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Európa és a. keleti országok átalakulása

A demokrácia és a fejlődés kérdései

Ezek a gondolatok Közép- vagy Kelet-Európa országairairányulnak. Napról
napra bámulatba ejt, várakozásokat kelt és meglepetésekkel szolgál ez a térség,
de körültekintőbben vizsgálva ezek a változások és mozgások az egész nemzet
közi közösségre vonatkoznak. A modern kor második 89-es évszáma (az első

1789, tehát a francia forradalom volt) valójában még magánál a francia forrada
lomnál is mélyebb és egyetemesebb változási folyamatokat indított el. A jakobi
nus megrázkódtatáshoz képest mind mértékét, mind pedig módját tekintve mé
lyebbre ható ez a mostani változás.

A legújabb átalakulásokra tekintve azt kell mondanunk, hogya falak le
omlása után a földgolyó olyan nyílt térré vált, melyben egy kiterjedt hatókö
ru, sok pólusú rendszer lép életbe, ahol szabad a harc az új hegemóniák
megszerzéséért. Ez nem fegyveres, sokkal inkább gazdasági befolyásra irá
nyuló harcot jelent, és a termelés, az elosztás, az ismeretek és az információ
ellenőrzéséreirányul, hiszen a hatalom birtoklásához ezek ma az igazi "alap
anyagok".

Ha azt vizsgáljuk, hogy milyen módon valósult meg a változás a kelet-eu
rópai országokban, rögtön ki kell mondanunk: az emberiség történelmében
először történik meg, hogy egy nagyhatalom fegyveres harcok nélkül omlik
össze. Már maga ez rejtély, ha a gulágra és a szuperhatalmak - bár mindig
korlátozott és közvetett formában történő - fegyveres kihívására gondolunk
az elmúlt évtizedekben. Eppen ezért nem győzünk csodálkozni a birodalom
szétesésén, annál is inkább, mert a romok között nehezen lehet fölismerni
annak a világnak jeleit és erejét, mely az emberiség fölszabadításának jövőjét

kívánta megjeleníteni.

Válaszúton

Nagyon nehéz világosan látni, hogy mi történt és miért is történt valójában? A
berlini fal leomlása utáni első nagy lelki megrázkódtatások után újfajta szellemi
feladat előtt találjuk magunkat, és itt nemcsak az a kérdés, hogy mi is történt a falon
túl, de azt is meg kell értenünk, hogy bennünk mi megy végbe.

Elhangzotta JacquesMaritainIntézetbudapesti ülésén, 1992. márc.16-án.
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Föl kell fedeznünk, hogy az a fal valamiképpen határokat jelölt, világokat
és identitásokat választott el, és az ellenséget azonosítva megerősített ben
nünket választásaink ésharcunk helyességében. A demokrácia, a valaki ellen
emelt bástya a megismerés és az egyesülés hathatós tényezőjét is jelentette.
Ma ez a külső ellenség megszűnt; és akkor egy pillanatra azt gondoltuk, hogy
íme, a liberál-kapitalista demokrácia győzedelmeskedett, és ez maradt az
egy,etlen út a jövő felé.

Eszre kell vennünk, hogya második út - tehát a szocialista alternatíva
- zsákutcája nemcsak a harmadik út (a szociáldemokrata vagy keresz
tényszocialista jóléti társadalom) próbálkozásait sodorta válságba, hanem új
problémák és kihívások elé állította általánosságban magát a demokratikus
filozófiát is. A megval6sult szocializmusok több évtizedes kritikája után tehát
ma szükségessé vált a megvalósult demokráciák kritikája is.

Más szavakkal: fölvethetjük a keleti országok kérdését úgy is, mint egy
visszamaradott térség problémáját - bár ez a visszamaradottság más jellegű,

mint az afrikai országoké -, amelyet a fejlődés érdekében megvalósítandó
együttműködéskeretében kell kezelnünk, vagy beszélhetünk egy új és hatalmas
Marshall-tervrál. Erezzük azonban, hogya keleti kérdés ilyen fölfogása leegy
szerúsító, és nem szembesül az átalakulásban lévő országok igazi gondjaival.

Az átalakulás azt jelenti, hogy egy politikai, társadalmi állapotból, hely
zetből egy másikba jutunk. Tudjuk - és a keleti országok is tudják -, hogy
miből akarnak kijutni. Kevésbé világos azonban az, hogy hova akarnak meg
érkezni. Az érkezési oldalon ma két egymással szemben álló nézet találkozik.
Egyrészt maguknak a keleti országoknak az álláspontja, mely túlontúlleegy
szerűsíti a dolgokat akkor, amikor a célt a piacgazdaságban és a demokráci
ában jelöli meg (és a Harward-értelmiségiektől vagy Európában a németektől

és az ő hatékony és pragmatikus "szociális piacgazdaságától" kérdezi meg,
mik is valójában ezek a titokzatos dolgok). Ugy látszik, hogyamegvalósult
demokráciákról Keleten alkotott kép modell-értékű, "világos és tiszta" elv,
melynek mechanizmusait és logikáját csak meg kell érteni, és aztán meg kell
valósítani. Ahogyan a technológia korában föl kell fogni az ismeretek ter
melése és a felfedezések gazdasági és működésbeli kihasználása között fönn
álló kapcsolatot. Ime tehát a fejvesztett menekülés Keletről Nyugat felé, hogy
megpróbáljanak meglátni, megérteni, alkalmazni mindent, hogy azután azt
átalakítsák társadalmi, gazdasági és termelési eredményekké.

Ez ma talán a Kelet nagy illúziója; a Nyugat ugyanis a kapcsolatok létesí
tésekor csak üzleti szempontokat vesz figyelembe, csak termelékeny együtt
működéseket hoz létre, és ezek nyilvánvalóan asszimetrikusak és egyenlő t
lenek, tehát alárendeltségen alapulnak. Figyelembe kell venni, hogya keleti
beruházások jelentős részének az az oka, hogya munka költsége ott lénye
gesen alapcsonyabb, és hogya kevésbé fejlett technológiákat termelékenyeb
bekkel cseréljék föl (különösképpen a kézműiparban, ahol enélkül nem lehet
ne tovább üzemelni). Néhány évig eltarthat ez a folyamat azért is, mert léte
zik egy kielégítendő piac, mely épp ezeknek a stratégiáknak köszönhetően fize
tóképessé is válhat, ellentétben például az afrikai vagy dél-amerikai piaccal.

Más részről azonban a Kelet nagy illúziójával szemben ott áll a Nyugat
álláspontja: a megval6sult demokráciáké. Nos, ezekben a demokráciákban
ma nemcsak az átalakulási folyamat a kérdés - ez normális -, de saját
értékeiket, stratégiáikat, céljaikat is meg kell kérdőjelezniük.
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Épp amikor az első út - a nyugati-demokratikus - vezetőnek ajánlja
magát (egyetlen útként kínálkozva), akkor íme, mindeddig ismeretlen és bi
zonytalan vargabetúket kezd írni: egyrészt a dolgok fényes leegyszerűsítésé

nek és leredukálásának karteziánusi századai után fölfedezi a megismerési
paradigmák összetettségét, másrészről egyre kevésbé érzi sajátjának a fejlő

dés ideológiáját és a modernizáció kultúráját, amelyre pedig az Újkor alapjait
helyezte.

Másképpen ezt úgy mondhatnánk, hogya tudomány mítosza hanyatlik,
és mindegyre érthetőbbé válik, hogy olyan korba léptünk, amelyben mind
inkább bizonytalan helyzetben kell döntenünk. Ezenkívül leáldozóban van a
lineáris gazdasági fejlődés mítosza is, tehát az az elv, hogya társadalom és
az emberi élet konfliktusainak, ellentmondásainak, torzulásainak föloldása
érdekében mindenképpen előbbre kell lépnünk.

Nyugtalanító paradoxon előtt állnak ma a fejlett, iparosodott és demokra
tikus társadalmak: egyrészt az emberré válás csak a fejlődés, minden emberi
képesség megvalósítása keretében képzelhető el, és ez az egész ember, de
egyben minden egyes ember fejlődését is jelenti, tehát globális fejlődés.

Nem képzelhető többé el, hogy az emberiség nagyobbik része hosszú időn

keresztül feláldozza magát kevesek jólétéért. és közben semmiféle jogot se
formálhasson a jólétre.

De ez a fejlődési modell, melyet fölvázoltunk, az uralkodó modell, ez a
fejlődés, melyet követünk, ha ebben a formában egyetemesen megvalósulna,
bizonyosan bolygónk katasztrófájához vezetne. Sündisznóként behúzhatjuk
magunkat a jólét várkastélyába, ágyúkat vonhatunk a falakra, hogy megvéd
jük magunkat a közösségen kívüliektől, új keresztes hadjáratokat indíthatunk
a Dél ellen, vagy épp megnyithatjuk a kapukat a bevándorlásnak, hogy így
a "befogadó kultúra" enyhítő légkörében találkozzunk egymással a fejlődés

völgyében, anélkül azonban, hogy visszatérnénk a hegyre, tovább prolongál
va így a városokban lévő reményvesztettséget. Végül harmadik lehetőség

ként választhatunk egy új és nagy fejlődési és szolidaritási szövetséget (abból
kiindulva, hogy legyőzzük a szegénységet> a Déllel és a Kelettel, hogy a
nemzetközi közösségben ne maradjanak továbbra is peremhelyzetben.

Ez a harmadik út látszik egyedül járhatónak: nemcsak a szív, hanem az
ész is megerősíti ezt. Nekem, mint hívőnek Evangéliumhoz méltóbb is, és
bár törött sorokon keresztül - meg kell erősítenem, hogy egyenesen Isten
írja a történelembe. Igen, Isten Országának sötét nyomása, mely mai vilá
gunkra nehezedik, az Evangéliumhoz rnéltóbbá fog tenni bennünket, ma
gunk ellenében emberibbekké.

De épp ezért kell intelligenseknek lennünk és megértenünk, hogy
amennyiben a választás a fegyverekkel támogatott és a mindenki számára
nyílt, globális fejlődés között áll fenn, akkor egyetlen alkalmazható hipotézis
marad: megváltoztatni a fejlődési modellt.

A demokráciák kérdójelei

Ezzel a nagy kihívással találják szemben magukat a megvalósult demokráciák,
és ez a kihívás érinti kultúrájukat, értékeiket, stratégiáikat, céljaikat, intézményes
berendezéseiket, etikájukat és egész játékszabály-rendszerüket.

550



Ehhez a mélységes átalakuláshoz nem elég legyőzni a szegénységet, meg
kell szüntetni azt az állapotot is, hogy az információn és a részvételen ke
resztül a javak többsége ahhoz az asztalhoz kerüljön, ahol a játékszabályokat
rögzítik. Létezik ma a túlélésre irányuló nagy politikai változás, tényleges
veszélye, ellentétben a világhatalmi új monopóliumok nézetével. Ime, azok
nak a társadalmaknak a képe, melyekre a keleti országok úgy néznek, mint
akiktől választ kaphatnak majd a kommunizmus után felmerült kérdéseikre.
A Kelet néz bennünket, és mi kérdőjelekkel válaszolunk. A sok kérdőjel közűl

hármat vetítek most elő.

Társadalmaink az ideológiák bukása után egyfajta egyéni mozgáskörbe
léptek be, új individuális pezsgés indult meg, és a kormányozhatóság ezért
megnehezült. Az emberi jogok időszakát éljük, és erről semmiképpen sem
szabad lemondanunk, de eközben egyre kevesebbet tudunk az emberről: ér
vek szerint élünk, de nem ismerjük azokat az érveket, amelyekért élünk,
amelyekkel életünknek irányt szabhatnánk.

Másodsorban a verseny-értékek, melyek a gazdaságnak és maguknak a
demokratikus struktúráknak az alapját képezik, növelik a veszélyt és az erő

szak mértékét anélkül, hogy az ellentétet rendező szükséges erkölcsi paran
csok közösen elfogadott társadalmi egyetértésre lelnének. Igy társadal
mainkban a politika lejáratódásával egyetemben terjed az erőszak, mely be
lülről rontja meg a demokratikus ethoszt és kikezdi a társadalmi lét érveit.

Harmadszor jóléti termelésünkkel összefüggő ellentmondások paradoxo
nát éljük: mi ma olyan jólétet teremtünk, mely szennyez, és amely ökológiai
válságba sodorta a földgolyót. Ha az egész világ az iparosodott Eszak jelen
legi fogyasztói szintjén állana, a fejlődést nem lehetne tovább fönntartani, és
például az USA jelenlegi trendjeit folytatva 2020-ban a mostani szennyezett
ségi szint körülbelül ötszörösére emelkedne. Könnyen elképzelhető,hogy mi
lyen hatással lenne ez az élet minőségére.

Ime: a megvalósított demokráciák - legalábbis e három irányvonal men
tén - jelenlegi történelmi időszakukat inkább a keresés, mint a válasz jegyé
ben élik meg. Olyan fejlődés-rnodell kereséséről van szó, mely - föloldha
tatlan ellentétek nélkül - egyetemesen kiterjedhet a különböző kul túrák és
társadalmak különbözőségeíés különösségei közepette.

Az átmenet megoldási lehetóségei

Mit válaszolhatnak tehát ezek a demokráciák arra a kérdésre, melyet a szabad
ság felé való átmenetben lévő posztkommunista országok intéznek hozzájuk?
Megformált és biztos válaszok helyett talán inkább olyan megoldási javaslatokat
adhatnak, melyeknek segítségével az érintett országok maguk válaszolhatnak
ezekre a kérdésekre. Ezekből különösen hármat emelek itt ki.

1. A civil társadalom újjáépítése
A keleti országoknak mindenekelőtt újra föl kell építeniük a megfelelő civil
társadalmat, melyet az állampárt szétrombolt, amikor a már gazdag és sokrétű

emberi és kulturális kapcsolatokból végrehajtók által benépesített nagy közhi
vatalokat teremtett. E civil társadalmak újraépítéséhez nem elég a szavak rob
banása, mely a kötelező, hosszú és hatalmas csöndet megtöri: a demokrácia nem
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az a rendszer, ahol mindenki csak magának engedelmeskedik, ahogyan Rous
seau gondolta, hanem ahol az ember akkor engedelmeskedik, ha az helyénvaló.
Annak, ami helyénvaló, bizonyosan objektív mértéke van, de a társadalomban
a vélemények nyílt és felelős ütköztetéséri keresztül jut kifejezésre. Ilyen érte
lemben nincs civil társadalom részvétel nélkül, és konstruktív részvétel sem
lehetséges felelősség nélkül. Ma a keleti országokban mintegy az elnyomó rend
szerek és az embertelen törvények ellenhatásaként a kifejezés vad fölszabadu
lását láthatjuk.

Ahhoz, hogy újra fölépítsünk egy civil társadalmat, nem elég beszélni.
Egymással kell beszélni. Az egymással való beszéd kölcsönös kommunikáci
ót jelent. Itt található a demokrácia eredete: abban a felelős kifejezésben, ahol
mindenki a mások döntéseit figyelembe véve határoz, és így a döntés közös
döntéssé válik. Ugy tűnik, hogy Keleten ma még sem a döntésnek, sem a
közös döntésnek nincsenek meg a társadalom köznapi életébe beágyazott
dimenziói. Furcsa, de ezek az országok még mind a régi szocialista szerke
zetben mozognak, és nehezen tudják kiépíteni az új szerkezeteket. Két terü
leten nyilvánul meg ez a paradoxon. Egyik oldalról nehéz megteremteni a
szükséges társadalmi egyetértést a szerkezeti átalakítást illetően, másfelől pe
dig félelem érzékelhető attól, hogya helyzet bizonytalanságából adódóan
nem sikerül új - akár más jellegű - erőt adni az átalakulóban lévő társa
dalmaknak.
. Összegezve: az egyeduralom régi merevségeinek megtagadása után a de
mokratikus jellegű szabályok esetleges választásai is mereveknek tűnnek.

Ugyanúgy, ahogyan a régi politikában is a visszautasítás válsága teljes mér
tékben a politika visszautasítását jelenti, tehát a részvétel hiányát.

Megvan a valós veszélye egyfajta deregulációnak, mely a civil társadalom
válságával együttjárva a kitűzött és világos célok követését is nehézzé teszi.
Ugy tűnik, hogy ezek a társadalmak ugyanúgy ellenállnak a tegnapi elnyo
más szabályainak, mint ahogyan nem tűrik a szabályok nyomását sem. Igy
nehézzé válik a felelősség etikájának megvalósítása a részvétel konkrét
gyakorlatában, mely az irányt adó értékekből és a részvételhez szükséges
érvekből és energiákból születik. Fönnáll tehát a veszélye annak, hogy ezek
a civil társadalmak a kommunista időszak nagy szürkesége után két egymás
tól különböző hibába esnek: az egyik a szabadság láza, mely megkérdőjelezi

a szabályokat, tehát az élet és a cselekvés etikai mértékét, a másik a kommu
nizmus előtti időkben és modellekben meglévő értékek,újrakeresése. Mintha
csak azt a kérdést tennék föl, hogy hol is maradtunk. Es mintha onnan kel
lene újra elindulni.

Mindkét hozzáállás nehézzé teszi az Európába való visszatérést ezeknek
az országoknak. Európát csinálni ma ezért is lesz nehezebb, bonyolultabb,
mint tegnap. Ezeknek a belső átalakulásoknak kutatásába fölszívott energiák
adják majd a következő évek Európáját, és annak közösségi kemény magvát.

Tudnunk kell, hogya kihívás nagy, és nemcsak piaci jellegű: valójában
etikai kihívásról van szó, mely az értékek, a kultúra és a társadalom szintjén
nyilvánul meg. A születő Európa nem a 93-as könnyed mítoszok Európája
lesz. A vasfüggönyök leomlása után a feladat nehezebbé válik. A jövő közös
Európájának halaszthatatlan feladata az, hogy az európai népek és kultúrák
közösségéből résztvevő és felelős civiltársadalmat alakítson ki egy új közös
demokratikus térben. A két tüdővel lélegezni akaró Európának a hatalmas,
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új, Vlagyivosztoktól San Franciscóig terjedő piaci térrel szemben inkább saját
lelkének mély gyökereit kell újra megtalálnia. Ezeket a gyökereket akkor fe
dezi fel, ha újra magáévá teszi szellemi formálódásának nagy alapító esemé
nyeit, azokat a nagy választásokat, melyek azzá tették, ami: a jeruzsálemi
szellemi választást, az athéni racionális választást és a római jogi-politikai
választást.

Ettől a kulturális kíhívástól függ ma a kelet-európai civil társadalmak új
jáépítése; csak a piaccal - csak a piacgazdaság útját nyújtva a demokrácia
újjáépítéséhez - ezek a civiltársadalmak nem tudnak újjáépülni.

2. Gazdasági újjáépítés: a piacgazdaság háttérbe szorítása
a felelősség gazdaságának érdekében

A második javaslat, melyet az új Európának közvetítenie kell a kelet-európai
országokhoz átalakulásuk érdekében, magára a gazdaságra vonatkozik.

A keleti országok gazdaságpolitikai törekvése a piacgazdaságba való át
menet érdekében ma mindenekelőtthárom területen nyilvánul meg: az árak
felszabadításában, a közteherviselés kiegyenlítésében és a nagyvállalatok pri
vatizálásában. Több okból is feltételezhető, hogy ez a fajta problémamegkö
zelítés nagy veszélyeket magában rejtő hazardírozás.

A hirtelen váltás - melyet a Dél-Amerikában negatív eredményt hozó
reformista fokozatossággal szembeni alapvető bizalmatlanság következtében
alkalmaztak - mindenekelőtt qrra szolgál, hogya központi tervgazdálkodás
régi rendszerével szakítsanak. Erdekes módon ez mégis inkább a restauráció
felé irányuló törekvéseket vált ki, közvetlen és erőszakos áldozatokra ösztö
nöz. Paradox módon ezek az országok olyan történelmet éltek, amelyben a
jelen áldozatait a jövő teljességének és szabadságának kellett igazolnia; az új,
demokratikus forgatókönyv még mindig áldozatokat kér a jövőbeli prospe
ritásért.

A keleti országoknak ma mindenekelőtta piacgazdaság ideológiától való
menesítésére van szükségük: a piacot nem magától múködő autóként kell
látniuk, mely saját törvényei és megmásíthatatlan szükségszerűségeiszerint
halad, ahogyan az a nyugati doktrinákból még ma is gyakran kiolvasható. A
piac olyan önkéntes tárgyalási mechanizmus, ahol sikeres vagy sikertelen
akciókra kerül sor, és amennyiben az ezeket szervező szabályok jók, műkö
dőképes piacgazdaság alakul ki. A piacgazdaság hatékonysága az ösztönző

rendszer helyes működéséból ered, mely pozitívan jelzi vissza azt, amire az
egyénnek szüksége van, és bünteti azt, ami haszontalan és káros.

Ahhoz, hogy egy gazdaság hatékony legyen, fontos, de mellékes az, hogy
az árakat fölszabadítsák vagy hogyavállalatokat privatizálják: ami valóban
központi kérdés, az a felelősség. Ennek alapján, mindenki felelős saját csele
kedeteiért.

Az elv csalhatatlanul egyszerű és világos, a valóságban persze nem mindig
könnyű alkalmazni, hiszen számtalanszor nehéz megállapítani az egyes dol
gozó valós munkáját, különösen ha ennek hatásai csak ötven-száz év után
jelentkeznek.

A felelősség a hatékonyság rugója: a saját tulajdon csak akkor hatékony,
ha felelősséggel működík, de a két szempont nem feltétlenül egyenértékű. A
privatizációs javaslatok Kelet-Európában ilyen értelemben leegyszerűsítő jel
legűek, hiszen a két dimenziót egymáshoz kívánják kapcsolni: valójában min-
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denféle tulajdonlástól mentes hatékony termelési példák éppúgy kialakulhat
nak, mint rendkívül hatástalan tulajdonosi vállalkozások.

A hathatós, de csak a hathatós ösztönzés annál jobban működik, minél
magasabb a vállalatban való részesedés. A vállalatok esetében állíthatjuk,
hogy a dolgozó akkor fogadja el a legjobb döntéseket, ha úgy érzi, "mintha"
a vállalat az övé lenne: a Centesimus annus még tovább megy, és a "minthá"-t
"ha" kötőszóval helyettesíti: a felelősség alapelve ezt az ötletet szisztemati
kus javaslattá változtatja.

Ha összegezni akarnánk, azt mondhatnánk, hogy a nyugati javaslat az
átalakulásban lévő keleti országok számára gazdasági területen nem annyira
mechanizmusok kérdése, mint inkább emberi, etikai, kulturális készleteké.
Azt gondolhatnánk, hogy ezeknek az értékeknek hasznosítása a vállalkozói
szféra növekedését eredményezi, tehát újraiparosítást a kis- és középvállal
kozások révén. Ehelyett azonban egyéb okok és a zavaros gazdasági légkör
következtében a keleti országokban inkább a nagyvállalatok privatizálását
helyezik előnybe. Az emberi tartalékok mégsem hiányoznak, hiszen ezek az
országok bruttó termékeik jelentős hányadát - gyakran a nyugatiaknál na
gyobb mértékben - az oktatásra költötték.

Igy tehát magas tudományos szinten álló országokról van szó. Miért nem
veijük be ezeket az emberi tartalékokat egy újító vállalkozói tevékenységbe,
mely hatékonyabban és gyorsabban működhetne,mint a nagyvállalatok bo
nyolult tulajdonelosztási rendszerében?

Talán éppen a civil társadalom hiánya az egyik oka annak, hogy ilyen
választások születtek. A másik ok azonban valószínűleg az, hogya régi ap
parátus kitart még, és útjában áll a vállalkozásoknak.

3. A személy új kultúrája felé
Végül egy harmadik javaslattal is szolgálhatnánk ezen átalakulóban lévő orszá
gok számára: a részvétel és a felelősség folyamatait elindító civil társadalmak
kialakításán és a piacgazdaság fogalmának és politikájának ideológiáktól való
mentesítésén kívül szükség van erős kulturális változásra.

Minden társadalom aszerint minősül, hogy milyen az emberképe: a poszt
kommunista társadalmaknak újra kell alkotniuk az emberképüket. Annak az
embemek, aki - a gulágokon eltorzultan - mindenesetre tanúságot tett a
méltóság törékeny arkhimédeszi pontjáról, most újra kell terveznie saját em
beri lényegét, és nem szabad, hogy félrevezessék a szabad kifejezés lehetősé

gének fényei. A személy lényegét az integráció alapjában és tényében kell
megtalálni; meg kell teremteni a múltbéli szenvedés és a közös európai ház
reménye közötti folytonosságot.

Parcz Ferenc {ordítása
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