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A cseh értelmiségi él boly
tün dök lé se és bu ká sa

Havel cseh köz tár sa sá gi el nök utol só hi va ta li sza ka -
sza 2003-ban, majd ak tív po li ti kai pá lya fu tá sá nak
vé ge mint ha szim bo li kus pont vol na a ve ze tő ér tel -
mi ség nek a cseh tár sa da lom ban be töl tött ha gyo má -
nyo san élen já ró sze re pe után. Az te hát, hogy ők a
po li ti kai ha ta lom kép vi se lői (bár ha tal mi vo nat ko -
zás ban elit ként em le get ni őket túl zás vol na, igaz, ter -
mi no ló gi a i lag he lyes), s hogy ők er re a tár sa dal mi
ve ze tő sze rep re igényt is tar ta nak.

Ez a vál to zás egye bek mel lett ki ol vas ha tó Havel utód -
já nak, Václav Klausnak vi sel ke dé sé ből is. Bár ő a ki -
lenc ve nes évek de re kán – még Václav Havel ve tély tár -
sa ként – igen csak igye ke zett ki vá ló ér tel mi sé gi nek mu -
tat koz ni, ugyan is – idé zem: – „an  nyi es  szét írt, hogy
pár ját rit kít ja mi fe lénk”, ki fe jez ve ez zel is az ér tel mi sé -
gi ve ze tő ré teg hez tar to zá sát. Ak kor nyil ván ezen a mó -
don akar ta ma gát meg mu tat ni, ám hi va tal ba lé pé se után
nem várt mó don el állt min den in tel lek tu á lis igé nyes ség -
től, és a szó iga zi ér tel mé ben be le tö pö rö dött szo ci a lis ta
kor sza ki elő de i nek kész ru há i ba. Az in tel lek tu á lis igény
és kul tu rá lis szín vo nal a cseh po li ti ká ban már nem hú -
zó erő. Hogy az utol só par la men ti vá lasz tá so kon szin te
sen ki sem ke rült be új ra a hon atyák kö zé a ve ze tő ér tel -
mi sé gi ek kö zül, s hogy még azok sem, akik a ko ráb bi
par la men ti idő szak ban a cseh or szág gyű lés job bik ka -
ma rá ját al kot ták, mind ez a vál to zá sok bi zo nyí té ka. A
nem zet kul tu rá lis ve ze tői kö zé tar to zás már egy ál ta lán
nem aján ló le vél, mint ko ráb ban volt. Ez per sze nem je -
len ti azt, hogy nap ja ink ban a cseh kul tú rá ban sem mi
sem moz dul, vagy hogy az ér tel mi ség szí ne-ja va meg -
szűnt vol na lé tez ni. De ami még is meg vál to zott, a ve ze -
tő ér tel mi ség sze re pe a tár sa da lom ban; a köz pont ból ki -
szo rít va ki sebb ség be ke rült, el veszt ve te kin té lyét és be -
fo lyá sát. Egy szó val má sok ér dek cso port jai mel lett af fé -
le kor lá tolt fe le lős sé gű tár sa ság gá je len ték te len ült. A
cseh tár sa da lom éle té nek fő áram la ta ki ke rü li. Az ér tel -
mi ség ala csony he lyét a tár sa dal mi rang lét rán jel zi át lag
alat ti jö ve del me, vi szony la gos sze gény sé ge a han ga dó
vál lal ko zó ké hoz ké pest. S mint ha in kább ez utób bi ak
ér ték rend jé hez iga zod na a tár sa da lom. Sze gény nek len -
ni vi szont a pén zen ala pu ló ér ték rend sze rint azt je len ti,
hogy si ker te le nek, sőt ne vet sé ge sek va gyunk. Igaz is,
mi fé le fu ra nép ség ez itt, akik in gyen vagy ap ró pénz ért,

pusz tán az ügy irán ti buz ga lom ból okos cik ke ket íro gat -
nak a cseh tár sa da lom ál la po tá ról kis pél dány szá mú ki -
ad vány ok ba, s vi tá kat in dí ta nak, ame lyek bár men  nyi re
szük sé ge sek is, csak rit kán éb resz tik föl az érin tet tek ér -
dek lő dé sét. Ér tel mi sé ge nél kül a cseh tár sa da lom nyil -
ván még bor zal ma sabb, még si vá rabb vol na, de hát ki -
cso da ké pes en  nyi vissz hang ta lan sá got el tűr ni?

Mond juk ki rög tön, bár en nek ki fej té sé re majd ké -
sőbb ke rí tünk sort, hogy a ve ze tő ér tel mi ség pe rem re
ke rü lé se és ki szo rí tá sa a cseh tár sa da lom ha gyo má -
nyos ve ze tő sze re pé ből nem csak a no vem ber utá ni pi -
ac gaz da sá gi esz mén  nyel fel lé pő tár sa dal mi ke ret kö -
vet kez mé nye. Kez de tét a husáki vis  sza ren de ző dés
idő sza ká ban je löl het jük ki. Ek kor a lé te ző szo ci a liz -
mus párt ve ze tői vég le ge sen el vesz tet ték bi zal mu kat az
ér tel mi sé gi elit ben, s ha tal mi szö vet sé gük ez zel fel is
bom lott; a po li ti kai vis  sza ren de ző dés irá nyí tói ad dig
szo kat lan mér té kű en ge del mes sé get kö ve tel tek az ér -
tel mi ség től, de ja vuk in kább a bel ső vagy kül ső emig -
rá ci ót vá lasz tot ta, meg te remt ve így a pol gá ri el len zék
mag vát, lá zon gá sá val óha tat la nul szem be ke rül ve az
ál lam ha ta lom mal. A no vem ber utá ni fej lő dés el lent -
mon dá sos lo gi ká ja, hogy a ve ze tő ér tel mi sé gen ezért a
meg tor lás, va gyis a je len ték te len ség be szo rí tás, igaz,
más égisz alatt, épp a Václav Klaus ve zet te jobb ol dal
mű ve, bár en nek a szárny nak el ha tá ro ló dá sa a leg han -
go sabb a kom mu niz mus tól. (Ők a vis  sza ren de ző dés
idő sza kát táv lat ta lan nak, er köl csi leg ni hi lis tá nak
mond ják s a lé te ző szo ci a liz must pe dig a nem ze dé ket
leg mé lyeb ben súj tó bal lé pés nek.)

Jól le het a ve ze tő ér tel mi ség nek so ha nem volt köz -
vet len ha ta lom a ke zé ben, de még is lett be fo lyá sa, mert
lét re hoz ta és hi te le sí tet te a tár sa da lom ér ték rend jét, s
mér ték rend jé vel és lé te zé se meg ha tá ro zó je gye i vel
alap ve tő en ha tott rá és ala kí tott raj ta. Sze re pe nem csak
esz mé nye ket, ha nem mér cét te rem tő is volt. A ve ze tő
ér tel mi ség kép vi se lői a vi sel ke dés és cse lek vés olyan
kö ve tés re mél tó min tá it és pél dá it hor doz ták (gyak ran
nyil ván esz mé nye sít ve eze ket), ami lyet a cseh ha gyo -
mány ban a po li ti ku sok szin te so ha sem mu tat tak; a szo -
ci a lis ta idő szak ról most in kább szem le süt ve hall ga tunk.
Épp a kul tu rá lis élen já rók ból ver bu vá lód tak a mo dern
cseh ál la mi ság el ső idő sza ká nak olyan kép vi se lői, mint
Masaryk és bi zo nyos ér te lem ben Beneš. (Ér de kes, hogy
a cseh szlo vák kor mány el ső két né met mi nisz te re,
Franz Spina és Robert Mayr-Harting is a kul tu rá lis elit -
hez tar to zott; a né met ki sebb ség ön kén te le nül is kö vet -
ve a cseh min tát, ha son ló képp vi sel ke dett, mint a sa ját
ál la mi ság nél kü li pél da adók az Osztrák–Magyar Mo -
nar chi á ban, már ami a po li ti kai hi va ta lok kép vi se lő i nek
a ki vá lasz tá sát il le ti.)
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A kul tú ra sze re pe meg vál to zik

A kul tu rá lis elit ha gyo má nyo san biz tos sze re pe a cseh
tár sa da lom ban köz tu dot tan ös  sze függ a cse hek ti zen ki -
len ce dik szá za di tör té nel mi hely ze té vel, ami kor is füg -
get len sé gi tö rek vé se i nek az Osztrák–Magyar Mo nar -
chi á ban önál ló ál la mi ság nél kü li nem zet ként adott han -
got. A mű velt sé gi ja vak itt, az ér ték rend jé ben kon zer va -
tív föl bir to kos ság rö vid ide ig tar tó, de nem ze ti ön tu da -
tot ser ken tő kez de mé nye zé sé től el te kint ve, szin te egye -
dü li for rá sai vol tak an nak, hogy a cse hek lé te zé sü ket ar -
ti ku lál ják és ki ala kít sák nem ze ti együ vé tar to zá suk tu -
da tát. A kul tú ra a po li ti ka he lyet te sí tő jé vé vált, a szín -
ház pe dig pó tol ta a par la men tet, mi köz ben mind ket tő
po li ti zált. A kul tú rá nak ez a sa já tos je len tő sé ge nem
csak cseh kü lön le ges ség, mert eb ben az idő szak ban a
sok nem ze ti sé gű oszt rák bi ro da lom más nyel vű né pes sé -
geire is ér vé nyes volt.

En nek a kul tu rá lis túl súly nak fon tos ré szét ad ta a
mű velt ség ér vény re jut ta tá sa, kap cso lód va a kul tu rá lis
nem zet fo gal má hoz, mert ez lett a cseh fel vi lá go so dás
óta a meg ma ra dás és a fej lő dés leg főbb zá lo ga. A mű -
velt ség – nem ha szon ta lan er re épp nap ja ink ban em lé -
kez tet ni – ek kor mé lyen de mok ra ti kus je len tést ka pott,
le he tő sé get ad va min den ki nek, hogy ér tel me seb ben,
gaz da gab ban és tu da to sab ban for mál ja meg éle tét. Itt
egy szer re volt fon tos min den egyén és a nem ze ti ön tu -
dat. A cseh ha gyo mány ban a mű velt sé get a tár sa dal mi
fej lő dés leg jár ha tóbb út ja ként ér tel mez ték és ér té kel ték.

A mű velt ség és a mű vé szet ilye tén fel fo gá sá nak,
va gyis a nem ze ti ön meg va ló sí tás köz pont ba ál lí tá sá nak
egyik kö vet kez mé nye lett, hogy a kul tú ra alá ren de lő -
dött a nem zet szol gá la tá nak. Így az tán a mű vé sze tek
tár sa dal mi fel ada tát gyak ran a nem ze ti ér té kek köz vet -
len szol gá la tá vá fo koz ták le; s ez két év szá za da tor kollt
el ke se re dett csa tá ro zá sok ba a ha gyo mány őr zők és a
mo der nek, az az vi lág pol gár ok kö zött, mi vel ez utób bi -
ak a kul tú rá nak na gyobb te ret sze ret tek vol na, mint
ami lyet ne ki a szű kös nem ze ti ér dek kép vi se let adott.

A ké sőb bi ek ben, ami kor te hát a ti zen ki len ce dik szá -
zad má so dik fe lé ben for má lód ni kez dett a cseh po li ti kai
kép vi se let és meg ala kul tak az el ső ér dek vé del mi pár -
tok, a ve ze tő ér tel mi ség je len tet te a tar ta lé kot, ahon nan
a cseh köz ügy szol gá lói ki raj zot tak. Más mód ak kor
nem adó dott. Az át me net pe dig az egyik cso port ból a
má sik ba még jó ide ig zök ke nők nél kül zaj lott. 

A kul tu rá lis elit tár sa dal mi cso port jai rang ju kat lé -
nye gé ben a cseh ál la mi ság 1918-as meg újí tá sa után is
meg tar tot ták. Kö zü lük el ső sor ban Masaryk em lí ten dő,
aki sze mé lyé ben mind két cso por tot kép vi sel te, s aki te -
kin té lyé nél fog va eh hez a foly to nos ság hoz alap ve tő en

hoz zá já rult. Eb ben nyil ván sze re pet ját szot tak az
elnökhöz közeli tár sa sá gok, mint pél dá ul a „pén te ke -
sek”, vagy a Karel Čapekhez ha son ló sze mé lyi sé gek,
akik a kul tú rá nak és a cseh re pub li ká nus gon do lat nak
egy aránt el kö te le zett jei vol tak.

Hoz zá já rult eh hez a bal ol dal hoz sok szál lal kö tő dő
erős avant gárd kul tú ra is. A bal ol da li for ma bon tók a
kul tú rát a tö me gek fel sza ba dí tá sá nak esz kö ze ként, az
al ko tás köz kinc  csé té te lé vel kép zel ték el, ami kor majd
min den em ber köl tő lesz, s ez bi zo nyos ér te lem ben elő -
le gez te a há bo rú utá ni idő szak kul tu rá lis esz mé nyét,
va gyis a szo ci a liz mus egyik ide o ló gi ai pil lé rét.

Az el ső köz tár sa ság fel bom lá sa és a ná ci meg szál lás
után a cseh kul tú ra vis  sza tért ré gi sze re pé hez, a ve szé -
lyez te tett nem zet azo nos sá gá nak vé del mé hez, akár csak
a nem ze ti meg új ho dás ide jé ben. Míg a nem zet po li ti ku -
sai, nyer sen ki mond va, el me ne kül tek az zal, hogy a nép
aka ra ta el le né re el fo gad ták a mün che ni dön tést, majd
tény le ge sen is kül föld re tá voz tak, az írók, köl tők és mű -
vé szek he lyü kön ma rad va át vet ték a nem zet őr ző i nek
sze re pét. A kul tú ra még a ha lál tá bor ok ke gyet len sé gé -
ben is erőt adott az em be ri mél tó ság meg őr zé sé hez, de
gyak ran ma gá hoz a pusz ta élet hez is. („Ahol cse hek, ott
kul tú ra is volt”, így fo gal maz ta meg ta pasz ta la tát az
egyik ravensbrücki női fo goly.)

Az em be ri lé lek mér nö kei és a tár sa da lom
lel ki is me re te

Bár a szo ci a liz mus ban a mű velt ség nek és a kul tu rá lis
elit nek fon tos sze re pe lett vol na, azt pusz tán a szo ci a liz -
mus ép pen idő sze rű ide o ló gi ai el kép ze lé sek sze rin ti
szol gá la tá ra kor lá toz ták. Ez úgy is ér tel mez he tő, hogy
kez det ben, bár a sztá li niz mus és a pro le tár dik ta tú ra erő -
sza kos ke re tei közt, de alig ha nem tu da to san és stra té gi -
a i lag is ösz tö nöz ve, a kul tú rát a nem ze ti meg új ho dás
szel le mé ben, te hát a nép ér de ke i nek tá mo ga tá sa ként
kép zel ték el. Ak kor a mű velt ség a szo ci a liz mus meg -
épí té sé nek esz mé nye alá ren de lő dött, mint ha ez a po li -
ti kai ke ret vol na a nép ural mi tö rek vé sek leg meg fe le lőb -
bi ke. A cseh kul tú ra ha la dó ha gyo má nya i hoz va ló fo -
lya mo dás, ahogy ak ko ri ban mond ták, moz gó sí tó ere jű
volt. A bal ol da li ide a lis ták szá má ra, s mi vel tár sa dal mi
ará nyuk a má so dik vi lág há bo rús cseh ta pasz ta la tok után
nem volt cse kély, a nem zet egyen jo gú sí tá sa, úgy mond,
ter mé sze te sen szo ci á lis egyen jo gú ság gá vál to zott át, sőt
eb ben csú cso so dott ki. A kom mu nis tá nak ne ve zett párt
nem csak az ide o ló gi át, ha nem a kul tú rát is sa ját cél ja i -
nak ren del te alá. Mi köz ben az em ber fel sza ba dí tá sá nak
esz mé nye a sztá li niz mus kö rül mé nyei kö zött a szo ci a -

55

európai figyelõmájus



lis ta ter me lé si vi szo nyok ba va ló be ta go zó dás kér dés kö -
ré vé tor zult, az írók nak a nem zet lel ki is me ret ének sze -
rep lő i ből a lé lek mér nö ke i vé kel lett vol na vál toz ni uk.

A kul tú rát ide o ló gia ál tal gyar ma to sí tó tö rek vés lel -
kes és buz gó kép vi se lői fő leg azok a fi a tal ér tel mi sé gi -
ek vol tak, akik kom mu nis ta meg győ ző dé sü ket a szo ci -
a lis ta iro da lom ból, s nem pe dig a má so dik vi lág há bo rús
kom mu nis ta párt po li ti ká ból me rí tet ték. E kul tu rá lis po -
li ti ka eköz ben rá adá sul meg mu tat ta ár nyé kos ol da lát is,
ami hos  szú bör tön éve ket je len tett azok nak az al ko tók -
nak, akik az ál la mi ide o ló gi át vis  sza uta sí tot ták, vagy
leg alább is az ef faj ta gya nú ár nyé ka rá juk ve tőd he tett.
Pél dá ul a mo dern ka to li kus kul tú ra kép vi se lő i re, mint:
Bedřich Fučíkra, Zdenek Kalistára, Růžena Vackovára,
Jan Zahradníčekre meg a töb bi ek re. Egy idő re azok a
köl tők, írók is hall ga tás ra kény sze rül tek, akik nem fér -
tek be le a szo ci a lis ta iro da lom szű kös ke re té be, mint
pél dá ul Jakub Deml, Jaroslav Durych, Vla di mír Holan
és František Hrubín. Akadt köz tük író, mint Jaroslav
Seifert is, aki a há bo rú előtt bal ol da li volt. Az egyik leg -
kü lö nö sebb kép vi se lő jü ket, Záviš Kalandrát a sztá li nis -
ták ki vé gez ték, s az már ti tok ma rad, mi tör tént vol na
Kurt Konraddal, Milena Jesenskával, meg a töb bi ek kel,
ha túl élik a há bo rút.

Az ide o ló gi á nak ezek ből a gyar ma ti kö tel me i ből a
cseh kul tú ra vi szony lag gyor san kez dett ki bon ta koz ni,
ami kor a kul tu rá lis elit há bo rú utá ni kék in ge se i nek nem -
ze dé ke sa ját bő rén ta pasz tal ta meg a szo ci a lis ta el mé let
és gya kor lat köz ti el lent mon dá so kat, s ab ban az idő -
szak ban lett fel nőtt, ami kor a tör té nel mi hu sza dik kong -
res  szus után le he tő vé vált a sztá li niz mus és a sze mé lyi
kul tusz tor zu lá sa i nak bí rá la ta. A Květen (Má jus) cí mű
fo lyó irat meg ala pí tá sa és az abszt rakt mű vé szet fo ko za -
tos re ha bi li tá ci ó ja je len tet te a kul tú ra füg get le ne dé sét a
po li ti ká tól; s ez pe dig a hat va nas évek ele jé től, át küzd -
ve az időn kén ti aka dá lyo kon, a hu sza dik szá zad cseh
mű velt sé gé nek és mű vé sze té nek leg ter mé ke nyebb idő -
sza kát je len ti. A kul tu rá lis elit fo ko za to san vál lal ta a
szo ci a lis ta tár sa da lom élő lel ki is me ret ének sze re pét.

Ez a fo lya mat a szo ci a liz mus meg új ho dá sá ról foly ta -
tott szen ve dé lyes vi ták és a há bo rú előt ti avant gárd ér -
té kek fel élesz té sé nek ide jén zaj lott. Az új po li ti kai esz -
mény a de mok ra ti kus szo ci a liz mus lett, amely elad dig
meg va ló sít ha tat lan nak és fe lül múl ha tat lan nak lát szott.
Mind ez ter mé szet sze rű en a párt ap pa rá tus el avult szer -
ke ze té vel foly ta tott ál lan dó küz del met is je len tet te, de a
cseh kul tú rá nak már az osztrák–magyar idők től fog va
vol tak gaz dag har ci ta pasz ta la tai, és re me kül ka ma toz -
tat ta őket, s nem is min den ra vasz ság nél kül, ahogy er -
ről az ide o ló gi a i lag „ké tes” ki ad vány ok be ve ze tői vagy
utó sza vai mind má ig ta nús kod nak. Mint er re Ivo

Fleischmann szel le me sen utalt, a há bo rú utá ni értel -
miségi él boly épp ek kor, a negy ve nes éve i nek kü szö bén
érez het te a „re pub li ká nus for du lat” el ső meg ráz kód ta tá -
sa it. Az el ső köz tár sa ság sok fé le örök sé ge, amel  lyel
kép vi se lői fi a tal sá guk ban vi as kod tak, és ami vel szem -
be sze gül tek, egy idő után hir te len a de mok rá cia olyan
örök sé ge ként je lent meg, mely a szo ci a lis ta tár sa da lom
szá má ra is el fo gad ha tó ér ték ké vált. Vá rat lan mó don
meg újult hát a szo ci a lis ta út cseh szlo vák mo dell je, ösz  -
sze köt ve Mar xot és Masarykot. Kosík köny ve, a Konk -
rét di a lek ti ká ja, majd a le gen dás 1967-es cseh író szö -
vet sé gi köz gyű lés már az össz tár sa dal mi esz me cse re ré -
szé vé vált, s ez te tő ző dött a prá gai ta vas  szal.

Eb ben az esz me cse ré ben, amely az él he tő szo ci a liz -
mus köz na pi mér cé jé ül az em ber fel sza ba dí tá sá nak esz -
mé jét ál lí tot ta, a kü lön fé le ve ze tő párt tes tü le tek be szét -
szórt kul tu rá lis elit nek, egé szen a KB-ig fel me nő en je -
len tős ré sze volt. Emel lett ter mé sze te sen an nak a tár sa -
dal mi fo lya mat nak ve ze tő ere je ként is fel lép tek, amely -
ben a nép új ra szu ve re ni tást ka pott. A mű vé sze ti szín tér,
ha gyo má nyo san fő leg az író ké, mint ha az egész tár sa -
da lom min dig is lé te ző po li ti kai becs vá gyá nak szó szó -
ló ja ként nyert vol na ál ta lá nos meg bí za tást. Jól le het a
kom mu nis ták, akik ek kor re for me rek ként sze re pel tek, a
ma guk mód ján el szá mol tak a párt tal, ki mond va csa ló -
dott sá gu kat, mi vel a há bo rú után olyan esz mé nyek szol -
gá la tá ba sze gőd tek, ame lye ket a párt, már ré gen az előtt,
1929-ben el árult, no ha az ek ko ri pártbenjáminok er ről
mit sem tud tak. Bár a prá gai ta vasz ha tal mas fel sza ba -
dí tó áram lat ként el bű völt min den kit, aki ben ne élt, saj -
ná la tos, hogy a kul tu rá lis elit nem lát ta kel lő vi lá gos -
ság gal a le he tő sé ge it, vagy épp túl lép te ha tás kör ét, mert
szak ér tel me már nem fe lelt meg az ál la mi ság fej lett for -
má i nak, igaz, ma ga az ál lam for ma is dur ván an ti de -
mok ra ti kus volt. S a kul tu rá lis elit tet szel gé se a tár sa da -
lom meg men tő jé nek sze re pé ben gyak ran kor té vesz tet -
ten a nem ze ti meg új ho dás fel ira ti vi lá gát kö vet te. A
cseh ál la mi ság ötö dik év ti zed ében már idő sze rűt len
volt, hogy a kul tú ra he lyet te sít se a po li ti kát és – kép le -
te sen szól va – a szín ház vagy a Literárne noviny (Iro -
dal mi Új ság) szer kesz tő sé ge a CSKP KB-t. Nyil ván a
bá mu la to san spon tán, szí vet és lel ket meg in dí tó po li ti -
zá lás is oka volt, igaz, hí ján a szí vós ság nak és a tá ga -
sabb po li ti kai lá tó kör nek, sőt a nem zet kö zi hely zet ér té -
ke lé sé nek is, s ez meg is mét lő dött, bár lé nye gé ben ma -
ga sabb szín vo na lon és na gyobb lá tó kör rel 1989 no vem -
be ré ben is, mint egy elő je lez ve a kul tu rá lis elit szét hul -
lá sát a no vem ber utá ni idő szak ban. Csak hogy itt sem
hat van nyolc ban, sem nyolc van ki lenc ben más faj ta ter -
mé sze tes po li ti kai erő, amely a szót ké rő tár sa da lom ne -
vé ben fel lé pett vol na, nem lé te zett.
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Harc a vi lág ma gya rá zat jo gá ért

A párt ap pa rá tus po li ti kai szer ke ze té be va ló „be avat ko -
zás nak” kö szön he tő en vált min de nek előtt a kul tu rá lis
elit a ha ta lo mért ví vott harc ban nem an  nyi ra szö vet sé -
ges sé, ha nem in kább ve tély társ sá. Per sze nem cse lek -
vő vagy tény le ges po li ti kai ha ta lom ról van szó, ha nem
a vi lág ma gya rá zat jo gá ról. Más kép pen szól va: harc
azért a jo gért, hogy ura lom ra jus son a tár sa da lom ban
tör té nő vál to zá sok ér tel me zé sé nek pa ra dig má ja, va -
gyis harc az em be ri lel kek fö löt ti ha ta lo mért. Pont eze -
ket a ha tal mi struk tú rá kat nem en ged ték a kom mu nis -
ták ki ra gad ni a ke zük kö zül. S ez zel a párt új hely zet -
be ke rült, mert ad di gi egyez sé gük sze rint a kul tu rá lis
elit tel osz toz tak a vi lág ér tel me zés ha tal mán, és a kul -
tú ra en nek a pa ra dig má nak társ al ko tó ja volt. Nem ki -
zárt, hogy mind ezt az ek ko ri ban a Tvářban (Arc) pub -
li ká ló Václav Klaus is fel is mer te.

E vi lág ma gya rá zat jo gá ért ví vott harc foly ta tó dott
húsz év vel ké sőbb, 1989 no vem be ré ben is. De nem a
pol gá ri el len zék és lát szó lag erős kom mu nis ta ha ta lom
kö zött. A harc te hát 1989 no vem be ré ben is a vi lág ér -
tel me zé sé nek jo gá ért folyt, va gyis az em be ri lel kek fö -
löt ti ura lo mért, s mi vel a kom mu nis ta re zsim ve re sé ge
ezt egy idő re el fed te, ké sőbb vált lát ha tó vá, hogy a
küz de lem a sza ka dá rok, va gyis a kul tu rá lis elit po li ti -
kai el len zé ke meg a köz gaz dász Václav Klaus kö ré
cso por to su ló erők kö zött fo lyik, s ez utób bi ak szer vez -
ke dé sé ből jött lét re vé gül a Pol gá ri De mok ra ta Párt
(ODS). E párt mag vát az ala pí tó köz gaz dász ok al kot -
ták, s mind má ig ők az irá nyí tói, s ez új je len ség a cseh
po li ti kai elit tör té ne té ben. E vál lal ko zók zö me ab ba a
nem ze dék be tar to zik, ame lyik a prá gai ta vasz után
szak mai kar ri er je kez de tén volt, a hely zet ad ta két sé -
gek kö zött dönt he tett, hogy vagy emig rál, il let ve az
ek ko ri ban szer vez ked ni kez dő el len zék be so ro ló dik,
vagy pe dig al kal maz ko dik az új vi szo nyok hoz. A köz -
gaz dász ok szá má ra az al kal maz ko dás nyo má sa lé nye -
ge sen ki sebb volt, mint pél dá ul a szel lem tu do mány -
ban, és le he tő vé tet te szá muk ra a gaz da sá gi ága za tok -
ba va ló be ta go zó dást, anél kül, hogy a vis  sza ren de ző -
dé si párt po li ti ká val azonosulniok kel lett vol na. Ná luk
ez az el ide ge ne dés sa já tos for má ja lett, az zal hogy ér -
ték rend jük köz pont ját és irá nyult sá gu kat az erő sen ku -
dar cos cseh tár sa dal mon kí vül re he lyez ték. Ez szem lá -
to mást meg mu tat ko zott ab ban, hogy Klaus Eu ró pa
utol éré sé nek szük sé gé ről be szél ott, ahol Havel az Eu -
ró pá ba va ló vis  sza té rést hang sú lyoz za. Klaus nem ze -
dé ké nek több tag ja a gaz da sá gi neo li be ra liz mus ér ték -
rend jé hez sze gő dött, re mél ve, hogy a sza bad pi ac gaz -
da ság ígé re te a tár sa da lom va la men  nyi funk ci ó já nak

szer ve ző el vét is je len ti, így meg sza ba dul nak min den
ide o ló gi ai ko lonc tól, ami vel tor kig vol tak. De azt nem
vet ték ész re, hogy a pi ac gaz da ság ef fé le üd vö zí tő nek
vélt ha tal ma megint csak ide o ló gia, mert az éle tet gaz -
da sá gi ala pok ra he lye zi (nem lát va a má ra már érez he -
tő vég ze tes ha tást, ami vel így az em be ri kö zös sé gi ér -
zést sújt ja), va gyis hogy az ide o ló gia nél kü li sé ge nyil -
ván va ló an csa ló ka.

Ab ban a hely zet ben, ami kor a nyil vá nos ság fi gyel mét
még min dig a kom mu niz mus hi he tet len ve re sé ge fog lal -
ta le, az új de mok ra ti kus tár sa da lom két el lent mon dó né -
zet rend sze re ver seny zett egy más sal: Havelé, te hát az
iga zi el len zé ki kul tu rá lis elit kép vi sel te politikátlan po li -
ti káé, va gyis a pol gá ri tár sa da lom esz mé nye, kö ve ten dő
min tá it az el ső köz tár sa ság ból me rít ve, s ve le szem ben
Klaus neo li be rá lis de mok ra ti kus esz mé nye, mely ben pe -
dig a pi ac lett min den tár sa dal mi funk ció ér ték rend je. A
kul tú rá nak itt nem le he tett más sze rep kö re, csak amit a
pi a ci vi szo nyok kö zött ki har col hat ma gá nak.

A rá hang zás fon tos sá ga

Hogy az em be ri lel ke kért ví vott ha tal mi harc nak mi lett
a vé ge, köz is mert. Václav Klaus ér tel me zé se sze rint az
ál lam lé nye gé ben a pi a ci fo lya ma tok ki zsák má nyo ló ja,
s ez az ér tel me zés mód fe lett meg fe lelt ab ban a hely zet -
ben, ami kor a szo ci a lis ta köz va gyon fel osz tá sá val fel -
hal mo zó dott a ma gán tő ke; bár e fel fo gás ak ko ri ban
nem ara tott osz tat lan si kert, a ké sőb bi ek ben, a ki lenc ve -
nes évek ele jén, az át ala kí tá si fo lya mat dön tő sza ka szán
kez dett érez he tő en ura lom ra jut ni. A pénz re és a nye re -
ség re épü lő új ér ték ori en tá ci ót az el bi zony ta la no dott és
a mo rá li san ki üre se dett cseh tár sa da lom mint „nyu gat -
ról jö vő új don sá got” más aján la tok hi á nya és csök kent
ön be csü lé se mi att kész ség gel el fo gad ta.

Az el len zé ki kul tu rá lis elit pe dig, amely a nem zet lel -
ki is me re te ként két év ti ze dig hor doz ta a husáki vis  sza ren -
de ző dés ter he it, el ját szot ta azt a ha tal mas le he tő sé get,
amely a kom mu nis ta re zsim ka pi tu lá ci ó ját elő se gí tő al -
ku do zá sok ré vén adó dott szá má ra. Így Václav Klausnak
a pa ra dig ma-vál to zás nál a szó va ló di ér tel mé ben szö vet -
sé ge sei let tek. Klaus né hány ügyes csel fo gás sal a kul tú -
rát a po li ti kai spekt rum bal sar ká ba utal ta és min den faj ta
el mél ke dést a mű vé szet tár sa dal mi funk ci ó já ról kom mu -
nis ta fer tő zés ként rá gal ma zott, mi vel az egy párt rend szer -
ben az ál lam fel ügyel te a kul tú rát, s ez a kul tu rá lis kö zös -
sé gen be lül is oko zott fél re ér té se ket. A kul tu rá lis elit mo -
rá lis és po li ti kai ér té ke i ről vagy az erős kul tú rá ról mint a
Pol gá ri De mok ra ta Párt ha tal má nak ve tély tár sa i ról eb ben
a bi zony ta lan hely zet ben még nem es he tett szó.
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Az a ma gas ra emelt sza bad ság esz mény, amely az el -
len zé ki ek cél ja volt, ve ze tett ah hoz, hogy a sza bad kul -
tú ra egy sze rű sí tett fel fo gá sa ér vé nye sült – négy év ti ze -
des tor zí tó ta pasz ta lat után az ál lam szol gá la tá ban –, te -
hát csak füg get le ned jen min den tár sa dal mi funk ci ó tól,
mert bár mi lyen szol gá lat sza bad fej lő dé sét csor bí ta ná.
Em lék szem, hogy a ki lenc ve nes évek ele jén a Literárne
noviny (Iro dal mi Új ság) fi a tal szer kesz tő je mi lyen büsz -
kén ér te sí tett a lap fo lya ma to san csök ke nő pél dány szá -
ma i ról, mert eb ben is ki ad vá nyuk ér té ké nek és sza bad -
sá gá nak je lét lát ta. A sza ka dá rok cso port ja is adó sa ma -
radt az zal a tár sa da lom nak, hogy ki fejt se el gon do lá sát a
kul tú rá nak egy de mok ra ti kus ál lam ban el fog lalt he lyé -
ről és sze re pé ről. Rá adá sul köz ben alap ve tő en meg vál -
to zott a po li ti ká hoz és a kö zös ség szol gá la tá hoz va ló vi -
szony is. Hi szen a mű vé szet po li ti kus sá ga nem alá ren -
de lő dés, ha nem már az ógö rög drá ma írók tól a va ló di kö -
zös ség hely ze tét fe je zi ki, s ép pen az ös  sze té veszt he tet -
len esz té ti kai esz kö zök ré vén. Az esz té ti ka és eti ka kap -
cso la tá ban, e ket tő sze re pé nek meg vál to zá sá ban, ál ta -
luk, a kü lö nös és a sa já tos vi szo nyá ban re a li zá lód hat a
mű vé szet tár sa dal mi funk ci ó ja, te hát csak köz vet ve,
va gyis esz té ti kai ere je ré vén, nem pe dig po li ti kai rá be -
szé lés ként. Ahol ez a vi lág kap cso lat hi ány zik, a mű vé szet
ma gán üg  gyé vá lik, a mű vész csak ön ma gá ról be szél,
ön ma gá nak, ami a leg több ször nem túl ér de kes, ahogy ez
a no vem ber utá ni cseh iro da lom ban is ész lel he tő.

A cseh kul tú ra tár sa da lom ban be töl tött he lyé nek le -
fo ko zá sá ban, rá adá sul a sza bad ság ne vé ben, job ban
mond va, eb ben az ön le fo ko zás ban a no vem be ri vál to -
zá sok után, te vé keny részt vál lal tak a kul tu rá lis mi nisz -
te rek is, Milan Lukessel kez dő dő en, foly ta tód va Milan
Uhdehen és Pavel Tigriden át – e két utób bi a pol gá ri
el len ál lás ból ke rült bár sony szék be. Mind ed dig csak
Pavel Dostál igye ke zett mű vel he tő vé ten ni a cseh kul -
tú ra dur ván fel tört ta la ját.

A kul tú ra hely ze te a cseh tár sa da lom ban to vább ra is
vi gasz ta lan. Ez egy részt el szi ge telt sé gé ből kö vet ke zik,
más részt az író nem ze dé kek köz ti kap cso la tok és pár be -
széd hi á nyá ból, lé vén, hogy ke vés az át ü tő en ha tá sos
mű vész és kri ti kus, akik kész ség gel kép vi sel nék és nép -
sze rű sí te nék a szak ma ér de ke it, akár a mé di á ban is.
Még a leg rá ter met teb bek sem pusz tán azért van nak szí -
nen, hogy sze rény mó don meg él je nek, így egyik fel -
adat ból a má sik ba ka pó jö ve de lem hal mo zók ká vál nak.

A hely zet vi szont rend kí vül ko moly. A globalizált
vi lág ban a kul tú ra egye di sé ge és ös  sze té veszt he tet -
len sé ge s kö röt te a tár sa da lom és a nép ös  sze fo gá sá -
ból kö vet ke ző kol lek tív iden ti tás és az ott ho nos ság
szük sé ges fel té te le an nak, hogy a mi vi lá gunk ból ne
vál jon za va ros katyvasz, amely ben gyö kér te len em -
ber kék sod ród nak ide-oda, ahogy a vi lág majd mind -
egyik ré szén lát ha tó. Két sze re sen ér vé nyes ez a kis
nem ze tek re, akik gaz da sá guk ere jét a kul tú ra ös  sze té -
veszt he tet len sé gé vel tud ják meg tar ta ni, mi köz ben kö -
röt te a kö zös ség sa já tos éle tét éli. A kul tú ra csak a
pol gár ság gal köl csö nös kap cso lat ban fej lőd het: a kul -
tú rá nak szük sé ge van a pol gár ra, ahogy a pol gár nak is
a kul tú rá ra, mert eb ben tük rö ző dik a kö zös ség. Kul tú -
ra nél kül a tár sa da lom ha lott. A neo li be ra liz mus nak
vi szont nincs szük sé ge pol gár ra. Be éri a fo gyasz tó -
val, aki nek sem kul tú rá ra, sem sza bad ság ra nincs igé -
nye, be éri a fo gyasz tás sza bad sá gá val.

A kul tu rá lis elit nek nap ja ink ban ke res nie kell he lyét
a pol gá rok kö zös sé gé ben. Az ő kul tu rá lis szük ség le tük
af fé le hang szek rén  nyé vál hat. S föl erő sít he tik a hu mán
ér tel mi ség sza va it an  nyi ra, hogy a po li ti kai ve ze tés is
kény te len lesz meg hal la ni.

(Listy 2006/6)

Var ga Im re for dí tá sa
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PETR KRÁL (1941) – köl tő, pró za író, es  szé író, mű for dí tó. Film mű -
vé sze ti Fő is ko lát vég zett, a film(művészeti) iro da lom te rü le tén szer -
kesz tő ként dol go zott. 1968-ban Fran cia or szág ba emig rált, 1989 után
rö vid ide ig a pá ri zsi cseh szlo vák nagy kö vet ség al kal ma zott ja volt.
Cseh és fran cia nyel ven pub li kál, fran cia nyelv ből és nyelv re is for -
dít. Ver ses kö te tei: Právo na šedivou (Jog az őszü lés re), Soukromý
život (Ma gán élet), Staronový kontinent (Meg újult kon ti nens), Pro
anděla (An gya lom nak), Masiv a trhliny (Szik la és re pe dés), Přesuny
(El moz du lá sok). Pró zai mű vei: Pařížské sešity (Pá ri zsi fü ze tek),
Základní pojmy (Alap fo gal mak), Arco a jiné prózy (Arco és más
szö ve gek). Ta nul má nyai: Voskovec a Werich čili Hvězdy klobouky
(Voskovec és Werich avagy a ka la pok csil la gai), Groteska čili
Morálka šlehačkového dortu (Gro teszk avagy a tej szín ha bos tor ta
mo rál ja). 2006-ban az Akropolis Ki adó gon do zá sá ban je lent meg az

Úniky a návraty (Me ne kü lé sek és vis  sza té ré sek) cí mű köny ves be -
szél ge té se. 2006-tól Prá gá ban él. 

ALENA WAGNEROVÁ (1936), író, új ság író és mű for dí tó. Töb bek közt
Milena Jesenská, Franz Kaf ka éle té vel és mű vé sze té vel, va la mint a
cseh–né met kap cso la tok kal fog lal ko zik. Köny vei: České ženy (Cseh
asszo nyok, 2003), Dvojitá kaple (Iker ká pol na, 1991), Milena Jesenská
(1996), Neodsunuté vzpomínky. Česká zkušenost pohraničí (Ki to lon -
co lat lan em lé ke ink. Cse hek kül föl di ta pasz ta la tai, 2001) Odsunuté
vzpomínky. Z vypravení mých sudetoněmeckých generačních
vrstevníků (Ki to lon colt em lé ke zet. Szu dé ta né met nem ze dé kem
útrakelése, 1993) Ohnisko nepokoje. Hermann Kaf ka a jeho rodina
(A nyug ta lan ság gyúj tó pont ja. Hermann Kaf ka és csa lád ja, 2003).
2005-ben ne ki ítél ték a Listy fo lyó irat Pe li kán-dí ját. Saarbrückenben él.


