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szere, a másik tényezőt a gazdasági felhalmo
zás lehetőségei, az életmódváltás, a társadal
mi mobilitás és változás tendenciái jelentik.

A gazdaság- és társadalomtörténet, a mű
velődéstörténet új eredményeire alapozva ta
lán ma már felrajzolható a magyar társada
lomfejlődés új vázlata, amely egyrészt vissza
tér a korábbi értelmezésekhez, meghaladja és 
szintetizálja múltbeli és mai vitáinkat, újra 
visszahelyezi tudásunkat az európai kontex
tusba. Ennek hiányában az empirikus kuta
tások révén nyert ismerettömeg elszigetelt 
szakmai tudás marad, s csak újra meg újra 
körbejárjuk múltunk értelmezési lehetősége
it, de nem bővül valós ismeretanyagunk.

Az életmű áttekintése során más feladatok 
is sürgetően megfogalmazhatók. Bibó István 
történelemszemléletének alapvető hazai for
rása Hajnal István szociologikus társada
lomtörténeti felfogása, és hatott Bibóra ba
rátja, Erdei Ferenc is. Az eszmetörténeti ku
tatás feladata az, hogy pontosan feltárja a ha
tásokat, átvételeket és eltéréseket. Jelenleg a 
három életmű közös és eltérő pontjai alig is
mertek, Hajnal István gondolatai, fogalmai 
Bibó közvetítésével és hozzá kötődve lettek 
ismertek, Erdei Ferenc kettős társadalomról 
vallott nézetei időnként Erdei-Bibó-koncep- 
cióként jelennek meg, jóllehet Bibótól távol 
áll Erdei szociologikus szemlélete, noha idézi 
és értelmezi Erdei nézeteit. Nem használ tisz
tánlátásunknak az sem, hogy a szellemi és 
politikai divatok szerint hol Erdei, hol Bibó 
emelődik ki. (Jól példázza ezt az Erdei-élet
mű bemutatása során született Bibó-interjú- 
sorozat, amelyik aztán önálló Bibó-portrévá 
formálódott.) Hajnal István összegyűjtött ki
sebb írásai pedig évek óta kiadóra vagy szer
kesztőre várnak.

Benda Gyula

MEGKÉSETT
KAPCSOLÓDÁS

Bibó-emlékkönyv /-//.
Századvég-Európai Protestáns Magyar Szabad- 
egyetem, 1991. 406 + 453 oldal, 500 Ft

A  recenzensnek, ha  szabályszerű ismertetést 
akar írn i a  BiBÓ-EMLÉKKÖNYV-ről, könnyű 
dolga van: abból az evidenciából indulhat ki, 
hogy a szamizdatantológia a maga idejében 
(vagyis az 1980-as évek első felében) igen je 
lentős erkölcsi, szellemi és politikai te tt volt, 
és kétségkívül üdvözlendő dolog, hogy végre 
nyom tatásban is hozzáférhető. Megpróbál
hatja  elkészíteni annak  m érlegét, miféle gon
dolkodói készségek gyűltek föl a  hetvenes 
évek vége felé, hogy javaslatot tegyenek a 
m agyar társadalomfejlődés különféle torzu
lásainak korrigálására, s  hogy kísérletet te
gyenek az értelm iség (pontosabban: a  gon
dolkodói elit) hivatástudatának ado tt hatalmi 
viszonyoktól nem  függő, felelős megfogal
mazására. A B ibó-emlékkönyv e  kísérletek 
egyik (s talán legátfogóbb és legjelentősebb) 
koncentrátum a, s többek között éppen  kon- 
centrátum  volta m iatt rekesztődött ki a nyil
vánosságból, ám  sem  célját, sem hatását te
kintve nem  választható külön azoktól a ha
sonló szellemű tudom ányos, filozófiai és iro
dalm i törekvésektől, amelyek akkoriban és a 
megelőző években eljutottak (vagy m ajdnem  
eljutottak) a  nyilvánosság elé. Úgy is m ond
hatnám , hogy a m agyar értelm iség legjava 
(például a  Bibó-emlékkönyv szerzői) a  het
venes években igen sok figyelemre méltó dol
got elgondoltak, és ezek nagy (sőt legna
gyobb) részét publikálhatták is; az, hogy az 
akkori nyilvánosság félnyilvánosság volt, az 
o tt publikált igazságokat nem  feltétlenül tette 
féligazságokká. Másrészt az akkori publikáci
ókból -  éppen  a nyilvánosság korlátozott vol
ta  m iatt -  utólag nem  lehet rekonstruálni a 
korszak szellemi összképét és annak  valódi 
kulminációs pontjait; ehhez figyelembe kell 
venni a m agyar szellemi élet külföldön pub
likált, illetve belföldön nem  publikált teljesít
ményeit is.

H a  a  Bibó-emlékkönyv-rő l m int kordo
kum entum ról akarnék recenziót írni, akkor



Figyelő •  885

szemlélődéseim végső pontján kerülnék 
szembe azzal a kérdéssel, amit már most föl
vetek: mennyiben több a könyv mint egész a 
benne szereplő írások summájánál? Aki a 
most megjelent kiadást nyugodt körülmé
nyek között, zavartalanul végigolvassa, az va
lamiféle konszenzus akkori meglétét mérlegel
heti. Összeáll vagy inkább összeverődik het- 
ven-egynéhány egészen különböző ember, 
akik semmiképpen sem tekinthetők egy bizo
nyos irányzat vagy csoport képviselőinek, 
még kevésbé alkotják több meghatározott 
irányzat vagy csoport szövetségét, s e szerzők 
egészen különböző színvonalú és irányultsá
gú gondolatai hirtelen együvé jegecesednek 
Bibó István személyisége és életműve körül. 
A kristályosodás abban a pillanatban követ
kezik be, amikor erre Bibó már nem reagál
hat: ez tragikus mozzanat, és nagymértékben 
növeü a kötet súlyát, viszont az alkalmat egy
szerivé teszi. Ha Bibó még néhány évig él, 
katalizátora lehetett volna egy folyamatos 
eszmecserének mindazok között, akik hajlan
dók voltak kivonni gondolataikat az államha
talom és a kultúrpolitika ellenőrzése alól; ám 
erre nem került sor.

Amire sor került: a kérdések összességé
nek fölvetése, majd -  a demokratikus ellen
zéken belül -  ezek egy részének továbbgon
dolása. Egyébként a kötet szerzői -  Bibó szel
lemében vagy azzal érintkezésben -  különféle 
közös megfontolnivalókról egymással kezdtek 
volna dialógust, az úgynevezett „hatalomtól” 
függetlenül, s ennek során mintha kirajzo
lódtak volna bizonyos közös értékek. Szándé
kosan fogalmazok óvatosan: ugyanis épp e 
kirajzolódás tekintetében a BlBÓ-EMLÉK- 
könyv egy fokkal eklektikusabb -  és ezért el- 
mosódottabb -  a kelleténél. Ám ha ezt állí
tom, akkor már nem kordokumentumként 
ítélem meg a könyvet, s nem létrejöttének 
pillanatára figyelek. Ez a pillanat Bibó halála 
után és a lengyel szabadságmozgalom kibon
takozása előtt van; a körülmények alakulása 
folytán a BlBÓ-EMLÉKKÖNYV mint a magyar 
demokratikus ellenzék egyik első jelentős do
kumentuma él a köztudatban (holott az itt 
szereplő írások számszerű többségének nin
csen ellenzéki -  vagy a Kádár-rendszerrel 
szemben ellenséges -  tendenciája), ugyanak
kor Bibó és az ellenzék között tényleges ta
lálkozás nem jöhetett létre.

Itt azonban szeretnék egy személyes meg
jegyzést tenni. Én azok közé tartozom , akik 
szinte a szó szoros értelm ében belenőttek a 
Bibó-EMLÉKKÖNYV szellemiségébe: számom
ra  Bibó m in t gondolkodó kezdettől fogva 
magától értetődően je len  volt. A  H armadik 
ÚT egy fénymásolt példányát tizenkilenc éves 
fejjel olvastam egyik barátom nál. Az emlék
könyv elkészültekor egyetemi hallgató vol
tam, s annak  idején egy ízben három  vagy 
négy napom , egy későbbi alkalommal egy 
egész hetem  volt rá, hogy elolvassam a  túl
burjánzott szakdolgozatra emlékeztető, ezer
oldalas, feketébe kötött, sokadik másolatot. 
Akkor, a  kapkodó (ugyanakkor folyvást kör- 
betekingető) olvasás során a könyvet, mint 
egészet azért éreztem  katartikusnak, m ert ön
maga szabad közegeként m űködött (ez m ár 
csak azért is meglepetés volt számomra, m ert 
akkor, 1980-ban még nem  sok belföldi sza- 
m izdatot ism erhettem ), s ez a  közeg -  ellen
tétben más, kisebb igényű nem  legális kiad
ványokkal -  a társadalm i problém ák szövevé
nyét áttekinthető összefüggésekben tud ta  
megjeleníteni. Ami tehát m ai szemmel nézve 
a BlBÓ-EMLÉKKÖNYV-ben némileg szétapró
zottnak, sőt eklektikusnak hat, azt tizenkét 
évvel ezelőtt a könyv egyik legnagyobb érté
kének éreztem ; ugyanakkor a B ibó-emlék- 
könyv egészében véve m ég híján van annak 
a ném ileg belterjes pátosznak, am i például a 
régi Beszélő némely írásaira volt jellemző. 
Másrészt -  és itt véget is vetek ennek a sze
mélyes kitérőnek -  a  könyv mégsem egészé
ben  véve hato tt rám ; emlékezetes írásai kü
lönböző m ódon és okokból voltak azok.

Ha a BiBÓ-EMLÉKKöNYV-et egy végképp 
letűn t korszak dokum entum ának tekinte
ném  (amely egyszersmind egyik előkészítője 
volt a korszak letűnésének), akkor esetleg 
m ég azon töprenghetnék, m iért zárkózott el 
az akkori politikai vezetés oly m ereven attól, 
hogy a  könyvről és a benne foglaltakról ér
dem ben tudom ást vegyen, valamint, hogy ez 
az elzárkózás a m agyar társadalom  egészének 
miféle veszteségeket okozott.

Az első kérdésre, úgy gondolom, aránylag 
igen egyszerű válaszolni. Az illetékes funkci
onáriusok ugyanazon okból tekintették a Bl- 
BÓ-EMLÉKKÖNYV-et rendészeti kérdésnek, 
amiért Bibó életművén sem voltak hajlandók 
elgondolkodni: bármiféle, a hivatalos ideoló
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giától független, azzal együtt élő, ám együtt 
nem működő politikai-társadalmi gondolko
dás puszta létezésének elismerése az ő léte
zésüket rendítette volna meg, gyanítható el
képzeléseik szerint. Csakhogy -  és ez már 
nem gyanítás, hanem tapasztalat -  olyan kor
szakban éltünk, amelyben a gyanítható el
képzelések több-kevesebb tapasztalható ön
kénnyel valósággá alakították önmagukat. A 
funkcionáriusok gyanítható -  s gyaníthatóan 
végig nem gondolt -  félelmei szerint a füg
getlen gondolkodás elismerése ráirányítaná 
(ráirányította volna) a figyelmet a Kádár
rendszer legitimitásának hiányára; ennek kö
vetkeztében a nyolcvanas évek során a Ká
dár-rendszer legitimitásának hiánya teljes
séggel a figyelem középpontjába került, s bi
zonyára jóval nagyobb jelentőséggel, mint az 
esetben került volna, ha a nyilvánosság fel- 
szabadulása legalább a Kádár-rendszer lassú 
kimúlásának teremtette volna meg egyfajta 
utólagos legitimációját. A független gondol
kodás jelenléte önmagában is elégséges lett 
volna a pártközpont ingerültségének kiváltá
sára; ráadásul a kötet néhány írása nyíltan is 
fölveti a legitimáció kérdését, némelyikük 
eléggé éles hangon, sőt radikális gondolko
dói szigorúsággal. Erről ennyit elég is mon
danom; igazából nem túlzottan érdekes, mit 
gondoltak vagy gondolhattak volna az ide
jüket múlt kevéssé felelős vezetők, akik a 
“társadalom tekintetében inkább szigetelők 
voltak.

Jóval érdekesebbnek tartom a második 
kérdést: mi lett volna, ha a hetvenes évek vé
gének Magyarországán felszabadul a nyilvá
nosság, s a BiBÓ-EMLÉKKöNYV-ben fölvetett 
problémákat, s mindazt, ami ezekhez kapcso
lódik (vagyis a társadalom összes gondját és 
baját), a nyilvánosság előtt, szabadon és kor
látozás nélkül meg lehetett volna vitatni? El
lenvetéseknek elébe vágva: a múlt idejű fel
tételes módot Bibó István szellemében sze
retném használni; nem azért, hogy ábrándo
kat koholjak, hanem hogy elgondolkodjam 
rajta, miféle reális lehetőségek sikkadtak el a 
nyolcvanas évek elején a szabad nyilvánosság 
hiánya miatt.

Természetesen nem a fönt említett utóla
gos legitimáció elmaradását fájlalom, s olyas
fajta illúzióim sincsenek, hogy a társadalom 
nyilvánossága előtt, pusztán okos és nyomós 
érvek erejével az akkori vezetőgarnitúrát

bármifajta lényeges kérdésben jobb belátásra 
lehetett volna bírni. Nincsenek illúzióim sem
miféle diktatórikus hatalom körüli „párbe
szédet” illetően. Megjegyzem azonban, hogy 
a békés rendszerváltás (ha megkésve és hal
ványan és hazugságokkal átszőve is) annál 
azért mégiscsak inkább megteremtette a 
gyengülő diktatúra utólagos legitimációját, 
mint azt a mai közgondolkodás általában hi
szi. S ezúttal nemcsak arról van szó, hogy a 
mindenkori magyar közgondolkodás amné
ziára hajlamos; az utólagos legitimáció, amely 
Kádár bukásától az első választásokig élt egy
fajta ködképként a köztudatban, mai szem
mel csakugyan nem látszik értékteremtőnek. 
Annál inkább értékteremtő lehetett volna, ha 
az a folyamat, amely 1988 tavaszától 1990 ta
vaszáig tartott, s lényeges mozzanatait tekint
ve alig egy év alatt lezajlott, már a hetvenes 
évek végén megindult volna. Óriási érték
pusztulások lettek volna elkerülhetők vagy 
legalább mérsékelhetők (a bős-nagymarosi 
erőműtől a veszteséges óriásvállalatokon át 
a településszerkezetig a példák sokaságát 
lehetne fölhozni), s a diktatúra elkerülhetet
len megszűnése után a demokrácia képzete 
nem kapcsolódhatna össze jelentős rétegek 
tudatában a növekvő létbizonytalansággal, 
másfelől nem képezhetné komoly politi
kai vita tárgyát a diktatúra állítólagos rejtett 
fennállása.

A kérdés nem úgy vetődik föl, hogy mi lett 
volna, ha 1980-ban a BiBó-EMLÉKKÖNYV-et 
többen olvassák és gondolják végig, mint 
ahányan olvasták és megpróbálták végiggon
dolni. Fordítva: ha 1980-ban adottak lettek 
volna azok a politikai feltételek, amelyek kö
zött a Bibó-emlékkönyv a nyilvánosság elé 
kerülhetett volna, akkor a progresszív politi
kai gondolkodás nem lett volna néhány elszi
getelt és üldözött (bár viszonylag óvatosan ül
dözött) csoport belső ügye. A hetvenes évek 
végétől a kelet-európai diktatúrák (főként 
gazdaságilag motivált) összeomlásáig eltelt 
több mint fél emberöltő; ezalatt kinevelődhe
tett volna egy szakszerű politikai elit, illetve 
annak több irányzata, köztük egy -  a dikta
túra által nem kompromittált -  plebejus bal
oldal is, amely mint önálló tényező a mai ma
gyar politikai életből ijesztően hiányzik.

Nem ez volt, és nem így történt: a magyar 
progressziónak ugyan több markáns irányza
ta is kialakult a nyolcvanas évek közepére,
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ám a diktatúra végső felpuhulásáig semmi 
esélyük nem volt arra, hogy a társadalom 
szélesebb rétegeire hathassanak -  nem a ha
tósági üldözés, hanem a társadalom egé
szének bénultsága miatt. (Ezért lehetett ha
tékony a „legvidámabb barakk” primitív, 
ugyanakkor azonban ravasz és aljas ideoló
giája is.)

Ezen a ponton a múlt idejű konjunktív 
kérdéshez tehát („mi lett volna, ha...?”) indi- 
katív kérdések is kapcsolódnak: mi sikkadt el 
és mi valósult meg az elmúlt egynyolcad (va
lamint negyed, illetve fél) évszázad során? 
Ennek nyomán pedig azon is el kell töpren
genünk, hogy a Bibó-emlékkönyv csak
ugyan puszta kordokumentumnak tekinten
dő-e, vagy közvedenül szól a mai olvasóhoz 
is. Nem tagadom, hogy én inkább az utóbbit 
vagyok hajlamos hinni, ám ez esetben vala
mivel szigorúbban kell hangsúlyoznom a 
könyv már említett eklektikus jellegét; 
ugyanakkor tudom, hogy ezért nem volna 
korrekt elmarasztalnom sem a kötet akkori 
szerkesztőit, sem a most kevésbé időtállónak lát
szó írások szerzőit. Azért érzem a BlBÓ-EM- 
LÉKKÖNYV-et többnek puszta kordokumen
tumnál, mert írásainak egy része mai szem
mel is jelentős, most is érvényes felismerése
ket fogalmaz meg.

És most elnézést kell kémem az olvasótól: 
én is különválasztom a könyv írásait, mint 
annak idején a pártközpont bürokratái tet
ték, bár az én szempontjaim némileg mások, 
s nem jelentenek érték- (vagy bármi egyéb) 
ítéletet.

Az írások eléggé nagy része szubjektív jel
legű vagy indíttatású. Idetartoznak a költe
mények, a személyes visszaemlékezések és a 
Bibót személyiségként méltató dolgozatok. A 
könyvben Petri György, Csoóri Sándor, Szász 
János, Tornai József, Képes Géza, Fodor 
András és Weöres Sándor költeményei olvas
hatók. Minthogy nem irodalmi kritikát írok, 
a versek értékelésétől eltekintek. Kétségte
len, hogy az itt szereplő költők mindannyian 
kiemelkedő személyiségei az akkori magyar 
lírának, ám életművüknek vagy nincsenek 
érintkezési pontjaik, vagy ha vannak, messze 
az emlékkönyv keretein túl keresendők. A 
költői jelenlét -  a versek értéke ellenére -  a 
könyv aránylag kevéssé lényeges, inkább de
koratív mozzanata; ennek ellenére sajnálom.

hogy Illyés Gyula és Vas István lírikusként 
nincsenek jelen a könyvben.

A visszaemlékezések egy része Bibó embe
ri nagyságából közvetlenül mutat meg vala
mit: itt az írások minősége az élmények in
tenzitásától és a szerző szépírói képességeitől 
függ. (Ebben a nemben legmegrázóbbnak 
mégis a toliforgatáshoz nem értő Báli Sándor 
rövid írását érzem.) Más emlékezők a Bibó 
életművével vagy valamelyik gondolatmene
tével való találkozás élményéről beszélnek: 
műfajban egészen különböző képességű, lá
tókörű és bátorságú szerzők szólaltak meg; 
számszerűen, azt hiszem, ebből a fajta írásból 
van a kötetben a legtöbb. Hogy csak a leg
jobbak közül említsek néhányat: Csurka Ist
ván, Vargyas Lajos és Réz Pál egy-egy kérdést 
vet föl (olyan kérdéseket, amelyeken ma is 
érdemes elgondolkodni), mások személyisé
gük alakulásának egy-egy pozitív mozzanatát 
hozzák összefüggésbe Bibó életművével (itt a 
ZsiDÓKÉRDÉS...-tanulmánynak kiemelt szere
pe van), megint mások (például Domokos 
Mátyás, Kodolányi Gyula vagy Gelléri And
rás) még mindig személyes indíttatásból, de 
már az életművet magát értelmezik; írásaik 
ezáltal a kötet nagy tanulmányaihoz kapcso
lódnak. A két műfaj határán -  újraolvasva -  
szinte a felfedezés erejével hatott a prózaíró 
Mészöly Miklós szigorú tanulmánya és a ta
nulmányíró Kenedi János lebilincselően 
megírt, vallomásos prózája, amely nemcsak 
az ellenzéki mentalitás egyik markáns típusá
nak genezisét mutatja be, hanem, mintegy 
mellesleg, a Kádár kori paternalizmus szatí
ráját is adja. (Ugyané kérdésről -  már a ta
nulmányok műfajában -  Krokovay Zsolt tör
ténelmi összefüggésben szól.)

A szigorúbb értelemben vett tanulmányok 
némelyike egy-egy részkérdésről beszél; van 
például a könyvben Németh Lajostól és Beke 
Lászlótól egy-egy kitűnő művészettörténeti 
írás, Endreffy Zoltántól egy környezetvédel
mi indíttatású tanulmány, amelynek érvelését 
azóta sajnos nemcsak a csernobili szerencsét
lenség igazolta, Vályi Nagy Ervintől egy rö
vid számvetés a teodiceával (ami persze csak 
az emlékkönyv egésze tekintetében részkér
dés); mások közvetlenül kapcsolódnak Bibó 
István egy-egy gondolatmenetéhez (mint 
például Kiss Gy. Csaba vagy Bertalan László).

Mindezeken túlmenően a könyvnek két



888 •  Figyelő

pólusa van, mindkettő egy-egy tanulmány
típus; közös bennük, hogy egyik is, másik is 
a magyar társadalom sorskérdéseit elemzi, 
többé-kevésbé tágas perspektívából. Az egyik 
típus a történelmi tanulmány: az ide tartozó 
írások Bibó történelmi, történetbölcseleti 
gondolatmeneteit gondolják tovább, vagy az 
előzményeket vizsgálva, visszafelé az időben, 
vagy a közép-kelet-európai régió magyaror
szágival párhuzamba állítható jelenségeit vé
ve szemügyre. Fügedi Erik a térség társa
dalmi-gazdasági lemaradásának egyik, igen 
világosan körülhatárolható okát világítja meg 
a XVI. századba visszanyúló demográfiai 
elemzésével; Bojtár Endre ugyanezen lema
radásnak egy másik, mintegy kétszáz évre 
visszamenő aspektusáról ír: a felemás felvilá
gosodás a torz gazdasági fejlődés összefüggé
seiről. Varga Domokos térben kilép a régió
ból, ő az elmúlt évtizedek finn fejlődését vá
zolja fel, ám ennek tanulságai annál inkább 
vonatkoztathatók (voltak) a magyar viszo
nyokra: Európa peremvidékén, totalitárius 
hatalmak közvetlen szomszédságában is van 
precedens olyan politikai konstellációra, ahol 
valósággá válhatott az, amit Bibó elgondolá
saiban naivnak és (?!) doktrinernek, de leg
alábbis gyakorlatilag megvalósíthatatlannak 
volt szokás (és szokás újabban is) tartani. Nie- 
derhauser Emil Bibó Kelet-Európával kap
csolatos fejtegetéseinek néhány belső ellent
mondását emeli ki: ezen belül talán legfon
tosabb a nyugati fejlődés idealizált ábrázolá
sának bírálata és a Monarchia árnyaltabb 
megítélésének kívánalma. Kovács András 
magát a történelmi kutatások közegét veszi 
szemügyre: írása, amely a hatvanas évek tör
ténelemszemléletével foglalkozik, egyértel
műen sugallja, miféle következtetések adód
nak „a dinamikus gazdasági növekedés és a tár
sadalmi-politikai stagnálás elkülönítéséből”. A 
sztálinisták által (lényegében vulgáris függet
lenségi alapon) árulásnak minősített kiegye
zés „objektív” mércékkel történő rehabilitálá
sa -  figyelmen kívül hagyva a konstrukció Bi
bó által leírt hazugságait -  óhatatlanul a ká
dári konszolidáció apológiájával mutat pár
huzamot, a jóhiszeműség fokának és a szín
vonalnak minden különbsége ellenére. (Per
sze ahogyan a kiegyezés és a száz évvel ké
sőbbi konszolidáció apologetikus összemosá
sának, úgy kritikus összecsúsztatásának sem

látom sok értelmét. A kiegyezés, bármennyi
re hazug volt is, mégis konstrukció volt, 
amelynek működő formái voltak, ellenben a 
Kádár-rendszer a formátlanság totalitásában 
ülte véget nem érő torát, ennek következté
ben az utóbb említett rezsim gazdasági téren 
is -  főként az infrastruktúrában -  hanyatlást 
és züllést hozott.)

A múltba tekintés és a körültekintés szin
tézise valósul meg Szűcs Jenő nagy tanul
mányában, amelyben az elemző tárgyilagos
ság és a tézisszerű tömörség az előadásmód 
révén igazi drámai feszültség közepette jele
nik meg: a közép-kelet-európaiság (mint ál- 
lamalakulatonkénti variáció egy témára) szink- 
ronikus és diakronikus elemzése közvedenül 
mélyebb önismeretre szólít fel, közvetve a 
társadalmi cselekvések lehetőségének végig
gondolását sugallja. írása végén Szűcs köz
vetlenül is fölveti a kérdést, hogy következik- 
e valami a történelemből, és ő az, aki sok más 
konzekvencia mellett arra is rámutat, hogy „a 
történelem nem realizált lehetőségeire jogosulatlan 
egyből rásütni, hogy mivel nem realizálódtak, ir
reálisak is voltak”. Azt hiszem, a magyar kul
túrában (beleértve a politikai kultúrát is) ez 
az egyik pont, ahol a túlfeszült lényeglátás és 
a gyakorlati cselekvés elvileg egymásra talál
hatna. S hogy még egy személyes megjegy
zést tegyek: annak idején az emlékkönyv tör
ténelmi tanulmányaiból (s különösen Szűcs 
Jenő munkájából) vált számomra világossá az 
írói történetnyomozás fontossága, valamint 
az, hogy a tények nem feltétlenül azonosak a 
megtörtént dolgokkal -  s ennek tudományos 
elemzése önmagában, minden szubjektivitás 
nélkül is hitvallás. Erre való tekintettel, újra
olvasva az emlékkönyv történelmi tanul
mányait, ma is érvényesnek, maradandónak 
látom őket, függetlenül az újabb kutatások 
(általam nemigen ismert) állásától.

Más értelemben maradandók a könyv po
litikai-politológiai tanulmányai, amelyek a 
másik pólust alkotják, s amelyek nagyrészt a 
könyv fiatalabb, az idő tájt harmincas éveik
ben járó szerzőitől származnak. (Itt jegyzem 
meg: érthetőnek, de nem éppen magától ér
tetődőnek tartom, hogy a szerzők túlnyomó 
többsége idős vagy középkorú volt. Bibó ba
rátai és közelebbi ismerősei között nemigen 
akadtak fiatalok. Mégis furcsa, hogy har
mincévesnél fiatalabb szerző összesen egy



Figyelő •  889

van a könyvben, s a negyvenöt évesnél fiata
labbak is csak a szerzők egyharmadát teszik 
ki. Nem hiszem, hogy az akkori huszonéves 
értelmiség körében a Bibó-felejtés ennyivel 
nagyobb mértékű lett volna, mint az időseb
bek között; az arányok mögött lappangó 
nemzedéki konfliktust sejtek, és a szellemi te
kintély kínosan lassú gyarapodására emlék
szem.) Ebben a műfajban egyfelől Duray 
Miklós, Vezér Erzsébet és Csalog Zsolt, más
felől Radnóti Sándor, Bence György és Kis 
János, Tamás Gáspár Miklós, Vajda Mihály és 
(más okokból) Molnár Gusztáv írásait tartom 
a legfontosabbaknak.

Ezek az írások az akkori vagy akkor közel
múltbeli politikai-társadalmi helyzet egészét, 
illetve egy-egy dilemmáját tárgyalják; néha 
keveredik bennük a gondolatmenetek szigo
rú logikája a publicisztikai hévvel s egy-egy, 
az ellenőrzött nyilvánosságban tabunak mi
nősülő kérdéskör gyors, erőteljes reflektor- 
fénybe rántásával. Erre talán legszemlélete
sebb példa Tamás Gáspár Miklós írása, amely 
mai szemmel olvasva két részre válik, sőt 
esik szét: egy konzisztens gondolatmenetre, 
amely az erkölcs és a modern politika össze
kapcsolásának lehetőségét fürkészi, s néhány 
olyan konkrét probléma (némileg ödetszerű) 
taglalására, amely akkoriban közvetlenül fog
lalkoztatta a szerzőt. Kérdés, hogy manapság 
mennyire érzi magáénak azt a látomásos kri
tikai attitűdöt, amely tanulmányának (és 
egyéb, akkoriban keletkezett írásainak) leg- 
szuggesztívebb részeire jellemző -  ezúttal a 
hegeli állameszméből kinövő totális akarat bí
rálatáról van szó.

Bence György és Kis János tanulmánya 
nem egyszerűen kapcsolódási kísérlet, ha
nem a tudatosan választott szellemi előd né
hány markáns vonásának felvázolása, aktuá
lis politikai program készítésének nyilvánva
ló szándékával. Ők az adott politikai lehető
ségek reális fölmérésére, körülhatárolására s 
a védelmi garanciák kidolgozására helyezik a 
hangsúlyt, nyilván a majdani fokozatos offen- 
zíva reményében. Olcsó és igazságtalan dolog 
volna azt mondani, hogy a helyzet alakulása 
-  éppen ami a körülhatárolást, a garanciákat 
és „a közösségi feladatok megoldását” illette — né
hány évig minden felpuhulás ellenére sem 
igazolta a szerzőpáros reményeit, majd a dik
tatúra gyors összeomlása minden evolúciós

és revolúciós reményt utólag is illuzórikussá 
tett, s ennek következményei a mai politikai 
kultúrában is kínosan érezhetők. Inkább úgy 
látom, hogy Kis és Bence írása az én fentebbi 
konjunktív múlt idejű eszmefuttatásomat 
igazolja: a diktatúra belsőleg már megérett a 
szétmállásra, az új politikai elitnek, amely 
már kialakulhatott volna, potenciális képvise
lői felkészültek és koncepciózusak voltak; ta
lán csak az alulról (mondjuk a nagyipari 
munkásságból) jövő kezdeményezés hiány
zott. Ezenkívül feltűnik nekem a Bibóéhoz 
képest fordított stratégia: Bibó rohamos és 
reménytelen defenzíva közepette dolgozta ki 
a határolt forradalom, a megszorított több
pártrendszer és a feltételes szuverenitás tézi
seit, míg ugyané téziseket Bence és Kis a 
megvalósulás szükségességének tudatában, 
de annak minden gyakorlati esélye nélkül 
újítják fel. Vajon itt -  és ennek nyomán az 
ellenzéki gondolkodás legjobb teljesítmé
nyeiben -  a pontos elemzés ellenére, a gon
dolkodói radikalizmus és a bölcs politikai 
mértéktartás együttállása ellenére nem volt-e 
a helyzet megítélése alapvetően téves?

A tévedés egyik okát abban látom, hogy a 
szerzők -  a progresszió híveiként -  mintha 
nem vetettek volna számot azzal a kérdéssel, 
hogy több évtizedes kommunista diktatúra és 
annak ismert következményei után mi marad 
magából a progresszióból -  általában a mar
xista vagy nem marxista baloldal eszményei
ből? Az értelmiségi ábrándok berkein túl ma
rad-e olyan terület a társadalmi cselekvés
ben, ahol a progresszió tartósan megvetheti 
a lábát? Hajlamos vagyok azt gondolni, hogy 
igen, de tisztában vagyok vele, hogy ez leg
alábbis nem magától értetődő. Példáid nap
jainkban a magyar politikai erők igen jelen
tős része nem így gondolja; s ha ezek az erők 
elsöprő fölénybe kerülnek, akkor lehet, hogy 
nemsokára ismét olyan korban fogunk élni, 
amelyben gyanítható elképzelések alakítják 
tapasztalható valósággá önmagukat -  akár a 
demokrácia intézményes keretei között is.

Progresszió és demokrácia szembenállásá
nak kérdését az emlékkönyvben -  ha Fekete 
Gyula eszmefuttatásától eltekintünk -  egye
dül Molnár Gusztáv veti föl; ő ezt kíméletle
nül és sajnos egyoldalúan teszi. Abban igaza 
van, hogy a negyvenes évek második felében 
a demokrácia erőinek (s azon belül a nem
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kommunista baloldalnak) élesen el kellett 
volna határolódnia a kommunistáktól. Azt 
sem vitatom, hogy a kérdést: vajon a demok
ratikus szocializmus 1956-ban fikció volt-e 
vagy sem, a szovjet tankok egyértelműen el
döntötték. írását azért kell egyoldalúnak tar
tanom, mert a probléma egészét úgy állítja 
be, mint 1945-48-ban és 1956-ban a demok
rácia és a szocializmus lettek volna egymás le
hetőségei, mintha e két erő -  és csak e kettő 
-  között lehetett volna választani, méghozzá 
szabadon választani. Valójában pedig éppen 
a két háború közötti (és részben azután is ak
tív) konzervatív és radikális jobboldali, min
denképpen antidemokratikus ideológiák mos
ták, sőt préselték össze a demokráciát és a 
szocializmust; s a kommunisták erre a hely
zetre -  lévén a demokratikus hatalomnak 
egyszerre haszonélvezői, részesei és aláakná- 
zói -  hatékonyabb taktikát alapozhattak, 
mintha megpróbálták volna komolyan venni 
a demokrácia játékszabályait. (Bibó kétségkí
vül nem vonta le a legmesszebbmenő élesség
gel annak konzekvenciáját, hogy a kommu
nisták eleve nem hajlandók a játékszabályo
kat komolyan venni; ezt, bármily különös, 
éppen kommunista bírálói vetették a szemé
re. Hogyan is merészel valaki jóhiszemű nek 
lenni egy olyan korban, amikor ők is jelen 
vannak! Természetesen nem tévesztendő 
össze az egyes párttagok meggyőződése, jó
vagy rosszhiszeműsége és konkrét viselkedé
se a párt vezetőségének taktikájával. Hogy 
Bibó ezt a distinkciót megtette, nem tudom 
egyébnek, mint érdemének tekinteni. Más 
kérdés, hogy ennek vagy annak voltak-e sú
lyosabb és tartósabb gyakorlati következmé
nyei.) Elképzelhető, hogy Bibónak azok a té
vedései, amelyek már a negyvenes évek má
sodik felében is fölismerhetők lettek volna, 
súlyosabbak annál, mint amilyennek posztu
musz tanítványai az újrafölfedezés lázában 
látták. Mai szemmel mégis úgy látom, hogy 
mindez nem érinti Bibó főbb gondolatainak 
tartalmi és beállítódásának erkölcsi érvényes
ségét; s nem Bibó politikai antimachiavelliz- 
musából következik, hogy „az ötvenhatos nem
zedék nem végezte el a visszaállított diktatúra kri
tikáját". Molnár Gusztávval kapcsolatban 
azonban külön hangsúlyozni szeretném, 
hogy fenntartásaimat 1992-ben, Budapesten 
fogalmazom meg; ő pedig 1980-ban, a Ceau-

sescu-diktatúrában írta a tanulmányt -  ami 
nemcsak nagyfokú bátorságra vall, hanem az 
ő akkori nézőpontjából a kérdés kiélezett föl
vetését is jogosultabbá teszi. Már csak azért 
is, mert írásának végső -  bár gondolatmene
téből csak némi ugrással következő -  konzek
venciája: „már ma fel kell készülnünk a totalita
rizmus utáni létre, már ma be kell lépnünk a to
talitarizmus utáni világba".

Mintha Radnóti Sándor is ennek tudatá
ban írta volna tanulmányát a legitimáció ke
letkezéséről és (ami az akkori viszonyok kö
zött pusztán elméleti jelentőségűnek látszott) 
fennmaradásáról. Természetesen az ő kritikája 
is a „reálisan létezett” diktatúra ellen irányul; 
hiszen a legitimáció kérdéskörét és a társa
dalmi érintkezés szabályozásának formáit ele
mezni egy illegitim és formátlan berendezke
désben: ez mindenképpen az akkori viszo
nyok radikális bírálata, egyben túllépés raj
tuk. Am gondolatmenetének vannak olyan 
konzekvenciái, amelyek, furcsa módon, in
kább már a jelenlegi viszonyokra vonatkoz
tathatók. Amikor például a legitimációváltás
kor kidolgozandó formák szükségességéről 
beszél, vagy arról a katartikus élményről, 
amelynek a váltást meg kell előznie, és arról 
a politikai értékkonszenzusról, amelynek a 
váltást követnie kell, akkor Bibó Istvánnak 
azokat a gondolatait aktualizálta tizenhárom 
évvel ezelőtt, amelyekkel most, a rend
szerváltás után kell (vagy kellene) lépten- 
nyomon szembesülnünk. Ez, azt hiszem, kel
lő magyarázatot ad arra, miért nem tekintem 
a BlBÓ-F.MLÉKKÖNYV-et puszta kordokumen
tumnak.

Ám ezen a ponton érintenem kell azt a 
kérdést is, hogy most, a rendszerváltás után 
mennyire érvényesek, mennyire időszerűek 
maguk a bibói gondolatok, s mennyire van
nak jelen a mai magyar politikai életben. 
Nyilván nem én vagyok hivatott arra, hogy 
megadjam a választ, amely önálló, részletes 
tanulmányban volna kifejtendő; én ezúttal 
csak néhány idevágó mozzanatra szeretnék 
rákérdezni, vállalva annak kockázatát, hogy 
írásom befejező része éppoly széteső lesz, 
mint az emlékkönyv egyik-másik tanul
mányáé.

Az, hogy Bibóra szokás-e -  és ha igen, mi
lyen sűrűn szokás -  a sajtóban vagy a parla
mentben hivatkozni, önmagában véve vajmi
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keveset mond. Mindenesetre az a benyomá
som, hogy az utóbbi két évben egyre keve
sebben emlegetik Bibót a nyilvánosság pro
minensei közül, s azok is leginkább egy-egy 
közismert, szövegösszefüggéséből kiragadott, 
szentenciává merevedő fordulatát ismételge
tik. Fontosabb kérdés, hogy életművéből, va
lamint személyiségének példájából mit és 
mennyire szívlelnek meg a politikusok és a 
gondolkodók, s hogy a magyar társadalom 
mostani fejlődése mennyiben vethető össze 
(több évtizedes teljes vagy részleges kizökke
nés után) a Bibó által akkor kívánatosnak lá
tott iránnyal.

Vajon képes lesz-e az „eltorzult magyar al
kat” a kádári konszolidáció során (és elfoga
dása következtében) elszenvedett új keletű 
torzulásokat is hordozva, valamiféle radikális 
önkorrekcióra, olyanra, amely rövidebb- 
hosszabb távon nem fog ismét zsákutcának 
bizonyulni?

Ami 1989-90-ben történt Magyarorszá
gon, vajmi kevéssé tekinthető forrada
lomnak, abban az értelemben bizonyosan 
nem, ahogyan Bibó sokat idézett híres 
passzusa beszél a forradalomról. Szó sincs ró
la, hogy széles rétegek elégedetlensége tört 
volna ki, s hogy ezek hirtelen megtapasztal
ták volna erejüket és emberi méltóságukat. 
Ellenkezőleg: a rendszerváltás történelmi ta
pasztalata végső soron az, hogy a hatalomát
vétel a politikai vákuumba belenövő csopor
toknak és a puhán összeroskadó diktatúra 
pragmatikus haszonélvezőinek belső ügye. 
Akkor is így van ez, ha az agonizáló MSZMP- 
propaganda utolsó sugalmazásai a „hallgató 
többségről” és mindenki kollaboráns voltáról 
közönséges hazugságok voltak. És akkor is 
így van ez, ha volt néhány eufórikus hónap, 
amikor azt lehetett hinni, hogy az új magyar 
demokrácia megalapozása katartikus élmény 
lesz.

Aligha kell részleteznem, mennyire nem 
volt az.

Kétségtelen azonban, hogy a diktatúra el
tűnt (azt hiszem, ez a helyénvaló kifejezés), 
hogy eltűnése során nem folyt vér, s hogy 
mindvégig fennmaradt a jogrend; sőt nem
csak fennmaradt, de meg is erősödött, és el
nyerte még hiányzó intézményes garanciáit, 
miközben megszűnt az államhatalom egyol
dalú, elnyomó eszközének lenni. Létrejött

egy működni látszó demokratikus intéz
ményrendszer és általában egy olyan demok
ratikus berendezkedés, amelynek legitimitá
sához nem férhet komoly kétség. Megannyi 
pozitívum.

S bár tény, hogy a magyar társadalom szé
les rétegei nem tudnak és nem akarnak mit 
kezdeni az intézményes demokráciával, s 
hogy e körülményt a közigazgatásban, a gaz
daságban és a politikában egyre többen ki
használják, mégsem valószínű, hogy ez és a 
„weimarizálódás” egyéb tendenciái rövid tá
von alá tudják ásni a demokráciát, már csak 
a jelenlegi nemzetközi politikai konstelláció 
miatt sem. S bár történelmi tapasztalat, hogy 
Magyarországon az elmúlt két évszázad so
rán a demokraűkus jellegű (általában rövid 
ideig tartó) fellazulásokat a tekintélyi uralom 
(általában sokáig tartó) megmerevedése kö
veti, most minden feltétel adva van, hogy 
másképp legyen.

Vannak és lesznek azonban a forradalom 
elmaradásának és az ebből adódó belső bi
zonytalanságnak hosszabb távon ható, súlyos 
következményei is. Az egyik ilyen következ
mény máris észlelhető a maga teljes súlyá
val: az új társadalmi-politikai berendezkedés 
képtelen megtalálni önmaga eszmei tartal
mát, illetve formájának teljességét; sőt mint
ha nem is tenne komolyabb kísérletet ennek 
megteremtésére. Nem tudható, hogy a rendszer 
miről szól -  azt leszámítva, hogy legitimációs 
alapja megvan, és hogy a Kádár-rendszernél 
csak jobb lehet. Ne feledjük azonban, hogy a 
Kádár-rendszer történetesen éppen arról szólt 
-  azt leszámítva, hogy legitimációs alapja hi
ányzott -, hogy a Rákosi-korszaknál (illetve a 
környező diktatúráknál) csak jobb lehet.

Ezzel pedig annyit és csak annyit akarok 
mondani, hogy a mostani magyar politikai 
életben túlnyomórészt negatív értékkonszen
zus van: ha másban nem is, a kommunista 
diktatúra elvetésében többé-kevésbé minden 
jelentős politikai erő egyetért, miközben az 
ország még ma is azáltal és úgy működik, 
hogy az államrezon egy kommunista dikta
túra jogutódja és örököse (aminek konzek
venciáit a parlamenti pártok ugyancsak 
együttesen nem szokták levonni). Nem az a 
baj tehát, amit némely politikusok -  nem 
minden képmutatás nélkül — föl szoktak pa
naszolni, hogy a politikai életben „túl nagy a
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széthúzás”, illetve hiányzik „az összefogás, az 
egység”, a politika ugyanis az érdekek nyílt 
ütköztetésének szférája (bár kétségkívül nem 
jó, hogy a viták önmagukról, illetve az általuk 
szított indulatokról szólnak); valójában az a 
baj, hogy e viták során csaknem teljesen hi
ányzik a pozitív értékkonszenzus, ezért a vi
táknak sokszor nemcsak a kimenetele, ha
nem tárgya, sőt kiindulópontja is bizonyta
lan. (Sőt a kimenetel -  az erőviszonyok szám
szerű megoszlása miatt -  néha jóval egyértel
műbb, mint a tárgy.) Ennek pedig nemcsak 
az lehet a következménye, hogy -  Bibó sza
vaival -  álproblémákra fecsérlődnek el jó 
erők, és igazi problémákat ráolvasással gyó
gyítanak; az értékkonszenzus hiánya bármi
kor belülről kérdőjelezheti meg a demokrá
cia alapvető értékeit is. (Ugyanezzel magya
rázható, hogy a mértékadó politikai élet, mi
közben a Thürmer-féle MSZMP-vel szemben 
egyértelmű, éles határvonalat tudott húzni, 
képtelen megszabadulni egy sor egyéb szél
sőséges megnyilvánulástól; s ha ezek belátha
tó időn belül mégsem válhatnak a politika 
meghatározó tényezőivé, ez csupán hihetet
len színvonaltalanságuknak lesz köszönhető.)

Az új rendszer belső bizonytalansága rész
ben a politikusok és (ha még vannak ilyenek) 
a politikai gondolkodók fantáziátlanságát is 
jelzi. A mai magyar demokrácia, miközben 
képtelen önmaga új, eredeti arculatát fa'talál- 
ni, Megtalálni sem tudja a magyar történelmi 
hagyománynak azokat az elemeit, amelyek
hez önmaga eszmeiségét kapcsolhatná; ilyen 
eszmeiség ugyanis egyelőre nincs, helyette 
többé-kevésbé jól csengő szólamok vannak. 
Régi minták élednek föl az elmúlt kétszáz év 
különféle időszakaiból, miközben e korsza
kok önmagukban nem vállalhatók, mert leg
jobb esetben is reménytelenül idejüket múl
ták, ezen túlmenően pedig értelmezés kérdé
se, hogy ki mit tart belőlük fontosnak; ezzel 
pedig visszatértünk a konszenzus imént em
lített hiányához. (Azt talán nem kell bizony
gatnom, hogy a politikai erők közti értékkon
szenzust nem kollektivista meggondolások
ból tartom fontosnak.)

A hamis realizmus és a túlfeszült lényeg
látás változatlanul szemben áll egymással. El
lentétük talán csak azért nem érződik igazán 
akutnak, mert időközben oly nagyra nőtt a 
távolság, hogy lassan már a kézzelfogható el

lentétnek is elvész a lehetősége. Valamivel 
prózaibban ezt úgy mondhatnám, hogy a 
közélet kontraszelekciója továbbra is tart, sőt 
éppen e sorok írásának hónapjaiban vesz új 
lendületet. Ennek az sem mond ellent, hogy 
a közelmúltban számos olyan művész és tu
dós kapcsolódott be a politikai életbe vagy a 
közélet más szféráiba, akik a rendszerváltás 
előtt a lényeglátás adományának birtokában 
hihették magukat. Belőlük -  néhány kivétel
től eltekintve — igen rövid idő alatt éppolyan 
színvonalú realista lett, mint azokból az elv
barátaikból, akik hasonló igényt sohasem fo
galmaztak meg. A hamis realizmussal beol
tott „ádáz prófétaság” mindinkább ádáz, és 
mind kevésbé prófétaság.

A paternalizmus a gazdaság és a társadalmi 
élet különböző szintjein változatlanul él to
vább, vagy éppenséggel új területeket hódít; 
az új kliensrendszer legjobb úton van a végső 
kiépülés felé. Ami pedig az állam- és egyéb 
hatalmak szétválasztását illeti, lassan kezd ki
rajzolódni egy új hatalomkoncentráció veszé
lye, amely, ha nem ütközik erélyes ellenállás
ba, utólag és visszamenőleg akár a köztár
saság legitimációját is meggyengítheti. Némi 
drámaisággal azt is mondhatom: a magyar 
társadalomnak rövid időn belül végérvénye
sen (vagy legalábbis hosszú távra) el kell dön
tenie, hogy hirtelen jött, szerencsés helyzete 
jóvoltából meg tudja-e találni az organikus 
fejlődés tartós, új formáját, vagy pedig ismét 
belenyomorodik-e a régióra jellemző zsákut
cák, felemás konstrukciók valamelyik új vál
tozatába.

A döntéshez rendelkezésre álló idő (ha 
úgy tetszik, a történelmi „folyékonyság” ide- 
je) meglehetősen rövid; sőt attól tartok, hogy 
a magyar demokrácia máris elszalasztottá sa
ját lehetőségeinek egy jelentős részét.

S ahogy annak idején oly sokan és oly sok
féle meggondolásból fölvetették Bibó állítóla
gos naivitásának kérdését, a jelenlegi helyzet
ben szinte önként adódik egy másik kérdés: 
vajon itt és most nem naivitás-e Bibó eszméi
hez visszanyúlni?

Bizonyos jelek azt mutatják, hogy új Bibó- 
felejtésnek nézünk elébe, s ez annál súlyo
sabbnak ígérkezik, mivel most nem egy vat- 
tázott elnyomáson alapuló, formátlan kon
szolidáció, hanem a demokrácia intézményes 
garanciái közepette sikkadnak el Bibó elem
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zései, normái és javaslatai s a belőlük most le
vonható konzekvenciák. A mai magyar poli
tikai élet egésze, a rendszerváltás után kiala
kult elit -  minden ellenkező szándéknyilvá
nítás dacára -  elutasítja erkölcs és politika 
összekapcsolását, ezért (egyéb következmé
nyek mellett) valószínűnek tartom, hogy Bi- 
bó életműve is a túlfeszült lényeglátás hagyo
mányát gazdagítja majd. És ezzel, azt hiszem, 
válaszoltam is a fönti kérdésre. A mai Ma
gyarországon lényeglátás és naivság minden
esetre jóval inkább szembeállíthatók egymás
sal, mint mondjuk, naivság és cinizmus. El
lenben van-e komoly esélye lényeglátás és 
társadal-mi-politikai cselekvés valamilyen 
újabb találkozásának Bibó szellemében?

Ezt a  kérdést a  most m egjelent BlBÓ-EM- 
LÉKKöNYV-höz hozzám érendő m ajdani anto
lógiák reménybeli szerzői lesznek hivatva vé
giggondolni és megválaszolni.

Márton László

A KELET-EURÓPAI 
KISÁLLAMOK 

NÉPI DEMOKRATIKUS 
NYOMORÚSÁGA

Fejtő Ferenc: A népi demokráciák története /-//. 
Fordította Endreffy Zoltán 
Magvető -  Magyar Füzetek. 1991.
277 + 380 oldal, 240 Ft

Fejtő Ferenc A népi demokráciák törté- 
NETÉ-nek 1989. augusztus 7-i keltezéssel zárt 
Epilógusában a következőket írja: „...a reform 
útjára lépő közép-európai államok számára nem 
szűnt meg a visszalépés veszélye. Viszont ha bonyo
lult világunkban nem is minden, de sok függ a né
pek önbizalmától, dinamizmusától, élni akarásától 
és fegyelmétől."

E két mondat tömör megjelenítése azok
nak az érzelmi hullámzásoknak, amelyek 
azon a nyáron Közép-Kelet-Európa népei
nek nagy élményét jelentették. Emlékezhe
tünk: félelem és büszkeség, kishitűség és hir
telen támadt magabiztosság, szorongás és re

ménykedés, a közös sors egyszeriben feleme
lővé vált szolidaritásérzete és a megtorlástól 
való állandó rettegés érzelmi szélsőségei kö
zött vergődtünk mi itt mindannyian.

Mi tagadás, 1989 nyári szorongásainak 
alapja, a „visszalépés” veszélye rövid két esz
tendőn belül egyszerűen -  és feldolgozható
ságában alig-alig követhető sebességgel -  el
lehetetlenült: a kommunista restauráció, a 
posztsztálinista totalitárius struktúrák felüi- 
kerekedésének lehetősége valóban lesodró
dott (néhol -  mint nálunk -  elegáns gesztu
sok közepette lelépett) a történelem színpa
dáról.

A veszély elmúltával azonban az emlékek 
ködébe vesztek a közép-kelet-európai össze
tartozás szolidaritásérzetei, és a múlté lett 
1989-90 eufóriája is. 1992 elején úgy tűnik, 
hogy Bibó István 1979-es víziója talán meg
alapozottabb volt, mint Fejtő Ferenc 1989-es 
helyzetértékelése.

Bibó ugyanis úgy látta, hogy az egykor be
köszöntő felszabadulás a nemzeti kérdést és az 
itt élő népek egymás közötti viszonyainak ren
dezését teszi a jövő alapkérdésévé. Nem sokkal 
halála előtt, egy Szalai Pálnak írott -  és a kö
zelmúltban megjelent Bibó-emlékkönyv- 
ben olvasható -  levelében így fogalmaz: „...ko
molyan képzeled azt, hogy ha egyszer egy pillanat
ban a minden irányban vett demokratizmus a kö
zép-kelet-európai országok egymás közötti viszony
latában érvényesülni kezd,, hogy akkor bármikép
pen meg lehetne akadályozni azt, hogy ezek a sé
relmek [a kisebbségi sérelmek -  Sz. J.] nyíltan 
szóba kerüljenek? És nyilvánvalóan ezeknek a szó
ba hozása nem a leendő federációs fejlődés akadá
lya, hanem éppen ellenkezőleg, az előfeltétele [ki
emelés -  Sz. J.].”

Ezzel szemben egy évtizeddel később Fejtő 
Ferenc -  követve a nyolcvanas évek széles kö
rökben osztott, nagy hatású reformgondol
kodásának érvrendszerét -  lényegesen ki
sebb jelentőséget tulajdonított a régión belüli 
(eseüeges) konfliktusoknak; a demokratikus 
fejlődés kulcskérdésének az egyes országok
nak a Szovjetunióhoz fűződő viszonyát tekin
tette. Alapvetőnek azt látta, hogy külön-kü- 
lön mennyire képesek azokra a finom politi
kai manőverezésekre, amelyek a „rugalmas 
elszakadás” játékterét anélkül tágíthatják, 
hogy kivívnák a „Nagy Testvér” 1956 óta oly 
sokszor és oly fájón megtapasztalt haragját.


