
Vita a magyar értelmiségi ellenzék 
szerepéről és lehetőségeiről

A Beszélő c. budapesti szamizdat-folyóirat 3. és 
4. számában fontos vita indult meg a magyar ellen
zék helyzetéről és lehetőségeiről. A vita Kis János 
szerkesztő cikkével kezdődött, aki a folyóirat 3. 
számában « Gondolatok a közeljövőről » címen 
foglalta össze véleményét. A következő számban e 
cikkhez öten szóltak hozzá. Az alábbiakban röviden 
ismertetjük e vitát.

Kis János Kelet-Európa általános helyzetének elemzé
sével kezdi írását. 1953 óta a kommunista vezetők foko
zatosan, lázadások és felkelések nyomása alatt megértet
ték, hogy a lakosság fogyasztási igényeit nem lehet sem
mibe venni. Egyidejűleg a tömeges terrort is megszün
tették. A változások az ötvenes évek közepén revizionista 
mozgalmaknak, a hatvanas években pedig gazdasági re
formkísérleteknek adtak lökést. Siettették az enyhülési 
folyamatot és a KGST országok világgazdasági nyitását. 
Ha az idők folyamán be is következtek visszaesések, for
dulatok, a fogyasztás nem szűnő nyomást gyakorolt a 
térség politikai vezetőire.

A nyolcvanas évek elejére azonban Kelet-Európa or
szágai válságba kerültek. Nemcsak az életszínvonal rom
lik, lefékeződött a gazdasági növekedés is. A hivatalos 
magyarázatok első közelítésben a dollár-eladósodást okol
ják a bajokért: az adósságfizetési kötelezettségek felduz
zadtak, újabb hiteleket egyre nehezebb fölvenni — a 
növekedés lassulását mindaddig vállalni kell, míg a fize
tési mérleg helyre nem billen.

No de mik az okai magának az eladósodásnak? A het
venes években a Nyugat korlátlanul biztosította az olcsó
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hitelt, így nagy volt a csábítás modern ipari berendezések, 
fogyasztási cikkek kölcsönből fedezett behozatalára. A 
73/74-es világpiaci árrobbanás során több kelet-európai 
ország cserearányai erősen romlottak, a külkereskedelem 
szerkezetét viszont nem módosították. Megszűnt a szovjet 
nyersanyag és energiahordozók korlátlan kínálata és ez 
a helyzet a közeljövőben aligha fog megváltozni. Az ex
port-bevételek nem növekednek kellő mértékben. Amióta 
Kelet-Európa gazdaságait egyközpontú hierarchikus appa
rátus irányítja, a világpiaci versenyképesség sehogy sem 
akar javulni, hiába az ezerféle intézkedés, kampány. A 
kormányok sem ígcrnek javulást; tétovázás, tanácstalan
ság mindenütt.

Üjra előkerült a gazdasági reform eszméje, átfogó re
formokra azonban nem lehet számítani — állapítja meg 
Kis János a tömör helyzetelemzés után. Az eddig elhatá
rozott kezelések tünetiek. Az import csökkentése követ
keztében egyre több anyagot vonnak központi rendelke
zés alá, mind gyakrabban avatkoznak be a vállalatok kö
zötti forgalomba. De a politikai viszonyok sem kedveznek 
a komolyabb reformoknak. A reformnak ellenállnak a 
középirányító kormányszervek, a területi pártszervek ha
talmukat féltő vezetői és funkcionáriusai, a vegetáló 
nagyvállalatok vezérigazgatói. Tömegtámogatásra volna te
hát szükség, amihez — gazdasági tartalékok híján — 
politikai engedmények kellenének. Kis János szerint a- 
zonban december 13-a után erre a többi országban sincs 
lehetőség.

A helyzet tehát kiúttalan, akármi megtörténhet. A dön
tés persze a szovjet vezetők kezében van, akik, maguk is 
válsággal küszködve, Kelet-Európában már csak a rendet 
akarják úgy-ahogy fenntartani. A válság legsúlyosabb kö
vetkezményét Kis abban látja, hogy a kormányzatok 
egyre kevésbé számíthatnak a lakosság belenyugvására, 
így kiszolgáltatják magukat a szovjet politika előrelátha- 
tatlan fordulatainak.

Az általános helyzethez képest még Magyarország moz
gástere a legtágasabb. A fogyasztói piac nem zilálódott 
szét, az állam a fizetési mérleget egyelőre kézben tartja.
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A lakosság úgy tekint az állam vezetésre, mint a legjobbra 
a körülményekhez képest. A lehetőségek persze korláto
zottak. A nemzetközi pénzpiactól való függés és a gazda
sági stagnálás állandó szinten tartása az életszínvonal lát
ványos romlása nélkül — ez a legtöbb, amire ma a magyar 
gazdaság képes.

A szerző úgy látja, hogy Magyarországon a reform
ellenes hangulatnak a politikai vezetők körében nincs 
szószólója. Tartani lehet viszont attól, hogy a többi or
szág a KGST bezárkózását sürgeti, ami a magyar vezető
ket is hátraarcra kényszerítheti. Az egyensúlyhiány erő
sítette a közvetlen beavatkozásra való hajlamot a gazda
ságirányításban — ez sem szolgálja a reform ügyét. A 
reform keresztülviteléhez tehát szerencsére és elszánt ve
zetésre egyaránt szükség van.

A vezetésnek — épp mert egységesen 68-as alapon áll
— nincs c£y, a progresszív változásokért harcolni kész 
erős magja. Csak át szeretnék vészelni — valamennyien, 
együtt — a nehéz időket. És ehhez csak ötletgyártók 
kellenek. Az államvezetés nem hirdet meg újabb « új 
mechanizmust », nem meri elkötelezni magát, nem meri 
vállalni az apparátuson belüli erőpróbát. Így aztán a re
form tábora sem gyűlik össze. Ilyen körülmények között 
Kis János szerint nem lehet megmondani, hogy vajon 
elkanyarodun»k-e az uralkodó kelet-európai áramlattól 
vagy csak késve sodródunk bele.

Az ellenzéknek ezzel az alternatívával szembenézve kel
lene gondolkodnia, erre azonban nincs felkészülve. Az 
írás következő része ennek a készületlenségnek a törté
neti okait vizsgálja.

A hetvenes évek közepétől az ellenzék taktikája ez 
volt: cselekedjünk az alkotmányokban rögzített, nemzet
közi szerződésekkel elfogadott jogi elvek értelmében. A 
lengyelek — Kuron, Michnik — ezt az elgondolást mind
járt merészebb távlatba helyezték: a kezdeményezést 
egyre többen fogják követni, az államhatalom egyezke
désre kényszerül, az egész rendszer bomlásnak indul. 
Lengyelországban mindez be is következett, Magyaror
szágon viszont a társadalom nyugvó állapotban volt, az 
állam szilárdan állt a lábán. Maga az ellenzék elhatározó
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politikai élmények nélkül vált le a beilleszkedett értel
miségről, de nem került vele szembe. Sohasem jutott 
arra a szintre, hogy cselekvési programot dolgozott vol
na ki. Nem alakította ki az egyes csoportok között fel
merülő viták lebonyolításának mechanizmusát. Kisugárzó 
hatása mégis volt: a Bibó emlékkönyv, a SZETA-aukció 
számára beérkezett tudósokat, írókat, művészeket mozgó
sított; a kollektív tiltakozások bevett nem-ellenzéki szo
kássá váltak; szerkesztőségekben, intézményekben elto
lódtak a számonkérhető engedelmesség határai.

A hetvenes évek végének kiábrándult, de még szoron
gásmentes közhangulatában az ellenzék el tudott indítani 
maga körül egyfajta kristályosodási folyamatot. A nyolc
vanas években viszont, amikor esetleg hosszú évekre dől 
majd el az ország sorsa, már nem elégséges politikai 
taktika a szabadságjogok kihívó gyakorlása.

Tanulmánya utolsó részében Kis János mindenekelőtt 
leszögezi: csak olyan fejlődést szabad kívánatosnak tar
tani, amely a meglévő vívmányokra épít, nem az ország 
gazdasági és politikai elnyomorodására. A mostani válság 
nemcsak veszélyeket, de nagy lehetőségeket is tartogat: 
az ország növelheti külső önállóságát és belső viszonyai
nak pluralizmusát. Ez az esély egyúttal kihívás is az 
ellenzék számára, hogy országos összefüggésekben kezd
jen gondolkodni.

Ehhez azonban világossá kell tennie eszményeit, ki kell 
fejtenie, miért ragaszkodik hozzájuk és hogyan képzeli 
el megközelítésüket. Röviden: ideológiára van szüksége. 
El kell fogadni az elenzéki tevékenységben való kevésbé 
nyílt részvételt is, ezzel is bővül az ellenzék szellemi 
kapacitása. Főképp azonban arra van szükség, hogy ol
dódjon föl a lengyelországi vereség okozta bénultság és 
helyét a higgadt elemzés vegye át.

A magyar vezetés működésképesebb, rugalmasabb, 
mint a lengyel. A megegyezéses kibontakozásnak sokkal 
nagyobb esélyei volnának tehát Magyarországon. Ugyan
akkor viszont kisebb is az esély a kezdő lépés megtételére. 
Nem fenyegeti az országot az indulatok elszabadulása. 
Sokkal inkább az, hogy miközben senki sem kíván ne
hézségeket okozni a kormánynak, Magyarország szép las
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san belesüpped a válságba. Erre a veszélyre kell figyel
meztetni. Ám ezt csak egy olyan politikai közösség tehe
ti meg, amely kívül áll a közmegegyezésen: tehát a de
mokratikus ellenzék — fejezi be gondolatmenetét Kis.

A tanulmányhoz a Beszéld 4. száma több hozzászólást 
közöl. Az első hozzászóló, Eörsi István elmondja, hogy ez 
az írás döbbentette rá, milyen keveset tud az ország 
gazdaságának működéséről.

Tájékozódásképpen Tardos Márton és Bauer Tamás 
hivatalos használatra készült elemző tanulmányait olvasta 
el. Mindkét írás az « állami szamizdat » terméke — 
az ilyen írások éppoly kevéssé vannak tekintettel az 
állami cenzúrára, mint a magán-szamizdat termékei. A 
kettő abban is hasonlít egymáshoz, hogy egyaránt a be
avatottak és a szakemberek szűk rétegéhez szólnak*.

A két említett írást Kis Jánoséval összevetve Eörsi 
leszögezi legfontosabb közös sajátosságukat: mindhárom 
az 1968-asnál radikálisabb gazdasági reformot javasol. 
Ezen belül persze fontos különbségek vannak. Tardos 
elgondolása egyfajta menedzser-szocializmust jelentene. 
Ebben a rendszerben a terhek túlnyomó részét a munká
sok mint termelők viselnék, de kárpótolni tudnák őket 
mint fogyasztókat. Bauer az önigazgatási rendszerhez von
zódik. A reformot szerinte « társadalmi mozgalommá » 
kell tenni, enélkül — szövetségeseink gyűrűjében — 
esélye sem lehet a sikernek.

Az utóbbi elképzelés kapcsán a szerző felteszi a kér
dést: mit jelent a « reform » szó, ki a reformista? Hiszen 
Kis nyíltan ellenzéki pátoszű cikkében szintén reformis
tának vallja magát. Hol van hát a különbség reformizmus

* Tardos elgondolásai a Közgazdasági Szemle 1982/6. 
számában, Bauer elemzése és javaslatai pedig a Mozgó 
Világ című folyóirat 1982/11. számában olvashatók, 
vagyis átlépték a belső tájékoztatás határait. Ez az elmúlt 
évben több más fontos közgazdasági vitaírással is meg
történt.
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és ellenzékiség között? Legfeljebb ott, hogy Kis pesszi
mistábban ítélheti meg a reform lehetőségeit. Ha viszont 
a reformra nincs esély, a viszonyok forradalmi megvál
toztatására pedig sem bel-, sem külpolitikai okokból nem 
kerülhet sor, az ellenzék nem tehet mást, mint hogy 
programját két képtelenség érintkezési pontjain alakítja 
ki. Ezt az alapállást Kis nyilván nem vállalhatta, ezzel 
magyarázhatók talán írásának bizonyos következetlenségei.

Mindezek után a szerző arra a következtetésre jut, 
hogy reformizmus, ellenzékiség, forradalmiság között tar
talmi kritériumok alapján nem lehet különbséget tenni. 
Hiszen mindhárom szerző radikális reformokat javasol, 
kritikáikból forradalmi tanulságok is levonhatók, ugyan
akkor egyikük sem biztos a sikerben. A mai Magyaror
szágon eltűnt minden elméleti mérce, csak a túlélés, a 
továbbmachinálás jámbor vágya dolgozik mindenütt. El
lenzékinek egyszerűen azt tekintik, aki kívül rekedt az 
intézményes kereteken. A kívülállásnak morális tartalma 
mellett van azért bizonyos politikai — példaadó — je
lentősége is. Ebből azonban Eörsi szerint nem következik 
az, hogy a kívülállás volna az egyetlen helyzet, ahonnan 
a társadalmat veszélyekre, illetve lehetőségekre lehet fi
gyelmeztetni.

Ügy gondolja, hogy nem helyes, ha csak végletekben, 
vagy-vagy-okkal gondolkozunk a lehetőségekről. Hiszen 
a valóság közbülső megoldások felé is mozoghat. Ugyan
így, az új tevékenységi formák keresésében sem szabad 
elzárkózni az együttműködéstől « ellenzékiek », « refor
merek », « forradalmárok » egymástól amúgy sem elvá
lasztható csoportjai között.

Egy második, « Kívül-álló » névvel jelzett írás azt 
fejtegeti, hogy Magyarországon ellenzékről csak idéző
jelben lehet beszélni. Egy valóságos ellenzéknek olyan 
csoportnak kellene lennie, melynek tevékenységét közös 
célok és eszmények irányítják; ez a tevékenység egyértel
műen a hivatalos politika ellen irányul; a csoportnak 
esélye van arra, hogy a hatalom kénytelen lesz számolni 
vele. A magyar « ellenzéknek » nincs kapcsolata a « dol
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gozó osztályokkal », ugyanakkor saját értelmiségi szere
pének megértésére sem törekszik. Azt sem döntötte el, 
hogy tanácsait a népnek kívánja-e címezni vagy a hata
lomnak, ahogy ezt a « harmadik reformnemzedék » teszi.

Az utóbbi magatartás azonban a szerző szerint nem 
számíthat a társadalom többi csoportjainak rokonszen- 
vére. Az emberek az értelmiségieket a hivatalos ideológia 
szószólóival azonosítják. A népi értelmiség-ellenesség pe
dig ennek az ideológiagyártó, « léhűtő bandának » szól. 
Ideje volna, hogy a « másként gondolkodó » értelmiség 
utánajárjon, mik az összetevői ennek az ellenszenvnek. 
Bizonyos, hogy fontos szerepe van benne az értelmiség 
privilegizált helyzetének. Figyelemre méltó, hogy a « más
ként gondolkodók » mennyire nem vették komolyan 
Konrád György és Szelényi Iván Az értelmiség útja az 
osztályhatalomhoz című könyvét, amely elemzi ezt a ki
tüntetett helyzetet és az értelmiség döntő többségének 
szoros összefonódását a hatalommal.

A Bibó Emlékkönyv olvastán is úgy látja a szerző, 
hogy a magyar értelmiség nem igyekszik saját 1948 
utáni magatartását elemezni. Ehhez a kritikai elemzéshez 
éppen Bibó István magatartása szolgálhatna mértékül. 
Ezt a mértéket persze nemcsak az értelmiségen belül 
lehetne keresni. Például a Rajk-per indoklását sokkal 
kevésbé « hitték el » a munkások, mint az értelmiségiek; 
az 56-os forradalom leverése után a munkások tömegeit 
végezték ki, míg az értelmiség jóval kevesebbel megúszta. 
Az értelmiség 1956 utáni szerepének mentegetése helyett 
be kellene látni, hogy az ország lakosságának nem volt 
reális alternatívája, ezért kénytelen volt elfogadni a 
kádárizmust, az értelmiségnek viszont volt: kettéválha
tott volna.

így elkerülhető lett volna, hogy a hivatalos ideológia 
egyeduralma megfossza az országot történelmi tudatától; 
talán a 6 : 3-on kívül más történelmi emlékek és értékek 
is szerepelnének benne; talán már nem is kéne idézőjelbe 
tenni a « másként gondolkodást »; s talán nem tartana 
még mindig az adatgyűjtés stádiumában 56 feldolgozása. 
Újra csak a privilégiumoknál lyukadunk ki — mutat rá 
a szerző — , mert az értelmiségnek mindig is túl sok
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vesztenivalója volt. Hiszen « szabad-úszni » is csak az 
tud, akinek az állam időnként megtölti a medencéjét. 
Cserében — hallgatólagos kompromisszumként — az 
« ellenzék » csak szűk értelmiségi körben hirdeti a néze
teit.

« Kívül-álló » véleménye az, hogy a másként gondol
kodóknak fel kellene adniuk a hivatal védte ellenzékiség 
magatartásformáját. Hozzá kellene látniuk a magyar értel
miség 1945 utáni viselkedésének elemzéséhez, az 56-os 
forradalom átfogó elemzéséhez. Fel kellene ismerniük, 
hogy szinte az egész ország « másként gondolkodik », 
mint a hivatal: az emberek szívesen otthagynák a máso
dik gazdaságon nyugvó egész kádárista konszolidációt, ha 
nyolc órai tisztességes munkáért tisztességes bért kapná
nak, — és ha ehhez valaki alternatívát tudna nekik 
javasolni.

Mindehhez azonban el kell mozdulni a margóról, még 
akkor is, ha ennek fejében kockára kell tenni a privilé
giumokat. így azonban elérhetik a « másként gondolko
dók » a tisztességes munka egyetemesen képviselhető ér
tékét. A szerző úgy véli, hogy annyi az elvégzendő elmé
leti feladat, hogy a « másként gondolkodóknak » még 
évekig nem is kell változtatniuk politikai magatartásukon. 
A fontos az, hogy teljesítsék a legfontosabb értelmiségi 
feladatot: igazat szóljanak. És ezt nem érintheti sem a 
lengyel helyzet, sem a Szovjetunió viselkedése, sem a 
magyar belügyi szervek reakciója.

Kürthy Emil hozzászólását egy rövid magyar-lengyel 
összehasonlítással índítja. Három különbséget lát fontos
nak.

A lengyel munkás úgyszólván be volt zárva a nagy 
állami szervezetekbe, Magyarországon viszont a viszony
lagos autonómiát kínáló gazdasági tevékenységek mintegy 
lecsapolták a munkásság « izgága » rétegeinek energiáit, 
és ezeket az állami szervezeteken kívülre terelték. Len
gyelországban a politikailag legaktívabbak a köztudatban 
vezető ágazatokként szereplő nagyipari központok mun
kásai voltak. A magyar munkásságnak nincs olyan rétege,
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amely ilyen jó kollektív alkupozícióval rendelkezne. A 
harmadik különbség pedig az, hogy a lengyel államappa
rátus jobban kasztosodon, kevésbé volt tagolt, szakszerűt- 
lenebbül működött, mint a magyar, s ezzel együtt járt 
a korrupció, a privilégiumok szemérmetlen kihasználása.

A felsorolt különbségek miatt a lengyel típusú kon
frontáció Magyarországon nem szükséges, nem elkerül
hetetlen és nem is kecsegtető. Itt egyfajta « polgári tak
tikát » kell alkalmazni. A munkavállalók és a termelés- 
irányítók viszonyát nyílttá, kollektívvé és kodifikálná 
kell tenni. Fontos feladat a vállalkozó hajlamú egyének 
cs közösségek által az államtól elnyert autonóm gazdasági 
területek konszolidálása, kiszélesítése, gazdálkodói, illetve 
érdekvédelmi körök, egyesületek szervezése.

Tárgyalási helyzetet lehet kialakítani a szociálpolitika 
terén is. Mivel a közeljövőben olyan családok is a lét
minimum határa alá sodródhatnak, amelyek képesek elé
gedetlenségüknek nyomatékot adni, új szociálpolitikai 
koncepcióra van szükség. A juttatásokat el kell válasz
tani a munkaviszonytól és állampolgári joggá kell tenni 
őket.

A szakszervezeteknek új üzemszervezési, gazdálkodási 
formák kivívásával kellene megpróbálkozniuk, a kompe
tenciákat és jogköröket le kell rángatni a termeléshez 
közeli szintekre. így az érdekvédelmi követeléseket a 
gazdálkodás részesévé váló termelők a lehetőségekhez 
tudják szabni.

Kürthy Emilnek az a véleménye, hogy az említett terü
leteken a társadalmi nyomást szigorúan tárgyszerű kere
tek között lehetne tartani. így a gazdasági kényszerek 
hatására tett engedmények kölcsönösen elismert, tárgya
lási és vitahelyzetekben megvédhető jogokká alakulhatnak 
át. Mindez nemcsak a megrázkódtatások elkerülése miatt 
fontos, hanem azért is, mert az ország haltestű politikai 
kultúrájába csontvázat kell építeni, ehhez pedig az szük
séges , hogy szokássá váljon az önálló igények megfogal
mazása, a másik fél álláspontjának józan mérlegelése, 
a tárgyalóképesség és a megegyezési készség.

Az eddigieket a szerző nem az ellenzékre, hanem na
gyobb társadalmi csoportokra vonatkoztatja. Az ellenzék
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nek « a gondolatok vámmentes szabadkikötőjének » lét
rehozásán kell munkálkodnia. £  szabadkikötő és a nem 
szabad kikötők között ki kell bontakoztatni a közleke
dést. Hiszen a független fórumok a hivatalos fórumokon 
megjelenőkre nehezedő politikai és egzisztenciális nyomást 
is mérsékelik, az ő játékterüket is szélesítik.

Könczöl Csaba véleménye szerint nincs a közmegegye
zésen kívül álló ellenzék Magyarországon. Csupán egy 
nem politikai indítékoktól vezéreltetve kialakult halmaz
ról lehet beszélni, amely annak a hallgatólagos előfelte
vésnek köszönheti létét, hogy a hatalom (ameddig érde
ke), törekszik betartani azokat az ígéreteket, amiket 
különféle nemzetközi fórumokon a polgári szabadságjo
gokkal kapcsolatban tett. A szerző ezen a « közmegegye
zésen » belül állónak érzi magát és ezután is szeretné 
fenntartani ezt a helyzetet.

Az említett halmaz több, a maga szakterületének « hi
vatalos » irányvonalától eltérően gazdálkodó, viselkedő 
« kiscsoport » békés koegzisztenciája. Ezeket a szak
területeket nem időszerű rangsorolni — márpedig a kö
zös ideológia létrehozása ezt jelentené. De vajon mit 
szólnának az egyéb gondok szószólói, ha az ún. «demok
ratikus ellenzék » a létminimum alatt élők helyzetének 
javítását jelölné ki legfontosabb területéül? Könczöl az 
alábbi, képviselhető gondokat sorolja föl:

— a környező országok magyarjainak sorsa,
— a tanyák és aprófalvak további pusztulásának meg

akadályozása,
— a « szakemberek » és « hivatalnokok » közti feszült

ségek enyhítése,
— az ingázók, a városok peremvidékein élők helyze

tének javítása,
— a népességfogyás megállítása,
— a fiatal értelmiségieknek a fizikai dolgozókkal 

szembeni hátrányos megkülönböztetése.
A sorbarendezést a szerző már csak azért sem tartja 

lehetségesnek a maga részéről, mert nem tudja, hogy 
a hivatalos intézményrendszer mekkora erőforrásokat ké
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pes és hajlandó bevetni a problémák megoldására. Azzal 
kapcsolatban, hogy Kis János írásában egyetlen jövőre 
vonatkozó vitatható megállapítás sincs és saját ideológiá
járól sem ejt szót, felmerül benne a kérdés: vajon nem 
teljesíthetetlen-e ez az óhaj.

Álláspontját így foglalja össze: miért tegyen a maga 
nevében ígéreteket — amelyek, ha mások csatlakoznának 
hozzájuk, ideológiát, programot jelentenének — , amikor 
nem tudja, adódik-e módja beváltásukra. Az ígéreteknél 
fontosabb a betarthatóság feltételeinek biztosítása, to
vábbfejlesztése és a betartás.

Szalai Pál néhány Kelet-Európára vonatkozó általános 
megjegyzéssel kezdi hozzászólását. A térségben akkor tör
het át a demokrácia, ha egyszerre több országban lépnek 
fel erre irányuló mozgalmak, egyidejűleg a párton belül 
és kívül, és ha a szovjet vezetés « engedélyezi » ennek 
valamilyen formáját. Egyelőre nem becsülhető fel a na
cionalista érzelmek feltámadásának jelentősége mind
ebben.

1956 elsősorban a nemzeti függetlenséget célozta meg, 
1968 az emberi jogokat, az 1980/81-es lengyel forrada
lom pedig a munkás-önigazgatást. Az utóbbit nem sikerült 
teljesen leverni, bizonyos megmaradt eredményeiből ké
sőbb ismét előre lehet lépni.

Kelet-Európa a demokratikus szocializmusban keresi 
a megújulás útját. Ennek jellemzőit Szalai a következők
ben látja:

— a termelőeszközök a munkáskollektívák tulajdoná
ba kerülnek,

— a politikai pártok megegyeznek bizonyos, a tulaj
donviszonyokkal kapcsolatos kérdésekben,

— a pártokon kívül, konkrét problémák körül kialaku
ló ad hoc csoportok között is pluralizmus jön létre.

1981. december 13-a után ismét Magyarország a szovjet 
civilizáció legelviselhetőbb vidéke. Ehhez az elviselhető- 
séghez hozzátartozik a másként gondolkodók léte is. Az 
ide tartozó értelmiség jellemzője, hogy már nem azért ír 
le vagy nem ír le valamit, hogy ezzel a hatalom egy
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toleránsabb csoportját támogassa. És ez az egész magyar 
kultúrára átterjedőben van. Mindemellett oda kell figyel
ni az MSzMP-n belül jelentkező demokratikus irányza
tokra.

Az ellenzéknek — amennyiben létezik egyáltalán — 
Szalai szerint éppen azt kell pótolnia, ami a hazai libera
lizálásból hiányzik. Nem egyszerűen ideológiára, hanem 
ideológiákra van szükség. Felül kell vizsgálnia azt az 
álláspontot, hogy a rendszer gazdasági liberalizálódását 
feltétlenül vívmányként lehet üdvözölni. A piacgazdaság 
erősítése munkástanácsok nélkül — politikai szempontból 
nézve — nem több a központi és vállalati bürokrácia 
kötélhúzásánál.

A hazai liberalizálódás haszonélvezője, a magyar közép- 
osztály érdekeltté vált abban, hogy más kelet-európai 
országok ne lépjenek a liberalizálódás útjára, nem beszélve 
a valóságos demokratizálódásról. Itt a másként gondol
kodásnak élesen el kell válnia az uralkodó gondolkodás- 
módtól. További feladata a szerző szerint a nyelv és 
gondolkodás megtisztítása, mindenféle paradoxológia el
utasítása. Olyan össz-európai értékek felé kell tájékozód
nia, melyeket utoljára az antifasiszta ellenállás mutatott 
fel.

Kemény István a Szabad Európa Rádióban mondotta 
el Kis János cikkével kapcsolatos gondolatait. Számára az 
ország nem oszlik kormánypártra és ellenzékre. Hiszen 
ha így volna, nem volnának lelkileg független emberek, 
akik nem törődnek azzal, hogy amit gondolnak, az a 
kormánynak kedvez-e vagy az ellenzéknek.

1977-től jelen van Magyarországon a lelkileg függet
lenek közös törekvésektől hevített, közös eszméktől fű
tött új nemzedéke. Az előző nemzedékbe Kemény István 
azokat sorolja, akik 56-ot felnőttként érték meg.

Kis János a demokratikus ellenzéket a közmegegyezésen 
kívül álló politikai közösségnek tekinti. Kemény István 
szerint nem lehet közmegegyezésről beszélni. Az idősebb 
generációnál ehelyett inkább kölcsönös bizalmatlanságot 
és gyanakvást lehet tapasztalni. Egyetértés abban van, 
hogy az országnak polgárosodásra van szüksége: általános
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kiemelkedésre a szegénységből; a szabaddá válásnak arra 
a lehetőségére, amit tulajdonnak nevezünk; a közéleti 
jogok teljességének birtoklására. Arra, hogy az emberek 
szabad emberré váljanak.

Kemény István teljesen egyetért Kis Jánossal abban, 
hogy világossá kell tenni az eszményeket és szembe kell 
nézni az ország mai helyzetével. Az intelligencia feladata 
ma az, hogy tájékozódjék és tájékoztasson, tiszta fogal
mat szerezzen és továbbítson a világ erőinek állásáról, 
a kiutak kereséséről, a jövő vízióiról. A magyarság he
lyéről Európában és a világban, a kisebb és nagyobb 
magyar társadalmak mai állapotáról. A jól rendezett kö
zösségről, amelyben az egyén kifejtheti emberségét.

Ugyanakkor eltér a szerző véleménye Kis Jánosétól 
abban, hogy szerinte december 13. semmit sem döntött eJ. 
Előtte a forradalom volt a felszínen; egy furcsa, önmagá
nak határt szabó forradalom. Most viszont egy önmagá
nak határt szabó ellenforradalom működik. Semmi sincs 
eldöntve sem Lengyelországban, sem másutt Kelet-Euró- 
pában. Mint ahogy 1968 után is Magyarország még pár 
évig járhatta a reformok útját. Erre ma is van módja, 
még inkább, mint akkor. Mert annyi bizonyos, hogy az 
orosz politikusok most nem vághatnak bele még egy 
ország megfegyelmezésébe. Visszafordíthatatlanná vált 
annak egy része, amit Nagy Imre csinált 1953-54-ben és 
az 1968 és 71 között bevezetett reformok egy része is. 
Most is visszafordíthatatlan reformokra van szükség — 
ez alkalommal radikálisokra.

Befejezésül arról a kompromisszumról beszél Kemény 
István, amelynek valóban lennie kellene. Amelyben a 
megegyezés szempontjai félreérthetetlenül vannak meg
fogalmazva. Amelyet azok kötnek meg a hatalom birto
kosaival, akiket a nép elfogad képviselőinek. Egy ilyen 
megegyezés csak akkor léphet érvényre, ha az oroszok 
is elfogadják. Ok nem mondják meg, amit gondolnak, 
nem tartják meg azt, amit ígérnek. Egyszer végre mégis 
szót kellene értenünk velük: megállapodni egy reális 
élettérben. Hogy valóban tervezhessük a jövőnket.

Kovátsy Tibor
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