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Kerékgyártó T. István

A meghívás fennáll
Magyarország kívülről nézve - legalábbis azok számára, akik egzisztenciájukat

nem egy elkerülhetetlen csalódásra építették, és akik összeomlanak, ha bekö-
vetkezik, ami elkerülhetetlen volt mindig - zavarba ejtően vonzó képet mutat.
A bolsevik mítoszoktól megszabadulva új remények kelnek életre, melyeket bi-
zakodva fogadnak azok is, akiknek életében a szabadság, az autonómia nap mint
nap megélt valóságként van jelen. Nosztalgiából? Vagy puszta együttérzésből
minden olyan nemzet iránt, amelyik „Keletről emelkedett fel"? Látszólag igen.
Mert az érzelmekben mindig van valami megmagyarázhatatlan, s az együttérzést
a siker reménye is élteti. Mert ha egyik napról a másikra sikerült az államszo-
cializmus - oly sokáig megingathatatlannak vélt - hatalmi piramisát ledönteni,
a felszabaduló erők a fejlődés valóságos tartalékai lehetnek. Egyszersmind Eu-
rópához való felzárkózásé is. így a siker esélye bennünk van. Legalábbis ekképp
látják sokan azok közül, akik közvetlenül nem élték át az elmúlt évtizedek nyo-
masztó valóságát; a térdre kényszerített társadalom vergődését, a szabadság és
a demokrácia hiányát. Ennek felismeréséből is táplálkozhat az együttérzés, mely
ugyanakkor magyarázó oka lehet a bizakodásnak. S ebből a szempontból mind-
egy, hogy valaki kívül vagy belül van. A polgári demokráciák konszolidált világa
így is, úgy is összehasonlítási alapul kínálkozik az öntudatra ébredő magyar
társadalom számára. A kívüllevők számára (mindegy, hogy Angliában vagy az
USA-ban élnek) önmagukhoz mérten, a belüllevőknek pedig hozzájuk mérten.
Mert feltehetően egyszer s mindenkorra megszűnt az az állapot, mely az "itt
minden hiábavaló" érzését tartósította; hogy nem lehet és nem érdemes itt semmit
csinálni, hiszen mindent előre eldöntötték. Ha vannak is reménytelenül kiábrán-
dult állampolgárok, a változás szele őket sem hagyja érintetlenül. Akik félreállnak
minden előtt, de egy elől nem lehet félreállniuk. Nevezetesen: az újrakezdés
sikere rajtuk is múlik.

Ahogyan a mindennapi viszonyokban a liberális demokrácia értékei megje-
lennek, s az életlehetőségek lehetséges formáit az igazságosság, a szolidaritás
eszméi határozzák meg, úgy leszünk képesek a politikai folyamatokban is te-
vékeny szereplőként résztvenni. A kétségbeesésből nőtt kizárólagosság helyett
a toleranciát, a mások megértését választva. Az egypárti uralom hosszú időszaka
alatt csupán az engedelmes alattvaló szerepét játszhattuk el. Darlene Earson
szóhasználatával élve: nem akartuk érteni a világot. így a céltalanság valójában
céltévesztettségként jelent meg, még akkor is, ha voltak olyanok, akik szememyi
kétely nélkül azonosultak az államszocializmussal. Ám a kiábrándulás őket sem
kerülhette el. Az önáltatás következményeinek belátása persze nem mindenkit
késztet radikális cselekvésre. Hanem sokkal inkább belenyugvásra, visszahúzó-
dásra. Mert joggal félnek az újabb kudarcoktól; attól, hogy az új célok és vágyak
sem válnak realitássá. Szemben azokkal, akik - mint kívüllevők - a biztos siker
előérzetével közelednek a magyar valósághoz. Olykor némi keserűséggel álla-
pítva meg, milyen hátrányok között kell újraépíteni a magyar gazdaságot, kultúrát
és erkölcsöket. Különös cinizmus kellene ahhoz, hogy akár az elmúlt fél esztendő
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politikai történéseit csupán látszatmozgásként értékeljük. Habár idáig - bevall-
va-bevallatlanul - gyökeres rendszerváltás helyett hatalmi váltás ment végbe,
arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy a társadalmi, gazdasági és kulturális
folyamatokban az organikus fejlődéshez hosszabb időre van szükség.

Egészen paradoxonszerűen ható jelenség, hogy akik kívülről nézik a magyar-
országi változásokat, nem az öncélú radikalizmus hívei. Mert a piacgazdaságot
deklaráltan be lehet vezetni, funkcionálisan viszont a gazdasági viszonyok gyö-
keres átalakításával kell az első lépéseket megtenni. Ez pedig óhatatlanul együttjár
az infláció emelkedésével, a munkanélküliség növekedésével és a kínálat
visszaesésével. Ám azok, akiknek érdekük és kényelmességük, hogy minden új
dolog, ha már nem lehet rossz, legalább idegen és ne ezen a talajon nőtt legyen,
látszólag megcáfolhatatlanul foghatják rá a jelenlegi helyzetre, hogy a nyugat-
európai piacgazdaság utánzása semmiféle összefüggésben nincs a magyar való-
sággal. Van is benne némi igazság, hiszen az elmúlt időszakban a gazdasági
újraelosztás és az autoritárius társadalomszervezés törvényszerűségei mindent
behálóztak. Csakhogy minden összetartozást a folytonosság tart életben, így az
újraelosztás rendszerének felszámolása (a meginduló privatizáláson, a szaporodó
egyéni vállalkozásokon keresztül) valóban az említett ellentmondások szaporo-
dásával jár együtt. De a jelenben nincs más alternatíva! Ráadásul ezzel az al-
ternatívával való azonosulást a mindennapi életben sok minden hátráltatja. Tó-
dulnak a kérdések, lecsapnak a kételyek. Bizonytalan minden; minden lehet, és
semmi sem biztos. Egymásba folyik vágy és valóság, félelem és igazság, el-
lentmondások elleplezése és bátor szembenézés ellentmondásokkal. Csaknem
mindenkiben megfogalmazódik a kérdés: mi biztos ebben az életben? Hol van
egy pont - legyen bármilyen jellegű -, ahol biztosan megvethetné lábát az ember?

Ám bárhonnan közelítünk is ezekhez a kérdésekhez, minduntalan a kételkedő
és cselekvő egyén dilemmáihoz jutunk el. Alattvalóként valójában még kételkedni
sem tudtunk, csak passzív elfogadói és elszenvedői voltunk a represszív viszo-
nyoknak. A társadalomra erőszakolt hazugságok világának elmúlásával azonban
új élettervet kell választanunk, még ha ennek kényszere nem is mindenki számára
válik egyértelművé, s ha önkínzó kételyekkel vegyül is sokszor bennünk. Ön-
becsülésünk szétroncsolt világából kell kitörnünk, a szabadságot, az autonómiát,
az emberi méltóságot választva. Az alattvalóiság csak így haladható meg, bár-
mennyire betöltötte is egész lényünket, s bármennyire úgy látszott és úgy éreztük
is, mintha ez lenne életünk egyetlen tartalma. Akik ezt nem élték át (mert ide-
jekorán emigráltak, vagy belső száműzetésbe vonultak), azoknak valóban úgy
tűnhetett, mintha egy bábszínház bábui lettünk volna. De a mechanizmus, mely
mozgatott bennünket, egyszeriben felszámolódott, s a valóság ránk kényszerített
határai fokozatosan kitágultak. Szinte nyomtalanul tűntek el és omlottak össze
a kommunizmus köré szövődő mítoszok. S ez az összeomlás a határon belül
élők számára mindenképpen katartikus hatású.

Mert az életünk kifosztottságára való rádöbbenés, illetve az azzal való szem-
benézés, hogy hazugságok között éltünk, az új önépítkezés szükségletét is lét-
rehozza. Kevésbé harmonikusát és magában befejezettet, de másokba, a világba,
az igazi életbe igazabban bekapcsolódót. Értő és megértő módon kell viszonyul-
nunk formálódó valóságunkhoz, mely csak részben „adott" számunkra. Magunk-
nak kell alakítanunk, a kívüllevők mindenben-kételkedése vagy lojalitása nélkül.
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Ebben van az itt élők már-már „transzcendens" küldetése. És mert sokféle úton
lehet eljutni a valósághoz, a türelem, a másféleség elfogadása európaiságunk
formálója. Meghívásunk az Európa-házba ugyanis fennáll. De nem mindegy,
hogy milyen „ajándékokat" viszünk magunkkal. Mint ahogyan az sem mindegy,
hogy az önáltatás újabb csapdáit elkerüljük-e? Mert ha csak a makroviszonyok
síkján hasonlítunk a polgárosodott Európára (demokratikus jogintézményeinkben,
piacgazdaságunkban), s a mikrokapcsolatokban továbbra is a féktelen önzés, a
rideg haszonelvűség, a türelmetlenség érvényesül, újra és újra a szegény rokon
megalázó szerepét kell vállalnunk. Ha értelmet akarunk adni a polgárosodottságot
jelző szónak, mindennapi viszonyaink átalakításával kell kezdenünk. Méghozzá
a legkisebb erőpazarlással a legnagyobb eredményt elérve. A célt ugyan könnyű
meghatározni, de akik pusztán a célról beszélnek, azok nagyon gyakran elfe-
ledkeznek arról, hogy a célnak megérkezés volta ad szépséget; hogy egy hosszú,
nehéz útnak várva várt vége közelesen megjelenik. A megérkezés időpontja vi-
szont aligha jósolható meg; különösen nem akkor, ha figyelembe vesszük, hogy
elmúlt évtizedek milyen kényszerpályára állítottak bennünket.

Miről kell lemondanunk polgárosodásunkért? És le kell-e valamiről monda-
nunk csakugyan? Talán csak a nyugat-európai minták szolgai utánzása lenne
eredményes? Dehát azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy sem a nyílt, sem
a lappangó diktatúra időszaka nem ölte ki belőlünk a szabadságvágyat. Még
kevésbé az állampolgári autonómiára való törekvést. Megjelent ez már abban
is, ahogyan a társadalom különböző csoportjai egyre inkább függetlenítették ma-
gukat az államosított gazdaságtól és kultúrától. Ki így, ki úgy a maga szükségletei
szerint próbálta formálni a ránehezedő viszonyokat. Visszahúzódva vagy éppen-
séggel színlelve a hatalom iránt megnyilvánuló lojalitását. Valójában az állam-
szocializmus is azért bomlott fel, mert egyre kevesebben maradtak, akik hittek
erejében és megújulásában. A nomenklatúrához tartozók közül sem mindenki.
Habár a hazugságok és önámítások szövevényében mérhetetlenül nehéz volt
eligazodni. A közép-európai változások csak gyorsították a társadalmi létfolya-
matokban amúgy is érlelődő válságot. Mert a véletlen és a szükségszerűség nem
válnak el egymástól; az egyik a másikból nő ki. És minél többen húzódtak
vissza a magánszféra látszólag háborítatlan világába, minél finomabb és áttéte-
lesebb formában törtek felszínre az önálló éieiszervezés társadalmi csoportonként
eltérő formái, annál törékenyebbé vált az államszocializmus, annál nyilvánva-
lóbbá vált alapjának ingadozó volta.

S minél inkább kiteljesedtek a szabadság kis körei, annál feltartóztathatatla-
nabbul tört utat magának a változtatás kényszere. Azaz a polgárosodásnak voltak
előzményei, egymásba fonódó és egymást kiegészítő feltételei. Nemcsak a civil
társadalomban, hanem - paradox módon - a gazdasági viszonyokban is. A terv-
utasításokban, majd a tervalkukban fulladozó gazdaságnak ugyanis nem voltak
olyan tartalékai, melyeket az államhatalom hosszabb ideig fel- és kihasználhatott
volna. Nem szólva arról, hogy a zárt gazdaság, a zárt társadalom és a zárt
kultúra önmagában termeli felbomlásának indítékait. És természetes, hogy minél
kisebb a befolyásoló ereje külső dolgoknak, vagyis minél tisztábban érvényesül
az "öntörvényűség", annál korlátozottabb a fejlődés. Annál nagyobb teret kap
a felülről való vezéreltség s ezzel egyidejűleg a kontrollálatlan folyamatok. Azaz
széthull a társadalom. De ezt olyan áron kellett megélni, hogy a társadalom
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tagjai között termelődő izoláltság az összefogás esélyét is kérdésessé tette. A
kezdet perspektívájából nézve az államszocializmus összeomlása már-már hihe-
tetlen, a vég szempontjából azonban sokminden érthető. Az ellenőrizhetetlen
önkényre épülő hatalom logikája csakúgy, mint azok a valóra válthatatlan el-
képzelések, melyek az egyén felszabadulását ígérték. És emellett külsőség volt
minden más.

Mert a szabadságra született embereket - ahogyan Sartre írja - egyszerűen
nem lehetett típusokba rendezni. S ha évtizedeken keresztül működő intézményes
indoktrináció (idomítás) célul is tűzte ki a szocialista embertípus megteremtését,
kérlelhetetlenül szembesülnie kellett a nap mint nap termelődő kudarcokkal. De
azért mégsem lehet az államszocializmus represszív következményeit teljességgel
eredménytelennek tartani, vagy hidegen konstatálni, hogy a nagy utópiából semmi
sem valósult meg. A mindent elborító és átható hazugság légkörében ugyanis
hol a megtorlástól való félelem, hol a puszta közöny formálta magatartásunkat.
S ennek révén az állampolgári passzivitás reguláló erővé vált. Nem tisztán pszi-
chológiai tulajdonságként, hanem - ellenkezőleg - a szó valódi értelmében vett
citoyen magatartás kiteljesedését gátló feltételként. Ám mégsem a mai élet fel-
ületes, relatív jelentőségű és tulajdonképpen egy szűk kört érdeklő politikai meg-
nyilvánulásai teszik aktívvá az egyéneket, hanem az, ha önnön sorsuk formálása
valóban rájuk lesz bízva. Mert az úgynevezett szabadságintézmények (a szabad
véleménynyilvánítás jogától a parlamentig) csupán a lehetőségét adják a demok-
ratikus magatartásnak és életszervezésnek. Mély összefüggésben a citoyen lét
lényegével.

S annak ellenére, hogy az atomizálódásnak az a foka, mely a mai társadalmi
viszonyokat jelzi, túlságosan keményen húzza meg azt a vonalat, mely az egyé-
neket egymástól elválasztja. Megannyi szembenállást hozva létre, s ébren tartva
a nyers individualizmus törvényeit, melyek sokszor arra kényszerítik az egyént,
hogy a másikról tudomást se vegyen. Akár jogos szenvtelenséggel is regisztrál-
hatnánk ezeket a jelenségeket. Mintegy az államszocializmusban termelődő el-
lentmondások szükségképpeni következményeinek tartva. S könnyű volna azt
mondani (és talán igaz is lenne mindamellett), hogy az említett atomizáltságot
előbb-utóbb meghaladják a valóságos állampolgári aktivitásra kényszerülő egyé-
nek. Hogy a rendszerváltás ígérete új értékcélokat, aspirációkat hoz felszínre.
Hogy végérvényesen megszűnt az az időszak, mikor még ideálokat sem volt
érdemes teremteni; semmit, amiben hinni, és semmit, amiért küzdeni érdemes
lett volna. Mindez igaz is, de az új emberi emancipáció kizárólagos okaiként
feltüntetni őket aligha indokolt. Már csak azért sem, mert itt és most annyira
kaotikusak viszonyaink, annyira úttalan rengetegnek érezzük, hogy szinte sej-
telmünk sincs róla, mi fontos bennük, és mi csak epizód, sőt azt sem tudjuk,
nem minden fontos-e bennük, vagy talán semmi sem igazán fontos.

S „néha úgy érezzük, nem annyira a változás tartalma, mint inkább szédítő
irama rémit el bennnünket, s taszít a soha véget nem érő bizonytalanság álla-
potába. Úgy érezzük, már semmi sem biztos vagy megállapodott, s bármi, ami
újnak mutatkozik, szempillantás alatt elavul. Élnek még néhányan közöttünk,
akik egy olyan bolygóra születtek, amelyen nem voltak autók és rádiók, ahol a
villanyáram még izgalmas újdonság volt. Az ő életük során hány irodalmi és
művészeti iskola született és halt el? Hány fiiuzófiai és ideológiai divat keletkezett
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és enyészett el? Hány állam jött létre és hányat romboltak szét? Valamennyien
részesei voltunk ilyen változásoknak; mégis fájlaljuk őket, mert szinte minden
olyan szubsztanciától megfosztják életünket, amelyre biztonsággal támaszkod-
hatnánk". {Leszek Kolakowski: A modernség: egy végtelen per. Hiány, 1990.
16. sz. 7. o.) Egyre inkább csak a bizonytalanság érzését lehet megállapítani;
azt az érzést, hogy az igazi változás esetleg túl későn következik be, s a fejlődés
nem vezet sehová. Vagy óriási kerülőkkel visszavezet az eredeti kiindulás pont-
jaihoz, és újabb hatalmas kerülők után megint vissza oda. De talán az elhatal-
masodó bizonytalanság ellenére mégis tudjuk, mi volt a kiindulópont és mi volt
a kerülőút. És minél mélyebben ismerjük ennek okait, annál nagyobb eséllyel
kerülhetjük el a társadalmi fejlődés zsákutcáit.
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