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A magyar közgazdasági viták szinte örökzöld 
témája a külgazdasági nyitottság. Ez a foga
lom a világkereskedelembe való bekapcsoló
dás mértékét jelöli, amit például az export és 
a bruttó belföldi termék (vagy a nemzeti jö
vedelem) aránya fejez ki. A nyitottsági viták 
két-három éve szünetelnek, éppen annyi ide
je, amióta világosan látszik, hogy az import 
felszabadításának, illetve a honi és a kelet-eu
rópai értékesítés lehetőségei egyidejű beszű
külésének köszönhetően, a magyar exportot 
gyorsan sikerült növelni a konvertibilis devi
zával fizető piacokon. Nem igazolódott be a 
nyitottsági vitákban képviselt markáns állás
pontok egyike sem. Egyes nézetek szerint a 
magyar gazdaság Nyugat felé túlságosan nyi
tott lett volna, azaz csak veszteséggel expor
tálhatott az -  úgymond -  „monopolista tőkés 
piacokra”. Ez a vélemény politikai mellék- 
zöngéje mellett jókora adag „dialektikus pesz- 
szimizmust” is tartalmazott: a Nyugattal való 
gazdasági összekapcsolódásból Magyaror
szágnak jórészt már csak hátránya származ
hat. Részben azért, mert évtizedekkel „lekés
te a csatlakozást”, de még inkább azért, mert 
természetes piacai és gazdasági partnerei in
kább a KGST-régióban, mint Nyugaton van
nak.

Ez a nézet 1991-ben már több okból is 
anakronisztikusnak hat. A megváltozott poli
tikai feltételeken kívül azért is, mert Magyar- 
ország exportja Nyugat felé 1988 óta valóban 
látványosan javult. Kétségtelen: ez a kivitel 
mindmáig rossz szerkezetű; vitathatatlan az 
is, hogy jelentős veszteségekkel jár. Abban is 
van igazság, hogy az exportfelfutás elsősor
ban a magyar gazdaság tartalékainak a felélé
séből táplálkozott, s ezért a folyamat folytat
hatósága erősen kérdéses. Az azonban vitat

hatatlanná vált, hogy Magyarország számára 
is van hely a világkereskedelemben -  amint 
ezt egyébként a marxista közgazdaságtan ál
tal is elismert klasszikus angol szerzők, Adam 
Smith és Dávid Ricardo majd két évszázados 
elemzéseiből elméletileg is le lehetett (volna) 
vezetni.

A Ricardo által bevezetett fogalom, a kom
paratív előny azt az elvet fejezi ki, amely sze
rint egy mégoly szegény országnak is kell 
hogy legyen olyan terméke, amelyet gazda
ságosan exportálhat. Az azonban mindmáig 
nem világos, hogy melyek lehetnek a világpi
aci bekapcsolódás kívánatos irányai; a ma
gyar gazdaságnak melyek azok az alkotóré
szei (pl. a munkaerő, a tőke, a föld stb.), ame
lyeket a befektetésekhez képest kedvezően 
honorál a világpiac. Elmélyült elemzések he
lyett gyakran kívánalmak, történelmi, nem
zetpszichológiai vagy egyszerűen csak műsza
ki eredetű dogmák, esetenként szinte míto
szok előhúzogatása meg szembeállítása volt 
hivatott arra, hogy megmutassa azokat a 
pontokat, ahol a világgazdaságba való szoro
sabb bekapcsolódás különösen előnyös lehet. 
Egykor a mezőgazdaság, később az olcsó 
szovjet nyersanyagot felhasználó nehézipari 
ágak, újabban pedig a nagyarányú szellemi 
tőkét mozgósító korszerű iparok köré épül
tek olyan legendák, amelyek szerint van ké
zenfekvő sikerrecept. Ez pedig nem volna 
más, mint az adott területre a korábbinál sok
kal többet költő állami gazdaságpolitika. Az 
erőltetett fejlesztési próbálkozásokból eredő 
gazdasági, társadalmi és környezeti károk ma 
már közismertek. Továbbra sincs azonban vá
lasz arra, hogy hol lehetnek a magyar gazda
ságban azok az alkalmas kitörési pontok, 
amelyek megalapozhatnák az export tartós 
növelését, és nem tudjuk azt sem, hogy mi
lyen eszközökkel lehetne kihasználásukra tö
rekedni.

Ezt a kérdést más országokra is ipargaz
dasági és kereskedelmi kutatások egész sora 
vizsgálta. El kell ismerni: általában csak rész
leges érvényű válaszok születtek. A Smith és 
Ricardo által kidolgozott elméleti alap lénye
gében nem sokat változott: az alapfogalom a 
komparatív előny maradt. Érvényesülése 
tiszta és korlátozásmentes versenyt, élénk ke
resletet és jól működő termelési hátteret fel
tételez. Ha mindez megvan, a célszerű világ
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piaci szakosodáshoz „csak” a termelésnek az 
adott országban olcsó alkotóelemeire épülő 
iparágakat kell megtalálnia és kifejlesztenie. 
A komparatív költségek elve még ebben az 
igen általános és leegyszerűsített formájában 
is sugall valamit: azt, hogy valakinek vagy va
lakiknek egész iparágak vagy tevékenységi 
területek közül kell választaniuk. A kiválasz
tást végző vagy egy nagyon tőkeerős magán- 
beruházó lehet, vagy -  értelemszerűen -  az 
állam. Az elvet az utóbbi időben általában 
nemzetgazdasági léptékben állami gazdaság
politikai elképzelések összehasonlítására al
kalmazták. Holott az állami gazdaságpolitika 
szabadságfoka országonként erősen különbö
ző, és a köztük lévő különbségek a modern 
külkereskedelmi elméletek eddigi fejlődése 
során számottevően nőttek is.

Mint sok más tudományágban, a külke
reskedelmi elméletben is csak akkor mehet 
végbe igazi szemléleti fordulat, ha a kutatá
si-elemzési célok és elvek is megváltoznak. A 
közgazdaságtannak ebben az ágában a sike
res fordulat egyik előfeltétele valószínűleg a 
szakosodási modellek „monista” beállítódásá
nak megszűnése volna. Ez azt jelentené, 
hogy többé nem csupán egyetlen kiemelt ter
melési tényező hatásától várnák az export 
szerkezetének átalakulását. A második fontos 
előfeltétel az volna, ha az új elmélet a válla
latgazdaság felé fordulna, tehát alkalmassá 
válna arra, hogy általa az export szakosodá
sához szükséges döntéseket a vállalat vagy az 
iparág szemszögéből is értelmezhessük. A kí
vánatos elmélet harmadik új eleme pedig az 
lehet, amit a magyar „ipar” és az angol „in- 
dustry” szó különbsége fejez ki. A hagyomá
nyos megközelítés a szó szoros értelmében 
vett iparhoz próbált külgazdasági elemzési 
keretet adni. Az újnak viszont fel kell ölelnie 
minden olyan nem termelő tevékenységet 
(mint a bankügy, a közlekedés, a biztosítás, 
az idegenforgalom stb.), amely külföldi pénz
ben megtérülő jövedelmet termel.

A szemléleti fordulat szükségességét egyre 
többen érzékelik, és megszületett az első 
olyan munka is -  erről lesz szó a továbbiak
ban -, amelyet az új elmélet első építőkocká
jának tekinthetünk.

A versenyképesség-kutatásban már mint
egy másfél évtizede nemzetközi hírnevet 
szerzett Michael E. Porter, a Harvard Busi
ness School professzora, 1990-ben tette közzé

A  NEMZETEK KOMPETITÍV ELŐNYEI cím ű 
könyvét. A  könyv tíz o rszág  több tucat ip a r
ágára  k ite rjed ő  többéves ku ta tás a lap ján  ra j
zolja fel egy ú j kü lkereskedelm i elm életi 
ren d sz e r  első, ného l m é g  bizonytalan  körvo
nalait.

A  versenyképesség  n ég y  p illé re  
Porter következtetéseit három csoportra le
het osztani. Az elsőbe tartoznak azok az álta
lános felismerések, illetve következtetések, 
amelyek a külkereskedelmi elmélet szemlé
letmódját gazdagíthatják. A másodikba az or
szágspecifikus tanulságok: miért sikerült pél
dául Japánnak, az NSZK-nak vagy Hollan
diának a második világháború után az export 
vezérelte kibontakozás, és miért volt ebben 
sokkal kevésbé sikeres a többi között Svédor
szág vagy -  különösen -  az Egyesült Király
ság. A „harmadik típusú” tanulságokat pedig 
mindenekelőtt a vállalatvezetők szívlelhetik 
meg: milyen fajta vállalat, illetve vállalatveze
tés bizonyulhat sikeresnek abban, hogy ne 
csak exportja növelése révén használja ki a 
megnyíló nemzetközi piacok kínálta előnyö
ket, hanem azzal is, hogy megnőtt piaci ere
jére építve pódólagos jövedelemforrásokat 
harcoljon ki magának, akár kínálata növelése 
nélkül is.

A versenyképesség Porter szerint négy pil
léren nyugszik. Igaz, a szemléletesség kedvé
ért ő ezt egy gyémánt négy sarkaként ábrá
zolja. A négy tényező egyenrangú szerepet 
játszik a modellben, és a többi nélkül, önma
gában egyik sem érvényesülhet. Porter az ed
digieknél jóval tágabb értelmezést ad a ver
senyképességnek, és könyvéből jól kiolvasha
tó, hogy az ismert külkereskedelmi, illetve pi
acműködési elméleteknek kevésbé az elméle
ti, mint inkább vállalatgazdasági „összeépíté
se” igényével íródott. A szerző nem az ismert 
és egymásnak sokszor ellentmondó nemzet
közi kereskedelmi modellek szembeállítására 
törekszik. Inkább arra, hogy felhasználja be
lőlük mindazt, ami egy menedzsert segíthet 
abban, hogy fejlesztési, beruházási, illetve pi
aci döntéseit a nemzetközi versenyképesség 
követelményeit figyelembe véve hozza meg.

A versenyképesség ebben az értelmezés
ben kínálati, keresleti, piacműködési, illetve 
a termelést vagy a szolgáltatást vállalaton kí
vülről segítő tényezők eredőjeként alakul ki. 
A hagyományos külkereskedelmi elméletek -
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Smith és Ricardo nyomán -  a kínálati oldal
ra fordították a legnagyobb figyelmet. A klasz- 
szikus közgazdasági gondolkodás jelentős 
részben még az újkor nemzet- és világgazda
sági feltételeit tükrözte. A kiindulópont tehát 
az volt, hogy a rendelkezésre álló termelési 
tényezők minél hatékonyabb felhasználásával 
kell gazdaságos termelést kiépíteni. A terme
lés piaci feltételeit a fejleden gazdasági kör
nyezet miatt eleve kedvezőnek tekintették, és 
azt sem vitatták, hogy a piacon tiszta és átte
kinthető verseny folyik. Minthogy zömmel 
(mai szemmel) alacsony műszaki színvonalú, 
általában a fogyasztást szolgáló termékekről 
volt szó, arra sem kellett gondolni, hogy a be
szállítói vagy az infrastrukturális háttér a ver
senyképességben komolyabb szerepet játsz
hat. Ma azonban már legföljebb néhány mul
tinacionális nagyvállalatra igaz az, hogy a tér- * 
melés vagy a szolgáltatás színvonalát, megfe
lelő technikai paramétereit kizárólag vállala
ton belüli intézkedésekkel garantálhatja. Szá
mos későn iparosodó ország tapasztalata mu
tatja, hogy a fejletlen környezetben megho
nosított fejlett kapacitások (például a Kelet- 
Európában licencvétellel létrehozott autó
gyárak) olcsón éppen a termelés vállalaton 
kívüli tényezőinek rossz állapota miatt nem 
képesek a licencadó által elvárt minőség elő
állítására. •

További fontos tény, hogy a világkereske
delemben megjelenő áruk választéka folya
matosan bővül, és az úgynevezett „különbség 
iránti kereslet” a fejlett országok közötti ke
reskedelem mind fontosabb hajtóerejévé vá
lik. Emiatt viszont a világpiac felvevőképes- 

* sége -  különösen a fejlett régiókban -  nem
csak attól függ, hogy megvan-e a szükséges 
vásárlóerő, hanem attól is, hogy eléggé diffe
renciált kínálat áll-e vele szemben. Ma már 
nagyrészt irrelevánsak azok a régebben gya
kori kiindulópontnak tekintett kutatási ta
pasztalatok, amelyek egyszerűen a kínálat és 
a kereslet nagyságának összehasonlítása alap
ján igyekeztek a kínálati „nyomó” vagy a ke
resleti „szívó” hatás jelenlétére, illetve domi
nanciájára következtetni. Egy fejlett gazda
ságban a pillanatnyilag elegendő volumenű, 
ám nem kielégítő összetételű kínálatra a ke
resleti oldal mindig reagálhat azzal, hogy az 
éppen fölöslegesnek mutatkozó vásárlóerőt 
befektetésre fordítja. Tehát a termékek és a

szolgáltatások a belföldi és a nemzetközi ke
reskedelemben nemcsak egymással, hanem a 
befektetési lehetőségekkel is versenyeznek -  
hacsak nem létfontosságú szükségletek azon
nali kielégítéséről van szó.

A Porter-modell figyelmes tanulmányozó
ja észreveheti, hogy a „gyémánt” egymás 
melletti csúcsai párosával logikailag szorosan 
kapcsolódnak egymáshoz. A kínálati oldalhoz 
sorolható világkereskedelem bővülését gátló 
kereskedelempolitikai akadályok -  különö
sen az integrációkon belül -  eltűnőben van
nak. Úgy látszhatott tehát, hogy a klasszikus, 
illetve a neoklasszikus külkereskedelmi elmé
letek alapfeltevései közül legalább egy valóra 
válik: lassacskán létrejön a korlátozásmentes 
nemzetközi kereskedelem.

Nem így történt. Megfigyelhető, hogy mi
közben a vámok és a mennyiségi korlátozá
sok világszerte leépülőben vannak, egyúttal 
a világ számos országában még integrációkon 
belül is közvetett importkorlátozó rendszerek 
épülnek ki. Éppen ezek felszámolása az 
1992-re előirányzott Egységes Európai Piac 
létrehozatalának egyik célja. A közvetett im
portkorlátozásokra számos frappáns példát 
ismerünk. Közülük néhány szinte anekdoti- 
kusnak tűnik. Sokat idézett eset volt, amikor 
a nyolcvanas évek elején Franciaország úgy 
igyekezett gátat vetni a délkelet-ázsiai video
magnók importjának, hogy vámkezelésükre 
-  egyedüli illetékességgel -  egy tengertől tá
voli kisváros (Poitiers) csekély létszámú és túl
terhelt vámhivatalát jelölte ki. Számos tény 
utal arra, hogy a szabadkereskedelmi illúzió 
ma sem reálisabb, mint tizenöt-húsz évvel 
ezelőtt. Egy amerikai felmérés eredményei 
szerint például 1966 és 1986 között a fejlett 
országok importjában húszról mintegy negy
venöt százalékra nőtt az „új típusú” beviteli 
korlátozásokkal sújtott termékek aránya. 
Ezért tehát a világkereskedelem piaci viszo
nyait a kereslettől függetlenül vagy azzal ép
pen ellentétesen alakító tényezők között az 
importkorlátozásoknak kitüntetett szerepük 
van, s azokat a specializációs döntéseknél ko
molyan figyelembe kell venni.

A nemzeti külkereskedelmi stratégiák 
A nemzeti stratégiák természetesen nemcsak 
tudatos megfontolásokon épültek, és kialakí
tásukban a kormányzatok szerepe sokszor



1214 •  Figyelő

nem volt túlságosan jelentős. Gyakran a vál
lalati szakosodási stratégiákból születő „össz
hatás” az, ami kívülről esetleg ilyen konzisz
tens és jól felépített nemzeti szakosodási stra
tégiának látszik.

A könyv tíz országot vizsgál. Közülük az 
Egyesült Államok a második világháború utá
ni világgazdasági korszak mindvégig megha
tározó súlyú, ám a világkereskedelembe 
aránylag csekély mértékben bekapcsolódó 
szereplője. Az Egyesült Királyságnak máig 
sem sikerült megtalálnia azt a szakosodási 
szerepkört, amely gazdasági adottságait 
nemzetközileg valóban jól érvényre juttatná, 
bár egy ideig élt az az illúzió, hogy ez -  fej
lettségi szintjéhez méltatlanul ugyan, de 
amolyan „nyugat-európai olajországként” -  
sikerülhet. Á háború két vesztese, Japán és 
az NSZK, az újjáépítés lendületét világkeres
kedelmi kulcsszerepe kiépítéséhez is fel tudta 
használni. A harmadik vesztes, Olaszország, 
időszakonként látványos fejlődést mutatott, 
és néhány iparágban komoly világkereske
delmi szerepre tett szert. Teljesítményének 
hátterében azonban nem annyira a jól meg
választott szakosodást látjuk, mint a leépülő, 
elszegényedő állam és a gyorsan felvirágzó 
magánszektor fejlődésének kölcsönhatásait. 
Szingapúr és Dél-Korea esete a világgazdasá
gi nyitástól általában várható előnyöket il
lusztrálja, de sikertörténetük Európában leg
feljebb csak részleteiben követhető lépéseken 
nyugszik. Porter felmérésében végül három 
kis nyugat- és észak-európai ország szerepelt, 
Svájc, Dánia és Svédország. Közülük azon
ban egyértelműen csak az alpesi ország ma
gas fejlettségi szintjét tulajdoníthatjuk céltu
datos -  ugyanakkor szinte egyáltalában nem 
államilag vezérelt -  termék- és szolgáltatásex
portőri tevékenység eredményének.

A nemzeti stratégiák elemzéséhez Porter 
újszerű és felépítésében is igen tanulságos 
elemzési eszközt használ. Az angolul „clusler 
chart”-nak nevezett rajz magyarul körülbelül 
„zárvány-ábrá"-1  jelent. A kényszerű elnevezés 
persze elég furcsán hangzik. A lényeg az, 
hogy a hazainál a világpiacon teljesítőképe- 
sebbnek bizonyult gazdasági szektorok közöt
ti kölcsönhatások olyan szerkezetben ábrázol- 
hatók, amely nem tesz különbséget termelés 
és szolgáltatás között, jól megmutatja viszont, 
hogy a tevékenységek mely csoportja (azaz

„zárványa”) melyik másikra támaszkodva le
het igazán eredményes a nemzetközi ver
senyben. A „zárvány-ábrá”-ból az is látszik, 
hogy egy jól szervezett gazdaságban a „zár
ványok” éppen nevükkel ellentétesen visel
kednek.

A rendszerben különösen fontosak az 
úgynevezett „felfelé kapcsolódó” (angolul „up- 
stream”) szektorok, amelyek nemzetközi ver
senyképességét elsősorban nem a saját telje
sítményük magyarázza. Az általuk kiszolgált 
„downstream”, azaz „lefelé kapcsolódó” szektorok 
viszont a nemzetközi versenyben részben 
nem a saját tolláikkal ékeskednek. Félreveze
tő minden olyan strukturális elemzés, amely 
csak a nemzetközi verseny „frontharcosaira”, 
azaz az exportbevételt közvetlenül realizáló 
szektorokra terjed ki, figyelmen kívül hagyva 
az igen fontos támogató ipari vagy szolgáltató 
ágakat. A japán autóipar világpiaci sikerei
ben például az autógyárak mellett nagy a sze
repük az önmagukban is versenyképes acél
műveknek, valamint a raktárköltségek mini
malizálását lehetővé tevő fejlett szállítási, hír
közlési és üzemszervezési rendszereknek. A 
„felfelé kapcsolódó” szektorok ráadásul nem 
feltédenül részei a sikeresen exportáló nem
zetgazdaságnak; ez az összefüggés pedig a li
beralizált import és az exportsikerek közötti 
kapcsolatra hívja fel a figyelmet. A svájci 
bankrendszer jövedelemtermelő képessége 
például sokkal kisebb lenne a nagyrészt nem 
belföldi eredetű, de igen jól kiépített számí
tógépes háttér nélkül.

A „zárványelemzés” több más általános ta
nulsággal is szolgál. így például azzal, hogy 
a termelési és a kereskedelmi struktúrák „fel
színe” nem árul el igazán sokat egy gazdaság 
fejlettségéről, teljesítőképességéről, sőt szer
kezeti sajátosságairól sem. Létezik ugyanis 
egy olyan mögöttes szerkezet, amely a külke
reskedelmi adatok alapján nem mutatható 
ki, a külkereskedelem szerkezeti változásai
ból következtethetünk rá. Ilyesfajta változá
sok állnak például a háttérben akkor, amikor 
egy ország néhány év alatt látványosan „fel
értékeli” -  nem valutáját, hanem exportját, 
aminek eredményeként változatlan termelési 
exportdarabszám mellett is lényegesen na
gyobb értékű textilárut, híradástechnikai ter
méket vagy gépkocsit kínál a piacon. Ilyen 
„mikroszerkezeti” átalakulást az elmúlt egy
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két évtizedben különösen a távol-keleti orszá
gok produkáltak.

Az elemzés másik fontos tanulsága, hogy 
a struktúrapolitikai „címkézés” ma már 
ugyancsak elavult dolog. Nem igazán szeren
csés „lemaradónak” vagy „dinamikusnak”, 
netán „progresszívnek” tartani egy iparágat 
csak azért, mert technológiai folyamataiban 
különösen modern gépeket alkalmaz, vagy 
mert néhány év alatt exportteljesítményét 
gyorsan növelte. A jelző nemcsak magát az 
iparágat, hanem „kiszolgálóit” is minősíti, 
miközben az utóbbiakról esetleg igen kevés 
információ áll rendelkezésre. Az sem tudha
tó, hogyan alakul a jövőben a „címkézett” 
iparág és partner szektorainak kapcsolata. 
Ha például lazul, és az exportsiker fő ténye
zője éppen a jó teljesítményű beszállítói hát
tér volt, akkor szinte törvényszerű, hogy a 
korábban „progresszívnek” minősített iparág 
gyorsan romlik majd. Magyarország még lát
szatra is egyre kevésbé lehet versenyképes 
petrolkémiai exportőr akkor, ha a szovjet kő- 
olajimport a közeljövőben súlyosan megdrá
gul, és szállítása is akadozni kezd.

A Porter-könyv elméleti vagy gazdaságpo
litikai értékelése külön-külön is csábító fel
adat. Célszerűnek látszott azonban minde
nekelőtt a könyv szemléletmódjáról tenni né
hány, magyar szempontból tanulságos meg
jegyzést. A szűkén értelmezett közgazdasági 
kérdés általában úgy merül fel, hogy mitől 
versenyképes egy vállalat, szektor vagy egy 
egész gazdaság. Érdemes azonban megkísé
relni, hogy gondolkodásunkban a szorosra 
szabott szakmai kereteken kívülre merész
kedjünk. Ekkor pedig szép számmal merül
nek fel olyan további kérdések, amelyeket az 
amerikai szerző nem is tárgyalt, sőt, amelyek 
az ő kutatási szempontjai szerint talán nem 
is igazán relevánsak.

Mindenekelőtt az, hogy mennyire lehet 
nemzetközileg versenyképes egy társadalom,, 
mekkora lehet ebben a gazdaság szerepe, to
vábbá hogyan értelmezhetők egy társadalom 
esetében a „kiszolgáló” rendszerek. S elkelne 
egy jól használható „társadalom-versenyké
pességi mutató”. Nem lehetne például meg
próbálkozni egy olyan indikátorral, amely az 
adott országot véglegesen elhagyó és az oda 
bevándorló lakosok számának különbségéből 
indul ki? íme, az új, a Porteréhez fogható,

de eddig senki által sem teljesített, nagy fel
adat: a nemzetközi versenyképesség összeha
sonlító társadalomelemzése.

Török Adóm

A HOLMI POSTÁJÁBÓL 

KÖTÉNY NÉLKÜL
Tagadással kell kezdenem, hogy a teljes igen
lésig eljuthassak. Konrád György EGY NYARA
LÓ különvélem ényei (Holmi, 1992/2.) című 
esszéjében mindent találtam, csak különvéle
ményt nem. Azaz egészen pontosan, nézete
immel teljesen azonos véleményeket korunk
ról, melyek azonban csak Konrád Györgyre 
jellemző egésszé állnak össze.

A nagy rendszeralkotók korának a bölcse
letben már vége. De nincs vége annak, hogy 
újjászülető problémákkal szemben széles és 
mély szellemi hátterű álláspontokat alakít
sunk ki.

Minden iskolában találunk rangsort. Kez
dő, haladó, mester, tudós. Azonnal senki 
nem válik beavatottá. A beavatott karakteré
nek vannak összetevői, melyek nem jó, ha 
változnak. Ilyenek a morális alapállás, világ
nézet, nyitott szellemiség, érzelmi fejlettség. 
Ezek alkotják azt a lelki hálót, mely az infor
mációk özönéből megfogja azt, ami néki 
megfelel.

Vannak lelki hálók, melyeket merev szá
lakból szőttek, ezek a vallások és pártideoló
giák. Rugalmas szálakból szőtt lelki struktú
rákkal olyan szerveződéseknél találkozunk, 
melyek az egyén szuverenitását teljesen tisz
teletben tartják, sőt lelkiismereti konfliktusba 
sem hajszolják eltérő véleményei miatt.

Konrád György nézeteit olvasva megraga
dott az igazi értelmiségi toleranciája, egyéni
ségtisztelete, nemzetek feletti rendszerekben 
való gondolkodása, a vallási és a nacionalista 
fundamentalizmus elutasítása mellett a hitbe
li és a hazaíiúi érzések megértése, a világ- 
problémákra való nyitottság -  egyszóval hu
manizmusa mindenekfelett.

De hogy jön ide a kötény? Több mint két
száz éve alakult meg Angliában a szabadkő-
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mívesség. Egy nyíltan elitikus, szervezetében 
végtelenül demokratikus társaság. Alapsza
bálya, melyben az angol polgári liberalizmus, 
a felvilágosodás alapvető emberi értékei kap
tak helyet, megírása óta változatlan. Ez arra 
utal, hogy a benne testet öltő morál, tágab- 
ban egész szellemisége ellen tudott állni po
litikai, vallási támadásoknak egészen korun
kig, tehát időálló értékek rendszere.

Míg a szabadkőmívességet választó úgyne
vezett kereső bejut a testvériségbe, az inas
foktól eljut a mesterfokig, beavatottá válik, 
önmagát kell kialakítania. Mert tudjuk -  
Konrád Györgyöt idézve -, hogy „a valódi erő 
a perszórta ereje. A perszóna önmaga is saját al
kotása.” Az önmagát nevelő szabadkőmíves fe
jében már az Európa-csomag kevés, mert túl 
kell lendülnie a „transzeurópai látóhatár" felé. 
„Világgá válunk, az vár ránk.”

A szabadkőmíves páholyokban munka fo
lyik, szellemi munka. Konrád Györggyel vall
juk, „van egy szféra, az alkotó gondolkodás, legyen 
az akár tudományos, akár művészi, amely össze
egyeztethetetlen a középszerrel”. Az értelmiségről, 
a szellem szférájáról mondja. „Az értelmiség 
valóban új osztály, sem nem szolgáló, sem nem 
uralkodó." Igen, ezt bármely szabadkőmíves 
mester magáénak vallhatja, hiszen sem elvi
selni nem lehet a szolgaságot, sem uralkodni 
nem kívánunk. Pedig ez utóbbit a szabadkő- 
mívesség ellenfelei állandóan és a legfőbb 
vádként hangoztatják. Legutóbb Mónus 
Áron erre építette vádbeszédét.

Az intoleránsokról. Két gondolkodási for
ma van, mely soha megbékélni nem tud az
zal, hogy a szabadkőmíves páholyokban tilos 
politizálni, és tilos vallási nézetekkel perelni. 
Nagyon jól tudjuk, hogy a két nézetrends/cr

az oka az emberiség megosztottságának és 
szembenállásának. Nem kell a történelmet 
felmondanom, hogy igazam bizonyítsam. 
Konrád György e téren is a mi eszméinkkel 
azonos platformon áll, gondolom, e liberaliz
musa miatt a szélsőségesektől elég kritikát 
kap és kapott. De hát elviselheti a tömeggon
dolkodás a következő idézetet? „A gondolatok 
igazságával szemben a többség szava nem érv, épp
oly kevéssé az, mint bármely tekintélyé.” A jövőt is 
felvillantja, ami már nem biztató. „A kommu
nista fundamentalizmusoknak bealkonyult, jönnek 
a nemzeti és vallási fundamentalizmusok.” Én 
még az ideológiaiaktól is tartok.

Ha ezeknek a rendkívül veszélyes áramla
toknak ellen kívánunk állni, először tisztába 
kell jönnünk magunkkal. „Az ember tudni 
akarja, kicsoda. ” Míg az emberpalánta a vallás 
problémátlan világából felküzdi magát a kín
zó kételyekkel terhes liberális gondolkodásig, 
meg kell őszülnie. Szó szerint, hiszen meg 
kell haladnia előző gondolkodási módját. Be
lenevelt szabályokat kell levetnie, újabb néze
tekkel kell barátkoznia. Ennek útja a szellemi 
közösségek liberalizáló, kommunikációkat 
biztosító, nézeteket felszínre hozó hatása. 
Olyan közösségeké, melyek az egyéniséget 
tartják a legfőbb értéknek.

És most végre a kötényről. Azt az embert 
nevezik a szabadkőmívesek kötény nélküli 
szabadkőmívesnek, akinek gondolatrendsze
re megegyezik a szabadkőmívesség értékei
vel. Nem tudom, Konrád György elfogad-e 
egy, a fundamentalistáktól elítélt bókot, hogy 
ő igazi kötény nélküli szabadkőmíves.

Ha nem, akkor talán azt nem utasítja el, 
hogy szellemi testvér.

Dr. Sáry Gyula
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