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Kerékgyártó T. István

Az összeroncsolt kultúra
"Evilágian szennyezett szemmel nézve vonatban utazók helyzetében vagyunk,

akik elvesztek egy hosszú alagútban, méghozzá egy olyan helyen, ahol a kezdet
fényét az ember többé már nem látja, a vég fénye azonban olyan kicsiny csupán,
hogy a tekintetnek szakadatlanul keresnie kell és szakadatlanul elveszíti, miköz-
ben nem is vagyunk bizonyosak a kezdetet és véget illetően." IF. Kafkái

Az államszocializmus négy évtizedes történetében a kultúra is annak a politikai
akaratnak rendelődött alá, mely az alávetettséget és a szolgaságot állandósította.
A totális megfélemlítéstől a társadalom tudatos kiskorúsításáig terjedő időszakban
nemcsak a közösségi mikrostruktúrák zilálódtak szét, nemcsak az öntevékenység
szubjektív és tárgyi feltételei szűntek meg, hanem - a nyolcvanas évek végére
- a materiális létfeltételek újratermelése is veszélybe került. Éppen a mindent
átható és meghatározó politikai akarat következtében, mely egyértelműen hazug
látszatokkal vonta körbe a tulajdont, a gazdaságot, az értékeket egyaránt. Mert
a társadalminak nevezett tulajdon sem volt más, mint a csak személyi összeté-
telében változó hatalmi elit kollektív magántulajdona, s a gazdaság sem belső
törvényszerűségek, hanem tervutasításos víziók alapján működött. Az értékek
pedig szintén a hatalmi önkény szerint "szubjektivizálódtak". Államosították az
egész gazdasági életet, a társadalom intézményeit, még a szellemi tevékenységet
is. Nem csupán és nem is főként olyan represszív eszközökkel járultak hozzá
a kultúra megbénításához, mint az engedetlenek elnyomása, a tilalmak alkalma-
zása vagy a nem legalizált cenzúrahivatal, hanem - a kulturális önkifejezés fel-
számolása révén - a közösségi élet minden jelenségének regulálására törekedtek
/beleértve a művészetet, a tudományt, a vallást és az erkölcsöt/. Ideológiai normák
határozták meg a kezdetben spontán kibontakozó kulturális törekvéseket is, akár-
csak a művészeti kifejezési formákat. A pártállam az önálló egyesületi életet
nem engedélyezte; elsorvadt a nyilvános közélet, s megint összekapcsolódott a
közhatalom és a munkaviszony. Ezzel az állampolgári jogok érvényesítése a
munkaszervezetben betöltött szereptől függött, és a legfőbb munkaadó maga az
államhatalom volt.

így a civil társadalom képződése helyett csak a privilegizált csoportoknak a
hatalomtól való kiszolgáltatottság mértéke szerint megkülönböztethető hierar-
chiájajött létre. Vagyis a gazdaság, a kultúra és a politika eleven kölcsönviszonya
végképp felszámolódott, hiszen az utóbbi - valójában a mindenkori oligarchikus
elit szándékai alapján - mindent maga alá gyűrt. Az intézményes ellenőrzés
nélkül működő autokratikus hatalom és az azt kiszolgáló privilegizált helyzetű
csoportok számára tűnt csak emelkedésnek az, ami a valóságban süllyedés volt.
A pártállam a hétköznapi élet ezer szálán keresztül tagolta szét a lakosságot. S
ebben a kultúra is szerepet játszott, mely a politika "szolgálóleányává" vált.
Csakhogy ezzel fejlődésének létalapját veszítette cl, s éppígy az emberi autonómia
és integráció megvalósításában nélkülözhetetlen hatását. Jórészt a politikai ha-
talom ornamentális elemeként jelent meg. Nem az emberi kiteljesedést szolgálta,
hanem - mivel a monolitikussá formált kultúra a választás lehetőségét eleve
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kizárta magából - az egyéni és a közösségi autonómiák elsorvasztását. Lerom-
bolva egyszersmind az európai történelem folytonosságát és a szellemi kifejezés
lehetőségei elé olyan korlátokat állított, melyek igazából a hatalmon levő elit
megtévesztő akcióinak kedveztek. így az emberi integritás megvalósítása csak
ezt a követelményt megcsúfoló eredményhez, a passzivitásra ítélt emberi ma-
gatartások szaporodásához vezethetett. A fásult érdektelenséghez, vagy a befelé
forduló mentalitáshoz. De a kádári korszak biztonság- és birtoklásképzeteihez
való tehetetlen rögződés azt is akadályozta, hogy az állampolgárok a kialakult
helyzetet egészen újfajta szociális, politikai és kulturális lehetőségek terrénuma-
ként fogják fel.

Mivel az 1956 utáni viszonylagos stabilizálódás sokaknak kedvezett /még az
anyagi gyarapodást tekintve is/, joggal hihették, hogy minden olyan változást
ingatagnak kell tekinteni, mely ezt a "stabilitást" megbontja. Ám az is bebizo-
nyosodott, hogy a szilárdnak tetsző társadalmi helyzet szilárd nyomort és meg-
fosztottságot jelentett. Csak ha bevalljuk, hogy a lappangó ditatúra teljes felszá-
molásában rejlik az újraépítkezés esélye és egyetlen rációja, akkor léphetünk
túl a nap mint nap ismétlődő válságjelenségek fölötti bénító elképedésen, te-
kinthetjük számításainkban a megújulást elkerülhetetlen kockázatnak. Érzékelvén
ekképp az egyelőre nem látható végkifejletet csaknem csodával határos, felfog-
hatatlan rendkívülinek. Kezdettől fogva érzékelhető volt, hogy az államszocia-
lizmus "ideálképe egy tökéletesen homogenizált társadalom volt, ezt a homo-
genizációt azonban nem a létükben megőrzött réteg-, illetve helyi kultúrák in-
tegrációjával, hanem ezek felszámolásával és helyettesítésével igyekezett elérni.
Nemcsak művészeti, tudományos iskolákat és irányzatokat számoltak fel, hanem
a kulturális integráció társadalmi szolidaritásainak azokat a formáit is, melyek
a kulturális háttértudás újratermelésének tényleges alapját képezik". Éppen
ezzel következett be a totális regresszió, hiszen mérhetetlenül összezsugorodott
az a kulturális tudáskészlet, mely alkalmas lett volna arra, hogy megértőén el-
helyezzük magunkat a világban.

Az emberi önmegvalósítás egyetlen jogosult követelményeként a hivatalos
kultúra javainak passzív fogyasztása vált. A polgári kultúra csaknem valamennyi
eredménye zárójelbe került, vagy legalábbis átpolitizálódott. A kontrollálatlan
politikai viszonyok között az egyén is csak a közösség karkatúrájaként jelenhetett
meg, önmegvalósítása pedig reális elvalótlanodásként. Mert csak elviselője volt
az adott viszonyoknak, s a másként látás és értelmezés lehetőségeitől is meg-
fosztották. Az emberek tudatában csak a legszűkebbre szabott magánérdekek
hatottak, mikor cselekvésre került sor. így abban a társadalomban, melynek min-
den tagja kizárólag a maga javát tartja szem előtt, tehetetlen tömegként esik
áldozatul a legkülönfélébb véleménymanipulációknak. A politikai akarat uralma
alól - mely hosszú ideig átléphetetlen akadályt jelentett a szuverén öntudat szá-
mára - szinte senki sem vonhatta ki magát. És éppen ez a körülmény az, ami
a kulturális regresszió folyamatát mindezidáig meghatározta. Mert egyrészt a
haszonelvüség pusztító módon ott áll minden életérdek középpontjában, másrészt
épp ez az a korlát, amely előtt csaknem valamennyi emberi viszony csődöt mond.
S bármilyen meglepően hangzik is, az államszocializmus - szándékai ellenére
- az úgynevezett parcella-ember létmódjának kialakulását, a magánérdek kizá-
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rólagossá válását, a közösségi élet privatizálódását, a politikai szféra merő esz-
közzé züllését segítette elő.

A kulturális hátterétől elválasztott, szolidaritásaitól megfosztott, atomizált
egyének csak annyiban vették számításba a közösséget, amennyiben haszno-
síthatták személyes előrehaladásuk vagy közvetlen hasznuk szempontjából. A
félelem és a féltékenység, az irigység és a rosszindulat megannyi jellemzőjével
találkozhattunk az elmúlt időszakban. Ám amilyen mértékben vált lehetetlenné
a citoyen lét, olyan mértékben váltak feleslegessé az állampolgári erények. Míg-
nem a közösségi erények is elsorvadtak az egyedülvalóvá vált politikai célok
hatására. S ahogyan a "köz minden - az egyén semmi" maximája általánossá
vált, úgy kezdett erősödni az üres individualizáció, melynek életszervező elve
a cinizmustól a "máskép úgysem lehet csinálni" önfeladásáig és amoralitásáig,
a felelőtlenség nyílt jelszóként való hirdetéséig terjed. Kiderült ugyanis, hogy
ha már csak a szabadság látszatai között lehet választani, akkor reálisabb lehet
a terhes, mert irreális morális parancsoknak és a legalitás béklyóinak nyílt vagy
rejtett felrúgása. Az atomizált lét ezt teljesítette ki, s vele olyan látszólagos
felszabadultságot, melyben az egyén mégis jóval "szabadabban" mozoghatott.
A pártállam ugyan a racionalitást és a szakszerűséget akarta a társadalom szer-
vezésében érvényesíteni, de ehelyett - mivel az egyén tevékenységét sokoldalúan
megteremtő jogrend hiányzott - az általa létrehozott racionalitáshiány foglyává
vált. Hol erőteljesebben, hogy kevésbé erőteljesen, tevékenységének egészét az
irracionalitás, a kiszámíthatatlanul változó, egymásnak ellentmondó direktívák,
az "időszerű" ideológiai prioritások szeszélyes átcsoportosítási törekvései jelle-
mezték.

Csak annyit tudott ígémi az embereknek, hogy a társadalmi kötelezettségek
feltétel nélküli elfogadás "mögött" azt tehetnek, amit akarnak, s esetleg - ha van
hozzá elég kitartásuk - meg is őrizhetik autonómiájukat addig, amíg annak rea-
lizálására nem kínálkozik idő és alkalom. így nem is csodálkozhatunk azon,
hogy a társadalom széthullott. Amiként azon sem, hogy az egyén ugyan megtanult
kalkulálni, de nem tanulta meg azt, hogy másokkal össze is lehet fogni, sőt még
áldozatokat is lehet hozni annak érdekében, hogy létrejöjjön egy olyan érdek-
szövetség, amely azután még jobban fogja segíteni az egyén lehetőségeinek a
kibontakozását. Ennek következtében is jött létre a milliókra rúgó, épp csak
megtűrt, az infrastruktúrából és a kultúrából kirekesztett réteg, mely ugyan a
második vagy a harmadik gazdaságból halmozta fel a hasznot, de mérhetetlen
önkizsákmányolásával mégsem tudta létrehozni a munkájához méltó tőkét, mint
ahogyan ebben a helyzetben nem épülhetett ki az ország formálását legitim
módon meghatározó öntudat és önbizalom sem. Nyilván ebben az értékválság
is szerepet játszott, melynek oka persze nemcsak a politikai államban magában,
hanem a társadalmi szférában is rejlik. Mint ahogyan a kiüresedett individua-
lizmus oka sem korlátozható az egyetlen, habár döntő jelentőségű gazdasági
szférára.

Mert ellenkező előjelű folyamat eredményeként is megjelenhet, mikor például
a "fogyasztás propagandája magát az elidegenedést is áruvá teszi. A modern
élet lelki sivárságát veszi célba, és gyógymódként a fogyasztást ajánlja. Nemcsak
azzal kecsegtet, hogy csillapítja az ember eredendő boldogtalanságát, hanem azt
még meg is tetézi, s a boldogtalanság új formáiról is gondoskodik: a személyes
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bizonytalanságról, a státusért való szorongásról, a szülők szorongásáról, hogy
vajon ki tudják-e elégíteni gyerekeik igényeit". De bármint van is, merő illúzió
volt abban reménykedni, hogy az államszocializmusban az egyének csak esz-
köznek tekintik az anyagi javakat, s ezek megszervezése helyett minduntalan a
magasabb kulturális szférákba akarnak emelkedni. Annak ellenére sem, hogy a
társadalom egyre nagyobb létszámú rétege minden tevékenységében önmagát,
munkáját alázta meg az "alamizsnaszint" megtartása érdekében. A drasztikusan
elidegenedett társas érintkezés formái között ez érthető is. Ráadásul a közösség
pótlékai /amelyekhez való tartozást a politikai akarat közvetítette és határozta
meg/ egyetlen esetben sem a szabad emberi önmegvalósítás eszközeiként jelentek
meg. Olyan mozgástért jelentettek, melyből egyáltalán nem, vagy csak kivételes
helyzetekben lehetett kimozdulni, másrészt e mozgástéren belül az egyes egyén
habitusán, kulturális fejlettségén is múlott mennyire veszi "kész" lehetőségnek
a szerepektől a viselkedéstípusokon át a közmorál szférájában élő "válaszokig"
terjedő látszatpaneleket.

A személyes egyén meghasonlását ezért is teljesíthette ki a kulturális indokt-
rináció /idomítás/. Ugyanakkor az államszocializmus csak jelszavakban fogadta
el az emberi teljességet, valójában újra meg újra korlátozta. Még a jog eszközeivel
is. A politikai akarat által korlátozott egyének és csoportok kulturális identitásukat
így fokozatosan veszítették el, mert vasszükségszerűséggel kötötte össze őket a
szolgaság "ethosza". Bármint akarta is az egyén másként alakítani életét, bármint
döntött is múltja fordulópontjain, a végeredményt úgysem tudta elkerülni. En-
nélfogva nem érzeti és nem is érezhetett felelősséget a közösségért, a társada-
lomért; önállóságának alapja egy valóságosan működő felelőtlenség, hiszen a
társadalom korlátozott tagjaként nem lehetett felelős azokért a körülményekért,
melyekért szabad létében voltaképpen felelősnek kellett volna lennie. Lehetett
"lázadó", azaz a leplező látszatok nyomvonalán elindulva vállalhatta a valóság
rekonstrukcióját, s lehetett "konformista", azaz spontán természetességgel élvez-
hette kiskorúsítottságát, az egyéni autonómia kibontakoztatása, a felülemelkedés
esélye így is, úgy is korlátozott volt.

A homogénné és egysíkúvá telt kulturális gyakorlatban ugyanakkor az egyén
valódi befogadóként sem jelenhetett meg. Mert - ahogyan Bacsó Béla írja -
"magunkat a művészetről vagy a kultúra egyéb elemeiről szerzett tapasz-
talatunkban csak azáltal értjük és érthetjük meg, hogy részesei vagyunk egy
életvilágnak, mely nyilvánvalóan nem homogén, hanem ha tetszik, elkülönülésre
alkalmas, konfliktusos szerkezetű lehet, de mindenképpen egy rcfcrcnciális, rcf-
lektív önmegértés keretét biztosító szféra, melyben a nyelv, az objektív hagyo-
mány, még ha az elutasítás formájában is, de meghatározza az értelmezés kü-
lönböző formáit". Ha bárki értékelőcn-krilikailag viszonyult a hivatalos kul-
túrához, csak a kívülrckedést választhatta. S abban a mértékben, ahogyan az
egyén kulturálisan sem választhatott szabadon, úgy alakult ki az új alternatíva:
a külső követelményrendszer passzív elfogadása vagy egyszerű tagadása. Mind-
két esetben azonban az egyén magatartásának meghatározó elve a mitizált po-
litikai valóság volt, pusztán erre a valóságra adott reakciók különböző előjelének
meghatározására radukálódott mozgástere. S ahogyan a kultúra egyre inkább
átpolitizálódott, a kullúratcrcmiésnck és -elsajátításnak egyre inkább szűkült a
szubjektív és a közösségi kerete, úgy veszett ki az egyénekből az a képesség,



47 Kulturális elnémulás

hogy racionális érvényű megfontolások alapján határozzák meg tevékenységük
célját és értelmét. Az ideologikus tézisek primer "igazságával" szemben a valós
tendenciák másodrendű adottsággá süllyedtek, mellyel szemben a tényeket el-
fogadó egyén csak bűntudatot érezhetett, elveszítvén a valóság iránti érzékét, a
manipulatív módszerekkel szemben kifejtett ellenállását.

Melyen nem is nagyon csodálkozhatunk, hiszen sem a véleményalkotásban,
sem a választásban nem jelenhetett meg az önbecsülés értéke s az egyénenként
vállalt, egyeztetett közösségi mérték. Ez pedig a kultúrában megjelenő elidege-
nedéssel is összefügg. A hatalomgyakorlásnak az a monolit univerzuma, mely a
kultúrára rátelepedett, szinte önmaga ellentéteként hívta életre - sokszor alig
kitapintható módon - az egyének és csoportok azon törekvését, hogy olyan kul-
turális hagyományokat keressenek, melyek a fennálló meghaladásához segítenek,
s úgy "interpretálják" ezeket, hogy a monolit univerzum tagadásaként jelenjenek
meg. Mint például a népzenei mozgalmakban, vagy az avantgárdé művészeti
kísérletekben. Ám ezek inkább csak kivételek, mivel a valóságban az autonóm,
öntevékeny egyén fogalma felbomlott az adott állapotával, helyzetével azonosuló,
a közvetlen célszerűségek világában tengődő "szocialista pauperre". A kultúra
intézményrendszere is azt a célt szolgálta, hogy az elsajátítható kuturális javak,
ismeretek, eszmék még véletlenül sem ébresszék rá az embereket eltorzított és
leszűkített élettevékenységük realitásaira. Holott minden műveltség képzésének
végső értelme, hogy a társadalomban élő embereket saját választásra, döntésre
és ítéletre alkalmassá tegye társadalma közös s önnön egyedi életében egyaránt.

Csak így válhat a kultúra az emberi magatartás irányítójává, és így határozhatja
meg az egymásra halmozódó, a mindennapi élet folyását megszabó, céljait és
módjait eldöntő választásokat. A kulturális diktatúra minden törekvésében kita-
pintható volt a kultúra eredendően plurális szerkezetének felszámolása. Kezdődött
értéktartalmainak kilúgozásával, melynek révén csak azok az értékek voltak köz-
vetíthetők, melyek előzőleg politikailag terjeszthetőnek minősültek. De a kutúra
homogenizálása eleve hamis integráltságon alapult, mert merőben ellentétes ér-
tékeket kellett közös "nevezőre" hozni. Idővel a kultúrateremtést nem kanonizált
formája is veszélyessé vált, és a legveszélyeseb volt az államosított kultúrát
meghaladni akaró vagy azt tagadó törekvés. Az intézményesült poltikai akarat
éberen őrködött azon, ahogy az emberek csak azt igeneljék, melyet kínálnak
számukra. Bár - ahogyan L. Kolakowski írja - az államszocializmus "képes volt
arra, sőt, arra kényszerült, hogy szüntelenül kitermelje saját belső bírálóit, eret-
nekeit és hitehagyottait, akik az épp időszerű források frazeológiájával ugyan,
de az elsődleges forrásokra hivatkoztak, hogy ezzel leplezzék le a valóság nyo-
morát"/47 Ezért is ritualizálódott a hivatalos kultúra, melyet számos bizonyítékkal
lehetne alátámasztani. S mindegyik híven érzékeltetné, hogy a kulturális rituálék
nyelve végletekig személytelen.

A kuturális rítusok nyilvános rendeletekként hatnak és korántsem az az érdekes,
hogy mit közölnek, hanem hogy pontosan a hatalom által előírt módon tegyék.
Lett légyen az képzőművészeti alkotás, film vagy színpadi mű. Ezel alig hagytak
helyet a személyes érzelmek kifejezésére, hanem a hivatalosan jóváhagyott "agi-
tációs pépet" jelenítették meg. Amikor és amiként nyilvánosságra került valamely
kulturális alkotás, a ceremoniális elemeket sem nélkülözhette. A totális diktatúra
időszakában külön szcenárióként, a lappangó diktatúrában pedig politikailag meg-
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tervezett "auraként". A hírhedt aczéli "három T" elve ugyanezt erősíti meg. A
beavatkozó kultúrpolitikának éppen az volt a rendeltetése, hogy kiemelje a szóban
forgó művet a mindennapokból, hogy személytelenné változtassa azt, ami a min-
dennapi életben személyes, s hogy így a hatalom, a tekintély pecsétjét üsse rá.
Az államszocializmus zárt társadalma tehát a kultúra zártságát is létrehozta.
Elveiben is kifejezésre jutottak az egyéni választást, a személyes felelősséget
helyettesítő tabuk, a szigorúan megszabott, politikailag adott kérlelehetetlen já-
tékszabályok, melyekből az egyén nem vonhatta ki magát. Hogyan is vonhatta
volna ki, hiszen a demokrácia hiányzott, mely a "hatalmi szférák szétválasztását
jelenti. Az államgazdaságtól a szövetkezeti formán át az egyéni gazdaságig a
tulajdonformák sokasága képzelhető el benne. Az államkultúrától a különböző
csoportosulásokon át a személyes kutúráig ugyancsak a sokféleség uralkodik.
Szabadon szervezkedhetünk benne helyi, regionális, országos és nemzetközi szin-
teken egyaránt"' '

Mivel ez a társadalmi berendezkedés menthetetlenül felbomlasztotta a közös-
ségeket, ettől kezdve minden egyén tevékenysége már csak a pirvátlétre irányult;
azaz a mindennapi kenyér megszerzésére több vagy kevesebb kényelemmel és
fölösleggel. így a kultúra is olyan pótlékként jelent meg, mely a mindennapi
életben termelődő hiányok látszólagos megszüntetését szolgálta. És "micsoda
fintora a történelemnek: hiszen a kommunizmus maga hozta létre azt a nagy-
arányú társadalmi egységet, amely döntően járult hozzá a kommunizmus meg-
döntéséhez. A szándékos nivellálás és a rendszer sok spontán képtelensége nem
annyira egyenlőségelvű, mint inkább teljesen kusza újraelosztási rendszert ered-
ményezett. A professzor kevesebbet keresett, mint a bányász, a mérnök keve-
sebbet, mint a paraszt. Ha egy vízvezeték-szerelőnek volt néhány nyugatnémet
márkája, máris nagyobb lábol élt, mint egy kemény valuta nélküli hatalmasság.
A munkás ugyanolyan lakásban lakott, mint az orvos, a mérnök vagy az író, a
lakásásnak alaprajza is csaknem azonos volt, legfeljebb a berendezés különbö-
zött". S itt újra csak hangsúlyoznunk kell, hogy a kulturális viszonyok újra-
termelése a materiális lét termelésének folyamatában valósul meg; ott, ahol az
egyén önmagát termeli újra, ez pedig az egyén társadalmi életfolyamatának alap-
ja, életének öntudatlanul is belsővé vált formája. Az anyagi lét korlátai - melyektől
sok esetben nagyvonalúan eltekintettek - ennélfogva a kulturáls viszonyok új-
ratermelésének síkján is reprodukálódnak.

Csakhogy a kezdetben sikeresnek látszó kulturális indoktrináció fokozatosan
veszített jelentőségéből. S ebben az egyik ok a lakosság akaratlan immunizá-
lódása a hivatalos kultúrával szemben, mely egy idő után mindent álható unalmat
és ösztönös elutasítást váltott ki. A másik ok a hatalom ebből fakadó felisme-
résével függ össze; nevezetesen azzal, hogy a hivatalos kultúra mind kevesebb
szerepet játszott akár az állampolgárokat ösztönző és mobilizáló, akár a politikai
rendet legitimáló eszközként. Mert azzal, hogy megmondták az embereknek,
mire törekedjenek, mi a jó, a helyes, a haladó, az értékes, a kulturális szükség-
leteknek sem engedtek szabad utat. Még a diktatúra liberálisabb kádári válto-
zatában is ragaszkodtak ahhoz, hogy megszabják a támogatt, a tűrt és a tiltott
értékeket. De ezzel egy politikai instancia kényszeritette az egyénekre akaratát
és preferenciáit. S eközben az államszocializmus olyan társadalmat hagyott örö-
kül, melyet teljesen szétzilált a minden emberi kapcsolatot megmételyező bizal-
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matlanság, a nyers önzés, a mohó anyagiasság, a kímélet nélküli kegyetlenség.
A szabadságtól hosszú ideig megfosztott ember így nem is igényelhet mást,
mint olyan "ideális kelléktárakat" -jelenjenek meg ezek akár a pornográfia, akár
a giccs képében -, melyek nem bekapcsolják az életbe, hanem - ahogyan a
köznyelvi kifejezés híven érzékelteti - kikapcsolják.

De a kultúra rakonstrukciójára azért is szükség van, mert az intézmények
önmagukban nem garantálják a demokrácia működését. Csak emberek tehetik
életképessé, akik rendelkeznek mindazokkal a kulturális feltételekkel, melyek a
pluralisztikus demokrácia a citoyentől megkövetel. Éppúgy birtokolnunk kell a
valóság kritikai megítélésének képességét, az argumentatív vita és kompro-
misszum feltételeit, mint a kooperációs készséget vagy a szociális folyamatok
megértésére irányuló érzékenységet és nyitottságot. Mindazokat a feltételeket,
melyeket - közkeletűen - a politikai kultúra körébe sorolunk. Az autonómiáját
és a szabadságát visszanyerő egyén csak így válhat újra a kultúra szuverén
teremtőjévé és elsajátítójává. Jóllehet a pluralisztikus demokráciában a kultúra
is társadalmi érdekharcok színterévé válhat, de ettől csak akkor kell félnünk, ha
a konszenzus és a konfliktus rendje megbomlik, vagy ha a nyilvános érdek- és
vélcményharcokban az esélyegyenlőség megszűnik, s a többség döntési hatalmát
nem kíséri a fokozott kisebbségvédelem. Éppen ezért elengedhetetlen a dialogikus
pluralizmus megteremtése, azaz olyan nyilvánosság, melyben az egyének és cso-
portok lehetőleg egyenlő esélyekkel, érvelve és vitatkozva kerülnek szembe egy-
mással.

Mert sohasem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a "racionalizmus, a ha-
gyomány megvetése és a kultúra egész mitologikus rétegének gyűlölete a kom-
munizmusban nemcsak a vallás brutális üldözésének formájában jelentkezett,
hanem mint elv is kifejeződött, amit inkább gyakoroltak, mintsem közvetlenül
megfogalmaztak: eszerint az egyének teljesen felcserélhetőek, s az egyén élete
csak anyiban számít, amennyiben eszköze lehet az általános ügyének, vagyis az
államénak, minthogy nincs racionális alapja annak, hogy az emberi személyi-
ségnek bármilyen különleges, nem-eszköz jellegű méltóságot tulajdo-
nítsunk". Ám bármilyen különösen hangzik is, a történelem új szakasza itt
és most készül, mi is részesei vagyunk, és nemcsak akkor szorulunk ki belőle,
vetődünk a perifériájára, ha a gazdaság nem működik, hanem akkor is, ha kul-
turális önazonosságunkat nem tudjuk újrateremteni. A kiábrándulás vagy a bi-
zalomvesztés halványíthatja reményeinket, de privát és nyilvános cselekvéseinket
mégiscsak annak a felismerésnek kell vezérelnie, hogy a gazdaságilag és poli-
tikailag szuverén személyeknek és közösségeknek szükségük van a kultúrára.
Hacsak a bonlakozó pluralisztikus demokrácia alá nem ássa önnön létfeltételeit.
De így utunk nem a szabadságba, hanem újra a szolgaságba vezet.
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