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1SZIGETI PÉTER

Ennyire gördült?

Bozóki András: Gördülő rendszerváltás.  
Az értelmiség politikai szerepe Magyarországon (1977–1994) 

Budapest, L’Harmatttan Kiadó – Uránia  
Ismeretterjesztő Alapítvány, 2019

I. Bozóki András kiérlelt monográfiában dolgozta fel az ellenzéki 
értelmiség politikai szerepét Magyarországon, egy közel két évti-
zedet átfogó időszakban. A történeti, politikai-szociológiai elemzés 
alkalmas műfaj a téma vizsgálatára és a kutatási eredmények kifej-
tésére. A művet értelmiségszociológiai elemzésnek is nevezhetjük, 
amely egy adott és kitüntetett történeti időszakot ölel fel. A szerző 
nem politikatörténetet írt, minthogy a rendszerváltoztatás átfogó 
feldolgozását az általa elsajátított irodalom, ismeretanyag1 alapján 
megoldottnak tekintette. Ehelyett a Charta ’77-től induló, disszidens 
értelmiségi mozgalmat állította előtérbe, azaz a magyar értelmiség 
1989-től kezdődő politizálódási folyamatát, amely a másként gon-
dolkodástól és különállástól a szembeálláson át az államszocialista 
kísérlet békés megdöntéséig, illetve az értelmiségi-mozgalmi po-
litizálás 1990 és 1994 közti újjáéledéséig vezetett. Kik voltak, mit 
akartak ezek az értelmiségiek, milyen politikai stratégiát dolgoztak ki 
és követtek a változó kondíciók közepette – így is megfogalmazható 
a szerző törekvése. 

II. Miért „gördülő” a rendszerváltás minősítő jelzője? A szerző indo-
kai alapvetően két érvben foglalhatók össze. 

1) Az aktív ellenzéki értelmiségiek a diszkurzív küzdelem monda-
nivalóját – a kritikai közbeszéd2 megteremtése után – radikalizálták, s 
mindig egy kicsivel továbbhajtva vitték el egészen rendszerváltás kö-
veteléséig (178.), menet közben lerontva és kiszorítva a hivatalosság 
helyzetértelmezéseit. 1985-től a gorbacsovi glasznoszty is sokat segí-
tett abban, hogy az új, emelkedőben lévő politikai elit és a médiakrácia 
szövetsége gyorsan kiszorította a pártzsargont (355.). 
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szakaszában az ellenzéki értelmiségiek különböző csoportjai váltak fő-
szereplőkké. Egy-egy időszakot dominánsan új és másfajta szereplők 
jellemeztek. Bozóki kimutatja, hogy egy adott időszakból jellemző-
en mintegy 20%-nyian maradtak meg az azt következőben, tehát a 
cserélődés az ellenzéki értelmiségi csoportok „váltófutásában” kb. 
80%-os volt. Az öt szakasz a következő: 1. a disszidencia időszaka 
(1977–88 között, amelynek zenitje 1981–88 közé esett); 2. hálózat-
építés (1988); 3. tárgyalásos szakasz (1989); 4. a parlamenti politizálás 
időszaka (1990), és végül 5. újabb mozgalmi periódus (1991–94), 
amelyben az új, mozgalmi értelmiség a demokrácia értelmezőjeként 
lépett fel – egészen a kivételesnek tekintett értelmiségi történelmi 
szerep 1994-es megszűnéséig, amikortól az értelmiségi politizálást a 
rendszert működtető hivatásos politikusok, hatalmi menedzserek és 
technokraták váltották fel (még a tőketulajdonosok dominanciáját 
megelőző években). A magyar politikába bekerülő értelmiségiek 
közül egyesek hivatásos politikusok lettek, de voltak gyors visszavonulók 
és küldetéses kötelességtudatból cselekvők is, akiknek motivációit a szer-
ző, mások kutatásai mellett, interjúiból vett szemléletes idézetekkel 
jeleníti meg (338–353.).

Ilyenformán, a politizáló értelmiségen át is „gördült” a történelem.  
A dolog természete szerint, az ügy funkcionálisan elvégeztetett3 – Bo-
zókinál. Azonban ehhez, Móricz Zsigmond A fáklya c. regényének 
hősével, a kispap Matolcsy Miklóssal szólva, hozzátehetjük: „Elvégez-
tetett, de semmi sem tisztáztatott”. Az első többpárti választást követő 
magyar parlament közbeszédének stílusa, politikai kultúrája, érintke-
zési formái valószínűleg – éppen a szereplők attitűdbeli különbségei 
miatt – fényévekkel múlták fölül a későbbiek brutális, manipulatív 
vagy egyenesen szándékosan meghamisított, történelemhamisító 
vagy hazugságokkal vádaskodó kommunikációját. Nem sokat látha-
tunk a kormány és az ellenzék közötti parlamenti küzdelmek – tan-
könyvi ideáltípusa szerint – drámainak és demokratikusnak tekintett 
– lefolyásából. Az a jelenség, amit a szociológiában elsőként való-
színűleg Richard Hofstadter (1963) ír le, majd Simon de Beauvoir 
említ a Mandarinokban: az, hogy a „tojásfejűeknek” nevezett értel-
miségieknek nincs számottevő befolyásuk társadalmuk életére, hozzánk 
is megérkezett. Azért, mert „a politikai üzemben a politikából élő 
parlamenti demagógok pártjaik szavazatszedő gépezetébe illeszkedve” 
veszik át a közvélemény megdolgozását (hogy egy klasszikussal, Max 
Weberrel szóljunk). Ezek saját, szervezett politikai kommunikációt 
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nyított közmédiával, hanem a bulvárral és a kereskedelmi a médiával 
együtt nyomják el a komoly lapok potenciális tömeghatását. Nem 
biztos, hogy a szerző ellenére, de megállapíthatjuk: ami az USA-ból, 
a formálisan szabad nyilvánosságból, 1945 után érkezett meg Euró-
pába, azt itthon 1989 után „üdvözölhettük”. A professzionalizálódó 
politikai rendszer mintha együtt járna a tömegkultúra terjedő anti-
intellektualizmusával, s ebben a közegben a problémák állítják elő a 
politikai váteszeket, nem pedig fordítva. A legnagyobb jóindulattal 
nézve is, 2010 óta mindenképpen ez a helyzet.

III. A mű empirikus bizonyítottsága, amely a szakirodalmi hivatko-
zásokon túl kvantitatív, statisztikus és strukturálatlan interjúkkal él, 
dicséretes és meggyőző. (Az interjúkat a szerző elsősorban a tárgya-
lásos rendszerváltás ellenzéki és Nemzeti Kerekasztal-szereplőivel 
készítette). Bozóki módszereinek alkalmazásában is tudatos szerző, 
aki egyaránt ismeri és alkalmazza a szociológiai értelmiségelméletek 
klasszikus vonulatát, az újosztály-, illetve egyéb, modern elméleteket, 
összekapcsolva őket az értelmiség mozgalmakban játszott szerepé-
vel (I. fejezet). A bemutatott elméletek az értelmiség többrétegű 
fogalmára vonatkozóan pontos és differenciált leírásokat adnak. 
Ami alkalmazásukat illeti, a szerző – az ellenzéki aktivitás évtizedes 
hullámzása, gördülése folytán – eltérő közéleti szerepeket konstatál, 
amiket leleményes, újszerű elemzéseiben empirikusan is alátámaszt 
(VII. fejezet, 401–466.). Ezzel igazolja, hogy nem előzetes definíciót 
követ. Ebből az eljárásból azonban nem következhet a kritikai értel-
miségi kvalitás „adományozása” kizárólag az ellenzéki mozgalomban 
részvevőknek– erre a problémára még visszatérünk.

A kötet külön érdeme a jó stílus és nyelvezet, ami szaktudományos 
okadatolással és érvkészlettel párosul. Egy ötszáz oldalas értelmiség-
szociológiai könyv minden résztémája, persze nem lehet egyformán 
érdekes, ez mindenkor a befogadó szubjektum előismeretein is múlik. 
Bozóki munkája sokat elárul a politikacsinálás tanulható fogásaiból, 
stratégiai és taktikai kérdéseiből, a köznyelv valóságkonstruáló po-
litikumáról, a közélet tematizálásának értelmiségi és médiaelitbeli 
összefogásának hatásosságáról – akár a vizsgált korszakon és viszo-
nyokon túlmenőn is. A tematikus gazdagságból érdemes kiemelünk 
két olyan részt, amelyeket különösen jónak tartunk. Ilyen a II. fejezet, 
ahol a szerző a késő Kádár-korszak bizonyos vonásait elemzi, s ezeket 
szelektív elnyomás és kooptálás gyanánt jellemzi. Leírja a sajtó pártirá-
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nyesített belső tájékoztatókat, a főszerkesztői értekezleteket; az ad hoc 
utasításokat; a párttagok, a bizalmi főszerkesztők egyéni felelősségét). 
Ezek fő célja a politikailag irányzatos lapok kialakulásának megakadá-
lyozása volt, noha a nemzedéki alapon szerveződő Mozgó Világ, vagy a 
Tiszatáj mint a népiek folyóirata, már a nyolcvanas években pártcsírák 
jegyeit mutatták. A Pozsgay-féle Hazafias Népfront támogatását élvező 
Magyar Nemzet a párton kívüli értelmiség kedvenc napilapjává vált, 
a befolyásos Valóság és a reformpárti HVG színvonalas orgánumai 
mellett. 1981-től az 1986-os sajtótörvényig az első (legális) és a máso-
dik (illegális) nyilvánosság egymás mellett létezett, utóbbiban a jelentős 
értelmiségi összefogást eredményező Bibó emlékkönyvvel (1979) és 
a szamizdat folyóiratokkal (Beszélő, Hírmondó, Demokrata), amiket 
a kötet szerkesztőikkel, tematikájukkal, értékorientációjukkal, szere-
pükkel ás hatáslehetőségeikkel egyaránt elemez. 

Az MSZMP értelmiségpolitikájának és az ezt formáló politikusok 
két legfontosabbikának jellemzése majdnem telitalálat. Ugyanis 
mindaz, amit ír, igaz, miközben van, amiről írni lehetne/kellene, ám 
mégsincs benne Bozóki jellemzésében. Aczél Györgyről és Pozsgay 
Imréről van szó, az egypártrendszer, majd annak látens pluralizmusa 
kialakulásának közegében. (71–79.) „A kádári Magyarország kultúr-
politikájának »tündöklését« és bukását leginkább e két meghatározó 
politikus alakja fémjelzi. Mindkettő más elképzelést vallott a Kádár 
rendszer kulturális és politikai nyilvánosságával kapcsolatban. Aczél 
integrálni próbálta a rendszerbe a nem »vonalas«, ám színvonalas 
irányzatokat, míg Pozsgay inkább arra hajlott, hogy engedje a külön-
böző szellemi irányzatok önálló artikulálódását. Az 1963-as amnesz-
tiát követő évtizedek konszolidált kádárizmusában a rendszer »ér-
telmiségpolitikáját« leginkább Aczél valósította meg. Vele szemben 
Pozsgay e konszolidációs kompromisszum megkérdőjelezésének és 
felbontásának képviselője lett az egypárti hatalom hanyatlása idején” 
(71.). A nyolcvanas évek elején Aczél – a celebritások kiemelésével, 
az intézményirányító „hűbérurak” kinevezésével, az informális bizal-
masaira támaszkodással, a heterogénebb, sokszor hozzá törleszkedő 
holdudvarral és az új közmegegyezést keresőkkel szemben – a meg-
haladottnak vélt kompromisszumokat képviselte. A népi-kommunista 
Pozsgay4 pedig az értelmiségi csoportok felé épített hidakat, amihez 
a Hazafias Népfront szervezeti bázisát is felhasználta. Az elöregedett 
Kádár 1988. májusi leléptetése egyet jelentett Aczél bukásával és 
Pozsgay felemelkedésével. Utóbbi fénykora – a maga reformkörös 
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11-ig, a többpártrendszerre igent mondó KB ülésig tartott, hogy 
azután politikai utóéletében a négy igenes népszavazás véglegesen det-
ronizálja. (A kilencvenes években pedig, aligha véletlenül, a nemzeti 
jobboldalnál kötött ki – tegyük hozzá.) 

A Bozóki által feldolgozott szakirodalom mellett megemlítendő itt 
Agárdi Péter fontos könyvének fentiektől némiképp eltérő Aczél-érté-
kelése is. Agárdi szerint, Aczél nem csak a kádári stabilitás embere volt; 
viszonylagos liberalizmusa nem intézhető el azzal, hogy a rendszer 
legitimitását szolgálta. Aczél nyitni képes és hagyományőrző balol-
dali kulturális értékfelfogást vallott és vitt a puhuló diktatúra – mint 
Agárdi írja – „nem mindig tudatosodó mechanizmusában”. A liberális 
kultúrafelfogás, „a baloldali államhatalmi hegemónia korszakában 
pedig, hallgatólagosan, a »puhuló« diktatúra” „tűr” modelljének fő 
támogatója volt (Agárdi 2015, 82.).5 Bozókinál ez a valós helyzetleírás 
hiányzik – aminek következményei vannak. Ezekre korábban már 
rámutattunk, ám az árnyalt értékelés érdekében érdemes megismé-
telnünk őket.6

A szerző – a politikai szociológia tartozékaként – a politológiai 
elemzésekben is otthonosan mozog, s a vizsgált időszakot megfelelő 
folyamatszakaszolással és gondolati artikulálással párosítja. Ami a 
politológiai és részben a társadalom- és államelméleti kategóriák hasz-
nálatát illeti, Bozóki, olykor a bőség zavarában, nem mindig mélyíti el 
mondandóját. Az a kategóriahasználat, ami köznapi szinten elmegy, 
sőt, tudható, hogy az ellenzéki „kritikai közbeszéd kultúrájának” győ-
zedelmeskedésében is kétségtelenül szerepet játszott, a tudományos 
elméletalkotásban elnagyoltnak bizonyul. A szerző fél tucatnyi kategó-
riát használ: diktatúra (56, 59.); totalitárius/poszttotalitárius szakasz 
(59.); pártállam/állampárt (164, 165, 178–179, 232–270, 316); 
kommunista állam (165.); államszocializmus (36., 81., 84., 171., 175., 
176–177., 179.). Ez persze, tekinthető puszta stiláris gazdagításnak 
vagy szinonimahasználatnak, noha bizonyos szövegösszefüggések-
ben egyértelművé válik a jelentés magja is. Ám nem mindig van így: 
teszem azt, tudományos munkában megalapozatlan államszocializ-
musról beszélni, anélkül, hogy a szerző a kategória tartalmát kibon-
taná. Eltérőn ugyanis a többi terminustól, ez a fogalom tudományos 
értelemben nem a politikai rendszerre, hanem a társadalomintegráció 
típusára vonatkozik.7 Nem szerencsés a rendszert „kommunista ál-
lam” gyanánt megnevezni,8 ha nem tudatosítjuk az olvasóban, hogy 
itt nem elméleti fogalomról, hanem a terminus Nyugaton használt 
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Ez ellentétes avval, ahogyan Bozóki az államszocialista minősítést 
használja. Megint máshol a „totalitárius/poszttotalitárius” terminust 
alkalmazza – ami nála egyben szakaszolás is9 –, vagy „pártállamról/
állampártról” ír. Az államszocializmus kategóriájának használata 
azért is problematikus, mert – szerintünk – ez a fogalom a szerző által 
vizsgált időszakban nem volt forgalomban, s így a fogalomhasználat 
visszavetítésnek tűnik. 

IV. Minden társadalomtudományi kutatás bevallott-bevallatlan 
előfeltevése, hogy a szerző milyen perspektívából szemléli az ese-
ményeket, folyamatokat, voltaképpeni vizsgálata tárgyát. Ahogyan 
nem mindegy, hogy a Földet hegyről, repülőgépről vagy éppen a 
világűrből szemléljük – mert a perspektívaváltásokkal egészen más 
képet alkothatunk róla –, akként a világnézeti, politikai-filozófiai 
távlatok is igencsak különböző értékrendeket10 és fogalmi-gondolati 
konstrukciókat jelölnek ki – akkor is, ha ugyanazt a tárgyat vizsgálják 
és értelmezik. A megismerési folyamatban ezért szükséges az egyolda-
lúságok kiküszöbölése azáltal, hogy a kutató többféle perspektívát és 
ezzel elemzési feladatot vállaljon fel. Nincs ez másként a hazai rend-
szerváltással kapcsolatban sem. Kár, hogy a kötet, amely címe szerint 
az értelmiség politikai szerepének vizsgálatát a maga általánosságában 
ígéri, valójában csak a rendszerváltó értelmiség távlatából szemléli a 
folyamatokat, nem szentel figyelmet az 1977–1994 közötti időszak 
rendszerkonform értelmiségének, s kizárásukat – nem túl erős ér-
vekkel – meg is indokolja. Bozóki – e tekintetben Huszár Tiborra 
(2007) támaszkodva –kritikai értelmiségnek csupán egy bizonyos, 
a politikai viszonyokra morális-univerzális nézőpontból is reflektáló 
csoportot tekinti. Szerintük az értelmiséget az államszocialista kor-
szakban szellemi munkások (ti. propagandisták, szakértők, a rendszert 
legitimáló, lojális alkotók) váltották fel (52.). Ez esetben vagy a szi-
tuációtól és szakmától függetlenedő „transzkontextuális tudás” értel-
miségre vonatkozó kritériumát nem alkalmazzák, vagy a kritikai jelző 
morális-univerzális nézőpontjából az értelmiséginek minősítéshez 
bizonyulna kevésnek a létező kapitalizmus kritikája? Aligha.11 Az 
államszocialista rendszerből a nem rendszerellenes, ám kritikai értel-
miséget problematikus és szőrszálhasogató fejtegetések zárják ki. Még 
ha ez az eljárás a rendszerkonform tudáshordozókra esetleg érvényes 
is lenne, bár nem az,12 azokra a modellváltókra, akik az államszocialista 
rendszer csomóponti válságának történelmi helyzetében kerestek 
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létezett a tertium datur, amely képviselőinek a kritikai értelmiségi kör-
ből való kirekeszthetősége csakis akkor állna meg, ha – J. G. Fichte 
nyomán – valaki azt gondolná: amennyiben álláspontjának a tények 
ellentmondanak, annál rosszabb a tényeknek!14 

Összefoglalva: a szerző álláspontja, véleményünk szerint, erőltetett, 
amikor a kritikai értelmiségi fogalmából a szocialista orientációjú vagy 
a (nem ortodox és nem vulgáris) marxista, modellváltó értelmiség 
törekvéseit figyelmen kívül hagyja. Ezzel ugyanis azt a hamis látszatot 
teremti meg, mintha csak a rendszer ellenzéknek lett volna kritikai 
értelmisége, az ellenzék ellenzékének pedig nem. Bozóki szerint nem 
volt ilyen, márpedig létezett, még ha – az adott hazai és nemzetközi 
erőviszonyok között – nem is tudott meghatározó erővé válni. Két 
különböző álláspont a baloldali kritikai értelmiség létének tagadása 
és befolyása mértékének kérdése. Politológiailag ezt a differenciát 
fejezi ki a rendszerellenzék „ellentársadalom” törekvése és egy, a status 
quóval szembeni, de antikapitalista ellenzék közötti különbségtevés. 
Értelmiségiként azonban mindkettőt jellemzi gondolkodási alapjuk 
kritikai minősége, amit nem a hatalmi, politikai sikeresség/sikerte-
lenség mércéje minősít. 

Így a mű elsősorban az ún. demokratikus ellenzék önreflexiójának, 
identitásának, múltértelmezésének, stratégiái alakulásának s az 
ezzel kapcsolatos diskurzusoknak a bemutatására vállalkozik. (81.) 
Emellett – érintve a megelevenedő népi–urbánus törésvonalat is – 
árnyalt elemzést kapnak az államszocialista rendszer ellenzékének 
népi-nemzeti, harmadik utas, illetve konzervatív szegmensei is, 
amelyek antikommunizmusa azonban egységesítő hatású volt, vagy 
azzá vált.15 A kötet voltaképpen a rendszerváltás legaktívabb részt-
vevőiről szól, arról, hogy az átalakulásban milyen szerepet játszott 
az ellenzéki értelmiség (13.). Bozóki külön fejezetben bontja ki az 
ellenzéki mozgalmakból kinőtt szervezetek és történelmi pártok 
megjelenését és politikai szociológiai portréit. Ezek szelektív tema-
tikái, az egyes szakaszokban alkalmazott stratégiai törekvései és tak-
tikai lépései nemcsak az előtérbe kerülő főszereplők (Aczél György, 
Pozsgay Imre, Antall József, Szabad György, Tölgyessy Péter, Pető 
Iván, Bauer Tamás, Tamás Gáspár Miklós stb.) közötti különbségben, 
hanem megszólalásaik eltérő nyelvezetében is kifejezésre jutott. Jól 
megmutatva a nyelv valóságkonstruáló szerepét, különösen az olyan 
történelmi helyzetekben „amikor minden folyik”, s valaminek a 
mikénti megnevezése a cselekvés vezérfonalául szolgálhat. A politikai 
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8 elitharcok közepette a nyelvi forma („népfelkelés”; „falurombolás”; 

„Dunaszaurusz”, de a kötetben éppen nem szereplők közül pl. az olyan 
szlogenek is, mint „Ez a gyár nem eladó!”; „Nyugati árak – keleti bé-
rek” stb.) képes (volt) akár tömegek mozgósítására is. Egyetértünk 
azzal a helyzetértékeléssel, hogy a rendszerváltás nálunk – eltérőn 
a lengyelektől – elitista jelleget öltött – akkor is, ha az 1988–89-
ben nagy tömegek részvételével lezajló tüntetések, demonstrációk 
a társadalom ébredezését fejezték ki. A fentebb érintetteken kívül 
kétségkívül ilyen volt a Nagy Imre-temetés, de ne feledkezzünk meg 
Kádár János temetéséről, illetve – az ideológiai apparátusok töretlen 
propagandatevékenysége ellenére – máig tartó rendkívüli népszerű-
ségéről sem.16 A Nemzeti Kerekasztal-tárgyalások a népszerűvé váló, 
emelkedő ellenelitek (amelyeknek tömegkapcsolatát erősítette a 4 
igenes népszavazás is) és a tekintélyét vesztő, süllyedő pártelit közötti 
megállapodás volt,17 amely közvetlenül vezetett a tartalmilag jórészt 
új alkotmányhoz és a politikai intézményrendszert átalakító sarkalatos 
törvényekhez – még a többpárti választások előtt. 

Fontos szociológiai kérdés az ellenzék társadalmi támogatottságá-
nak vizsgálata is. Lengyelországban az 1980-as években – a Szolidari-
tással mint a tárgyalásos forradalom úttörőjével – az ellenzék mögött 
széles társadalmi és munkástámogatottság alakult ki. A különbségek 
és a párhuzamok, a külső támogatottság feltárásában az összehason-
lító módszert jól alkalmazó szerzőhöz (201–205.) csak azt tesszük 
hozzá, hogy a további magyarázatot e tekintetben az államszocialista 
kísérletek két eltérő változata adhatja. A hazai, „emberarcú” társadalmi 
viszonyok élhetősége – a demokratikus ellenzéknél ennek nyelvi meg-
nevezése a „puha diktatúra” – állt a munkásság passzivitása mögött. Ez 
tette lehetővé – idézzük – „hogy széles, osztályokon átívelő szövetség 
jöjjön létre a rendszer ellen”, s jelölte ki „az irányt a disszidensek 
számára a (nagyrészt) budapesti középosztályi csoportok politikai 
együttműködése felé.” (170.)

Mindazonáltal, a mű egészének perspektíváját a rendszerváltás 
liberális demokráciához elvezető szempontjai jelölik ki18 – egészen 
addig, ameddig más világnézeti, politikai-filozófiai látószögű elemzés-
sel nem ütköztetik a szerző színvonalasan és sok kutatói leleménnyel 
alkalmazott eljárásait. 

Bozóki perspektívaválasztásának előfeltételeivel – immáron elru-
gaszkodva a vizsgált periódustól – érdemes átfogóbban is foglalkoz-
nunk. Ugyanis ha az államszocialista kísérlet hazai válfaját nem egy 
normatív liberális politikai filozófia alapján, hanem a világrendszer 
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9félperifériáján elérhetetlen nyugati centrumkapitalizmus perspektívá-

jából értékeljük, akkor egészen más következtetésekhez juthatunk el. 
A hangzatos rendszerváltás kori ígéretek – utolérés vagy legalábbis a 
centrum közelítése –, amikkel a rendszerváltó erők a magyar társada-
lom egy jelentős részét maguk mellett tudhatták 1989–90-ben, nem 
állták ki az idők próbáját. Nem jött el „szép új világ”, de a „legalább 
volt húsz jó évünk” álláspontja is csak annyiban igaz, amennyiben 
nem vesszük észre, hogy az első húsz évre következő tízet éppen az 
előzők tették lehetővé. A polgári demokrácia szellemi, politikai, kul-
turális és hatalmi viszonyai, bár kétségtelenül vonzóbbak az autoriter 
kapitalizmus retrográd, oligarchikus viszonyainál, aligha véletlen, 
hogy a demokratikus jogállami kísérlet – valamelyest kiegyenlített, 
széles tömegeket érintő, élhető társadalmi viszonyok hiányában – 
hosszú távon nem volt képes meggyökerezni; a rendszer pacifikálá-
sát és stabilizálását a nemzeti-konzervatív nacionalizmus illiberális 
rezsimje oldotta meg. Közép-Európa a Kärntner Strassén túl van – a 
nyugat-európaitól eltérő sajátosságokkal.

Jegyzetek
 
1 Így Ripp Zoltán (Rendszerváltás Magyarországon 1987–1990, Budapest, Napvi-

lág Kiadó, 2006) és Csizmadia Ervin (A magyar demokratikus ellenzék I–II–III., 
Budapest, T-Twins Kiadó, 1995) monográfiája, valamint számtalan tanulmány.

2 Alvin Gouldner (1979) marxi elméleten alapuló újosztály-teorémájának fogal-
máról van szó, amely szerint egyedül az értelmiségi osztály rendelkezik avval a 
progresszivitással, amivel kialakíthatja a kritikai közbeszéd kultúráját, amivel a 
kapitalizmus delegitimálható – Bozókinál ez természetesen mutatis mutandis 
értendő.

3 „A demokratikus átalakulások sikerével az értelmiségiek többsége önszántából 
lépett vissza a politikából. A 19. század értelmiségének próféta szerepét a régióban 
felváltotta a pluralista társadalmakra jellemző szakértői értelmiség szerepköre. Az 
egykori ellenzéki értelmiségiekből pártpolitikusok, NGO aktivisták, újságírók 
vagy egyetemi tanárok lettek. Azok az értelmiségiek, akik a politika közelében 
kívántak maradni, de egyben korábbi univerzális álláspontjukat is meg akarták 
őrizni, az ideális demokrácia- vagy a nemzetfogalom nevében az új demokráciák 
kritikusaivá váltak” – írja a szerző (58.).

4 Pozsgay retrospektív önértékelése szerint: „sosem voltam kommunista”. Vajon 
1980-ban sem?!

5 Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 1847–2014. Budapest, Napvilág Kiadó. 
2015.

6 A nem várt következmények a kétfrontos harc „főnökének” is feltűntek, aki, bár 
későn, de mégiscsak észrevette az „aránytévesztést” a kétfrontos harcban, és Aczélt 
1985-ben – Monor évében – leváltotta. „A bölcs kompromisszumok elnyűhetetlen 
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a párthűséget szolgálta, mert olyan szellemeket engedett ki a palackból, amelyek 
nemcsak a bűvészinast, de magát a pódiumot is elvitték… Persze ebben sok más, 
ennél jelentősebb külső, geopolitikai tényező is szerepet játszott. Az aczéli felfogás 
és kultúrpolitikai gyakorlat értékelésében rá kell mutatnunk: az általa irányított 
kultúrpolitikai mechanizmus és döntéshozatal a liberalizmus irányába nyitott/
nyitottabb, a baloldali értékrend felé ellenben zárt/zártabb volt. Ez pedig nem a 
tertium daturt, hanem a liberalizálódás útját egyengette, szocialista kultúravesz-
téssel. Lásd Agárdi könyvéről az Eszméletben közölt kritikánkat, ahol tételünkre 
jelentős bizonyító anyagot is hoztunk: 109. sz. (2016. tavasz), 13–18.

7 Itt nem az elkülönült magántulajdonosok cseregazdasága és az ahhoz igazodó, 
profitmaximalizáló, allokációs döntések piaca integrál, mert az államszocialista kí-
sérletekben az alapvető allokációs döntéseket, azaz 1. a felhalmozás és a fogyasztás, 
illetve, 2. a magán- és közfogyasztás arányát a politikai mechanizmusban döntötték 
el. Ezek a „tervező társadalom” nélkülözhetetlen tulajdonságai, amelyek intézmé-
nyi központja nem a versengő politikai erők parlamentje – aminek csak területi 
érdekeket kifejező és törvényhozói-legitimációs funkciója volt –, hanem a racioná-
lis redisztribúció alapintézményei: a tervező mechanizmus (szak- és funkcionális 
minisztériumok, Tervhivatal) és az érdekérvényesítés központi politikai színtere, a 
vezető párt Központi Bizottsága, ahol a társadalom minden lényeges ágense jelen 
volt. A termelési eszközök dominánsan köztulajdonú vegyes gazdaságában – az 
Új Gazdasági Mechanizmus nyomán az árugazdaság értékviszonyait felhasználó 
tervezésben – az egypártrendszer volt a köztulajdoni formák politikai biztosítéka. A 
lengyel gazdaságszociológiára támaszkodva tárgynyelvileg, értékmentesen, és nem 
metanyelvileg, értékelően is leírhatóak e történelmi kísérletek, amit hiányolunk 
Bozókinál. (W. Narojek: A tervező társadalom, Budapest, Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, 1979; J. Wiatr: A politikai viszonyok szociológiája. Budapest, Kossuth 
Könyvkiadó, 1980; VII. fejezet, különösen: 195–202. és 213–218.; R. Aron: Dix–
huits leçons sur la société industrielle. Párizs, Gallimard, 1962, illetve a vonatkozó 
Konrád–Szelényi könyvnek a hatalmi viszonyokat leíró fejezete). Részletesebben 
lásd: Szigeti Péter: Államszocialista kísérletek – történelmi tanulságok. In: Krausz 
T. – Szigeti P. (szerk.): Államszocializmus Értelmezések – viták – tanulságok, Buda-
pest, L’Harmattan Kiadó – Eszmélet Alapítvány, 2007, 13–52., valamint Szigeti 
Péter: Megjegyzések az átmenetről és az államszocialista kísérletek határkérdése-
iről, Eszmélet, 107. sz. (2015. ősz), 53–57.

 Kicsit tovább menve a leíráson: ez egészen addig érvényes, amíg az egypárt 
gyűjtőpárttá nem vált, ahol kialakult a „szembekötősdi” A. Gramsci által Az új 
Fejedelemben leírt jelensége (Budapest, Helikon Kiadó, 1977, 38–51.), nyomában 
természetesen a pluralizálódással és kivétel nélkül minden országban a gazdaság 
feletti magánhatalmat megteremtő privatizációval. Az ellenzék egységét antikom-
munizmusuk – amit Bozóki jól dokumentál –, és privatizáló piaci fundamenta-
lizmusuk adta, ami miatt a mainstream neoliberalizmus jegyében ment végbe a 
rendszer megváltoztatása. 

8 Szoros teoretikus értelemben: ami állami, az nem kommunista, s ami kommunista, 
az nem állami.

9 Feltéve, de meg nem engedve e kategóriapár érvényességét, ennek szakaszolása 
sem tud semmit arról, hogy Magyarországon 1963–1988 vagy Jugoszláviában 
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irányítású szocializmusokkal kísérleteztek. 
10 Alaptípusaikban liberális, konzervatív, szocialista világnézeteket, társadalom- és 

történelemszemléletet között – időben változó és gazdag variánsaikban újrater-
melődő módon.

11 Például nemcsak a „vonalas”, hanem az újító-kritikai platform is irodalmi kép-
viselethez jutott a Szerdahelyi István által főszerkesztett, befolyásos Kritikában 
(1984–89), majd az átmenetben létrehozott Új Fórumban (1989–90). 

12 Gondoljunk az államszocialista kísérlet akadémiai értelmiségének legjavára (Király 
István, Tőkei Ferenc, Hoch Róbert, Pach Zsigmond Pál, Szigeti József és még 
sorolhatnánk), akiknek életműve eszerint „szellemi munkások” által előállított 
termék lett volna? Vagy a filozófus Görgényi Ferenc (Tulajdon és Politika. Ta-
nulmányok. Budapest, Magvető Könyvkiadó, 1982), a történész Földes György 
(Hatalom és mozgalom 1956–1989. Társadalmi-politikai erőviszonyok Magyaror-
szágon. Budapest, Kossuth Kiadó, 1989), vagy a szociológus Papp Zsolt könyveire, 
tanulmányaira, amelyek éppen kritikai potenciáljuk miatt a közbeszéd részévé váló 
értelmiségi tudást jelentettek. 

13 Bozóki András figyelmét elkerülte, hogy a kapitalizmus és a létező szocializmus 
progresszív alternatíváját, társadalmasító-demokratizáló és nem liberalizáló-pri-
vatizáló, tertium daturt kereső körbe tartozott, példaszerűen és bizonyítékként, ám 
teljességre törekvés nélkül: a Krausz Tamás és Tütő László szerkesztette Válaszúton 
c. kötet akkori szerzői (Budapest, ELTE ÁJK, 1988). A modellváltásban fogalmazó 
ifj. Marosán György, a katedraszocialista-államszocialista felfogás bírálatán és a 
tulajdonreformon gondolkodó Szabó András éppúgy, mint az Eszmélet c. folyóirat 
rengeteg magyar szerzője, a lapnak a vizsgált korszak végéig megjelent 24 számá-
ban. Az MSZP népi demokratikus platformjának ars poeticáját 11 tanulmánnyal, 
dokumentumokkal, politikai nyilatkozatokkal és újságcikkekkel bemutató kötete, 
a Balra ki a zűrzavarból! (összeállította: Szigeti Péter, MSZMP Információs és 
Dokumentációs Központ, Budapest, 1990) szintén e körbe tartozik, (ellentétben 
a jobboldali radikalizmus kapitalizmuskritikus, második forradalmat követelő, az 
MDF-es Csurka István alapította Magyar út körökkel és ezek utódaival). Szerzői 
között szerepelt: Feitl István, Krausz Tamás és Székely Gábor történészek, Sziklai 
László és Tütő László filozófusok, Wiener György jogász-politológus, Kapitány 
Ágnes és Kapitány Gábor szociológusok, Márkus Péter közgazdász és Kökényesi 
József közigazgatási jogász. 

14 Ami persze a szubjektív idealizmusát a tökéletességig fejlesztő német filozófusnak 
lényegesen jobban áll – az én=én-nel felvett axiómájával –, mint egy történeti-
szociológiai munka esetében. Fichte axiómája könnyen érthetővé válik, ha e 
szubjektív idealizmust Babits Mihály felülmúlhatatlanul szép ars poeticája (A lirikus 
epilógja) első versszakával jellemezzük: „Csak én bírok versemnek hőse lenni, / 
első és utolsó mindenik dalomban: / a mindenséget vágyom versbe venni, / de 
még tovább magamnál nem jutottam.” 

15 A hatalomra jutásért folyó harcban a professzionális politikusoknak semmi sem 
drága. Eszközhasználatuknak azonban következményeik vannak, ami őket nem, az 
értelmiséget azonban kellene, hogy érdekeljék. Az írástudók Julien Benda (1955) 
kifejezte árulásáról van szó, aki szerint, a szellem embereinek nem partikuláris esz-
méket kellene szolgálniuk. Egy olyan politikatörténetű országban, mint a miénk, 
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tűnik ki, saját teljesítményei előtérbe állítása helyett, – Rákosiék a Horthy-korszak 
megsemmisítő bírálatával, Kádárék a Rákosi-korszakéval, a rendszerváltó Ma-
gyarország az ún. kádárizmuséval, de még a kormányzati kurzusváltások esetén 
is gyakorta ez a helyzet – a történelem a katasztrófatörténet jellegzetességeit veszi 
fel. Ilyen delegitimációs küzdelmek nyomán üti fel a fejét a társadalomban az érték-
válság szociológiai jelensége. Ennek elkerülésében az írástudóknak mindenképpen 
szerepe lenne. Ekkor talán történelmünk nem olyan „katasztrófatörténet” volna, 
amelyen csak búval lehet vigadni. 

16 A közvélemény-kutatási adatok sokaságából egyetlent idézve: a Policy Solution 
– Friedrich-Ebert Stiftung 2017. októberi vizsgálatában. Az „Ön szerint, melyik 
huszadik századi korszakban volt, mindent összevetve, a legjobb a magyaroknak?” 
– kérdésre a válaszok %-os megoszlása: Kádár rendszer (1956–1989): 42%; az 
1989 utáni rendszerváltás utáni időszak: 20%; az Osztrák–Magyar Monarchia 
kora (1867–1918): 5%; a Horthy-rendszer (1920–1944): 3%; a Rákosi-rendszer 
(1947–1956): 1%; a megkérdezettek 29% pedig a kérdésre nem tudott válaszolni.

17 A munka a harmadik oldal törekvéseivel nem foglalkozik, a disszertáció Téziseiben 
pedig a szerző a pártelit szatelitszervezeteinek nevezi ezeket a szervezeteket.

18 Ennek megfelelően, a szerző munkájában a legtöbbet és pozitíve hivatkozott forrás 
Kis János (44 hivatkozás) és Konrád György (37), véleményvezér liberális értelmi-
ségiek. Őket – viszonyításképpen – Pozsgay Imre (33), Tamás Gáspár Miklós (28) 
követi, majd Szabó Miklós (22), Pető Iván (21), Szalai Pál (21) következik. Ezek 
a mutatók, persze, viszonylagosak, de valószínűsítő értékkel mégiscsak bírnak.


