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A MAGYAR FÜZETEK BÚCSÚJA

Egy Párizsban alapított, tizenkét évet megélt politikai sorozat búcsúzik ezzel a ven
dégszámmal. Egy végszó erejéig annak a Századvégnek vagyunk a vendégei, amely 
már eddig is bőven adott helyet szerzőinknek, s amelyet első megjelenése óta testvér
vállalkozásnak tekintettünk. Ezzel a retrospektív kötettel végleg átadjuk a „stafétabo
tot" (elnézést a kissé elkopott metaforáért...) egy fiatalabb nemzedéknek, amely ráadá
sul tőlünk eltérően honi talajban kezdte meg gondolatébresztő és eszmekritikai mun
kásságát.

A búcsúzás sohasem könnyű, de ezúttal az a megalapozott gyanú enyhíti, hogy 
nincs is igazán távozás. A Századvég révén -  s itt nemcsak erre a közös számra gondolok
-  a Magyar Füzetek munkássága remélhetően beolvad a folyamatos jelenbe.

A Századvég szerkesztői arra is módot találtak, hogy ebben a búcsúszámban megje
lentessék a. Magyar Füzetek tizenkét évi munkásságának repertóriumát. Talán mégsem 
fölösleges, ha ehhez csatlakozóan a.Magyar Füzetek szerkesztője röviden összegezi, mi 
volt a füzetsorozat célja, milyen feltételek között, milyen eredménnyel folyt ez a -  ma 
már csaknem történelmi távlatba elsikló, szabad szemmel alig látható -  vállalkozás.

Mi volt a Magyar Füzetek? Kísérlet arra, hogy egy olyan korszakban, amelynek 
szellemi-politikai életét a kádárizmus tartotta hatalmában (s hogy mennyire, azt ma 
már fel sem lehet mérni, mert senki sem kívánja a maga valóságában felidézni, 
legalábbis saját magára vonatkozóan!) -  kísérlet volt tehát, hogy ebben a posványos 
korszakban fórumot teremtsen a tiszta beszédnek és a kritikai gondolkodásnak. Még 
itt is pontosítanom kell, mert hiszen abban az időben még a „kritikai gondolkodás"fo- 
galmát is kisajátította egyfajta késői marxizmus. Márpedig a Magyar Füzetek „csak a 
dolgot néző" szókimondása ezt a késői, finomkodó marxizmust sem kívánta kímélni. 
Mi minden ideológiai csűrés-csavarás mellőzésével fel akartuk mérni, hogy miként 
állnak a dolgok Magyarországon és Kelet-Európában, s ehhez olyan szerzőket kíván
tunk megszólaltatni, magyarokat és nem magyarokat, akik e tárgyilagos helyzetfelmé
rést beágyazzák egy korszerű -  azaz posztmarxista -, demokrata irányzatú -  azaz 
antitotalitárius -  politikai gondolkodásba. Külön aláhúznám, hogy a korszerű, demok
rata stb. jelzőknél fontosabb a „politikai" szócska: Magyarországon 1956 után kipusz
tult a politikai gondolkodás, helyét az ideologizált mellébeszélés, jobb esetben a 
közgazdasági reformtervezgetés, leggyakrabban pedig az irodalmias siránkozás fog
lalta el. (A magyar újságírásra még ma, 1990-ben is a szópufogtató retorika nyomja rá 
a bélyegét, sajnos.) Nos, a Magyar Füzetek világos politikai perspektívákat kívánt e 
posványos gondolatok helyébe állítani.

Más emigrációs sajtótermékektől, még a rokon irányzatúaktól is (Irodalmi Újság, Új 
Látóhatár, Bécsi Napló) a Magyar Füzetek két dologban különbözött. Az egyik, hogy 
kizárólag politikai, történet- és társadalomkritikai dolgozatoknak adott helyet (szem
ben az említett és más folyóiratok erős szépirodalmi vagy zsumalisztikai irányultsá
gával); a másik, hogy kezdettől fogva megkülönböztetett helyet adott magyarországi 
„ellenzéki" szerzőknek (az „ellenzéki" itt persze lázadót vagy szellemi függetlent
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jelent). A később „demokratikus ellenzéknek" elkeresztelt szellemi-politikai disszi- 
dencia a hetvenes évek közepén kezdett alakulni Magyarországon, hasonló indítta
tással, de alacsonyabb szervezettségi fokon, mint Lengyelországban, Csehszlovákiá
ban vagy egyes szovjet vidékeken. A nyugati magyarság körében eleinte kevés vissz
hangja volt, egyrészt azért, mert nem is nagyon kereste Nyugaton a magyar kapcsola
tokat, másrészt mert kezdeti, az akkori európai újbaloldalisággal rokon hangütése nem 
is volt alkalmas arra, hogy egy inkább nemzeti és inkább múltba néző emigráció 
érdeklődését felkeltse. A Magyar Füzetek alapító gárdája viszont felfigyelt az új, „sza- 
mizdat"-gyártó politikai disszenterekre, s olyan nyomtatott fórumot kínált nekik, 
amellyel Magyarországon nem rendelkezhettek. Az akkor még kiforratlan gondola
toknál fontosabbnak tűnt a magatartás, vagyis a hatalomnak intézett személyes kihí
vás, a nyílt politikai küzdelem vállalása, és az, hogy a csoport tagjai a hivatalos 
kereteknek hátat fordítva, de bent az országban próbáltak valamit tenni.

A Magyar Füzetek tulajdonképpen azért jött létre, mert az elnyomorított hazában 
végre megmozdult valami. Az első ösztönzés egy kis önképző-konspiratív csoporttól 
jött, amelynek hírnöke Párizsban -  az azóta, 1979-ben hirtelen elhunyt -  Józsa Péter 
szociológus volt. Józsa gondolta ki, hogy az új politikai orgánumnak hazai és nyugati, 
valamint cseh-lengyel stb. szerzők együttműködéséből kellene létrejönnie; ezt a 
tervet eleinte tréfásan „öst-westlicher Divan"-nak neveztük. Nyugati kiutazásaik 
alkalmával a tervet más, volt „ötvenhatosok" is melegen támogatták (Vásárhelyi 
Miklós, Donáth Ferenc, Litván György). Valamilyen okból ezek a buzdítások engem 1 
vettek célba, de én sokáig szkeptikus maradtam, mert nem bíztam abban, hogy van 
elég gondolat -  és közölhető írásmű -  egy magyar nyelvű politikai sorozat megindí
tásához. Az 1977-es prágai Charta, valamint az ehhez kapcsolódó budapesti szolidari
tásnyilatkozat hatása alatt -  ezt 34 többé-kevésbé ismert magyar értelmiségi írta alá -  
alakítottunk valami társulatfélét, amelynek tagjai Párizsban, Londonban, Svájcban és 
másutt élő magyar szellemi emberek voltak. E társulatnak, amely formálisan soha nem 
létezett, levelezését máig is őrzöm; tagj aiból kerültek ki mind a Fűzetek pártoló alapítói, 
mind a későbbi szerkesztői munkaközösség tagjai.

Ebben az időben települt át Budapestről Párizsba Kemény István, aki a levegőben 
lógó tervnek nyomban lelkes híve és ügybuzgó munkása lett. Szervezésileg és szer- 
kesztésileg a Füzetek kezdettől fogva kétszemélyes vállalkozás volt. Ha nincs mellet
tem Kemény Pista, a Magyar Füzetek terve valószínűleg soha nem valósult volna meg.

De az indításhoz még így is kellett egy lökés. Ez a döntő lökés Londonból jött, 
ahonnan valaki -  már nem is emlékszem, ki -  átküldte nekem azt az angol nyelvű 
közlésre szánt vitairatot, amelyet két, általam csak hírből ismert budapesti disszenter 
politikai filozófus, Bence György és Kis János írt Hegedűs András, a volt politikus egy 
angolul megjelent tanulmánya ellen. (Demokrácia és szocializmus Keleten és Nyuga
ton. L. Magyar Füzetek, 1.) Bencéék vitairata Hegedűs magyarra visszafordított szöve
gével együtt Budapesten szűk körű „szamizdat"-ként forgott, hozzám is ennek máso
latát küldték Londonból. De a véletlen úgy hozta, hogy nekem megvolt Hegedűs 
eredeti magyar szövege; magától a szerzőtől kaptam baráti lag. Hegedűs tézisei engem 
is felborzoltak, ő ugyanis azt próbálta bizonyítani „tudományosan", hogy pluralista 
demokrácia Kelet-Európában nem képzelhető el. Azon brit szélsőbaloldaliaknak, akik 
Hegedűs dolgozatát kötetben publikálták, ez a tézis nagyon tetszett, de nem nekünk, 
akik életünket tettük fel arra a meggyőződésre, hogy igazi, rendes, azaz pluralista 
demokrácia Magyarországon és másutt Kelet-Közép-Európában éppúgy lehetséges, sőt 
kívánatos, mint Nyugaton. Mindamellett Hegedűst -  aki gondolatait a hivatalos 
Magyarország engedélye nélkül, sőt rosszallásával fejtette ki Nyugaton -  Párizsból 
kioktatni nem lett volna ildomos. Viszont az, hogy e gondolatokkal valakik Budapest
ről szálltak vitába, elfogadható volt. Méghozza, ha olyan higgadtan és elmélyülten
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tették ezt, mint a Kis János-Bence György szerzőpár. Máig is emlékszem, milyen 
növekvő rokonszenwel olvastam ezt a vitairatot, amelynek témaválasztása és érvelési 
módja számomra „híradás" is volt: híradás arról, hogy egy új nemzedékben megint 
megkezdődött a politikai gondolkodás. Méghozzá olyan, számomra ismert ösvényen -  
lengyel mintájú ellenzékiség -, amely kivezet a posványból. „Föld!" -  mondtam Ke
mény Pistának, s megindítottuk a Magyar Füzeteket

Az első szám hét szerző hat tanulmányát közölte, valamint két rövidebb, „klasszi
kus" szöveget: Bibó István fejtegetéseit a hatalmi rendszerek legitimitásáról és Jan 
Patocka végrendeletét A hét szerzőből egy varsói volt (Michnik), kettő párizsi (Ke
mény és Kende), négy budapesti: Hegedűs, Bence, Kis és a „Kovács János"-nak 
elkeresztelt anonim, aki nem volt más, mint Teli ér Gyula író és szociológus (ma 
SZDSZ-képviselő a parlamentben). Bibó István akkor még élt; hogy ne veszélyeztes
sük, a vonatkozó szövegrészeket röviddel azelőtt Londonban kiadott, Magyarorszá
gon akkor még ismeretlen művéből (Paralysis) másoltuk ki. Ez az indító kötet, amely 
az 1-es számot viselte, sem programot nem adott, sem a periodicitást nem jelezte. 
Program helyett beértük egy nagyon szerény fej szöveggel, amely sorozatunkat „a mai 
szabad magyar gondolkodás archívumaiként határozta meg. E végig változatlanul 
megtartott fejszöveg egy múlt időbe tett változatát az olvasó a jelen kötetben is 
megtalálja. Program helyett ott volt a hat tanulmány és a két klasszikus szöveg: az új 
sorozat irányultsága világosan kiderült belőle, s ezt első számunk sikere is tanúsította.

A periodicitást azért nem jeleztük, mert bizonytalanok voltunk, milyen és mennyi 
írásra számíthatunk a jövőben, ezért nem akartuk megkötni a kezünket. Nem is lett a 
Füzetekből soha szabályos folyóirat. Az 1978 nyarától 1989 teléig eltelt nem egészen 
12 évben összesen 41 kötetet jelentettünk meg, ebből azonban csak 18 volt folyóirat
szerű, a többi 23 önálló munka, ebből 13 a Magyar Füzetek Könyveit képezi, a többi 10 
pedig a Király Bélával közösen kiadott Adalékok az Újabbkori Magyar Történelemhez 
nevet viselő, s főként 1956 történetének szentelt sorozatban kapott helyet.1 Igazság 
szerint még az alapsorozat minden kötete sem volt folyóiratszerű: az első, bemutat
kozó szám után a második (Mit ér a kéziratos irodalom, ha magyar1) az akkori idők 
budapesti szamizdat irodalmából közölt reprezentatív mintát; e szám anyagát egyéb
ként Bence György és Kis János állította össze Budapesten, a párizsi szerkesztő csak 
magyarázó jegyzeteket és néhány kiegészítő anyagot fűzött hozzá.2 Negyedik szá
munk Bibó halálakor készült rohammunkában, s Bibó Magyarországon akkor még 
fellelhetetlen esszéiből adott egy kis kötetre rúgó szemelvényt Szabó Zoltán beveze
tésével. Antológia volt az 56-os forradalom 25. évfordulójára megjelentetett kettős 
számunk is (Magyar Füzetek, 9-10.), és nagyobbrészt antológia az erdélyi magyarság 
helyzetének szentelt 5. füzet (Kisebbségben), amely Illyés Gyulának egy másutt kiadat
lan írását is tartalmazta. Más szóval, a 11. szám előtt -  amely 1982-ben jelent meg -  
úgyszólván alig van folyóiratszerű füzet: csak a 3., a 6. és a 8. szám mondható annak, 
a lengyel „földindulásnak" szentelt 7. füzet tematikus jellegénél fogva csak félig az.

A könyvszerű kiadványok megindítását az MFK sorozat esetében objektív szükség
let váltotta ki, vagyis hogy voltak kiátkozott szerzők és művek, amelyek égető aktua
litásuk ellenére Magyarországon nem jelenhettek meg (ebben a nemben elég, ha 
Haraszti Miklós Darabbérét említem); az Adalékok... sorozat esetében pedig az a makacs 
meggyőződésünk, hogy 1956 emlékét folyamatosan ébren kell tartani. Ez utóbbi 
sorozat eddig megj elent tíz kötetéből csak kettőnek más a tárgya (Zsidóság az 1945 utáni 
Magyarországon; Prága 1968), de ezek közül is a második közvetve 1956-ról szól, vagyis 
egy olyan párhuzamos helyzetről, amely magyar szempontból tanulságos.

•
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Munkásságunk első nyolc-tíz évében egyik nagy feladványunk a magyarországi 
kéziratok megszerzése és Nyugatra csempészése volt. Ma már hihetetlenül hangzik, 
pedig így volt: a Kádár-rendszer nemcsak akadályozta, hanem büntette is a külfölddel 
való szabad szellemi, különösen politikai kommunikációt. Ezt különféle elmés és 
romantikus eszközökkel próbáltuk áthidalni: Kenedi János például kemény borítójú 
hanglemezek belső tasakjába rejtette küldeményeit. Vízummegvonás veszélyével da
colva francia, angol, belga stb. barátaink hozták-vitték a kéziratokat, illetve leveleket: 
mert arról aztán végképp nem lehetett szó, hogy -  mondjuk Konráddal vagy Kis 
Jánossal -  postai úton váltsak üzenetet. A küldeményeket igen gyakran a közvetítő 
ismerete nélkül vettem kézhez. Ez így igen romantikusan hangzik, de előfordult, hogy 
valakit -  a Népszabadság egy munkatársát -  állásából rúgtak ki azért, mert egy Magyar 
Füzeteknek szóló kéziratot találtak nála a határon (Molnár Gál Péter merő személyi 
barátságból vállalta a postás szerepét).

Talán mondani sem kell, hogy a kiadványok bejuttatása ennél még egy nagyság
renddel nehezebb volt. Az 1980-ban megjelent 6. szám bevezető cikkéből idézem: 
„A magyar kormány egyrészt aláírta a helsinki egyezményt, másrészt szemrebbe
nés nélkül ellopja azokat a postai küldeményeket, amelyeknek » ideológiai profilja « 
neki nem tetszilc Hegyeshalomnál pedig az úgynevezett vámőrök (jó, hogy néha 
vámolnak is) minden látható lelki zavar nélkül benyúlnak a gyanútlan utazó 
zsebébe, jobb esetben szúrós szemmel kérdezik: kézirat, levél, politikai könyv? A 
Magyar Füzeteknek abban a nagy kiváltságban van része, hogy a fent említett 
őrhatóságok emberei külön rákérdeznek. Az arányérzék nem lehet a legerősebb 
oldala ennek a hatóságnak."

Nagyobb mennyiségben csak ritkán próbáltunk kinyomtatott példányokat Ma
gyarországra bejuttatni, úgy véltük ugyanis, hogy a csempész kockázata nem áll 
arányban az elérhető szellemi haszonnal. Időnként mégis akadtak vakmerő önkénte
sek, s talán érdemes megjegyezni, hogy ezek majdnem mindig valamilyen „újbalolda
li" mozgalom aktivistái voltak.3 Mi azonban inkább arra törekedtünk, hogy minél több 
visszautazó magyar turista kezébe kerüljön egy vagy két füzet, s még tanácsot is 
adtunk arra, hogy lehet ezt -  például csokoládépapír csomagolással -  álcázni. Volta
képpen már a Füzetek kicsiny formátumát is a könnyebb utaztatás kedvéért választot
tuk; a lengyel emigrációtól -  nevezetesen a londoni Anekstő\ - vettük a példát. Végül 
is fogalmunk sincs arról, hogy az évek során különböző utakon és módokon hány 
példány jutott el a magyarországi olvasó kezébe. Valószínűleg kevés, de arra azért 
elég, hogy a Füzeteknek híre és neve keljen. Erre mutat az is, hogy a nyolcvanas évek 
derekán a legtitkosabb feketepiacon 500 forintért árulták sorozataink egy-egy példá
nyát.

A terjesztés útjába álló vas- és acélfüggönnyel ebben az időben természetesen 
minden valamirevaló nyugati magyar sajtótermék szembetalálta magát. Kivételt csak 
néhány, így vagy úgy együttműködő folyóirat képezett (de sietek megjegyezni, hogy 
az együttműködésnek többnyire méltánylandó hátsó gondolata volt, s ez nem a 
kádárizmus támogatását célozta). Mégis úgy tűnik, s erre már a fentiekben is utaltam, 
hogy a Magyar Füzeteknek az általános ellenséges elbánáshoz viszonyítva is kivéte
lesen rossz volt a hivatalos elbírálása. Benne a hatóság kezdettől fogva első számú 
közellenséget látott -  s amikor „hatóságot" mondok, akkor nemcsak a belügyi szer
vekre célzok, hanem a pártpropaganda irányítóira is. Hitelt érdemlő híradások szerint 
„a párizsi emigráció új, ellenforradalmi mozgolódásával" röviddel a Füzetek megin
dulása után foglalkozott nem kisebb hatóság, mint az MSZMP Politikai Bizottsága. S 
minthogy eme, ma már kihalt állatfaj szemléletében minden kapcsolat csak összeeskü
vés lehetett, a Magyar Füzetek szerkesztősége nyomban helyet kapott abban a sötét 
képletben, amelyet a budapesti rendőri-politikai hatóságok az új „ellenzéki" mozgá
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sokról maguknak kidolgoztak Elképzelésük szerint legalábis felbujtók, de talán pén- 
zelők is voltunk, s persze úgy, hogy eközben a CIA-t is, meg a Deuxiéme Bureau-t is 
szolgáltuk. Irtózatos hatalmat és befolyást tulajdonítottak nekünk, ami azért volt 
mulatságos, mert a mienknél jelentéktelenebb eszközökkel már igazán nehéz lett 
volna bármit is csinálni.

De azért a hatóságnak valamennyire mégis igaza volt. Mi bizony a rendszer tudatos 
és elszánt ellenfelei voltunk egy olyan korszakban, amikor Nyugaton inkább a Kádár
rendszerrel való szemezés volt divatos. A nyugati magyar értelmiség egy része lelke
sen támogatta ezt, nagyobb része azonban úgy tekintett ránk, mint szélmalomharcot 
folytató kótyagosokra.4

Még nem beszéltem arról, hogy miből tartottuk el a vállalkozást. Az előfizetéseket 
is tekintetbe véve számonként mintegy ezer példányt adtunk el, ennek mintegy felét 
könyvkereskedői forgalomban, illetve önkéntes terjesztők révén. (Az előfizetések 
száma végig ötszáz körül mozgott.) Ez a nyomdai költségek fedezésére elég volt, annál 
is inkább, mert a szedést házilag készítettük és baráti áron kaptuk. Leghűségesebb, 
mindvégig kitartó és áldozatos munkatársunk bécsi szedőnk volt, aki azonban nem 
szeretné, ha nevét itt kiírnám. A kezdeti években a párizsi Magyar Műhely két kitűnő 
szerkesztője -  Nagy Pál és Papp Tibor -  volt a szedőnk, kivéve az első szám esetében, 
ahol ezt a feladatot tanulómunkában egy másik emigráns író, Ferdinándy György 
végezte el. A nyomdai költségek mellett persze voltak más kiadásaink is (adminiszt
ráció, posta stb.): ezt részben saját zsebünkből fedeztük, részben már említett alapító 
barátaink áldozatkészségéből. Mecénásaink közül egy fejjel kiemelkedik Soros 
György, aki az indulást követő években -  ha jól emlékszem, három ízben -  tíz-tízezer 
dollárt küldött az adminisztráció és a terjesztés költségeire. Itt említeném meg azt is, 
hogy a bázeli székhelyű „Becsületadó Alapítvány", amely a magyar kultúra külföldi 
támogatására létesült, az 56-os forradalom és szabadságharc 30. évfordulóján kiadott, 
5000 svájci frank összegű, harmadik „Nagy Imre-díj"-át a Magyar Füzeteknek ítélte 
oda. Az Adalékok... sorozat pluszköltségeit Király Béla teremtette elő „Atlanti" nevet 
viselő alapítványa révén.

Kik írták a Magyar Füzeteket? A tartalomjegyzékek áttekintéséből, azt hiszem, 
világosan kiderül, hogy a szerzők elsősorban hazai „ellenállók". A későbbi demokra
tikus ellenzék minden jelentősebb személyisége megszólalt a Füzetekben, sokan 
közülük többször is, de velük együtt más független gondolkodók, szociológusok, 
közgazdászok, filozófusok is. Nevüket csak azért nem sorolom föl, hogy senki se 
érezze magát mellőzve. Talán hatvannál is több hazai szerzőt szólaltattunk meg az 
évek folyamán, s csak a kisebbik hányad (minden harmadik) használt fedőnevet. 
Külföldi (nem magyar) szerzők tollából különösen az első években közöltünk na
gyobb számban írásokat; az 1981. őszi évfordulós kötet (1956) után számuk érezhetően 
megcsappant, de ennek nem volt tervszerű oka. A kisebbségi magyarság különösen 
két szerző -  a romániai „Bíró Péter", azaz Molnár Gusztáv, és a szlováldai Duray Miklós
-  révén jutott rendszeresen szóhoz; a kezdeményezés mindkét esetben tőlük jött, de 
attól kezdve, hogy megismertük és barátaink közé számíthattuk őket, mi is azon 
voltunk, hogy minél gyakrabban legyenek jelen füzeteinkben. Magyarországi mun
katársaink egy része olyan művek szerzőiből került ki -  például Bibó Emlékkönyv, 
1986. őszi budapesti 1956-os szimpózium előadásai -, amelyek az akkori hazai viszo
nyok között nem kerülhettek sajtó alá. Végül, de nem utolsósorban említendők a 
nyugati magyar tudósok és közírók: közülük mintegy harmincan jelentkeztek a 
Füzetek különböző sorozatainak köteteiben, s hadd jegyezzem meg, hogy ez a rész
vétel jóval kisebb volt, mint amire eredetileg számítottunk. Nyugaton élő neves 
magyar történészek és szociológusok a nyolcvanas években már inkább a magyaror-
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szági hivatalos folyóiratokban történő megjelenést célozták meg, mint az ellenzéki 
táborral való dialógust.

Ez összefügg azzal is, hogy a Magyar Füzetek mindjárt az első jelentkezésétől 
kezdve a hivatalos Magyarország feketelistáinak élére került, a benne való megjelenés 
tételesen és megnevezetten összeférhetetlennek nyilváníttatott a magyar szellemi élet 
intézményeiben való részvétellel. Ebből eredt az az anomália, hogy Budapesten vagy 
másutt állásban lévő barátaink még könyvrecenziót is csak álnéven jelentethettek meg 
a Füzetekben, feltéve, ha nem akartak fegyelmi eljárásba bonyolódni. Nyílt sisakkal 
csak azok jelentkezhettek, akik már amúgy is a hivatalos kereteken kívül álltak, vagy 
szabad választásból, vagy valamilyen kihívó tett (például egy petíció aláírása) bünte
téseként. Az ő számukra viszont a Magyar Füzetekben való megjelenés nagyobb 
ismertséget, s ebből eredően némi védettséget hozott.

A jelen búcsúszámban az olvasó megtalálja szerkesztői munkaközösségünk teljes 
listáját. Ez a lista tizenkét év nem okvetlenül egyidejű közreműködéseit összegeid. A 
benne szereplő neveket három csoportra osztanám: a Nagy Öregek (Borsody István, 
Fejtő Ferenc, Király Béla, Molnár Miklós, Szabó Zoltán), az állandó főmunkatársak 
(Kemény István, Faragó Béla, Kenedi János, Kis János, Schöpflin György, Tamás 
Gáspár Miklós, Varga Iván) és a „láthatatlan szerkesztők" csoportjára; ez utóbbiba a 
listán szereplő Bence Györgyön és Kovács Andráson kívül még Haraszti Miklóst és 
Konrád Györgyöt is beleszámítanám (a két utóbbi különösen az indulás időszakában 
segítette tevékenyen a Füzeteket). A szerkesztői közösség együttműködése mindvé
gig harmonikus volt, egész fennállásunk alatt csak egyszer fordult elő olyan konflik- • 
tus, amely a szerkesztőség egy tagjának kiválásához vezetett (Szelényi Iván); úgy 
vélem, ez is félreértésből keletkezett. Az együttműködés csak a legbelső szerkesztői 
mag esetében volt rendszeres, egyébként -  már csak a földrajzi távolságok miatt is, 
amelyhez hozzájárultak még a Budapesttel való kommunikáció politikai-rendőri aka
dályai -  utazási alkalmakhoz kapcsolódott. A szerkesztő természetesen sokat levele
zett, s talán ebből az írásos kapcsolatból egyszer rekonstruálható lesz a vállalkozás 
részletes története.

Most ez a történet még nem egészen lezárt múlt, s ezért talán korai is volna mérleget 
vonni arról, mit ért el, s mit nem, s hogy mi volt e vállalkozás helye az elmúlt egy-másfél 
évtized magyar politikai fejlődésében. Most, hogy a Közép-Európára oly váratlan 
gyorsasággal rátört szabadság szinte mindent új megvilágításba helyez, korábbi folya
matok sokáig rejtett elemeit bontja ki, leértékel olyan küzdelmeket, amelyek a maguk 
idejében életfontosságúnak tűntek -  elég, ha az írószövetség példáját említem! így 
kissé aggályos bármit is mondani egy olyan szerény vállalkozásról, mint amilyen a 
Magyar Füzetek volt. Vegyük csak a könyvkiadást: most, hogy országszerte roskadoz
nak az árusítópolcok az eladhatatlan, noha becses tartalmú politikai művek súlya alatt, 
milyen nevetséges azzal előhozakodni, hogy mi öt-tíz évvel korábban tettünk hozzá
férhetővé ennyi meg ennyi fontos könyvet. Kiadni könnyű, olvastatni már nehezebb, 
s vajon valaha is lemérhető lesz-e az ilyen felvilágosító-laokosító aprómunka hatása? 
Amióta e sorok írója megint szabadon járhat Magyarországra és keresztül-kasul az 
országban, táguló szívvel hallgatja, mennyien hivatkoznak „a párizsi Magyar Füze
tekre". Gyanakszik azonban, hogy többen emlegetik, mintahányan ténylegesen látták 
és lapozták.

A közvélekedéstől függetlenül mégis büszke arra, hogy a potenciális olvasó kezébe 
adott olyan könyveket, mint Az autonómia kísértése (Konrád György), a Tiéd az ország... 
(Kenedi János), a Nyugati liberális szemmel (Faragó Béla), meg a Bibó-antológiát (MF, 
4.), a Szlovákiai Jelentést (MFK, 4.), Jászi Oszkár kiadatlan tanulmányát a kommuniz
musról (MFK, 6.), Karádi Viktor kutatásait a zsidóságról (Adalékok, 4.), az 56-os 
munkástanácsokról szóló dokumentumokat (Adalékok, 5.) stb. Egy olyan korszakban,
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amikor az egyetlen létező kompromisszumot illett magasztalni, a Füzetek és a Füzetek 
könyvei segítettek ébren tartani 1956 politikai örökségét. Egy álkiegyezés nehéz 
éveiben fórumot nyújtottak egy új politikai hullámnak, egy éppen csak bontakozó 
eszmélésnek. S talán még ennél is fontosabb volt, hogy a kommunizmusból való 
kimenetel lehetséges és kívánatos irányait a Füzetek a lehető legegyszerűbben, min
den szakzsargon mellőzésével, s ezért -  föltehetően -  nem minden pedagógiai hatás 
nélkül fogalmazta meg.

Lehetett volná ugyanezt jobban csinálni? Egészen bizonyosan. Sajnálatos, hogy 
nem sikerült a nyugati magyarság körében több gondolkozó elmét közreműködésre 
bírni, hogy kiadványaink korántsem érték el azt a közönséget, amelynek szántuk őket, 
hogy nem jelentünk meg rendszeresebben, hogy nem volt erőnk egy maradandó 
kiadóvállalat létrehozására, amelynek még a jövőben is lehetne hivatása.

•

A Magyar Füzetek érdeklődésének központjában a poszt-totalitárius korszak elvi és 
történelmi problémái álltak. A sorozatainkban megjelent írások nagyobb része, így 
vagy úgy ezeknek feltérképezését és jobb átgondolását célozza. Joggal felvethető tehát 
a kérdés, előreláttuk-e az 1989-ben szinte robbanásszerűen bekövetkező változást?

Ami a fordulat szovjet vonatkozásait illeti, természetesen nem (mint ahogy más 
sem). De ami a szorosabban vett magyar fejlődést illeti -  helyesebben a lengyel-ma
gyart -, úgy hiszem, szerénytelenség nélkül mondhatjuk, hogy annak iránya, fokoza
tos felgyorsulása, végső kimenetele nem ért minket meglepetésszerűen. Már 1978 
nyarán kiadott első füzetünknek is az volt az alapvető üzenete, hogy a rendszer 
legitimitása igen gyenge lábakon áll. 1980-ban, a lengyel „földindulással" foglalkozó 
kötetben (MF, 7.) arra hívjuk fel a figyelmet, hogy Lengyelországban a közép-kelet- 
európai társadalmak 1953-ban megindult szabadságharca folytatódik, s hogy -  a 
látszólagos apátia ellenére -  „a magyar társadalom is mozgásban van" (i. m. 7. o.). 
Sorozatunk 8. száma, 1981 tavaszán főcímével (A stabilitás vége?) és egy magyarországi 
politikai helyzetkép kapcsán (Bécsi beszélgetés Zsillé Zoltánnal és Balajthy Annával) ad 
hangot ama sejtésének, hogy megtört a kádári konszolidáció vonala. Az 1982-ben 
megjelent 11. számban e sorok írója „a szovjet modelltől való távolodás kilátásaiét 
latolgatja, s a változás tényezőinek elemzése után arra a következtetésre jut, hogy „a 
történelem órái, ha lassan is, de azért mozognak", hogy „valamiféle távolodásban 
máris nyakig benne vagyunk", mert „amióta megtört a dogmák abszolutizmusa, [...] 
még a hatalmon lévők sem igen tudják, hol végződnek a megengedett világ határai" (i. 
m. 142. és 154.0.).

Ezt követő számainkban már rendszeresen esik szó a Magyarországon kibontakozó 
politikai és gazdasági válságról. 1984 elején megjelent 13. számunk részletesen ismer
teti a budapesti Beszélő előző évben közzétett „reform"-programját, amely egyebek 
között a társadalmi egyezkedés és a jogállamiság kérdéseit feszegeti (Hogyan keressünk 
kiutat a válságból? i. m. 4-17. o.). 1985-ben keletkezett 16. számunk magyarországi 
ellenzéki források alapján elemzi a módosított szabályok szerint tartott országgyűlési 
választásokat, s eredményüket úgy értékeli, mint lépést „nem a programok pluraliz
musa és a politikai vezetőrétegek váltógazdasága felé -  itt azért még nem tartunk! -, 
hanem, mondjuk, egyfajta népszavazás felé, amelynek eredménye egy kicsit ítélet is" 
(i. m. 44. o.). 1987. őszi, 18. számunkban bőséges teret szenteltünk a Magyarországon 
akkortájt közzétett különféle politikai reformterveknek. A Fordulat és reform című 
félellenzéki program vitájához fűzött megjegyzéseiben Varga Iván szerkesztőtársunk 
felveti a kérdést, nincs-e az egész tervezgetés vakvágányon, „a párt vezető szerepének 
fenntartása mellett mi a biztosíték arra, hogy a párt múltbeli [...] katasztrofális mellé
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fogásait ugyanaz a párt demokratikus társadalmi ellenőrzés és az ahhoz szükséges 
intézményrendszer megteremtése nélkül ki akarja, ki fogja, ki tudja javítani?" (i. m. 
109. o.) E sorok írója pedig Grósz Károly bemutatkozásának hangvételéből, a gazda
sági program siralmas gyengesége ellenére, „a politikai intézményrendszer átalakulá
sáénak első jeleit olvassa ki (uo. 129. o.).

E lehetőség latolgatása tölti ki úgyszólván az egész következő számot (MF, 19-20., 
1988. szept.). Programok és ellentmondások című elemzésében Kemény István rámutat 
arra, hogy a helyzet túlhaladt a kommunista párt belső demokratizálását célzó terve
ken (i. m. 55. o.). Ugyanebben az írásában bírálja a Beszélő szerkesztőinek azt az 
álláspontját, hogy a többpártrendszert nem tekintik napirenden lévőnek, holott a 
közvélemény már túl van a „kvázidemokratikus" megoldásokon, sőt -  úgy, mint 
1956-ban -  „a szovjet uralomban látja a legfőbb bajt" (uo. 66-67. o.). Ez a szám 
egyébként az Új Magyarország felé? címet viseli, amelynek pozitív jóslatát még a 
kérdőjel sem akarja elleplezni. A szám vezető cikke A szocialista államrend válságát 
elemzi, s arra a következtetésre jut, hogy a hatalomnak most már alig van más útja, 
mint „kompromisszum a demokráciával" (i. m. 29. o.), s mint mindig, a Magyar Füzetek 
„demokrácián" váltógazdaságos és többpártrendszeres valódi politikai pluralizmust 
ért. A cikk arra hívja fel a figyelmet, hogy a jogegyenlőségről és az alkotmányos 
jogszerűségről megindult vita aláásta és tendenciálisan tarthatatlanná tette az állam
párt előjogait, „jogi kivételezettségét". „Ennélfogva »a párt« jogainak alkotmányos 
körülhatárolása szinte automatikusan kell hogy a többpártrendszerhez vezessen el." 
Bármily valószínűtlen egy ilyen önkorlátozási intézkedés, olvasható még e cikkben, 
úgy tűnik, hogy „egy ilyen, hatásában forradalmi változás talán már útban is van" (uo. 
22-23. o.).

írtuk ezt 1988. szeptember elején, vagyis négy hónappal azelőtt, hogy az MSZMP 
frontvonala a többpártrendszerrel és 1956 elismerésével szemben összeomlott. Leg
alábbis erre a változásra tehát a Magyar Füzetek olvasói föl voltak készítve.

Ez a mostani búcsúszámunk több mint két év szünettel követi a fentebb írottakat. 
Időközben bekövetkezett, aminek be kellett következnie -  és sok minden olyan is, 
amire egyáltalában nem számítottunk. Akárhogyan is, sorozatunk földi pályafutása 
végéhez érkezett. Már csak a köszönet van hátra: köszönet annak a mintegy száz 
magyarországi és külföldi magyar szerzőnek, szerkesztőnek, munkatársnak, aki vál
lalkozásunkhoz cikket, gondolatot, ötletet, olykor kritikai észrevételt adott, köszönet 
mindazoknak a külföldi barátainknak, akik pénzükkel, tanácsaikkal, veszélyt és fárad
ságot nem kímélő szolgálataikkal lehetővé tették a Füzetek folyamatos megjelenését. 
S persze köszönet a Századvégnek, amely helyet adott ennek az utolsó számnak, s 
személy szerint Gyurgyák János barátomnak, aki lehetővé tette, hogy a mai olvasó 
képet kapjon folyóiratunk 12 éves múltjáról.

JEGYZETEK

1 A sorozatok címjegyzékét, valamint a folyóirat számainak tartalomjegyzékét e kötet végén 
találja meg az olvasó.

2 Az igazságnak tartozom azzal, hogy e jegyzetek fogadtatásáról is mondjak néhány szót. 
Didaktikus jellegük és hűvösen távolságtartó hangjuk korántsem keltett lelkesedést a szám 
budapesti szerző- és szerkesztőgárdájában.

3 Itt föltétlenül meg kell emlékeznem egy lyoni, fiatal szakszervezeti emberekből álló csoport
ról, amelynek két-három tagja minden nyáron Magyarországra ment táborozni, ők  rend
szeresen Magyar Füzetekkel belelték ki az mitóikat, valahogy a sátorlapok segítségével 
sikerült a magyar határőrség éberségét kijátszani.
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4 Visszaemlékszem a külföldi magyar egyesületek és folyóiratok egy kerekasztal-beszélgeté- 
sére, amelyet az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetem rendezett 1987 tavaszán, dél
svájci tanulmányi napjai keretében. Mindenki arról beszélt (az Irodalmi Újság és a Nemzetőr 
nem volt képviselve), milyen pompás a viszonya a hivatalos Magyarországgal. Én egyedül 
mondtam, hogy mi bizony az ellenfelei vagyunk Nagy csodálkozás... A csodálkozók ma 
bizonyára maguknak tulajdonítják az én szavaimat.
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MIÉRT HANYATLANAK LE 
A BIRODALMAK?

Úgy tűnik, a XX. század egy olyan korszaknak bizonyul, amelyben a birodalmak 
lehanyatlanak, majd darabokra hullanak, mintha valamilyen ragályos betegség pusz
títana közöttük. Az első világháború megroppantotta az Osztrák-Magyar Monarchiát, 
a török és a német birodalmat, és az orosz birodalomnak is újjá kellett születnie ahhoz, 
hogy fennmaradjon. Röviddel a második világháború után India elvesztésével a 
kimerült brit birodalom többé már nem tekinthette magát impériumnak, és e változást 
úgy tette elviselhetővé a maga számára, hogy a szimbólumok szintjén azt a látszatot 
keltette, mintha átalakult volna a Brit Nemzetközösséggé. Ezután a brit gyarmatbiro
dalom -  eltekintve néhány kisebb zavartól, mint amit például Ciprus és Aden jelentett
-  soha nem látott könnyedséggel esett széjjel. A francia birodalom összeomlása már 
nem bizonyult ilyen egyszerű esetnek, és egy súlyos alkotmányos válságnak kellett 
bekövetkeznie ahhoz, hogy lemondjon Algériáról. A belga birodalom sohasem volt 
igazán komoly alakulat, és a háborúban vesztes hollandok sem tetszeleghettek sokáig 
kelet-indiai birodalmi öltözetükben. Portugáliában pedig, akárcsak Franciaországban, 
alkotmányos válság indította el a birodalom gyors felbomlását.

A fenti példák azt mutatják, hogy a brit és a holland impérium kivételével a 
birodalmi alakulatok az anyaországban bekövetkező alkotmányos válságokkal egy 
időben, illetve azok közvetlen következményeként omlottak össze. A birodalmak 
megszűnéséhez tehát a hatalom kereteinek és stratégiáinak kellett alapvetően meg
változniuk, mégpedig olyan értelemben, hogy megtört annak a társadalmi-politikai 
csoportnak a hatalmát, mely a birodalmi eszmét használta legitimációjaként.

BIRODALMI LEGITIMÁCIÓ

Az előbbi állításból jobban megérthető, hogy miképpen épülnek fel a birodalmak. 
Kiinduló modellként a következő tényezőket tekinthetjük kulcselemeknek. Elsőként 
azok említendők, melyek saját legitimációjukat biztosítják. Minden birodalom bizo
nyos mértékig saját magát legitimálja valahogy úgy, hogy „azért alkotunk birodalmat, 
mert birodalmat alkotunk". Ezen állítás végsősoron az „Istentől való" fogalmára 
vezethető vissza, azaz, hogy a birodalmak nem e világi eredetűek, és hogy létezésük 
célja tovább már nem vizsgálható. Kínában „a mennyei felhatalmazás" doktrínája 
például nyíltan erre az alapelvre épült. A középkori Európában pedig a pápaság és a 
Német-római Birodalom közötti vita hasonlóképpen tartalmazott az isteni legitimáci
óra utaló elemeket.

A nem e világi eredet eszméje főképp a felvilágosodás után háttérbe szorult, bár 
teljes egészében sohasem tűnt el, és egy mélyebb, érzelmi szinten fennmaradt mind 
az uralmon lévők, mind az alávetettek esetében. Tulajdonképpen a birodalmak legiti-
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mációja -  amely Max Weber tradicionális legitimációtípusának egy változataként 
írható le -, amely általában elegendő önbizalmat adott az uralmon lévők számára, hogy 
hatalmukat erős kihívások ellenére is megtartsák.

A tradicionális legitimáció hanyatlása, mely az anyaországban a modern tömegde
mokrácia és tömegpolitika előretörésével egy időben következett be, közvetlenül 
megkérdőjelezte az isteni legitimációt, és így maga után vonta a birodalmak bukását 
is. Az ottomán és az osztrák-magyarbirodalom összeomlása egyértelműen beleillik az 
előbb felvázolt modellbe. A szultánnak keresztény alattvalók feletti uralmát biztosító 
legitimáció már a XIX. század közepére megkérdőjeleződött. A „fiatal törökök" kriti
kája az állam ot tomán természetére vonatkozóan, az öntudatos török nemzeti szolida- 
rilásérzet kialakulása és a háborús vereség összhatásában végképp megrendítette az 
ottomán legitimáció iszlám elemét, amely máskülönben legalább a kalifátus egy vál
tozatának fennmaradását biztosíthatta volna. Emellett az is a bukást siettette, hogy az 
antant hatalmak mindent megtettek, hogy kihasználják a kialakuló közel-keleti arab 
nacionalizmust, mely lassanként megelégelte az ottomán nemtörődömséget és tehe- 
lellenséget. így, bár a tömegdemokrácia korszaka még nem köszöntött be az Ottomán 
Birodalomban, a szekularizáció megerősödött, ami elegendő volt a birodalom felbom
lásához.

Aus/.lria-Magyarország esetében a Kaisertreue (császárhűség) alappillére a tradici
onális legitimáció volt, azaz, hogy senki sem mert a császár uralmát megkérdőjelező 
alléi natívában gondolkodni. Ennek az összeomlása több olyan válság egyidejű bekö
vetkezésére vezethető vissza, melyet a birodalom egyenként talán meg tudott volna 
oldani. Ferenc József halála megfosztotta a rendszert a császár hatalmas személyes 
presztízsétől és tekintélyétől, s ez már önmagában kiváltotta egy korszak végének az 
<' r/elét. Szerencsétlen sorsú utódának, Károlynakmár nem volt elég ideje ahhoz, hogy 
saját tekintélyét megteremtse, miután Ausztria-Magyarország szembesült a háború- 
vesztéssel, és a közigazgatás pedig nem volt képes arra, hogy ebben a helyzetben 
Összetartsa a széthúzó nemzeti csoportokat.

A nemzeti elv főként azért tudott győzedelmeskedni, mert nem volt olyan birodalmi 
ideológia, amely sikerrel vehette volna fel a harcot a nacionalizmussal, másrészt a két 
leginkább birodalmi intézmény, a katonaság és a közigazgatás, a vereség és a sorozatos 
11álarcok hatása alatt demoralizálódott. Akárcsak az Ottomán Birodalom esetében, itt 
Is inkább a modem, szekularizált világ fenyegetése, nem pedig annak tényleges 
gyakorlata jelentette a birodalom végét.

i )sszeíoglalva az eddig mondottakat, a tradicionális legitimáció a birodalmak nem 
« világi eredetére utaló jegyek tárházának tekintendő, és lassú térvesztése -  bár nem 
teljes feloldódása -  a „modem" politikai legitimáció folyamatában érzékenyebben 
érintette a birodalmakat, mint a politikai rendszereket, amelyek más természetű erő- 
Ióriásokkal is rendelkeztek, s ezért az átalakulást kereteik megváltoztatása nélkül 
tudták végrehajtani.

A BIRODALMI KÜLDETÉS

A következő birodalmi alkotóelem az úgynevezett „civilizációs misszió", amely azt 
jelenti, hogy a birodalmi központ „magasabb rendű" értékeket ad át a „sötétségben 
elő barbároknak". Ez olyan formákban jelentkezett, mint például „a fehér ember 
I ól élessége" az afrikai feketékkel szemben, a keresztény misszionáriusok tevékeny- 
i.ége, az iszlám elterjesztése vagy a periferiális területeknek a birodalomba való beke
belezése oly módon, mint ahogy például Bosznia-Hercegovina 1878-ban Habsburg 
fennhatóság alá került. Pahlen herceg emlékiratai hasonló esetről számolnak be a cári
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Oroszország közép-ázsiai terjeszkedése kapcsán. Kétségtelen, hogy a XIX. századi 
birodalomépítők ezeknek a misszióknak -  bármi legyen is a tartalmuk -  különleges 
jelentőséget tulajdonítottak, különösen azokban az estekben, mikor azoknem európai 
kultúrákat érintettek. Ez a tevékenységüknek céltudatosságot, morális biztonságot 
kölcsönzött amellett, hogy szervező energiájukat is megsokszorozta. E tekintetben a 
„misszió", bár elkülöníthető a birodalmi legitimációtól, mindenképpen összekapcso
lódott vele. Tehát a „misszió" a birodalmi ideológia kifejeződésének tekinthető, és 
mint minden ideológia, ez is részben hitre épült, amely az általa kitűzött cél elérése 
érdekében mozgósított. A hit meggyengülése, vagy az ideológia túlzott merevsége 
előbb vagy utóbb végzetes következményekkel járt.

A harmadik közös elem a birodalmakban, hogy több nemzetet fognak át. Ez a 
modem kor előtti birodalmakban nem volt meghatározó, sőt az etnikai hovatartozás 
gyakran összekapcsolódott valamiféle birodalmon belüli funkcióval. Példaként hoz
ható fel az ibo törzs Nigériában, amelyik kereskedelmi és adminisztratív funkciókat 
látott el, míg a hauszák biztosították a katonaiakat. A szikheknek Indiában a hauszá- 
kéhoz hasonló feladataik voltak. Egészen addig, amíg a nemzethez való tartozás nem 
játszott kiemelkedő politikai szerepet, vagy nem járt komoly politikai következmé
nyekkel, a multinacionalitás még stabilizáló tényezőnek is bizonyulhatott, olyan 
értelemben, hogy a viszonylagosan statikus társadalmakban jól körülhatárolt szere
pek kialakítására adott lehetőséget, és így megakadályozhatta az etnikai villongáso
kat, és meggátolhatta, hogy az impérium ellen politikailag hatékony, és több nemzetre 
kiterjedő ellenállás szerveződjön.

Mindez megváltozott, amikor a francia forradalommal kezdődően a nacionaliz
mus uralkodó legitimációs elvvé válik. Ettől a pillanattól kezdve a multinacionális, 
vagy a látszólag szupranacionális birodalmi státus egyre komolyabb problémákat 
vetett fel, mivel az uralmon levőknek náluk jóval dinamikusabb politikai erőkkel 
kellett versenyezniük. Ismét Ausztria-Magyarország tűnik a legjobb illusztráció
nak, bár hasonló példaként szolgálhat a sah megbuktatása utáni Irán, ahol egy 
rövid ideig komoly kísérletek történtek az azeri vagy a kurd politikai közösségek 
megteremtésére, vagy Etiópia, ahol Hailé Szelasszié végzetesen meggyengült ural
mát hihetetlenül gyorsan szaporodó nemzeti mozgalmak követték, melyek mind 
valamilyen új politikai keret megteremtésén fáradoztak. Az utóbbi két esetben a 
nacionalizmus ez idáig nem volt képes a birodalmi állam feldarabolására, bár mikor 
ezeket a sorokat írom, az eritreai nemzeti mozgalom sikere biztosnak látszik. 
Iránban a síita iszlám dinamizmusa Khomeini teokráciájának erőszakosságával és 
az Irak elleni háború integratív hatásával együtt elegendőnek bizonyult az államon 
belüli nacionalizmus elnyomására.

Az előbbi gondolatmenetből következik, hogy a birodalmak nem lehetnek demok
ratikus berendezkedésűek. Amikor a nemzeti elv elfogadottá válik, és a nemzetek 
valamilyen szintű függetlenség kivívására törekednek, akkor azok már semmiképp 
sem tekinthetők egy birodalom részének. A két elv összeférhetetlen. A Brit Nemzet
közösség érdekes, bár nem túl meggyőző kísérlet a kör négyszögesítésére. Azzal, hogy 
mára már a „birodalom vége" traumájának a nehezén túljutott, Nagy-Britannia szá
mára ez a közösség egyre kevesebb jelentőséggel és funkcióval bír. Elsősorban egy 
államközi szervezetet jelent, amely nem rendelkezik semmilyen hatalommal, s amely
nek a tekintélye korlátozott, de néminemű befolyással azért bír. Mindenesetre elkép
zelhető, hogy a földrajzilag összefüggő területeken fekvő és az összeomlás szélén álló 
birodalmak számára modellként szolgálhat.
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A BIRODALMAK ÉS A MULUNACIONALITÁS

A birodalmi tekintély különböző, gyakran jelentősen különböző, politikailag passzív 
kultúrákat tart össze. Hangsúlyozni szeretném, hogy a birodalmakon belüli kultúrák 
olyannyira eltérnek egymástól, hogy sohasem olvaszthatók össze egységes politikai
kulturális közösséggé, minthogy a különböző kulturális közösségek tagjainak egy 
ilyen egységben túlságosan sokat kellene feladniuk kulturális identitásukból. (Eznem 
jelenti azt, hogy az egyénekne tehetnének így.) A fenti megállapítás különösen akkor 
válik nyilvánvalóvá, ha a különböző közösségek között faji vagy vallási határvonalak 
I»ű/.ód n a k. Ez az a kulturális tényező, amely miatt -  a fennmaradás szempontj ából nem 
(•létbe vágó koszovói problémát leszámítva -  Jugoszlávia nem illik bele előző model
lünkbe. Az illír ideológia mindig is több volt puszta fikciónál és a viszonylag egységes 
< lélszláv kultúra mint a jugoszláv politikai nemzet alapja, fogalmilag kifejleszthető lett 
volna. Ugyanez nem volt lehetséges a brit és a francia birodalmak esetében, bár meg 
kell jegyeznem, hogy a portugálok merész kísérleteket tettek ezen törésvonalak 
áthidalására. Mindenesetre ez nekik sem sikerült.

A/, impériumokat a birodalmi kultúra vonzereje is összetarthatja. E kultúrának 
lehetőséget kell biztosítania az alattvalók számára, hogy lojalitásukkal rangot, hatal
mai és vagyont szerezhessenek. Ennek kettős hatása van. Egyrészt biztonsági szelep
ként szolgál és bizonyos törekvéseket törvényesít, másrészt, felszívja a potenciális 
ellenerők vezetőit. Ezekre a folyamatokra példa az asszimiláns afrikaiak azon többez- 
m. csoportja, amely a francia közéletben jelentős és jól látható szerepet töltött be, vagy 
|u lilául azok az indiai ezredek, amelyek Európában a második világháborúban -  egy 
»»lyan konfliktusban, amelyben a legkevésbé sem voltak érdekeltek! -  a tengelyhatal
mak ellen harcoltak.

A problémák akkor kezdődnek, mikor a birodalmi kultúra elveszíti vonzerejét, 
mi kor az alávetettek arra a következtetésre jutnak, hogy egyre kevesebb haszonnal jár 
a lojalitás, és a birodalom létét megkérdőjelező alternatívákat kezdenek kidolgozni. 
A11 szí ri a-Magyarországon ez a folyamat 1914 előtt már meglehetősen előrehaladott 
volt, akárcsak Indiában az 1930-as években. Világosan látnunk kell, hogy a centripe- 
l ál in és centrifugális erők egy birodalmon belül igen hosszú ideig létezhetnek együtt 
anélkül, hogy az egyik kioltaná a másikat. Bár bizonyosak lehetünk abban is, hogy 
idővel az alávetett nemzethez való hűség „racionális" magatartásnak fog számítani a 
többség szemében. Ebben a pillanatban a birodalom az összeomlás küszöbéhez ér, és 
már csak erőszakkal tartható egyben.

A következő kérdés az, hogy mi idézi elő közvetlenül a birodalmak összeroppa
nását? A válasz bizonyos mértékig már benne foglaltatott az előző gondolatmenet
b e n .  A kiváltó okokat, elsősorban a legitimációs válságban, az uralkodó elit önbi
zalmának megrendülésében, változtatásra való képtelenségében, egyre mélyebb 
Önvizsgálatában és az ebből következő demoralizálódásban kell keresnünk. A 
felbomlást közvetlenül előidéző tényező azonban már nem feltétlenül ugyanaz 
minden esetben. A háborúk vagy a háborús vereségek a leggyakoribbak, de a 
I unerülés más formákban is jelentkezhet. Konkrétan: abban az egyre erősödő 
vélekedésben, hogy a rendszer mint olyan nem képes önmagát reprodukálni, hogy 
a gazdasági, politikai, és főképp a kulturális és erkölcsi elvárásoknak egyre kevésbé 
ind megfelelni. Ez az előző okokhoz hasonlóan kiválthatja a birodalom összeom
lását. Mindezen esetekben arról van szó, hogy az elit egy befolyásos csoportja 
lelismeri, hogy a birodalom költségei túlságosan magasak, hogy az anyaországban 
a sürgető feladatok sokasága tornyosul, hogy a birodalmi lét által biztosított rang 
veszít az értékéből, sőt, hogy nincs is rá szükség. Ilyen körülmények közepette az 
el i t  önmagában való kételkedése, önbizalomvesztése átterjedhet az uralkodó réte-
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gek egészére és kellő legitimációt biztosíthat a birodalmi területek feladásához. Ha 
ilyenkor nem sikerül a birodalmi eszmét megújítani, akkor az adott impérium dara
bokra hullik.

A SZOVJET BIRODALOM ESETE

Az előbbi tényezők közül igen sok felfedezhető a Szovjetunió esetében is, bár vannak 
fontos különbségek is. A szovjet kísérlet -  bármit is állított az uralkodó ideológia egy 
szekuláris, történelmi utópia megteremtéséről -  valamiféle alternatív civilizáció kiala
kítására törekedett. Résztvevői sajátos törvények, minták, szokások, célok és erkölcsi 
értékrend létrehozásán fáradoztak. Más szavakkal, a szovjet eszme arra volt hivatva, 
hogy kielégítse a népesség minden szellemi és anyagi igényét. Sőt, más birodalmakkal 
ellentétben, a Szovjetunióban az előbbi igényeket csakis egy sajátos kritériumrendszer 
alapján kívánták kielégíteni, és minden más szempontrendszert károsnak tartottak, 
így a szovjet kísérlet sokkal átfogóbb volt, mint bármelyik más európai birodalomé.

A Szovjetunió esetében a birodalmi vállalkozások fontosabb elemei -  a birodalmi 
legitimáció, a civilizációs misszió, a multinacionalitás, a nem demokratikus berendez
kedés, a különböző kultúrák integrációjának, és a valóságosan is vonzó kulturális 
értékek megteremtésének a kísérlete -  mind-mind egyértelműen megtalálhatóak. 
Szigorúan véve, a szovjet birodalmi tervben nem érhető tetten a nem e világi eredet 
eszméje, de a marxizmus-leninizmusban benne rejlő szekuláris, történelmi utópia 
ígérete ehhez hasonló funkciót töltött be. Legalábbis olyan értelemben, hogy egy 
olyan eszkatológiát hirdetett, mely hagyományos intellektuális eszközökkel nem 
ellenőrizhető és nem cáfolható.

Ezek a tartópillérek egyenként megroppantak, és tanulságos megvizsgálni, hogy ez 
a folyamat hogyan és miért zajlott le. A hagyományos megközelítés a gazdasági 
tényezőkre helyezi a hangsúlyt, és abban látja a szovjet kísérlet kudarcát, hogy 
technológiai és anyagi téren a Szovjetunió képtelen volta a Nyugattal felvenni a 
versenyt. Ez a válasz azonban nem elégséges. A gazdasági kudarc ugyan meghatározó 
tényező volt a szovjet birodalmi vállalkozás csődjének előidézésében, azt azonban 
mégsem magyarázza meg teljes egészében. Mert például miért nem tudta a Szovjet
unió tartani azt az ütemet a technológiai újítások terén, amit a Nyugat diktált? Miért 
vallott kudarcot a tervgazdaság? És mindenekelőtt, miért sújtotta a Szovjetuniót 
kettős válság: gazdasági és politikai, amelyek kölcsönösen összefüggtek egymással?

Ezekre a kérdésekre a válaszok nem állhatnak meg annál a nyilvánvaló ténynél, 
hogy a szovjet gazdaság nem volt képes hatékonyan működni. Itt a legitimációval, a 
politikai rendszerrel mint egésszel kapcsolatos kérdésekről van szó és egy mélyebb 
szinten arról, hogy miért mondott csődöt a szovjet kísérlet, amely egy alternatív 
civilizáció megteremtésére irányult? A vállalkozás kiinduló feltételei voltak hibásak. 
Elérhető volt, hogy a Szovjetunió ne maradjon le a a katonai technológia és az 
űrprogramok versenyében, de csak a rendszer más részeinek túlterhelése árán. Végül 
maguk a tények lázadtak fel, és a szovjet elit kénytelen volt elfogadni, hogy radikális 
változtatások szükségesek a szovjet vagy akár az orosz politikai rendszer (polity) 
fennmaradásához. Az okoknak ezen legmélyebb szintjén az látható, hogy éppen azok 
az erkölcsi értékek porladtak szét, amelyek egy -  bármiféle -  szervezett közösség 
létalapját képezik. Ez aztán a szovjet közösségnek mint olyannak a halálát jelentette.

Ez a nemzetiségi politika területén nyilvánult meg a legegyértelműbben. Az eredeti 
elképzelés az volt, hogy az etno-nemzeti identitásokat alá lehet és alá is fogják rendelni 
egy magasabb rendű szovjet identitásnak. Úgy képzelték, hogy a szovjet ember 
annyira vonzó minta lesz, hogy a nemzeti csoportok, melyekből jócskán akad a
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Szovjetunióban, feladják majd saját etno-nemzeti kötődésüket, és felodódnak a „ma
gasabb rendű" szovjet identitásban.

I la céljai felől vizsgáljuk, akkor ez a kísérlet nem volt eredendően rossz és tartalma
zót I pozitív elemeket is. Az a javaslat, hogy a cári birodalom területén élő különböző 
nemzetiségi csoportok egy jóval dinamikusabb kultúra áldásait élvezhetik, mondjuk 
az oktatás, az egészségügy és a közlekedés területén, és hogy így megnő az egyén 
választási szabadsága s javulnak életlehetőségei, igen nagy vonzerővel bírt. A Szov
jetunió történelmének kezdeti szakaszában igen sokan -  oroszok és nem oroszok 
egyaránt -  komolyan hittek az internacionalizmus jelszavában és abban, hogy egy 
valóságos kísérlet részesei, amelynek elkötelezhetik magukat. Az azonban már kétsé
ges, hogy valaha is ők alkották a többséget, és persze arról sem szabad elfeledkezni, 
hogy az előbbi kísérletet rákényszerítették egy jelentős kisebbségre, amelyik azt nem 
fogadta el.

Az ezt követő időszakban a vezetést elbűvölte saját ideológiája és annak rabjává 
vált, kifelejtette és figyelmen kívül hagyta a kísérlet általánosabb céljait és így ment
hetetlenül a hatalom puszta megőrzése vált a legfontosabb szervezőelvvé. Ez termé
szetesen aláásta az új ideológiát és idővel az internacionalizmus és az egyenlőség 
jelszavai kiüresedtek. Ahogy az elnyomás fokozódott és ahogy- a Sztálinnal kezdődő 
időszakban a birodalom céljai között egy katonai és ipari komplexum megteremtése 
vált meghatározóvá, a Szovjetunió lassan elvesztette vonzerejét. Amennyire érdemes 
l< it volna a kért áldozatokat meghozni egy valóságos szovjet „civilizációs misszió"
• ul*• kében, annyira kevéssé volt vonzó az orosz szuperhatalom mint cél. E tekintetben 
l nlónósen figyelemreméltó, hogy a Szovjetunió tényleges eredményei mennyire 
l< hangolóak az emberi kapcsolatok civilizáltságát illetően. A szovjet kísérlet során az
> gyének közötti kapcsolatok szinte telj esen kiüresedtek, jórészt annak következtében, 
hogy <« magatartás deklarált, illetve íratlan szabályai egymásnak állandóan ellent- 
lut miltak, és hogy ebből következően nagyfokú elnyomás volt szükséges a birodalom
• leiben tartásához. Ez az egyének magatartását inkább embertelenné és civilizálatlan
ná tette.

A SZOVJET BIRODALOM CSŐDJE

I i ei id szer kiterjesztése Közép- és Kelet-Európára csak még inkább megmutatta annak 
111 Any<>sságai t. Míg a szovjet „missziónak" volt némi hitele a korábbi cári Oroszország- 
l>an, az végképp idegennek bizonyult a birodalomhoz csatolt új területeken. Ebből a
• . empontból a terjeszkedés alapvető hiba volt, hiszen így világossá vált, hogy a 
vnihiíkozás végső soron helyi jellegű, és hogy nem képes a nyugatabbra fekvő más 
I ultúrákat integrálni. így az erőteljes elnyomás vagy az erőszakkal való fenyegetés 
u: ül* ségszerűvé vált.

Nz lálin halála után talán még meg lehetett volna valamit menteni e kísérletből. Az 
. IvArások rendkívül kicsik voltak, és az ötvenes években még élt valami az eredeti 
mai ki vízióból. Ezt a lehetőséget azonban elszalasztották Sztálin utódai, akiknek
• hogyan sem volt ínyükre a nagyobb döntési szabadság biztosítása, és továbbra is 
/igoman ragaszkodtak az előre meghatározott dogmákhoz. Ezzel, de különösen a

• * z».nyevi korszakkal, a szovjet kísérlet elfajult, megmerevedett és valóságos eredmé
nyét helyett csak szavakban haladt előre.

V a I a hány szór napirendre került a rendszer dinamizálásának lehetősége, a legitimá-
• lóját, pozícióját és hatalmát féltő szovjet vezetés -  mely valóban saját ideológiai 
j»i< I oneepcióinak foglya volt a rabja- megakadályozta, azt. A kigondolt világ, amely
ik n éltek, meggátolta őket abban, hogy észrevegyék a valóságban lezajló gazdasági,
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társadalmi folyamatokat. Manicheus jellegű ideológiájuknak köszönhetően mindent 
csak feketében és fehérben láttak. A vezetés és a bürokratikus elit, mely hasznot húzott 
a rendszerből, saját eszméjének a csapdájába esett és onnan már nem is tudott kimász
ni. Mindeközben a birodalom egész területén egyre nőtt azoknak a száma, akik 
aktívan keresték az esetleges alternatívákat.

A belső kiéhezettség, a nemzetközi kudarcok, az állandó és feloldhatatlan politikai 
feszültség, a gazdasági csőd, amely mind egyértelműbbé vált a Nyugattal való össze
hasonlítás során, együttesen kimerítették a Szovjetunió erőforrásait. Az isteni eredet 
szekuláris változata, a párt által hirdetett marxista utópia elvesztette vonzerej ét és mint 
erkölcsi vállalás, a hatalmát A „civilizációs misszió" teljes kudarcot vallott és támadá
sok kereszttüzébe került. A valóságosan is demokratikus választási lehetőségeket 
egyre hangosabban követelték, s ez ismételten felhívta a figyelmet a kísérlet gyenge 
pontjaira. A birodalom multinacionális jellege egyre inkább a nemzeti autonómiáért 
való küzdelmet jelentette és a vezetés sem tudott már úrrá lenni a saját bizonytalan
ságain.

A birodalom lemondott közép- és kelet-európai gyarmatairól, egyrészt mert felis
merte, hogy megtartásuk túlságosan költséges, másrészt mert a birodalom szívében, 
Oroszországban feladták azt az eszmét -  a misszió lényegét -, hogy a nem orosz 
nemzetiségűeket el lehet és el kell oroszosítani, helyette inkább azt mérlegelik, hogy 
a birodalmi álom milyen mértékben károsította saját nemzeti céljaikat. Most először a 
történelem folyamán az orosz szeparatizmus komoly népszerűségre tett szert. Mind a 
cári, mind a marxista-leninista terv kudarcot vallott. A birodalom eszméje fölött 
győzedelmeskedett a nemzeti lét és a demokrácia iránti igény.

Ezek a folyamatok már komolyan sejtetik, hogy mi lesz az egyik tényező, amely 
máj d meghatározza a kilencvenes évek történéseit: a nemzetállamok erej e, és a nemzeti 
lét szerepe a birodalmak felbomlasztásában. A birodalmak sohasem törődtek azzal, 
hogy alattvalóik támogatják-e őket. Sőt a klasszikus gyarmatbirodalmak akkor kezd
tek felmorzsolódni, mikor politikai kérdéssé vált belső támogatottságuk. Másrészt a 
nemzeti gondolat ma népszerűbb, mint valaha. Ebben az összefüggésben a nemzeti 
eszme éppen azért válik fontos tényezővé, mert aláaknázza a birodalmakat, s mert a 
birodalmak sokkal kevésbé képesek alattvalóik igényeit kielégíteni, mint a konszen- 
zuális politikai közösségek. A ma uralkodó közszellem szerint az ilyen közösség 
létrehozásához, bármilyen hiányosságai legyenek is, a nemzetállam a leghatékonyabb 
forma.

(Fordította: Melegh Attila.)
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1. A VÁLTOZTATÁSOK LOGIKÁJA

- A demokratizálódás hullámokban érkezik. Az első hullám a XIX. században keletke- 
i, zett és 1914-ig körülbelül húsz demokratikus államot teremtett. A két világháború 
z I ozot I és a második világháború alatt a totalitárius és önkényuralmi rendszerek hamar 
/  megkaparintották a magukra hagyott országokat; nyomásuk alatt visszahúzódott a 
a . leim>kratikus mozgalmak dagálya. A szövetségesek győzelme és a gyarmati rendszer 
a íellxmilása a második világháború után újabb demokratizálódási hullámhoz vezetett, 
t  A hatvanas évek elején már nagyjából negyven demokratikus állam létezett. A folya-

mai ezután elsősorban a harmadik világ országainak válsága következtében -  ismét 
y lelassult.
i  I‘>74 tői a demokratizálódás új hulláma árasztja el Európát; először a dél-európai -  
l, .i portugál, a görög, a spanyol -  diktatúráknak vet véget. Ebben a hullámban dől meg
- I esőbb a latin-amerikai diktatúrák legtöbbje, a földrész legnagyobb országaiban, 
a braziljában és Argentínában is. A nyolcvanas években eléri Ázsiát, s -  többek között 
i  eljut a Fülöp-szigetekig és Dél-Koreáig. A nyolcvanas évek végére, a kilencvenes 
a • vei elejére pedig mindenki meglepetésére -  behatol a hosszú évtizedek óta kommu-
- nlsla uralomnak alávetett közép-kelet-európai országokba.
5 I emiészetes és sok tekintetben jogos az a törekvés, hogy hasonlóságokat keressünk
o a világ egymástól nagyon is különböző területein zajló folyamatokban.

I.atin-Amerikában és Dél-Koreában például, vagy Magyarországon, a több párt 
I épviselőit összefogó parlament áll a politika színpadának előterében. Lengyel ország- 

) I ',m és Spanyolországban a uralkodó rendszert aláásó politikai változásokat a régi és 
av új elit közötti szerződés indította el. S még egy hasonlóság Latin-Amerika és 
I < >/ép Kelet-Európa között: mindkét régió országaiban fölmerül a hatalmas és erős 
szomszédhoz való összetett viszony kérdése.

Ne feledjük, hogy a demokratikus átmenet ezekben az országokban a teljes gazda- 
■..ij'i összeomlás, a vágtató infláció és a vészes eladósodás körülményei között zajlik 
u^yan, de vérontás és bosszúállás nélkül.

M ir< dennek. ellenére lényegi különbségek vannak a kommunista országok és a többi 
au tori tér rendszer demokratikus átalakulása között. Az utóbbiak nem tűrik meg az 
ellenzéket, de -  úgy látszik -  elfogadnak független társadalmi intézményeket és 
szervezeteket, persze csak akkor, ha ezek megőrzik apolitikus jellegüket. A nem 
I < mununista autoritárius rendszerek befolyásolják ugyan a kulturális, a gazdasági és 
,i társadalmi életet, de pár excellence politikai eszközökkel. Az ilyen rendszerek 
demokratikus átalakulása is politikai folyamat, de a stabil demokrácia elérésének 
esélyeit sok, a politikán kívüli tényező befolyásolja, például a gazdasági fejlettség 
?. zínvonala, az etnikai kérdések összetettsége, vagy az uralkodó vallás típusa.
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A kommunista rendszereket viszont nem csupán az nralkodó lii l>m« >1- olta politi
kai-hatalmi monopólium jellemzi, de az uralmon lévőknek az a t ö r e k v é s e  is, hogy az 
élet más területeit-a gazdaságot, a társadalmi intézményeket, a kultur.»(,az eszméket 
- is  totálisan ellenőrizzék. A kommunista vezetők mindig megpróbál i-ik „államosítani" 
a társadalmat. Marx jóslataival ellentétben, az állam egyáltalán nem lull el, épp 
ellenkezőleg, elsorvasztotta a civil társadalmat.

A kontroll, amit a kommunista állam mindig is gyakorolni akart, m é g i s  tökéletlen, 
hézagos maradt. Sőt az ellenőrzés kiterjesztésére tett minden kísérlet .1 társadalmi 
spontaneitás újabb területeit hozta létre. A vezető rétegen belül is lobbyk és I rakciók 
jöttek létre.

A társadalom pedig különféle módokon juttatta kifejezésre elutasításai » rend
szerrel szemben: egyrészt alaposan kiaknázta a korrupció nyújtotta határtalan lehe
tőségeket, kifejlesztette a második gazdaságot; másrészt az informális kultúra hálóza
tának létrehozásában, a vallási intézmények megerősödésében, másként gondolko
dásban és a politikai ellenzéki mozgalmak fellendülésében lelte meg autonómiáját.

Ez a társadalmi „autonómia" meglehetősen korlátozott, ugyanakkor nagyon töré
keny volt. Sokszor áldozatává vált a hivatalos politika hullámzásainak; ha olykor 
eltűrték is, mindig „visszavonható" volt, ha a hatalom éppen úgy döntött, bármely 
percben fönnállt a durva elfojtás veszélye. Tehát semmilyen módon nem vezetett a 
gazdasági, a szociális és a kulturális pluralizmus intézményesítéséhez.

Talán e rövid elemzésből is látható a posztkommunista országok átalakulásának 
többdimenziós jellege. Egy működőképesnek nevezhető társadalom helyreállításához 
nemcsak a demokrácia szabályait kell megtanulni, de a piacgazdaságét is, minden 
autonóm és spontán mechanizmusával. Ezeknek az országoknak szembe kell nézniük 
a „polgári demokráciába" való átmenet nehéz feladatával, visszaállítva azokat a köz
benső tereket, amelyek segítségével az egyén és az állam kommunikációja megvaló
sulhat.

Az a mód, ahogyan a demokrácia a legfejlettebb országokban létrejött, röviden a 
következőképpen írható le. A magántulajdon és a gazdasági egységek nagy számán 
alapuló versenygazdaság kedvezett a pluralista társadalmi rendszer kialakulásának; 
ez pedig létrehozta a demokratikus rendszer alapját: a politikai pluralitást. Más szóval, 
a megtett út egyes szakaszai: piacgazdaság, civil társadalom, politikai demokrácia. 
Persze, ez olyan „ideáltípus", amelyben más-más történelmi körülmények között jön 
létre a demokratikus parlamenti rendszer, amikor nincsenek meg a piacgazdaság 
gyökerei, s a fejlett polgári társadalom alapjai. Az alapozás és a falak felhúzása előtt 
rakják föl a tetőt...

A jövőről elmélkedve a ^formkommunisták és az ötvenes-hatvanas évek nyugati 
szakértői is azt feltételezték, hogy először a gazdasági változások következnek majd 
be. Ez az a szféra, mondták, mely a forradalomközpontú logika és a gazdaság haté
konyságszükséglete között feszül. A társadalom nyomása meg fogja gyorsítani a 
gazdaság racionalizálására irányuló változásokat. A folyamat viszonylag egyszerűnek 
látszott; célja pedig nagyon világosnak: nem kell egyéb, mint egyesíteni a tervgazdál
kodás és a piacgazdaság erényeit.

A társadalmi autonómia helyreállítása -  a gazdasággal szemben -  sokkal összetet
tebb és hosszabb folyamatnak látszott. Mégis, élt annak a reménye is, hogy a totalitá
rius állam -  mely a társadalom életének különböző területei iránt egyre érzéketlenebbé 
vált, s messze eltávolodott a tisztán politikai eszközöktől -  egy nap, a társadalmi 
nyomás hatására, arra kényszerül, hogy helyt adjon a civil társadalomnak. A történel
mi fejlődés ilyen útját megerősíteni látszott a lengyel egyház példája, a közép-európai 
országok különböző értelmiségi és művészszervezeteinek energikus tevékenysége és 
az önigazgatás gondolata a vállalatokon belül. Úgy látszott: a gazdasági és társadalmi
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élet autonómmá és egyre polgáriasultabbá válik, s közben az ideológia fokozatosan 
„kimúlik", sokan azt gondolták, hogy inkább a politikai változások okoznak majd 
problémát. Az erről szóló számtalan spekuláció racionalizálási tendenciát jósolt, pél
dául a szakemberek kooptálását az uralkodó elitbe. Úgy képzelték, hogy a pártap
parátus fokozatosan elfogadja majd a politikai pluralizmust a saját kebelén belül is 
(ahogyan ez Mexikó hivatalos forradalmi pártjánál történt), vagy azt hitték, hogy egy 
olyan országban, amelyet egyre gyakorlatiasabb módon kormányoznak, ez az appa
rátus összeszűkül akár a brahmanok kasztja vagy a Lordok Háza.

Összefoglalva: az ötvenes-hatvanas években a változásokról gondolkodók a gaz
dasági átalakulást tették az első helyre, úgy vélték, ez hozza majd meg a társadalmi 
változásokat, s végül, a nagyon távoli jövőben következne be a politikai rendszer 
demokratizálódása.

A „piaci szocializmus" megteremtésére bevezetett sorozatos gazdasági reformok 
mégis elbuktak.

A hetvenes években a politikai és társadalmi élet megfigyelői és szereplői új fejlő
dési utat sejtettek a kommunista országok életében. A hatalomon belül (különösen 
Lengyelországban, de Romániában, Magyarországon és az NDK-ban is) született meg 
az a nyugati politikusok, bankárok és szovjetológusok által is támogatott nézet, hogy 
az enyhülés légkörében csak a nyugati országokkal folytatott gazdasági együttműkö
dés teszi lehetővé a gazdasági talpraállást, melyet majd politikai átalakulások követ
nek. A nyugati segítségnek köszönhető gazdasági modernizáció más változásokhoz 
is hozzájárul aztán, olyanokhoz, mint az ország „jogállammá" alakulása, a társadalmi 
autonómia kiszélesedése, és az igazi nyitás Nyugat felé. Az 1975-ös helsinki megálla
podás ezt az okoskodást teljesen elfogadhatóvá tette.

A hetvenes évek közepén szemtanúi lehettünk a demokratikus ellenzék megszüle
tésének Lengyelországban, Csehszlovákiában és Magyarországon; a másként gondol
kodás -  bár kisebb mértékben -  kifejlődött a tömb más országaiban is. E mozgalom 
politikai filozófiája a maga teljességében jelent meg a Szolidaritás programjában, 
melynek bizonyos elemei erőteljesen jelen voltak az egész Közép- és Kelet-Európát 
átfogó 1989-es felkelésekben. Ez a gondolkodás azon a meggyőződésen alapul, mely 
szerint mindenekelőtt a civil társadalmat kell helyreállítani, hogy „be legyen népesítve 
az a sivatag", melyet a totalitarizmus teremtett az egyén és az állam között. Csak egy 
szervezett, aktív, az állam partnereként működő társadalom lehet képes elfogadni a 
fájdalmas, de az adott ország gazdaságának talpraállításához elkerülhetetlen nélkülö
zéseket. A lengyel ellenzék 1980-tól ezzel az érveléssel ostromolta fáradhatatlanul a 
hatóságokat, egészen az 1989-es változásokig. A társadalmi átalakulások eszerint 
először is a gazdasági rend változásához készítik elő a talajt, és csak utolsósorban a 
demokratikus rendszer helyreállításához. Akár az előző évtizedek reformistái, a het
venes és a nyolcvanas évek ellenzéke sem feledkezett meg a Szovjetunió fenyegető 
jelenlétéről, a birodaloméról, mely nem leplezte azt a határozott szándékát, hogy a 
függőségében tartott országokban a politikai rendszer megváltoztatásának minden 
kísérletét megakadályozza.

A valóság azonban rácáfolt minden jóslatra. A Közép-Kelet-Európai országok fejlő
dése váratlan fordulatot vett, az egymást követő szakaszok sorrendje teljesen felbo
rult: a rendszer ott kezdett „recsegni-ropogni", ahol a legbiztosabbnak tűnt, azaz 
politikai szubsztanciájánál. Igen, éppen ezen a területen láthatjuk a legmélyebb és 
leggyorsabb változásokat. Ezzel szemben a civil társadalom helyreállítása sokkal 
nehezebb feladatnak bizonyult. Ami pedig a gazdasági változásokat illeti, ezek na
gyon bonyolultnak és fájdalmasnak látszanak.
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A kommunista rendszer úgy omlott össze a keleti országokban, mint a kártyavár: azaz, 
meglepő gyorsasággal. Mindannyian lenyűgözve és hitetlenül szemléltük az ese
ményt, mert a rendszer, mely évtizedek során csak erősítette hatalmát és stabilitását, 
megingathatatlannak tűnt a szemünkben. A folyamat a szovjet csapatok Afganisztán
ból való kivonásával kezdődött, és Moszkvának ama ígéretével, hogy többé nem 
avatkozik fegyverrel más országok életébe. Ekkortól a közép-kelet-európai országok 
határozottan megtagadták az engedelmességet. A változások folyamatát erősítette a 
hatalmon lévő elit egy részének fordulata, melynek során a néppel való kiegyezést 
kereste.

A folyamatban lévő politikai változások kapcsán eszünkbe kell jutnia annak, hogy 
Kelet-Európát általában valami, a Kreml akaratának alávetett monolitikus dolognak 
szokták tekinteni (kivéve Jugoszláviát), holott különböző hagyományokkal bíró, sa
játos helyzetben lévő, eltérő fejlődési lehetőségeket mutató országokból áll.

Eléggé tisztán látható a közép-európai és a dél-kelet-európai országok közötti 
demarkációs vonal. A közép-európai országok: Lengyelország, Csehszlovákia, Ma
gyarország, Szlovénia, Horvátország és az NDK (ez utóbbi külön eset) haj tották végre 
a legradikálisabb politikai változtatásokat. Lengyelországban 1989 júniusában a sza
bad szenátusválasztások során a kommunista párt tagjai egyetlen helyet sem szerez
tek. A keletnémet, a csehszlovák és a magyar választások eredményei is nagyon 
kifejezők: a kommunisták a szavazatok kevesebb mint 20 százalékát nyerték el. S 
veszítettek a választásokon Jugoszlávia két északi köztársaságában is. A leadott sza
vazatok alapján a kommunista pártok ezekben az országokban a kisebb szervezetek 
sorába süllyedtek, hasonlóan a nyugati extremista csoportosulásokhoz.

E tekintetben egészen más a helyzet a dél-kelet-európai országokban. Láthattuk 
Romániában a Ion Iliescu vezette, és a régi pártapparátus tagjai által uralt Nemzeti 
Megmentési Front meghökkentő győzelmét. A kommunisták -  akik most szocialisták
nak hívják magukat -  Bulgáriában is megnyerték a választásokat. Slobodan Miloáe- 
vicnek, a kemény és autoriter nemzeti kommunistának minden esélye megvan arra, 
hogy győztesen kerüljön ki a következő szerbiai választásokból.'

Ellentétben Közép-Európával, ahol arra törekednek, hogy a kommunizmushoz 
fűződő minden köteléket elszakítsanak, a dél-európai országok inkább azon igyekez
nek, hogy modernizálják a kommunizmust. Egyes megfigyelők szerint éppen ezeken 
a területeken valósulhat meg Mihail Gorbacsovnak az a stratégiai elképzelése, melyet 
Közép-Európában csak részben tudott sikerre vinni.

Van olyan irányzat, mely e két régió eltérő fejlődését történelmükkel magyarázza. 
E szerint a katolikus és protestáns Észak meglehetősen gazdag hagyományokkal 
rendelkezik a társadalmi autonómia és a jogállamiság terén, míg a hosszú időn át 
oszmán uralom alatt állt, ortodox Délt olyan kormányzási forma jellemezte, melyben 
összefonódott a világi és az egyházi hatalom, s ez lehetetlenné tette a társadalmi 
autonómia kifejlődését. E kulturális determinizmus szerint kétféle civilizációról van 
szó: a demokratikus Közép-Európáról, s a balkáni Európáról, mely mit sem tud a 
demokrácia fogalmáról. Holott könnyen kimutatható volna, hogy Észak nem volt 
mindig annyira demokratikus, mint ahogyan manapság képzelik, és Dél, éppen ellen
kezőleg, gyakran adta tanúbizonyságát az ott élő demokratikus szellemnek Jegyez
zük meg mellékesen: igaz ugyan, hogy a mai görög rendszer nem tökéletes, de azért 
tiszteletben tartja a demokrácia alapelveit. A hagyomány és a kultúra biztosan számít,

* Győztesen került ki. (A szerk.)

24



A DEMOKRATIKUS ÁTMENET BIZONYTALANSÁGAI

de a demokratikus modell helyreállítása sokkal több tényezőtől függ annál, semhogy 
ezzel a redukcionista elmélettel leírhatnánk.

A legutóbbi kelet-európai események megmutatták, hogy az új demokráciák között 
lényeges különbségek vannak, a kialakuló politikai pluralizmus formáját illetően 
Lengyelország és Magyarország jelenti a két szélsőséges modellt. A lengyel politika 
színpadát még mindig a Szolidaritás uralja, két meghosszabbítása, a Polgári Bizottság 
és a Parlamenti Pártídub által. A Szolidaritáson kívül jelenleg 80 párt és szervezet 
létezik, de ezek szerepe csak marginális. Magyarországon, az 1990-es választások első 
fordulóján több tucat politikai párt indult. Az elfogadott választási rendszer követ
keztében a második fordulóra már csak hat maradt, köztük a hatalmon lévő koalíció 
vezetője, a Magyar Demokrata Fórum és a legnagyobb ellenzéki párt, a Szabad 
Demokraták Szövetsége.

Mi a magyarázata az ellentétes fejlődésnek? Először is meg kell vizsgálnunk azokat 
a különbözőségeket, amelyek a két országnak a demokráciához vezető útját jellemzik

Lengyelországban a hatalomátvételt megelőzte a nép 1980-81-es óriási megmozdu
lása a Szolidaritás zászlaja alatt. Az ezután következő, évekig tartó földalatti harc és 
elnyomás csak megszilárdította a még mindig a Szakszervezet körül tömörülő lengye
lek egységét. Nem meglepő, hogy a Szolidaritással szemben semmilyen párt vagy 
politikai szervezet nem számíthatott sikerre a választásokon. A győztesek táborában 
elkerülhetetlenül jelentkező szakadásokat a nép fájdalmasan megérzi.

Magyarországon, a növekvő elégedetlenség ellenére, nem volt „alulról" jövő nyo
más. Az átmenetről folytatott tárgyalásokat a hatalom kezdeményezte, noha erre nem 
volt igazán rákényszerítve. A magyar kommunisták, akárcsak a lengyelek, olyan 
folyamatot indítottak el, melynek fontosságával nem voltak teljesen tisztában.

A hetvenes években született magyar ellenzék sohasem alakult nagy tömegmozga
lommá. Megtűrten, s a tömegek nyomásától távol könnyen megtalálta a pluralizmus 
útját. S ehhez -  paradox módon -  nagymértékben hozzájárult a kommunisták politi
kája. Hogy tömegbázisukat kiszélesítsék, a reformkommunisták kapcsolatba léptek a 
népi-nemzeti és kereszténydemokrata irányzattal, s ezzel lehetővé tették a Magyar 
Demokrata Fórum indulását. Ekkor, mintegy azonnali visszavágásként megalakult a 
Szabad Demokraták Szövetsége. Ez az áramlat egyesítette az ország liberális és szoci
áldemokrata erőit. Érdemes különben megjegyezni, hogy ez a keleti országok között 
messze a „legnyugatiasabb" politikai rendszer -  úgy tűnik -  átmeneti vonásokat 
hordoz.

Minél tartósabb és mélyebb az ellenzék egységének hagyománya, s minél jobban 
összefonódik valami jelentős tömegmozgalommal, annál erősebb az a törekvés, hogy 
az ellenzék fenntartsa homogén politikai struktúráját: egy rövid időszak is elegendő 
ahhoz, hogy olyan formák alakuljanak ki, amelyek egy csapásra a hagyományos 
politikai szervezetek fölébe kerülnek. Ez a cseh Polgári Fórum és szlovák megfelelője 
a Mozgalom az erőszak ellen esete. Mindkettőt a „bársonyos forradalom" alatt hozták 
létre, noha az előző évek ellenzékéből, s különösen a Charta '77-ből erednek. A Ion 
Iliescu vezette és a régi kommuniták által kontrollált román Nemzeti Megmentési 
Frontnak ugyanez a fejlődési menete. De Romániában nemcsak a jelenlegi vezetők 
félnek a pluralizmus elismerésétől, fél a hosszú ideig kínzott nép is, tart az esetleges 
instabilitástól, azok után, hogy a „decemberi forradalom" nyomán határozottan javul
ni látta sorsát.

A keleti országok a nyugati típusú többpártrendszer felé vezető úton többfajta 
nehézséggel találkoznak. íme, néhány példa:

-A  kommunista múlt következtében, melynek hatása még ma is nagyon erős, a 
szabadságért és a demokráciáért vívott harc alkotja a nemzeti egység egyik legfon
tosabb elemét, s így a megosztottság háttérbe került. Feltételezhető azonban, hogy
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e tényező súlya hamar csökkenni fog, s ez megkönnyiii a tlnm4 ■ • 111 n . dillerenciáló- 
dást.

-  Az emberek még mindig félnek a politikától, és m e l y  <*H» i»•-• /* v i s e l t e t n e k  

iránta. A párt fogalmát a kommunista pártéval, a poliiik.1l a n n a k  tevékenységével 
azonosítják. A politika (vagy legalábbis a politikához. kapcsolódó fogalmak és jelké
pek) elutasítása nem más, mint válasz az élet minden t é r ü l ő i é n é l -  v é g l e t e s  politizált- 
ságára, arra, ahogyan ez a múltban történt. Ebben az. Ö S H z e l ü g g é s b e n  n e m  volna 
meglepő, ha az olyan szavak, mint fórum, front, e g y e t é r t é s ,  s z ö v e t s é g  válnának 
népszerűvé.

-  Az új politikai formációknak nehézséget okoz az önmeghaláro/As, s ennek alap
vető oka van. Demokráciában a politikai pártok elhelyezkedését le lehet írni az 
érdekek, az értékek, a hagyományok segítségével. De a hajdani kommunista orszá
gokban lévő káosz és a szovjet típusú gazdasági modell fenntartása lehelet lenné teszi, 
hogy a különböző csoportok érdekei kikristályosodjanak A fő konfliktus még mindig 
az emberek és a központi hatalom, azaz az állam között van.

Azok az értékek, melyekre a különböző szervezetekhivatkoznak, hasonlóképp nem 
túl differenciáltak. Mindenki a szabadságról, a demokráciáról és a piacgazdaságról 
beszél. De ha jobban odafigyelünk a szónoklatok tartalmára, észrevehetjük az eltérő 
hangsúlyokat és érzékenységeket a társadalmi egyenlőtlenség problémájával vagy 
akár a szabad kezdeményezéssel kapcsolatban. Ettől azonban még nem kevésbé igaz 
az, hogy a társadalom, sőt gyakran e szervezetek tagjai szemében is, még mindig 
homályos az összkép.

Az a történelmi örökség, amire a pártok hivatkoznak, nem feltétlenül növeli a 
népszerűségüket. Felfedi ugyanis azt a korlátozott, sőt marginális szerepet, amelyet 
ezek a magukat ma nacionalista, szociáldemokrata, kereszténydemokrata vagy popu
lista hagyományhoz tartozónak valló szervezetek azelőtt játszottak. Távollétük a 
hetvenes-nyolcvanas évek harcaiból szintén érzékelhető hátrány. Egyik interjújában 
Kis János ironikusan emlékeztetett arra, hogy ezek a magukat történelminek tartó 
pártok két éve még nem is léteztek. Jelenleg a politika színterét ismeretlen nevű 
szervezetek népesítik be, s nehéz megmondani, hogy tartós vagy átmeneti jelenség 
lesz-e a szakítás a hagyománnyal.

Ama politikai tények alapján, melyeknek tanúi vagyunk, remélhető-e, hogy Keleten 
valami másfajta politikai pluralizmus bontakozik ki, mint amit Nyugatról ismerünk? 
Ezt a lehetőséget eddig csak néhány kiemelkedő lengyel ellenzéki vezető (Bronislaw 
és Geremek és Adam Michnik) vitatta meg komolyan. Ok a Szolidaritás pluralista 
jellegében a hagyományos, az új körülmények között teljesen anakronisztikus politi
kai megosztottság meghaladását látták. De ez a hit -  úgy tűnik -  már a múlté. A 
Szolidaritás táborán belüli egyre súlyosabb konfliktusok miatt, valamint ama belső 
kényszerűség alapján, hogy vagy Lech Walesával vagy Tadeusz Mazowieckivel kell 
azonosulnia, feltételezhető, hogy a Szolidaritásnak megosztva kell kiállnia a soron 
következő választások próbáját. Már meg is jelentek a Szolidaritáson belüli két párt 
körvonalai: a Centrista Unióé és a Demokratikus Akcióé. Pillanatnyilag lehetetlen 
előre látni, hogy milyen irányban halad a lengyel politikai élet differenciálódása. A 
Szolidaritáson belüli kavarodottság, a hiteles politikai nyelv és a szimbólumok egysé
gesítő ereje megnehezíti az erők tiszta differenciálódását. Az, ami Lengyelország erejét 
jelentette, tudniillik az egységes nemzeti mozgalom, könnyen a pluralista demokrácia 
felépítésének fő akadályává válhat.
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3. A POLGÁRI TÁRSADALOM HELYREÁLLÍTÁSA

Mint már elmondtuk, a civil társadalom helyreállítása a kelet-európai ellenzék prog
ramjának lényegi részét alkotta. Ha a terminológia változott is (beszéltek „független 
társadalomról", „ellentársadalomról" stb.), a civil társadalomról alkotott összkép min
denütt azonos volt, és meghatározott cselekvési formákat jelentett.

Ezek között említsük meg mindenekelőtt az üldözötteket védő és a törvények 
tiszteletben tartását követelő szervezetek kialakulását, az ökológiai mozgalmak kü
lönböző akcióit, a földalatti kiadók alapítását, a politikai és irodalmi folyóiratok 
kiadását, a különböző alternatív oktatási kezdeményezéseket és a politikai pártok és 
szabad szakszervezetek létrehozására tett kísérleteket. Lengyelországban a hetvenes 
évek ilyen független akciói nagymértékben hozzájárultak a tömegmozgalom kibon
takozásához, sőt a Szolidaritás megszületéséhez is.

Ma már látjuk e stratégia korlátait. A másként gondolkodó körök „a minimális civil 
társadalom" -  így lehetne nevezni -  helyreállítását vállalták, vagyis azt, hogy 
amennyire tudják, esetenként védelmet nyújtanak a pártállam tolakodó jelenlétével 
és önkényes döntéseivel szemben. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a felelős 
állampolgári magatartás kialakításához. De abban a pillanatban, amikor a kommunista 
hatalom megbukik, kitűnik ezen társadalmi cselekvési formák kezdetleges volta. A 
posztkommunista országok népeitől óriási erőfeszítést követel „civil társadalmuk" 
helyreállítása.

Á kommunizmus, mely teljes súlyával nehezedett két generáció életére, ahhoz 
szoktatta az embereket, hogyha problémáik adódnak, vagy egyéni stratégiákat köves
senek (főleg a rokonaik segítésére számíthattak), vagy az államhoz forduljanak, még 
ha azt idegennek és elnyomónak tartották is. A magyar szociológus, Hankiss Elemér 
ezt a fajta viselkedést a következőképpen írta le: „Itt nem egy értékkel teli individua
lizmusról van szó, hanem egy erőszakos, egyoldalú és görcsösen önző, a saját haszonra 
irányuló individualizmusról."

Václav Havel számtalanszor vádolta a kommunista rendszert, hogy felelős a társa
dalmi életben végbement morális pusztulásért, melyet népénél tapasztalt: „...az a 
legrosszabb, ami a lelkűnkkel történt. Még csak nehezen fedezzük fel magunkban a 
képességet, hogy kedvesek tudunk lenni egymáshoz, hogy önzetlenül tudunk segí
teni a másiknak, s vigyázni tudunk gyengébb polgártársunkra. Úgy viselkedünk a 
nemzetiségek vagy az etnikai csoportok tagjaival, ahogy csak nagyon kevés fehér 
ember bánt volna fekete polgártársával, aki nemrég még a rabszolgája volt."

A civil társadalom tehát igen nehezen nyeri vissza életképességét a keleti országok
ban. Ennek az az oka, hogy a legérzékenyebb pontjain, a normák és az értékek szintj én 
gyengült meg. A joghoz és a munkához való viszony kérdését sokan még mindig 
ellentmondásosan szemlélik. A privatizációt és a piacot, melyekről szüntelenül beszél
nek, mostanában csak a hatékonyság vagy a bevezetendő új játékszabályok értelmé
ben elemzik. S közben nem foglalkoznak az etikai kérdésekkel. Holott, a kezdeteknél 
a modern piac és a kapitalizmus egyszerű vallásos meggyőződéseken alapult, mint a 
megtakarítás, a megállapodások tiszteletben tartása stb. Áz ember nemcsak azért nem 
lop, nem csal, s nem szegi meg a törvényt, mert fél az igazságszolgáltatástól, hanem 
mert hisz bizonyos erkölcsi normákban. Magatartását három princípium alakítja; 
ezeket F. A. Hayek „intézményes korlátozásokénak nevezte: a törvén)?, a szokás és az 
erkölcs. Minden jel arra utal, hogy a nyitott társadalom ezen intézményes korlátozá
sainak helyreállítása lesz az új demokráciák legnehezebb feladata.



4. A GAZDASÁG ÉS A POLGÁRI JÜCÜK

A makroökonómiai stabilizáción kívül, mely súlyosabb kén lón Lengyelországban és 
Jugoszláviában, mint a „szovjet blokk" más országaiban, ezen a téren a/, alapvető 
probléma még mindig a régi struktúrák és a tulajdon átalakítana.

Strukturális változáson itt a monopolhelyzet radikális megszüntet ónét ért j ük, vala
mint a termelés és a beruházások szerkezetének olyan módon való átalakítását, hogy 
az alkalmazkodni tudjon a belső és a külső piac szükségleteihez.

Ez a probléma kétségtelenül bonyolult; a folyamat hosszú távú. I Jgy tűnik, nagyon 
komoly nehézségek merülnek fel, különösen a magántulajdon visszaállításával kap
csolatban, mely a piacgazdaságba való átmenet szükségszerű velejárója. Nem foglal
kozunk most az átmenet rendkívül bonyolult gazdasági aspektusaival, figyelmünket 
csak ennek néhány társadalmi és politikai kérdésére fordítjuk.

„...semmi sem hajtható végre nehezebben, semmi sem kétségesebb kimenetelű, 
semmi sem irányítható nehezebben -  írta Machiavelli-, mint a dolgok új rendszerének 
bevezetése: az új rendszer bevezetője ellenség lesz mindazok szemében, akik hasznot 
húztak a régi rendszerből, és csak langyos szövetségesekre lel azokban, akik esetleg 
profitálnak majd az újból."

Milyen összefüggés lehet a híres firenzei elmélkedései és a kommunista iga alól 
éppen csak felszabadult országok helyzete között? A nép ezekben az országokban 
mindenütt láthatóan tudatában van annak, hogy alapvető változások szükségesek 
gazdasági téren, s közben azt is tudja: ezek az olyannnyira elkerülhetetlen változások 
sokba fognak neki kerülni. Fennáll tehát annak a veszélye, hogy a gazdasági átalakí
tások erős társadalmi ellenállásba ütköznek Ennek oka a változások nagyon magas 
társadalmi költsége, és az a kérdés, hogy mindezt ki fizesse meg.

Az árak felszabadítása, a szubvenciók eltörlése, a világpiac felé nyitás nem jöhet 
létre másképp, csak a munkanélküliség, az infláció, az egyenlőtlenségek fokozódása 
és az életszínvonal jelentős csökkenése árán. Az átalakulások pozitív hatása, mely az 
egész társadalom hasznára lesz, csak évek múlva jelentkezhet majd.

•

Az „átmenet" folyamata a kommunista országokban egyfajta új társadalmi szerződés 
formájában jelenik meg, melyet az uralkodó elit ajánl a társadalomnak. Személyes és 
politikai szabadságot kínál az embereknek, valamint azt, hogy hatékony gazdaságot 
teremt majd: az eljövendő prosperitás garanciáját. Ezzel szemben azt kívánja a társa
dalomtól, hogy mondjon le a mindenki gazdasági helyzetének illuzórikus egyenlősé
géről és más szociális jogokról, amelyeket a kommunista rendszer különben amúgy 
sem tartott tiszteletben.

Hogy megvilágítsuk a keleti országok és új vezetőik dilemmáját, idézzük a brit 
filozófus, T. H. Marshall gondolatait az „állampolgárság" eszméjével kapcsolatban. Az 
állampolgárság az ő szemében az egyenlőség alapelvét jelenti, mely mintegy korrigálja 
a piac teremtette szociális különbségeket. A polgári egyenlőség az az alap, melyre a 
szabad és felelős emberek közössége épül.

Az utóbbi három évszázadban fokozatosan kiszélesedett a polgárjogok területe. 
Először a személyiségi jogok fogalma jelent még: a szellem szabadsága a személyi 
biztonság, a gondolatok közlésének szabadsága (mint a polgári társadalom alapja). 
Csak másodsorban következnek a politikai jogok (a demokratikus rendszer alapjai), 
amelyek lehetőséget teremtettek a politikai életben való igazi részvételre. Csak azután 
vezették be a szociális jogokat (az orvosi ellátáshoz, az elemi oktatáshoz, az életmini
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mumhoz való jogot), lehetővé téve az egyén számára a méltó életet és a közösség 
életében való igazi részvételt.

Mit változtatott a kommunista rendszer a fenti sémán? Az alapvető jogokat (a 
szabadságjogokat) mindenütt eltörölte, bevezette helyette a pozitív szabadságjogokat, 
azaz: a puszta hiten alapuló jogokat, az állam és az egyén közt.

A kommunista hatalom mindig azzal hencegett, hogy jelentősen kibővítette a 
szociális jogokat. Sikerült megszüntetnie a munkanélküliséget, létrehoznia minden 
szinten az ingyenes oktatási rendszert, s kifejlesztenie egy olyan egészségügyi szek
tort, amelyben az orvosi ellátás ingyenes. Ezek az elvek a hátrányos szociális helyzet 
kiegyenlítését célozták. Ehhez járultak a Marshall által nem méltányolt gazdasági 
alapelvek, melyek a társadalmi egyenlőtlenségekre vonatkozó marxista gondolat lé
nyegét jelentették. A magántulajdon eltörlése látszott annak a radikális eszköznek, 
mely megteremti az állampolgárok egyenlőségét, s az emberek testvériségéhez vezet

A magántulajdont a „senki tulajdonává" alakították át; a nómenklatúra igazgatta és 
használta saját céljaira, óriási pazarlások árán. Ami pedig a munkához való garantál! 
jogot illeti, ennek alkalmazása gyakran nem jelentett mást, mint társadalmilag és 
gazdaságilag szükségtelen munkahelyek létesítését. Ez nem volt más, mint burkolt 
munkanélküliség. Ráadásul e jog munkakötelezettséggé fajult; a munka törvénj/köny- 
vének sok rendelete jogkényszert tartalmaz. Szinte felesleges emlékeztetni a közokta
tás, az egészségügy vagy az építőipar csődjére: a lakbérek valóban alacsonyak voltak, 
de hosszú évekig kellett lakásra várni. Csak a gazdaságot rendkívüli módon megter
helő, s gyakran fékező teljes foglalkoztatás volt az egyetlen olyan szociális jog, amelyet 
teljeskörűen alkalmaztak.

Mit jelent a polgári jogok szempontjából a politikai, a szociális és gazdasági átala
kulás folyamata? A keleti országok polgárai szinte egyik napról a másikra nyertek 
vissza szabadságokat; gyülekezhetnek, szervezeteket alakíthatnak, nyilvánosságra 
hozhatják a véleményüket, megválaszthatják jelöltjeiket és ők is választhatók. Utolér
ték a „modem kort". Azt, amit a polgári és politikai j ogok terén a XVIII. és a XIX. század 
hozott. Ám egészen más a helyzet az úgynevezett szociális és gazdasági jogokkal.

Az új vezetők a gazdaság privatizációját hirdetik Lengyelországban, Magyarorszá
gon, Csehszlovákiában és az NDK-ban. Szociális értelemben ez nem más, mint a 
társadalom felosztása tulajdonosokra és nem tulajdonosokra.

A kommunista rendszerben nem voltak tulajdonosok (a kisiparosokat és a mező- 
gazdasági kistermelőket kivéve). Következésképpen egyfajta „negatív" egyenlőség 
létezett. A nómenklatúrának voltak ugyan tényleges kiváltságai, de ezek nem bírtak 
a tulajdon és a legitimitás valódi sajátosságaival, tehát titkolni kellett őket. A lengyelek 
1980-ban, a keletnémetek 1989-ben megdöbbenve szereztek tudomást arról, hogy 
politikai és ideológiai vezetőik mekkora személyes vagyonnal és micsoda kiváltságok
kal rendelkeztek. Jelenleg tehát nem arról van szó, hogy egyszerűen deklarálják a 
társadalmi tagoltságot, hanem arról, hogy újra megteremtsék ennek a gazdasági 
alapjait; elfogadtassák és elismertessék legitimitását.

Van-e arra esély, hogy jelentős magántulajdon szilárdan gyökerezzék meg ott, ahol 
már két generáció óta nem létezik? Ne feledjük, hogy a magántulajdont azokban az 
országokban is gyakran vitatták, ahol a kapitalista fejlődés hosszú és folyamatos 
tradícióra tekinthet vissza.

A másik, de szintén nagyon lényeges probléma a foglalkoztatottság. A rendszer 
átalakulásának időszakában a munkanélküliség elkerülhetetlennek látszik és jelentős 
méreteket ölthet. Ez megint csak új, ismeretlen jelenség Közép-Kelet-Európa népei 
számára, amelyek a nélkülözést gyakorlatilag minden téren megismerhették már, 
ebben a tekintetben azonban még nem. Szembe kell majd nézniök azzal, hogy a
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munkanélküliek polgártársaik spontán segítségére sem számíthatnak majd, mert az 
elszegényedés a társadalom többségét érinteni fogja.

A keleti országok forradalmi politikai, szociális és gazdasági változásai a költségek 
és a haszon alapvető újrafelosztását követeli meg. Az új polgári és politikai jogokból
-  úgy tűnik -  a felső és a középrétegek fogják a legtöbb hasznot húzni. Arra is nekik 
van alegjobb esélyük, hogy gazdasági téren sikereket érjenek el, mert ők rendelkeznek 
tőkével, mégha ez szerény és embrionális is. Nekik vannak szakmai ismereteik, kellő 
kapcsolataik, és aspirációik. Őket a munkanélküliség veszélye is kevésbé sújtja. A 
kiváltságosok között vannak a régi nómenklatúra tagjai is (s ez viharos vitákat és 
közfelháborodást vált ki), akik régi politikai kiváltságaikat megpróbálják új, gazdasági 
hatalomra átváltani.

A gazdasági változások azokat a társadalmi csoportokat érintik majd legerősebben, 
amelyek alig vesznek részt a közéletben, és a polgári és politikai jogok előnyeit is 
kevéssé élvezik. Képtelenek lévén igazán hasznot húzni a privatizáció nyújtotta 
előnyökből, nagyon megérzik majd a brutális átalakulásokat.

Nem lehetne-e más módon megkötni az új társadalmi szerződést? Olyan piacgaz
daságot, mint a svéd, létrehozni, hogy az erős protektor, az állam szerepe is megma
radjon? Ez a megoldás -  bár Közép-Kelet-Európában sok híve van -  nehezen volna 
megvalósítható. A lelkileg és ökológiailag tönkrement, eladósodott, tőkehiányban 
szenvedő keleti országok helyzetét ismerve nem remélhető, hogy az erős, a pártfogó 
állam megerősödjék. Ahhoz, hogy egy állam hatékony redisztribúciós politikát tudjon 
folytatni -  olyat, mint Svédországban -, ahol a jövedelmek 50 százalékát lefölözi, 
megfelelő forrásokkal és a piacgazdaságon alapuló szilárd anyagi bázissal kell rendel
keznie; Svédországban a magánszektor nyújtja a bruttó nemzeti termék 90 százalékát.

A demokrácia, a gazdasági és társadalmi változások első számú feltétele, paradox 
módon e változások sírásójává is válhat. Az első időkben -  a visszaszerzett szabad
ságoknak köszönhetően -  a társadalmak mobilizációja várható. A lengyelek eddig még 
nem tiltakoztak a Tadeusz Mazowiecki kormánya által bevezetett szigorú politika 
ellen, pedig az brutális visszaeséshez, növekvő munkanélküliséghez, az életszínvonal 
csökkenéséhez vezetett. Mindazonáltal megvan a veszélye annak, hogy a demokrácia 
hoszú távon megakadályozza a radikális gazdasági változásokat. Lehetővé teszi 
ugyanis a különböző társadalmi csoportok önszerveződését, azokét is, amelyek csak 
nehezen viselik el az átalakulás terheit.

Két megoldás is lehetséges ama dilemma elkerülésére, melyet a demokratikus 
körülmények közötti radikális gazdasági változtatások politikája hoz létre.

Az egyik: az egyes országok társadalmi és politikai erőinek elég erős konszenzusra 
kell jutniok a reformok mellett. Az olyan politika feletti struktúráknak, mint a Szoli
daritás vagy a Polgári Fórum, úgy látszik ,van annyi tekintélye, hogy ilyen egyetértést 
biztosítson, fékezve a romboló politikai versengéseket és a kontrollálatlan követelé
seket. Ha az első megoldás csődöt mond, szükségesnek bizonyulhat a második, az 
au tori tarizmus sajátos formája, mely a gazdasági helyzet veszélyeinek tudatában lévő 
emberek szabad konszenzusának helyére lépne. Ekkor szükségessé válhat a moderni
zációt ellenző csoportok eltávolítása a nyilvánosság porondjáról. Egy ilyen rendszer 
valószínűleg a populista nacionalizmusra hivatkozik majd, melyről Pierre Hassner azt 
mondta: „...ami a demokráciával közös lehet benne, az az igazi népi kötődés; ami a 
kommunizmussal, az az autoritárius hatalom; de a kettő közti kapcsolat már nem a 
nyugati ihletésű univerzalizmus, hanem a vallási ihletésű univerzalizmus és neotra- 
dicionalista vagy antikozmopolita nacionalizmus."
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5. KÖVETKEZTETÉS

„Csatlakozzunk Európához!" -  a leggyakrabban ezt lehet hallani a keleti országokban, 
s mindjárt utána: „Csak semmi kísérletezés!" Nincs kedvünk sohasem látott társadal
mi-gazdasági modelleket keresni. Nagyon távol vagyunk az olyan hajdani vízióktól, 
mint például a Szolidaritás programja, melyre erősen rányomta bélyegét a „harmadik 
ú t" keresése és az önigazgatás apoteózisa.

Tényleg csatlakoznak-e Európához ezek a keleti országok a belátható jövőben? A 
Nyugattól őket elválasztó különbségek vajon kizárólag a kommunista rendszer több 
évtizedes elnyomásából eredő torzulásoknak tudhatók-e be, vagy a sokkal távolabbi 
múltban, a régió történelmében gyökerező jelenségről van itt szó? A kérdés: ezek az 
országok, elhagyva a politikai, ideológiai és katonai értelemben vett Keletet, nem 
találják-e majd magukat a modem világ perifériáján, a „déli" országok között, melyek 
fejletlenek, szenvednek a folytonos inflációtól, a növekvő munkanélküliségtől, az 
eladósodottságtól, a tömeges emigrációtól, és oly kétértelműen viseltetnek a gazdag 
és civilizált Nyugattal szemben. A keleti országok fejlődése nagyon nagy mértékben 
függ a Nyugattól. Persze csak akkor, ha a Nyugat „növelni" és egyesíteni szeretné az 
európai kontinenst.

Ha a nyugati segítség mégsem elegendő, a közép-kelet-európai országok könnyen 
a csapdák egyikében találják majd magukat, melyek az „álmok Európája" felé vezető 
úton vannak Lehet, Keleten nem megvalósíthatók a nyugati elképzelések a politikai 
demokráciáról, a kapitalista gazdaságról, az elosztás Gondviselő Államáról. A demok
rácia esetleg nem tud majd ellenállni a túl erős politikai feszültségeknek. A társadalmi 
nyomás és a bürokratikus beavatkozások megbuktathatják a piacgazdaságot. Az ál
lamnak szegénysége miatt sem lesz módjában segítenie a hátrányos helyzetű csopor
tokat. Lehetséges, hogy a posztkommunista országok fejlődése szabálytalan ritmusú 
lesz, váratlan megállásokkal és ciklikus visszalépésekkel. Lehet, hogy a regresszió csak 
az egyes országokat sújtja, lehet, hogy az egész régiót.

Sok a feltételezés. A szabad piac az olyannyira áhított demokráciába való átmenet 
helyett a politikai diktatúrával kerülhet szövetségbe. De az is lehet, hogy egy autoriter 
hatalom az államosított gazdasággal fog együtt élni. További változat: a demokrácia 
és a gazdaság valamilyen kollektív formájának (állami, kommunális, kollektív stb.) 
egymás mellett élése.

Gazdasági szempontból e megoldások egyike sem hatékony. Figyelembe véve 
azonban a jelenlegi átalakulások társadalmi és politikai költségeit -  mégsem zárható 
ki, hogy az egyik változat, legalábbis átmenetileg, megoldás lehet.

A liberális gondolkodók meggyőződése szerint a politikai demokráciának a magán- 
tulajdonra kell támaszkodnia. Érvek sora hozható fel ezen elmélet mellett; megalapo
zottságát a múlt is igazolja. Másrészt vannak olyan országok, amelyekben már egy éve 
együtt él a bruttó nemzeti termék 90 százalékát létrehozó állami szektor és a politikai 
demokrácia. Senki sem tudja azonban, hogy ez az együttélés mennyire lesz tartós.

Nem a történelem szomorú tréfájáról van-e szó tulajdonképpen? A szocializmus a 
prométheuszi szellem megtestesítőjeként lépett be a történelembe, a haladásba vetett 
buzgó hittel, s a dolgok hagyományos rendjét felforgató lázadással. S e szocializmus
ból nem marad más, mint valami megkövesedett üledék, amitől mindenki szabadulni 
szeretne, mint egy másfajta modernség iránti beteljesületlen, következményében 
mégis oly tragikus vágy emlékétől.

(Fordította: Szécsényi Mária.)
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MI LESZ VELED, SZOVJET BIRODALOM?

1989 márciusában Orosz szocializmus Közép-Európában című könyvemen dolgozván, 
írtam le a következő mondatokat: „Nem szeretnék jóslatokba bocsátkozni. De úgy 
tűnik, a Szovjetunió nem képes többé rákényszeríteni a maga társadalmi berendezke
dését a kelet-közép-európai országokra. Talán nem is akarja már, hiszen ha az orosz 
racionalitás végső logikája nem is változott talán -  maga is alakulóban van: gazdasági 
és politikai rendszerén egyaránt változtatni kíván -, nem kérdve most, hogyan és 
miképpen." Talán már akkor is -  nem egészen két esztendeje volt ez -  anakroniszti
kusak voltak ezek a mondatok. Abból indultak ki, hogy van Szovjetunió, amely a maga 
társadalmi berendezkedését nem kívánja már másokra rákényszeríteni, talán azért, 
mert maga is változtatni kíván társadalmi és politikai rendszerén. Abból indultak ki, 
hogy a Szovjetunióban továbbra is létezik valamifajta egységes akarat, amely talán 
másképpen, talán racionálisabb megggondolásoktól vezettetve, tartalmát talán bizo
nyos értelemben az új realitásokhoz igazítva, de továbbra is megkísérli az Orosz 
birodalom logikáját érvényre juttatni. Ha a mából visszatekintünk, egyértelműnek 
tűnik, hogy ilyenfajta egységes akarat már akkor sem létezett, ma pedig már az is 
kétségesnek tűnik, hogy a Szovjetunió létezik-e egyáltalán. Nem azért mondom el 
mindezt, hogy megpróbáljam quasi megvédeni akkori elképzeléseimet. Csupán azt 
szeretném illusztrálni, hogy a Szovjet Birodalomban zajló változások jószerével nem
hogy valamifajta előrejóslást nem tesznek lehetővé (de hát Theiresziasz vagy Kasz- 
szandra szerepére amúgy sem vágyom), hanem a fennálló állapotok elemzését is szinte 
lehetetlenné teszik Még egyszer mondom: eszem ágában sincs nem egészen két évvel 
ezelőtti megfogalmazásaimat igazolni: lehetséges, hogy sokan messzebbre láttak Csak 
azt szeretném hangsúlyozni, hogy 1989 márciusában még az a Magyarország is „szo
cialista ország" volt, amely azután elsőként szakított a szocialista társadalmi-politikai 
berendezkedéssel, a mára már „volt" szocialista országok túlnyomó többségében még 
kemény diktatúrák uralkodtak, s ha akkor valaki azt mondotta volna, hogy másfél év 
múlva az NDK-ból az NSZK öt keleti tartománya lesz (vigyázat, itt a forma is fontos: 
nem a két Németország egyesült, hanem az NSZK, az igazi Németország megkapta 
Németországnak azokat a területeit, amelyek addig szovjet megszállás alatt voltak), 
azt egyenesen őrültnek néztük volna.

Nem arról van szó, hogy ne tudtunk volna mindazokról a „nehézségekről" (nevet
séges understatement), amelyekkel a Szovjetunió, az Orosz birodalom küszködik 
Minden józan ember tisztában volt vele, hogy az úgynevezett szocialista gazdaság -  
a Szovjetunióban minden valószínűség szerint még inkább, mint a közép-európai 
országokban -  egyre mélyebb válságba süllyed, amelyből, ha egyáltalán van kiút, az 
csak ennek a gazdaságnak a felszámolása és az önszabályzó piacgazdaság „bevezetése" 
lehet; minden józan ember tisztában volt azzal is, hogy a nemzetiségi ellentétek a 
Szovjetunióban előbb-utóbb olyan feszültségekhez, majd konfliktusokhoz kell vezes
senek, amelyek minden valószínűség szerint a birodalom széthullását fogják eredmé
nyezni; igen, minden józan ember mindent látott előre -  csak ez a józan ember egyet

33



nem tudott elképzelni, nevezetesen azt, hogy ez a folyamat ilyen mértékben felgyor
sul, ami persze egyáltalában nem azt jelenti, hogy hamarább születik megoldás a 
problémákra, hanem hogy az események teljesen kiszámíthatatlan irányt vesznek 
Senki nem volt felkészülve arra, hogy egy gyors és látványos felbomlási folyamatnak 
lesz a tanúja, senki nem volt felkészülve arra tehát, hogy a világnak egy ilyen 
felbomlási folyamatra kell reagálnia. Ha valóban peresztrojkáról lett volna szó, ahhoz 
csak asszisztálni kellett volna, s ez az asszisztens szerep még egészen kellemes is 
leheteti volna. Itt-ott látványosan segítséget nyújtani a volt ellenségnek, elnéző 
nagyvonalúsággal nyugtázva a demokratikus fordulatot, a normális európai életfor
mára való felkészülést és átállást, és természetesen mindenekelőtt a hidegháború 
végleges és teljes felszámolását. A Nyugat még nem is olyan régen örömmámorban 
úszott: majd ötven év rettegés után úgy érezte, fellélegezhet. Semmi sem fenyegeti 
békéjét többé. Nem emlékszem pontosan, mikor volt Gorbacsovnak az a nevezetes 
látogatása az NSZK-ban (az NDK még létezett és viszonylag stabilnak látszott), amikor 
a nyugati németek többsége -  pártállástól függetlenül -  mindenütt kitörő lelkesedés
sel üdvözölte Gorbiját, egyértelműen azért, mert az felszámolta a hidegháborús lég
kört. Nos, ki az, aki az úgynevezett első és második világban ne örülne az új szovjet 
külpolitikának, ki az, akinek a számára az első és a második világban ne lenne 
megnyugtató, hogy a két szuperhatalom (de hát szuperhatalom-e még a Szovjetunió, 
hiszen jószerével nincs is már?) nem farkasszemet néz egymással, hanem baráti, szinte 
már szövetségesi viszonyt alakít ki?] Bizonyára vannak ilyenek, de merem remélni, 
hogy még a szovjet hadsereg vezetőinek többsége sem tartozik az utóbbiak közé. Nem 
a lelkesedéssel volt a baj, hanem hogy az a tökéletes vakságból fakadt, abból, hogy a 
többség nem vette észre: nem a világ második hatalma nyújtott békejobbot az eddigi 
ellenségnek, hanem egy hanyatló birodalom, végső soron azon okból, mert nem volt 
ereje többé az addigi konfrontációhoz, s abból a célból, hogy segítséget kérjen. S így 
persze ezeknek a lelkes tömegeknek az sem jutott az eszébe, hogy a Szovjetunió ezután 
másképp lesz veszélyes. Nem lehetetlen, hogy veszélyesebb, mint addig. Hiszen a 
szovjet politika ereje és dicsősége teljében, a legvadabb hidegháborús időkben sem 
fenyegette közvetlenül a fejlett világot: csupán a harmadik világban akart -  és tudott
-  teret nyerni vele szemben.

Ha nyugati értelmiségi barátaimnak -  akik egy kicsit mindig olyan, hogy is mond
jam, baloldaliak -  régebben azt mondottam, hogy a hidegháború rájuk nézve nem, 
csak ránk nézve veszélyes: nem fogják a szovjet elvtársak ledobni az atombombát; 
nekik a hidegháború mindenekelőtt ugyanis arra jó, hogy kordában tarthassák mind
azon területek lakosságát, amelyekre már rátették a kezüket, azok mindig gyanakodva 
néztek rám. Jó, jó, mondották. Lehet, hogy senki sem akarja ledobni az atombombát. 
De mi lesz, ha egyszer -  bármelyik oldalon -  valami őrült megnyomja a gombot? Nos, 
pontosan erről van szó. Ha valaha is volt igazi esélye annak, hogy azt a bizonyos 
gombot valami őrült a Szovjetunióban a kezébe kaparinthatja, akkor ez ma van. Ma a 
Szovjetunióban bármi -  a szó szoros értelmében bármi -  megtörténhet.2

De hát mi történt? Mitől gyorsult fel ilyen hihetetlen mértékben a folyamat? Az a 
gyanúm, attól, hogy a rendszer felszámolta saját legitimációs bázisát. Természetesen 
nem ok nélkül, de minden valószínűség szerint a hatalmon lévők egyáltalában nem 
voltak tudatában annak, mit cselekszenek S a kommunista rendszer persze nem képes 
többé legitimációját helyreállítani. A nagy kérdés az, hogy egyáltalában lehetséges-e 
ma Oroszországban legitim rendszert teremteni?

Miről is van tulajdonképpen szó? A gazdaság helyzete most már katasztrofális, az 
ország jóval több részre akar szétesni, mint ahány nemzet él benne (csak egyetlen 
példa: a moldáviai oroszok ugyebár egy külön köztársaságot szeretnének alapítani a 
maguk számára), a politikai rendszer teljesen felbomlott, s tulajdonképpen nincsen
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senki, s nem létezik olyan politikai mozgalom, aki vagy amely reális alternatívát tudna 
kínálni. Mindez, úgy tűnik, az utóbbi évek fejleménye.

Úgy tűnik, hogy a teljes gazdasági katasztrófa az utóbbi néhány évben állott elő. 
De olyan biztos-e, hogy így van ez? Hiszen éhínség sújtotta már néhányszor az ország 
különböző területeit. Ami új, az valószínűleg nem maga a gazdasági katasztrófa, 
hanem az a tény, hogy az manifésztté vált, nem kis részben azáltal, hogy most az 
ellátási helyzet az eddig mindig viszonylag jól ellátott két orosz „fővárosban" a 
legkatasztrofálisabb. Ez az, ami egészen a legutóbbi időkig biztosan nem fordulhatott 
volna elő. Minthogy a fővárosok politikailag összehasonlíthatatlanul fontosabbak, 
mint az orosz és nem orosz vidékek, a két főváros viszonylagos ellátottságát a kor
mányzat mindenképpen biztosította a vidék rovására. Ma már ilyesmire sem képes. 
Sem a piac spontán, sem a totalitárius hatalom irányította disztribúciós mechanizmus 
nem működik. Az a gyanúm, hogy a szovjet gazdaság ma sem működik rosszabbul, 
mint az elmúlt évtizedekben, illetve, hogy annyiban működik mégis rosszabbul, 
amennyiben a „tervutasításos gazdaságiról az utóbbi években „kiderült", hogy mű
ködésképtelen, s ez nem a gazdaság immanens mozgástendenciájának eredménye (azt 
hiszem, hogy a tervutasításos gazdaság esetében ilyenről nem is beszélhetünk), hanem 
a gazdasághoz képest külső, jelesül politikai tényezőké. A viszonylagos politikai 
stabilitás körülményei között a szocialista gazdaság ma pontosan annyira lenne élet
képes, mint mondjuk húsz évvel ezelőtt.

Ugyanezt kell megítélésem szerint elmondani a nemzetiségi viszályokról is. Nem 
hiszem, hogy az örmények és az azeriek jobban szerették volna egymást húsz évvel 
ezelőtt, mint ma. Nem hiszem, hogy a balti nemzetek húsz évvel ezelőtt még tudomá
sul vették volna, hogy végérvényesen bekebelezték őket az Orosz birodalomba, amit 
ma már nem hajlandók tudomásul venni. Nem hiszem, hogy húsz évvel ezelőtt a 
besszarábiai románok még elhitték volna, hogy ők moldovánok, nem pedig románok 
stb. S jóllehet a világban majd mindenütt felerősödtek a nemzetiségi mozgalmak, 
mégsem hiszem azt, hogy a birodalom megállíthatatlannak tűnő széthullási tendenci
áját önmagában a nemzeti tudatok és nacionalizmusok felerősödése eredményezte 
volna. A nemzeti tudatok és nacionalizmusok ma minden valószínűség szerint hatá- 
rozottabbak és erőteljesebbek, mint néhány évtizeddel ezelőtt, de itt sem immanens 
fejlődésről, a nemzeti tudatok immanens mozgásáról van szó, illetve -  minthogy nem 
akarok kategorikus lenni ott, ahol bizonyítékaim nincsenek, hadd fogalmazzak óva
tosabban -  nem csak és nem elsősorban erről van szó, hanem inkább az amúgy is 
meglévő nemzeti ellentétek és gyűlölségek manifesztté, és, ami talán a döntő, aktívvá 
válásáról, ami húsz évvel ezelőtt akkor sem lett volna lehetséges, ha a nemzeti tudatok 
és nacionalizmusok éppoly erősek lettek volna, mint ma. Megint csak azt kell mondani, 
hogy teljesen megszűnt a birodalmat vaskézzel összetartó rendszer legitimitása, s ez 
megteremtette a politikai feltételeket a nemzeti tudatok és egymással ellenséges 
nacionalizmusok aktívvá válásához.

Ha meg akarjuk érteni, hogy mi történt, pontosabban, hogy miért következett be 
olyan hirtelenül az, ami természetesen várható volt, hogy előbb-utóbb bekövetkezik 
(nyugati „szakértők" és „keleti" értelmiségiek egyaránt évtizedeken át mondogatták: 
nem tarthat ez már sokáig; az oroszok sem fogják örökké tűrni, hogy olyan nyomo
rultul élnek, s a felszín alatt parázsló nemzeti ellentétek is előbb-utóbb felszínre 
törnek -  és nem történt semmi, az Orosz birodalom erős volt és félelmetes, s minden 
nehézség ellenére nem mutatott bomlásjeleket, s igen hosszú ideig sikerült még 
további hadállásokat is szereznie a harmadik világ legkülönbözőbb területein), akkor 
azt kell megértenünk, hogy hogyan szűnt meg hirtelen a rendszer politikai legitimá
ciója. Meg vagyok győződve róla, hogy az Orosz birodalom széthullási folyamata
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csakis a kommunista rendszer legitimációjának megszűnésével magyarázható.3 A 
kérdés tehát az, hogy mitől szűnt meg a rendszer legitimitása.

Egyáltalán: Mi tette évtizedeken át legitimmé a Szovjetunióban azt a kommunista 
rendszert, amely a nyugati racionalitás szemszögéből nézve maga volt az irracionali
tás, mert nemhogy a legcsekélyebb mértékben sem volt képes beváltani a nyugati 
szocialista gondolatnakvalamifajta emberibb életre vonatkozó álmait, de még elfogad
ható életszínvonalat sem nyújtott lakosságának, és az elnyomás, a többi között a 
nemzeti elnyomás olyan mértékét produkálta, amilyenre a nyugati világban már régen 
nem volt példa? Egyáltalában, legitimnek volt-e tekinthető a rendszer valaha is? 
Meggyőződésem, hogy igen, ha legitimitáson nem értünk mást, mint azt a bizonyos 
minimális konszenzust uralmon lévők és uralom alatt állók között, amelyről Max 
Weber beszél. Ez a minimális konszenzus megvolt, a balti köztársaságokat (és talán a 
moldvai románokat) leszámítva, amelyeknek nem orosz lakossága mindig is megszál
lóknak tekintette a szovjeteket, a Szovjetunió lakossága ugyanis abban a meggyőző
désben élt, hogy az az erős állam, amelyet az elgyengült cári Oroszország helyén a 
kommunisták teremtettek, képes megvédeni őket a minden oldalról fenyegető vesze
delmektől.4 S a rendszer legitimitása mindaddig fennmaradt, amíg az el tudta hitetni, 
hogy 1. az ország békéjét sok oldalról veszély fenyegeti, ezért szükség van az erős 
államra; 2. a kommunista állam képes betölteni ezt a funkciót. A hidegháborús légkör 
szítása megteremtette az első feltételt, s ezek után már csak arra volt szükség, hogy a 
szovjet állam mutassa meg erejét, befelé és kifelé egyaránt. Sikerrel tette ezt hosszú 
időn keresztül, de azután a nyolcvanas években három döntő jelentőségű változás 
következett be.

1. Közép-Európában, amely a Szovjetunió második világháborús és azt követő 
hódításainak mindig is igazán neuralgikus területe volt (berlini munkásfelkelés, ma
gyar forradalom, cseh reformmozgalom és állandó bizonytalanság Lengyelország
ban), fellázadt az a nemzet, melynek lázadását a már megszokott-bejáratott eszközök
kel leverni ugyancsak kockázatos lett volna: a lengyelek -  az egyetlen lélekszámában 
jelentősnek mondható közép-európai nemzet -  pragmatikus beletörődésre nem hajló 
fanatizmusa nem kecsegtetett olyan gyors „győzelemmel", mint az 1956-os magyaror
szági és az 1968-as csehszlovákiai „hadjárat". A beletörődés abba, hogy maguk a 
lengyelek „legyenek úrrá" a helyzeten, erőtlenségre vallott.

2. Agfanisztán. Nem kell róla sokat beszélni. Az oroszoknak nem sikerült az országot 
pacifikálni -  jelentős vérveszteség árán sem.

Ez a két tényező azt látszott jelezni, hogy a szovjet állam már nem az az erős állam, 
amilyennek még nem is olyan régen mutatkozott.

3. Az úgynevezett második ipari forradalom eredményeképpen a Nyugat fölénybe 
került a Szovjetunióval szemben a fegyverkezés területén, illetve el tudta legalábbis 
hitetni a szovjet vezetéssel, hogy rövidesen minden területen döntő fölényre fog szert 
tenni. A második ipari forradalom (illetve bármifajta igazi technikai előrelépés) vég
bevitelére azonban a szovjet gazdaság és társadalom már nem volt alkalmas. Még 
egyszer hangsúlyozom: a nyolcvanas években sem működött a gazdaság rosszabbul, 
mint annak előtte, legfeljebb olyan feladatot kellett volna megoldania, amelyre már 
nem volt képes. Megnőtt a nyugati nyomás, erre azonban a Szovjetunió a régi 
struktúrán belül már nem tudott reagálni. Ergo be kellett látni, hogy modernizálni kell 
az országot. Elkerülhetetlenné vált a peresztrojka, mert világos volt, ez a modernizáció 
már nem lehet olyan, mint az összes eddigi orosz modernizáció volt. A második ipari 
forradalom nem vihető végbe olyan lakossággal, amely csak parancsra cselekszik 
Hozzá kellett fogni a társadalom modernizálásához. De világos kellett hogy legyen az 
akkor még teljhatalmú vezetés számára, hogy ezt a feladatot ellenséges közegben és a 
legfejlettebb államok segítsége nélkül bizonyára nem lehet megoldani. Meg kellett
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teremteni a peresztrojka hátterét, meg kellett nyerni a Nyugat jóindulatát, s lehetőség 
szerint segítséget is kellett kapni tőle. Ennél mi sem látszott könnyebbnek, hiszen a 
tervezett változások iránya -  bár senki nem gondolt a Birodalom feladására és a 
rendszer teljes megszüntetésére, nyugaton sem -  megfelelt a Nyugat óhajainak. Abban 
a pillanatban azonban, amikor a szovjet vezetés feladta az ellenségképet, azaz a Nyugatot nem 
többé-kevésbé veszedelmes ellenségnek, hanem segítőkész szövetségesnek kezdte el kezelni, 
mintegy kirúgta maga alól legitimációs bázisát. Ha nincs ellenség, akkor mi végre a tűrés és 
szenvedés? A többit tudjuk

A széthullás feltartóztathatatlannak látszik A demokratikus, pluralista, piacgazda
ságra épülő Szovjetunió létrejötte elképzelhetetlennek tűnik Túl soká volt Oroszor
szág a népek börtöne ahhoz, hogy nemzetei önként együtt maradjanak, még ha a 
gazdasági racionalitás tulajdonképpen ezt kívánná is meg. Valamifajta diktatúra ide- 
ig-óráig összetarthatja talán a birodalmat, de ez is igen valószínűtlennek tűnik A 
puszta erőszak nem legitimál. Az orosz racionalizmus viszont ellenségkép nélkül a 
Szovjetuniót össze nem tartja. Az ellenségkép pedig nem állítható helyre. Széthullás 
tehát. A káosz, melytől rettegvén most már a peresztrojka erőinek többsége is feladná 
a peresztrojkát. Hogy aztán az orosz káosz mit hoz a világnak, azt nehéz lenne megjó
solni.

JEGYZETEK

1 Hogy ez az úgynevezett harmadik világban nem vált ki egyöntetű lelkesedést, az megint 
más kérdés, de ezzel a problémával itt most nem foglalkozom.
Míg e sorokat írom, hallom a hírekben, hogy Csapon különböző nemzetiségű szovjet katonai 
egységek tüzet nyitottak egymásra.

3 Egy évtizeddel ezelőtt Andrej Szaharovot és feleségét gyűlölet vette körül száműzetésük 
helyén, Gorkij városában. A város lakosai elhitték, hogy a rendszer aktív kritikusa csak az 
orosz nép ellensége lehet, jóllehet ugyancsak valószínűtlen, hogy elégedettek lettek volna 
életkörülményeikkel. Ma Nyizsnyij Novgorod (ugyanarról a városról van szó, de ma már 
régi nevét viseli) lakosaiban bizonyára nagyobb a kommunista rendszer elleni gyűlölet, mint 
Andrej Szaharovban valaha is lehetett.

4 Grúzia például valóban maga kérte az orosz segítséget, mert félt a törököktől. Persze ez még 
a XIX. század elején volt.
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A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ES 
DEZINTEGRÁCIÓ A KÁDÁR-KORSZAKBAN

(Vázlat a polgári társadalomfejlődés esélyeiről 1990-ből)

V. G. emlékének

Vannak társadalmi jelenségek, amelyeknek színét leginkább a fonákja felől lehet 
megközelíteni, leírni és értelmezni. Ilyen jelenségkör a társadalom integráltsága, ame
lyet meglétében életünk természetes közegeként érzékelünk Jelentőségét valójában 
a szakadáspontok szaporodásával ismerjük fel, akkor, amikor -  a társadalom dezinteg- 
rálódásáról szerzett tapasztalataink nyomán -  az integráció felbomlását hiányélmény
ként éljük át.

A mai magyar társadalom a dezintegrálódás számos jelét mutatja. Szétesőben van
nak a mindennapi életkeretek rutinjai, akadozik intézményeink bejáratott használata, 
gyengülni, sőt szétzilálódni látszik az értékazonosságok latens közösségszervező 
ereje, zavarok mutatkoznak az emberi érintkezésekben, szétmállottak a nemrég még 
a szokásjog egyértelműségével szentesített érdekérvényesítési módok Kísérőjelen
ségként pedig ott vannak a félelem, a bizonytalanság, a helyvesztés csendes önemész
tései vagy hangos dühkitörései; ott vannak a reménytelenségbe vesző szegénység 
mind tömegesebb és mind arcpirítóbb tünetei; ott vannak az egymás ellen feszülő 
rasszista indulatok, a kitaszítás és a megtaposás durvább vagy rafináltabb, ámde 
kétségtelenül szaporodó jelenségei.

Ugyanakkor bontakozni, kifejlődni látszanak szinte a semmiből előkerülő új integ
rációk Régen szétvertnek hitt kultúrák élednek újjá az ügyes vállalkozók szellemes, 
újító kísérleteiben, magánszemélyek és lazán szerveződő csoportok leleményeiben. 
Egyesületek, klubok, olvasókörök, önképző akadémiák és helyi szövetkezések százai 
meg százai nőnek ki a földből, j elezvén réj tett összetartozások újraintézményesülését.

S talán nem kellene elfelejtkeznünk az integráltság megannyi politikai megnyilvá
nulásáról sem. A magyar társadalom -  megítélésem szerint -  már jóval a választások 
előtt feladta az újragondolás leckéjét mindannyiunknak, akik osztottuk azt a nyolc
vanas évek politikai irodalmában több-kevesebb egyöntetűséggel kifejtett gondolat
menetet, miszerint a Kádár-rendszer „sikeres" semlegesítési politikájának köszönhe
tően az emberek elvesztették politikai érdeklődésüket, általánossá vált a „passzivitás", 
a befelé fordulás, a közösségek iránti érdektelenség, a politikai apátia.

Az elmúlt egy-két év tapasztalatai nyomán a képet ma már ennél bonyolultabbnak 
látom. Megkockáztatom azt az állítást, hogy a kádárizmus apolitxkus pragmatizmusa 
nem ölte meg a felszín alatt őrzött politikai tudatot: mindvégig fennmaradt a rend
szerrel szembeni ellenállás politikai kultúrája, sőt, ebben a kultúrában csendben, fű 
alatt éppúgy lezajlott egy sajátos modernizációs folyamat, mint ahogyan modemizá-
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lódott a lakáskultúra, a gyermeknevelés norma- és értékrendszere, vagy -  megannyi 
területen -  a munka végzésének módja és tartalma.

Az utóbbi két év bővelkedett a politikai kultúra integráltságának és -  rejtve meg
született -  modernizációs tartalmainak bizonyítékaiban.

A sorból kiemelkedik az 1989. novemberi népszavazás, amelyen már a részvételi 
arány is meglepetés, és az apátia ékes cáfolata volt. A „megkérdezéséről" leszoktatott 
társadalom elment, hogy voksaival súlyt adjon a nyári-őszi kerekasztal-tárgyalások 
„rendszerváltoztató" szándékainak. Elment, (akkor) nem azért, hogy pártot válasszon, 
hanem hogy nyomatékos nemet mondjon a korábbi rend folytatására. A népszavazás 
négy /genjének győzelmét így fordítanám le: bármilyen engedékeny és liberális is a 
fellazult pártállami berendezkedés, rekvizitumai érintetlenül megvannak még. S e 
rekvizitumok -  1956,1968 és 1981 tapasztalataiból tudjuk és értjük -  bármikor életre 
kelhetnek, bármikor „aktivizálhatóak". Nem személyi politikát, nem „jó királyt" aka
runk többé, hanem a korábbi rend visszatérése elleni intézményes biztosítékokat, 
amelyek csak egy új -  demokratikus -  politikai struktúrában születhetnek meg.

Egy hónappal később a politikai integráltság további gazdag -  szociológiai értelem
ben azóta is keveset elemzett -  adalékait és mélyen őrzött értéktartalmait tárta elénk 
a történelem. Érdemes felidéznünk az eufóriát és a meglepetést: mennyire nem akar
tunk hinni a szemünknek, fülünknek, amikor 1989 decemberének végén, a legszen
tebb családi ünnepek idején a magyar társadalom az elveszettnek hitt közösségi 
összetartozás és a szervezett cselekvés elsöprő erejű példáit adta; rétegeket, generáci
ókat, szemben álló politikai erőket és akkortájt (is) éles érdekkonfliktusokat körbefonó 
és felülíró egységgel reagált egy számára perdöntőén fontos történésre, a romániai 
forradalomra. Világossá vált: a magyar társadalom saját sorsa részeként élte át, ami a 
szomszédos országban történt, mégpedig kétfajta értelemben is -  a nemzeti és az emberi 
szabadságjogok vonatkozásában egyaránt. Románia ügye -  Erdély révén -  elválaszt
hatatlan része a magyar nemzeti önmeghatározásnak; forradalma ekképpen „konkre
tizálása" volt mindannak, amiről Magyarországon harminc éven át nem lehetett 
beszélni, de ami -  szemlátomást -  távolról sem absztrakt fogalom, hanem a családok 
élményanyagában őrzött, generációkon át továbbörökített és élő-eleven sorsokhoz 
köthető értéktartalom volt és maradt: mindannak, amit -  a szó sokrétű értelmében -/
az önrendelkezés szabadságjogain érthetünk. így és ezért többszörösen igaz, hogy 1989 
decemberének végén a magyar társadalom 1956-os önmagát ünnepelte, amikor saját 
egykori forradalmának tétjét újraélve, akció- és érdekszövetségre lépett, hogy támasz
ként álljon a diktatúrát megdöntő szomszédos nép oldalára. Saját történelmi tapasz
talatainak felhajtóerejével kínálta fel a segítség és a támogatás változatos formáit az 
egykor elveszett forradalom három évtized múltán talán sikerre vihető és immár 
kiteljesedett jelentésű győzelméhez. Az integráció ép szövetei, az összetartozás és a 
szolidaritás modern tartalmai nélkül elképzelhetetlen lett volna mindaz, ami Magyar- 
országon együttműködésben, magától értődő önfeláldozásban, szellemességgel mű
ködőképessé varázsolt szervezőerőben, ugyanakkor a fegyelmezett be nem avatkozás 
természetes tiszteletben tartásával felmutatta magát az 1989-es karácsonyi és újévi 
ünnepek között.

A példák sora folyatható.
Az elmúlt néhány év mindkét állítás igazolására bőségesen szolgáltatott adalékokat: 

Magyarországon ma együtt vannak jelen a dezintegrálódás ijesztő válságjelenségei, és 
a meglepően erősnek tűnő integráltság tendenciái.

Fontos ezért feltennünk a kérdést: e kétfelé húzó, ellentétes erők milyen viszonyban 
vannak egymással? Melyek az összetartozás és az összeszerveződés mélyebb szocio
lógiai tartalmai, és milyen tényezők, milyen mozzanatok állnak a szétesések, a lesza
kadások, a dezintegrációs folyamatok hátterében? Fontos feltárnunk: honnan táplál
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koznak azok a viszonyok és magatartások, amelyek az új integrációkat termelik; 
előtörténetük és előképük vajon fellelhető-e a közelmúlt történetében? S ha igen a 
válaszunk, akkor meg kell kísérelnünk tisztázni azt is: ma, a rendszerváltó politikai 
fordulatok után milyen pályákon mozognak azok tovább? Van-e tétje a korábban 
latens integratív erők szétzilálódásának, felbomlásának, ha igen, miben ragadhatjuk 
meg a kockázatokat?

E kérdéseket a korszak -  a jelenkor -  legfontosabb szociológiai kérdéseinek tartom. 
Nem udvarias mentegetőzés, hanem az alig-alig elindult társadalmi önfeldolgozás 
fényéből fakad, ha kimondom: bármilyen feszítőeknek és megkerülhetetleneknek 
látom is megválaszolásukat, ma aligha tehetünk többet, mint hogy megfogalmazzuk 
a meditáció, az újraértékelés és a végigélt évtizedek értelmezéséről folytatandó dialó
gus igényét. Hiszen tudnunk kell: a kikristályosodott válaszok történelmi távlatot, 
higgadt kutatómunkát és -  nem utolsósorban -  az elemzéshez szükséges nyelv és 
fogalomkészlet kimunkálását igénylik Mindennek tapasztalati és szellemi létrehoza
talában pedig csak a kezdetek kezdetén vagyunk

így tehát az előttünk álló évek „nagy átgondolási programjáéhoz való szerény 
hozzájárulásként kísérelek meg néhány megfontolást felvetni a jelenkori társadalmi 
mozgásirányok értelmezéséhez.

A magyar társadalom mai integrációs problémáinak pontosabb leírásához kissé fel kell 
bontanunk magát a fogalmat, s elkülönítenünk az integráció két típusát. Az itt használt 
felfogásban a társadalmi integráció szélesebb is, szűkebb is, mint a rendszer-integráció.1

Társadalmi integráción azt értem, hogy a társadalomban a mindennapi eljárásmó
dok, az életformák, az érvényesülés útjai, a kialakuló különbségek és azok tudatosu
lásai, az én- és csoportazonosságok tartalmai és tartományai, a láváiasztódások támo
gatása (illetve meghatározott formáik elutasítása) általánosan elfogadott és gyakorolt 
szabályokon nyugszik A szabályok általános érvénye még akkor is igaz, ha azokon 
belül persze jól körülhatárolható szubkulturális differenciák és egymástól sokszor 
élesen (és konfliktusosán) elváló strukturális csoportkülönbségek fejlődnek ki. De a 
hovatartozásokról, a szerepek és érvényesítésük arzenáljáról szóló tudások átfogóak, 
a szabályok átláthatóak és megtanulhatóak, s alkalmazásuk mellett az egyén -  adott 
keretek között -  választhat. Nonkonform (azaz nem többségi) választásai pedig nem 
feltétlenül jelentik marginalizációját, a társadalom támogatásának teljes megvonását, 
és következményeikben nem járnak a társadalomból való kitaszítással.2

A rendszer-integráció -  értelmezésem szerint- azt jelenti, hogy a fenti folyamatokat 
a jogrendszerben szentesített szabályozások fogják keretbe, amelyek végső soron a 
hatalmi és az uralmi viszonyok működésében, a politikai berendezkedés konkrét 
tartalmában jutnak kifejezésre. Ezek a szabályozások behatárolják a társadalmi státu
sok és pozíciók megszerzésének módozatait, és normatív rendszerbe foglalják a kivá
lasztódás lehetséges pályáit.

A rendszer-integrációt közelebbről tehát a hatalomgyakorlás elveinek, az állam 
berendezkedésének, illetve intézményei működésének sajátosságaival jellemezhet
jük  Az egymástól elkülönülő rendszer-integrációk mindenekelőtt a mások feletti 
uralmat igazoló felhatalmazásokkal, a felhatalmazások érvényesítésének formáival, a 
hatalom által „normálisnak" elismert viselkedések szabályainak pontos rögzítésével 
és napi gyakorlattá emelésével nyerik el konkrét történeti tartalmukat.

A kétfajta integráció viszonyának alapkérdése, hogy a jogilag rögzített szabályrend
szer, illetve a szabályok hétköznapi értelmezése és végrehajtásuk intézményes formái 
rásimulnak-e a társadalomban megérlelődött integrációs tartalmakra, vagy éppenség-
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gél felülírni, radikálisan megváltoztatni, újradefiniálni kívánják azokat -  magának a 
rendszernek az integráltságát azonosítván az újonnan kifejlesztendő társadalmi in
tegrációval. Alapkérdés tehát, hogy a kialakuló hatalmi intézmények, a jogrendben 
lefektetett normák, a hivatalok betöltésének szabályai, a polgárok és intézményeik 
viszonyai követik-e a meghonosodott, konszenzuálisan elfogadott és kulturálisan 
átörökített értékrendeket, magatartási mintákat, kifejezik-e a társadalomban kiérlelt 
aspirációkat, a kiválasztódásnak az emberek széles körében elismert útjait, a minden
napi aktivitásban testet öltő előrejutási törekvéseket, vagy -  ellenkezőleg -  mindezt 
egy nagy történelmi „tabula rasá"-val és a hozzá szükséges ideológiákkal semmisnek, 
eltörlendőnek, érvénytelennek nyilvánítják-e.

Ebben az értelemben a rendszer-integrációnak a modem társadalmakban két ideál
tipikus esete van: a totalitárius berendezkedések, illetve a liberális demokráciák.

A totalitárius integrációk önmeghatározásának viszonyítási pontja egy megszünte
tendő társadalmi állapot -  a radikális „újradefiniálás" szándékával, aminek érdekében 
igyekeznek a rendszer politikai totalitásában feloldani az integrálódás minden más 
lehetséges tartalmát.

A liberális demokráciák mint rendszer-integrációs formák a társadalom megőrzen
dő, kiteljesítendő integrációs teljesítményeiből eredeztetik magukat, s innen van, 
hogy a politikai államot -  mint a rendszer integritásának fenntartóját -  tendenciasze
rűen igyekeznek a sokat emlegetett „éjjeli őr"-szerepre korlátozni, s feladatául pusztán 
azt kijelölni, amire „való" -  hogy hatalmi eszközeinek birtokában a kultúrák, a politi
kai tagolódások pluralizmusának békés együttélését biztosítsa.3

Nyilvánvaló, hogy a két ideáltípus a maga tiszta formájában nem több modellnél: 
az „egyenmintára" berendezett szovjet típusú totalitárius rendszerek, a kelet-közép- 
európai szocialista társadalmak ma elemi erővel felszínre törő lényeges különbségei 
éppúgy jelzik ezt, mint az a tapasztalati tény, hogy csak madártávlatból tekinthetjük 
„azonosaknak" a francia, az angol vagy a svéd demokráciákat. A feladat éppen az, hogy 
a politikai modellek konkrét történeti struktúráit tárjuk fel, s igyekezzünk valamivel 
többet mondani annál, mint hogy a „rendszerváltást" az egypárti diktatúrának több
párti parlamenti uralommal való felváltása jelenti. A politikai hatalom természetéről, 
korlátozásának módjairól, normarendszerének gyakorlati elveiről, az újfajta beren
dezkedés intézményeinek szelleméről ugyanis e keret kiszabásával még semmit sem 
állítottunk

A társadalmi, illetve a rendszer-integráció előbbiekben vázolt megkülönböztetésé
nek éppen ez utóbbi feladat szempontjából van -  reményem szerint -  értelme és 
aktualitása. Ha ugyanis a rendszer-integráció megbomlik, sőt, szétesik -  mint a párt
állami berendezkedéssel történt, illetve történik napjainkban -, még mindig nyitott 
maradhat, hogy a szétesés eróziós folyamatai és a hatalmi átrendeződés a társadalmi 
integráció felbomlásához vezetnek-e. Vagy éppen fordítva -  egészségesen -  megy-e 
végbe a folyamat, azaz a társadalmi integráció rejtetten kifejlődött potenciálja képes-e 
kitölteni az új rendszer-integráció kereteit.

E dolgozat legfőbb mondanivalója az, hogy a társadalmi integráció polgári alapjai
nak és a liberális demokrácia rendszer-integrációs potenciáljainak rejtett kiérlelődése 
az elmúlt évtizedek -  a Kádár-korszak -  legfontosabb társadalomtörténeti teljesítmé
nye.

A totalitárius berendezkedést Magyarországon nem „megdöntötték", hanem az az 
idők során -  mind politikai, mind gazdasági és társadalmi tartalmaiban -  egyszerűen 
szétmállott. (Anélkül, hogy kisebbíteni akarnám ama politikai erők és aktorok szere
pét, akik a szocializmus teljes válságának tényeit kimondták és a megfelelő politikai 
konzekvenciák levonását előmozdították, hangsúlyoznunk kell, hogy az 1988-89-es 
fordulatokat szociológiai értelemben e forradalmi látványosságoktól mentes, hosszú

41



SZALAIJÚLÍA

folyamatok tették lehetővé és keresztülvihetővé.) Az erózió közös társadalmi teljesítmé
nye az a legfontosabb sajátosság, amelyből a magyarországi átalakulás a siker reményében 
merítkezhet. E közös teljesítmény közösségének fel nem ismerése vagy kisajátítása 
ugyanakkor talán a legnagyobb politikai veszély, amely a demokratikus integrációra 
leselkedhet. Éppen ezért fontos közelebbről szemügyre vennünk a rejtve kifejlődött 
társadalmi integráció mibenlétét, összetartó szöveteit és törékenységét. Elengedhetet
len e visszatekintés ahhoz, hogy világosabban értelmezhessük: miből táplálkoznak a 
polgári világ intézményesülésének és társadalomszervező erőként való megizmoso
dásának esélyei, s milyen korábbi „megoldatlanságokból" erednek az integrációs 
teljesítmények esetleges elenyészésének veszélyei. Mindehhez vissza kell mennünk
-  ha nem is a kezdetekhez, de 1956-hoz.

•

A Kádár-korszak összes teljesítménye és a felbomláshoz vezető általános válsága -  ezt 
leírni talán ma már közhely -  1956 nélkül értelmezhetetlen.

Az utóbbi évek kritikai irodalmában gyakorlatilag általánossá vált az a felfogás, 
amely a forradalom megtorlása utáni konszolidációt, illetve a hetvenes-nyolcvanas 
évtizedek mind világosabban érzékelt válságfolyamatait a Kádár-rendszer berendez
kedésének felemás jellegéből származtatta. Az elemzések a posztsztálini politikai 
intézményrendszer és társadalomirányítás rekonstruálása, illetve fenntartása mellett 
végbement erodálódás folyamatairól, a felemás polgárosodás kibontakozásáról, a 
polgári életkeretek magánéleti feltételeinek széles körű, ám „fű alatti" megteremtésé
ről beszéltek.

A kritikai irodalom kulcsjelentőségű kiindulópontja volt a forradalom meg nem 
történtté tételének, tabuizálása következményeinek leírása. Az analízisek a kölcsönös 
félelmek és hazugságok vezérelte manőverezési lehetőségekről, az 1956-nak köszön
hetően megteremtett „legvidámabb barakk"-konstrukció torzult nemzettudatot ter
melő hamisságáról szóltak. Jórészt e politikai állapotból vezették le a magyar társada
lom szembeszökőnek ítélt atomizáltságát, amelyet az integráció minden formájának 
csaknem teljes megszűntével azonosítottak, rámutatván, hogy a „kohéziót" legfeljebb 
a külsődleges keretek kényszerei, illetve az anyagiasság egyeduralkodó értékrendje 
tartja fenn. A leírások a legsúlyosabban megfizetett társadalmi árak között emlegették 
az erkölcsök és a közösségek szétzilálódását, és figyelmeztettek az ideologikus tudat 
elvesztéséből, illetve a társadalom depolitizáltságából fakadó hosszú távú veszélyek
re. Változó előjellel értékelték és mérlegelték a politikai érdeklődés megszűntéről 
tanúskodó „passzivitást", az individualizmus térnyerését, a magánboldogulás kis 
perspektívájú lehetőségeinek szaporodtával előálló, a politikai cselekvés pótlékának 
tekintett „fogyasztói lázat" és a befelé fordulást.

Anélkül, hogy elvitatnám e leírások részleges pontosságát és -  főleg -  ama szándék 
tiszteletre méltó voltát, amely a negatív következmények felsorolásával a forradalom 
tabujának megtörését, 1956 nyilvános felvállalását sürgette, mégis: az integráció meg
szűntéről, a társadalom atomjaira hullásáról és a politikai tudat felszámolódásáról 
szóló jellemzéseket -  mint már jeleztem -  alapvetően revideálandónak tartom.

Úgy látom, hogy az 1956-os élmény kollektív emléke nem szívódott fel nyomtalanul, 
és nem tűnt el a társadalom politikai tudatából az elmúlt harminc év során, noha e 
kollektív emlék életben tar- ásának formái valóban sajátosak és -  „klasszikus" mérték
kel mérve -  nem kellően artikuláltak voltak

Ami pedig a „fogyasztói lázat", a magáncélú felhalmozást illeti, szelepeinek meg
nyitása a hatalom oldaláról lehetett valóban tudatos szándék arra, hogy a forradalom 
leverése után a társadalom energiáit a politikailag semlegesnek látszó „pótcselekvés"

42



magánéleti pályáira terelje. Az intenció és a kimenetel azonban nem azonosak egymás
sal. A hatalom ugyanis e gesztusával szándéktalanul (sőt, tudatos céljai ellenére) teret 
nyitott a társadalomfejlődés egy korábban megrekedt és 1945 utáín befejezetlenül 
maradt, majd évekre befagyasztott útjának végigjárására. A magánélet háborítatlan
ságát visszakapó társadalom éppen az 1956 semlegesítését és elfeledtetését célzó 
kádárista politikának köszönhetően járhatta végig a kispolgárosodás folyamatát4, s 
juthatott ezáltal talán a közép-európai régió társadalmai közül a legközelebb a polgári 
átalakulás alapjainak szerves megteremtéséhez.

De menjünk sorjában, és vizsgáljuk meg, valóban igaz volt-e, amit sokan „amnéziás 
felejtésként" jellemeztek

A jelenség pontosabb leírásához el kell különítenünk egymástól az 1956-ra vonat
kozó hivatalos, illetve a magánéleti kommunikáció világát.

Úgy látom ugyanis, hogy a látszólagos felejtés és a tabuképzés ténye igaz volt a 
hatalom és a társadalom viszonyában, de nem állt fenn a társadalom informális 
szerveződéseiben. A forradalom meg nem történtté tétele, a hallgatás alapszabály lett 
a sikeres beilleszkedésben, az intézményekkel való hivatalos közlekedésben, de a 
hallgatás cinkos megtagadás és az 1956-os alapú összetartozás kifejezése éppúgy alap
szabály lett a „hivatalostól" elhatárolódó, ám lassacskán a társadalom tagjai számára 
egyenrangú fontosságra szert tévő informális viszonylatokban.5 1956-ról nincs nyil
vános nyelvünk, de kifejlődött az utalások és metakommunikációk majd mindenki 
által értett és osztott jelrendszere, finom distinkciók megtételére képes szóhasználata, 
amelynek segítségével 1956 igazi jelentéstartalmát és tradícióját sikeresen adták át az 
idősebb generációk az 1956 után született fiatalabbaknak Úgy látom, hogy 1956 ereje 
elegendő volt a csendes ellenálláshoz és a politikai berendezkedés alapjainak erodá
lásához, s hogy ezért a politikai integráció teljes hiányára vonatkozó -  még a Jegfrisebb 
politológiai irodalomban is gyakran felbukkanó6 -  állításokat ideje átértékelnünk.

A forradalom emlékének megőrzésén és a mégoly korlátok közé szorított magán
életi továbbadásán túl, az elmúlt három évtizedben rejtve kifejlődött társadalmi 
integrációnak voltak azonban további fontos összetevői is.

A Kádár-korszak titka -  mint említettem -  az a „következetes kettősség", amellyel 
a hatalom -  1.956-os tapasztalatainak birtokában -  a totalitárius keretek és társada
lomirányítási szerveződések rekonstrukcióját, sőt megerősítését (a hatvanas évek 
közepétől egészen összeroppanásáig) ügyesen elegyítette a magánélet „szentségének" 
rehabilitálásával és tiszteletben tartásával. A kettős játékszabályrendszer pedig teret 
adott a kispolgárosodás véghezvitelének, amely a „békén hagyott" családi keretek 
között adekvát munkaszervezeti formákra és a kultúra továbbörökítésének megfelelő 
mechanizmusaira lelhetett. E keretek elegendőeknek bizonyultak a szükséges -  hiva
talosan azonban el nem sajátítható -  tudáskészlet újraélesztésére és a körülmények
hez való adaptálására is. Engedményként visszakapott „szabadságukban" a családok 
munkaetikát, életcélokat és tartást építhettek tovább, az eleinte a háború által, majd a 
hatvanas évek közepéig a diktatúrák fegyelmével lehetetlenített társadalmi mozgás
pályákon. A kispolgárosodás háború előtti paraszti, kistisztviselői és munkaaspiráció 
tehát -  aközben lezajlott politikai, intézményi, gazdasági, foglalkozási és társadalmi 
átrendeződés ellenére -  betelj esi thetőekké váltak, mégpedig igen széles szociális 
bázison.

A kispolgárosodás folyamatainak társadalomtörténeti végigvitelével azonban 
egyúttal ki is merültek a Kádár-rendszer továbbélésének lehetőségei -  a felemás 
berendezkedés mélyülő válságba és zsákutcába jutott. Más szavakkal: a kettősség 
társadalomszervező elvvé emelése, a kettős viselkedések, igazodások, a kettős nyelv, 
a kettős magatartás, a kettős pillérű biztonság megteremtése szavatolta a magyaror-
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szági posztsztálini „liberalizmus" történelmileg hosszú fennmaradását, és -  ásta alá 
össztársadalmi aknamunkával -  saját alapjait.

A világ megkettőzöttsége, az elsővel az idők során egyenrangúan fontossá vált 
második gazdaság terjeszkedése, a (bármennyire torzult és felemás, de) piaci jellegű 
tapasztalatok társadalmi felhalmozódása, a kettőskarrier-lehetőségek megizmosodása 
áll 1988-90 magyarországi békés forradalmának társadalmi hátterében. A két és fél 
évtizeden át csiszolt és gyakorolt játékszabályok közepette, a válság megoldására már 
csak egyetlen továbblépési lehetőség maradt. A zsákutcából csak a kispolgárosodásnak 
a polgári viszonyok megteremtése irányában való továbblendítésével lehet(ett) kike
rülni/

Az eddigiekben összefoglaltakat azonban ma, a közelmúlt tapasztalatai nyomán 
bizonyos pontokon kiegészítendőnek látom. A megfontolások egyik része a kispolgá
rosodás politikai tartalmát, a másik a latens integráció szakadáspontj ainak szociológiai 
értelmezését érintik

Ami az első problémakört illeti:
A Kádár-korszak politikai tartalmának árnyaltabb megértése szempontjából újra át 

kell gondolnunk annak a jelentőségét, hogy a fentebb leírt társadalom történed folya
matok nem a maguk tisztaságában és vállalhatóságában mentek végbe, hanem éppen
séggel a „hivatalos" létmód alá és mellé szorítva jutottak sikerre. Ekképpen pedig az 
informalitás puszta létének, a kispolgárosodás tömegesen egyéni végigvitelének közös 
és összekötő tartalma nemcsak az adott életformák és aspirációk általánossá tétele, 
hanem folyamatos ellenállásban való megvalósításuk volt8 Miközben a csendesen és 
szívósan ellenálló társadalom látszólag valóban elfogadta az engedményeken és jog- 
fosztottságon alapuló kádári liberalizmust, és nem indított -  nem indíthatott -  a 
tabukat megszegő polidkai mozgalmakat,9 a magánvilágba való visszahúzódás mégis 
a politikai töltetű társadalmi mozgalmak bizonyos jegyeit hordozta magán. A passzív 
ellenállásnak a magánéleti aktivitás felé forduló mozgalmát éppen azért nem azono
síthatjuk az apolitikus atomizációval, mert e tömegesen gyakorolt magatartásnak volt 
összekötő szövete és közösségi üzenete. A töltetet a felülről jövő diktátumok mindent 
átfogó jellegének és a feltétlen engedelmességnek a forradalomban egyszer közössé
gileg megtapasztalt elutasítása adta. Ez pedig sajátosan demokratizálta a politikai 
tudatot, és a magánkeretek között folyó tevékenységeknek nap mint nap fenntartott 
polidkai öntudatot adott. Minden családi vállalkozás, minden ház felépítése, minden 
tudás, amit a szülők a világról gyermekeiknek nem hivatalosan átadtak, a „mi" és „ők" 
elhatárolásán nyugodott, a szembenállás mintegy politikailag is átélt mozzanatát és 
hallgatólagos közösségét fejezte ki.

Ezért lehetett és volt a családnak -  mint a hivatalos világtól „legálisan" elkülönülő 
egyetlen társadalmi intézménynek -  olyan kitüntetett szerepe, a családi életnek pedig 
„ellenzéki" színezete és „védővár" jellege az egyének biztonsága, „titkoltan-valósá- 
gos" életcéljainak elérése szempontjából. Ugyanakkor ezért váltak a magyar családok 
„válsággócokká": túl sok funkció, túl sok -  máshol le nem rakható -  teher hárult ráj uk  
A család „válságaként" értelmezett jelenségek -  a válások magas száma, a generációs 
együttélésekben mutatkozó gyakori feszültségek, a mentálhigiénés zavarok, a töme
gesen jelentkező neurotikus tünetek -  nem a családi életforma kínálta együttélési 
keretek elutasításáról vagy felbomlásáról tanúskodnak, hanem éppenséggel arról, 
hogy a családnak az elmúlt évtizedekben a tradicionálistól és a normálistól eltérő 
kvázipolitikai funkcióikat is teljesítenie kellett. Hiszen a családi élet volt csaknem az 
egyetlen lehetséges színtér a skizofrénia, a kettős létmód feloldására, a külvilági 
alkalmazkodásban gyakran megroppantott önbecsülés helyreállítására; ez volt a „nor- 
malitásra" törekvés egyedül egészséges (vagy potenciálisan legalábbis egészségessé 
tehető) szigete.10
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A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ÉS..

Ebben az értelemben pedig az individuális lét intézményes keretei mégiscsak 
alkalmasak voltak arra, hogy a bármily szelídített diktatúrával szembeni ellenállás 
tudatát fenntartsák, mégse csak egymástól elszigeteljenek és elidegenítsenek, hanem
-  legalábbis az informalitás szférájában érvényes minták segítségével -  a társadalom 
összekötő szöveteként szolgáljanak

Fontos továbbá megjegyeznünk, hogy a hetvenes-nyolcvanas évek fordulójára a 
családokban őrzött és átadott „passzív szembenállás" magatartása már távolról sem 
korlátozódott a szűkén értelmezett privátszférára. Jóval többről volt már szó, mint a 
családi keretek között sikeresen véghezvitt kispolgári gyarapodásról, illetve az ehhez 
szükséges tudás szigorúan „magánéleti" átadásáról.

Az informális társadalom ugyanis már nemcsak a kétpillérű életberendezkedés 
megszervezését és általánossá tételét tette lehetővé, hanem lassan erodálta a formális 
társadalom intézményeit is. A magánéletben szerzett és szervezett tudások és maga
tartásminták észrevétlenül átlopakodtak a munkahelyi viszonyokba, az iskola hasz
nálatába, a felkínált hivatalos szociálpolitikai keretek és intézmények társadalmi 
átértelmezésébe.11

Ezzel pedig megindult a kettősségek polgári indíttatású felszámolása, azaz (leg
alábbis a terjedő kulturális minták és a kiépült latens közösségi hálók révén) a magyar 
társadalom felmutatta készenlétét az informalitásba szorított folyamatok polgári szabá
lyok szerinti rendezésére.

Más szavakkal: a formális társadalom és gazdaság legitimációs alapjait az informális 
társadalom és gazdaság „törvényen kívüli törvényeinek" átszivárgása ásta alá. Ekkép
pen pedig -  elvileg -  lehetővé vált a társadalmilag intézményesült skizofréniák lassú 
megszüntetése, az informális társadalom teljesítményein, polgárias készenlétén és 
megszervezettségén alapuló új rendszer-integráció, amely a siker és a stabilizálódás 
reményével építheti magába mind a kialakult kulturális mintákat, mind az informali
tásban már demokratizált politikai tapasztalatokat.

A sikert és a stabilizációt persze csak az egyik esélyként fogalmazhatjuk meg, 
aminek belső feltételei -  a válság megannyi nyomasztó jelensége ellenére -  a jelenkori 
magyar társadalomban a külhoni és a hazai fejlemények folytán történelmileg kedve
zőek

A bevezetőben említett dezintegrációs tendenciák azonban mégis veszélyt jelent
hetnek Forrásuk ugyanis csak részben maga a válság, amit -  minden feszültség 
ellenére -  az átrendeződés „természetes" tehertételének kell tartanunk

A válságfolyamatokhoz köthető dezintegrációs tendenciák ugyanarról a tőről táp
lálkoznak, amelyről a fentebb leírt integrációs potenciálok, nevezetesen a Kádár-rend
szer kettősségeiből és felemás jellegéből vezethetők le. Mindenekelőtt azzal függnek 
össze, hoy a legutóbbi időkig az informális világban kifejlődött polgárias magatartá
sok széles körben gyakorolhatóak voltak ugyan, de nem voltak vállalhatóak. A kettős
ségnek ez az oldala pedig az emberi közlekedések bizonytalanságaihoz, általános 
bizalmatlansághoz és a személyi integritások gyakori megroppanásához vezetett. A 
polgári integráció megizmosodásához komoly értékrendbeli fordulatnak, újfajta iga
zodási viszonyoknak és a mindennapi érintkezés újfajta szabályainak kell kialakulni
uk, s ez mindenképpen rendkívüli adaptációs terhet jelent, nehezen kezelhető morális 
és egzisztenciális zavarokat okozhat. A feszültségteli légkörben pedig előre nem 
látható hiszterizálódás mehet végbe, aminek veszélyét csak fokozhatják a politikai 
csatározásokban elő-előbukkanó antiszemita, nacionalista és rasszista indulatok 

A dezintegrálódásnak, a társadalom kettészakadásának, a törékeny polgárias telje
sítmények esetleges erodálódásának veszélyeit a mai magyar társadalom rendies 
vonásaiban lelhetjük fel.
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A szocialista berendezkedés a két háború közötti magyar társadalom rendi szerke
zetét jelentékenyen átváltoztatta ugyan, de felszámolni nem tudta. Sőt -  mint ezt 
számos elemzés kimutatta a totalitárius társadalomirányítás sok vonatkozásban 
adekvát formákat és intézményi kereteket talált e viszonyokban, amelyeknek tartal
mát új ideológiák nevében és a rendies pozíciók új társadalmi rétegekkel való feltöl
tésével még fel is erősítette. A szocialista gazdaság nagy munkaszervezetet, az iskolai 
oktatás poroszos rendszere, az egészségügy vagy a szociálpolitikai szolgáltatások 
működtetése, a közhivatalok szelleme és eljárásmódja a rendiség megannyi vonásától 
terhes.

A rendi pozíciók elfoglalói, a káderszempontok szerint kiválasztott vezetők, párt
titkárok, a hivataluk betöltésére alkalmatlan tanácselnökök, osztályvezetőkés főorvo
sok helycseréje hovatovább -  ha fájdalmas ütközések árán is, de -  végbemegy. Az 
egykor e pozíciókból kiszorított úri-keresztény középosztály egy része azonban ma -  
sértettségét, jogtalannak ítélt hajdani eltávolítását kompenzálandó, és a szocializmus 
kiválasztási rendjét elutasító társadalom belegyezését remélve -  hajdani előjogait véli 
érvényesíteni, amikor e pozíciók szakmai tudáson és rátermettségen alapuló betöltése 
helyett a hivatásrend tradícióit eleveníti fel, egykori tulajdoni követelésekkel és 
nosztalgikus ideológiákkal támogatva meg azokat. A rendiség rendiséggel való felvál
tása -  kell-e mondani -  nemcsak a liberális demokrácia potenciáljainak csökkenését 
eredményezheti, hanem oda vezethet, hogy megakad és eldugul még az utóbbi 
évtized lassan a káderszempontokat háttérbe szorító, legalább a technokratikus érték
rendet érvényesítő elitcseréje is.

A rendiség másik pólusának „újraéledése" legalább ennyire fontos veszélyforrás.
A fentebb leírt polgárias és modernizációs folyamatok, bár társadalmilag igen 

szélesek voltak, mégsem fogták át a magyar társadalom minden rétegét. Eredményeit 
nem élvezhették azok az egykori agrárproletárok, uradalmi cselédek, szegényparasz
tok és -  mindenekelőtt -  a cigányok, akiket a szocialista munkaerő-politika teljes rendi 
alávetettségükben „emelt át" a nagyipari vagy a nagyüzemi mezőgazdaság legkedve
zőtlenebb segédmunkási és napszámosi pozícióiba, s akiknek lenti társadalmi helyze
tét későbbi utódaik lényegében változatlan formában örökölték A teljes foglalkozta
tás és a munkaviszonyhoz kötött szociálpolitikai járandóságok mellett a legrosszabb 
helyzetű társadalmi csoportok létalapja -  még ha a soha fel nem számolt szegénység 
közepette is -  többé-kevésbé biztosítva volt.

A válság e rétegeket ma a partvonalon kívülre sodorja. Kiszorításuk nem egyszerű
en szegénységüket mélyíti el, hanem társadalmi tagságuktól fosztja meg őket. A 
szegényedő és lecsúszó középrétegek velük szembeni indulatai pedig a kitaszítást 
sokszor az elviselhetetlenségig fokozzák Az egykori kényszerasszimilációt és a totális 
hatalom mindenkit maga alá rendelő „társadalmi integráltságát" ma e rétegek számára 
a teljesjogfosztottság és mindenoldalú gettósodásuk kilátásai váltják fel. A leszakadás 
és a társadalom testéből való kiszakadás e dezintegrációs folyamatai mellett, az egy
mással értetlenül szemben álló, kölcsönösen félelmektől terhes kultúrák mind gyako
ribb ütközéseitől övezve, a polgári teljesítményeket a bármikor bekövetkező és kezel
hetetlenné váló társadalmi robbanás fenyegeti.

E folyamatok ma még megfordíthatóak, de veszélyüket fel nem ismerni -  vakság 
volna. Nem egyszerűen gazdasági kérdés, hanem a magyar társadalom valóban pol
gári mivoltának próbaköve, hogy az új rendszer-integráció tartalmainak, jogrendsze
rének és intézményeinek kialakítása során a teljes értelemben vett emberi jogok 
kimunkálása prioritást kap-e. Ez nem csak a társadalmi béke -  sokáig nem halogatható -  
alapfeltétele. A többség kiteljesedő jogai is visszavonhatóak ugyanis mindaddig, amíg 
„rendi hovatartozáson" múlik, hogy az emberi létfeltételek minimumaiból a gyakorlatban 
kit mi illet meg.

46



A TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ ÉS ..

JEGYZETEK

1 A társadalom kétfaj ta integrációjának értelmezéseiről és egymáshoz való viszonyukról érde
kes gondolatokat vet fel Ferge Zsuzsa nemrégiben megjelent tanulmánya. (Ferge Zsuzsa: 
Variációk a társadalmi integráció témájára. In: Esély, 1990/1.) Az írásban jelzett megközelítések 
közül az általam itt felvetettek talán leginkább a habermasi gondolatkörhöz kapcsolódnak. 
A nyolcvanas évek elejének hazai társadalomelemzésében mindenekelőtt Vajda Mihály és 
Szabó Miklós fogalmazott meg az enyémmel rokon gondolatokat a társadalmi integráció 
értelmezéséről. Számomra e tekintetben legfontosabb írásaik: Vajda Mihály: Realizmus és 
lényeglátás. (A Bibó-emlékkönyv.) In: Vajda Mihály: Orosz szocializmus Közép-Európában. 
Századvég Kiadó, Budapest, 1989., ill. Szabó Miklós: Magyar nemzettudat-problémák a 
huszadik század második felében. In: Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896- 
1986. Medvetánc-könyvek, Budapest, 1989.
A társadalmi integráció és a konformizmus problémáinak végiggondolásához igen fontos 
inspirációt jelentettek számomra Szabó Miklós 1988-ban formába öntött fejtegetései a mo
dem liberaüzmus demokráciakritikájáról. Gondolatmenetének néhány kulcsmondatát hadd 
idézzem szó szerint is: „»A különbözőség szabadsága« kerül szembe az azonosulás parancsával, az 
egyformaság kényszerével. A probléma megoldását a demokratikus viszonyok továbbfejlő
dése adja: a politikai pluralizmus szervülése az élet bázisszintjén. Az egyén nem emancipálhatja 
magát autonóm személyiségként a közösségtől, viszont autonóm személyiségként választ
hat a politikai élet piacán egymással konkuráló közösségek között. Nem emancipálódhat a 
konformizmustól, de »konformizmust választható" (I,. Szabó Miklós: A liberalizmus elvi 
kérdései. II. In: Szabó Miklós: Politikai kultúra Magyarországon 1896-1986. Medvetánc-köny
vek, Budapest, 1989.)
Az „élet bázisszintjén szervülő" politikai pluralizmus hazai esélyeire és azok fenyegetettsé
gére -  mint az integrációs problémák egyik legfontosabb kérdésére -  később még visszatérek.

3 Ezen alapul a polgári demokráciákban a politikai állam és a civil társadalom elkülönülése, 
amely e berendezkedéseknek a totalitárius rendszerekkel szembeni talán legfontosabb meg
különböztető vonása.

4 Szalai Júlia: Társadalmi válság és reform-alternatívák. \rv.Aral a magyar. Az MTA Szociológiai 
Kutató Intézetének kiadása, Budapest, 1988.

5 Hadd idézzem itt fel egy 1978-as élményemet, amely számomra a Kádár-korszak mindennapi 
életünkbe épült kettősségeinek, és e kettősségek társadalmi jelentéstartalmának megértése 
szempontjából meghatározó erejű volt és maradt.

1977-78-ban a szocialista korszak társadalomtörténetét megragadni kívánó filmvállalko
záshoz készítettem interjúkat. (A Lányi Andrással és Vági Gáborral a Magyar Televízió 
megbízásából akkor megkezdett munkánk befejezetlen maradt. Az élettörténetek történelem 
vezérelte párhuzamosságainak, majd széttartó pályáinak, illetve sokszor abszurd újratalál-

és a tévénézők nyilvánossága elé tárni akkoriban 
lehetetlenség volt. Az elkészült anyagok nyomán a TV illetékes főosztályvezetője a munkát 
leállította, és a „megrendelést" visszavonta. Talán az egykori ötlet egyszer még megvalósul
hat: az idő elérkezett és megérett rá.)

Az előkészítések során egy budapesti szakmunkásképző szakoktatási igazgatóhelyettesé
vel ültem le beszélgeni. Beszélgetőpartnerem ötvenes éveiben járó, megviselt arcú, egyenes 
tekintetű munkásember volt. Életpályájának 1946 és 1954 közötti szakasza a korszaknak 
megfelelő, tiszta szándékú és tisztességes alapú sikertörténet volt: A szociáldemokrata orien
tációjú, kisiparos családi háttérből származó, tehetséges és feltörekvő fiatal munkásembert 
„kiemelték"; gyors előmenetellel elvégezte a Műegyetem műszakitanár-képzőjét, majd egy 
budapesti gyárban a gyári szakképzés megszervezője, főművezető, utóbb pedig gyáregy- 
ségvezető lett.

Élete korai szakaszának részletes elmesélése után, beszélgetőpartnerem -1978 „félhivata
los" beszélgetési szabályainak megfelelően -  annak rendje-módja szerint átugrotta és ho
mályban hagyta az 1954 és 1958 közötti éveket. Megpróbáltam beszélgetésünket visszaterelni 
erre az időszakra é s -  eseménytörténeti szinten -  tudakozódni e négy év felől. Próbálkozásom 
zavarba hozta; addig tartózkodóan oldott magatartása feszültté, csaknem ellenségessé vált.
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ijedten érzékeltem a helyzet abszurditását; a helyzet kulcsa - az in térj úszi (náció mindenkori 
szabályai szerint -  az én kezemben volt. Tudtam: csak jót vagy rosszal léphetek, de a 
felelősség mindenképpen az enyém.

Az újabb próbálkozást már másfelől indítottam, és kimondtam: „Nézze, tudom, hogy 
mindannyiunknak nehéz beszélni azokról az évekről, de..."

A helyzet hirtelen megoldódott, és -  az együvé tartozás új alapjain -  beszélgetőpartnerem 
a következőképpen reagált:

„Na jó! Ugyebár, mint mindketten tudjuk, 1956. október 23-a keddre esett." -  Innentől 
kezdve pedig egy egészen más élettörténet következett. 1956 októberének-novemberének 
napra pontos felidézése után a törések, a szenvedések, a megaláztatások, az önemésztések, 
a megoszthatatlan félelmek, a lassú vissza találás, a nagy kínokkal visszaszerzett tisztesség és 
tartás sorstörténete.

A következő napokban végigkérdeztem családtagjaimat, barátaimat és ismerőseimet: 
milyen napra esett 1956. október 23-a. Csaknem mindenki tudta. Pedig a huszonkét év alatt 
sohasem emlegettük. Mégis számon tartottuk, mint egy sorsközösség jobb időkre megőrzen
dő relikviáját. Volt tehát informális nyelvünk, utalás- és szimbólumrendszerünk, ami mások
kal, sokakkal egybekapcsolt, és túlélte a „hivatalos" közlekedéseinkben lassacskán magától 
értődő természetességgel kezelt elfojtásainkat.

6 Az 1990. tavaszi választásokat, illetve azok közvetlen előzményeit elemezve, Schmidt Péter 
például így ír:

„...ne feledjük, ma több mint 60 párt jegyeztette be magát a bíróságokon. ... Ez a szétapró
zottság következménye annak az egypártrendszerű struktúrának, amelyik képtelenné vált 
a politikai törekvések integrálására és így széttagolta a társadalmat. De ilyen nagyságrendű 
politikai széttagoltság a társadalom egészségtelen állapotára utal. Politikai integráció nélkül 
az ebből való kigyógyulás elképzelhetetlen." (Schmidt Péter: Választottunk... In: Parlamenti 
választások, 1990. MTA Társadalomtudományi Intézet kiadása, Budapest, 1990.)

7 Az egyetlen lehetőség általános tudatosulásának jeleként értelmezem, hogy választási 
kampányában valamennyi politikai erő feltűnően hasonló társadalmi programot fogal
mazott meg: a piaci viszonyok intézményesítését, a többpárti parlamentarizmus megte
remtését, a polgári szabadságjogok alkotmányos szavatolását ígérték. A politikai erők 
különbségei és a politikai küzdelmek tétjei nem a távlati programokban, hanem a 
hivatkozott és továbbépíteni kívánt tradíciókban, a nyelv- és fogalomhasználatban, a
kulturális orientációkban vannak.

8 •Ezzel a forradalom leverése utáni történelem sajátos „megoldást" hozott arra a problémára,
amelyről Bibó István 1947-ben még a következőképpen írt: „A magyarországi kispolgároso- 
dásnak... külön jellegzetessége az, hogy még heterogénebb tömegeket foglal magában, mint 
a tőlünk nyugatabbra fekvő országokban ... Mindezek ugyanakkor, mikor egy életnívójá
ban, lakásviszonyaiban és életideáljaiban mind nagyobb mértékben egységesedő tömeget 
alkotnak, nem rendelkeznek semmiféle társadalmi tudattal, de még egységes közösségi 
tapasztalatokkal sem, s elég nagy hányadukban, különösen pedig legújabban megjelent 
tömegeikkel kívül esnek a szabadság és emberi méltóság nagy, egységes európai forradal
mának a tapasztalatain és a hagyományain.... Nehezen is lehetne közös öntudatuk, hiszen 
a legfontosabb konkrét emberi, társadalmi és politikai élményeik egyenesen ellentétesek 
egymással. A jobb kisiparos és kiskereskedő rétegek számára a szakmai elkülönülés és az 
anyagi függetlenség a legfontosabbak; a szervezett munkások a maguk elnyert életnívóját 
a munkásság osztálytudatos harci szervezettségének tulajdonítják, a kistisztviselői-magán- 
alkalmazotti tömegek szorgalmuknak és megbízhatóságuknak, az altiszti tömegek szolgálat
készségüknek; viszont a lecsúszott úri és középosztályi rétegek régi igényeik és külön 
osztályöntudatuk szigorú fenntartásába és helyreállításába fektetnek minden erőfeszítést" 
(Bibó István: Kispolgárosodás és hivatalnokság. In: Bibó István: Különbség. Bethlen Gábor 
Könyvkiadó, Budapest, 1990.)

Nos, az ötvenes évek első felének mindent felülmúló nagy társadalmi átrendezése, a 
Rákosi-diktatúrával való szembefordulás 56-os érdekazonossága, illetve a forradalmat köve
tő elnyomás közös megaláztatása a heterogén élményeket és társadalmi tapasztalatokat -  ha 
az eltérő időben és eltérő okból elszenvedett sérelmek negatíve átélhető közösségének
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tudatával is, de -  nagyban egységesítette. Ezzel pedig a különböző eredetű kispolgári 
aspirációknak széles rétegek által közösen osztott politikai tartalmakat adott.

9 A nyílt szembenálláson alapuló, kis létszámú politikai mozgalmak különböző generációinak 
-  az 1956-osok népies és urbánus irányzatának, a 68-asoknak, majd a hetvenes évek vége 
demokratikus ellenzékének, a nyolcvanas évek első fele békemozgalmának és militáns 
környezetvédő mozgalmának -  merítési bázisa nem véletlenül korlátozódott a javarészt 
humán értelmiségre, illetve az egyetemistákra. Élethelyzetüknél, hátterüknél fogva ezek a 
csoportok engedhették meg maguknak a tabuszegést követő marginalizáció tétjét, mert 
kapcsolatrendszerükkel, jól konvertálható tudáskészletükkel volt hová visszavonulniuk, így 
marginalizációjuk nem vezetett -  nem vezethetett -  a társadalomból való teljes kitaszításuk
hoz. Ez mit sem von le a nyílt szembeszegülök személyes bátorságából, és nem kisebbíti átélt 
szenvedéseiket sem. Elvitathatatlan szociológiai tény azonban, hogy mintájuk a többség 
számára -  visszavonulási háttér híján -  nem volt követhető.

10 Érvelésem alátámasztásaként hadd hivatkozzam arra, hogy Magyarországon nemcsak a 
válások, hanem az újraházasodások száma is kiemelkedően magas. A két jelenség valójában 
csak együttesen értelmezhető (bár a szaksajtón kívüli nyilvánosságban együttes számbavé
telükre ritkán kerül sor). Márpedig a házasodási kedv töretlensége arról tanúskodik, hogy a 
családi élet megzavarodása után, az emberek igen nagy hányada a maga számára újraépíti a 
védelmei és integritási nyújtó kereteket. Teszi ezt vélhetőleg azért, mert másfajta életformát 
erőn felüli megpróbáltatásnak és védtelensége kockázatos fokozásának tartana.

3 3 E jelenségről bővebben írtam Korai kivonulás a munkahelyekről (Esély, 1989/1.), illetve Iskola 
a válaszúton (Csak reformot ne... Szerk: Lukács Péter és Várhegyi György. Edukáció Kiadó, 
Budapest, 1989.) című dolgozataimban.
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EGY AL{LAM)PART
TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA

(Vázlat az MSZMP történetéről)

Élt 33 évet -  írhatjuk az MSZMP fejfájára -, szinte percre pontosan annyit, amennyi 
ideig a korszak névadójának, Kádár Jánosnak az országlása tartott. Létezése akkor 
kezdődött, amikor Kádár János és társai szovjet tankokon megérkeztek a Parlament 
épületéhez, s akkor szűnt meg, amikor a Kádár-rendszer összedőlt. Két bukás, két 
megsemmisítő vereség zárja keretbe az MSZMP történetét, s e két bukás -  valamint a 
genezis maga is - igen sokat árul el e szervezet mibenlétéről.

AZ ÁLLAMPÁRT TITKA

Mint ismeretes, a sztálinista rendszer 1956. októberi összeomlása egyben az MSZMP 
elődpártjának, az MDP-nek megsemmisülését is jelentette. A több mint 850 000 tagot 
számláló, hatalmas funkcionárius sereggel, az országot behálózó, nagyszámú szerve
zettel, gazdag infrastruktúrával rendelkező párt semminemű ellenállásra nem volt 
képes: az első tüntetést követő kilencedik napon kimondott feloszlató határozat egy 
befejezett tény regisztrálása volt. Az MSZMP néven megalakult új párt néhány tucat 
vezetőből és aktivistából állt, akik tudatában voltak annak, hogy a társadalom döntő 
többsége szemben áll velük, s hogy -  ilyen vagy olyan okból -  az MDP funkcionáriusai 
és tagjai zömének támogatására sem számíthatnak. Egyetlen pillanat alatt kiderült, 
hogy a pártnak nem volt saját ereje, hogy nem a párt volt a rendszer tartóoszlopa, 
fönnmaradásának legfőbb biztosítéka, hanem megfordítva -  a politikai berendezke
dés maga volt a párt létezésének alapfeltétele. Egy MDP típusú pártnak nem volt helye 
a forradalmas országban, s jövője sem volt elképzelhető sem a többpártrendszerben, 
sem a többek által vizionált „igazi", munkásönigazgatáson, tanácsrendszeren alapuló 
szocializmusban. Az MDP és a rákosista diktatúra sorsa elválaszthatatlanul összefo
nódott. Egy állampárt csak a pártállamban létezhet.

Az összefüggés csakhamar új abb bizonyítást nyert a másik oldalról. A pártállamban 
nemcsak lehet, de kell is létezzék állampárt. A szovjet fegyverekkel hatalomba helye
zett csoport a szinte semmiből igen gyorsan képes volt magának újra pártot szervezni. 
A „forradalmi központ" -  a Kádár-kormányt nevezi így az MSZMP kialakulását leíró 
mű szerzője -  mögött csakhamar ismét ott sorakozott a hatalmas tagsággal, apparátus
sal és a szervezetek kiterjedt hálózatával a párt. Az MSZMP 1956 novemberének végén 
mintegy 30 000, december végén 100 000,1957 februárjának végén 200 000, december 
végén 400 000 tagot számlált. Egy év alatt visszanyerte tagságának csaknem a felét, 
pártszervezeteinek közel 70 százalékát. (L. Szenes Iván: A kommunista párt újjászerve
zése Magyarországon 1956-57. Kossuth, 1976.) S ha megvizsgáljuk az újjászervezés
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folyamatát, jól láthatjuk, hogy a diktatúra új kiadását nem a párt ereje, a „kommunis
ták" akarata teremtette meg, hanem ismét megfordítva: az államhatalom szervezett 
pártot, s termelt ki -  ereje növekedésével párhuzamosan egyre növekvő számban -  
„kommunistákat". Az MSZMP taglétszáma a mintegy 30 év utáni újabb összeomlás 
előtt megközelítette az 1956. januári szintet, s szervezetei minden lehetséges és lehe
tetlen helyen újra megtalálhattuk (Az MSZMP alapszervezeteinek száma már 1970- 
ban elérte az 1956 előtti szintet.) Az MDP széthullása, majd az MSZMP megszervezése 
brutális nyíltsággal mutatja föl az állampárt mibenlétét.

E szervezet egyetlen pillanatig sem volt azonos azzal, aminek magát hirdette. A 
külső formák, a rítusok, a propaganda, az időnként nekilóduló, majd kifulladó kam
pányok nem fedhették el a lényeget. A titok lelepleződött, hiszen az MSZMP műkö
dése egyértelműen elárulta a párt szerepét. Még a hívők számára is. Egy csalódott, mert 
ideológiailag erősen doktrínáit, „naiv" pártmunkás memoárja meglehetősen pontosan 
ábrázolja a párt újraszervezését és saját illúzióinak szétfoszlását. Ságvári Ágnes írja az 
1956. novemberi eseményekre emlékezve: „Világos volt, hogy az új párt létesítésével 
az MDP központi vezetése megszűnt... Ahhoz sem fért kétség, hogy a november elsejei 
MSZMP mint kormánypárt nem vált be... Két héten belül új irányító testületet kellett 
életre hívni. Erre pedig egyetlenegy lehetőség adódott, a kormány mögé kellett pártot 
szervezni... Az is kiderült napokon belül, hogy az én pártiskolán elsajátított tudo
mányom aligha aktuális. Az új politikai rendszer tengelyében álló pártmozgalom elveinek, 
gyakorlatának, működési szabályzatának megújítása nem tűnt időszer űnek, a vezetők előtt a 
tekintély helyreállításának célja lebegett. Mindegy, hogy a párt volt párhuzamos a 
kormányzattal, vagy fordítva, a kormány a párttal. Mindenesetr e a párt, a kormány
zati, valamint a gazdasági intézmények mind vertikálisan, mind horizontálisan hie
rarchikusan összefüggő láncolatban működtek.. Illúzió lett volna új szocialista munkás- 
mozgalomnak a megteremtésére, vagy a hagyományosnak a megújítására törekedni. A hatalmi, 
igazgatási, gazdasági gépezet visszaállt eredeti állapotába." (Ságvári Ágnes: Mert nem hall
gathatok. Magyar Hírlap Könyvek, 1989. 146-47. o.) Bizonyosan voltak olyanok, akik 
számára valóban illúzióik szétfoszlását jelentette a felismerés, hogy az MSZMP funk
cionálisan miben sem különbözött elődjétől. E szervezet sem volt párt a szó szocioló
giai-politológiai értelmében. Nem a civil társadalom egy csoportjának akaratát megfogalma
zó és a politika színpadán megszólaltató politikai közösség, nem az azonos érdekekkel és 
értékekkel rendelkező emberek politikai mozgalma, hanem az államgépezet bizonyos sajátossá
gokat felmutató része, az állami akarat érvényesítésére, a társadalom fegyelmezésére és megha
tározott államcélok érdekében való mozgósítására, valamint a más jellegű szervezetek és appa
rátusok ellenőrzésére létrehozott instrumentum: állampárt -  tehát ál-párt -  volt. S mint 
ilyen, nem működhetett pártként, mozgalomként, tagsága nem autonóm, öntevékeny, 
elkötelezett emberekből álló tömegbázis, hanem szolgálószemélyzet, haszonélvező 
klientúra, a teret kitöltő vatta-emberek sokasága volt. Áki politizálni akart e szervezet
ben -  bármily irányban szerette volna tenni is - , mindenképpen csalódott. A demok
ratikus centralizmusnak nevezett szervezeti elv, a felsőbb szerveknek való feltétlen 
alávetettséget kikövetelő pártfegyelem, az alapszervezetek közötti horizontális kap
csolatok tilalma, az apparátuson belüli szigorú hierarchia és a személyi függések 
láncolata nemcsak önálló platformok és frakciók létét, de az önálló vélemény kinyil
vánítását és fenntartását is lehetetlenné tette. Az úgynevezett „kétfrontos harc" jegyé
ben minden engedetlenséget büntettek: az MSZMP-ben csak. álláspontjuk feladása 
esetén maradhattak meg a „nagyimreisták" éppúgy, mint a „rákosisták" vagy majd 
később a „dubcekisták", „maóisták" stb. Politikailag artikulált csoportosulást a párton 
belül soha nem tűrtek el, igaz, hogy cserében nem vártak azonosulást, csupán az 
engedelmességet, a bizáncias rituálé betartását követelték meg. A párt belsőleg depo- 
litizáJt és dezideologizált volt. A Társadalomtudományi Intézet által az 1980-as évek
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közepén elvégzett vizsgálat nem is tudott kimutatni szignifikáns különbséget a párt
tagok és a pártonkívüliek értékrendjében, politikai ítéleteiben.

\  szervezetben nem, ám a szervezet felhasználásával viszont lehetett politizálni, 
híbben rejlett ereje és gyengesége, használhatósága és használhatatlcinsága egyaránt 
A pártállam normál állapotában a hatalom birtokosai kitűnő, mással nem pótolható 
eszközt találtak benne, krízisszituációkban viszont semminéinű támaszt aem j elentect 
a rendszer számára. A próbatételek idején összeomlott, megbénult minden szocialista 
országban, viszont -  amennyiben a válságon idegen csapatok bevetésével úrrá tud tak 
tenni -  igen gyorsan újjászervezték a kiábrándító tapasztalatok, a kezded fogadkozá
sok ellenére, a régi metódus szerint. így történt Magyarországon 1956, Csehszlováki
ában 1968 után, s ha Lengyelországban 1981 után nem sikerült is teljesen, a konszoli
dációs kísérlet csődjének következménye volt. Ám a párt mindenhol „föihígult" - ami 
persze a másik oldalról nézve azt is jelenti, hogy a társadalomban sokan reménytelen
nek látva az ellenállást, újra megkötötték különalkujukat A hatalomnak nagyon 
fontos volt az állampárt tömegpártként való újraszervezése, s a büntetések-j utal mazá
sok nyomásának-vonzásának sokan nem tudtak, nem akartak ellenállni.

A „marxista-leninista munkáspárt" ugyanis nélkülözhetetlen eleme a diktatórikus 
szocializmus politikai rendszerének A párt -  ez esetben talán helyesebb lenne így írni: 
aPárt-számos fontos funkciót töltöttbe. Legjelentősebbeknek a következőket tartom:

-  biztosította ezen országoknak a „szocialista világrendszerhez" -  azaz a Szovjet
unióhoz és annak világhatalmi aspirációihoz -  való illeszkedést;

-  az élcsapatelmélet és a tömegpárti gyakorlat kombinációjával formális legitimációt 
adott az állam társadalom feletti uralmának;

-  az állami törvényektől és bürokratikus szabályoktól való függetlenség révén 
növelte a hatalmi centrum szabadságfokát, lehetővé tette a „rugalmasságot", a „kézi
vezérlést";

-  a párhuzamosan kiépített szervezeti hierarchia pótlólagos információs és ellenőr
zési csatornát képzett;

-  „semleges hatalomként"' közvetíthetett, s legfelső instanciaként dönthetett az 
apparátusok és intézmények vitáiban, az ágazatok, régiók, foglalkozási csoportok 
érdekkonfliktusaiban;

-  saj átos viselkedésminták felmutatásával és kikényszerítésével, karrierpályák meg
nyitásával, a jutalmak és büntetések alkalmazásával befolyást gyakorolhatott a szocia
lizációs folyamatokra és ezen keresztül a politikai kultúra alakulására.

Egyszóval a szélsőségesen erős és kiterjedt hatalomkoncentráció egyik fontos esz
köze volt, s ennyiben valóban a politikai rendszer tengelyében állt minden szocialista 
országban, történetük mindegyik szakaszában. E tekintetben az MSZMP az MDP 
újraélesztése és folytatása -  egy igazi marxista-leninista ál(lam)párt volt. Alapfunkció
it a bürokratikus koordinációban elfoglalt helye határozta meg.

AZ MSZMP KÜLÖNÖS VONÁSAI

Annak arányában, ahogy a Kádár-rezsim különbözött a Rákosi-rendszertől, az 
MSZMP is az MDP-hez képest eltérő sajátosságokat mutatott fel. Ám a két képződ
mény közötti különbség nem ok, hanem okozat volt, nem a szervezet megváltozása 
magyarázza a „kemény" és a „puha" diktatúra eltéréseit, hanem megfordítva: a párt 
volt az, amely stílusát, működését, eljárásmódjait, belső viszonyait tekintve alkalmaz
kodott a részben új viszonyokhoz.

Bizonyos különbségek már a konszolidáció első, döntően a fizikai erőszakra, a 
politikai terrorra alapozott szakaszában érzékelhetőek voltak A kádári kompro
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misszumkészség- ami az alkati sajátosságokon túl a szocialista országok belső bizony
talanságaiból, a szalonképessé válás kényszeréből, a vereség okozta sokkból, az előző 
korszaktól való elhatárolódás szándékából, a káderállomány részleges cseréjéből, 
bizonj^os fokú generációs váltásból is következett -  lefékezte a bolsevik mindent 
elsöprő „elánt" és felerősítette a nyugalom, a stabilitás iránti vágyat A politikai célok 
mérséklődtek, a felhasznált eszközök differenciáltabbakká váltak A célzott és korlá
tok között tartott terrort egy ugyancsak célzott és korlátozott engedékenység kísérte: 
a korbács mellett megjelent a mézeskalács, a büntetés mellett a jutalmazás. Az „aki 
nincs ellenünk, az velünk van" jelszó valódi fordulatot jelenteti a rendszeren belül. A 
diktatúra politikai gépezete regenerálódott ugyan, ám nem folytatott totális politikát 
Nem tett meg mindent, amit megtehette volna; a számára kevésbé fontos, kevésbé 
sürgős ügyekben önmérsékletet tanúsított, illetve az akaratérvényesítésnek gazda
gabb eszköztárával élt. Az érett kádárizmus pedig -  a termelőszövetkezetesítés befe
jezése után -  kifejezetten felhagyott mind a tömegterror, mind a tömegmozgósítás 
alkalmazásával, és mértékletesen élt a politikai és ideológiai kampányok módszerével 
is. Az irracionális önkény helyébe a politikai számítás került, az akciókkal szemben 
előnyben részesítette az intézményes és formalizált uralmi technikákat, a mestersége
sen szított bizonytalansággal szemben a kiszámíthatóságot, a nyugalmat, a terrorra 
alapozott integrációval szemben az együttműködés és beilleszkedés lehetővé tételét, 
s az ideologikus (a jövő felőli) legitimációt kiegészítette -  alkalmanként felcserélte -  a 
materiális, a viszonylagos jólétre hivatkozó, a rendszer teljesítményképességét hang
súlyozó legitimáció.

A politikai gyakorla tban bekövetkezett változások kihatottak a párt belső viszonya
ira, illetve a társadalomhoz, a többi szervezethez és intézményhez fűződő kapcsolata
ira, s jelentős mértékben módosították arculatát. Újonnan szerzett tulajdonságai aztán 
befolyásolták a rendszer további működését és részben magyarázatul szolgálnak a 
rezsim és az MSZMP összeomlásának némely sajátosságára.

A pártzsargon szavaival élve a párt elbürokratizálódott, elkényelmesedett, gyen
gült mozgalmi jellege. A valóságos folyamatok leírására persze e fogalmak aligha 
alkalmasak -  hisz a párt korábban is bürokratizált és hierarchikusan építkező szervezet 
volt -, ám tényleges változásokra utalnak Konszolidálódtak a párton belüli viszonyok. 
Megszűnt a funkcionáriusok állandó cseréje, s a pártalkalmazottak számára is lehet
ségessé vált a normális polgári egzisztencia megteremtése. A korábban megkövetelt 
bolsevik kíméletlenség és önfeladás helyébe egyfajta megállapodottság, az aszketiz- 
mus helyébe egyfajta hedonizmus került. A kommunisták -  a „különös emberek" -  
kispolgárokká váltak életvitelükben, értékeikben, orientációikban. A tisztogatások 
okozta félelem helyett a hivatali fegyelem biztosította az engedelmességet. Az előme
netel a szamárlétrán keresztül vezetett, s egyre nagyobb szerepet játszottak a hivatal
nokerények: az alkalmazkodóképesség, a teljesítmény, a szakértelem. A komisszár 
helyébe valóban a bürokrata lépett.

Jelentős mértékben megváltozott az apparátus összetétele is. Az új feladatok, az új 
stílus a párthivatalokat egyre inkább hasonlóvá tette a többi hivatalhoz, a pártmunkás 
partnere kellett legyen az igazgatási, gazdasági szakembereknek A pártkarrier értel
miségi karrierré vált. Ennek megfelelően egyre több az egyetemet végzett funkcioná
rius, aki konvertálható tudással rendelkezik, sokszor a pártapparátuson belüli munkál 
átmenetinek, az előrehaladást gyorsító közjátéknak tekinti.

A kommunista ethosz, a bolsevik küldetéstudat visszaszorult, s anakronizmussá 
vált. A feltétlen alárendelődést a cinikus alkalmazkodás, a mimikri, a „pártember" és 
a „magánember// hangsúlyos szétválása váltotta föl. A kádári „centrumpolitika" a 
virtuális pártosodás lehetőségét nyitotta meg a párton belül. 1957 óta folyamatosan 
érzékelhető volt egy „jobbos" és egy „balos" vonal, amely aztán 1966 -  a gazdasági
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reformról szóló KB-döntés -  után egyre markánsabbá vált. Önálló platform, áramlat, 
funkció persze ekkor sem alakult- alakulhatott -  ki, ám érzékelhető volt, hogy vannak 
reformpártiak, és vannak konzervatívok A centrum nem megsemmisítette, hanem 
kijátszotta egymás ellen a szárnyakat, így biztosította uralmi helyzetét. Azzal pedig, 
hogy e különbségek láthatóvá váltak, s így orientációs pontokat nyújtott, reményeket 
keltett a társadalom szélesebb köreiben is, az MSZMP unikum volt a marxista-leninis- 
ta állampártok között.

A párt külső kapcsolataiban bekövetkezett változásoknak talán még nagyobb jelen
tősége volt az MSZMP sajátos vonásainak kialakulásában.

A párt vezető szerepe tartalmának és eszközeinek módosulása, a közigazgatási, 
gazdasági intézményeknek, egységeknek, az úgynevezett társadalmi szervezeteknek 
adott részleges önállóság, illetve az új integrációs és legitimációs technikákkal való 
kísérletezés nemcsak a párttól, hanem a párton belüli hierarchikus függést is gyöngítette. 
A parancsosztó és parancsot közvetítő szerep koordinátori szereppel való felcsereié- 
sének a pártra nézve is következményei voltak A vertikális kapcsolatok mellett 
horizontális kapcsolatok alakultak ki az ágazati, regionális és intézményi tagoltságon 
belül: az egyes apparátusok -  beleértve a pártapparátust is -  nemcsak feljebbvalóik
hoz, hanem egymáshoz is igazodtak Stabil személyi és érdekkötődések alakultak ki 
és erőteljessé vált az oligarchizálódás folyamata. Létrejött egy apparátusi pluralizmus, 
amely nagyon hatásosan tudta érvényesíteni a központi akarattal szemben a helyi, 
ágazati, intézményi érdekeket. A pártapparátus felolvadt ezekben az érdek-összefo
nódásokban; irányító, ellenőrző funkciója mellett -  de olykor helyett -  kijáróvá, külön 
érdekek képviselőjévé, legalizálójává vált. Az „első számú vezető "pozíciójáért folyó 
harcban, alkuban a párttitkár sokszor alulmaradt, vagy pedig kollektív vezetés alakult 
ki, mindenesetre a „kollektíva" érdekeit képviselve.

1968, az új gazdasági mechanizmus bevezetése után e folyamat visszafordíthatat
lanná vált Az oligarchiák többnyire hatásos ellenállásra voltak képesek a hierarchikus 
függéssel szemben. Olykor kifejezetten kihívó módon. Előfordult például, hogy a KB 
által kinevezett megyei első titkárt a helyi pártapparátus opponálta, már-már bojkot- 
tálta, s végül elérte, hogy az „idegent" helyi emberrel váltsák föl. Sőt, az erőviszonyok 
annyira kiegyenlítődtek, hogy aközponti apparátusokban is megjelentek a helyi vagy 
ágazati érdekek képviselői, akik a központi irányvonal módosítását is el tudták érni. 
Közismert, hogy a gazdasági reform lefékezésében milyen nagy szerepet játszott a 
„nagyipari lobby", vagy -  hogy az újabb racionalizálási és liberalizálási program egyes 
elemeinek esetén -  a KB apparátusának alkalmanként puccsot és a nyilvánosságot is 
megmozgtó kampányokat kellett szerveznie a partikuláris érdekekből eredő appará
tusi ellenállás leküzdésére.

Változás következett be a párt és a társadalom viszonyában. A kádári konszolidáció 
sikerének ára is volt: az állampolgárok lojalitásukért cserébe a magánszféráikban némi 
függetlenséget kaptak 1968 után bővült ez az autonómia, s megindult egyfajta visz- 
szapolgárosodás. A második gazdaságban, a második társadalomban az emberek 
kiszabadultak a hierarchikus függések láncolatából, szabadsághoz és tulajdonhoz 
jutottak Új igények jelentek meg, amelyek új feladatokat állítottak a hatalmi appará
tusok elé, illetve amelyek hatottak a párttagságra s az apparátcsikokra is. A párt a 
társadalom nyomása alá került, s amennyiben igaz, hogy „a kistulajdon napról napra 
újraszüli a kapitalizmust", akkor a társadalomból érkező késztetések a kapitalizmus 
kihívásai voltak

A fogyasztás növekedésének, a fogyasztói szokások megváltozásának, az életszín
vonal emelkedésének -  a „gulyás-kommunizmusnak" -  nem célzott következményei 
is voltak Nemcsak arról van szó, hogy a fogyasztási versenybe a párttagok és a 
pártalkalmazottak is bekapcsolódtak, hanem a hatalomhoz fűződő privilégiumok
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leértékelődéséről is. Nagyobb és legális jövedelemhez leheteti jutni számos más 
pályán -  nem véletlen, hogy a pártapparátusban növekedett a kisebb mobilitási 
lehetőségekkel rendelkező pedagógusok aránya. A jövedelem illegális eszközökkel 
történő növelése, a korrupció, a hivatali összefonódások, visszaélések gyengítették a 
morális tartást, a testületi fegyelmet, az önbizalmat, az elhivatottságtudatot. A nyolc
vanas években már nehézségek mutatkoztak az állomány megtartásában, rekrutálásá- 
ban. Nőttek a belső feszültségek is. Egyre érzékelhetőbbé váltak a régi és az újabban 
érkezők közötti mentalitásbeli különbségek, s megindult az örökösödési harc a csú
cson, de lejjebb is. Az összetartozás-érzet megrendülése tovább gyengítette az appa
rátus cselekvőerejét, majd ellenállását az őt ért támadásokkal szemben.

A viszonylag liberális tudomány- és kultúrpolitika is megtette hatását. A hatvanas 
évek közepétől kezdődően a „három T" jegyében kulturális áramlatok formálódtak, 
tudományos irányzatok jelentkeztek A „szocialista realizmus" művészi ereje, a „mar- 
xizmus-leninizmus" intellektuális fölénye -  „hegemóniája" -  a kultúrpolitikusok 
várakozásai ellenére sem bontakozott ki; a kapkodva és bizonytalanul, nemegyszer 
félszívvel alkalmazott adminisztratív eszközök hatásfoka is egyre csökkent. Erőtel
jessé vált a nyugati kulturális és tudományos fejlődés orientációs hatása, illetve 
újraéledtek bizonyos kulturális és mentális beállítódások Irányzatokra bomlott a 
marxista filozófia, a közgazdaság-tudományban előbb rejtve, majd a „revizionista" 
vagy „NEP-es" burkol levetve megjelentek a liberális gazdaságelméletek A szocioló
gia hatvanas, a politológia hetvenes évekbeli feltűnése, a Magyarország felfedezését 
célul tűző szociográfiai és tényirodalom hatása alatt összeomlott a „tudományos 
szocializmus" stb.

Az adott rendszeren belül mindennek politikai jelentősége volt. A kifulladó ideo
lógiai kampányok, a politikai beavatkozást követő konfliktusok siettették az értelmi
ség ideológiai-politikai tagozódását, felerősítették az öröklött, ám felszín alá nyomott 
kulturális-mentális különbségek csoportképző hatását, illetve új közösségek szerve
ződését. S a tudományos és művészeti életben kialakuló pluralizmus behatolt a pártba, 
sőt az apparátusokba is. A hatvanas-hetvenes évek vitáiban, csoportosulásaiban, úgy 
vélem, joggal láthatjuk a jelenlegi politikai tagoltság előtörténetét.

Az újrapolitizáltság átmetszette és tovább relativizáJta a párttagság és a pártonkí- 
vüliek közti határvonalat és bomlasztotta az apparátusok politikai egységét. Politikai 
tartalmat adott a korábban is létező, ám „üres" jobb -  centrum -  bal tagozódásnak A 
reformerek -  különösen az 1972-73-as baloldali támadás után -  már nemcsak a gazda
ság racionalizációját kívánták, hanem híveivé váltak a politikai rendszer többé-kevés- 
bé radikális átalakításának is.

A fentiek következtében alakult ki az elődjéhez -  és „testvérpártjaihoz" -  képest 
kevésbé katonás, kevésbé fegyelmezett, kevésbé homogén, kevésbé erőszakos, már- 
már liberálisnak tetsző kommunista párt. Liberalizmusa persze nem a liberális érték
rend elfogadását, hanem csupán fegyelmezetlenséget, nemtörődömséget, engedé
kenységet, következetlenséget jelentett. Ám a Kádár-rezsimbe így illett bele, a ráosz
tott feladatoknak így tehetett eleget. Kádár személyes tekintélye vitathatatlan volt, s 
ő értett hozzá, hogy a „pártegységet", a fegyelem és az engedelmesség szükségesnek 
látszó mértékéi kikényszerítse. Amíg a rendszer működési feltételei megvoltak, mű
ködőképes volt a párt is. Ám az is nyilvánvaló, hogy az MSZMP sajátosságainak 
szerepe volt a rendszer összeomlásának különös, a többi szocialista országétól eltérő 
formájában.
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AZ ÖSSZEOMLÁS

Az MSZMP összeomlása persze megint nem pusztán -  sőt, nem is elsősorban -  a 
szervezet belső átalakulásának eredménye volt. A rendszer válsága tükröződött a párt 
ellehetetlenülésében. A „puha" diktatúra is alkalmatlannak bizonyult a bürokratikus 
koordináció rendszerének fenn tartására; hiábavalónak bizonyultak a hierarchikusan 
építkező, monolitikus politikai berendezkedést a racionális és hatékony gazdasággal, 
a szabályzott és kiszámítható kormányzással, a polgárok önkéntes azonosulását ered- 
ményező jóléttel, a társadalom alkotóerőinek felszabadításával, a jóízléssel, az európai 
standardokhoz való alkalmazkodással összeegyeztetni próbáló erőfeszítések

A rendszer válsága ezúttal nem társadalmi elégedetlenség kirobbanásában mutat
kozott meg, hanem az elitek lázongásaiban. Jelen volt a morális indíttatású ellenzéki
ség, amely részben az ideologikus ígéreteket kérte számon a rendszeren, részben pedig
-  csalódva a „marxizmus reneszánszában", illetve az „emberarcú szocializmus" lehe
tőségében -  a liberális értékrend, az általános emberi jogok alapjáról fordult szembe a 
„létező szocializmussal". A csehszlovákiai, majd a lengyelországi események biztat- 
ták-gerjesztették e csoportok ellenállását. Egy másfajta ellenzékiség formálódott a 
gazdasági reform lefékezése után. A reformerek radikalizálódtak, arra a meggyőző
désre jutván, hogy 1968-ban túlságosan is mérsékeltek voltak, s ez tette lehetővé a 
visszarendeződést. Második, s mélyrehatóbb reformot követeltek, majd még határo
zottabban: fordulatot. S a gazdasági reform kiegészítőjeként, majd feltételeként poli
tikai reformokat is.

Az egyes értelmiségi csoportoknak jó okuk volt a változtatások sürgetésére. A 
hatalom ugyanis -  főként 1973 után -  a társadalmi nyugalom érdekében és az egyes 
érdekcsoportok szorításában újabb és újabb külső erőforrásokat vett igénybe. Az 
adósságlavina elindult, s a gazdaság modernizálás helyett a rendszer fenntartásának 
egyre növekvő költségei vitték el a kölcsönöket. A csapdába került politikai vezetés 
kapkodni kezdett. A racionalizáló döntéseket -  fellelkesülve a kezdeti eredményeken
-  a vágyak diktálta döntések követték A nyolcvanas évek közepére a csőd szele már 
a felső vezetést is elérte.

A válság a párt válsága is volt. A bomlást két további tényező is siettette: az 
MSZMP-n belül meginduló utódlási harc és a Szovjetunió vezetésében lezajló gene
rációs váltás, amelyről csakhamar kiderült, hogy nemcsak stílus-, hanem koncepció- 
váltás is. A vezetés határozatlansága egyfelől, másfelől a Szovj etunióból érkező biztató 
hírek lendületet adtak a különféle ellenzéki csoportosulásoknak A saj tó felbátorodott, 
a rendszabályozási kísérletekre tiltakozó akciók indultak (pl. a Mozgó Világ, a Tiszatáj 
ügye, az írószövetség fellázadt stb.) -  egyre többen vállalták a nyílt konfrontációt. Az 
ellenintézkedések inkább hisztérikusak, mint határozottak voltak Az állami és párt
apparátusok megosztottsága nyilvánvalóvá vált, egyes személyek -  sőt egész osztá
lyok, hivatalok -  kezdtek új irányokba tájékozódni. A pártegység helyreállítására tett 
erőfeszítések (pl. a szegedi ideológiai konferencia, majd az 1988. tavaszi pártértekezlet 
előkészítésére kiadott tézisek a politikai rendszer továbbfejlesztéséről, illetve a párt
ideológia megújításáról) kudarcot szenvedtek Az országos vita -  most először 30 év 
után -  valóban vita volt, s a többség irányvonal-változtatást és a személyi konzekven
ciák levonását kérte.

A z  MSZMP 1988. májusi konferenciáján a kádári centrum-politika összeomlott. Az 
apparátus lázadása elsöpörte az előre kialkudott kompromisszumot, s a vezetőség 
újraválasztásakor -  a kommunista pártok történetében merőben újszerű módon -  a 
régi garnitúra több prominens képviselője megbukott. S ami még fontosabb: politikai 
platformok formálódtak Kádár „fölfelé buktatását" s régi elvtársainak leszavazását a
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közvélemény a konzervatív szárny vereségeként, Nyersnek és Pozsgaynak a Politikai 
Bizottságba való beválasztását a reformerek győzelmeként fogta föl.

Mára már világossá vált, hogy a májusi konferencia fordulatot jelentett az MSZMP 
mint állampárt történetében. Nem a személycserék váltak döntő jelentőségűvé, hanem 
a párt belső életének átalakulása. Megbomlott a hierarchikus rend, érvényét vesztette 
a demokratikus centralizmus elve, hiszen irányzatok alakultak ki a pártvezetésben, 
melyek kapcsolatokat kerestek és találtak a párttagságon belül és kívül is. Grósz azon 
törekvése, hogy Kádár örökébe lépve elődje centrum-politikáját is átvegye, már csak 
azért is sikertelenségre volt ítélve, mert a reformerekkel szemben nem volt kit kiját
szani, nem is beszélve arról, hogy a közeg teljesen megváltozott. A vitákat nem lehetett 
a házon belül megoldani. És nem csupán a vezetés széthúzása, hanem a pártap
parátusok további bomlása és a párttagság politikai aktivitásának növekedése miatt 
sem. A megyei és városi pártkonferenciákon valódi politikai küzdelmek alakultak ki, 
politikai platformok formálódtak, horizontális kapcsolatok alakultak ki az egyes párt- 
szervezetek között. A reformkörök a párt strukturális átalakítását tűzték ki célul, és 
sokan megfogalmazták a pártszakadás, a konzervatív és a reformszámy szétválásának 
szükségességét.

A belső ellentétek, valamint a több irányból érkező külső nyomás hatására a párt
vezetés 1989-től kezdődően folyamatos hátrálásra kényszerült. Az új politikai térben 
megszokott hatalmi eszközeit nem volt képes alkalmazni. A hierarchia felbomlásával 
megszűnt a pártfegyelem, az erőszakszervezetek bevetése ellen szóltak kül- és gazda
ságpolitikai törekvései, a politikai konfliktusok kezelésére sem elképzelései, sem 
begyakorlottsága, sem eszközei nem voltak A többdimenzióssá vált politikai erőtér
ben a monolitikus szerkezetre szabott integrációs mechanizmusok nem működtek. A 
korábban a pártvezetés kiszolgálására, adminisztrációs feladatokra szorított kormány 
önállósult a döntésképtelen Politikai Bizottsággal szemben, a transzmissziós szíj 
szerepére kárhoztatott úgynevezett társadalmi szervezetek -  részben vezető appará
tusaik túlélési stratégiája következtében is -  saját irányvonal kialakításával kísérletez
tek Meggyengült az erőszakszervezetek pártirányítása, s legalábbis kétségessé vált, 
hogy a reformszárnyhoz tartozó miniszter irányítása alatt álló belügyi apparátus 
végrehajtaná-e a pártfőtitkár parancsát. S végül, az ellentétek szabdalta hatalmi cent
rum elvesztette ellenőrzését a civil társadalomban meginduló politikai mozgások, 
szerveződések fölött. Előbb azt volt kénytelen elviselni, hogy rosszallása és fenyege
tőzése ellenére a nyilvánosság színe előtt szervezetek formálódtak, melyeknek sike
rült áttörni a hallgatás falát, majd -1989 közepétől -  arra kényszerült, hogy egyenran
gú partnerekként tárgyalásokat kezdjen a még jelentős tömegtámogatást nem élvező, 
éppen csak formálódó pártokkal, mozgalmakkal.

1988--89-ben a pártállami szerkezet felbomlása előrehaladt. Ezáltal az állampárt 
létfeltételei szűntek meg. A megváltozott körülmények között fölöslegessé vált: régi 
funkciói megszűntek, az új szituációhoz illő képességekkel, eszközökkel nem rendel
kezett. A párt külső kapcsolataiban, illetve magán a párton belül kirobbanó konflik
tusok sora jelezte az MSZMP tehetetlenségét, ellehetetlenülését, bomlását. Nem sike
rült sem a párttagság megfegyelmezése, sem az apparátusok prominens tagjainak 
megvédése, a döntési mechanizmusoknak, a szervezeteknek működőképessé tétele. 
Az 1988 tavaszán megkísérelt párttisztogatás ellentétes hatást váltott ki -  a négy neves 
értelmiségi kizárását tiltakozási hullám követte. A májusi konferencia után sorozatban 
buktak meg nagy hatalmú funkcionáriusok Grósznak nem sikerült a Politikai Bizott
ság egységének megteremtése; kénytelen volt eltűrni a reformkörök országos szerve
ződését, a PB döntési kompetenciájának ismételt kétségbevonását, Pozsgay „külön- 
utasságát". Alighanem joggal vélte később úgy, hogy legnagyobb hibája a pártszaka
dás megakadályozása volt Pozsgay emlékezetes, az 1956-os eseményeket átértékelő
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kijelentése után. A pártvezetés sem büntetni, sem jutalmazni nem tudott már; kohéziós 
szerepe a minimálisra csökkent. A drámai fordulat előjeleként 1988-89-ben a párttag
ság száma erőteljesen csökkenni kezdett. (Budapesten például mintegy negyvenezren
-  a tagság 20  százaléka -  léptek ki még a kongresszus előtt.)

Ám arra sem volt lehetőség, hogy a reformszámy felülkerekedésével a politológiai 
értelemben alaktalan konglomerátumnak tekinthető MSZMP valódi párttá alakuljon. 
Sorsa elválaszthatatlanul összefonódott a diktatórikus szocializmus politikai rend
szerével, s nem volt átmenthető a parlamentáris demokrácia keretei közé. így az 1989 
októberére kikényszerített pártkongresszus nem az MSZMP megújulását, hanem 
önfeloszlatását eredményezte.

A kongresszus előestéjén még mindig 700 000 tagot számláló, az országot behálózó 
szervezettel, gyakorlott politikusokkal és hivatásos pártmunkások seregével rendel
kező párt megint úgy szűnt meg, hogy nem maradt űr utána. A tagság túlnyomó 
többsége -  a kényszerek alól felszabadultan -  levetette magáról a formális kötöttsége
ket, és folytatta addigi apolitikus életét, vagy pedig érdekei, értékrendje, vonzalmai 
alapján most már valóban pártot választott magának

Ez utóbbit mindenesetre a régi párttagságnak csak töredéke tette meg. S a „kommu
nisták" százezreiből még kevesebben voltak azok, akik tanújelét adták a régi szerve
zetükhöz való ragaszkodásuknak, s dacosan újraszervezték az MSZMP-t. Politikai 
súlyukra a választási eredményekből következtethetünk

Á kongresszuson győztes reformszámy is párttá szerveződött. Am -  amennyiben 
tömegekre számítottak -  reményeikben csalódniok kellett. A volt MSZMP-tagoknak 
kevesebb mint egy huszada „igazolt" át az MSZP-be. A választási eredmények meg
mutatták ugyan, hogy a népesség egy viszonylag jelentős részének támogatását élvezi, 
de az is kiderült az elmúlt egy év során, hogy a párthoz való tartozást a támogatók 
köréből csak nagyon kevesen vállalják

Az újrapártosodás folyamatainak részletes elemzése bizonyára többféle magyaráza
tot is adhat arra, hogy a kommunista vagy szocialista értékrendre hivatkozó pártok 
miért játsszanak többnyire alárendelt szerepet Kelet-Közép-Európa újonnan formáló
dó pluralista politikai rendszereiben -  egy dolog azonban világos: az állampártok 
semmilyen módon nem menthették át magukat a többpártrendszerekbe, amennyiben 
azok valóban kialakultak Az „utódpártoknak" szinte csak terhet jelentett az örökség. 
Egy -  a szó valódi értelmében vett -  politikai párt nem lehet folytatója az ál(lam)párt- 
nak.
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A KOMMUNIZMUS FELSZÁMOLÁSA 
MAGYARORSZÁGON

1989. október 8 -án az MSZMP kongreszusa döntő többséggel véget vetett a párt 
létezésének: „a szocializmus eddig volt sztálini koncepciója felélte minden tartalékát 
és alkalmatlan arra, hogy lépést tartson a világ fejlődésével. Ezzel az MSZMP mint 
állampárt története véget ért."

A bolsevizmus felszámolásával kapcsolatos megállapítás ezúttal nem a megszokott 
kommunista bikkfanyelv kitétele. A megállapítás megfelel a valóságnak, talán jobban 
is, mint azt az új szocialista párt vezetői 1989 októberében gondolták. Magyarország 
ténylegesen szakított a kommunizmussal. Nem annyira a párt önfelszámolásának 
jóvoltából, mint inkább egy szisztematikusan végigvitt, s az év végére befejezeti 
folyamat eredményeként, amelynek során sikerült teljesen lebontani a totalitarizmus 
infrastruktúráját. A kommunisták által elképzelt félmegoldásokat -amelyeknek az lett 
volna a céljuk, hogy a reformfolyamat ellenére is megőrizzék a párt hatalmát -  a 
jogállam hirtelen megjelenése és a demokrácia logikája ellenállhatatlan erővel elsö
pörte.

A magyarországi folyamat tehát nem állt meg a „demokratizáció", a „szocialista 
demokrácia" félmegoldásainál, amely a politikai megújulást a „hatalom" és a „civil 
társadalom" közötti dialógus megszervezésére korlátozta volna. Sőt még annál a 
Varsóban 1989 kora nyarán kialkudott kompromisszumnál is messzebbre ment, amely 
a volt lengyel kommunista pártnak még biztosított némi részt a hatalomból. Magyar- 
országon 1989 végén egy nyugati típusú intézményrendszer alapjait rakták le, amely
nek lényege a szabadon választott, a népszuverenitást hűen tükröző szabad parla
ment megjelenése.

A magyarországi folyamatok esetében figyelemre méltó továbbá, hogy a két rend
szer közötti átmenet igen gyorsan és békés módon ment végbe. A később beindult 
keletnémet, cseh és román eseményekkel ellentétben Magyarországon a demokráciát 
nem a tömegek nyomása kényszerítette ki. Bár Budapesten is sor került nagyméretű 
utcai demonstrációkra-Nagy Imre temetésén talán 2 0 0 0 0 0  ember is részt ve tt-, ezeket 
a megmozdulásokat a szervezők mindig kézben tartották, s erőszakra vagy zavargá
sokra sohasem került sor. Ráadásul a demokrácia felé vezető folyamat legfőbb állomá
sai nincsenek kapcsolatban ezekkel a megmozdulásokkal.

A magyarországi fejlődést végeredményben a jog és a demokratikus intézménye
sülés logikájának következetes érvényesítése mozgatta, amely szétrepesztette a tota
litárius rendszert. A pártállam struktúrái semmiképpen sem egyeztethetőek össze a 
demokratikus jogállam intézményeivel. A magyar „modell" világosan bizonyítja, hogy 
a két rendszer közötti átmeneti megoldások, amelyekről a kommunista reformerek 
álmodoztak, nem képezhetnek stabil struktúrát, s fennmaradni csak addig tudnak, 
amíg a párt képes azokat a társadalom számára kötelezővé tenni. Magyarországon erre 
a pártnak nem volt meg az ereje (vagy az akarata): így itt a jog logikája kerekedett felül,
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bár e logika érvényesülését bizonyára jó néhány, ma még nem kellőképpen ismert 
tényező és véletlen is segítette, erősítette az elmúlt másfél évben.

E tanulmány keretében csak a jog logikájának szerepéről lesz szó. Bár ez a logika 
immateriális erőt képez csupán, mégis végzetesnek bizonyult a hatalom minden 
eszközével rendelkező kommunista pártra.

Az események kronológiáját követve ennek a folyamatnak az állomásait szeretném 
a továbbiakban elemezni.

I. A „PÜNKÖSDI" PÁRTKONFERENCIÁTÓL 
AZ EGYESÜLÉSI SZABADSÁG ELISMERÉSÉIG 

(1988. MÁJUS-1989. JANUÁR)

A gazdasági helyzet fokozatosan romló állapotával szemben a társadalmi problémák 
szakértőinek körében a nyolcvanas évek második felére kialakult egy egyre szélesebb 
körben elterjedt meggyőződés, amely szerint a Magyarországon elkerülhetetlenné 
vált radikális gazdasági reform csak úgy valósítható meg, ha ugyanakkor a politikai 
struktúra párhuzamos reformjára is sor kerül. Az 1988. májusi pártértekezlet célja 
ennek a politikai reformnak a beindítása volt, amelyre a Kádár-gárda kiöregedése is 
jó ürügyül szolgált. Eredetileg egy erősen korlátozott reformról volt csak szó, amely 
semmiben sem különbözött volna a gorbacsovi „szocialista demokrácia" akkor érvé
nyes modelljétől. A konferencián résztvevők döntő többsége egyáltalán nem gondolt 
arra, hogy esetleg az egypártrendszemek is véget vessenek A hatalom egyedüli 
birtokosa tehát továbbra is a kommunista párt maradt. Elhatározták ugyan a „plura
lizmus" bevezetését, ez azonban nem jelentett politikai értelemben vett pluralizmust: 
a „többszólamúság" csak a „szociális" szférát érintette, s egyedül a „civil" társada
lomból eredő szervezkedésekre vonatkozott. A politikai pártok megjelenése tehát nem 
szerepelt az elképzelésekben. A „pártdemokrácián" a hatalom és a különböző társa
dalmi érdekcsoportok közötti „dialógust" értette csupán, amelynek szerepe az lett 
volna, hogy informálja a „vezetést" a társadalom elvárásairól és állapotáról, s hogy 
ugyanakkor a közvélemény számára is lehetővé tegye az ország vezetőinek ellenőr
zését. Bár a célul kitűzött reform igen szűk keretek között maradt, mindez nem 
jelentette azt, hogy a konferencia után semmi változás sem történt. Ellenkezőleg, a 
hatalom elhatározta, hogy hozzálát a „szocialista demokrácia" létrehozásához. Ennek 
érdekében biztosítania kellett bizonyos lehetőségeket a „társadalmi autonómia" érvé
nyesítésére. Először tehát az egyesülési szabadság jogát iktatták törvénybe. Ennek 
célja az volt, hogy beindulhasson a „civil" társadalom önszerveződése és színre 
léphessenek a hatalommal való dialógushoz szükséges „partnerek".

A pártkonferencia utáni új politika jegyében a hatalom az egyesülési törvény 
tervezetével állt tehát elő. A központi bizottság által javasolt változat természetesen 
szigorú korlátokat szabott. Az egypártrendszer fenntartásából következett, hogy csak 
a társadalmi jellegű, a különböző kollektív érdekeket egybefogó egyesületeket enge
délyezték, a politikai és a szakszervezeti természetű egyesülés lehetőségét kizárták A 
nők, a nyugdíj ások, egy háztömb lakói, a fogyasztók vagy a környezetvédők létrehoz
hatták egyesületeiket -  de a törvénytervezet értelmében pártot vagy új szakszerveze
tet nem lehetett alapítani.

Ez a jelentéktelen javaslat mégis a kommunizmus összeomlásának kiindulópontja 
lett. Méghozzá két okból is. Egyrészt amiatt a módszer miatt, amellyel a párt a 
közvélemény elé vitte a javaslatát. Másrészt azért, mert a társadalom nem várta meg 
az egyesülési törvény megszületését, hanem már a tervezet hosszadalmas vitája során
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ílkezdte létrehozni az új intézményeket, és a hatalom által elképzelt korlátokat egy
szerűen elsöpörte.

Néhány szót az első okról. A párt által választott procedúra nagyfokú ügyetlenség
ről tanúskodik, mert robbanékony keveréke a hagyományos sztálini pártgépezet, 
valamint a megvalósítandó „szocialista demokrácia" módszereinek így az egyesületi 
[örvény tervezetét a megszokott módon a Politikai Bizottság készítette elő, hogy 
azután azt a Központi Bizottsággal jóváhagyassa. A parlament általi megszavaztatás 
előtt azonban a javaslatot mégis „társadalmi vitára" bocsátották Az újságok lehozták 
a tervezet szövegét, s megindul egy széles körű, hetekig tartó folyamat, amelynek 
során minden társadalmi réteg szóhoz jutott a széles nyilvánosság előtt. E vita során 
azonban a különböző résztvevők egyetértettek abban, hogy a párt által javasolt 
korlátozások elfogadhatatlanok A sajtóban 1989 kora őszén megjelent vélemények 
valamiben megegyeztek: az egyesülési szabadság az emberi jogok egyike, s a hatalom 
nem hivatott arra, hogy ezt a jogot nagylelkűen a társadalomnak adományozza, illetve 
hogy azt korlátozza. A hozzászólók ráadásul teljes mértékben tudatában voltak annak, 
hogy az egyesülési jogot nem lehet a politikai szabadságjogok kollektív gyakorlásától 
elválaszt ani. így a „társadalmi vita" résztvevői egy nyugati típusú törvényt követeltek, 
amely elismeri az egyesülési szabadság minden formáját, beleértve a politikai vagy 
szakszervezeti szervezkedés jogát is.

Közben természetesen a különböző, többé-kevésbé informális csoportosulások nem 
várták meg a végét ennek a hosszadalmas és nehézkes „társadalmi dialógusnak". Az 
eljövendő egyesülési szabadság lehetőségét maguknak megelőlegezve, az 1988-as év 
utolsó hónapjaiban a különféle egyesületek sokasága jelent meg Magyarországon. Ez 
a nagyméretű társadalmi pezsgés az MSZMP-t kész tények elé állította: a hatalom 
számára végül nem maradt más hátra, minthogy 1989 januárjában a parlamenttel 
megszavaztasson egy teljesen liberális egyesülési törvényt, amely törvényessé nyilvá
nította a politikai jellegű egyesületeket is. A párt tehát a korlátolt szabadság és 
demokrácia félmegoldásait nem tudta érvényesíteni a szabadság és a demokrácia teljes 
értékű formáival szemben.

II. A POLITIKAI PLURALIZMUS ELISMERÉSE 1989 FEBRUÁRJÁBAN

A politikai jellegű egyesületek kényszerű elismerése a valóságban tarthatatlan álla
pothoz vezetett. Nincs ugyanis sok értelme az effajta egyesülési formának, ha a 
politikai életben ezek a szervezetek pártként nem vehetnek részt. Ugyanakkor azon
ban az MSZMP nem tudta elhatározni magát arra, hogy lemondjon az egypártrend- 
szerről, hiszen erre a májusi pártértekezleten egyáltalán nem gondolt. Ez az ellent
mondás komoly krízishelyzetet teremtett a párton belül, amelynek végül csak Pozsgay 
pártcsínynek nevezhető akciója vetett véget. 1989. február első napjaiban -  az 1956-os 
forradalom rehabilitálásának ürügyén és ennek kapcsán -  Pozsgaynak sikerült a 
pártszakadás lehetőségének felidézésével a Központi Bizottságot a többpártrendszer 
elfogadására kényszerítenie.

III. A PÁRT TAKTIKÁJA ÉS AZ ELLENZÉK STRATÉGIÁJA

Február után a párt taktikájának célja az lett, hogy a lehető legkisebb megrázkódtatás
sal alkalmazkodjon az új feltételekhez: a politikai pluralizmus kényszeredett elfoga
dása ellenére fenntartsa pozícióit. Ezzel szemben az ellenzék stratégiai elképzelésének 
középpontjába egy nyugati típusú demokratikus rendszer megvalósítása került.
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1. Az M SZM P taktikája

A párt-pluralizmus elfogadása után a kommunista hatalom arra törekedett, hogy az új 
helyzet következményeit a lehető legnagyobb mértékben semlegesítse, méghozzá az 
intézmények reformjának felgyorsítása révén. Ennek érdekében elhatározzák, hogy 
az alkotmányt még az év vége előtt megreformálják, és az esedékes módosításokat az 
1985-ben megválasztott parlamenttel szavaztatják majd meg. Ugyaniakkor termé
szetesen egy sor korlátozást is kilátásba helyeznek, amelyek célja az, hogy megakadá
lyozzák az „igazi" demokrácia formális kereteinek kialakulását.

Ennek a taktikának a keretében kimondják:
-  Magyarország továbbra is népköztársaság és szocialista állam marad;
-  csak azokat a pártokat fogják legalizálni, amelyek elfogadják a szocializmust (ami 

azt jelenti, hogy a demokráciának csak egy korlátozott változatára gondoltak, hiszen 
a „bejegyzett" pártoknak valamiféle hűségnyilatkozatot kellett volna tenniük „a szo
cializmus" mellett. Ráadásul a „szocializmushoz való hűség" őre és elbírálója továbbra 
is a szocialista „jelleg" letéteményese, az MSZMP maradt volna.);

-  s végül az is szóba kerül, hogy az 1990-es választásokon a pártoknak előzetes 
kompromisszumot kell kötniük, s hogy néhány fontos minisztériumot a választások 
eredményétől függetlenül mindenképpen az MSZMP képviselőinek kell majd meg
kapniuk. Teljesen szabad választásokra csak 1995-ben kerülhet sor.

A párt célja tehát az volt, hogy minimalizálja a többpártrendszer bevezetésének 
hatását. Az intézményesítés folyamatát e cél érdekében kívánták felgyorsítani, még
pedig azért, hogy a hatalom letéteményeseinek kedvező féldemokratikus rendszer 
körvonalait egy alkotmány értékű jogi szövegben rögzítsék így szerette volna az 
MSZMP biztosítani a pluralizmus elismeréséből származó politikai előnyeit, és meg
őrizni pillanatnyi túlsúlyát a politikai élet többi, egyelőre még szervezetlen szereplő
jével szemben.

A „felgyorsítás" politikájának keretében 1939 februárjában és márciusában a Politi
kai Bizottság és a Központi Bizottság -  a pártállam kipróbált módszereinek megfele
lően -  egy sor „irányelvet" és „törvénykoncepciót" hozott nyilvánosságra. Közben az  
illetékes minisztériumok összeállítottak több törvénytervezetet (alkotmánymódosí
tás, párttörvény, Alkotmánybíróság stb.), s ezeket a tervezeteket az újságokban is 
publikálták Az illetékesek azt is hangoztatták, hogy a tervezeteket hamarosan leteszik 
a parlament elé.

A szándék átlátszó: 1989 első hónapjaiban a hatalom megpróbálja útját állni a 
demokrácia hirtelen térnyerésének Menteni próbálja a menthetőt, méghozzá egy 
lengyel típusú kompromisszum segítségével. Ha ez a taktika sikerrel járt volna, félúton 
elakadt volna a demokráciába vezető folyamat, sőt fennmaradtak volna akár egy 
esetleges visszarendeződés esélyei is. Az MSZMP abban is reménykedett, hogy de
mokratikus hajlandóságainak demonstrálásával sikerül megosztania az ellenzék sora
it, és a hatalomban való részvétel felkínálásával -  kompromisszum, illetve koalíció 
formájában -  bizonyos politikai csoportokat a maga oldalára állíthat.

2. A z ellenzék stratégiája

A párt terveit azonban meghiúsította az ellenzék stratégiája.
a) Ez a stratégia azért járhatott sikerrel, mert a párt úgy vélte, hogy céljait csak akkor 

érheti el, ha a társadalommal megkezdett „dialógust" folytatja. A felgyorsítás taktikáját 
azonban a habozó kivitelezés megbénította: a hatalom nem mert nekikezdeni az új 
intézmények létrehozatalához a társadalom -  és közelebbről: az új politikai csoportok
-  „részvétele" nélkül. így az alkotmánymódosítás azonnali megszavaztatása helyett a
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még uralkodó állampárl szerette volna megszerezni legalább néhány szervezet bele
egyezését.

A cél tehát a lehető legszélesebb konszenzus kialakítása volt. Ennek érdekében a 
hatalom elhatározta, hogy a februárban tartott kétoldalú tárgyalások sorozata után, 
márciusban összehív egy többoldalú fórumot. A tárgyalások sikerét biztosítandó, az 
ellenzéki csoportokat a párt a hagyományos tömegszervezetek -  a SZOT, a Hazafias 
Népfront és a többi pártállami szervezet -  képviselői közé akarja ültetni.

b) Ezt a tipikusan bolsevik manővert az ellenzéknek azonban sikerült kivédenie, 
sőt még arra is képes volt, hogy ellentámadásba lendüljön. Megalakul a Független 
Jogászfórum, amely vállalja a hatalommal folytatott tárgyalások megszervezését. Az 
egységes fellépés érdekében ez a szervezet a kilenc legfontosabb ellenzéki csoportból 
létrehozza az Ellenzéki Kerekasztalt, és egy március végén kiadott nyilatkozatban meg
fogalmazza az ellenzék stratégiájának körvonalait (Magyar l'Jemzet, 1989. márc. 21.).

A Jogászfórum nyilatkozata és egy további, április elején kidolgozott álláspont a 
következő elveket tartalmazza:

1. Tartózkodni kell a hatalommal való mindenféle kompromisszumtól („hatalommal 
való idő előtti koalíció, egyoldalú engedmények, látszattárgyalások").

2. A tárgyalások célja tehát nem a hatalmon való osztozkodás, hanem a demokrati
kus jogállamhoz vezető átmenet megszervezése.

3. A tárgyalásoknak kétoldalúaknak kell lenniük: egyik oldalon a hatalom birtokosa 
a párt, a másikon az Ellenzéki Kerekasztalba szervezett egységes ellenzék üljön.

4. A tárgyalások napirendje korlátozott lehet csupán: az új alkotmányt majd csak a 
következő és végre legitim parlament szavazhatja meg. így a kétoldalú egyezkedés 
egyedül a következő témakörökben illetékes: a választ ások teljes szabad ságát biztosí
tó választójog kidolgozása, a pártok közötti esélyegyenlőség biztosítása, a pártok 
működési feltételeinek meghatározása, az információ és a sajtószabadság garanciái, a 
pártok működési feltételeinek anyagi biztosítása, az erőszak kiküszöbölése a politikai 
életből.

Az Ellenzéki Kerekasztal tehát nyíltan szembehelyezkedik a párt gyorsítási taktiká
jával, amelynek célja az volt, hogy különböző jogszabályok és intézmények segítsé
gével több évre biztosítsa a hatalom megtartásának feltételeit (az állam szocialista 
jellege, a szocializmust elfogadó pártok lazárólagos legalizálása, a népi demokrácia 
fennmaradása stb.). Az ellenzék szemében a hatalommal való tárgyalások témáját csak 
a demokratikus átmenet feltételeinek biztosítása képezheti: hogyan lehet a meglévő 
rendszerből békés úton eljutni a népfenség elvén alapuló szabad választásokig. Az új 
rendszer körvonalait lefektető alkotmányt csak a népet képviselő legitim parlament 
dolgozhatja ki. Az alkotmányozás folyamata nem lehet egyidejű az egypártrendszerrel 
való szakítással, s a demokratikus intézmények nem függhetnek a párt beleegyezésé
től.

c) A fenti stratégia értelmében az ellenzék nem megy el a hatalom által április 8 -ra 
összehívott többoldalú tárgyalásra. Ez az álláspont egy három hónapos krízishez 
vezet, amely zátonyra juttatja a hatalommal való „dialógust", s teljes „patthelyzetet" 
teremt. Egyfelől az ellenzék nem enged a nyomásnak, s szilárdan tartja magát a 
Jogászfórum által meghatározott állásponthoz. Másfelől a hatalom ismételten azzal 
fenyegeti az. ellenzéket, hogy a parlamenttel azonnal megszavaztatja a már kész 
törvénytervezeteket.

Ezt a fenyegetést a vezetés azonban nem v ál totta be, mert a valóságban már képtelen 
volt arra, hogy kezdeményezően lépjen fel. Ennek oka minden valószínűség szerint 
az volt, hogy ugyanezekben a hónapokban a párt, saját belső válságának elmélyülé
sével, fokozatosan elvesztette önbizalmát.

63



FARACÓ BÉLA

%y:
-március-április fordulóján egyre erősebben hallatja szavát a párt reformszárnya, 

s a legradikálisabb kommunisták nyíltan követelik a pártszakadást (amelyet Pozsgay 
akadályoz meg; szerencsére, hiszen akkor a párt összes jogosítványa és eszköze a 
konzervatívok kezébe került volna);

-  április 12-én a Polidkai Bizottság kollektíve benyúj tja lemondását, s ez alkalommal 
Berecz János és hívei kimaradnak a pártvezetésből;

-  május 8-án Kádár Jánost felmentik pártelnöki tisztéből;
-  és végül, de nem utolsósorban, Nagy Imre június 16-ra tervezett temetésének 

előkészületei során a múlt igen nagy teret kap a sajtóban és a közvélemény figyelmé
nek is középpontjába kerül. Természetesen mindez nagymértékben megingatja a 
forradalmat követő megtorlásért felelős MSZMP legitimitását és önbizalmát.

ÍV AZ MSZMP ÉS AZ ELLENZÉKI KERÉKASZTAL TÁRGYALÁSAI
(JÚNIUS-SZEPTEMBER)

1 . Május végén a helyzet megváltozik. A párt végül is elfogadja az ellenzék legfon
tosabb feltételeit, s így lehetségessé válnak a tárgyalások a Polidkai Egyeztető Fórum 
keretei között.

Az MSZMP tehát lemondott arról, hogy megszavaztasson egy új alkotmányt, s 
elkötelezte magát arra, hogy csak a Fórum által elfogadott törvénytervezeteket teszi 
le a parlament asztalára. A megegyezés szerint a tárgyalások csak az átmenet módoza
tait érintik majd, s egyedül a demokrácia megteremtésének szabályait hivatottak 
lefektetni.

A hatalommal való „egyeztetés" beindulásának érdekében természetesen az Ellen
zéki Kerekasztal is tett néhány engedményt. Először is elfogadta, hogy a megbeszélé
sek háromoldalúak legyenek. (De mint tudott, a rendszer „társadalmi szervezeteiből" 
álló „harmadik oldal", amely egyetlen szavazattal rendelkezett, végül főként saját 
ellentéteivel volt elfoglalva a tárgyalások során. Ezeknek a szervezeteknek a nagy 
része nem tudta elhatározni például, hogy az MSZMP-t támogassa-e, vagy pedig, 
olykor az ellenzékre is rálicitálva, új keletű legitimitást próbáljon magának szerezni, 
így végül a „harmadik oldal" nem zavarta az ellenzéket, s a pártnak se nagyon segített.)

Másodszor az Ellenzéki Kerekasztal elfogadta azt is, hogy a tárgyalások a köztár
sasági elnök hatáskörével is foglalkozzanak, s hogy a tisztség mielőbbi betöltése is 
szóba kerüljön. A párt ragaszkodott e napirendi ponthoz, mivel képviselői úgy vélték, 
hogy egy azonnali választás esetén az MSZMP jelöltje, Pozsgay Imre könnyen meg
szerezheti az elnöki posztot.

Végül pedig az ellenzék beleegyezett az Alkotmánybíróság azonnali felállításába is. 
A hatalom itt is arra számított, hogy maga nevezheti majd ki e fontos testület tagjait.

2 . E tanulmány keretében lehetetlen felsorolni a Politikai Egyeztető Fórum június
tól szeptember közepéig tartó bonyodalmait. Ez utóbbiak különben a párt újabb belső 
krízisével párhuzamosak: a Nagy Imre-temetés emocionális megrázkódtatásai, a köz
véleményben egyre erősödő antikommunizmus, a pártvezetés újabb átszervezése (a 
négytagú elnökség június 23-24-i megalakítása), s a részleges választásokon elért 
elsöprő ellenzéki siker természetesen tovább gyengítették a hatalom önbizalmát.

a) A lényeget számunkra a tárgyalások eredménye képezi. Ezek a következőek:
-  a választások teljesen szabadok lesznek. Nem kerül tehát sor lengyel típusú 

kompromisszumra, amely a választások eredményétől függetlenül a hatalom számára 
egy parlamenti „létminimumot" biztosított volna;
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-  a párt kivonul a közigazgatás, a rendőrség és a honvédség intézményeiből (a 
fegyveres testületekre vonatkozó határidő 1990. december 31. volt). E szervezetek 
kommunistái a területi pártszervezetek kötelékébe tartoznak majd. Politikai pártok
ban rendőrök és katonák nem tölthetnek be vezető szerepet;

-  elhatározzák egy 15 tagú Alkotmánybíróság megalakítását. Az 1985-ös parlament 
azonban csak e testület 5 tagját jelölheti ki. így e fontos intézmény arculatát a fennálló 
hatalmi struktúra nem határozhatja meg;

-  elhatározzák, hogy azonnal köztársasági elnököt választanak, mégpedig népsza
vazással. Míg azonban a párt eredetileg egy „erős" elnöki funkció kialakítására gon
dolt, az ellenzék eléri, hogy az államfő csupán az 1946-os törvény szerint meghatáro
zott, „gyenge" hatalommal rendelkezzék;

-  a pártok esélyegyenlőségének biztosítására legelőször is egy fontos elvet fektet
nek le: „a többpártrendszer nem kerülhet többe az egypártrendszemél". Tehát az 
MSZMP nem őrizheti meg infrastruktúráját, és le kell mondania állami dotációjának 
jó részéről. Elveszítvén hatalmának anyagi bázisát, előrelátható volt, hogy a párt ereje 
mindenképpen csökkenni fog. (Ekkor még a párt megtagadta a rendelkezésére álló 
épületek és javak leltárának átadását, és képviselői kijelentették, hogy csak az újonnan 
megválasztott parlamentnek hajlandók számot adni a pártvagyonról.) Az egyeztető 
tárgyalásokon elhatározzák, hogy a pártokat a választásokon elért eredmények alap
ján állami támogatásban részesítik majd, és az első választásokra való előkészület 
jegyében a pártok épületeket és anyagi támogatást kapnak. Ennek érdekében az 
MSZMP kötelezettséget vállalt arra, hogy a kormánynak azonnal átad 2 milliárd forint 
értékű vagyont, és költségvetéséből is átenged a többi párt részére 50 millió forintot. 
Egy hasonló összeget az úgynevezett társadalmi szervezetek költségvetéséből is át
utalnak

b) Ami a másik oldalt illeti: az Ellenzéki Kerekasztal résztvevőinek többsége is úgy 
érzi, hogy le kell mondania néhány eredeti követeléséről, mivel:

-  az MSZMP nem fogadja el a pártszervezetek kitiltását a munkahelyekről;
-  a munkásőrség felszámolása helyett a párt csak azt fogadja el, hogy e szervezet 

feladatait újra definiálják, és a testületet állami felügyelet alá helyezik; (Ez termé
szetesen azt jelenti, hogy a struktúrák fennmaradnak, és az állomány -  60 000 fő -  
együtt marad.)

-  a köztársasági elnökkel kapcsolatban az elnökválasztás idejét és módját tekintve 
a párt mindenképpen ragaszkodik elképzeléseihez.

c) A Politikai Egyeztető Fórum eredményei tehát kompromisszumot jelentenek, bár 
a valóságban a tárgyaló felek már így is nagy lépést tettek meg az egypártrendszer 
végleges felszámolása érdekében.

Mindezek ellenére, az Ellenzéki Kerekasztal 3 résztvevője -  az SZDSZ, a FIDESZ és 
a Szabad Szakszervezetek Demokratikus Ligája -  nem írja alá a Fórumon született 
egyezményt (bár ezek a szervezetek vétójogukkal sem élnek). Szerintük a pártnak tett 
engedmények ugyanis nem zárják ki a kommunista hatalom maradványainak átmen
tését, s így veszélyeztetik a rendszerváltás teljességét.

A „hármak" álláspontja nem volt megalapozatlan a szeptemberben kialakult hely
zetben: való igaz, hogy az ekkor aláírt kompromisszum nem számolta fel teljesen a 
párt hatalmi pozícióit, sőt a párt részére biztosított eszközök egy részét is érintetlenül 
hagyta. Az elkövetkező két hónap eseményei azonban döntő fontosságú lépést hoz
nak majd e téren is, s befejezik a totalitárius struktúra teljes lebontását Magyarorszá
gon.
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V A KOMMUNIZMUS VÉGE MAGYARORSZÁGON 
(1989. OKTÓBER-NOVEMBER)

Október és november folyamán három nagy fontosságú esemény zajlott le Magyaror
szágon, amely megadta a kegyelemdöfést a kommunizmusnak: a pártkongresszus, a 
parlament ülésszaka, s végül a november 26-i népszavazás.

1. Az MSZMP utolsó kongresszusa

Ez a történelmi kongresszus sokoldalú elemzést érdemelne. Mondanivalónk szem
pontjából -  a kommunista államhatalom leépítésének folyamatát illetően -  csupán két 
témakör érdekes:

a) egyrészt, a kongresszus elhatározza az MSZMP likvidálását és a párt szocialista 
párttá való átalakítását. Ez a folyamat a reformértelmiség és a pártfunkcionáriusokat 
összefogó platform ingatag kompromisszumának eredménye. De egy nagyon ügyet
len -  illetve, ha valaki megtervezte: ördögi -  manőverrel nem azt mondják ki, hogy a 
volt párt tagjai ipso facto az új párt kötelékébe tartoznak, hanem azt, hogy minden 
kommunista maga határoz, hogy belép-e az MSZP-be, vagy sem. A kongresszus végén 
tehát az MSZP egyedül az új pártba átlépni szándékozó küldötteket tömöríti.

Ennek következtében:
-  egyfelől, jogi és szervezeti szempontból, az MSZMP jogai, anyagi eszközei és az 

intézményrendszerben egyelőre még betöltött funkciói mind az új párt birtokába 
kerülnek:

-  másfelől azonban a kongresszus előestéjén még 700 000 tagot számláló pártnak 
hirtelen alig maradnak tagjai, s az eljövendő hónapok során -  mint ismeretes -  az új 
MSZP-be nem tódulnak az emberek

b) A kongresszusra ezenkívül az az ellentét is rányomta bélyegét, mely a négytagú 
elnökségen belül jelentkezett. Az elnök, Nyers Rezső és a kormánynak az elnökségben 
résztvevő három tagja (Pozsgay, Németh és Horn) több kérdésben ellentétes álláspon
tot képviselt. így például az utóbbiak a pártok munkahelyekről való kitiltása mellett 
voksoltak, míg Nyers nem akart lemondani az MSZP üzemi bázisairól. Dramatikus 
huzavona után a kongresszus kétharmados többséggel elnökének adott igazat.

Egy másik fontos kérdésben, a munkásőrség sorsát illetően, a kongresszus nem volt 
képes határozatot hozni, s a végső döntést a kormányra hárította. De azért kinyilvá
nította, hogy véleménye szerint a munkásőrséget nem kell felszámolni, hanem fegy
vertelen civil mozgalommá kell átalakítani. Ez a megoldás természetesen azt jelentette 
volna, hogy továbbra is fennmarad az organikus kapcsolat a volt „párthadsereg" tagj ai 
között.

2. Az országgyűlés októberi ülésszaka

E hónap második fontos eseménye az október 17-én kezdődő országgyűlési ülésszak 
volt, amelynek a Politikai Egyeztető Tárgyalások keretében megszületett eseményeket 
kellett törvénybe foglalnia.

Itt legelőször is a képviselők rossz hangulatára kell emlékeztetni. Az év eleje óta az 
ellenzék nem mulasztott el egyetlen alkalmat sem arra, hogy kétségbe vonja az 
1985-ben választott parlament legitimitását. Ráadásul a képviselők úgy érezték, hogy 
törvényhozói méltóságukon is csorba esett, hiszen a hatalom és az ellenzék tárgyalá
saira részvételük nélkül került sor, és most még azt is megkövetelik tőlük, hogy a 
tárgyalások eredményeit változtatás nélkül fogadják el.
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A képviselőket ezenkívül még az is befolyásolta, hogy jó részük már az 1990-es 
választásokra gondolt. így több ízben bizonyítani akarták választóik előtt, hogy nem 
függenek többé a párttól és a régi hatalmi szerkezettől. Függetlenségét bizonyítandó, 
a parlament tehát nem elégedett meg azzal, hogy egyszerűen törvényerőre emelje a 
Politikai Egyeztető Tárgyalások eredményeit. Bizonyos pontokon a honatyák radiká
lisabb álláspontra helyezkedtek, mint a hatalom és az ellenzék közötti kompromisz- 
szum, gyorsítván ezzel a magyarországi kommunizmus bukását.

A parlament által megszavazott legfontosabb törvények, amelyek ezúttal formáli
san is véglegesítik az államszocializmus felszámolását, a következők:

a) Az 1949-es Alkotmány módosítása, amely az ország alaptörvényének jellegét 
teljesen megváltoztatja:

-  ami az államformát illeti, Magyarország ezentúl parlamentáris köztársaság. A 
„népi demokráciának" tehát vége. Az 56-os forradalom évfordulóján ünnepélyesen ki 
is kiáltják a köztársaságot;

-  felszámolják az Elnöki Tanácsot, amely a parlament funkcióit bitorolta az állam
szocializmus rendszerében. Létrehozzák a köztársasági elnök intézményét, s a tisztsé
get átmenetileg az országgyűlés elnökére ruházzák;

-  kinyilvánítanak egy sor, igen nagy fontosságú alkotmányos elvet:
•  a szocializmus helyett Magyarország a polgári demokrácia és az európai szocia
lista mozgalmak értékeit tekinti magára nézve érvényesnek és követendőnek;
•  a többpártrendszer, s vele a pluralizmus, bekerül az alkotmány szövegébe;
•  kinyilvánítj ák a pártok és a hatalom szétválasztását: a politikai pártok közvetlenül 
semmiféle hatalmi funkciót sem gyakorolhatnak. Politikai intézményt pártként 
egyetlen csoportosulás sem irányíthat, és semmiféle párt nem képviselheti az álla
mot külföldön. Legitim politikai cselekvés tehát csak az alkotmány által intézmé
nyesen rögzített formákban képzelhető el;
• az alkotmányos elvek között proklamálják a közösségi és a magántulajdon egyen
jogúságát.
Ezek a módosítások az alkotmány természetét teljes mértékben megváltoztatják Az 

igazságügyi miniszter szerint az alkotmánymódosítás kapcsán „minőségileg alakul át 
a kormányzati berendezkedés" Magyarországon, mivel az új törvény „biztosítja a 
közjogi döntési centrum (köztársasági elnök, kormány és parlament) elsődlegességét 
az állam kormányzásában" a párt korábbi elsődlegességével szemben. A pártok ezen
túl csak a közvélemény megnyilvánulásának eszközei és a pluralizmus biztosítékai 
lehetnek Mint ezt egy vezérőrnagy képviselő helyesen megjegyezte: az új törvény 
megszavazása „a pártállam megdöntését jelenti... a képviselők a trónfosztást ily módon 
elvégzik".

b) Az októberi ülésszakon a parlament a Büntető Törvénykönyv több, a szocialista 
rend és államforma védelmével kapcsolatos paragrafusát is módosította. Ezzel végle
gesen megszűnt a politikai szabadságjogok gyakorlásának bűnténnyé nyilvánítása.

c) Az ülésszak következő fontos lépése a pártok működési feltételeinek -  azaz a 
politikai pluralizmus megvalósulásának -  biztosítása volt:

-  a kormány kezdeményezésére, a törvényhozók nem követik a pártkongresszus 
kétharmados többséggel hozott határozatát: a párttörvény megtilt minden politikai 
szervezkedést a munkahelyeken. A parlamenti választások előtt 90 nappal ezeket a 
pártszervezeteket meg kell szüntetni;

-  a törvény a pártok finanszírozásával kapcsolatban kimondja, hogy a közigazgatási 
szervek, az állami vállalatok és a külföldi államok nem nyújthatnak a pártoknak 
semmiféle pénzügyi támogatást. A politikai szervezeteket a költségvetés a választáson 
elért eredmények szerint támogatj a. A pártok költségvetését minden évben nyilvános
ságra kell hozni.
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d) Ami a választási rendszert illeti, a képviselők megváltoztatják a politikai egyez
tető fórum megállapodását. Az egyéni választókerületek számát megnövelik az orszá
gos lista rovására. Ez a módosítás az MSZP számára kedvezőtlen, mivel -  mint ahogy 
azt az időközi választások is mutatták -  az egyéni választókerületekben a volt kom
munistáknak kevés az esélyük arra, hogy a második fordulóban megszerezzék a 
mandátum elnyeréséhez szükséges többséget.

e) A munkásőrséggel és a pártvagyonnal kapcsolatban a parlament a következő 
intézkedéseket hozza:

-  elhatározzák a munkásőrség azonnali és utód nélküli felszámolását. A „párthad
sereg" likvidálását -  a fegyverek, illetve az ingó és ingatlan javak átadását, valamint 
az alakulatok és az állomány felszámolását -  kormánybiztosra bízzák;

-  a párt javaival kapcsolatban kimondják, hogy a parlamentnek 1990. január 31. előtt 
rendelkeznie kell az ingatlanok sorsa felett. Mivel a pártvagyon körvonalai nem 
egészen tiszták, szintén kormánybiztosra bízzák egy végre pontos leltár felvételét. A 
parlamenti vita alkalmával a közvélemény tudomására jut, hogy az MSZMP 1384 
épületet tartott kizárólagos használatban, s hogy további 1500 épületet más társadalmi 
szervekkel osztott meg. Ugyanígy kiderül az is, hogy 1968 óta a párt 54 milliárd forint 
költségvetési támogatásban részesült, s hogy 1989-ben 900 millió forintot kapott;

-  a pártvagyon felhasználásával kapcsolatban a parlament elhatározza, hogy az 
épületeket az új pártok, a szociális létesítmények és az új intézmények között kell majd 
elosztani.

f) Zavaros helyzet alakult viszont ki a köztársasági elnök intézményét illetően. A 
parlament egyrészt magáévá teszi az egyeztető fórum kompromisszumát, és elhatá
rozza, hogy azonnali hatállyal népszavazással elnökválasztás lesz, bár az első 4 éves 
periódus után az elnök megválasztása ismét visszakerül majd a parlament jogkörébe. 
Közben azonban azok a szervezetek, amelyek nem írták alá a fórum döntését, elhatá
rozzák, hogy népszavazást kezdeményeznek Ez utóbbi célja az, hogy az elnökválasz
tásra csak a parlamenti választások után kerüljön sor. Mint ismeretes, október végére 
sikerül is ezeknek a szervezeteknek majd 200 000 aláírást összegyűjteniük, s így, annak 
ellenére, hogy a parlament megszavazta az elnökkel kapcsolatos törvényt, a január 
elejére kitűzött elnökválasztást el kell mégis halasztani. Helyette a népi kezdeménye
zésnek megfelelő népszavazást írják ki.

3. Az 1989. november 26-i népszavazás

E tanulmány keretében nincs mód a népszavazással kapcsolatos viták, illetve a válasz
tási kampány leírására. A kommunizmus végét jelentő folyamat szempontjából itt az 
eredmény a fontos: aránylag kismértékű részvétellel (58%) és gyenge, de kétségtelen 
többséggel, a választók végül is elvetették a Politikai Egyeztető Fórum kompro
misszumát, és az ezt szentesítő parlamenti törvényt. A szuverén nép tehát elhatározta, 
hogy nem kerül sor elnökválasztásra a parlamenti választások előtt.

Valószínű, hogy Pozsgay Imre személye, illetve a viszonylag gyenge elnöki hatalom 
nem jelentett volna jelentős veszélyt az új magyar demokráciára. Mindezek ellenére, 
ha még a parlamenti választások előtt egy volt kommunistát választanak elnöknek, ez 
jelentett volna bizonyos rizikót, főleg, ha visszaemlékezünk a szeptemberben kiala
kult helyzetre, amikor az SZDSZ és a FIDESZ hozzáláttak a népi kezdeményezéshez 
szükséges aláírások összegyűj téséhez. A pártkongresszus előtt a720 000 tagot számláló 
MSZMP szervezetileg még érintetlen volt, és hallani sem akart arról, hogy kivonuljon 
a munkahelyekről. A munkásőrség is mozgósítható volt még, hiszen állományát és 
struktúráit csak október végén likvidálja majd a parlament. Ha az elnök egyetlen 
fontos jogosítványát, a parlament feloszlatásának jogát és a párt ekkor még meglévc
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eszközeit tekintetbe veszzük, akkor nem állíthatjuk, hogy egy esetleges államcsíny 
már szeptemberben is teljesen kizárt volt. Ekkor még nem látszott biztosnak, hogy a 
választások egyértelmű parlamenti többséget teremtenek, és a bizonytalan parlamenti 
helyzet, amely állandó válságokkal jár, nagy lehetőség a diktatórikus rendteremtés 
számára. Nem volt tehát oktalan egyes ellenzéki politikusok félelme attól, hogy az 
elnöki hatalom biztosítása az ekkor még jobbára érintetlen kommunista párt egyik 
vezetője számára fenntartotta volna azt a lehetőséget, hogy az eljövendő esetleges 
válságok demokratikus megoldása helyett a múlt erői az erőszakos megoldások vala
melyikét preferálják

Ezt a veszélyt szüntette meg véglegesen a népszavazás eredménye.

•

A pártkongresszus, a parlament, illetve a november 26-i referendumon résztvevő 
választók megadták a kegyelemdöfést a kommunista rendszernek Végére jutott és 
teljes sikerrel zárult az a folyamat, amely az egyesülési szabadság elismerésével és a 
pluralizmus elfogadásával kezdődött. A hatalom és az ellenzék szeptemberi kompro
misszumát követően az utolsó pártkongresszus lényegében felszámolta az uralkodó 
pártot. Majd a parlamentet, megváltoztatva a Politikai Egyeztető Tárgyalásokon elfo
gadott kompromisszumot, illetve a pártkongresszus döntéseit, felszámolta azokat az 
infrastruktúrákat, amelyek egy esetleges visszarendeződés sikerét garantálni tudták 
volna (munkásőrség, üzemi pártszervezetek, pártvagyon). S végül, a népszavazás 
jóvoltából az idő előtti elnökválasztásra sem került sor, amely lehetővé tette volna a 
volt állampárt képviselőinek, hogy az új intézmények középpontjában maradjanak

Megnyílt tehát az út egy minden kötöttségtől mentes új demokratikus rendszer 
előtt. A politikai átmenet a legoptimálisabb formában sikerült: szakításként, anélkül 
hogy a letűnt rendszernek sikerült volna megfertőznie néhány féldemokratikus elem
mel az újonnan induló intézményes demokrácia formális tisztaságát.

Magyarországon a pártállam felszámolása 1989 végén nemcsak a kinyilvánított 
szándékokban vagy a törvények elvont paragrafusaiban vette kezdetét. Egy sor 
konkrét intézkedés azonnal megrendítette a totalitarizmus infrastruktúráit, s ezáltal 
egy esetleges visszarendeződés erőinek kezéből kiütött minden fegyvert. A párt 
tömegpárt jellege megszűnt, a munkahelyek és a közigazgatás depolitizálása megkez
dődött, és a fegyveres erők feletti rendelkezés is a kormány kezébe került át.

Ezt a folyamatot nem a tömegek nyomása vagy a társadalmi mozgalmak hatása 
vezette sikerre, hanem az ellenzék egységes fellépése tette lehetővé. A sikert végső 
soron az hozta meg, hogy a kerekasztal képviselői felismerték: a demokratikus intézmé
nyek logikájához való következetes ragaszkodás halálos csapást mérhet az állampárt struk
túráira. A magyar példa azt látszik igazolni, hogy amikor a körülmények nyomására 
a párt -  az egyesülési jog s a pluralizmus elismerésével -  kénytelen lemondani hatalmi 
eszközeinek használatáról, a demokrácia logikáját semmi sem képes többé megállítani.
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MIÉRT NEM GYŐZÖTT 
A REFORMKOMMUNIZMUS?

Sehol másutt a reformkommunizmusnak nem volt akkora esélye a győzelemre, mint 
Magyarországon. Politikailag a talaját előkészítette volt Nagy Imre 1953 és 1955 közötti 
miniszterelnöksége. Ideológiailag a magyar kommunista párt már Kádár János veze
tése alatt elfogadta a piacgazdaság gondolatát (1964-1968), az érdekpluralizmust, a 
tudományos kutatás szabadságát, sőt egyfajta kulturális többhangúságot is, ideértve 
a magánélet és a tömegszórakoztatás eléggé messzemenő felszabadítását a merev 
ideológiai kontroll alól. A magyar állapotoknak ez a relatív lazasága („liberalizmusa") 
köztudomású volt, még ha ki-ki más és más értelmezést fűzött is hozzá.1

Kevesebb szó esett arról, ami pedig szintén igaz, hogy a Szovjetuniótól és a szovjet 
blokk többi országától eltérően, a magyar kommunista pártba 1953-tól a végső össze
omlásig mindig volt valamiféle reformszámy, sőt annak képviselői a párt- és államirá
nyítás némely területén (gazdaság, kultúra), olykor hosszabb időn keresztül is, vezető 
szerepet játszottak Ha mindez nem így lett volna, akkor a Kádár-utódlás politikai 
képlete is másképp alakul. A Pozsgay-féle reformkommunizmus nem a semmiből 
lépett elő.

A kérdés, amelyet ebben az írásban igen tömören, szinte tézisszemen szeretnék 
megválaszolni, a látszólag ellenállhatatlanul felfelé ívelő (magyar) reformkommuniz
mus kudarcával kapcsolatos. A Pozsgay Imre és Nyers Rezső személyéhez és irányza
taihoz kapcsolódó reformtábor még az utolsó előtti menetet is megnyerte, hiszen 1989 
őszén teljesen a kezébe ragadta az MSZMP vezetését. Mivel magyarázható, hogy a 
végső győzelem mégsem az övé, vagyis hogy a célba nem a reformkommunizmus, 
hanem egy tökéletesen más, még szocialistának sem mondható politikai erő futott be?

A kiemelkedő „okok", mint minden komplex történelmi helyzetben, annyira ösz- 
szefonódnak, hogy csak némi erőltetéssel lehet őket logikailag szétválasztani. Mégis 
ezt fogom megkísérelni, már csak azért is, hogy világosabbá tegyem, miben volt a 
magyar végjáték sajátos. Az értelmezés egyik legfontosabb kérdése ugyanis az, hogy 
a közép-európai térségben a kommunizmus nagyjából mindenütt ugyanarra a végre 
jutott, holott az előzmények egészen mások voltak az NDK-ban, mint Magyarorszá
gon, Lengyelországban, mint Csehszlovákiában. Ezért csak olyan magyarázat fogad
ható el, amely ezzel a furcsasággal is számot vet.

Az okok első csoportjába azok az unalomig ismert körülmények tartoznak, amelyek 
a kommunizmust mint kormányzati, gazdaságfejlesztési és hatalmi rendszert lejárat
ták  Ide sorolom nemcsak a gazdaság csődjét, hanem az ismétlődő reformkísérletek 
sikertelenségét is, az egyre súlyosbodó infrastrukturális, technikai és civilizációs 
lemaradást a nyugati -  „tőkésnek", azaz a szocializmus antitézisének beállított -  
világgal szemben; mindenféle társadalmi és nemzeti baj felhalmozódását, a környe
zetpusztulástól a demográfiai problémáig; végül, de nem utolsósorban pedig annak a 
történelmi tőkének az elherdálását, amelyet a magyar kommunizmus történetében
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Nagy Imre jelentett. Nagy Imre neve itt gyűjtőszó: mindazokat az emancipációs, 
függetlenségi és nemzeti törekvéseket jelenti, amelyekre a reformkommunizmus po
zitív módon, azaz mint saját hagyományra hivatkozhatott volna, ha ezt nem a kapu
zárás előtt kezdi. Ezt azért húzom alá, mert a kommunizmus népi elutasításának egyik 
fő indoka a szovjet csatlósság. Ez ugyan megmásíthatatlan adottság, ódiumát azonban 
ellensúlyozhatta volna a Nagy Imre-örökség idejekorán való, célszerű felhasználása.

Ezt persze szinte lehetetlenné tette a Kádár-kormányzat eredete. Pozsgay Imre a 
jelek szerint tisztában volt azzal, hogy 1956 rehabilitálása nélkül nem lehet az ország 
többségi közérzületéhez visszatalálni, csakhogy ez a rehabilitálás, több mint harminc
évi ellenpropaganda után, s az áldozatok sorsának felháborító rendezetlenségét is 
tekintetbe véve, végül is nem vezethetett másra (ezt Kádár mindig is tudta!), mint a 
rendszer feletti legsúlyosabb -  mert morális természetű -  ítélethez. Ha ez nincsen, 
talán minden lehetséges lett volna. Mert e bűnhöz képest minden más (a gazdasági 
csőd, a civilizációs lemaradás stb.) bocsánatos, vagy legalábbis helyrehozható hiba 
volt.

A diszkreditáló tényezők azonban egymagukban nem magyarázzák a reformkom
munista perspektíva kudarcát, pontosabban: túlhaladását. A magyar fejlődést ugyanis 
nem szabad a szovjet blokk egészéből kiszakítva vizsgálni. Magyarországon a reform
kommunizmus több ízben volt „nyerő" helyzetben: 1954-ben, 1968-ban, sőt -  pusztán 
belső párterőviszonyok szerint -  1988-89-ben is. A korábbi nyerőhelyzetekben (az 
utolsó felvonást ideiglenesen tegyük zárójelbe) azért maradt el a győzelem, mert 
Moszkva beleszólt az események menetébe. Ez különben nemcsak magyar tragédia: a 
kommunizmuson belüli reformerők Lengyelországban, Csehszlovákiában, sőt Kelet- 
Németországban is kerülhettek volna -  Lengyelországban többször is -  uralkodó 
helyzetbe, ha a mérvadó szovjet vonal nem olyan, amilyen. Még fontosabb ennél, hogy 
a szovjet főhatóság és a „szocializmus" -  valamiféle szocializmus -  egészen 1989-ig a 
kelet-közép-európai lét elmozdíthatatlan adottságának tűnt. Minden változás, a sza
badságszélesítő csakúgy, mint az ellenkezője, kizárólag a szovjet szocializmus kerete
iben, annak valamilyen változataként volt elképzelhető. Moszkva tehát a reformkom
munizmusnak nemcsak a végzete, hanem a legfontosabb esélye is volt.

Itt térek át az okok második csoportjára, amely ez esetben egyetlen személyt jelent, 
illetve egyetlen névben foglalható össze: Gorbacsov. Képzeljük el -  a gondolatkísérlet 
egy történelmi helyzet logikai elemzésében mindig termékeny módszer - ,  hogy 
Moszkvában 1988-89-ben nem Gorbacsov, hanem egyfajta Andropov van uralmon. 
Vagyis némi változásra, némi kísérletezésre nyílik lehetőség, de szó sem lehet a 
birodalmi -  és ami ennél még fontosabb: az ideológiai -  keretekből való kilépésre. 
„Modernizáció": igen, „Nyugat felé nyitás": igen -  de csakis „a szocializmus", vagyis 
a kommunista egypárturalom keretei között. Ha ezt a korlátozó feltételt -  amely
1989-ig magától értetődő volt -  visszavetítj ük a Kádár-utódlás korszakára, akkor ebből 
egyfajta mérsékelt reformkommunista előrelépés lehetősége kerekedik ki. Pontosan 
az, ami 1988 végéig „nyerőnek" látszott. Hogy a magyar nép érzelmei a szovjet 
kommunizmussal szemben milyenek voltak -  ekkor vagy korábban - , az mit sem 
változtatott volna a keretek érinthetetlenségén. Maradt volna a kommunista fontolva 
haladás mint „adekvát válasz" a gazdasági csőd, a Nyugattal való versenyfutás stb. 
kihívásaira. Attól kezdve azonban, hogy Gorbacsov -  mindegy, hogy milyen okból -  
feladta a birodalmi és az ideológiai keretekhez való hűség követelményét, a reformkommunis
ták egyszeriben veszélyes és számukra szokatlan versenymezőben találták magukat. 
Elveszítették azt a kiváltságukat, hogy csak ők rúghatnak labdába.

Hadd húzzam alá a fentiekben a „versenymező" gondolatát, vagyis azt, hogy a 
Gorbacsov által meggyújtott zöld fény nem jelentette eleve a reformkommunizmus 
kudarcát. Romániában például egyelőre Iliescu győzött és a kommunista párt Bulgá
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riában is megszerezte a választók (csekély) többségét. Ha a magyar politikai mezőnybe 
nem lépnek be 1988-ban -  s már előtte is -  erős versenytársak, a Pozsgay-vonal igenis 
győzhetett volna. Sőt, jobb személyi adottságok mellett még Grósz Károly is, illetve a 
politikailag és nemzedékileg hozzátartozó apparátus. A Gorbacsov-tényező tehát csak 
a megengedő feltétel volt, nem kiváltó ok. (A Gorbacsov-tényező magyarázatától 
eltekintek, elsősorban azért, mert nem könnyű racionális okot találni a birodalmi 
politikában bekövetkezett irányváltásra. A Nyugattal való jó viszonynak nem volt 
feltétele a csatlós országok függetlenedési törekvéseinek elismerése.)2

A versenymező vonatkozásában fontos, de nem döntő körülmény az, hogy Magyar- 
országon már több mint egy évtizede létezett szervezett politikai ellenzék Az NDK- 
ban nem létezett, Csehszlovákiában pedig csak „morális" ellenállás volt, ennek elle
nére a választás pillanatában -  s ezen nemcsak a parlamenti választást értem, hanem 
a polgároknak a jövőre vonatkozó elképzelését -  a társadalom túlnyomó többsége 
elfordult a kommunizmus minden változatától, még a reformkommunista irányzattól 
is. A szovjet nyomás alól felszabaduló társadalom szemében a reformkommunizmus 
csak a régi rend egy átfestett cégére volt. Az NDK esetében ez kevésbé meglepő, mint 
a Pozsgay-Nyers-féle MSZMP-vel szemben, amelynek hitellevelei régebbre nyúltak 
vissza és politikai programja is átgondoltabb volt. A reformkommunisták hiteltelen- 
sége -  vagy mondjuk: gyenge hitele -  mindenütt abból eredt, hogy személyes múltj uk 
a bukott rendszerhez kapcsolta őket. Igazi ellenálló nem volt köztük (Nyers Rezső is 
csak a passzív ellenállásig ment el). A kommunista mozgalom igazi ellenállói Magyar- 
országon az 56-osok voltak; ők már rég elhatárolták magukat a kommunizmustól. 
Csehszlovákiában az ellenállók a'68-asok és a chartások voltak: jellemző, hogy a 
fordulat pillanatában még a kommunistaságát őrző Dubcek is Havelt választotta, nem 
pedig a „megújult'' kommunista pártot. Lengyelországban a volt marxisták már rég az 
ellenzék soraiban tevékenykedtek A szovjet rendszer Kelet-Közép-Európában is -  hát 
még annál keletebbre! -  túl sokáig tartott ahhoz, semhogy a rendszer bármely belső 
embere is a „nem tudtam", „nem láttam", „nem értettem", „másképp akartam", „rászed
tek engem" érvrendszere mögé bújhatott volna. A hibák és bűnök elismerése, a tiszta 
lappal való újrakezdés már húsz-harminc évvel korábban is nehéz lett volna3,1989-ben 
azonban egyszerűen nevetséges volt. Túl sok elhallgatást, kegyes hazugságot, izzad- 
ságos átértékelést követelt.

Most pedig lássuk a „versenymező" másik oldalát: ez lesz az okok harmadik cso
portja. Mindjárt előrebocsátom, hogy itt nem politikai pártokról és mozgalmakról lesz 
szó. A reformkommunizmus erős ellenféllel találta szembe magát, de ez az ellenfél nem 
személyekben és nem politikai csoportokban testesült meg. Az új politikai mozgalmak, 
mint tudjuk, mindenütt gyengék A kommunizmus helyére lépett antikommunista 
demokráciának egyelőre nincsen erős politikai, gazdasági, államigazgatási személyze
te. Viszont van meggyőző hivatkozási rendszere („a Nyugat") és eszmei dinamikája. 
Hogy ezek a -  szinte megfoghatatlan, spirituális -  tényezők milyen erősek, ezt legin
kább Magyarországon lehetett érzékelni, mégpedig 1989 nyarán, amikor is a még 
helyén álló, s teljes fegyverzetét (pártapparátus, hadsereg, munkásőrség stb.) birtoko
ló hatalom lépésről lépésre hátrált meg egy szinte láthatatlan ellenfél előtt. Igaz, ez a 
hatalom akkor már telj es morális szétesésben volt.4 Az 1989. nyári pótválasztások pedig 
előrevetették egy totális választási vereség árnyékát. A baj azonban még ennél is 
mélyebben volt: a hatalomnak nem voltak érvei. Sem olyan, amiben ő maga hitt, sem 
olyan, ami a láthatatlan ellenféllel szembeállítható lett volna. Ennélfogva az ellenzék
kel folytatott tárgyalásokban egyik engedményt a másik után kellett tenni. Egy olyan 
fél javára, amely úgyszólván semmi fizikai erővel nem rendelkezett és nem is volt 
egységes. Vajon Grószék ellenállása esetén „mozgósítani" tudta volna-e ez az ellenzék 
az utcát? Fölöttébb kétséges.
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A dolog lényege az, hogy az állampolgári egyenlőség elvének mégoly óvatos, 
mégoly körülbástyázott elfogadása után nincs megállás a lejtőn. Ez a jogi elv ugyanis a 
politikai életre kiterjesztve maga után vonja mindazon hallgatólagos (de annál tény
legesebb) privilégiumok ellehetetlenülését, amelyekre a párthatalom épül. Más szóval 
nincs, mert nem képzelhető el úgynevezett „szocialista alkotmányosság". Vagy alkot
mány van, mármint mindenkire egyformán kötelező szabályok rendszere, vagy „szo
cializmus" (a szó párthatalom értelmében). Ez a reformkommunizmus belső buktatója, 
mint ahogy azt szemünk előtt tapasztalja meg a Szovjetunió reformdiktárora. És 
megfordítva, erre épül a politikai szabadság dinamikája, amely mindenütt, nemcsak 
Magyarországon, igen hamar elvezetett a kommunista párt diktátori szerepének és 
vezetői csalhatatlanságának a nyilvános, előbb csak szóbeli, aztán tettleges opponálá- 
sához, végül pedig az eltörléséhez. A „reformkommunizmus" ebben a folyamatban 
csak egy állomás lehet, amelyet azonban a polgári egyenlőség dinamikája szükségkép
pen túlhalad. Ebben az értelemben a reformkommunizmus kudarca szükségszerű, 
győzelme ugyanis önmagát semmisíti meg.

Ezzel vázlatom végére is értem. Talán sikerült világossá tennem, hogy két dologról 
volt párhuzamosan szó: reformkommunizmusról és reformkommunistákról. A re
form kommunizmus győzelme politikai lehetetlenséget tartalmaz. (Gazdaságit is, de 
ennek elemzésére itt nem volt mód.) A reformkommunisták sikere azonban soha nem 
volt lehetetlen, s még a jövőben is elképzelhető. Magyarországi kudarcuk olyan 
történelmi tényezők következménye, amelyeknek láncolata 1953-ig nyúlik vissza 
(vagy éppen 1945-ig). Átmeneti sikerük 1988-89-ben elvben még lehetséges volt, 
gyakorlatban egy senki által előre nem látott új politikai helyzet miatt vallottak 
kudarcot.5

JEGYZETEK

1 Az én értelmezésemet 1. A párizsi toronyból c. most megjelent könyvemben (Cserépfalvi, 1990), 
nevezetesen annak a kádári konszolidációról szóló fejezetében.

2 A magyarázat kulcsa mégis valahogyan „a Nyugat"-1. erre vonatkozóan A Gorbacsov-talány 
c. írásomat az Európai Szemlében (4. szám, 1991).

3 Magyarországon 1954-ben, Csehszlovákiában pedig 1968-ban volt erre elvi lehetőség, de 
hogy ennek milyen további esélyei lehettek volna, azt a Gomulka-kormányzat 1956 utáni 
működése mutatja. Hogy a „prágai tavasz" külső beavatkozás nélkül merre fejlődött volna, 
ez húsz éve nagy vita tárgya.

4 Ezt részletesebben elemzem fentebb hivatkozott könyvem Mitől omlott össze c. fejezetében.
5 Pozsgay Imre természetesen lehetett volna Elnök, de az állam, amelynek élére kerül, már 

nem lett volna, még ha akarja is -  de ekkorra már nem is akarta -  kommunista köztársaság.
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SEM MEGOSZTOTTSÁG, SEM EGYSÉG?
(Az európai integráció és dezintegráció dialektikája)

„A pillanat, mikor beszélek, már távol van tőlem." Hogy is lehetne ma Európáról szólni 
anélkül, hogy e híres vers eszünkbe ne jutna? Valójában lehetetlen jelen időben 
beszélni Európáról. A kétpólusú Európa, a két szövetségi, gazdasági, politikai és 
ideológiai rendszerre, a két nagyhatalomra, a két Németországra bomlott Európa már 
a múlté.

És a holnap Európája? Ezt egyesek számára az 1992-es bűvös dátum jelképezte. De 
ma már nemcsak az Egységes Piac megvalósulásának dátumát tartják bizonytalannak 
(ahogyan Ralf Dahrendorf megjegyezte: „1992 biztosan eljön, csak az a kérdés, hogy 
mikor?"), hanem már az új Európa orientációjával és határaival kapcsolatban is kétsé
gek merültek fel. Az integráció, a piac és a demokrácia kétségtelenül általánosan 
elfogadott értékké vált mind Keleten, mind Nyugaton. Az 1992-es időpontot megerő
sítette Kohl és Mitterand 1990. áprilisi ama kezdeményezése is, hogy két év alatt 
valósítsák meg az európai politikai egységet és biztonságot. S végül az is igaz: Európa 
népei és vezetőik egyre inkább úgy látják, hogy az Európai Közösség által elfogadott 
terv az egyetlen ígéretes út Európa mint egész számára. Kelet-Európa felszabadulása 
és a szovjet gyarmatbirodalom felszabadulási mozgalmai kapcsán mégis sokan fölte
szik a kérdést: 1992 helyett nem inkább 1914-nél kötünk-e ki? Azaz: a tegnap Európája 
helyébe a holnapi helyett nem a tegnapelőtti lép-e?

Persze a balkanizáció, a dezintegráció, a polgárháborúk és a forradalmak érinthetik 
a kontinens egy részét is, s biztosan nem tartanak örökké. Az igazi kérdés tehát nem 
a holnapé, inkább a holnaputáné. A „zűrzavarok kora", mely most látszik elkövetkez
ni, háború utáni, posztforradalmi, sőt talán posztnacionalista helyzethez vezethet, 
ahogyan valamikor Nyugat-Európában is, és meghozhatja a liberalizmus és a raciona
lizmus győzelmét. De az is lehet, hogy éppen ellenkezőleg, Nyugat-Európa válik 
Keletté, „harmadik világgá", vagy egyszerűen csak visszahanyatlik saját heroikus, 
barbár múltjába, új vallásokba és új háborúkba, új próféták és új cézárok korába. 
Hacsak a Kelet és a Nyugat találkozása során meg nem valósul a hegeli álom a 
klasszikus egység és erény, valamint a szabadság és a modem béke harmóniájáról.

Az olvasó talán fölöslegesnek tartja majd ezeket a spekulációkat és nem is teljesen 
alaptalanul csak kibúvónak érzi az elkerülhetetlen feladat, Európa új szerkezetének 
felépítése alól. De ezek a spekulációk arra szolgálnak, hogy jelezzék: ebben ai 
egyszerre több irányban mozgó Európában, ahol oly kis területen annyi történelmi 
kor és politikai szerkezet él együtt, alapvetően átalakultak a modellek és az intéz
mények kiépítésének játékszabályai. Döntésekre és politikai institúciókra nagyobb 
szükség van, mint bármikor, sürget az idő, de azt, hogy ezek az intézményei 
mikorra születnek meg, senki sem tudhatja. A társadalmi folyamatokat a hideghá 
ború idején az államok és főként a szövetségi rendszerek erős gátak közé szorítot 
ták, kanalizálták, vagy elfőj tották A régi és az új struktúrák mára eltűntek, átalakultak
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vagy tartalmatlanná váltak, mert a különböző társadalmakban egymásnak ellentmon
dó folymatok zajlanak.

A folyamatok ama három típusát érdemes megkülönböztetni, melyek alkalmazha
tók az európai fejlődés leírására. Ezek: a diplomáciai és katonai stratégiák kölcsönha
tása, az érdekek (különösen a gazdasági érdekek) kölcsönös függése és a társadalmak 
egymásra hatása (különösen ami az emberek mozgását, törekvéseit és az eszméket 
illeti). A folyamatok mindhárom típusára j ellemző, hogy ritmusuk és mértékük időben 
változó. De egymásra is hatnak, és bár mindegyiknek megvan a maga logikája és 
dinamikája, kapcsolataik következményei nem láthatóak előre. Ezért mindezt a poli
tikai döntéseknél (melyek természetüknél fogva a közvetlen problémákra irányulnak) 
és az intézményi konstrukcióknál (amelyek viszont elkerülhetetlenül hosszú távon 
működnek, és a többoldalú megegyezések kötelmei is lassítják őket) mégis csak 
számításba kell venni, sőt, ami még rosszabb, előre is kell látni.

Jó példa erre a német egyesítés folyamata. Erről gyakorlatilag mindenki (1989 őszéig 
majdnem minden német, 1990 márciusáig Gorbacsov, Mitterand és Mrs Thatcher is) 
azt gondolta, hogy felülről és kívülről „irányítható" lesz majd. De a társadalmak 
kölcsönös egymásra hatása ezt a folyamatot kétféle módon is felgyorsította.

Először is a nyugati prosperitás és a szovjet liberalizálódás együttese a nép türel
metlenségét váltotta ki: ez nyilvánult meg az emigráció és az ellenzéki mozgalmak 
eszkalációjában. Aztán a magyar-osztrák határ és a berlini fal megnyitása növelte meg 
a két Németország kölcsönös függőségét, teljesen lehetetlenné téve a keletnémet 
gazdaság működését. Ezt a helyzetet Kohl kancellár a leghatározottabb módon az 
egyesítés gyorsítására használta fel. A szomszédok és Németország szövetségesei 
előbb lassítani próbálták a folyamatot -  eredménytelenül. Aztán úgy döntöttek, hogy 
inkább követik azt, s minden erejükkel azon igyekeznek, hogy a régi intézmények 
sietős adaptálásával és újak létrehozásával helyet teremtsenek az egyesült Németor
szágnak Európa közepén.

Más szóval, több tendencia figyelhető ma meg, egyrészt, érvényesül a két Német
ország, a két Európa és a két szuperhatalom közeledése; másrészt Nyugat-Európa 
integrációja; de Kelet-Európa dezintegrációja, és a két szuperhatalomtól v d ó  elszaka
dás tendenciája is. E folyamatok közül a kelet-európai kommunista hatalom (és a 
Varsói Szerződés) vége, valamint Németország egyesülése világos, és visszafordítha
tatlan; ezek ereje és sebessége mindenkit meglepett. Ami ma kérdéses, az magának a 
Szovjetuniónak a sorsa (úgy is, mint kommunista rendszernek, s úgy is, mint soknem
zetiségű birodalomnak), valamint Nyugat-Európa jövője (bizonytalan, hogy képes 
lesz-e egyesülni, s ily módon ténylegesen ellensúlyozni Németország növekvő hatal
mát és a Szovjetunió növekvő instabilitását, s hogy milyen kötelékek fűzik majd az 
Egyesült Államokhoz). Ezek lesznek a kilencvenes évek elsőrendű kérdései, ahogyan 
Kelet-Európa és Németország problémája jellemezte a nyolcvanas éveket.

Nyugatról keletre térve három, egymással összefüggő folyamattal találkozunk. 
Ezek: a nyugati és páneurópai szervezetek viszonya; Kelet-Európa azon erőfeszítése, 
hogy visszataláljon az európai útra; s a Szovjetuniónak a cári hatalomtól a demokra
tikus reformok felé fordulása.

Nem tudjuk, mit hoz a jövő. De bármi történjék is, csak azt a következtetést 
vonhatjuk le, hogy Nyugat-Európának sokkal nagyobb fontosságot kellene tulajdo
nítania a Kelet-Európával való kapcsolatának, s ugyanakkor hűségesnek kellene 
maradnia ama vállalkozásához, hogy autonóm hatalmi központot épít e kontinentális 
kereten belül.
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I. NYUGAT: A GYŐZELEM UTÁN

A probléma lényege az 1989-es forradalmak eredményének kétféle aspektusában 
rejlik. Egyrészt az európai kontinens súlypontja keletről nyugatra tolódott, durváb
ban fogalmazva: a Nyugat legyőzte Keletet. Kelet-Németország felbomlott Nyugat- 
Németország nem, a KGST-nek vége, a Közös Piacnak nem, a Varsói Szerződés halott, 
a NATO nem az. Másrészt viszont a fenti párosok nyugati pólusainak súlypontjai -  
épp ezért -  Kelet, de legalábbis Közép-Európa felé tolódtak el. Németország, a Közös 
Piac és a NATO most nehezen emészti meg a győzelmet.

A hajdani NDK beolvadása valószínűleg növeli ugyan Németország gazdasági 
hatalmát és politikai befolyását, s hosszú és középtávon ezáltal egész Európáét is, de 
rövid távon fönnáll az a veszély, hogy Németország veszít belső stabilitásából; csök
ken külső aktivitása s -  Kohl kancellár minden eltökéltsége ellenére -  kevésbé meg
bízható és elkötelezett partnerré válik az európai integráció számára. Mindez persze 
azok miatt a súlyos kulturális, pszichológia, szociális és gazdasági problémák miatt 
következhet be, melyeket 17 millió ember beilleszkedése okoz, olyan tizenhétmillióé, 
akinek 45 éven keresztül teljesen mások voltak a tapasztalatai, anyagi és pszichikai 
téren egyaránt.

Ugyanez a probléma hat -  csak sokkal súlyosabban -  az Európai Közösségre is. 
Németországban megvan annak az esélye, hogy a nehézségek időszaka -  legalábbis 
ilyen akut formában -  csak néhány évig tart majd, de a folyamat az Európai Közösség
ben alapvető strukturális változásokat okozhat. Monnet módszere, mely a békés 
politikai integráció érdekében a kölcsönös gazdasági függést a közös intézményekkel 
kombinálja, rendkívül sikeres ugyan, és az egyetlen reményt jelenti a kevésbé békés 
és kevésbé prosperáló felek számára. Mégis nagyon valószínűtlen, hogy a Közösség 
intézményei -  s főképp ezek jövőbeni kiterjesztése a politikai egységre és a katonai 
biztonságra -  együtt legyen kezelhető a közösség valamiféle kiszélesítésével. Hiszen 
többnyire olyan országokról van szó, melyeknek fejlettségi színvonala, gazdasági 
tradíciói és nemzetközi integrációja minőségileg különbözik a tizenkettekétől.

Az is fölöttébb valószínűtlen, hogy hosszabb ideig fönntartható az „elmélyítés" 
elsőbbsége a „kiszélesítéssel" szemben, noha az előbbit erősen védi a francia kormány 
és bizonyos mértékben a Brüsszeli Bizottság is, és támogatják Európában mindazok, 
akik elsősorban az intézmények működésével és a nyugat-európai szövetség megte
remtésével törődnek. Ha a volt NDK-t felveszik, be lehet-e csukni a kaput Ausztria 
előtt? Ha Ausztria a Közösség része lesz, ki lehet-e rekeszteni Magyarországot? Ha nő 
Németország súlya a Közösségen belül, ez nem Közép-Európa felé húzó erő-e? Vak
nak tettetheti-e magát a Közösség Közép-Kelet-Európa egyöntetű törekvését látva? 
Megbékélhet-e tartósan azzal, hogy külső segítséget nyújt neki és kedvesen azt 
tanácsolja, hogy alakítsa meg saját unióját, mely aztán valamiféle egyesülésre léphet 
majd az Európai Közösséggel? Ha ezek a nemzetek tényleg a demokrácia és a piacgaz
daság felé tartanak, vajon fognak-e még a mainál is jobban erősködni, hogy teljesen 
európaiként kezeljék őket? S e követelésük nem lesz-e jogos? Attól a ponttól kezdve, 
amikor a hidegháború és a megosztott Németország már a múlté, miféle indoka lehet 
annak, hogy a Közösség Nyugat-Európára szorítkozzék, hacsak az nem, hogy ezt 
diktálják a szervezetek optimális méretére vonatkozó pragmatikus megfontolások, 
vagy cinikusabban fogalmazva, az első foglalók előjogai? E megfontolások pszicholó
giailag és erkölcsileg egyre kevésbé védhetők ugyan, de van bizonyos technikai 
érvényességük.

A dilemma elkerülésére a kiszélesítés és az elmélyítés egységes kezelése az egyetlen 
eszköz. A kiszélesítés igénye legyen kihívás, szolgáltasson okot az elmélyítés érdeké
ben, azaz a közös monetáris, politikai és biztonsági rendszer létrehozásáért kifejtett
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energia és elszántság megduplázására. A Közösség kormányainak többsége már erre 
törekszik. S persze ezen dolgozik a Bizottság is, melynek Jacques Delors az elnöke, s 
szerzője a „Bruges-i formulának", melyet 1989. október 17-én az Európa Tanács előtt 
tartott beszédében fejtett ki; eszerint a Kelettel való újraegyesülés minden lépését 
Nyugaton az integráció felgyorsulásának kell kísérnie.

Persze mindezt könnyebb mondani, mint megtenni, mert az egység szélesítésében 
és az elmélyítésben résztvevő partnerek is különbözők, ráadásul -  hogy úgy mondjuk
-  az órájuk sem egyformán jár. Változékony geometriájú, „á la carte", vagy „többse
bességes" Európa -  ilyen szlogenekkel jellemezték olykor az európai integráció folya
matát. Ezek ma még érvényesebbek, mint valaha, különösen, amikor a Kelet-Európá- 
hoz fűződő viszony problémájáról van szó. De az iránynak nem szabad változnia: a 
cél végül is a kontinens egészére kiszélesített Közösség (kivéve a Szovjetuniót, mely 
azt hiszem, tartósan, de legalábbis még nagyon hosszú ideig kívül marad; erre később 
visszatérek).

S mindezt kettős folyamatnak kell végigkísérnie: a Közösség politikai megerősíté
sének és tevékenységi iránya Kelet felé fordulásának. Nem lehet eléggé hangsúlyozni: 
a Közösség és egész Európa hanyatlása vagy bukása mennyire e kombináció sikerétől 
vagy bukásától függ.

A NATO esetében a probléma még súlyosabb és a jóslatok is kevésbé optimisták. A 
gazdasági közösség könnyűszerrel túlélheti a KGST-t, sőt még hasznot is húzhat a 
bukásából, de a Varsói Szerződés feloszlása a szovjet katonai fenyegetés gyengülése, 
legalábbis a közvetlenül belátható időben, sokkal komolyabb problémát jelent a 
NATO túlélése szempontjából. Végtére is egy katonai szövetség (magával a militáris 
szervezetről nem is beszélve) nehezen prosperálhat potenciális ellenfél nélkül. S ez 
nem azt jelenti, hogy a NATO kemény magját alkotó amerikai csapatok és nukleáris 
fegyverek jelenlétére nincs már szükség Európában. Másrészt, a NATO szabad orszá
gok önkéntes szövetsége -  eredetében és természetében is - ,  alapvetően különbözik 
a Varsói Szerződés szervezetétől a Brezsnyev-doktrína és a szovjet túlsúly eszközétől. 
Nincs tehát szükség arra, hogy e szövetség kövesse a sírba a Varsói Szerződést. Persze 
bármennyire is érvényes ez a gondolatmenet e sorok írója számára, nem feltétlenül 
meggyőző a közvélemény szemében általában.

Ellenvetésbe ütközik az az érvelés is, mely szerint a NATO-t olyan politikai szerve
zetté kéne átalakítani, amelynek elsőrendű feladata a fegyverkezésről és leszerelésről 
szóló egyezmények lebonyolítása lenne. Az ellenérvek így szólnak: attól a pillanattól 
kezdve, hogy a Varsói Szerződés minden egyes országának önálló politikája lesz e 
téren, nehezen elképzelhető, hogy a fegyverkezésre vonatkozó tárgyalások két szö
vetség között folyjanak, s hogy nem függnének szorosan legalábbis a politikai kap
csolatoktól, melyek feltehetőleg főleg két fél között vagy a CSCE (Európai Biztonsági 
és Együttműködési Tanács) szintjén zajlanak majd.

S végül, még ha a NATO és a nukleáris fegyverek továbbra is az európai biztonság 
kemény magjának szerepét játsszák majd, már nem határozhatják meg a Nyugat-nyu- 
gati és Nyugat-keleti kapcsolatok átfogó rendszerét. A NATO és a nuldeáris fegyverek 
már csak a hátteret, valamiféle védőhálót, vagy a szükséges, de diszkrét biztonságot 
jelenthetik. A főszerepet inkább az összeurópai szervezetek játsszák majd, s a döntő a 
gazdaság lesz, nem pedig a biztonság, és főképp a kétoldalú kapcsolatok, az univer
zális feladatkörű szervezetek, nem pedig a szövetségi rendszerek.

A dolgok ilyen alakulásának fő oka -  a Varsói Szerződés összeomlása és a szovjet 
katonai fenyegetés csökkenése mellett -  persze Németország egyesülése. Az ma már 
vitathatatlan, hogy Németország -  Moszkva eredeti elképzelésével ellentétben -  nem 
lesz semleges. Azonban ennek ára van. Minden bizonnyal egész Európa semlegesíté
sével vagy maguknak a szövetségi rendszereknek feloszlatásával kell fizetni.
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Ami ma, a szovjet belegyezés után máris kirajzolódik: az egyesült Németország a 
NATO-nak tagja lesz, de a régi NDK nem integrálódik szorosan és még néhány évig 
menedéket nyújt a szovjet csapatoknak. Feltételezhetjük, hogy az egyesülés lendüle
tével Kohl kancellár megnyeri az össznémet választásokat.* A NATO jelenléte Német
országban, illetve Németország jelenléte a NATO-ban lényegi és gyakorlati lesz, nem 
pedig szimbolikus, mint ahogyan az SPD szeretné. Vajon ez a papíron oly kielégítőnek 
látszó megoldás mennyi ideig működhet a gyakorlatban, hacsak a Szovjetunió fel nem 
lép, új, valós katonai fenyegetéssel? A német vélemények persze korántsem olyan 
egybehangzók az egységesítés kérdésében, mint azt sokan, főleg külföldön gondolják; 
de kétségtelenül létezik az a német akarat, hogy megszűnjék szuverenitásuk korláto
zása, mely a második világháború elvesztésének és a hidegháborúnak következménye 
volt. Ha a Varsói Szerződés felbomlik és a Szovjetunió veszélytelenné válik, akár mert 
egyszerűen barátságosabb lesz, akár, mert lekötik belső konfliktusai, az még mindig 
kérdés marad, hogy a németek ilyen körülmények között meddig fogják eltűrni 
területükön a nukleáris csapatok és fegyverek, különösen az amerikaiak jelenlétét? S 
vajon az amerikaiak, akiknek szintén szembesülniök kell a keleti helyzettel, a német 
magatartással, de saját költségvetési korlátaikkal és prioritásaikkal is, meddig tartják 
még csapataikat és nukleráis fegyvereiket Európában, s főképp egy ilyen nem túl lelkes 
N émetországban?

Ha van egyáltalán értelme bármiféle jóslatnak a mai Európában, kis kockázattal 
megjósolható, hogy néhány év múlva német földön már nem lesznek nukleáris 
fegyverek, s talán külföldi csapatok sem. Azoknak jelenlétét, melyek mégis maradná
nak, azzal indokolják majd, hogy inkább a „biztonságérzetet"1 szolgálják, nem a 
támadást, azzal, hogy a fegyverzet fölötti puszta uralomra szolgálnak, s nem védelem
re, azzal a világ és Európa közös biztonságához járulnak hozzá, nem pedig a Nyugat 
védelmét szolgáló szövetséghez.

Mindegyik oldalon sokan örülnének, ha a fejlődés ilyen irányt venne. Az európai 
biztonság régi problémái a kelet-nyugati egyensúllyal kapcsolatban még nem tűntek 
el ugyan teljesen, de az biztos, hogy a hidegháború vége már a biztonság új kérdése
inek sorozatát vetette fel. Nem beszélve a biztonság nem katonai -  gazdasági, szociális, 
ökológiai stb. -  dimenzióiról, világos, hogy az új Európában az erőszak veszélye 
elsősorban a növekvő keleti nacionalizmusból, az olyan soknemzetiségű államok, 
mint a Szovjetunió és Jugoszlávia felbomlásából, és a balkáni kisebbségi, illetve 
határproblémákból ered. Ebből a szempontból a NATO, a francia vagy a brit nemzeti 
nukleáris erők hasonló helyzetben vannak: aligha tudják ugyanis, mi tévők legyenek 
egy jugoszláviai polgárháború, egy baltikumi szovjet beavatkozás, vagy egy román
magyar konfliktus esetén.

A fegyveres erők esetleges bevetése az egyes országokon belüli vagy az országok 
közötti konfliktusok során, sokkal inkább a háború előtti Európára vagy a mai harma
dik világra jellemző, semmint az utóbbi negyvenöt év kelet-nyugati konfrontációjára.

S minthogy a problémák megelőzéséről, megoldásáról vagy (reálisabban) kezelésé
ről és behatárolásáról van szó, ez inkább a Société des Nations vagy az Egyesült 
Nemzetek tevékenységi körébe tartozik, s nem a NATO-éba. A háború óta először 
(kivéve Ciprus esetét), elérkezhet Európában a közvetítés, a kiküldött megfigyelők és 
a nemzeközi béke erőinek ideje.

Vajon arra kell-e számítanunk, hogy az ENSZ újra aktivizálódik és tevékenységét 
kiterjeszti Európára is? Esetleg arra, hogy a biztonság területén igazi szerepet jut majd 
az olyan regionális szervezetnek, mint az Európai Biztonsági és Együttműködési

* Megnyerte. (A szerk.) 
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Tanács (CSCE, Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe)? A „helsinki 
folyamat" az emberi jogokat és a hidegháború meghaladását jelentette Európa számá
ra. Lehet, hogy az „Atlanti-Óceántól az Uraiig" terjedő Európa, a „Közös Európa-ház" 
kollektív biztonsági rendszere létrehozásának eszközéül a CSCE intézményesítése 
szolgál majd. Csak az a bökkenő, hogy senki sem tudja, miben is állna ez a rendszer, 
ráadásul a kollektív biztonság megteremtésére irányult korábbi erőfeszítések tapasz
talatai sem túl bátorítók

Van okunk azt gondolni; hogy a mai Európa még katonai szövetségek nélkül is 
kisebb háborús veszélyt jelent, mint a két háború közötti vagy a Szaddám Húszéin és 
Khomeini-féle Közel-Kelet. De az nemigen remélhető, hogy bármilyen kollektív biz
tonsági szervezet hatékonyabb lesz máj d, mint amilyen az arab konfliktusokban volt. 
Hát még ha az is feladata lenne, hogy a nemzetközi közösség összes államát mozgósítsa 
egy esetleges agresszor megbüntetésére, vagy állandó, közös fennhatóság alatt álló 
fegyveres erő bevetését rendelje el.

A háború utáni időszak tanulsága valójában az, hogy sem az egyik, sem a másik 
klasszikus rendszer -  tehát sem a rugalmas hatalmi egyensúly, sem a jog biztosította 
béke -  nem elég megbízható. Csak a folyamatos és megelőző jellegű integráció, illetve 
a kölcsönös jelenlét teremthet új minőségű, a kiszámíthatóságra alapozott stabilitást.

A dilemma lényege: a kelet-nyugati konfliktus megszűntével, Európa megosztott
ságának elmúltával bizonytalanná válik a NATO léte, irreálissá jelenlegi szerepének 
fennmaradása: ugyanakkor egyetlen ezt helyettesítő, a kelet-nyugati kooperáción és 
Európa újraegyesítésén nyugvó megoldás sem kecsegtet hasonló biztonsággal és 
előreláthatósággal.

E kettősség megoldására, vagy élének tompítására rengeteg konceptuális megköze
lítés létezik, melyek öszekapcsolják egyrészt az integrációt és a fizikai jelenlétet; 
másrészt az összeurópai struktúrát. így például nyugati magánkörök, majd pedig 
hivatalos szovjet politikusok azt javasolták, hogy Németország (és talán más európai 
állam is) legyen egyszerre mindkét szövetség tagja. Oscar Lafontaine, az SPD kancel
lárjelöltje több beszédében is valamiféle többszörösen kétoldalú integrációt javasolt, 
s külön kiemelte ezt a francia-német és a lengyel-német vonatkozásban. Ezt az ötletet 
teljes egészében nem fogadták el ugyan, de elemei -  más összefüggésben -  újra és újra 
felbukkannak abban az elképzelésben, hogy nacionális és multinacionális erők állo
másozzanak -  kölcsönösen és többoldalúan -  egymás partnereinek területén. Szere
pük a „megelőzés" és a „megnyugtatás" lenne.

Ezek közül egyik ötletet sem szabad a priori elvetni, noha mind nagyon hibrid 
jellegű és nyilvánvalóan ellentmondásokkal terhes. De éppen ez tükrözi az európai 
helyzet paradox mivoltát. Szimbolikus hatásán túlmenően azonban egyik ötlet sem 
tűnik túl működőképesnek Nem mentesek ugyanis a kollektív biztonság hagyomá
nyos gyengeségétől: csak akkor elfogadhatók, ha már nincs rájuk igazából szükség, 
azaz: ha már túlléptünk Európa megosztottságán és egyensúlyhiányán.

Feltételezzük azonban, hogy a Szovjetunió ismét fegyverkezni fog és fenyegetővé 
válik Vagy tegyük fel, hogy a kontinens keleti fele polgárháborúk és forradalmak 
martaléka lesz, de a nyugati része továbbhalad a politikai és gazdasági egység felé. Azt 
is elgondolhatjuk, hogy a jelenlegi folyamatok nem jutnak el végső határukig: azaz a 
Kelet katasztrofális anarchiájáig és a Nyugat diadalmas egyesüléséig, hanem éppen 
ellenkezőleg: hosszú távon a nemzeti államok jó öreg logikája kerekedik felül, s mint 
a múltban, két uralkodó állam emelkedik ki Európában: Németország és Oroszország 
(amely lehet a szláv köztársaságok föderációja, vagy esetleg a többé-kevésbé egybe
maradt Szovjetunió). Bármelyik esel váljon is valóra ezek közül, nincs sok esély arra, 
hogy akár a CSCE, akár a fentebb említett kölcsönös összefonódások gépezete hatá
sosan közreműködhetne a kontinens biztonságának és egyensúlyának helyreállításá-
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bán. Sokkal valószínűbb, hogy Nyugat-Európa Németországgal együtt, vagy nélküle
-  megpróbálja majd újra aktivizálni és helyreállítani, ha nem is a NATO-t, de valami 
olyan rendszert és mechanizmust, amely lehetőséget nyújt a háború elhárítására ás a 
politikai cselekvésre.

Csak e harmadik szakaszban (azaz: a bipolaritás és a hidegháború leküzdése után, 
de az összeurópai kooperáció kiváltotta eufória és csalódottság után is) érkezik el 
végre az a pillanat, amikor védelmi téren újra meg lehet erősíteni a ny ugati identitást. 
A mai légkört figyelembe véve valószínűtlen, hogy itt bármely nyugat-európai ország
nak prioritása lenne. Más szóval: a NATO tézise és a CSCE antitézise után, végül is 
valami Európai Védelmi Közösség jelentheti majd a szintézist. Annál is inkább, mert 
ez lehet majd a NATO vagy a CSCE támasza. Mindez persze attól függ, hogy miként 
alakul Európa két óriási kérdése. Az egyik kérdés az, hogy az Egyesült Államok 
továbbra is fenn kívánja-e tartani katonai jelenlétét Európában. A másik: Németország 
meg akarja-e tartani speciális katonai kapcsolatát a Nyugattal.

Akárhogy dőljön is el e két kérdés, s bármilyen speciális intézményes megoldás 
szülessen is rájuk, a vezérelv az kell hogy legyen, hogy az Európai Közösség struktu
rálisan kötődjék az Egyesült Államokhoz és Kelet-Európához is, ugyanakkor őrizze 
meg saját identitását, történjék ez bármilyen széles intézményi keretek között. S ez 
nem csak azért kívánatos, hogy ellensúlyozza a talán újra kialakuló szovjet fölényt, 
de nem is csak azért, hogy elbátortalanítsa és mérsékelje az egyoldalú német ambíci
ókat, hanem azért is, hogy távlatokban megfelelhessen új feladatainak a biztonság 
terén. Ha Nyugat-Európának az a dolga, hogy közvetítő és stabilizáló szerepet játsz- 
szék Kelet-Európában, akkor meg kell védenie diplomáciai cselekvésének szabad
ságát, saját, ellentétes kísértéseivel szemben is.

II. KELET-EURÓPA -  TÚL A FELSZABADULÁSON

Annál is inkább sürgető, hogy Nyugat-Európa megvédje diplomáciai szabadságát, 
mert a Kelet-Európához fűződő kapcsolatai feltehetően egyre bonyolultabbá és kiszá
míthatatlanabbá válnak máj d. Csak annyit lehet viszonylag biztosan megj ósolni, hogy 
sem az új vasfüggönnyel vagy új berlini fallal biztosított teljes szeparáció, sem pedig 
valami harmonikus, egyenlőtlenségektől és konfliktusoktól mentes integráció nem 
valószínű.

A hidegháború Kelet-Európa számára a szovjet megszállás által rákényszerített 
rendszernek való alávetettséget jelentette; a kényszerű elkülönülést Nyugattól, kul
turális és gazdasági téren egyaránt. S persze most, hogy felszabadultak, a különböző 
kelet-európai országok valósággal megrohamozzák a Nyugatot: követelik európai 
identitásuk elismerését, tehát az európai országokra érvényes jogokat a maguk egé
szében, valamint -  addig is, amíg a teljes integráció csak a kontinens nyugati felére 
vonatkozik -  a benne való fokozatos részvételt. Igénylik a demokratikus és parlamenti 
intézményeket, a magántulajdon és a piac bevezetését, s a Nyugattal azonos életszín
vonalat is.

Világos, hogy hosszú távon indokoltak ezek a közvetlen törekvések és ez az 
orientáció, közép- és rövid távon azonban e remények -  legalábbis részben -  meg 
fognak hiúsulni, s ez a közmegegyezésen alapuló átmenet objektív nehézségeinek, a 
növekvő nyomort és egyenlőtlenségeket kiváltó politikai és gazdasági reformok kö
zötti belső feszültségeknek és a kommunista rendszer még sokáig tartó hatásának 
tudható be. De valószínűleg legalább annyira köszönhető a nyugat-európai reakciók
nak is.
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Az elmondottak miatt az Európai Közösség habozik, hogy elfogadja-e az új kelet
európai demokráciák azonnali felvételét, teljes jogú tagként Kész segítséget nyújtani, 
de nem olyan mértékűt, mint amit elvárnának tőle. A kelet-európaiak ráadásul ráéb
redtek, hogy aligha érhetik el a nyugati életszínvonalat és a körülmények csak 
rosszabbodni fognak Egyénileg próbálják tehát megtalálni Nyugaton azt a szabad
ságot és prosperitásást, amit saját országukban hiába keresnek Végeredményben nem 
a keletről nyugatra történt tömeges népvándorlás volt-e az a tényező, mely siettette a 
német egyesítést? Igaz, a Szövetségi Köztársaság képtelen volt legális és politikai 
eszközökkel megállítani az Übersiedlerek (a keletnémetek) és az Aussiedlerek (a Kelet- 
Európából és a Szovjetunióból származó németek) áradatát, s így nem maradt más 
megoldás számára, mint előre menekülni, az egység felé. Ilyen lehetősége azonban a 
többi kelet-európai országnak nincs. Sőt, míg a kelet-európai országok megnyitják a 
határaikat, a nyugat-európaiak igyekeznek lezárni a sajátjaikat Több millió kelet-eu
rópai és szovjet emigránsjelölt áll versenyben több száz millió afrikaival, ázsiaival és 
latin-amerikaival, hogy eljuthasson a nyugati demokrácia és a prosperitás ígéretének 
földjére. Ily módon az adósságok és beruházások, a kereskedelem és a segély problé
májának vonatkozásában a kelet-nyugati kapcsolat elveszti sajátos jellegét, s egyre 
inkább az Észak-Dél viszony különleges esetévé válik: a prosperáló és tőkében gazdag 
Centrum és a kifosztott, szegény Perifériák kapcsolatává. Ebből az a veszély származik, 
hogy a Kelet által politikai okokból emelt Fal és Vasfüggöny helyébe ezúttal a Nyugat 
épít új korlátokat, éspedig gazdasági és demográfiai okokból. Persze az az elszigete
lődés, melynek segítségével ki lehetett térni az autoriter államok törekvései elől, 
immár nem járható út a demokratikus társadalmak számára. Nekik együtt kell élniük 
ezzel a kényelmetlen problémával. Saját érdekük diktálja, hogy aktívan közreműköd
jenek az emigránsokat kibocsátó országok életkörülményeinek javításában, s ezzel az 
emigrálási szándékot már a kezdeténél megakadályozzák

Kelet- és Nyugat-Németország között is láthatóan nő a kölcsönös neheztelés, s a 
feszültség: egyesek kevésnek tartják azt a segélyt, amit Nyugat-Németország nyújt 
Kelet-Németországnak, mások viszont sokallják azt. Mindkét fél tisztességtelen ver
senyről és az egymás gazdaságába való behatolásából származó anarchiáról panasz
kodik Viszont Németország két része egyformán ingerült a lengyelekkel és más 
alkalmi és vendégmunkásokkal szemben. Többek között azt hányják a szemükre, hogy 
ők tehetnek a feketepiacról és a fekete munkáról.

Mindez jól illusztrálja az Európában keletkező feszültségek és egyenlőtlenségek 
második típusát. Arról van szó, amikor maguk a kelet-európaiak állnak szemben 
egymással. A Nyugat-Európával való találkozásuk következményei érthetően össze
fonódnak régi és újra születő nemzeti vonásaikkal. Ez növekvő differenciálódást hoz, 
ami ellentétben áll a kommunista múlt erőltetett homogenizálásával és az összeurópai 
megbékélés érzelgős emlegetésével is.

Akár a harmadik világban, csak Európában sokkal kisebb területen, valószínűleg 
különféle országcsoportok alakulnak majd ki. Egyes országok a „kis tigris" szerepét 
játsszák majd, másokból Európa Afrikája válhat.

Á volt keletnémetek külön kategóriát jelentenek majd -  inkább, mint valaha - , mert 
a német egyesülés és a nyugat-német üzleti körök -  bár' viszonylagos -  lelkesedése 
következtében, olyan bér-, beruházási és fejlődési színvonal elérésére nyíltak lehető
ségeik, amelyhez a többi ország esélyei még csak nem is hasonlíthatók

Magyarország és Csehszlovákia, noha eltérő okokból, valószínűleg visszatalál Mit- 
ieleurópába. Lengyelország helyzete sokkal ellentmondásosabb. Egészen meghasonlá- 
sáig a Szolidaritás volt az erkölcsi és politikai legitimitás egyetlen bázisa Lengyelor
szágban, mert a nép beletörődött abba, hogy áldozatokat kell hoznia; ez a szomszédos 
országokban elképzelhetetlen lett volna. Másrészt Lengyelország gazdasági hagyo-
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Hiányai és struktúrája, valamint diplomáciai stílusa (ez utóbbit jól illusztrálja diplomá
ciai fellépésének idegesssége és merevsége a német egyesülés kérdésében, vagy a 
határ- és kisebbségi problémák során) jelentős hátrányt jelent számára. Románia és 
Bulgária is súlyos nehézségekkel küzd, de másfélékkel. A legsúlyosabb bajai persze a 
soknemzetiségű országoknak -  Jugoszláviának és a Szovjetuniónak -  vannak.

Az észak-dél közti határ ugyanis nemcsak Európát és annak keleti felét szeli át, de 
átszel egyes országokat is. Szlovéniának és Horvátországnak, a balti államoknak és 
Grúziának sokkal több esélye van arra, hogy befogadja majd a prosperáló és eredmé
nyes centrum, mint ortodox, szegényebb, nagyobb lélekszámú és katonailag erősebb 
Szerbiának, Oroszországnak, nem is beszélve az elmaradott muzulmán köztár
saságokról.

A nemzeti ellentétekhez és a hagyományos kisebbségi problémákhoz most a gaz
dasági rivalizálás és a féltékenység is csatlakozik. S ez az a terület, ahol a Nyugathoz 
és különösen a Nyugat-Európához fűződő viszony nagy szerepet játszhat, akár jó, 
akár rossz értelemben. A regionális átcsoportosítások érdekében sok pozitív erőfeszí
tés történt már, ebben nem egyszer résztvett, sőt kezdeményezőleg lépett fel a Nyugat 
is. Példa erre az úgynevezett Pentagonále az adriai és közép-európai országok között 
(Olaszország, Ausztria, Jugoszlávia, Magyarország és később Csehszlovákia), mely 
nagyban köszönhető De Michelisnek, az olasz külügyminiszternek. Ezek közé tarto
zik a Václav Havel által szervezett 1990. áprilisi pozsonyi konferencia és tanácskozás 
is, melyen Magyarország, Lengyelország, Olaszország, Ausztria és megfigyelőként 
Jugoszlávia vett részt; ilyen Lengyelország kapcsolatfelvétele az északi -  a skandináv 
és a balti -  államokkal. De a helyzetek és a politikai megközelítések különbözősége 
(szembeszökő például Lengyelország és Csehszlovákia diplomáciai stílusának, kon
cepciójának ellentétes jellege) és bizonyos mértékben az érdekek eltérése is külön 
utakhoz vezethet. (Havel elnök a legeltökéltebb ügyvédje ugyan a közép-európai 
konföderációs rendszernek, de honfitársai már egyáltalán nem annyira lelkesednek 
azért az ötletért, hogy a lengyeleknek szabad útja legyen Csehszlovákiába.) Egyszóval 
mindez, valamint a hagyományos rivalitás arra enged következtetni, hogy a Nyugat 
felé vezető hosszú és nehéz utat az egyes kelet-európai országok külön -külön kíván
ják megtenni. Hacsak maga a Közösség nem buzdítja őket egységre azzal, hogy a 
segélyt csak közös intézményeken keresztül és csak azoknak az országoknak juttatja, 
amelyek hajlandók egymással együttműködni. (így volt ez annak idején a Nyugat-Eu- 
rópának juttatott amerikai Marshall-segéllyel is.)

Ez azért is kívánatos lenne, mert valószínűleg a Nyugattal való kapcsolat lesz a volt 
kommunista országok politikai életének tétje, talán a legfőbb tétje. S ha a demokrácia 
és a piacgazdaság létrehozása, vagy általánosabban fogalmazva, a „visszatalálás Euró
pába" kudarcba fulladna, ezt a kudarcot feltehetően a Nyugat hálátlanságának és 
önzésének tulajdonítanák majd. A kérdés tehát az, hogy milyen rendszer lesz ebben 
a harmadik, a kiábrándulást követő időszakban? Valami szociáldemokrata jellegű 
kompromisszum születik-e majd, vagy visszatérnek egy baloldali -  vagy amíg még 
valószínűbb, egy jobboldali nemzeti populizmushoz?

Végül is csak a hagyományos sémák ismétlődnek. A közép-kelet-európai országok
nak igenis vannak demokratikus hagyományaik, nem úgy, mint azt általában Nyuga
ton gondolják A háború előtti történelmük két rendszer váltakozásából állt. Az egyik 
fajta a brit és francia modellt követő, de gyenge és romlott, formális demokratikus 
rendszer volt, s ennek bukását követték az erkölcsi megújulás, a hatékonyság és a 
nemzeti identitás nevében fellépő diktatúrák.

Ma már a különben még erős kommunista-andkommunista ellentét helyett, vagy 
mellett más ardkulációk kerülnek az előtérbe. Lehetnek például gazdasági jellegűek 
(itt a pártoknak vagy a paraszti mozgalmaknak van szerepük); de a hagyományosak
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is, mint például a „szlavofilek" és a „nyugatosok" közötti (akár a cári Oroszországban); 
lehet ez a más artikuláció az „urbánusok" és a „népiesek" ellentéte (mint Magyaror
szágon), vagy a „feketék" (azaz az egyház és hívei) és a laikus mozgalmak elkülönülése 
a lengyel Szolidaritás értelmiségén belül. Más szóval a Közép-Kelet-Európában kibon
takozóban lévő tagolódás során a neotradicionalista, nacionalista vagy vallási popu- 
lizmus, valamint a Nyugat-párti, demokratikus, és racionalista liberalizmus kerül 
szembe egymással.

E megjegyzések pesszimista hangvételét a szóban forgó országok többségében 
felmerülő nemzeti konfliktusok váltják ki. De ez nem jelenti azt, hogy az idegengyű
lölő és antidemokratikus erők győzelmét feltételezzük. Először is a konfliktusok 
mélysége és intenzitása országonként nagyon is különböző, általában messze nem 
olyan kizárólagosak és drámaiak, mint amilyennek az érintettek tartják őket. Másod
szor és főképp: a háború előtti időkkel való összehasonlítás nem vall feltétlenül 
pesszimizmusra. Mindent figyelembe véve a két világháború között három modell 
közül választhatlak a nemzetek: az egyik a nyugati parlamenti demokrácia volt, mely 
már kopottnak és hanyatlónak látszott; a másik az előretörő és energikusnak tűnő 
fasiszta diktatúra; s végül a kommunista vagy szovjet modell, m ely a többség számára 
a fenyegető veszélyt, de egyeseknek inspirációt és a remény forrását jelentette. A 
fasiszta és a kommunista modell mára már lejárt, halott . S győzni látszik a liberális 
kapitalista modell, gazdasági és politikai téren is. Ezért életbevágóan fontos, hogy e 
liberális kapitalizmus ne tanúsítson közönyt, vagy ami még rosszabb volna, ne tűnjék 
úgy, hogy elzárkózik keleti híveinek törekvései elől.

Ebből a szempontból a Nyugat felelősségét és a rendelkezésére álló idő rövidségét 
nem lehet eléggé hangsúlyozni. A Közösség és a nyugati típusú demokrácia a jövőben 
könnyen elveszítheti győzelmes vonzerejét; a Kelet válsága kontrollálhatatlan felfor
duláshoz és bajokhoz vezethet. Most van itt az az idő, amikor a Nyugat-barát erőknek 
és országoknak nyújtott gazdasági és kulturális segítség, valamint a nyugat-európai 
piacokra és intézményekbe való fokozatos, az egész régió számára biztosított bebo- 
csáttatás összehangolt politikája döntő szerepet játsszhat.

Azzal, hogy közvetít, Nyugat-Európa figyelmeztet és kontrollál. Nagyon hasznossá 
teheti magát diplomáciai és biztonsági téren is -  az új konfliktusok elhárításában, de 
persze csak akkor, ha küldetését nem korlátozza arra, hogy megbízik Moszkvában, 
ahogyan ezt -  láthatóan -  az 1989. decemberi román forradalom vág)' az 1990. áprilisi 
litván válság idején tette.

III. A SZOVJETUNIÓ -  A PERESZTROJKA UTÁN

Természetesen Moszkva nemcsak a problémákban osztozik, de a megoldásban is része 
lesz. Egészen a legutóbbi időkig az Európa jövőjére vonatkozó elképzelések, vagy 
abból az optimista és bizakodó szemléletből fakadtak, hogy a Szovjetunió is követi 
hajdani csatlósait a demokrácia és a piacgazdaság felé vezető úton, biztos és együtt
működő partnerré válva a közös európai rendszerben; vág)7 abból a félelemből, hogy 
e pozitív fejlődés a hatalmában veszélyeztetett Gorbacsov személyétől függ, s így a 
nyugati politikának elsősorban az ő megsegítésére kell irányulnia.

Mindkét felfogás olyan korszakra vonatkozik, amely már a múlté. A gorbacsovi 
vonal, azaz a központból irányított reform annál több nehézségbe ütközik, minél 
inkább megérinti a szovjet hatalom központi magját.

A társadalmat uraló párt és a nemzeti köztársaságok feletti állam hatalmi magja is 
gyorsan felbomlani látszik, s ezzel párhuzamosan fogy Gorbacsov tekintélye is. Az 
elnökmár csak a parlament tevékenységét tudja befolyásolni. Innen három út nyílhat:
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vagy az autoriter riválisok próbálják meg felvenni a fáklyát, mely Gorbacsov kezéből 
kiesett; vagy folytatódik és fokozódik a polgárháborúvá fajuló anarchikus bomlás. 
Végül, a Borisz Jelcin orosz elnökké választása, és a köztársaság autonómiájának 
megerősítése óta kirajzolódó és legkellemesebbnek ígérkező út az lenne, ha a köztár
saságok békésen különválnának egymástól és Oroszországtól is. Visszanyernék füg
getlenségüket, önállóan kezdenének hozzá az átalakításhoz monetáris és katonai 
téren is; s kétoldalú egyezményeket kötnének. így kevés maradna meg a Kreml 
hatalmából, s az is csak szimbolikus lenne.

Persze mindhárom útnak nehézségei és korlátai vannak, s ez a modellek váltakozá
sához vezethet. A békés különválás sok akadályba ütközhet. Ezek egyike a tagköztár
saságok egyenlőtlensége és érdekeik ellentéte, valamint az a szükségszerűség, hogy- 
alapvetően különböző polidkai, gazdasági és kulturális helyzetük ellenére - fejlődé
süket össze kellene hangolniuk. A békés szétválás ellenében hat az egyes köztár
saságokon belüli anarchia kialakulásának veszélye is -  főképp a megoldhatatlan 
kisebbségi konfliktusok, valamint az áruelosztási és kereskedelmi szisztéma egyre 
súlyosbodó válsága. Tehát örökösen fennáll a helyzet teljes anarchiába fordulásának, 
vagy annak a lehetősége, hogy a hatalmat megpróbálják kézbe venni. De ez is és az is 
erőszakhoz vezet.

De az erőszak alkalmazása sem lesz könnyű. Gondoljunk csak a hadsereg működé
sének növekvő nehézségeire, a fegyelem lazulására Oroszországban, nem is beszélve 
a többi köztársaságról, melyek egymás után vonják vissza hadiállományukat. S ha a 
Szovj etunió belső pacifikálása esetleg még lehetséges is, Kelet-Európát visszahódítani, 
vagy a német egyesítésre adott beleegyezést visszavonni már késő. Egy olyan Szov
jetunióval állunk tehát majd szemben, mely egyszerre elnyomó és védekező. Ez a 
Szovjetunió nem lesz a Nyugat barád és együttműködő partnere a Közös Európa 
Házon belül, de nem lesz az az Európa felét elfoglaló fenyegető birodalom sem,mely 
az egész kondnens teljes uralmára tör. Valószínűleg befelé fordul majd, kifelé pedig 
ellenséges hatalommá válik Ez a szituáció sok megválaszolatlan kérdést vet fel Kelet- 
Európa státusával, a NATO-val és általában a kelet-nyugati viszonnyal kapcsolatban. 
Legjobban a két világháború közötti időszakra emlékeztet, ha nem számítjuk a nem
zetközi kommunista mozgalmat és a német fenyegetést.

Mégis elgondolkodtató, hogy ez a helyzet sokáig fennmaradhat-e, s nem növeli-e 
a birodalom és a társadalom -  amúgy is várható -  összeomlásának veszélyét. Termé
szetesen a forradalomhoz vagy a szétváláshoz vezető összeütközések módozatai 
kiszámíthatatlanok. S ugyanúgy nem tudhatok az „elnyomás plusz védekezés" Kelet- 
és Nyugat-Európára vonatkozó következményei.

Annyi biztos: Nyugat-Európa nem akarhat majd olyasféle beavatkozást, mint az 
1917 és az 1920 közötti volt. A nukleáris erők nagysága miatt fokozattabb önmérsék
letre és kommunikációra van szükség. A menekültek problémája és a határok elözön- 
lésének veszélye maximális finomságot követel -  diplomáciai és humanitárius téren 
is. Rövid távon a béke erői, egy későbbi integráció távlatában eddig a kibontakozó 
békeszigetek, tömbök lehetnek a megoldás eszközei. De a Szovjetuniónak, vagy 
annak, ami belőle megmarad, még várnia kell arra, hogy felvegyék valamely „bizton
sági rendszerbe" vagy egy, a Mitterand által javasolt „konföderáció" jellegű összeu
rópai „békerendszerbe". Meg kell várni, hogy a politikai viharokból kiemelkedjék egy 
vagy több politikailag és gazdaságilag kezelhető egység (Oroszország? Független 
Ukrajna? Szláv föderáció?). Erre a legjobb lehetőség egy harmadik fázisban lesz majd, 
tehát az elnyomás és az anarchia korszaka után. Lehetetlen megjósolni, hogy a 
Szovjetunió egyáltalán véghez viszi-e a maga demokradzálását és europaizálását, és 
ha igen, mikor. Csak feltételezni lehet, hogy e folyamat bekövetkezése valószínűbb 
egy „zavaros időszak" után, mint fokozatos reformokkal vagy egy azonnali radikális
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forradalomma]. Ma már nem lehet kizárni az önkéntes, szándékolt szétforgácsolódás 
lehetőségét sem, mely -  Enders Wimbush szavaival élve -  „inkább implózió, semmint 
expJózió" útján történik majd; de ez aligha történhet meg a bármikor és bárhol bekövet
kezhető megszakítások, visszafordulási kísérletek és anarchiába hullások nélkül.

A demokratizált, külső hatalmát és egykori birodalmát elveszített, „lesoványított" 
Oroszország valószínűleg különbözni fog Európa többi részétől méretében, népességé
ben, felfegyverzettségben és belső intézményeiben is. Kurt Georg Kiesinger, a volt német 
kancellár ama mondása, hogy Németország mindig túl gyenge vagy túl erős volt Európa 
békéjéhez -  Oroszországra most talán még érvényesebb. Ahhoz talán tényleg túl erős, 
hogy részese legyen egy olyan -  az Egyesült Államokat magában nem foglaló -  intézmé
nyes struktúrának, mint az „Atlanti Óceántól az Uraiig terjedő Európa". Ez gaulle-ista 
koncepció volna. De túl jelentős ahhoz is, hogy valami másféle, egyelőre körvonalazatlan 
konföderáció tagja legyen, olyannak, amelyet Francois Mitterand javasolt. Mindez persze 
csak akkor érvényes, ha Oroszország nem válik az anarchia és a polgárháború martaléká
vá Hiszen érthető: senki se szeretne egy ennyire kiszámíthatatlan partnert látni bármilyen 
konföderációban, még ha az az CSCE volna is, csak más néven.

Okkal hangsúlyozom ennyire a szovjet fejlődés előre nem látható bizonytalanságait. 
Szerintem ugyanis az európai politikai egység mellett ez jelenti a kontinens fejlődé
sének kulcsát. S ezzel ismét kiindulópontunknál vagyunk. Azért vagyok szkeptikus 
az összeurópai szerkezettel kapcsolatban, mert a mostani időszak sokkal inkább 
hasonlít az 1918-ashoz, mint az 1947-eshez. A második világháború után. a barbár 
ridegségében elszigetelt Szovjetunió külön világ volt. Kelet-Európa (beleértve Német
országot) feletti uralmának formáját döntően befolyásolták a hatalmas és lelkes Ame
rika intézményei és gazdasági módszerei, sőt ezek szolgáltak modellként számára. Az 
első világháború után ezzel szemben a Népszövetség számára nem a meghatározott 
intézményes minták elfogadása volt az igazi kérdés, hanem az amerikai jelenlét vagy 
visszavonulás, és, főképp, Németország és a Szovjetunió belső fejlődése.

Ez a helyzet annyiban különbözik a maitól, hogy az első, a Németországot érintő 
probléma egyelőre szerencsésen megoldódott. A nukleáris fegyverek, a kölcsönös 
gazdasági függés, a demokratikus képzés és last bút nőt least az európai integráció 
csaknem elképzelhetetlenné teszi a német katonai expanzió és a totalitarizmus újra
éledését, noha valamelyes gazdasági és politikai hegemóniát nem zárhat ki.

Kelet-Európa fejlődésének alakulása kiszámíthatatlanabb, de a lehetőségek számát 
és a kontinens másik felére gyakorolt hatásukat korlátozza az itteni országok mérete, 
gazdasági, szociális és kulturális függőségük, valamint katonai erejük gyengesége.

Az igazi nagy kérdés azonban ama birodalom sorsa, mely halálos beteg ugyan, de 
továbbra is nukleáris szuperhatalom marad.

Nyugatról Kelet felé haladva egyre nő a kiszámíthatatlanság, s ez meghatározza a 
viszonyok intézményesítésének mértékét. Az a gondolat, hogy Európa két szuperha
talommá váljék szét, képtelenség. Világos azonban, hogy melyek itt az elsőrendű 
feladatok: Ntyugat-Európa gazdasági és politikai egysége és a Kelet-Európához fűződő 
strukturális kapcsolatok megteremtése. Ez teheti lehetővé integrációjukat is. S eköz
ben meg kell őrizni és fenn kell tartani az Egyesült Államokhoz fűző intézményes 
kötelékeket is. S azt a lehetőséget, hogy Európát egyszer a Szovjetunióhoz is hasonló 
kapcsolatok fűzzék, nyitva kell hagyni. Ébren kell tartani a reményéi addig a napig, 
amikor Európa és az egész civilizált világ „a szovjet kísérlet végét" ünnepelheti majd.

(Fordította: Szécsényi Mária.)
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1 L. M. Mandelbaum:Reconstructing the European security order. New York, Council on Foreign 
Relaüons, 1990. 22. o.

2 Az „átrétegződés" sokoldalúságáról és arról, hogy a „nacionalista"-„európai" ellentétet ne 
lássuk kizárólagosnak Is általánosnak -1. T. Garton Ash mélyenszántó fej tegetését. „Eastem 
Europe: aprés le déhige, nous." ín: New York Review ofBooks. 1990. aug. 16. 52-53. o.
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FÜGGETLEN EMBEREK HIVATÁSÁRÓL

...Hosszabb ideje megrögzött -  talán maximalista -  meggyőződésem azt mondja, hogy 
folytatólagos publikációk -  könyvsorozatok, évkönyvek, almanachok és folyóiratok
-  akkor és azzal válnak valóban eredményessé és hatásossá, ha új „intelligentsia" 
kialakulását, kifejeződését és integrálódását mozdítják elő. Gondolom, eleve érted, 
hogy miért írom ennyire idegenszerű betűzéssel ezt a szót: ha „intelligentsiát" mon
dok, ez eleve érezteti, hogy nem arra az értelmiségre utalok, amely a két háború között 
az érettségizett s ezért a honvédségben is karpaszomány viselésére jogosított, tanult 
emberekből tevődött össze, s nem arra a mai, népesebb értelmiségre, amelyet diplo- 
másítottsága vág}7 bizonyítványos képesítettsége a miniszterális hivatali fizetési osz
tályokéhoz hasonlóan kereseti kasztokba oszt el. Az „intelligentsia" -  hogy Konrád és 
Szelényi kiváló könyvének címszavaival játsszak-, azzal az „értelmiséggel" se azonos, 
amely „útban az osztályhatalom felé" föltétlenül hivatalnok-osztállyá alakul át, mivel 
szakképzett embereinek hivatalnok-észt ad az, hogy hivataluk van. Az „intelligentsia" 
a választottakra utal, elsősorban nagyjából azokból a „lelki független emberekből" 
tevődik össze, akikről Széchenyi beszélt annak a nem éppen idejétmúlt beidegzettsé- 
gének a foglyaként, amely szerint „a magyarság közértelmesség által fejlend l<i töké
letesen" s érvényesnek vehetjük a régi Oxford-szótárak értelmezését is, e szerint az. 
„Intelligentzia vagy Intelligentsia egy-egy nemzetnek (különösképpen az orosznak1) 
az a részlege, amely független gondolkodásra törekszik."

Független gondolkodásra törekvő emberek minden nemzetben vannak, minden 
korban, de gyakorta úgy, hogy az értelmük életjeleket nem ad. Az ilyen passzív, szóra 
rest, latens, pusztán elkülönültségével létező kisebbség azonban legfeljebb saját értel- 
mességét őrzi, s menti úgy ahogy, szerencsés esetben. Az a réteg, részleg, kisebbség 
vágj' töredék, amely a független gondolkodásra igényt tartó emberekből tevődik 
össze, vagy ezekre esik szét, általában csak olyankor ébred jelentőségének tudatára, s 
kezd tömörülni, amikor ezeknek egy töredéke, a kreatív intelligentsia új gondolkodá
si, érzékelési vagy értékelési áramlatok szóvátevőjeként jelentkezik, a közösségi élet
ben, irodalomban vagy művészetekben, ami lehet olyan eleven erő, hogy kirepítő 
fészkét (Párizsban a Montmartre vág)7 a Montpamasse negyedet, Londonban Blooms- 
buryt) világszerte jól ismert jeles hellyé teszi. A mérték azonban nem a hírességé. Ilyen 
közérteim ességet alakító centrumok voltak például a múlt században a német egyete
mek aulái, egyletei, a romantika szalonjai, az orosz diákok szentpétervári vagy moszk
vai találkozóhelyei, Herzen londoni orosz nyomdája, Chaikovtsy és Mikhailovszky 
körei és folyóiratai és így tovább. Kreatív intelligentzia gyújtópontjai voltak Pesten a 
Pilvax-kávéház, Nagyvárad az irodalomban, Nagybánya a művészetben vagy a Nyu
gat és Huszadik Század, később a Válasz és a Central-asztal, ahogy a Tanú, valamint 
Szabó Dezső füzetei is, valamint az Erdélyi Helikon, a kolozsvári Korunk és szlovenszkói 
csoportosulások is, míg a Mikszáth karcolataiban megjelenő „Klub és Folyosó" viszont 
nem volt intelligentsiát tömörítő vág)7 mobilizáló hely tarokk-asztalaival s pamlagai- 
val. Abból azonban, hogy egy-egy publikációt elindítói arra szánnak, azért alapítanak,
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hogy az adott helyzetben a független gondolkodásra törekvő emberfők tömörítője és 
megszólaltató)a legyen, nem következik, hogy a publikáció ezt el is érheti. Tudom 
tapasztalatból. A Valóságot ugyan 1945-ben tudatosan és előre megfontolt szándékkal 
azért indítottam meg, hogy a népi kollégistákból és Eötvös-kollégistákból az 1945-ös 
változás valóságaira tájékozódó új gondolkodók gyűjtőhelye, fóruma s ezzel intelli
gentsia kialakulásának eszköze legyen. De ez elmaradt. A konformizmus fenntartásos 
latolgatásában bennerejlő intellektuális lehetőségek csábítása a független gondolko
dásra törekvés vonzóerejénél erősebbnek bizonyult.

Az, hogy egy-egy társadalomban vagy nemzetben a független gondolkodásra 
törekvő kreatív emberfők megszólaljanak és szóhoz jussanak, mindenütt elenged
hetetlen, e nélkül, hogy Bibó szavával is éljek, a „reagálóképesség" romlik meg, 
vagy ahogy új terminus technikus feltalálásában olyannyira produktív korunkban 
egy francia gondolkodó kifejezte, a „makroreguláció" marad el, új értékskálák, 
„víziók s valók" hiányában a közértelmesség elmeszesedik s a társadalmak a róluk 
nélkülük tervező s végző adminisztrátoraikkal eltetvesednek. A magyar nemzet
helyzetben az intelligentsia léte s a kreatív intelligentsia működése ugyanúgy az 
átlagosnál döntőbb, jelentősége hatványozott. Amikor „magyar helyzetet" mon
dok, természetesen nem Magyarország helyzetére célzok, nem is magyarországi 
helyzetre, hanem olyasmire, amiben a magyarországiakon kívül bennefoglaltatnak 
az erdélyiek Romániában, a vajdaságiak Jugoszláviában, az északiak Csehszlová
kiában s végül, bár korántsem utolsósorban, a más országbeliek az óceán mindkét 
oldalán. Ebben az emberileg differenciált, topográfiailag decentralizált, államilag 
maradandóvá konszolidált nemzet-helyzetben -  különösen, ha a politikus-felelős- 
ségtudás az államhatárt nem lépi át -  az, hogy van-e a nemzetnek, itt valahol, vagy 
ott valahol, független gondolkodásra törekvő része, lehet egzisztenciális jelentő
ségű. A közös nyelv ugyanis nem eleve elrendelt kötőerő; a „nem egy nyelvet 
beszélünk" magyarul oly párbeszédre utal, amelyben magyar a magyarral folytat 
magyarul -  esetleg -  dialógust, s az, hogy egy-egy közös nyelv mennyire bizonyul 
közösségi kötőerőnek, nagymértékben függ attól a minőségtől, ami azon az édes 
anyanyelven kifejeződik. S ez a minőség? Ez azon múlik, hogy van-e független 
gondolkodásra törekvés, s hogy ez kifejeződik-e, vagyis hogy van-e kreatív intel
ligentsia, s betölti-e a maga funkcióját valahol, s az, hogy mi mindenben kellene 
függetlenülnie a gondolkodásnak ebben a helyzetben, meglehetősen bonyolult 
kérdés: az olyan „hazafiság" például, amely a sok haza közül egyedül egynek a 
földjéhez vagy közhangulatához, közvéleményéhez vagy ennek egy különvéle
mény-részlegéhez kötődik, a független gondolkodásra törekvés lehetőségeit vagy 
eliminálja vagy limitálja, tehát provincializálja, s a predeterminált ellenzékiség se 
föltétlenül független gondolkodás előmozdítója, az oppozíció lehet függőséghez 
szembeszállásával kötődő, értékskála-, argumentáció- és stílusátvételével igazodó 
ellenkezés, ami valóságos intelligentsia kialakulását nem mozdítja elő.

Annak, hogy a magyar társadalmakból független gondolkodásra törekvő rész érzé
kelhető formában kialakuljon, s kreatív intellektuális csoportosulásának, s országo
kon belüli integrálódásának a négy magyar az mindegyikében vannak államosított és 
hatósági (tiltó, tűrő vagy támogató) akadályai. Ugyanennek Hegyeshalomtól nyugat
ra nem hatósági akadályai vannak, hanem nehézségei, ezek topográfiai természetűek 
vagy lélektani jellegűek; e kettő közül a második a leküzdhetetlenebb. Olyan gondol
kodás azonban, amely a magyar helyzeteket egészében tudja szemügyre venni, a 
valóságokra tájékozódik és független mind a hatalom birtokosainak vagy bizományo
sainak az igényeitől, mind az éppen időszerű helyi érdekű társadalmi konformizmu
soktól, leginkább még Hegyeshalomtól nyugatra lett volna, volna vagy lenne lehet
séges. Az Európában és Amerikában élő és dolgozó gondolkodók, művészek, zené
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szék, írók, kutatók, a „tudományos emberfők" mennyisége és jelentősége valóban 
eléggé tekintélyes ahhoz, hogy külföldi magyar intelligentsiát kialakító folyamatok 
bázisa legyen..."

JEGYZETEK

1 A XIX. században és a XX. század legelején. (A szerk.)

Magyar Füzetek, 14-15. szám
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A MAGYAR FÜZETEKBEN MEGJELENT 

ÍRÁSOK JEGYZÉKE

1. [A MOZGÁSTÉRRŐL]

Kovács János [Teliér Gyula]: A szabadság egy rejtett dimenziója. 5-20. •  Kemény 
István: Hol tart a társadalmi kompromisszum Magyarországon? 21-46. •  Kende Péter: 
A demokrácia jövője Kelet-Európában. 47-63. •  Bibó István: A hatalmi rendszerek 
legitimitásáról. (Részlet a szerző The Paralysis of International Institutions and the Reme- 
dies című 1976-ban Angliában megjelent könyvéből.) 64-67. •  Hegedűs András: 
Demokrácia és szocializmus Keleten és Nyugaton. 68-92. •  Mi a szocializmus? (Részlet 
az emigációban működő Magyarországi Szociáldemokrata Párt 1973. júliusi bécsi 
értekezletén elfogadott Szociáldemokrata Alternatíva című szövegéből) 69. •  Bence 
György-Kis János: Megjegyzések Hegedűs András nyílt leveléhez. 93-114. •  K[ende] 
P[éter]: Az egypárt-rendszerről és a társadalom integrálásáról. (Hegedűs András 
koncepciója kapcsán.) 115-117. •  Michnik Ádám [Adam Michnik]: Az új demokrati
kus ellenzék Lengyelországban. 118-133. •  Jan Patocka testamentuma: Mi a Charta 
77 lényege. 134-136. Mit ért el a Charta. 137-140.

2. MIT ÉR A KÉZIRATOS IRODALOM, HA MAGYAR? 0,1 % 
VÁLOGATÁS A MAGYAR SZAMIZDATBÓL

Az olvasóhoz. 5. •  A párizsi szerkesztő bevezetése. 9-13. •  Haraszti Miklós: Az 
egytized százalékos terv. (Budapesti előszó a nyugati olvasóhoz.) 13-20. •  Kenedi 
János: Bevezető a Profilhoz. 21-26. •  Csalog Zsolt: Csoportkép. (Részlet) 27-32. ® 
Zsillé Zoltán: Mesterséges szervezetlenség -  kontraproduktív gazdaságirányítás. 
(Részletek) 33-37. •  Solt Ottila: A hetvenes évek budapesti szegényei. (Részlet) 38-44.
•  Rajk László: Lakásépítés, információ, manipuláció. (Rövidített szöveg) 45-48. •  
Dalos György: „Az irodalom nem nagy ügy" (Részletek) 49-54. •  Endreffy Zoltán: Mi 
a viszonyom a marxizmushoz ma? (Rövidített szöveg) 55-58. •  Bauer Tamás: A 
közgazdaságtudomány és a kelet-európai rendszerek. (Rövidített szöveg) 59-63. •  
Haraszti Miklós: Mi a marxizmus? 64-72. •  Bence György-Kis János: Az elszakadás 
után. (Részlet) 73-82. •  Marc Rakovski [Bence György-Kis János]: A szovjet típusú 
társadalom. (Részlet) 83-88. •  Szelényi Iván: Az új munkásosztály. (Részlet) 89-93. « 
Kellner Mária-Sághy András [Betlen János]: A Gulyás-szigetcsoport. (Részlet) 94- 
100. •  Krokovay Zsolt: Budapesti levél a cenzúráról. (Részletek) 101-108. •  A 12 
metodista lelkész nyilatkozatának háttere. 109-114. •  [Szerkesztőségi bevezető jegy
zet a Mire jó  a szamizdat című vita szövegeihez.] 117. •  Kenedi János: Mi az ördögöt 
fogunk csinálni? 119-139. •  Vajda Mihály: Az értelmiség védelmében. 140-150. •  
Kende Péter: A politikai kultúráról. 151-154.
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3. MI, KELET-EURÓPAIAK...

Milán Kundera: Mi az, hogy Kelet-Európa? (Részletek a Le Monde 1979. január 19-i 
számában megjelent interjúból.) 5-11. •  Lengyel Függetlenségi Szövetség: Gyengesé
geink mérlege. 12-21. •  Társadalmi Önvédelmi Bizottság: A szervezett ellenzék hely
zete Lengyelországban. 22-32. •  Mihajlo Mihajlov: Hát nálunk talán jobb? (Interjú a 
The New York Review of Books 1979. február 22-i számából.) 33-42. •  Josef Sladecek: 
Kommunisták és nem kommunisták a Prágai Tavasz és a normalizálás korszakában. 
43-62. •  Pjotr Grigorjevics Grigorenko: Kik azok a disszidensek? (Részletek a szerző 
Mindennapi életünk című könyvéből.) 63-72. •  Biró Péter [Molnár Gusztáv]: Európai 
napló. I. 75-123. •  Pemeczky Géza: Mit ér a magyar, ha „kéziratosat" ír! 127-135. •  
Radnóti Sándor: A szamizdat jó dolog, de... (Levél Kenedi Jánoshoz.) 135-140. •  
Szelényi Iván: Feltárni a mai magyar valóságot. 141.

4. BIBÓ ISTVÁN 1911-79

Az olvasóhoz. 3-5. •  Szabó Zoltán: Bevezetés. [Bibó István Harmadik út című, Lon
donban 1960-ban megjelent művéhez.] [Kettő, 1979-ben írt kiegészítő jegyzettel.] 7-43.
•  Bibó István: A magyar demokrácia válsága. (Részlet) 45-77. A magyar társada
lomfejlődés és az 1945. évi változás értelme. 79-93. A magyar közigazgatásról. (Rész
letek) 95-121. A kelet-európai kisállamok nyomorúsága. (Részlet) 123-135. Tervezet és 
memorandum. 137-159. Az önrendelkezési elv mind a nacionalizmus ösztönzője. 
(Részlet a szerző TheParalysis oflnternacional Institutions and theRemedies című 1976-ban 
megjelent művéből.) 161-198.

5. KISEBBSÉGBEN

K[ende] P[éter]: Bevezetés. 4-12. •  Illyés Gyula: Válasz Mihnea Gheorghiunak. 
(Fegyelmezetten.) 13-22 •  Schöpflin György: A magyarok helyzete Romániában. 
23-71. •  Biró Péter [Molnár Gusztáv]: Európai napló. II. Kisebbségi perspektívák a 
totalitárius társadalomban. 73-131. •  Mérai Tibor: Erdély és a magyar politika. (Rész
letek az Erdély dolgában című cikkből.) 132-136. •  Bence György, Kenedi János, Kis 
János: Nyílt levél a Charta 77 aláíróihoz. 137-138. •  Tiltakozunk. [Budapesti petíció a 
prágai per ellen.] 139. •  Nyílt levél Kádár Jánosnak az MSZMP első titkárának, az 
Elnöki Tanács tagjának. [Petíció aláírásokkal] 142-144.

6. A LÉTEZŐ KECSKE

K[ende] P[éter]: Kecskeidézés, avagy a dialógusról. 4-8. •  Van-e szükség ellenzéki
ekre Kelet-Európában? (Budapesti beszélgetés Hegedűs Andrással, Földvári Tamás
sal és Zsillé Zoltánnal.) 9-29. •  Libertarius [Szalai Pál]: Rövid távú magyar reálpoliti
kák. (Részletek a szerző Magyarország 1984 című kéziratából.) 30-53. •  Sociologus 
[Földvári Tamás]: A következő évtized. (Részlet a Túlpartról című gyűjteményből.)
54-61. •  Zágoni György [Krasznay Zoltán]: Magyar vezetők dilemmája. 62-69. •  
Zsillé Zoltán: Fekete ökonómia. [Részletek a Tanulmány vörösben és feketében című 
írásból.] 71-92. •  Kemény István: Szabad vállalkozók országa? 93-102. •  Borsody 
István: A közép-európai nemzeti államok kialakulása és a magyar nemzetiségi kérdés. 
105-118. •  Mester Miklós: Hol hibáztuk el? (A dunavölgyi népek nemzeti egyenjo
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gúságáról.) 119-130. •  Levél és jelentés Szlovákiából. (A Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottságának újabb szövegei.) 131-133. A Csehszlovákiai Magyar 
Kisebbség Jogvédő Bizottságának a cseh polgárjogi mozgalom résztvevői számára 
készült beszámolója. 133-143. Az emberi jogokra vonatkozó nemzetközi megállapo
dások és a csehszlovákiai magyar kisebbség helyzete. 144-154. •  Tamás Gáspár 
Miklós: Válasz Bíró Péter- [Molnár Gusztáv-] nek. 155-157. •  A budapesti helyzet. 
[Levél az „aláírók sorsáról".] 157-158.

7. A LENGYEL FÖLDINDULÁS

Kende Péter: A lengyel földindulás. 4-16. •  Gdanski Krónika. (Összeállította: Mikó 
István.) 17-41 •  A gdanski megegyezés szövege. 41-47. •  A Független Szakszerveze
tek Statútuma. (Fordította: Körösi Zsuzsa.) 48-55. •  Krzysztof Pomian: A munkás és 
a párttitkár. 56-66. •  Jacek Kuron: Mit javasol az ellenzék? 67-75. •  Magyar Munkás- 
tanács -  dokumentumok 1956-ból. K[emény] I[stván]: Bevezetés. 76-80. Á Nagybuda
pesti Központi Munkástanács felhívása valamennyi üzemi kerületi és megyei mun
kástanácshoz. (1956. nov. 27.) 80-85. Nagybudapesti Központi Munkástanács 2. sz. 
tájékoztatója. (1956. november 30.) 86-87. •  Magyar hangok a lengyel eseményekről: 
Juhász Pál, 25 éves általános iskolai tanár, 54 éves lakatos, 40 éves lakatos, 25 éves 
műszerész, Pákh Tibor, Fiatal katolikus pap, Szalai Pál, Hegedűs András, Bence 
György, Kis János. 89-125. •  Bíró Péter [Molnár Gusztáv]: Lengyel széljegyzetek. 
126-134. •  Leszek Kolakowski: Tézisek reményről és reménytelenségről. (Rövidített 
szöveg) 135-150.

8. A STABILITÁS VÉGE?

Marcin Król: Sajátságos forradalom. (Tömörített szöveg) 4-11. •  Adam Michnik: Amit 
akarunk és amit lehet. 12-26. •  Fehér Ferenc: A „hruscsovista" mintaállam. (Tömörített 
szöveg) 27-44. •  A stabilitás vége. (Bécsi beszélgetés Zsillé Zoltánnal és Balajthy 
Annával.) 45-62. •  Egy rendőri felügyelet története. [Horváth Zoltán rendőri felügye
letével kapcsolatos dokumentumok.] 63-82. •  Heller Ágnes: A sztálini legitimáció és 
ami utána következik. (Fordította: Varga Iván.) 83-103. •  Vajda Mihály: A marxizmus 
és a kelet-európai tanulságok. (Tömörített szöveg) 104-126. •  Hanák Tibor: Mi jön a 
marxizmus után? 127-143. •  Nagy Csaba: Hozzászólás a Darabbérhez. 144-146. « 
Krassó György: Az útlevélhez való jog 1980-ban Magyarországon. 146-154.

9- 10.1956

K[ende] Pféter]: Bevezetés. 4-6. •  [Plakátszöveg-részlet egy 1956 november közepén 
megjelent rögtönzött plakát szövegéből.] 7. •  Az ENSZ különbizottságának jelentése. 
8-33. •  Méray Tibor: Nagy Imre november elsején. (Részlet a Nagy Imre élete és halála 
című könyvből.) 34-40. •  Király Béla: Az első háború szocialista országok között. 
(Részlet) 41-46. •  Molnár Miklós: Elkerülhetetlen volt-e a szovjet intervenció? 47-54.
•  G. H. N. Seton-Watson: A forradalom jellegéről. (Részletek) 56-59. •  Fejtő Ferenc: 
A váratlan és a szükségszerű. 60-68. •  Raymond Áron: Egy antitotalitárius forrada
lom. (Részletek) 69-74. •  Clande Lefort: Példátlan radikalizmus, hihetetlen találé
konyság. 75-83. •  Hanna[h] Arendt a magyar forradalomról. (Részletek Hanna[h] 
Arendt On revolution című könyvéből.) 83-84. •  Fehér Ferenc-Heller Ágnes: Egy tiszta
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politikai forradalom. 85-102. •  Bili Lomax: Az értelmiség forradalma vagy a munká
soké? 103-133. ® Donáth Ferenc: 1945 és 1956 (Részlet a Bibó Emlékkönyvbői) 134-164. 
c Kende Péten Mítosz és modell. (A magyar forradalom európai hatásáról.) 164-179. 
€> Nikita Krivosein: Budapesttel kezdődött. 180-186. •  Paul Goma: A román börtö
nökben. 187-193. •  Egy prágai megemlékezés. (Osvald Machatkának a Literárni Listy 
című hetilapban, 1968. június 13-án Nagy Imre elítéltetésének tizedik évfordulójára 
megjelent megemlékezése. Fordította: Schöpflin Gyula.) 194-200. •  Lengyel forrada
lom 1981.: [Szerkesztőségi bevezető jegyzet.] 201-202. Jacek Kuron felszólalása a 
Szolidaritás országos koordinációs bizottságának 1981. július végi ülésén. (Fordította: 
Varga Iván.) 203-210. Üzenet Kelet-Európa valamennyi dolgozójához 1981. szeptem
ber 8. 210. A „Szolidaritás" első kongresszusán elfogadott elvi nyilatkozat 1981. szep
tember 10. 210-211. •  Kádár János 1956. november 1-jei rádió-beszédének szövege. 
212-213. # [K[ende] Pféter] megjegyzései Kádár János 1956. november 1-jei rádió
beszédének szövegéhez.] 213-216. •  A magyar forradalom irodalma. (Összeállította: 
Bili Lomax.) 217-241. •  Kovácsházy Kázmér vitája Borsody Istvánnal: Kovácsházy 
Kázmér levele. 242-244. Borsody István válasza. 245-248.

11. A MAGYAR KÉRDÉS

Egy kiáltás visszhangja. (A Bibó Emlékkönyvről.) 4-14. •  Báli Sándor: Bibó István. 
15-17. •  Bence György-Kis János: Határolt forradalom, megosztott többpártrendszer, 
feltételes szuverenitás. 18-41. •  Szabó Zoltán köszöntése. 42. •  Tamás Gáspár Miklós: 
A magyar kérdés. 43-72. •  Martai Márton [?]: A magyar katolikus egyház válsága.
73-82. •  Haraszti Miklós: Politikai pszichiátria Magyarországon. 83-94. •  Hogyan 
sztrájkolnak Magyarországon? 95-99. •  Zöld Péter [Elek István]: A FIJAK legújabb 
válsága. 100-112. •  A szolidaritás programja. (Tömörített szöveg) 113-127. •  Claude 
Leforí: Leverték-e a lengyel népet? 128-137. •  Kende Péter: A szovjet modelltől való 
távolodás kilátásai 1982-ben. 138-156. •  Trencséni János: Hozzászólás Vajda Mihály 
[Magyar Füzetek, 8. sz.] cikkéhez. 157. •  Sztáray Zoltán: A Recski Szövetség felhívása. 
157-159.

12. REPUBLIKÁNUS ELMÉLKEDÉSEK

Tamás Gáspár Miklós: Republikánus elmélkedések. 4-31. •  Kovács András: Két 
kiegyezés. (Részlet a Bibó Emlékkönyvből.) 32-61. •  Szalai Pál: A szocializmus gon
dolati alapjai. (Megjegyzések Vajda Mihály tanulmányához.) [Magyar Füzetek, 8. 
szám] 62-74. •  Konrád György: A magyar út. (Részletek a szerző Antipolitika című 
művéből.) 76-402. * Pozsonyi Miklós [?]: Szocializmus béklyók nélkül. 103-112. •  
Kovácsy Tibor: Vita az értelmiségi ellenzék szerepéről és lehetőségeiről. [A Beszélő 
című szamizdat folyóirat 3. és 4. számában kibontakozó vita ismertetése.] 113-125. •  
K[ende] P[éter]: Duray Miklós és a csehszlovákiai magyar kisebbségi jogvédelem 
felszámolása. 126-128. ® Tájékoztató az 1982 decemberében lezajlott házkutatásokról. 
129-130. e Mi történik Erdélyben? [Az Ellenpontok ügye]: Az események leírása.
131-135. Az előzmények. 136-141. Memorandum a helsinki értekezlet megállapodása
inak betartását ellenőrző madridi konferencia résztvevőihez. 141-143. Ara-Kovács 
Attila tiltakozása. 143-144. Az Ellenpontok újabb nyilatkozata. 144-146. •  A. A. Berens: 
Londoni levél a másként gondolkodásról. 147-148. •  Bibó István megjegyzései az 
Európai naplóról. Bíró Péter [Molnár Gusztáv] kiegészítő jegyzetével. 149-158.
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13. NEMZET ÉS DEMOKRÁCIA KELET-EURÓPÁBAN

Hogyan keressünk kiutat a válságból? A Beszélő javaslatai. 4-17. •  Kemény István: A 
második gazdaság Magyarországon. 18-30. •  Szabó Zoltán: Könyvről könyvre. [Illyés 
Gyuláról] 33-88. •  Schöpflin György: A kommunista hatalomátvétel fázisai Kelet-Eu- 
rópában. 90-105. •  Kende Péter: A kisebbségek és a magyar sérelemérzet. 106-131. © 
Szalai Pál: Meghaladható-e a liberális demokrácia? (Részlet a Bibó Emlékkönyvbői.)
132-144. •  Garai László: Jegyzetek a magyarországi ellenzékről. 146-154. * A magyar 
helyzet, 1983. (Részlet Tóth Dezsőnek az Élet és Irodalom 1983. szeptember 23-i 
számában megjelent sajtónyilatkozatából.) 154. •  Duray Miklós: Üzenet a határon 
túlra. 155-158. •  A Demszky bűne. 158. •  A kisebbségek ügye és a magyar sajtó. (Levél 
a szerkesztőhöz.) 159. •  Botond Ágnes-Kovács Kristóf: Felhívás a 80-as évek kiván
dorlóihoz. 160.

14-15. KELL-E POLITIKAI EMIGRÁCIÓ?

K[ende] P[éter]: Mégegyszer a dialógusról. 4-12. •  Van-e, legyen-e magyar politikai 
emigráció. A Magyar Füzetek körkérdése: Balla Bálint, Hanák Tibor, Perneczky Géza, 
Tardos János, Varga Iván. 13-27. •  Szabó Zoltán a lelkileg független emberek hiva 
tásáról. 37-41. •  Fejtő Ferenc: Történész pályám. 42-92. •  Csalog Zsolt: A cigánykér 
dés Magyarországon 1980 előtt. (Részlet a Bibó Emlékkönyvből.) 93-137. p Oltványi 
Ambrus: Alternatívák és értékpluralizmus Bibó István gondolatvilágában. (Részlet a 
Bibó Emlékkönyv bői.) 138-162. •  János Mihály [Boros János]: Egyház és totalitárius 
állam. 165-174. •  Wildmann János: A magyar katolikus hierarchia és a báziscsoportok. 
175-198. •  Éliás József: Az egyházak és az egyháziak szabadsága. (Részlet a Bibó 
Emlékkönyvből.) 199-213. •  Adam Michnik: A lengyel katolicizmus és a totális állam. 
214-236. •  Harmat Pál: Új szociálpszichológia felé? 237-241. •  Duray Miklós újabb 
letartóztatása. 242-243. •  Tamás Gáspár Miklós: A magyar-román megbékélés útja. 
(Levél a demokratikus román emigrációhoz.) 243-246. •  Á független sajtó és a magyar 
hatóságok. (Részlet a Beszélő körleveléből.) 246-247. •  A magyarországi kéziratos 
irodalom kitüntetése. 247-248.

16. BABÉR ÉS TÖVIS

Az olvasóhoz. 5-6. •  Szabó Zoltán: Hazugság nélkül. 7-18. •  Kende Péter. Szocializ
mus és egyenlőség. (Részletek a szerző Egalité et inégalité en Europe de l'Est című 
művéből.) 19-42. •  Egy választás Magyarországon: K[ende] P[éter]: [bevezető jegy
zete] 43-44. Demszky Gábor: Jelölőgyűlések és törvénykritika. (Részlet a Hírmondó 
1985. május-júniusi számának vezércikkéből.) 44-46. Tudósítás Budapest II. 4. sz. 
választókörzetéből. (Megjelent a Hírmondó 1985. május-júniusi számában.) 47-53. 
Beszélgetés Rajk Lászlóval. (Megjelent a Hírmondó 1985. május-júniusi számában.) 
53-61. •  Kis János: A jaltai dilemma a nyolcvanas évek derekán. 62-73. © Sorin 
Alexandrescu: A román paradoxon. (Tömörített szöveg. Fordította: Mikó István.)
74-83. •  Titó öröksége és a jugoszláv út. 84-103. •  Szőcs Géza: Beadvány a Román 
Kommunista Párt Központi Bizottságának. 104-120. •  A Magyar Nemzet Szabó Zoltán 
nekrológja. Nyílt levél a Magyar Nemzet olvasóihoz. 121—123. •  A szlovákiai magyar
ság krónikájának történetéhez. (Fényi Tibor levele Kende Péternek.) 124-125. •  Kell-e 
politikai emigráció? (A Magyar Füzetek körkérdésére érkezett újabb válaszok és a vita 
összegzése.) [Szerkesztőségi bevezető jegyzet.]: Botond Ágnes, Csicsery Rónay István,
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Jónás Pál, Kovács Andor, Saáiy Éva, Schöpflin Gyula, Töttösy Ernő, Wildmann 
János. 126-145. •  Kovács T. Jenő [Laki Mihály]: Üzenet reformereknek. (Komái János 
Ellentmondások és dilemmák című könyvéről.) 146-150. •  Incenzus [Gergely András]: 
A konzervatív történetíró -  mérlegeli a demokráciát. (Szekfű Gyula Forradalom után 
című könyvéről.) 150-156. •  Ada Pál [Pető Iván]: Útkeresés vagy tévelygés. (Berend 
T. Iván Gazdasági Útkeresés 1956-1965 című könyvéről.) 157-163. •  Török Gusztáv 
[Vági Gábor]: És mi most hol vagyunk? (Csengey Dénes ...és mi most itt vagyunk? című 
könyvéről.) 163-171. •  Bence György: Mindenkinek jó. (Tamás Gáspár M ik lósi Szem 
és a Kéz című könyvéről.) 171-178. •  Csillaghegyi Vilmos [Sós Vilmos]: Persona non 
grata est. (Sólyom László Környezetvédelem és polgári jog és A személyiségi jogok elmélete 
című könyvéről.) 178-183. •  Nikodémosz [Nagy Endre]: A tendenciózus naivitás 
igazsága. (Bibó István összegyűjtött munkáiról.) 183-193. •  Tamás Gáspár Miklós: 
Szereptávolítás. (Hankiss Ágnes Kötéltánc című könyvéről.) 193-199.

17. HARMINC ÉVE

Kende Péten Elkerülhető volt-e a forradalom 1956-ban? 5-27. •  Gömöri György: A 
forradalom sodrában. Emlékezés az októberi napokra. 28-66. •  Pozsonyi Gábor 
[Kende Péter]: Amikor kinyílik a palack. 67-72. •  Orvoskari fiatalok a forradalomban. 
E[?] B[?] beszélgetése Prágay Dezsővel 1986 nyarán. 73-82. •  Krassó György: A 
„Magyar Október'' előzményei. Az 1956. novemberi ellenállási szabadsajtó törté
netéhez. 83-98. •  Budapesti ellenzéki tanácskozás 1956 értelméről és tanulságairól. 98.
•  Fényes Elek [Rainer M. János]: Kísérlet az 1956-os forradalmat követő megtorlás 
számszerű felmérésére. 99-129. •  Schöpflin György: Nacionalizmus és politika az 
európai tapasztalatban. 130-158. •  Duray Miklós levele. 159-164. •  Adalékok a 
lengyel helyzethez: G[ömöri] Gy[örgy]: A Szolidaritás vitája. 165-171. Jan Litynski 
elemzése ( a Gondolatok a részvételről és a bojkottról című cikk ismertetése). 171-178.
•  In Memóriám Donáth Ferenc 1913-1986. 179. •  Kis János: Valamit elindított. 
[Gyászbeszéd Donáth Ferenc sírjánál.] 180-183. •  Tamás Gáspár Miklós: Parabola a 
hiányról. (Nyíri Kristóf Ludwig Wittgenstein című könyvéről.) 184-190. •  Eperjesi 
Géza [Erdélyi Ágnes]: Jönnek az oroszok. (Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat. Orosz 
eszmék I. Miklós korában, és Tallár Ferenc: „Sajátos orosz fejlődés" és az orosz regényforma a 
XIX. század első felében című könyvekről.) 190-197. •  Futó Anni [?]: Az állampolgári 
jogok égi mása. (A Jogtudományi Közlöny 1984. évi 12. tematikus számáról.) 197-206. •  
Ringwald Fanny [Kovács M. Mária]: Edere necesse est. (Zsidókérdés, asszimiláció, 
antiszemitizmus. Tanulmányok a zsidókbdésről a huszadik századi Magyarországon című 
könyvről.) 206-213. •  Szerkesztői üzenet. 213. •  A Magyar Füzetek kitüntetése. 
214-215.

18. VÁLSÁG ÉS REFORM

Wlodzimiers Brus: A kivitelezhető és a működőképes szocializmus. 4-32. •  Szabó 
Miklós: Még néhány szó a magyar önépítésről. (Előadás. Elhangzott 1985 júniusában 
Monoron.) 33-42. •  -tL- [?]: Magyar egyház, merre tartasz. 43-54. •  Kibicz Gyula 
[Krasznay Zoltán és Szabó Miklós]: Az új szovjet pártvezetés autonómiája. 55-73. •  
Káló Pál [Szabó Miklós]: Gorbacsov-modell, Kádár-modell. 74-85. •  „A bizonytalan
ság fázisába léptünk" (Budapesti beszélgetés Kis Jánossal az új szovjet politika kiha
tásairól.) 86-90. •  Kovácsy Tibor: „Fordulat és reform" -  avagy hogyan másszunk ki 
a válságból. 91-103. •  Varga Iván: Reform és hatalom. (Megjegyzések a párt Közgáz
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dasági Munkaközösségének állásfoglalásához.) 104-114. •  Kemény István: „Társadal
mi szerződés" (A kibontakozás ellenzéki programja.) 115-126. •  Kende Péter: A szer
kesztő megjegyzése [a Társadalmi szerződésről]. 126-128. •  K[ende] P[éter]: Még egy 
megjegyzés (az új kormányfőről és munkaprogramjáról). 128-130. •  Lőcsei Pál: Ön
életrajzi emlékezés a Magyar Október 30. évfordulójára. 131-137. •  „Nem robbanás, 
csak összeomlás" Beszélgetés Petri Györggyel. (Interjú. Fordította: Farkas Péter.) 
138-147. •  A Duna barátai a hazai és külföldi magyarsághoz. (A Duna Barátai, A Duna 
Kör, a Kékek, a Népszavazást Kezdeményezők és a Vízjel-csoport felhívása.) 149-150.
•  Lipták Béla: Újabb menet a vízgát elleni harcban. 151. •  Gosztonyi Péter: Az 56 utáni 
megtorlásokról. 152. •  [Szerkesztőségi jegyzet Gosztonyi Péter leveléhez.] 152. •  
Kiszely Károly: Mentsük meg Péller Józsefet. (Nyílt levél a Demokrata szamizdat 
folyóirat 1986. IX. számából.) 153-154. •  Duray Miklós levele Csehszlovákia Főügyé
szének, Szlovákia Főügyészének, Szlovákia belügyminiszterének. 154-156. •  A Cseh
szlovákiai Magyar Kisebbségi Jogvédő Bizottság levele Lubomir Strougal, a Szövetsé
gi Kormány Elnökéhez. 156-157. •  A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő 
Bizottságának jelentése a pozsonyi magyarellenes gyújtogatás további fejleményeiről. 
158. •  Varga Iván: Egyenetlen mérleg. (A Harminc év: 1956-1986 című könyvről.) 
159-166. •  Kemény István: Korszakváltás és forradalom. (Szabó Zoltán Terep/elverés 
című könyvéről.) 166-174.

19-20. ÚJ MAGYARORSZÁG FELÉ?

Az olvasóhoz. 4 •  Kende Péter: A szocialista államrend válsága Magyarországon. 5-29.
•  Kfende] Pféter]: Modellváltás -  avagy merre halad a magyar kommunista világné
zet. 30-32. •  K[emény] I[stván]: Kádár bukására. 33-34. •  K[emény] I[stván]: Grósz 
Károly első kormányának mérlege. 34-37. •  K[emény] I[stván]: A liberalizálás prog
ramjáról. 37-40. •  Kfende] Pféter]: Fordulat Magyarország nemzetiségi külpolitikájá
ban? 40-44. •  Gombár Csaba: „Veszélyérzetbe oltott beavatottság" (Részletek a szerző 
Velleitásaink címmel a Századvég 1988. évi 4-5. számában megjelent írásából.) 44 45. •  
-kende [Kende Péter]: Három tüntetés. 46-51. •  Gyurkó László: „A válság sorsfordu
ló" (Részletek a szerző A magyar szocializmus válsága címmel a Valóság 1988. évi 3. 
számában megjelent írásából.) 52. •  Kemény István: Programok és ellentmondások. 
53-77. •  A Történelmi Igazságtétel Bizottságának felhívása a magyar társadalomhoz. 
78-81. •  K[ende] P[éter]: A párizsi emlékmű. 82-88. •  Hogyan folyt le a Nagy 
Imre-per? Vásárhelyi Miklós interjúja. (Részlet a Beszélő 1988. júliusi 24. számában 
közölt interjúszövegből.) 89-100. •  Duray Miklós: A magyar kisebbségek és az egye
temes magyarság közötti kapcsolatok. 101-117. •  Szőcs Géza: Lesz-e belátható időn 
belül romáiv-magyar háború? 118-128. •  -kende [Kende Péter]: Szerkesztői jegyzet 
[Szőcs Géza előadásszövegéhez]. 128-129. •  Tamás Gáspár Miklós: Erdélyi múlt, 
román jelen, magyar jövő. 130-144. •  Az Ellenpontok és az erdélyi magyarság. Krizsán 
Árpád interjúja Ara-Kovács Attilával. (Megjelent a Motolla 1988. májusi számában.)
145-152. •  Á Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának dokumentu
mai: A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának jelentései a Csehszlo
vákiai Magyar Dolgozók Kulturális Szövetsége (Csemadok) helyzetéről az 1987-es 
évben. 153-176. A pozsonyi gyújtogatások. 177-181. Duray Miklós prágai találkozása 
az amerikai törvényhozás tagjaival. 181-184. •  Solt Ottilia: Rendőrségi történetek a 
nagy magyar ugarról. (Megjelent a Beszélő 23. számában.) 186-193. •  Varga Dávid [Kiss 
Gy. Csaba]: Egy eltűnt magyar folyóirat nyomában. [A Tiszatáj-ügy] 194-199. •  A 
Magyar Demokrata Fórum. (Á Magyar Demokrata Fórum 1988. december 30-i tanács
kozásán elfogadott „Állásfoglalás" teljes szövege.) 200-202. •  FIDESZ-dokumentu-
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mok: Nyilatkozat a Fiatal Demokraták Szövetsége létrehozásáról. 203-206. Levél az 
állam- és pártvezetőkhöz. 206-207. A Magyar Demokrata Fórum nyilatkozata. 207-208. 
A FIDESZ sajtóértekezlete. 208-209. A FIDESZ sajtópere a Legfelsőbb Bíróság előtt. 
209-211. •  A Szabad Kezdeményezések Hálózata: Felhívás. 212-215. Van kiút. (A 
Hálózat Ideiglenes Tanácsának nyilatkozata 1988. májusában.) 216-220. •  Nyílt viták 
Magyarországon a dunai vízlépcsőrendszerről. 221-224. •  Mit kívánunk. (Egy buda
pesti [1988. március 15-i] röplap szövege.) 224-225. •  Schöpflin György: Közép-Euró
pa újrafelfedezése. (A La Nouvelle Alternative 1987. december 8-i számáról.) 227-230. •  
Kemény István: író a tömlöcben. (Tardos T ibori tengervíz sós. Emlékezés az íróperre... 
című könyvéről.) 230-235. •  Czigány Lóránt: Levél a szerkesztőhöz. 236-237.

A MAGYAR FÜZETEK KÖNYVEI

1. Haraszti Miklós: Darabbér (1980)
2. Konrád György: Az autonómia kísértése. Kelet-nyugati útigondolatok 1977-1979 

(1980)
3. Kenedi János: Tiéd az ország, magadnak építed... (1982)
4. Szlovákiai jelentés a magyar kisebbség állapotáról. Borsody István előszavával

(1982)
5. Bence György-Kis János (Marc Rakovski): A szovjet típusú társadalom marxista 

szemmel (1983)
6 . Jászi Oszkár: Marxizmus vagy liberális szocializmus (1983)
7. Zsillé Zoltán: Egy önhit életrajza (1985)
8. Dalos György: Ezerkilencszáznyolcvanöt (1985)
9. Kenedi János: Elhülyülésem története... és egyéb balgaságok (1986)

10. Faragó Béla: Nyugati liberális szemmel (1986)
11. Kis János: Vannak-e emberi jogaink? (1988)
12 . Tamás Gáspár Miklós: Idola tribus (1989)
13. Tóth Sándor: Jelentés Erdélyből (1990)

ADALÉKOK AZ ÚJABB KORI MAGYAR TÖRTÉNELEMHEZ

A Magyar Füzetek (Párizs) és az Atlanti Kutató és Kiadó Társulat (New Jersey) közös 
kiadásában

1. Bili Lomax: Magyarország 1956-ban (1982)
2. Molnár Miklós-Nagy László: Reformátor vagy forradalmár volt-e Nagy Imre?

(1983)
3. Nagy Imre: Vitatiratok és beszéd, 1955-1956 (1984)
4. Karády Viktor, Kovács András et alii: Zsidóság az 1945 utáni Magyarországon (1984)
5. Magyar munkástanácsok 1956-ban (Dokumentumok. Összeállította: Kemény Ist

ván és Bili Lomax.) (1986)
6. Király Béla: Honvédségből néphadsereg -  Személyes visszaemlékezések (1944- 

1956)(1986)
7. A forradalom előzményei és utóélete. Tanulmányok és kronológia (1987)
8. Zdenek Mlynár: Prága, 1968 (1988)
9. Molnár Miklós: Egy vereség diadala (1989)

10. Szabó Zoltán: Küszöbről. A magyar forradalom Angliában (Sajtó alá rendezte: 
Kenedi János.) (1988)
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1. (1985)

Stumpf István: Egy lehetőség a szakkollégium. 1-17. •  Kéri László: Elképzelések a 
jogászképzés változásaihoz. 19-36. •  Révész Sándor: A meghasonlott autonómia I.
37-59. •  Fellegi Tamás-Varga Tamás: Beszélgetés dr. Schmidt Péterrel, az ELTE ÁJTK 
tanszékvezető egyetemi tanárával. 61-87. •  Karácsony András: Angyalördög. 89-94.
•  Szájcr József: Áz elfeledett jogtudomány. (Somló Bódog tudományelméleti és jogi 
tanaiból.) 95-114. •  Székely Attila-Kovács László: Egy társadalom kórképe M. F. 
Rakowski megrendítő jelentése a lengyel válság okairól. 115-122. •  Gyurgyák János: 
Jászi Oszkár és a Bécsi Magyar Újság. (Bibliográfia és válogatás.) 125-148. •  [Válogatás 
Jászi Oszkárnak a Bécsi Magyar Újságbán megjelent írásaiból.] 149-201.

2. (1986)

Gombár Csaba: Időszerű-e még Bibó István? 5-11. •  Révész Sándor: A meghasonlott 
autonómia II. 12-33. •  Kövér László: Egy hallhatatlan utópia. 34-51. •  Szarka László: 
Dunai Komföderáció -  egy álom realitása. (Jászi Oszkár csehszlovákiai kapcsolatai és 
a magyar kisebbségi kérdés 1919-1939.) 52-66. •  Gyarmati György: Dilemmák a 
Dunatájon. (Magyarország és a délkelet-európai föderációs tervek.) 67-87. •  Gyur
gyák János-Varga Tamás: A politikai katasztrófák zónájában. (Interjú dr. Mester 
Miklóssal. I.) 88-98. •  Kövér László-Orbán Viktor: Gondolatok egy diáktáborról. 
99-102. •  Karácsony András: A szabadság határairól. (John Stuart Mill: A szabadságról. 
Bukarest, 1983.) 103-105. •  Valuch Tibor Látlelet. (Szociológiai diákköri dolgozatok  
Debrecen, KLTE 1985. Szerk: Kabai Imre-Kiss József.) 106-108. •  Tőkéczki László: 
Klebelsberg Kunó -  egy elfelejtett kultúrpolitikus. 109-120. •  Válogatás Klebelsberg 
Kunó írásaiból. 121-197.

3. (1987)

L. Nagy Zsuzsa: Trianon a magyar társadalom tudatában. 5-25. •  Révész Sándor: A 
meghasonlott autonómia. III. 26 45. •  Andrew Arató: Civil társadalom, társada
lomelmélet és államszocializmus. 46 52. •  Fellegi Tamás-Orbán V iktor Új hegemó
nia: ellenzéki mozgalmak Lengyelországban. (1980-1981) 53-77. •  M iszlivetz Ferenc: 
Interdependens Európa: az európai i n t e g r á c  ió esélyei. 78-95. •  Nagy Andor: Környe
zetvédelem a '80-as években. 96-120. •  Szalai Júlia: Társadalmi váság és reform-alter
natívák 121-139. •  Bogár László: Fordulóponton a magyar társadalom. 140-144. •  
Komoróczy Géza: Polányi Károly történeti utópiája. 145-148. •  Litván György: Polá- 
nyi Károly a magyar politikában. (1914 l‘>M) 149 153. •  Bozóki András: A kelet-eu-
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rópai válságok történetéhez. 154-157. •  Gyurgyák János-Tőkéczki László: A magyar 
szociáldemokrácia múltjából. 158-160. •  Válogatás Mónus Illés írásaiból. (1888-1944) 
161-251.

4—5. (1987)

Gombár Csaba: Velleitásaink. 5-26. •  Valuch Tibor: „A forradalom alatt nem halt meg 
és nem sebesült meg senki" (Válság és stabilizáció Homokmégyen 1956-57-ben.) 27-37.
•  Sárközi Mátyás: „ ő  mondja meg, ki voltál..." (Irodalmi élet a Rákosi-korszakban.)
38-60. •  Rainer M. János: Gond és hitvallás. (Irodalmi reformellenzék 1956 őszén.) 
61-87. •  Joó Rudolf: Kisebbségek a nemzetközi kapcsolatokban. 88-107. •  Schöpflin 
György: Az emberi jogok és a nemzetiségi kérdés Romániában. 108-120. •  Kolozsvári 
B. Sándor: Kisebbségben -  belülről és kívülről. (Adalékok Jászi Oszkár romániai 
kapcsolataihoz.) 121-143. •  M. Kozminski: Bevezetés egy magabiztos magyarázko
dáshoz. 144r-152. •  V. M. Molotov: A Szovjetunió külpolitikájáról. 152-163. •  A 
Századvég körkérdése a reformról: Kis János, Antal László-Lengyel László, Szabó 
Miklós, Fekete Gyula, Gadó György, Vas Csaba. 164-192. •  Komoróczy Géza: Egy 
régi jegyzet zsidó-magyar ügyben. 193-194. •  Tőkéczki László: Iskolák a határon. 
(Iskolaügy Erdélyben a statisztikák tükrében.) 195-204. •  Máté János: Alulról. 205- 
209. •  Benda Gyula-Orbán Viktor: Kelet-Nyugat találkozó. 210-216. •  Gyurgyák 
János-Kenedi János: Válság-idők, szedelőzködő idők, ítéletidők. (Válogatás Szabó 
Zoltán írásaiból.) 217-225. •  [Válogatás Szabó Zoltán írásaiból.] 225-306.

6-7. (1988)

Vági Gábor. Aznapok. 5-15. •  Tőkés Rudolf: Politikatudomány Magyarországon az 
1980-as években: eszmék, ellentmondások. 16-36. •  Eugene Kamenka: Marxizmus és 
politika. 37-40. •  Faragó Béla: Magyar liberalizmus. (Egy elhalás története.) 41-54. •  
Litván György: Ki mondja meg, ki voltál? (Szabó Ervin viszontagságos utóélete.)
55-76. •  Nagy Imre: A magyar nép védelmében. 78-98. •  Nagy Imre rádióbeszédei 
1956-ban. 98-103. •  Körösényi András: A kritikai-ellenzéki értelmiség Közép-Európá- 
ban. (A totalitárius rendszerek bomlásától a pragmatikus-autoriter diktatúrák létrejöt
téig.) 104r-122. •  Hegedűs András: A funkcionárius. 123-132. •  Adam Czamota-Andr- 
zej Szahaj: A joguralom problémája Lengyelországban. (Veszélyezteti-e Lengyelor
szágot a joguralom lopódzkodó ellenforradalma?) 133-136. •  Pető Iván: „...Megszaba
dítani az országot a másik ország nemzetiségéhez tartozó személyektől..." 137-142. •  
A. J. Visinszkij: A magyar-csehszlovák lakosságcseréről. 142-149. •  Litván György: 
„Mi, kommunisták, különös emberek vagyunk..." (A sztálinizmus lélektana.) 150-159.
•  Szabó Miklós: Hétköznapi sztálinizmus Magyarországon. 160-167. •  A Századvég 
körkérdése a reformról: Hegedűs András, Bilecz Endre, Szalai Pál, Gombár Csaba. 
168-187. •  Voszka Éva: Reformzsákutca. 188-195. •  Kövér László-Wéber Attila: A 
kockázatnélküli demokratizmustól az alkotmányos többpártrendszerig. (Interjú dr. 
Halmai Gáborral.) 196-210. •  Vágvölgyi B. András: Ach, Mitteleuropa. 211-213. •  
Fejtő Ferenc: Magyarország Párizsból nézve. 214-218. •  Dalos György: A magyar 
irodalmi hagyomány. 219-222. •  Karéi Bartosek: Közép-Európa -  a meghatározás 
nehézségei. 223-228. •  Dalos György: Másodosztályú Európa. 229-230. •  Máté János: 
Kelet-Nyugat találkozó a Prágai Tavasz 20. évfordulóján. 231-233. •  Csapody Tamás: 
„Békés békétlenek" -  Magyarországon. (A katonai szolgálatmegtagadás hazai törté
nete.) 234-238. •  Gyurgyák János-Tőkéczki László: Mónus Illés demokrácia-felfogá
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sáról. 239-243. •  Bozóki András: Egy ingerlékeny urbánus. (Ignotus Pál és kora.) 
244-264. •  [Válogatás Ignotus Pál írásaiból.] Népjog, nép nélkül. 265-266. A harmadik 
oldal. 267-269. Ki hát a „filoszemita"? 269-275. Az „Új Szellemi Front" körül. 275-282. 
„Népieség" és „új humanizmus". 282-292. Vissza az értelemhez. 292-295. A liberaliz
mus házi reformja. 295-300. A demokrácia feladata. 300-302. Tizenkét pont. 303-304. 
És mégis reformokat! 304-307. A társadalom és az uralkodó szellem. 307-319. A Szép 
Szó programja. 319-320. Március. 320-323. Népieség. I—II. 323-346. Októberi vallomás. 
346-348.

1956 (1989.1-2. szám)

Faragó Béla: Mi történik Magyarországon? (Történelem jelenidőben.) 5-17. •  Péteri 
György: Születésnapi ajándék Sztálinnak. (Vázlat a Magyar Tudományos Akadémia 
államosításának történetéhez 1945-49.) 18-35. •  George J. Stigler. Az értelmiségiek és 
a piac. 36-43. •  Simon Róbert: Marxizmus -  ideológiából tudomány? (Perry Anderson 
elágazásai.) 44-56. •  Szenes Sándor. Egy el nem mondott beszéd. (Dokumentum 
Farkas Mihály irathagyatékából.) 57-58. •  Farkas Mihály: Kedves Elvtársak! 59-77. •  
Kende Péter: Arcképzvázlat Gimes Miklósról. 78-87. •  Kenedi János: A békés átmenet 
esélyei. 88-94. •  Varga László: Egy nap, amely megrengette a világot. 1956. október 
23. 95-102. •  Litván György: A Nagy Imre-csoport. 103-109. •  Pető Iván: „Zuhog az 
ész gazdátlan tényrakásokra" (1956 és a gazdaság.) 110-117. •  Csicskó Mária-Körö- 
sényi András: Egy harmadikutas szocializmus -  utópia földközelben. (A Petőfi Párt 
1956-57-ben.) 118-138. •  Dokumentumok: Szabó Pál: A parasztsághoz. 139-140. Farkas 
Ferenc első rádiónyilatkozata. 140-141. Németh László: Pártok és egység. 141-142. Féja 
Géza: Új nemzeteszme. 142-144. Farkas Ferenc második rádióbeszéde. 144. Bibó István 
november 4-i nyilatkozata. 145. Bibó István: Expozé a magyarországi helyzetről.
146-148. Bibó István levele Nagy Imréhez. 149. Határozati javaslat a NEMZETI KOR
MÁNYZÓ TANÁCS megalakítása ügyében. 150. Feljegyzés az október 23-án kirob
bant forradalomról és következményeiről. 150-155. Bibó István: Kiegészítés az 1956 
november 6-án kelt expozéhoz és tervezethez. 156-159. Bibó István: Kiegészítés Ma
gyarország állami, társadalmi és gazdasági rendjének alapelveiről és a politikai kibon
takozás útjáról. 160-162. Bibó István levele a Demokrata Néppárthoz. 162-164. Levél 
a Szovjetunió nagykövetéhez. 164. Jegyzőkönyv a Petőfi Párt működéséről. 164-165. 
Lapengedély-kérelem a Magyar írás folyóiratra. 166. A Magyar írás folyóirat és szö
vetkezetről. 166-168. A Petőfi Párt történetének záródokumentumai. 168-170. S. Szabó 
Ferenc visszaemlékezése. 170-176. Zsigmond Gyula visszaemlékezése. 176-183.

KELL-E NEKÜNK KÖZÉP-EURÓPA? (1989. Különszám)

Kende Péter: Van-e még esélye és értelme egy közép-európai államföderációnak?
7-20. •  Bojtár Endre: Kelet-Európa vagy Közép-Európa. 21-30. •  Gyarmati György: 
Magyarország közép-európaisága. (Történelmi adottságok -  jelenkori konzekvenci
ák.) 31-46. •  Jeszenszky Géza: A magyarság és a három Európa. 47-50. •  Tőkéczki 
László: Iskoláztatás a Közép-Európa. 51-54. •  Válogatás a Közép-Európa-vitából: 
Bojtár B. Endre-Melegh Attila: Előszó egy válogatáshoz. 55-58. Norberto Bobbio: Az 
Európa-ideológia nagysága és hanyatlása. 59-66. Schöpflin György: Közép-Európa 
régi és új meghatározásai. 67-81. Zbigniew Brzezinski: Visszatérés Közép-Európához. 
82-86. Timothy Garton Ash: Létezik-e Közép-Európa? 87-103. Czeslaw Milosz: A mi 
Európánk. 104-109. Matei Calinescu: Hogyan is lehet valaki román? 110-117. Vaclav
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Belohradsky: A legalitás térhódítása, avagy az Osztrák Birodalom mint metafora. 
118-131. Hans-Peter Burmeisten Közép-Európa német szemmel. (Lehetőségek és a 
értékek széthullása.) 132-140. Marjan Rozanc: Közép-Európáról -  szlovén szemmel. 
(Néhány irracionális gondolat.) 141-148. Antim Soljan: Európa kantonizációja. 149- 
153. Milán Simecka: Más civilizáció? Egy másik civilizáció? 154—157. Vajda Mihály: 
Ki rekesztette ki Oroszországot Európából? (Reflexiók Milán Simecka: Más civilizáció? 
Egy másik civilizáció? című cikkére.) 158-162. Jane Mellon Oroszország és Európa: 
válasz Simeckának. 163-165. Milán Kundera: Bevezető egy variációhoz. 166-170. 
Joszif Brodszkij: Miért téved Milán Kundera Dosztojevszkijt illetően? 171-175. Emil 
Cioran: Oroszország és a szabadság vírusa. 176-182. •  A Századvég körkérdése 
Közép-Európáról: Vajda Mihály, Vágvölgyi B. András, Bohumil Dolezal, Niederha- 
user Emil, Eörsi István, Szalai Pál, Völgyes Iván, Ágh Attila, Bogár László-Vass 
Csaba, Varga László, Heiszler Vilmos, Borbándi Gyula, Balla Bálint, Fejtő Ferenc, 
Faragó Béla, Kosáry Domokos, Gombár Csaba, Miklós Tamás. 183-222.

MI LESZ VELED, MAGYAR SZOCIÁLDEMOKRÁCIA? (1990.1. szám)

Jacques Rupnik: Az újraértelmezett totalitarizmus. 5-22. •  Molnár Gusztáv: Marxiz
mus és totalitarizmus. 23-37. •  Michael Heller: Rövid tanfolyam. (A szovjethatalom 
hetvenéves történetének mérföldkövei.) 38-82. •  Balla Bálint: A szűkösség szocioló
giájáról. 83-92. •  Leszek Kolakowski: Mi élő (és mi halott) a szociáldemokrácia 
eszméjéből? 93-100. •  Beszélgetés a szociáldemokráciáról (Interjú Kovács Andrással.) 
101-109. Hozzászólások Kovács András interjújához: Vajda Mihály, Gombár Csaba, 
Krokovay Zsolt, Bence György, Solt Ottüia, Litván György, Erényi Tibor, Kende 
Péter. 110-134. •  Kovács Éva: A Népszava tőkésképe. (1905-1940) 135-143. •  Vágvöl
gyi B. András: Az elbukott Isten gyermekei. 144-159. •  George Orwell: Arthur 
Koestler. 160-167. •  Arthur Koestlen Párbeszéd a halállal. (Részletek) 168-177. •  
Andrzej Walicki: A lengyel patriotizmus hagyományai. 178-204. •  Lőrincz László: „A 
lényegben semmiféle nézetkülönbség nincs" (A szovjethatalom megítélése egy fasisz
ta lapban 1939 augusztusa és 1941 júniusa között.) 205-212. •  Faragó Béla: Gondolatok 
a magyarországi alkotmányozás folyamatáról. 213-225. •  Hanák Péten A Duna a 
magyarság történeti múltjában és nemzeti tudatában. 226-236. •  Emil Brix: Nemzeten 
és államon túlnövő gondolatok. 237-240. •  Eörsi László: „A véres csütörtök" 241-252.
•  Gyurgyák János-Tőkéczki László: Szociáldemokrata alternatíva. 253. Válogatás 
Kéthly Anna írásaiból. 253-286.

NÉPIEK ÉS URBÁNUSOK -  EGY MÍTOSZ VÉGE? (1990.2. szám)

Karádi Viktor: Egyenlőtlen elmagyarosodás, avagy hogyan vált Magyarország ma
gyar nyelvű országgá. (Történelmi-szociológiai vázlat.) 5-37. •  Nyikolaj Bergyajev: 
Á filozófia igazsága, és az értelmiség igaza. 38-49. •  Szilágyi Ákos: Népi-urbánus -  
két jóbarát. 50-59. •  Szabó Miklós: A parasztromantikus harmadik út gondolata a 
weimari köztársaságban. 60-68. •  Heller Mária-Némedi Dénes-Rényi Ágnes: Népe
sedési viták 1963-1986. 69-105. •  A zsidóság és a népi-urbánus vita. (Hamburger 
Mihály és Várdy Péter beszélgetése Fejtő Ferenccel.) 106-140. •  A Századvég körkér
dése a népi-urbánus ellentétről: Gyurgyák János: Népiek és urbánusok -  egy mítosz 
vége? (A Századvég körkérdése elé.) 141-143. Agárdi Péter, Ágh Attila, Andorka 
Rudolf, Antal Gábor, Balassa Péter, Balla Bálint,Balog Iván, Bence György, Béri 
János, Borbándi Gyula, Czigány Lóránt-Péter László, Csalog Zsolt, Erényi Tibor,
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Fábián Ernő, Faragó Béla, Fejtő Ferenc, Gáli Ernő, Gergely András, Gerő András, 
Gömöri György, Grendel Lajos, Hajdú Tibor, Hegedűs Géza, Hernádi Miklós, 
Hollander Fái, Kántor Lajos, Kende Péter, Krausz Tamás, Lengyel László, Litván 
György, Mesterházi Miklós, Réz Pál, Révész Sándor, Salamon Konrád, Sárközi 
Mátyás, Szabad György, Szabó A. Ferenc, Szabolcsi Miklós, Szelényi Iván, Tamás 
Attila, Tamás Gáspár Miklós, Ungvári Tamás, Vajda Mihály, Vágvölgyi B. András, 
Vass Csaba-Bogár László, Vezér Erzsébet, Vigh Károly. 144-307.
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