközi szocialista alapú nagy ugrásban, a Nyugat megkerülé
sében, Európa elhagyásában. E szerzők a .létezés-szakmában dolgoznak” (Ott
lik), és szakmájukat a városban űzik. A polgárosodás szélesedése a csökevényes 
és semmibe zuhanó 20-as és 30-as évekhez, a nekibolonduló 45—48-as korszak
hoz képest egyre inkább értékeli az autonómia, a személyes szuverenitás igé
nyeit. Érdeklődve néz azok műveire és magatartásformájára, akik az államoso- 
dás mindennapjaiban képesek fenntartani viszonylagos, vagy teljes önállóságu
kat. A társadalom növekvő csoportjai alakítják aszerint jövőképüket, hogy ho
gyan is élnek nap mint nap a hivatalban és a hivatalosságban, és mellette a pol
gárosodó életmódban.

A hivatalnok élet,.a nagy szervezetben, a nagyvárosban alakított létezés poli
tikai, gazdasági és kulturális jelensége a 30-as években még csak egy érzékeny 
elit által ábrázolt világ, de a 70-es években már egy tömegessé vált világkép meg
fogalmazása. Állami hivatal, iskola, kórház, gyár (hivatali előmenetelekbe oszt
va), katonaiskola, fegyház és a jól körülhatárolható, egymásra húzott városré
szek, városok ma inkább tereink, mint a falusi határ. Hogyan kell ebben a világ
ban mindennaposán élni? A betondzsungelben, az arctalanságban, ennyi és eny- 
nyi légköbméteren?

Szabó Miklós már idézett cikke a 60-as évek rossz közérzetű nosztalgiája után a 70-es 
évtized megszépítő' nosztalgiahullámát látja eluralkodónak. „Az eggyel korábbi korszakok, 
a még majdnem személyes közelségű történeti múlt felidézése segít hozzá, hogy saját él
ményvilágunkat poétikusan újra átéljük. A Hábetler család, a Szabó család világát Krúdy 
világa felidézésével tesszük költőivé. Krúdy: nemcsak újra kiadott művei, nemcsak Huszá- 
rik filmje, de még szakácskönyve is, de még álmoskönyve is, és a szecesszió, a diákkorunk
ban tingli-tanglinak tartott romantikus zene -  mind-mind ahhoz segítenek, hogy szemé
lyünket körülvevő kis-müieu-t átjárja a még átélhető közelmúlt kis-müieu-jének visszaálmo
dott költőisége. Ha Krúdy számára költői lehetett a század eleji Józsefváros, lehet, hogy 
kell lennie költőiségnek a lakótelepen, a panelházban is.”10

Hozzátehetnénk, hogy ez nem csupán nosztalgiahullám, hanem tárgyilag is megalapo
zott fogyasztási folyamat. Hogyan kell enni, élvezni, szeretőt tartani, öltözködni, utazni, 
mit kell észrevenni, amikor már van mit észrevenni -  nagyon is gyakorlati kérdések egy 
polgárosodó magyar társadalom tagjai számára. Hányán tanulták meg Latinovits ebédjéből, 
hogy hogyan rendeljenek egy kisvendéglőben, hogyan élvezzék a párálló húslevest?! Ho
gyan kell berendezkedni, amikor van már rá pénzünk? Ez a mindennapi élvezetekkel tár- 
gyiasított magánélet egyszerűen tanulási folyamat. És a Krúdy-fogyasztás a magyar fo
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gyasztási stílus új ráhangolásának lehetősége. Olyan fogyasztásnak, amely nemzeti alapú, 
nem is nyugatias. Álljunk meg: szembe kell néznünk azzal, hogy a magyar társadalom első 
fogyasztási reflexe nem nyugati típusú, hanem keleti jellegű, inkább orosz, mint angol. 
„Nagy utazó volt, de tudtommal csak addig nyújtózott, ameddig újságírói szabadjegye ért. 
S a valóságos ország bejárásán kívül még többet utazott elmosódó emlékekben, belső tájak
ra, ahol gyöngéd vagy fantasztikus hasonlatfüzérek ringanak, járt határszéli fészkekben, 
szánon, kocsin, tutajon, vicinálison. Krúdy egyszersmind a legoroszabb írónk is, a szó múlt 
századi értelmében. Ha mindig áll az óra, s a nappalt ugyanúgy végigheverészik, mint az éjt, 
fokról fokra szétzilálódhatnak a tudatformáló, racionális erők, az egykedvű tetszhalálig. 
Mondjuk egy régi orosz udvarházban. A név magától kínálkozik: Krúdy közelítette meg 
legjobban -  és szinte lehetetlen, hogy ne olvasta volna -  az orosz irodalom egyik nagy re
mekét, az Oblomovot.” 11 Ugyané cikkben Cs. Szabó csak úgy odaveti másik gyöngysze
mét: nem véletlen, hogy Huszárik Szinbádja „lepergett a kevéske idegen nézőről, elsöprő 
világsiker volt ellenben egy másik magyar film, a Mefisztó, mert a 20. század uralkodó em
bertelenségéről szól”. Igen, itt Oblomov és Stolz ütközése, egyben egy évtizedes váltásé is: 
a belső világba merengő keleties fogyasztó, a 80-as évek Magyarországán könyörtelen be
illeszkedő, illetve nyugatias fogyasztó-vállalkozó. Ez nem nosztalgiahullám, hanem fejlődési 
folyamat. Krúdy lehanyatlása, hátrább szorulása párhuzamos a nyugatias, amerikanizált tö
megfogyasztás megismerésével és elsajátításával, illetve a nagyszervezetek -  lakótelepek, 
hivatalok — morzsoló hatásával. Ez utóbbiakból, a gyakorlatias új középosztály nem az ál
mokban, hanem legalább részben Stolz, a vállalkozó módján akar kimenekülni. Fiaik pedig 
a Beatrice, majd az Edda és a HBB keserű nótáiban ordítják szét a betonvárosok reményte
lenségét. Ez már nem Krúdy vagy Mándy Józsefvárosa, nosztalgiákban sem.

Megértem Szabó Miklóst, aki a nyugatias fejlődéshez -  nem feltétlenül az amerikani- 
zálthoz -  szeretné közelebb látni a magyar társadalomfejlődést, inkább tömegpszichológiai 
vonásnak, nosztalgiának érzékeli a Szinbádok vüágát. Valójában mégis inkább a társada
lomfejlődés keleties tárgyi reflexéről volt és van szó.

Babits, Kosztolányi, Szép Ernő, Karinthy Frigyes példája kerül elő. Hosszú 
lenne felidézni mindazokat az írásokat, amelyek összefoglalóan Pilinszky találó 
soraiban fejthetők ki: „Szemben a cselekvés vakhitével, egyedül a szemlélődé
sen nevelt gondolat érhet célba. A leggyorsabb cselekvés is csigalassúságú a 
szemlélődésben fogant minőségi gondolat sasröptéhez mérten.”12

E kör újraértékeli történelmi és irodalmi múltunkat: „Babits tudott valamit, amit Ady 
például nem tudott. Nagy lángolóink, Petőfi, Ady, meghalva bizonyos történelmi pillana
tokban, nem juthattak el a tapasztalás olyan köréig, ami életemnek -  életünknek — meg
határozója volt; nem láthatták át vesztes háborúk utáni korszakok konstellációit, nem ta
nulhattam tőlük azokat a viselkedési normákat, amelyekkel az ember a némaságra, a tehe
tetlenségre reagál. Sem zászlóbontások, sem diadalmas várostromok, sem hősi halálok nem 
vártak ránk -  legfeljebb néhány, csalódással teli másodpercre — nekünk a lemondást, a 
visszahúzódást kellett megtanulnunk, reményeink, úgynevezett hiteink lombtalanodását. 
Tőle pedig, Babitstól, éppen az elveszett csaták étoszát, a fél-halál illemtanát tanulhattuk a 
háború alatt és még előbb is. És valami délibábos józanságot, amely évezredekben gondol
kozik, barlangi tűzlopást jégkorszakokban. Sajnos még ő sem nyújthatott alaposabb okta
tást, mélyebb szintű beavattatást az ügyekben -  csakugyan, mit is kell csinálni ilyenkor? 
Milyen arcot kell vágnia az írónak, amikor az a dolga, hogy hallgasson?

Sokszor, nagyon sokszor szokták idézni: »... vétkesek közt cinkos, aki néma...«, azt 
azonban kevesebbszer: »Van némaság, mely messze hallik«.” 13

És ide kellene idéznem Vas István gyönyörű versét a Cambridge-i elégiát, vagy Henry 
Esmond-esszéjét, amely azt a történeti leckét adja: hogyan kell viselkedni protestáns angol
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polgárnak évtizedeken át egy titkos katolikus II. Károly alatt. És Tandori remek kötetét, 
amelynek címét: rrAz erősebb lét közelében" fejezetnyitónak adtam: minden verselemzése 
Füst Milántól Kassák Lajoson és Szép Ernó'n át Nemes Nagy Ágnesig, Vas Istvánig egy-egy 
messzehangzó korábbi némaság.

Percről percre, napról napra építeni saját életünket, saját lelki függetlensé
günket. A magyar nemzet jövője egyénei lelki függetlenségének vonalában van. 
De persze mindez elvont szofizma maradna, ha ugyanezek az írók nem varázsol
nák a növekvő számú olvasók elé a kőről kőre épült vagy éppen lerombolt vá
rost, a polgárosodás belső világát.

Ez különösen jellemző' a film világában. A 60-as években uralkodó és újító vonulat:Jan- 
csó Szegénylegények, Fényes szelek, Csillagosok, katonák stb., Kosa ítélet, Tízezer nap 
című filmjeikkel radikálisan erősítették a népi tábor eszmekörét. A 70-es években viszont 
Déry-, Örkény-, Mándy-noveUák, -regények vittek be a városba, a Krúdy- és Hunyadi-novel
lák mellett, Makk Károly,Sándor Pál, Huszárik Zoltán, Fábry Zoltán filmjein, és a fiatalabb 
nemzedék már egyenesen a nagyvárost, a benső városi létet viszi filmre. Gothár Ajándék ez 
a nap, Megáll az idő; Tar Családi tűzfészek, Őszi almanach stb. És bekerültünk egy városi, 
modernizált, nem-perzekutoros, hanem működő bürokráciás gépezetbe. Ezt azután közép- 
európaias amerikanista tudással Szabó István a Me fisz tóval és a Redl ezredessel viszi a világ 
elé. Hol van már a Húsz órai Csak kivételként vág közbe egy-egy Sára-, Kósa-film, vagy Ko
vács Ménesgazdáj a.

Ottlik Géza emberi kapcsolatokat morzsoló és építő katonaiskolája ezért 
alapolvasmány: iskola, hivatalok, gyármonstrumok, börtön, elmegyógyintézet, 
alkoholelvonó, gyermekotthon válik természetes világunkká egy kertmagyaror- 
szágos, tisztaforrásos, fényesszeles, cseresnyés vidék helyett. Most nem lidérces 
látomás, kafkás utánzat.

Rilke, Trakl, Musik, Kafka, Bulgakov, Gombrowicz, Kavafisz, Eliot, Proust, Svevo, 
Joyce nem egy szűk elit évtizedekig melengetett felfedezése, hanem lassacskán tömegesedő 
élmény, különösen utódaikon keresztül. Hrabal, Fuks, Párái, Kundera, a cseh új hullám 
filmjei éppoly bensőséges élményei egy értelmiségi csoportnak -  már nem szűk elitnek - ,  
mint Mrozek, Rózewicz, Andrzejewski írásai és Wajda filmjei. Spiró György nem így és 
nem azt írná, ha nem élne a lengyel irodalommal éppúgy, mint Miroslav Krleza világában, 
Nádas Péter valahonnan Malamudból, Singerből, Hellerből, Bellowból és Herzogból is épít
kezik. Ma már Bulgakov mellett ott áll a könyvespolcon különféle kötésben Szolzsenyicin, 
Kuznyecov, talán egy-két Trifonov, mindenképpen Okudzsava vagy Ajtmatov, ésTarkovsz- 
kij vagy Mihalkov megtöltik már a mozit, ahogy Ljubimov a színházat. Böll, Grass, Jandl, 
Heym, Enzensberger írásai, amelyek merészen szembenéznek nemzetük reakciós történeti 
tudatával éppúgy, mint a sajátos amerikanizált újpolgárosodással, vagy a visszaporoszoso- 
dással.

Ahogy Konrád György Látogatója erőteljesebb bírálat a tervgazdasági bürok
ráciáról, mint bármely közgazdászé, Esterházy Termelési regényt egy nemze
dék hivatal- és gazdaságélményét, jövőképét idézi egy alkudozó, fél-állami, fél
piaci mechanizmusról. Bereményi, Nádas, Hajnóczy, Spiró, Kenedi, Lengyel 
Péter foucault-i mikroelnyomásokat vetít egy polgárosult, hivatalokba tört olva
sóközönség elé, amelyik megborzad, fél, hahotázik.

Nélkülözhetetlennek tűnik jövőképünkhöz Bereményi Legendáriuma éppúgy, mint 
Spiró Iksz ekje vagy Nádas Péter Egy családregény vége című regénye. Kenedi János Tiéd
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az országa méltán állítható a Termelési regény mellé, Hajnóczy könyörtelen vágatai csontig 
hatolnak a magyar társadalomban.

„Esterházy, Hajnóczy és Nádas, Bereményi és Lengyel munkásságát egyként jellemzi az 
a törekvés, hogy a múlttal szembesülve ne támaszkodni igyekezzenek erre a múltra, mint 
egy botra, hanem létrának használják. A historikum valamennyiüknél döntő' tényező, de 
inkább olyan vonatkozásban, hogy az ismétlődés veszélyeit és abszurditását sugalmazzák. 
Ez egyeseknél -  így elsősorban Esterházynál és Bereményinél — az irónia és a groteszk 
szemléleti és ábrázolási eszköztárát teszi hangsúlyossá, odáig fokozva azt, hogy a histori
kum szinte karneváli, nemegyszer lidérces bábjátékként ellenpontozza a jelen álkonszoli
dációba fegyelmezett tablóját. Ami Esterházy teljesítményére külön felhívja a figyelmet, 
hogy sikerült megteremtenie a mai magyar valóság s egy sajátos közép-kelet-európai köz- 
napiság nyelvi mitológiáját.” 14

Nem idézem tovább -  bár kitűnő -  Mészöly elemzését, csak felhívom a figyelmet arra, 
hogy az Ottliktól ágazó korábbi köznapi nyelvi mitológia egyneműsége most a soktípusú 
köznapiság és bürokratikus világ következtében új, „plurális” nyelvi mitológiákba bomlik 
szét. Vas István még arra figyelmeztet, hogy ne tanuljunk meg skorpiónyelven, Esterházy, 
Kenedi vagy Spiró nemcsak tökéletesen tudnak skorpiónyelven,de éppen azáltal bensősége
sek, hogy egyszerre tudnak skorpiónyelven és galambnyelven szómi, az Ikszek nyelvén, a 
nyelvkönyv angolságán és a történelmi színpad nyelvén, és soha nem tudjuk, mikor melyik 
nyelv fordulatai az élők. Mikor vagyok benne és mikor jöttem ki? Ez már évtizedes együtt
élésre való berendezkedésnek látszik. Közép-európai városokban vagyunk. Közel van hoz
zánk Párái Liberece és Mrozek Varsója.

És újra szociográfia, csak most már Moldovás iróniával MÁV-ról, textilipar
ról stb., Mezei Andrásos dühvei az újítás elé tornyosuló bürokráciáról, Berkovi- 
tsos keménységgel a külvárosról, Zsillés átkozódással, egyben szociologikus hi
degséggel a harmadik gazdaságról. Ez a barbár, értelmetlen és provinciális viszo
nyokkal szembeszegezett európaiság részvéte és iróniája a haza felett.

„Hogyan szabad szeretni a hazát? — teszi fel önmagának a kérdést [Simone Weil], S a vá
lasza: A hazát csak egyféleképpen lehet és szabad szeretni. Úgy, ahogy azt a népdalokban, 
Homérosznál vagy az evangéliumok szenvedéstörténetében olvashatjuk. A hazát egyedül 
részvéttel szabad és lehet szeretnünk. E »részvét« nélkül nincs emberi igazságosság, szere
tet és szerelem, de még valódi kultúra sincsen. A bukáshoz viszont elég, ha e lényeges szót 
például »büszkeséggel« helyettesítjük be, vagyis olyan szóval, amit a jézusi történet, a nép
dalok és Homérosz »részvéte« sosem ismert.”

Én nem vettem részt benne, részt veszek benne, de másként stb. képe ez. Jól 
csinálni a „létezés-szakmát”, ez annyi mint beleütközni egy archaikus modellbe. 
De tarts ki, és csináld tovább! A megfelelően művelt kertek össze fognak érni, a 
különböző szabadságok egymást fogják erősíteni. Vagy lerombolják őket, és 
húsz évig kell hallgatni. Akkor is mi vagyunk az erősebb lét közelében. Megen
gedhetjük magunknak a melankóliát.

„Röhögnöm kell, micsoda kishitűség 
A rikácsolásukban, a melldöngető 
Fogadkozásaikban! Azzal a hatvan-hetven évvel 
Vannak oly nagyra, ami összesen 
A rendelkezésükre áll? No persze, innen
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A hetvenkedésük, hangoskodásuk!
A Schneebergen hogyan is kiabáltak 
A kezdők? ’Bahnfrei!’ Pályát szabadon!
Legyen elég helyük a meredek 
Lejtő haván: mindenki lássa őket 
Lécekkel kalimpálni lent — a célnál!

Mi pedig, majd ha senki sem figyel,
A sáncig siklunk hallgatva. És onnan?
Elugrunk és a fehérség fölött 
Ki tudná követni tekintetével 
Párhuzamos ivünket? Léceink 
Ráérősen röpülnek. Jó nagyot 
Szippantunk adagolatlan időből.”

Vas István: Léceken

Nem tekinthető sodródónak az a létezésmód, mely az emberi szabadságot 
nem zászlókkal, hanem kis önállóságokkal, bürokráciáktól, államiságtól való 
szabadulással és Európára mutatással hordozza.

A prózai politika, politikai próza

„Elárkosodtunk, elgöröngyösödtünk, meglazultunk,
megnehezedtünk

Le is hültünk, be is ámyékosodtunk...”

Csorba Győző: Szerelmesek

Gombár Csaba a hagyományos, hivatalos politikai jövőképet állítj a elénk. 
Nem állom meg, hogy ne igazítsam mellé az alakuló jövőképek közül a demok
ratikus szocializmusét és a polgári (?) demokratikus radikalizmusét vagy radi
kális demokratizmusét. Szabó Miklós jelzett tanulmánya elemzi, hogy az 50-es 
években alakított Révai—Mód-féle kossuthista hagyományt hogyan kezdi ki 
Molnár Erik alapján egy széchenyista reformer történeti tudat. Ma mintha e 
kettő mellett helyet kérne a Kemény, Eötvös, Szalay, Trefort, Csengery törté
net-kép. Jászi Oszkár, Szende Pál, Csécsy Imre elárvultnak látszó hagyatéka jut 
újra avatott kezekbe. Bibó István politikai írásai és emberi tartása válik gyújtó
lencsévé. Szembenézési kísérlet a reakciós múlttal, a baloldali gondolat szétsza
kadásával. Nemzeti álmok helyett európai szervezetek és intézmények akarása.

Megvilágosító erejű ebbó'l a szempontból bizonyos történészek munkája az elmúlt évek
ben. Szűcs Jenő Vázlata, alapmunka, Szabó Miklós, Litván György, Hajdú Tibor, Lackó 
Miklós tanulmányai, esszéi a történeti tudatról egy új politikai vonalnak biztosíthatnak
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tisztességes és demokratikus nemzeti önvizsgálatot. De Mészöly Miklóstól -  aki időszakon- 
ként Illyés szerepét képes vállalni a népiek és az „urbánusok” között Konrád Györgytől, 
Radnóti Sándortól Hankiss Elemérig nem sorolom a neveket. Foglalkoztatja őket a Sziics 
Jenő megfogalmazta gondolat:

„Van azonban az államalapításnak két nyilvánvalóan kényes aspektusa. Az egyik a ma
gyar nép betagolása a Nyugat szerkezetébe. Ezt ugyan át lehetett volna értelmezni úgy.., 
hogy akkor a Nyugat volt a haladó, ma a Kelet. Volt is ilyen kísérlet, de igazán nem fejlő
dött ki. Nem fejlődhetett ki, mert az azért túlságosan nyilvánvaló volt, hogy az államalapí
tás révén a magyarság valóban a Nyugat része lett, s valamilyen módon az is maradt száza
dokon át. Mármost ezzel a problémával csakis egy »nemzeti önismeret központú«? történe
lemszemlélet jegyében lehet szembenézni, nem egy szólamokra és »példákra« egyszerűsödő 
alapállásból. Valóban »nyugati« nép lett a magyar? Ha igen, mennyiben? Ha nem, miért 
nem? Milyen a struktúrája ennek a történelemnek? Ha részben »kelet-európai« lett, de 
megtartott valamit a »nyugati« jellegéből is, abból nem következik-e, hogy a szocializmust 
(e nyugati eszmét, melynek Kelet-Európábán lett aktualitása) a Nyugat vívmányával, a de
mokráciával kellene egybeötvözni?”16

Valahol az éledő politikatudománynak is erre van útja, akárcsak a közgazda
ságtannak.

A demokratikus szocializmus politikai, gazdasági és kulturális eszménye, táv
lata manapság mintha visszakötne a század elején már ideiglenesen létrejött bal
oldali egységbe. Közös táborba készülnek a baloldali gondolatok a radikális de
mokratizmus és egy demokratikus szocializmus oldaláról. Lassan-lassan kiala
kuló, szélesedő körökben a radikális demokratizmus alapeszméi és távlatai épp
úgy behatolnak egy marxi alapú demokratikus szocializmusképbe, mint megfor
dítva, a marxi hagyományok és a demokratikus szocializmus tudatosan vállalt 
közép-kelet-európai mozgalmai áthatják a radikális — polgári? — demokratizmus 
gondolatrendszerét. Mindkét fél számára szükségszerű, hogy a 80-as évek Ma
gyarországát radikális reformok útján egy európai típusú országgá kell alakítani, 
ehhez pedig kiutat kell találni konzervatív ideológiájú, archaikus politikai és 
gazdasági mechanizmusokból. Kétségtelen, hogy ennek a gondolatrendszer ösz- 
szefonódásnak a vetélytársak legalább annyira okai, mint a távlatok szétválasz
tásának hiánya. A vetélytárs -  a jövőkép szempontjából -  az egyik oldalon egy 
konzervatív, a másikon pedig egy modernizáló, szociáldemokráciát mímelő, 
konszenzusos eszmekor.

Próbáljuk meg feleleveníteni a politikai rendszerben egymás mellett mun
káló, egymást támadó perspektívákat.

A radikális demokratizmus távlata egy európai típusú fejlődési pálya megcél- 
zása, annak pluralizmusával és viszonylagos toleranciájával. Alapjaiban a politi
kai demokrácia és a szabadság összekapcsolása egy gazdasági esélyegyenlőséggel.

„Minden dialektikai kísérlet, amely a politikai szabadság és fogalmi ellentétének: a dik
tatúrának kibékítésére törekszik, természetesen hiábavaló. Épp oly hiábavaló, mint annak 
a liberalizmusnak a felélesztésére irányuló próbálkozás, amelynek nem a diktatúrák vetet
tek véget, hanem a gazdasági lehetetlenülés. Ha a politikai szabadságnak nem sikerül a gaz
dasági egyenlőtlenséget az eddiginél eredményesebben megdönteni, a gazdasági egyenlőt
lenség fogja hosszú időre megdönteni a politikai szabaaságot” — mondja Vámbéry Rusztem
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1937-ben. (Vámbéry: Szabadság és függetlenség. Századunk, 1937. 3. 157-159. o.) Itt az
után már valóban van végigvitázatlan gondolatmenet demokratikus szocializmus és radiká
lis demokratizmus, vagy éppen liberalizmus között. Mert ha valamennyien egyet is értenek 
abban, hogy nem egyedül az állam képes a piaci esélyegyenlőtlenséget kiigazítani -  ahogy 
egy etatista szocializmuskép beállította —, abban már vita van, hogy kell-e és milyen 
mértékben a gazdasági egyenlőtlenséget befolyásolni, időszakonként a politikai szabadsá
gokkal szemben, illetve milyen társadalmi szervezetek és intézmények szavatolják egyszer
re a politikai szabadságot és a gazdasági esélyegyenlőség lehetőségét.

Eszközrendszerében a hatalmi ágak alkotmányosan biztosított megosztása, 
az állampolgári jogok széles körű garanciája (politikai, jogi és szociológiai érte
lemben), az államnak a társadalom független és önálló szervezetein és intézmé
nyein keresztüli ellenőrzése jelenik meg. Végül, egy demokratikus közép-kelet- 
európai fejlődés szorgalmazása, úgymint
a) a magyarság demokratikus példamutatása — állami és társadalmi szinten

egyaránt, politikailag, gazdaságilag és kulturálisan;
b) a nemzeti sérelmeknek a demokratikus elvek alapján történő, társadalmi ön

kéntes szervezeteken keresztüli orvoslása;
c) kapcsolatkeresés a Dunatáj társadalmainak demokratikus köreivel, rétegeivel,

E radikális demokratizmus semmiképpen sem azonosítható a hagyományos
magyar liberalizmussal (bár beszüremlik a nagy liberálisok némely eszméje), 
vagy éppenséggel egy a 70-es évek közepétől járványosán teijedő amerikai típusú 
libertarianizmussal (noha a bécsi iskola hatása nem elenyésző). A radikálisok 
nem közösködnek semmiféle újkonzervatív eszmevilággal sem.

A demokratikus szocializmus távlata kísértőként megjelent már a szocialista 
eszme és az ún. reális szocializmus országainak kialakulásától kezdve. A kapita
lizmus tagadójaként és meghaladójaként, egy nyugati típusú szocializmuseszme 
védelméről van szó. Egy plurális, emberre szabott szocializmus, ahol a társadal
mi tulajdon nem azonosul az állami tulajdonnal, vagy annak túlsúlyával. Piaci, 
árutermelő szocializmus. Elméleti vívódása, hogyan kapcsolható össze piac és a 
szocialista eszme. A demokratikus szocializmusnak meg kell küzdenie azzal a 
belső ellentmondással is, ami a radikálisokat nemigen érinti, hogy nem egysze
rűen a Nyugat utolérését tűzi célul, és a polgári intézmények meghonosítását, 
hanem ezek meghaladását is (de nem átugrását). Miközben érzi valamennyi híve 
a jelenlegi mechanizmus elmaradottságát ésa meghaladni vágyotténál is súlyosabb 
belső ellentmondásait, ugyanakkor bírálják a nyugatias tőkés rendszerben kife
jeződő problémákat. Másrészt, a demokratikus szocializmus alternatívája min
dig akkor merül fel tömegesebben, amikor a gazdaság válságban van, a társada
lom súlyos feszültségekkel terhes és a reformaták Churchillhez hasonlóan csak 
„vért és könnyeket” ígérhetnek.

Egy polgári radikálist idézek a 30-as évek közepéről: „Az a baloldal például, amelynek 
lételeme a demokrácia és a szabadság, nem rendezkedhetik be arra, hogy a hatalmat terror
ral szerezze és tartsa meg. Továbbá: a baloldalnak általában vállalnia kell, tehetségtelenjei
nél is nehezebb uszályként, a múlt hibáit és bűneit, épp azokat, amelyekbe az előtte járt 
jobboldal belebukott. Nem mondhatja: nekem ezekhez semmi közöm, a történelem csak
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ebben a percben kezdődik; vállalnia kell a bűnöket, ha akkor már örökre jóvátehetetlenek 
is, de mikor ez kiderül, menthetetlenül ő lesz a bűnbak... És vállalnia kell saját programját 
is, amelyben ha tévedett, ezerszer jaj neki, mert tévedését meg kell vallania s nem fordít
hatja hirtelen másra a beszédet... Nem lehet arca ahhoz, hogy egy vüágnak szemébe hazud
jék; szabad szó ellenőrzi minden tettét. Amire szükség van, azt meg kell csinálnia, a kísérlet 
kockázatával terhelten; nem teheti, hogy az új világ helyett csak saját hatalmát építse. Dog
mái nincsenek, de elvei csakugyan vannak s ezek csakugyan kötik, míg a jobboldal dogmák
kal él, de azokat tetszése szerint értelmezheti és cserélheti...”

A demokratikus szocializmus „erkölcsi” problémája, hogy alapfeltételezése 
szerint egy többségi, demokratikus módon működő mechanizmust céloz meg, 
ezenközben egyáltalán nem bizonyos, hogy egy archaikus politikai és gazdasági 
rendszer radikális megváltoztatásához többséget kapna. „A szabadsághoz is dik
tátor kellene!”18 Ezzel visszajut a klasszikus ellentmondáshoz, hogy ilyen jóté
kony erőt csak az állam tud kölcsönözni, az az állam, amelyet éppen most sze
retne radikálisan megváltoztatni.

Elvárhatjuk-e, hogy hagyományos és leértékelt gazdasági ágazatok, területek, vállalatok 
önfelszámolják magukat? Elképzelhető-e, hogy a demokratikusan létrejött munkavállalói 
érdekképviseletek első dolga az lesz, hogy vállalatok kapuját becsukják? Elgondolható-e, 
hogy munkás-önkormányzatok önként úgy döntenek, más ágazatokban hatékonyabban 
használható fel tőke, munkaerő, mint saját vállalatuknál? Ha itt demokratikus szavazás lesz, 
akkor nem lesz haladás — mondja a szkeptikus. „Persze az egyetemes haladás mindjárt 
könnyebb volna, ha az átmenet elkerülné az egyéni veszteséget, s nem károsítana olyan elő
jogokat, amelyekhez személyes biztonságérzés tapad. Minden leleményességünk abban me
rül ki, hogy a változást kerülgessük.” (Cs. Szabó: Egy közgazdász naplójából. Nyugat, 193ő. 
6. 488. o.) így érthetővé válik, hogy a reformaták egy része visszafordul az állam demokra
tizálásához, hogy ezen államon keresztül érjen el haladást.

De továbbmenve, a demokratikus szocializmus hívei tudják, hogy Magyaror
szág problémája nem oldható meg egymagában. A szocializmus távlatait éppen 
egy nemzeti alapú, egy országra korlátozott szocializmuskép homályosította el. 
Tehát egy magyar demokratikus szocializmusnak politikai és gazdasági távlatai 
csak a közép-kelet-európai kisállamok demokratikus szocializmusának létrejöt
tével és együttműködésével, illetve európai, majd világtávlatokkal lennének 
fenntarthatok. A vállalkozó, piaci jellegű, az áru- és pénzviszonyok közt élő, 
önkormányzati, önigazgatói szocializmus nem lehet nemzeti, csak nemzetközi.

Mert ha lehet a piacnál és az államosított gazdaság- és társadalomirányításnál különb, 
a társadalmi haladást jobban biztosító mechanizmust találni, az csak nemzetközi szinten 
képzelhető el, nemzeti szinten csak visszazuhanást jelenthet korábbi állapotokba.

Érthetően és joggal bírálják a népiek, hogy ebbe a távlatba a kisebbségi magyarság alig 
és csak elméletüeg fér bele. A radikálisoknál mint jogait követelő állampolgár, a szocialis
táknál, mint országok demokratizálásának alanya.

Hagyományos politika?

,„Itt az eredendően a proletár terminusra épült hagyományos szocializmusképről van 
szó, amely a jövőt minden társadalmi sávban a kapitalizmus negációjaként, az ateizmus
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erőteljes kihangsúlyozásával, egyetlen és egységes politikai párt irányításával, az állami tu
lajdon alapján, a központi állami szervezet minden hatóságával stb. képzeli el. Ez a képzet 
fölöttébb kidolgozott, a társadalmi mozgások politikai sávjában monopolhelyzetű s abból 
következően, hogy évtizedeken keresztül állampolitikai rendezőelvként működött, nagyon 
erőteljesen beépült képzet az emberek gondolkodásában.” (Gombár: i. m.)

Említésre méltó, hogy a 70-es években a Gombár által leírt hagyományos hi
vatalos jövőképet bensőleg átmozgatta egy konszenzusos, a nyugat-európai szo
ciáldemokrata jóléti államok — elsősorban az NSZK és Ausztria — vezérlőpult
technikáit alkalmazni kívánó mechanizmus. A proletár terminusra épülő szocia
lizmuskép egy jóléti állam szocializmusképét vetíti szakadozó filmmel, rongyos 
vászonra. Kompromisszum, konszenzus, legitimitás, kölcsönös bizalom, nemzeti 
közmegegyezés, politikai önkorlátozás, gazdasági és szociális kompenzáció jele
nik meg a képen. Hiányzik ugyan a valóságos intézmények és szervezetek meg
jelenése, akik igazi kompromisszumokat kötnének, de a nyelv új. Fontossá vá
lik, hogy ki fér be a „nemzeti közmegegyezésbe”. A proletár nemzetköziség 
terminusa mögül előbújik a nemzeti érdek. És megjelenik egy atyáskodó jóléti 
állam gazdasági-fogyasztói kompenzációs jövőképe: ha jól viselkedsz, elérheted 
fogyasztói vágyaidat.

Ez már kevésbé az osztályharcos, proletárdiktatúrás, közösséget mutató jö
vőkép. Amikor pedig a 80-as évek válságával a „jóléti állam” illúziója szertefosz
lik, az irányítópult-válságról kiderül, hogy súlyos politikai és gazdasági válság, 
akkor ugyané politikai képletbe monetarista képzetek is kerülnek: önfenntartás, 
szabályozott pénzviszonyok, a költségvetési terhek korlátozása. Amit Gombár 
technokrata elemként kezel, abban keveredik a jóléti állam technokrata értéke 
az ilyen típusú szabályozást felszámolni igyekvő technokrata értékkel és politi
kai akarattal. Az állampolgár is ezért zavarodik meg: a politizáló állam és párt 
egyik jövőképe a hagyományos közösségi megoldásokat, az aszketizmust, a má
sokkal törődést hirdeti, más az állami gondoskodás és konszenzus jövőképével 
áll elő, hogy a harmadik ennek a gondoskodásnak a bírálatával beszéljen renta
bilitásról, költségvetési visszafogásról stb. így azután hol önerőre kell támasz
kodni, hol szorgalmasan várni az állami elintézésre. Fenn is marad az a jövőkép, 
hogy az állam majd megoldja, forduljunk hozzá, bújjunk vele össze! És az egyik 
politikai „technokratizmus” valóban az államhoz terel, miközben a másik 
„technokratizmus” igyekszik elhessegetni.

És bizonyos társadalmi csoportok nem is tehetnek egyebet, mint fenntartják 
magukban egy jóléti állam illúzióját, és megpróbálnak az államba kapaszkodni: 
egyszerűen nincs semmiféle esélyük az önerőre támaszkodásra, vállalkozásra. 
Más csoportok — társadalmi méretekben kisebbség — megpróbálnak vállalkozni, 
a vállalkozáshoz közmegegyezést kicsikarni, kialkudni. Valahol itt szivárog be a 
hivatalos, hagyományos jövőképbe egy radikális demokratizmus, illetve a de
mokratikus szocializmus eszméinek néhány eleme is.

Összefoglalva: a politika területén árnyalatokban többféle távlat vázolható 
fel a hagyományos, proletáralapú mellett. Létezik egy szociáldemokrata-atyás-
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kodó, egy fél-monetarista, és a hivatalosság jegye nélkül a radikális demokrata, 
illetve demokratikus szocialista perspektíva is.

Munka, szabadság, kenyér s jószavak

„Legyen a lelkünk maximalista, mint Kossut hé, 
de az értelmünk, ha politikáról van szó, működjék 
úgy, mint Eötvös Józsefé és Deák Ferencé. Látszó
lag ellentmondó tanács, pedig nem az; morális meg
maradásunk titkát árultam el, csak gondolkozni kell 
rajta. »Dolgozószobájának falán ugyan Deák Ferenc 
arcképe függött«, írja Aranyról szóló könyvében 
Keresztury Dezső, »de íróasztalán, egyetlen arckép
ként, Teleki Lászlóé állt.é.”

Cs. Szabó László: Műhely a Mews-ben 
(Két tükör közt, Basel, 1977. 163. o.)

Utoljára hagytam a gazdaságot és az itt alakuló jövőképeket. Gombár Csaba 
szerint féloldalas reformata távlatról beszélhetünk leginkább, amely ökonomi
kus alapállású és „igencsak elmellőzi a kulturális és poUtikai mozgások jövőbeni 
alakulását”. Technokrata tudásanyag, nyelvezet dúl. Gombár szépen elemzi, és 
igazságosan is, a féloldalas reformataság okait, távlatosságának elkerítettségét. 
Ha mégis ellentmondani merészelek, annak inkább az az oka, hogy a valóban lé
tező technokrata jövőkép mellett, mintha már kezdene kialakulni egy ökonó
miai alapozású, de más társadalomképekhez is kapcsolódó képzetcsoport. így 
az előbbiekben ábrázolt demokratikus szocializmus politikai és kulturális érté
keit mintha áthatnák egy önigazgatási, egyben vállalkozó és piaci szocializmus 
értékei. Az önkormányzat és önigazgatás gazdasági megoldásai döngetik a kul
túra, oktatás, egészségügy, szociálpolitika és ami ezeket meghatározza, a politi
kai intézményrendszer és szabályozás kapuit. Mégis kívánatos lenne — igaza van 
Gombárnak és sok más bírálónak —, ha a gazdasági reformerek kapcsolódási kí
sérletei eredményesebbnek bizonyulnának más társadalmi területek irányába. 
Hangoztatom, hogy a féloldalas technokratizmus mellett a 80-as évek legfőbb 
újdonsága a közgazdász reformerek néhány fontos közmegegyezése: lemondtak 
az egyedül lehetséges és egyedül helyes ökonómiai modell megteremtésének le
hetőségéről, meghirdették a piaci alapú plurális szerveződésű gazdálkodást, ki
fejtették, hogy egy gazdasági reform csak egy politikai reformmal együttesen 
valósítható meg.19 A második reform nemszeretem jelszava pontosan ezt ajö- 
vőképet fogalmazta meg: az első — az 1968-as -  reform azért nem érte el célját, 
mert megmaradt a gazdaság szűk körében (sőt azon belül is korlátozódott), 
nem alakította a társadalmi nyilvánosságot, nem nyert törvényes garanciákat
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sem alkotmányos intézményekben, sem hatásos érdekszervezetekben stb. A 
mai közgazdászi jövőkép már nemigen vállalja a korábbi féloldalasságot. Ami 
szemére vethető e közgazdász re forma taságnak, hogy kellő felkészültség híján, 
csak elemeit pedzette az előbbieknek, nem alakított ki általános társadalomfilo
zófiát. Másrészt a szellemi élet felparcellázottsága következtében éppoly idege
nül tekintett a nemzeti kérdésekre, mint a népiek a piaciakra. De a két szélső 
határ között -  népiek és piaci reformaták -  egy baloldali táborban már ott hú
zódnak a radikális demokraták és a demokrata szocialisták sáncai is.

De fontosabb a reformatáknál egy politikai kultúra és nyilvánosság értékelés. 
Éppen nem igaz Gombár azon állítása, hogy a gazdasági jövőkép a tudományos 
szubkultúrára korlátozódik. A magyar társadalom polgárosodásának, a közgaz
dasági gondolkodás viszonylag szerves több évtizedes reformata fejlődésének 
eredményeként soha nem látott társadalmi nyilvánossága van a gazdasági kérdé
seken keresztüli elemzéseknek. Az egymás mellett megjelenő Heti Világgazda
ság, Ötlet, Figyelő, a napilapok gazdasági rovata, a tévé és rádió közgazdasági 
műsorai ma százezreket vonzanak, olyanokat, akik nem elvont gazdasági kérdé
sekben igyekeznek tájékozódni, hanem vállalkozásban, fogyasztásban. Soha 
nem látott sikerei vannak klubokban, táborokban, olvasókörökben stb. a köz- 
gazdasági reform kérdéseinek.

E társadalmi nyilvánosságban merül fel a társadalom egy része előtt az az al
ternatíva, hogy megmaradni a nagyvállalatok keretei között a hierarchiában, 
vagy kiszállni a vállalkozásba.

E nyilvánosság veti fel a Gombár által találóan megfogalmazott „gyárosztást”. 
Olyan létkérdések fogalmazódnak meg a HVG hasábjain, amihez kapcsolódni 
tud a füzesabonyi kőműves és a győri esztergályos, a vidéki egyetemi hallgató 
és a politológus. Azért tartom ezt jelentősnek, mert a polgárosodásnak és mo
dernizációnak, tetszik vagy sem, de előbb-utóbb az a következménye, hogy a 
vízügyeket nem a költők, hanem a vízügyesek oldják meg, hogy a politikától 
való önállósodásnak, a patriarchalizmustól való megszabadulásnak a gazdasági 
kultúra is az alapja. A magyar jövőkép évszázadokon keresztül nélkülözte a gaz
dasági megfontolásokat. A magyar kultúráiét perifériáján helyezkedett el a köz- 
gazdasági kultúra (idegen nyelvű volt vagy szűk szakmára korlátozódott) — az el
múlt években mintha beljebb nyomakodott volna. Nem tudjuk felmérni, hogy 
mit jelent a gazdasági kultúra viszonylagos tömegesedése (talán párhuzamosan 
más kulturális szférák visszaesésével), a közgazdasági nyelvezet betüremkedése. 
De vitézkedései a közgazdasági kultúrának csak a fogyasztási típusú magyar 
polgárosodással együtt érthetők, és akkor lehetséges átlendülés egy egységesebb 
kultúra felé, ha a polgárosodás is két lábra áll. Bizonyossá válik a vállalkozás és 
lehetővé a nagy gazdaságpolitikai fordulatok befolyásolása, ellenőrzése.

Idetartozónak érzem, hogy megfogalmazzam a polgárosodás másik, napi alternatívája
ként a szakkörökben, egyletekben, olvasókörökben alakított munkáskultúrát. Ezt a szoci
áldemokrata szakszervezeti és részben kommunista napi munkát a Rákosi-korszak elmet
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szette, soha nem is állt helyre. Nagyon hiányzik a Demény Pál és csoportja által kifejtett 
munkásművelés sokoldalú, morális és politikai távlatot egyaránt nyújtó, 25 éven át rend
szeresen folytatott munkájának mintája. Ebben találkozott az értelmiségi és munkás kul
túráiét, eligazított a fogyasztásban, közösséget biztosított alapvető dolgokban.

Valószínűleg ilyen irányba akar jövőképet alakitani a népfőiskola, illetve a 
falusi közösségi kultúra kísérlete.

Érzésem szerint tehát létezik olyan reformata jövőkép, mely távolabbra néz 
az ökonómiánál, és párosul vele (de csak részben miatta) egy tömegesedő köz- 
gazdasági kultúra, amely kiindulási pont lehet egy demokratikus politikai kul
túra irányába.

*

Válság van. „Valóban megdöbbentő jelenetek, amikor a kérdésre, hogy ki 
maradna Magyarországon, ha szabadon el lehetne menni, tizenévesek egy-egy 
osztályában árva három-négy gyerek teszi fel a kezét.”20 A magyarság válaszút 
előtt áll. Drámai gyorsasággal zuhanhat le szellemi és anyagi romlásba.21 Kima
radhat az európai iskolából. Lesz-e választásunk, hogy aki megy, megy, aki ma
rad, marad? „A próféciák »ama napjára« a folyamatosan áramló időben, s poli
tikai kényszerhelyzeteink közepette nem áll módunkban várni...”22

„Meggyfának támasztva a létra 
Mire vár? Mikor volt érdemes 
Meggyért fa tetejére mászni?
Hol van a meggy már? Érik a szöllő.
Valaki gyors ujjakkal pörgeti 
A meglódult naptár lapjait.
Hunyjuk be a szemünket? Elmulasszuk 
a színes pörgetést? Nem, nyitva inkább, 
tágra nyitva! Nézni, látni végig!
Csak meg ne szédüljünk! Mert szédítő, 
ahogy az elhanyagolt kert pörög.
A kert üres lesz, a kert itt marad.
S itt marad benne értelmetlenül.
Kopár meggyfának támasztva a létra.”

Vas István: A létra
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A hazai közvéleményt is egyre inkább foglalkoztató környezetvédelmi prob
lémák világszerte új típusú társadalmi mozgalmakat hívtak életre. (Nálunk az 
egyik legeredményesebb talán éppen az ELTEKISZ-Bizottság Természetvédel
mi Klubja.) Hátterüket, a hagyományos intézményi keretekhez való viszonyu
kat vizsgálja a következő két írás.




