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Misera Plebs
Szűcs Jenő bizonyára ismerte Thuküdidész mondását, miszerint a
történetíró avégett úja meg a múltat, hogy figyelmeztessen a jövő

re. A rendszerváltozás hajnalán az életének önkezével véget vető

nagyszerű magyar történész csodálatos elmeéllel mutatta ki, hogy
Közép- és Kelet-Európa társadalmai nem egyszerűen tévúton bo
lyonganak, melyről egy határozott akarat a helyes útra penderítheti
vissza őket, hanem kényszerpályán járnak, mely a római birodalom
felbomlása óta fogva tartja őket. A történelem nem ismeri az utó
vizsga intézményét, aki kimarad, annak nincs irgalom.

A szocialista társadalomszervezés kényszerében fogant közép
és kelet-európai államoknak hat évvel a rendszerváltozás után
szembe kell nézniük a szocializmus örökségével, mely már nem
politikai intézményekből,a rendőrhatóság önkényéből. a megszálló
hadsereg akaratából áll. A szocializmus ma már a lelki tehetetlen
ség, a kialakult szokások, reflexek és értékek formájában van jelen
Közép- és Kelet-Európában. Keserű felismerés, hogy az államszo
cializmust túlélte az elmaradottság, a provincializmus és a hamis
illúzió.

Bármennyire is tiltakoztak kezdetben az érintett társadalmak,
1945-öt követően Magyarországon mégis létrejött a szocializmus
intézményrendszere, mely a nálunk - éppúgy mint másutt régi
ónkban - először teremtette meg a szociális szükségletek új
rendszerét, magától értetődővé tette a méltó élethez való jog
egyenlöségét.' Utóbb ugyan a rendszer a szükségletek felett gya
korolt diktatúraként működötr', de elsőképpen azokat a szükség
leteket nyomta el, amelyeket önmaga hozott létre. A szocializmus
politikai gazdaságtanát a hiány metaforája írja le leghívebben/'
ám a hiányt az a rendszer termelte ki magából, melyet önnön léte
teremtett.

Egyszerű volt azt hinni, hogy a szükségletek feletti diktatúra
eltűnésével és a hiánygazdaság feltételrendszerének felszámolásá
val bekövetkezik a fogyasztás és bőség boldog társadalma, és
minden éppen úgy lesz, ahogyan azt az Elbán és a Lajtán inneni
társadalmak az Elbán és Lajtán túl látni vélték. Ehhez a várako
záshoz képest szörnyű csalódás érte a posztszocialista társa
dalmakat, amelyeknek meg kellett tapasztalniuk, hogy a pluralis
ta társadalom politikai intézményeinek bevezetése és a piacgaz
daság kiépítése semmiféle biztosítékot nem ad a jólét és az állam
polgári kompetencia-érzés növekedésére. Meg kellett tapasz
talnunk, hogy az átmenet rettenetes terheket ró a szocializmusból
kiláboló polgárokra, s nem számíthatnak számottevő külső segít
ségre. Bármilyen kézenfekvőnek is látszott, akiindulóponthoz va-
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A jóléti társadalmak

ló visszatérés lehetetlen. Négy évtized túl hosszú időnek bizo
nyult ahhoz, hogy a szocializmus előtti társadalmi viszonyokat
vissza lehessen állítani. Ez még akkor sem volna lehetséges, ha
minden szempontból tökéletes lett volna az idegen megszállók és
honi helytartóik által durván és kegyetlenül felszámolt társadalmi
berendezkedés. De miként az előbb céloztunk rá, az "ancien regi
me" távol volt a tökéletességtől, s különösen távol állt a társa
dalmi igazságosság eszményeinek megvalósításától.

A megvalósult újraelosztásos szisztéma ugyan új igazságtalan
ságokat eredményezett, de vitathatatlanul előmozdította a szociá
lis egyenlőség ügyét a kultúra, az egészségügy, a foglalkoztatás, a
társadalmi mobilitás, a nyugdíj, a családsegítés területén. Felülről

nézvést az egész úgy látszódhatott, akár egy jóléti állam.
Az államszocializmus csődje egybeesett a jóléti társadalmak

csődjével. Ez az egybeesés több mint kínos a posztszocialista tár
sadalmak számára, melyek olyan modell segítségével próbálják
meg most legitimálni magukat, melynek mása éppen úgy a múlt
ba süllyedt, mint az, amelytől az átalakulás hevében rohamosan
igyekeznek elhatárolni magukat. Ideológiailag mintha senkiföldjé
re kerültünk volna.

Bármilyen erős is a társadalmi elvárás, a jóléti társadalmak
modellje nem ültethető át a posztszocializmus talajába, hiszen a
szegénység, az elmaradottság és a peremhelyzet valósága össze
egyeztethetetlen a szociális jogok megőrzésének s kiterjesztésének
vágyálmával. A szociális jogok Thomas Marshall4 szerint csak
működő politikai demokrácia és piacgazdaság bázisán jöhetnek
létre. A jóléti filozófia hatásos lehet a politikai retorika szintjén,
de tökéletesen alkalmatlan orientációs eszköz az újraelosztásos,
központosított, totalizált társadalomszervezésből a piacgazdaság,
a demokrácia és a pluralizmus felé haladó társadalomszervezés
napirendjén levő feladatok megoldására. Bármennyire csábító is a
gondolat, Magyarország és a többi közép- és kelet-európai állam
számára nem adatott meg a történelmi utóvizsga lehetősége, s
amit elmulasztottak 1945-ben, arra nem vállalkozhattak 1989-ben.

A jóléti társadalmak ugyan ki tudták védeni a piacgazdaságból
adódó durva egyenlőtlenségeket,s a szociális jogok biztosítása ré
vén vonzó életminőséget tudtak biztosítani állampolgáraik túl
nyomó többségének, de nem tudtak mit kezdeni azzal a hatással,
amelyet a jóléti intézmények a bevándorlókra gyakoroltak. Ez a
helyzet feloldhatatlan ellentmondást hozott létre a liberális alapo
kon megfogalmazott szociális jogok és a hatalmi eszközökkel
szükségszerűen leszűkített állampolgári státusz között. Előbb

utóbb minden jóléti társadalomnak szembe kell néznie azzal a
kellemetlen ténnyel, hogy elsőosztályú állampolgárai mellett ki
alakult a másodosztályú polgárok társadalma, akik a helyben la
kás és az ottdolgozás jogán igényt tartottak volna ugyanazon szo
ciális ellátásra, mint az őshonosak. Ezek vonakodása egyre nyil-
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vánvalóbb, amint azt az idegenrendészeti szakma felvirágzása, a
xenofób és újfasiszta mozgalmak térhódítása jelzi a klasszikus
szabadságjogok földjén, ahonnan hosszú időn át szokás volt meg
vetéssellenézni a fasisztának, etnocentrikusnak, intoleránsnak be
állított közép- és kelet-európai társadalmakat. A vasfüggöny eltű

nésével a Nyugatnak és Keletnek egyaránt szembe kell néznie a
multikulturalizmus kihívásaival, s nem biztos, hogy a gazdag
Nyugat (melynek több a vesztenivalója) erre a kihívásra jobban
fog reagálni, mint a szegény Kelet. A jóléti társadalmak válságát
előidéző másik körülmény, hogy a piaci működések szociális
diszfunkcióit kivédő újraelosztásos szociálpolitikai intézmények
(munkanélküli segély, családi pótlék, államilag garantált nyugdíj,
általános egészségbiztosítás stb.) sajátos függőségi viselkedésmin
tákat és a hatékony gazdasági működéssel szemben ható szokáso
kat alakítottak ki. Olyan érdekeltségek jöttek létre, amelyek ke
vésbé motiválták a szociálpolitikai intézmények klientúráját a pi
acra való kilépésre. Másrészt az újraelosztásos szociálpolitikai in
tézményrendszerek létrehozták saját nagyhatamú bürokráciájukat,
amelyek hathatós politikai ellenerőt képeztek az állami túlfo
gyasztás megakadályozására irányuló törekvésekkel szemben, és
tartós irracionális elemekkel telítették a gazdaság működését. Ki
csiben ugyanaz történt velük, mint nagyban az államszocialista
társadalmakkal: a palackból kiszabadult szociális jogosultság szel
lemét nem lehetett többé visszaparancsolni a palackba, miáltal az
állam újabb és újabb szociális kötelezettségek vállalására kény
szerült, s közben súlyosan eladósodott.

Végül komoly ideológiai aggályok merültek fel a jóléti társa
dalmak működésévelkapcsolatban. Nagy J. Endre vitaindítójában
helyesen utalt rá, hogya neokonzervativizmusba fordult liberaliz
mus hathatós érvet tudott kovácsolni abból, hogy az egyre emel
kedő szociálpolitikai kiadások mind elviselhetetlenebb terheket
róttak az adófizetőkre, akik úgy érezték, hogy miközben ők húz
zák az evezőt, a hajó tele van potyautassal. Ez az érzés azután
politikai erőt biztosított mindazoknak, akik a jóléti társadalom
parazitáinak tüntették föl a hátrányos helyzetű kisebbségeket, a
bevándorlókat, a deviánsokat, a helyzetük javításért semmit sem
tevő szegényeket.'

A rendszerváltozás nyomán létrejött az a paradoxon, hogy mi
közben az érintett közép- és kelet-európai társadalmak a szociális
piacgazdaság kialakításának délibábját hajszolják, a tanítómester
ként viselkedő fejlett nyugati országok a klasszikus liberalizmus
gazdasági receptjét ajánlják nekik. Nem értek egyet azzal a meg
állapítással, hogy az államszocialista társadalmak "koraszülött jó
léti társadalmak" lettek volna. Nem lehettek azok, hiszen jóléti ál
lam csak piaci alapokon, a piac által szült kirívó társadalmi
egyenlőtlenségeket újraelosztásos módszerekkel mérséklő intéz
mények révén keletkezhet. Ezzel szemben az államszocializmus-

117



A változás nehézségei

6Csepeli Gy.-Őrkény
A.: Az elitpercepció

kognitív és társadalmi
meghatározói a mai

Magyarországon.
Valóság 1993. 12.

47-58

ban felszámolták a piacot, s kizárólag az újraelosztás működött

- úgy-ahogy. A piac legfeljebb a magánszféra gazdasági túlélési
stratégiájának metaforájaként volt jelen a "második gazdaság" ké
pében. Következésképpen hiú ábránd azt gondolni (bármilyen
erős is a társadalmi elvárás), hogy az államszocializmus újra
elosztásos rendszere megőrizhető oly módon, hogy utólag mint
egy alátoljuk a piaci alapot.

Szembe kell néznünk a kegyetlen és nyers igazsággal, hogy
mindent elölről kell kezdenünk. Deák Ferenccel szólva: újra kell
gombolnunk a mellényt. Hacsak nem szánja meg Közép- és Ke
let-Európát a Nyugat, térségünknek hosszú és kínokkal teli mene
telésre kell számítani, melynek során nemcsak a korábban hiány
zó piaci mechanizmusokat kell megteremtenie (és a nyomukban
keletkező óriási társadahni egyenlőtlenségeketkell elviselni), ha
nem ezzel egyidejűleg a világpiacba is be kell tagolódnia. A vi
lágpiac pedig, amely ránk vár, maga is a nyers erő és kiszolgálta
tottság világa, ahol az eladók versenye folyik. Következésképpen
csak annak a posztszocialista társadalomnak van esélye a beil
leszkedésre, mely a világpiacra kikerülö termékeinek költségeit
drasztikusan alacsonyan tartja, miközben minőségüket kellőkép

pen garantálja.
Az alacsony költség és jó minőség kötelme rettenetes tehertétel

a posztszocialista társadalmak számára, melyeknek egyetlen esé
lye a takarékoskodásra a szociálpolitikai szolgáltatások kurtítása,
kiiktatása. Ugyanakkor a szociálpolitikai megtakarításoknak sze
lektíveknek kell lenniük, nem terjedhetnek ki a kulturális szférá
ra, melynek visszafejlődése veszélyeztetné a termelési kultúrát és
ezáltal a világpiaci versenyképességet is. A kényszerű szocíálpoli
tikai kiadásvisszafogásoknak másik hátránya politikai. Annyi hiá
bavaló nekirugaszkodás után nehéz elhitetni a posztszocialista
társadalmakkal, hogy - ironikusan szólva - "ez a harc lesz a
végső". Mindenkinek csak egy élete van. Milliók kényszerülnek
szembenézni azzal, hogy önhibájukon kívül eltékozolták tőkéjü

ket, idős korukra koldusboton kívül nem vár rájuk más, más nem
biztosíthatja gyermekeik jövőjét.

A magyar társadalmat maga alá temette a szegénység, a beteg
ség, a korai elhalálozás lavinája. Sokak számára az éhezés és fá
zás is már mindennapos élmény. A kudarcaik felfoghatatlanok
számukra, hiszen az államszocializmusban ezek lehetősége mini
mális volt. Az államszocializmusban elsajátított munkával kap
csolatos készségek, viselkedési technikák, túlélési mechanizmusok
tökéletesen alkalmatlanok az új helyzetben. A siker, a boldogság
és a gazdagság a társadalom többsége számára elérhetetlen, s a
gazdagokra bizalmatlanul, gyanakvással és tehetetlen irigykedés
sei tekintenek." A győztesek és a vesztesek között nincs és nem is
lehet kommunikáció, hiszen hiányoznak a közös megegyezésen
alapuló értékelési kritériumok. E kritériumok hiányában kollektív
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attribúciók szabadulnak el, melyek különösképpen veszélyesek,
ha begyakorolt kisebbségellenes előítéletekkel kapcsolódnak össze
(antiszemitizmus, cigányellenesség, xenofóbia, nacionalizmus).

Itt tartunk most, a piacgazdaságra való áttérés hatodik évében.
Katasztrófától mindazonáltal nem kell tartanunk. Magyarország
nyugati fele, s ezen belül a főváros társadalmának jelentős része,
úgy látszik, sikerrel veszi az akadályokat. A fiatalok, a .szakkép
zettek, a mentálisan rugalmasak, a külföldet jártak - ha nem is
mindig legális eszközökkel - képesek boldogulni a szűkre sza
bott lehetőségekközött is.

Az. egyházak szerepe A végére hagytam, ami e folyóirat olvasóit nem hagyhatja kö-
zömbösen, bár kívánatos volna, ha e kör magába foglaljon min
denkit, aki képtelen belenyugodni, hogy a közép-kelet-európai
történelem túszai maradjon. A rendszerváltozás utáni szabadság
teret biztosít mindazon vallások számára, amelyek történelmileg
bevált morális és humanisztikus értékek hívásának engedelmes
kedve komolyan veszik a szolidaritást, a gyengék gyámolítását, a
társadalom kitaszítottjai iránt tanúsított kitüntetett figyelmet. A
pauperizálódás, a kolonizáció, a nomenklatúrából átvedlett bur
zsoázia, a populista diktatúra fenyegető rémeivel szemben hin
nünk kell a hitben, amely alkalmas arra, hogy társadalmunk min
dennapjait behálózza a non-profit szellemű segélyszervezetek lát
hatatlan szálaival. A posztszocializmus ugyan egybeesik a poszt
modern kor globális válságával, de ez talán alkalmat ad arra,
hogy újraéledjenek a lelkiismeret, a felelősségtudat, a bizalom, a
kommunikáció és a szeretet értékei, melyek figyelmeztethetnek
arra, hogy a piacon és redisztribúción túl még itt a Földön vár
ránk egy másik világ. Hol is élhetnénk egyebütt?
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