
szintjén él; a mai Magyarországon az alapsegély 28.700 
forint. Darvas Ágnes szavai szerint nem arról van szó. 
hogy nem akarnak dolgozni, hanem az, hogy nem tud
nak. s ez a fő gond. A rendszerváltás után mindenhol 
tapasztalható volt a felpezsdülés (oktatás és ellátórend
szerek). de ebből jelentős mértékben kimaradtak a hát
rányos helyzetű gyermekek. Példákat is felsorolt: az 
ilyen kistérségekben a védőnői állások betöltetlenek, 
mert elláthatatlanok. az iskolákban hiányoznak a nap
közis szolgáltatások, a délutáni foglalkozások, sok eset
ben az iskolák nehéz anyagi helyzete döntő fontosságú. 
Az ilyen szolgáltatáshiányok pedig újratermelik az 
egyenlőtlenségeket.

III. A romák helyzetéről
Köles Sándor először a Demokratikus Átalakulásért 

Intézetről beszélt, amely öt éve alakult, és a demokra
tikus átmenet tapasztalatait hivatott megosztani az ép
pen átalakuló nemzetekkel. Az általános bevezető, a pe
remre szorulás, a gyermekszegénység elleni harc felvá
zolása után Köles Sándor a romák helyzetéről beszélt, 
ami megfogalmazása szerint leginkább a kirekesz
tettség állapotában van. Szociológusként tapasztalja és 
kutatja a romák magyarországi helyzetét is. A romák 
helyzeténél a gond fő gyökere a történelmi dimenzió, 
azaz az elmúlt politikai rendszerek tevékenysége vagy 
éppen tétlenkedése. Ugyancsak szólni kell a területi és 
a szociális dimenzióról, amelyek ütközésénél találkoz
hatunk az elkülönítés, a szegregáció kérdéskörével, an
nak megjelenésével, egyre fokozódó terjedésével.

A harmadik kiindulópont pedig a demokráciák 
törékenysége; ahogy a beszélgetés alatt Köles Sándor

1989 a változás éve volt az ország, sőt. egész Európa 
számára. Valami új kezdődött, valami más, amit egy 
jobb életbe, egy igazságosabb, tisztább, okosabb világ
ba vetett hit vezérelt. A mai egyetemisták -  köztük én 
is -  ekkor még a politikai változások helyett inkább az 
óvodában tapasztalt változásokkal voltak elfoglalva: a 
buta fakockák helyett igazi legómásolat, zsírkréta 
helyett színes ceruza és vízfesték, és az örökké gyűlölt 
kék köpenyt is átadtuk a múltnak. Mi így emlékszünk a 
rendszerváltásra. Hogy a Rózsaszín csoporton túli vi
lágban mi is történt, azt már nekünk is úgy mesélik a 
szüléink, a nagyszüleink, az idősebbek.

Húsz évvel rendszerváltás után -  az emlékezésen túl 
-  időszerű feltenni a temérdek kérdést. Ám húsz évvel 
a rendszerváltás után a kérdések már nem úgy merülnek 
fel, mint öt vagy tíz évvel később, hiszen felnőtt egy 
nemzedék, amely újravizsgálja és újrakérdezi a múltat. 
A mi nemzedékünk már nem „abban a rendszerben” 
szocializálódott, hanem egy azt követő, „más” korszak
ban. Legalább is így mondják azok, akik mindkét rend
szert ismerik: meg kell különböztetnünk, el keli

elmondta, e témakörbe sorolandók a demagógia, a 
frusztráltság, az elitek rendszerváltása hamis vagy.ép
pen odavágó tévképzete. Az egyik legfőbb gond mégis 
a közösségvállalás hiánya és a civil társadalom gyön- 
gesége. Példának hozta fel a rengeteg nem-kormányza
ti társadalmi szervezetet, de állítása szerint a civil tár
sadalom rendkívül legyöngült a rendszerváltás óta, 
ennek megerősítése pedig kulcsfontosságú kérdés.

Ugyancsak javaslatként fogalmazódott meg egy tár
sadalmi segítési (animációs) folyamat elindítása, 
melyet egy piramisrendszerben a következőképpen 
lehet fölvázolni: pénz. tájékoztatás (információ), tudás, 
együttműködés, bizalom és önbizalom. Köles Sándor 
szerint nem az elejéről kell kezdenünk az építkezést, 
hanem az önbizalom és a bizalom erősítésével. Ha az 
elsővel kezdünk, újból ráerősítünk az egyébként is 
szegényellenes hangulatra, ahol a társadalom bizonyos 
rétegei bűnbakot keresnek, és miután megtalálták, el
lenségképet gyártanak. Természetesen az alulról épít
kezés hosszadalmasabb, ám véleménye szerint sokkal 
célravezetőbb; ezekhez azonban intézményrendszerek, 
illetve a közösségi élet és lét megszervezése szüksé
ges.

Az előadások után a kerekasztal-beszélgetés résztve
vői sort kerítettek egy-egy rövidebb megjegyzés hoz- 
záfűzésére egymás gondolataihoz. Darvas Ágnes véle
ménye szerint például a muskátli nem sokat ér az isko
lában. amíg például nincs ott pedagógus, illetve nincs 
az iskolába vezető út. Gönczöl Katalin hozzátette: a 
helyzet nem javul, ha száz százalékra emelik a családi 
pótlékot, mert mindig alkalmazkodni kell a helyi viszo
nyokhoz. Az előadók végül a remény jegyében bú
csúztak a hallgatóságtól.

Párkányi Eszter

Valami ismeretlen

Karádi Éva és Karácsony András 
kerekasztal-beszélgetése 1989-ről

határolnunk a múltat és a jelent. A határ pedig a rend
szerváltás volt, azóta folyamatosan jelen van. Innen 
már csak a jövőbe vezet az út, de még nem tudjuk, 
merre induljunk el.

A múlt segítségére van szükségünk, itt az ideje hát. 
hogy feltegyük a kérdéseket. Meg kell tudnunk, hogy 
mit jelent a „régi rendszer” fogalma, sokkal inkább az 
emberi sorsok tapasztalata alapján, mint a tankönyvek 
szemszögéből vizsgálva, meg kell értenünk, hogy miért 
történt meg a rendszerváltás, és mely célok vezették,
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meg kell kísérelnünk megérteni, mit éreztek a szüléink, 
amikor leomlott a berlini fal, és végül rá kell 
kérdeznünk, hogy mivé lettek az álmok és remények, 
amelyek táplálták mindezt. A válaszokat, vagy legalább 
is a válaszokhoz vezető iránymutatást a jövőnek cím
zett levelekben rejtette el számunkra számos lengyel, 
cseh, orosz, német és magyar szerző.

A Magyar Lettre Internationale (MLI) 74. számában 
arra vállalkozott, hogy a magyar nézőponton túl a 
közép-európai rendszerváltó államok önmagukról és 
másokról alkotott képét, illetve a különböző nem
zetiségű szerzőknek a szabadság nehezen megfogható 
fogalmáról alkotott elképzelését is az olvasók elé tárja. 
Erről szólt a Rendszerváltás-konferencia kerekasztal- 
beszélgetése is, amelyen Nagypál Szabolcs kérdései 
nyomán Karácsony András és Karádi Éva beszélgetett 
az annus mirabilisró\.

I. A szabadság
Valami ismeretlen 

felé, elébe
sodród link vagy törekszünk? 
új világ, új szerelem 
kékvirága
kecsegtet, lidérckedik 
csal a lápba ?

Nem tudhatni.
A „ Legyen minden másképp ” 
kényszere és óhaja indokolt: 
olyan hajszoltak voltunk, 
annyira elegünk van/*

Karádi Éva szerint a rendszerváltás a francia for
radalom óta ismert jelszavak (szabadság, egyenlőség, 
testvériség) jegyében zajlott, ám mégis legfőképpen a 
szabadságról szólt. A közép-európai népek egyszerűen 
megelégelték a mosolygó testvériséget, amelynek kön
tösébe bújva évtizedeken keresztül a „giccs" uralkodott.

Ez a giccs Milán Kundera értelmezésében egy olyan 
gondolkodásmódot tükrözött, amelyben az egyentársa- 
dalom mélységes igénye fejeződött ki az egyenségre, 
elutasítva ezzel az egyéniség imperialista csökevényét.2 
A különbözés,, vagy csupán az erre vágyakozás is bűn 
volt az egész társadalommal szemben: az emberek 
másra vágytak. Magyarországon leginkább Nyugatra. 
A Balatonon még a viszonylagos szabadságban élő 
magyarok is irigykedve tekintettek a nyugatiak szabad
ságára, és főként -  ezt be kell vallani -  a pénzére.

Alain Badiou szerint „az igazi szabadság szubjektív 
neve: Erény”.-’ A nyugati társadalom erénye a közép
európaiak szemében az volt, hogy úgy tűnt, munkával 
mindent el lehet érni, amit az ember akar, és ehhez 
nincsen szükség a rendszerrel szembeni megalkuvásra 
sem, az egyszerű jó szándék és akarat meghozza az 
eredményét. Ezen elképzelés egyfajta álomszerű tisz-

__tasággal és egyszerűséggel ruházta fel az alig ismert
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Nyugatot, önkéntelenül szembeállítva az itthon tapasz
taltakkal. az éppen elégséges fizetésekkel, az autó- és 
bútorhiánnyal. A társadalom, de főként a közélet 
megszerette, és elhitte ezt a mitikus szabadságot, és úgy 
döntött a történelmi lehetőség pillanatában, hogy 
Magyarország is megérett a változásra.

Martin Simecka4 szerint azonban aki megélte a nagy 
fordulatot, az soha nem fogja tudni elviselni a szabad
ság terhét, ezért nem is válhatik igazán szabaddá. Min
dig hordozni fogja azt a bélyeget, amelyet a szovjet 
uralom alatt töltött évtizedek ragasztottak a leikébe, és 
soha nem fogja kívülről, elfogulatlanul, szabadként 
szemlélni a nem-szabadság időszakát. E vidéken ez a 
következő nemzedékek kiváltsága, akik már nem tud
ják, milyen nem-szabadnak lenni, és ezért a túlélők 
kényszerű elfogultsága nélkül vizsgálhatják szüleik és 
nagyszüleik a korát. De vajon megengedhető-e az. hogy 
valaki egy ismeretlen rendszer felfoghatatlan érzéseitől 
elvonatkoztatva, szabad tárgyilagossággal értékelje azt, 
ami soha nem volt szabad? Megengedhető-e az elnyo
mottak világának minden bűnét a szabadok szemüve
gén keresztül vizsgálni? Simecka szerint csak ez a meg 
nem alkuvó nézőpont, amely minden egyéni kifogástól 
és tapasztalattól mentes, képes arra, hogy új, sajátosan 
közép-európai szemszögből világítsa meg a szabadság 
értelmezését. A különböző értelmezések és nézőpontok 
között közhelyszerű igazság, hogy a múlttal csupán egy 
valóban szabad társadalom bánhatik szabadon.5

Esterházy Péter, aki nem csupán íróként, hanem em
berként (fiúként) is megjárta az árulás minden bugyrát, 
a Harmónia Ccelestishez írott Javított kiadásban mutat
ja meg. miként lehet újraértelmezni a szabadságtalan- 
ság korát, annak minden ellentmondásával együtt. Ő. 
minden bűn között azonban azt tartja egyedül megbo- 
csáthatatlannak. hogy édesapja soha nem közölte, nem 
mondta a szemébe, nem suttogta el titokban, nem bánta 
meg nyilvánosan, előtte és családja előtt, amit a tár
sadalom ellen tett. Ez a legnagyobb árulás mind között, 
hiszen ez a tudat azzal a torkot szorongató gondolattal 
párosul, hogy talán még önmaga előtt sem bánta meg 
azt a merényletet, amelyet gondosan összeállított jelen
téseivel más emberek szabadsága (élete?) ellen 
elkövetett. Mert az ember -  írja Esterházy -  szabad, ezt 
mi sem bizonyítja jobban, mint maga az árulás szük
ségessége.

A múltban a szabadság ellen elkövetett bűnök megí
télésében az áldozatok szelleme és a megbocsátás 
erénye viaskodott egymással. Nem a vallásos követel
ményekről van szó, csupán alapvető erkölcsi vitáról, 
amelyben egyrészt egy kegyetlen rendszer áldozatait 
emeljük piedesztálra. másrészt áldozatként kezeljük 
azokat is. akik inkább ..feláldozok" voltak a maguk ko
rában. A közhelyes feloldás egyfajta arany középútra 
hivatkoznaék. még mielőtt az erkölcsi válság érzése 
elhatalmasodik, ám a társadalom -  vagy ahogyan azt 
Esterházy esetében is láthatjuk, a család -  feloldozása 
mindenképpen szükséges a megbocsátáshoz.

Az írók feloldozását például -  írja Simecka -  a 
műveikből tükröződő pálfordulás adja, annak a folya-



marnak a közvetítése, ahogyan a személyiség a rend
szert támogató, besúgó értelmiségiből ellenzékivé érett, 
és ezzel (legalább szellemileg) megszenvedett a 
bűnökért. Részben ezek a beismerések alapozhatják 
meg a kommunista rendszer elutasításában megteste
sülő emlékezést is, amikor már nem lesznek közvetlen 
emlékek. Ezért írja Kari Schlögel. hogy a jelen eddig 
elhanyagolt feladata az, hogy az emlékezésnek egy 
olyan kultúráját teremtse meg. amelyet az élők. a sza
badon születettek tisztelete vezérel.6

II. A  szolidaritás
Onsajnálat sem sérelmezhető.
Hát ki sajnált bennünket?
Meg különben is: 
ha valaki, hát mi magunk 
tudhatjuk a legjobban: 
miért vagyunk 
méltók a szánalomra.1

A szolidaritás a közép-európai térségben sokkal 
mélyebb gyökerekkel bír. mint azt bármely más euró
pai színtér összefüggésében el lehetne képzelni. 
Eredete az egykori Habsburg-birodalom területén élő 
népeket összekötő több száz éves közös múltban lel
hető fel. ami nem csak a közös vezetésben, hanem egy
fajta kulturális közösségben is megmutatkozott: így 
például a 20. század elejétől egészen a világháborúig a 
Prága-Bécs- Budapest tengely volt a közép-euró
paiság közös értékeinek alapja. Olyan értékrendet 
jelentett ez. amelyben azok a kelet-európaiak lelték 
meg önmagukat, akik a Nyugathoz kívántak tartozni. 
Kundera szerint Prága például ugyanolyan nyugati 
város, mint Párizs, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy ott alapították a Német-római Birodalom első 
egyetemét, nyilvánvaló tehát hogy a szovjet uralom
mal járó keleti kötődés csupán félresiklás és történelmi 
igazságtalanság.8.

Karádi Éva ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, 
hogy a nagy birodalmak civilizáció-képző hatása a 
történelem távlatában vizsgálva csupán egy hamar elil
lanó közösségi érzést képes megteremteni. A közösség
vállalás csupán addig tart, amíg az egyébként boldogta
lannak megélt sorsközösség, utána már csak a mindent 
megszépítő nosztalgia őrzi a régmúlt „nagy” idők em
lékét. Húsz évvel a rendszerváltás után elmondható, 
hogy ez történt közös múltunk legutóbbi kapcsolódási 
pontja, a háborúkat követő szovjet uralom után is.

A politikai elnyomás idején a kulturális-ideológiai 
befolyás létrehozta ezekben az államokban azt a közös 
önazonosságot, amelyben szüléink korosztálya még 
ugyan megtalálja a nosztalgiát, de a mai egyetemisták 
számára már csak sokat emlegetett történelem. Mi már 
a népek közötti közösségvállalás egy új szintjén, össz
európai szinten gondolkodunk, és ennek alapján hatá
rozzuk meg önmagunkat is. A már említett választó- 
vonal a rendszerváltás, amelyet Timothy Garton Ash az

..európai történelem legnagyobb pillanata”-ként jelle
mez. Csupán egy pillanat a történelem sodrában, amely 
egyrészt élesen elválaszt korokat és nemzedékeket, 
másrészt azonban egy szemhunyásnyi időre még 
szorosabban kapcsol össze népeket egy közös cél 
nevében.

A cél -  a fent említett szabadság -  megvalósulásával 
a népek szolidatritását az európaiságra ébredés nemzeti 
törekvései váltották fel. A rendszerváltás után a múlttal 
leszámoltak. Befejezték, felégették, sót szórtak a helyé
re -  babonából, de őszinte hittel. Kár volt -  ez Martin 
Simecka véleménye. Közép-Európa felelőssége az 
európai közösséggel szemben ugyanis abban áll, hogy a 
múlt rendszer emlékeit és tapasztalatait átadja a nyugati 
világnak és a jövőnek. Ehelyett az elmúlt húsz évben a 
nyugathoz felzárkózásra törekvésben elfelejtettük 
tisztelni saját hányattatásaink tapasztalatait, és elfelej
tettünk erőt meríteni a múltból.

A Nyugat reményeivel ellentétben Közép-Európa 
nem állt elő egy harmadik utas rendszerrel, nem el
mélkedett, nem gondolkodott, csak cselekedett. Minden 
állam buzgón építette saját kapitalizmusát -  olyannak, 
amilyennek megálmodta már régen, az előző rendszer 
bezártságában, amikor a Balatonon egy nyugati autó 
elsuhant a Trabi mellett, vagy amikor a nyugatnémet 
turisták kezében felvillant a márka. Simecka véleménye 
szerint a nehezen megszerzett szabadság mámorában 
úszó államok egyszerűen nem vették észre a kapitaliz
musban rejlő veszélyeket, a tisztesség elvesztését, a 
felelősség iránti érzék hiányát. A posztkommunista 
nemzetek, és köztük Magyarország is, azóta is igye
keznek levetkőzni ezt a jelzőt, ahelyett, hogy ezt vállal
va sajátos tapasztalataikból megteremtenének egy új, 
közép-európai bölcsességet.

„Magyarországnak a rendszerváltó államok között 
sajátos szerepe volt" -  mondja Karácsony András. -  
„Évtizedek óta összekötő kapocs volt a Kelet és a Nyu
gat között, nem csak a balatoni nyaralásokban meg
valósuló testi értelemben, hanem szellemi értelemben 
is." Viszonylagos szabadságunk Közép-Európában 
irigylésre méltó volt. Míg Csehszlovákiában a nyugati 
könyvek hiányától szenvedett a tudományos élet, Len
gyelországban pedig üresek voltak a boltok és a népes
ség egy része az éhséggel küzdött, Magyarországon a 
vezetők összekacsintottak a társadalommal, és a 
gulyáskommunizmus békés kölcsönössége működött.

1989-ben a magyar átalakulás szellemileg mégsem 
állt a közép-európai átalakulás élére, nem használtuk 
fel a már meglévő szabadság morzsáit arra, hogy a 
többi, hozzánk hasonló helyzetből induló nemzet segít
ségére legyünk, hanem sajátos módon, lassan, de biz
tosan, vér és különösebb áldozatok nélkül lecseréltük a 
régi rendszert az újra. Többek szerint a sokat emlegetett 
előnyünk így vált később hátránnyá. Ma már sokkal 
kevésbé hangsúlyos nemzetközi szinten, mint például a 
lengyel Szolidaritás jelentősége.

Ennek az okát Bozóki András a váltás politikai elő
készítésében és megvalósításában látja. Véleménye 
szerint a magyar vezetőket lényegében a tízéves lengyel ̂
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folyamat végső szakasza ébresztette rá a lehetőségre, 
arra. hogy eljött az idő. Amikor a hazai közélet ész
bekapott. már szerteágazó politikai élet. és többpólusú 
ellenzék is volt, a kerékasztal-tárgyalások ezért nem 
történhettek a lengyelek magától értetődő mintája alap
ján. Itthon előbb meg kellett teremteni az ellenzék 
egyetértését, csak azután következhetett a demokrácia 
alapjainak lefektetése. Lengyelországban ez éppen el
lentétesen zajlott le.

Ami azonban a társadalom részérő fontos az átalaku
lással kapcsolatban, az az, hogy bár az orra előtt zajlott, 
mégsem feltétlenül ismerte fel a jelentőségét, nem 
érezte át, nem emelte fel, mert az egész folyamat poli
tikai megegyezések és tárgyalások során zajlott, majd a 
végén azt mondták, hogy mától már köztársaság van. 
Már nem lóg az elején a ..nép”. De valódi hősök és igazi 
mítoszok nem születtek, pedig az emlékezés és a közös
ségvállalás megteremtésének fontos eleme a mitizált 
múlt, amelyben az emberélet érzelmileg megérintő, és 
felemelő csodák megszülettek.

Václav Havel szerint ami elmaradt és hiányzik Kö- 
zép-Európában, az az egzisztenciális forradalom.9. Ezt 
azonban csak a szabadságba született nemzedékek tud
ják megvalósítani, akikben már kevesebb lesz a ciniz
mus, és több a tettvágy. Akik kellő naivitással és el
szántsággal állnak majd ki a reményeik és az álmaik 
mellett. Ez az újabb változás különböző helyeken kü
lönbözőképpen nézhet ki, az elérkezését azonban min
denütt világosan jelzi, hogy ..kiállunk azért, amit igaz
nak tartunk". Az igazság pedig felelősséget jelent 
másokkal és önmagunkkal szemben is, hiszen végül 
mindig mi állunk majd helyt az igazságunkért. Ez 
Václav Havel üzenete a jövő nemzedékeinek, a mai fia
taloknak, nekünk.

No de azért: Mi lesz?
Mégis mi lesz?
A kérdés
megkerülhetetlen
és megválaszolhatatlan. 10
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