
kedv - ami egyre inkább vállalkozói
kényszer - partnerükké válik.

Jász-Nagykun-
Szolnok megye

Végezetül Boros Lajost, szűkebb
hazánk megyei önkormányzati elnökét
kerestem fel ugyanazzal a kérdéssel: s
hogyan készülünk mi magunk az Ex-
pora? Ó is azzal kezdte, amivel előtte
mindegyik más kollégája: feltételek
nélküli Expo-párti. Sőt, úgy véli, Bécs
kiszállta halmozottan növelte a ma-
gyarországi vidék esélyeit. A megye
fekvése kecsegtetően jó, nagyjából be-
leesik a főváros 100 km-es körzetébe.
A közlekedési viszonyok további kor-
szerűsítésével „még közelebb vihető"
Szolnok Budapesthez. A konkrét ter-
vek között szerepel a 4-es főútvonal
felújítása, négysávosítása, a szolnokin
túl az abonyi és a törökszentmiklósi
elkerülő szakaszok kiépítése. A 4-es

jelenlegi nyomvonalához igazodva
szóba került - természetesen koncesz-
sziós alapon - egy autópálya kitűzése
is, aminek lehetőségeit már meg is
kezdték felmérni. Boros úr tudomása
szerint a hazai rangsorban ez fontossá-
gát tekintve az Ml, M7, a leendő M3
és M5 után következne. Alapvető
igényként merült fel a megye telefon-
és szennyvízhálózatának bővítése is.
Kétéves cikluson belül a távközlés
helyzetének javítására kardinális válto-
zásokat kell sürgetni. Az infrastruktu-
rális adottságok fejlesztésén túl és
azzal párhuzamosan folyik a prog-
ramháttér felvázolása is, egyelőre az
elképzelések szintjén. Szolnok, mint
megyeszékhely, tranzit csomóponti
pozíciója, vasúti, közúti, légi közle-
kedési múltja felveti az ebben rejlő
lehetőségeket. Az új színház épülete
pedig otthont adhatna egy világszín-
házi fesztiválnak, ahol felvonulhatna
számos távoli ország számtalan szín-
társulata.

A közgyűlés elnöke szerint a helyi
önkormányzatok bevonásával miha-

marabb munkacsoportot kell létrehoz-
ni, irodát nyitni, a sajtóban pályázatot
közzétenni a lakossági ötletek össze-
gyűjtésére. Végül a körvonalazódó
programtervezetet alaposan összehan-
golni a környező megyékkel. Hisz a
közös cél e térség mihamarabbi felzár-
kóztatása, kibillentése látszólagos
mozdulatlanságából. A megye egészé-
nek további lehetőségeit - a már léte-
zők közül - elég volt felsorolnia, hisz
ezeket már mindannyian jól ismerhet-
jük: termálvizek (300 ágyas gyógy-
szállót terveznek a Tiszaligetbe), népi
iparművészet (pl. mezőtúri, karcagi fa-
zekasság), folyóvizek holtágainak üdü-
lőövezetté alakítása, ásatási értékek,
horgászati lehetőség, a Tisza-tó és a
Hortobágy csücske. A vándorturizmus
néhány napra történő megállításához
elégnek tűnnek „csupán" a felsorol-
tak. Továbbá egy, a Jász-Nagykunt
és még négy környező megyéi érintő
kutatási program is készül a Tisza
nemzetközi hasznosításának lehető-
ségeiről.

Horváth László Zoltán

A középosztály alkímiája
Boros Lászlónak a hazai polgároso-

dás ügyéről és problémáiról írt tanul-
mánya valódi gondolatébresztő, érzé-
keny, s a folyamatokat igen plasztiku-
san bemutató írás. Az itt következő
reflexióm alapvetően a teoretikus
egyetértés talajáról, néhány gondolat
nyomatékosítása, egyéni véleményem-
mel történő árnyalása érdekében szüle-
tett meg. A magyar társadalom előtt
álló szükségszerű modernizálódásnak,
piacosodásnak, az európai minták és
értékek új meggyökereztetésének és
követésének kulcsfogalma - vélemé-
nyem szerint - a középosztályosodás, a
középosztály stabil életformájának, au-
tonóm életvilágának kialakítása. Hoz-
zászólásom központi gondolata e kö-
zéposztályosodás nemzetközi és hazai
jellemzőinek összevetése, az elmúlt
„átkos" harminc év felemás polgároso-

dásának, így ebbe belefoglalva közép-
osztályosodásának - Boros László ta-
nulmányában is kiválóan elemzett -
értékelése.

ielőtt e problémát rész-
letesebben taglalnám,
néhány reflexiót fűz-
nék a vitaindító tanul-
mány bevezető foga-

lomelemzéséhez. Polgár, polgároso-
dás, citoyen és burgeoise lét, valamint
a mindkét vonatkozást, azaz a gazdasá-
gi és állampolgári konstitúciót egyesítő
általános értelemben vett „polgár" mi-
nőségi, stratifikációs különbségeit
szemléltető fogalmakról: kispolgárság,
középpolgárság, nagypolgárság, stb.
fogalmairól van szó.

A szerves nyugat-európai fejlődés-
ben, azaz a modernitás kialakulásában
a gazdasági értelemben vett tulajdonos

polgár és a világi hatalmaktól és egyéb
institúcióktól - legalábbis lelkiismere-
tileg - szabad állampolgár kialakulása
jórészt párhuzamosan haladt. E jól is-
mert történeti fejlődésnek organonja
azonban - véleményem szerint - a
gazdasági erővel, hatalommal bíró
polgár (polgári termelési rend) kiala-
kulása, amely csak ennek bázisán tudja
megteremteni a személyes felszabadu-
lás lehetőségét minden más társadalmi
létező számára. A feudalizmus civili-
zációjával szembeni áttörés az anyagi
hatalmon alapszik, de a polgári civil
kultúra kifejlődése minden társadalmi
osztály, réteg és cselekvő számára az
individualizáció és a szuverén állam-
polgári lét megteremtésének esélyét és
lehetőségét indukálja. Ez a folyamat
persze egyenetlen, vargabetűkkel ter-
helt még a nyugat-európai fejlődésben
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is. Végső eredménye azonban egy civi-
lizatórikusfolyamatnak, a „polgároso-
dásnak" struktúrává fejlődése, azaz a
modern polgári társadalom nagy tár-
sadalmi rendszereinek: gazdaság, po-
litika, kultúra és életvilág nagy, össze-
függőuniverzumánakkialakulása. Eb-
ben a folyamatban az „eszmék harco-
sai" sokszor olyan „udvari értelmiségi-
ek", akik maguk ugyan nem tartoznak
a polgári osztályokhoz, de a fokozatos
felvilágosodás, a világkép szekularizá-
lódása, szellemi munkafolyamatai ke-
retében maguk ennek a folyamatnak
önreflexióját adják, mentális ügyvivői,
kidolgozói.

A gazdaság és politika rendszerré
szerveződése és egymástól való elválá-
sa, majd közvetítettségeken keresztüli
kapcsolódása éppen azáltal, hogy létre-
hozta a relatíve függelten „társada-
lomszféráját", a „közzel" szemben a
„privát" szféra valóságos ökológiai bá-
zisait és ennek önképét, minden társa-
dalmi egyed számára lehetővé tette az
államhoz való kapcsolódás puszta in-
dividuumként való esélyét.

polgári társadalmat,
annak politikai államát
(és rendszerét) a sza-
bad, független, szuve-
rén individuum konsti-

tuálja, s az azok kommunikatív-ko-
operatív aktusainak eredményeként
jön létre. így a polgári társadalomban
minden állampolgár polgár a citoyen
és a burgeoise felett is álló értelembenl
A polgár általában vett létezési módja
nem közpolgári aktusainak színterén,
nem is tulajdonosi mivoltának és funk-
cióinak dimenzióiban érvényesül.
Ezek mind felszívódnak, integrálódnak
a polgár általában vett létébe, ami egy-
szersmind a polgár mindennnapi léte: a
mindennapiság, az életvilág kategóriá-
jába. Ennek az életvilágnak a szervező-
ereje nem valamiféle felsőbbség, esz-
me, hit, materiális szükséglet, hanem
az adott életvilág horizontján lévő és
megjelenő másik individuum, vagy
ezek különböző szinten szervezett cso-
portjai. A polgári társadalom, mint civi-
lizációs és kulturális univerzum, fenn-
maradása szempontjából ezt az én-től,
az ego-tól, az individuumtól kiinduló
felépülést és ennek védelmét látom fon-

tosnak (tekintsünk el most attól, hogy
eme kifejezések egyes szaktudomá-
nyokban - bár közel is állnak egymás-
hoz - mást és mást is jelenthetnek: itt
szinonimaként használtam őket).

A közép-kelet-európai fejlődés sa-
játossága most már a polgárosodás, a
polgár eszméje és eszménye, empiri-
kus létezési módja, valamint a modern
polgári társadalom kialakulása felől
nézve éppen az, hogy ez az együttjáró
folyamat szükség szerint ágakra bom-
lik. Az egyes folyamatok szinkronitás,
kölcsönös erősítések helyett sokszor
egymáshoz képest is fáziskésésben, el-
lentmondásban és önbefékező módon
alakulnak ki. Ennek az „egyenlőtlen
fejlődésnek" azután minden egyes cso-
mópontján és az ellenkező pólusokon
sajátos önérvényesítő ideológiák ala-
kulnak ki. így ennek tükrében szemlél-
hető csak a mai hazai politikai élet
vitája: a polgárosodást, de milyet, és
miként, kivé! és mi által?

A két nagy, szembenálló ideológiai
tömb: a liberálisnak tekintett, értékpre-
misszáiban zártabb és koherensebb, s
valamiféle ideális modernizáció képét
felvázoló és vállaló, a jelenlegi politi-
kai hatalom ellenzékeként funkcionáló
ideológia, illetve a nemzeti-liberális-
nak mutatkozó, premisszáiban sok,
egymásnak ellentmondó értéket is
megformulázó, a politikai hatalmat bir-
tokló tömb közötti különbségek a pol-
gárosodás stratégiájáról e két egymás-
tól elváló út ideológiai reflexiói.

A hatalmat gyakorló új politikai
osztály, miután ideológiai értékpre-
misszái egy tradicionális, 19. századi
nemzeti fejlődés eszményéhez kötőd-
nek, a polgárt a klasszikus magántulaj-
donosi mivoltában, vagy a családi
üzemforma keretében óhajtja előállíta-
ni, s a gazdaság folyamatait ennek
megfelelően preferálni. Ennek követ-
kezménye, hogy szinte semmit nem
talál folytathatónak - legalábbis ideo-
lógiai és értékvonatkozásokban - az
elmúlt évtizedekből, hisz az a „szent
magántulajdonnal" szemben az ugyan-
csak szakrális állami tulajdon apoteó-
zisa volt, legalábbis hosszú ideig. így
ez az ideokratikus megközelítés a pol-
gár burzsoá jelentéséből indul ki, s a
történelmet csak onnan folytatná, ahol

e burzsoának itt e régióban néhány
évtizede magja szakadt Ez az állás-
pont ugyanakkor nemigen veszi észre a
polgár citoyen értelmét, még kevésbé,
hogy a polgári lét igazi kiteljesedése,
mint előbb jeleztük, a mindenkitől füg-
getlen életvilágban van! Ezzel szem-
ben az értékek gyökének a már említett
romantikus módon a 19. századi nem-
zet fogalmát tartja. S minthogy a 19.
századi nemzet is csak már egy moder-
nizálódó világ polgári konstrukciója,
ezért a nemzet eredet- és etnikai forrá-
sait, valamint mentális közösségét te-
kinti leginkább az értékek gyülekező
helyének.

liberális irányzat, a po-
litikai hatalomváltás
időszakában - részben
a szembenálló állam-
rezon elleni plitikai vé-

delemként - a polgár egyéni és politi-
kai szabadságjogait hangysúlyozta,
azaz a Boros László által is említett
állampolgári mivoltot. A gigantikus és
monolit állami tulajdon lebontásában
(privatizáció) azonban már inkább
szemben áll a kormánypártok által
képviselt reprivatizációs stratégiával
(amely a sorrendet a volt tulajdonosok
kárpótlásával kezdené), és az állami
tulajdont esélyegyenlőségre alapozott
versenyben osztaná szét, ill. ebből népi
részvények formájában lényegében
minden magyar állampolgárnak juttat-
na (a kárpótlási törvény február-áprili-
si ismert vitájára utalok itt).

Az ellenzék és a kormánypártok
azonban mintha nemigen vennék ész-
re, hogy valamit az elmúlt két-három
évtized lassú és felemás (Boros kifeje-
zésével élve: pszeudó) polgárosodásá-
ból is érdemes lenne talán folytatni. A
vitázó-marakodó párterők figyelméből
mintha egyformán kiesne a mindenna-
pi élet szolid nyugalma, biztonsága
iránti igény, s inkább annak belső mo-
tivációs rendszere iránti érzéketlenség
a jellemző. A múlt felé irányuló kriti-
kájukat a folyamatokat összemosó, ál-
talános és ideologikus jelleg jellemzi,
benne a politikai tudat és „voluntás"
hagyományos kelet-európai reflexe él
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tovább. E differenciálatlan, „romanti-
kus antiszocializmus" teoretikus hibá-
ja, hogy a társadalmat összekeveri a
politikai rendszerrel, pontosabban a
társadalmat csak egy exkluzív politika
függvényeként értelmezi. Jól tudjuk
pedig, hogy ez nem így volt, és remél-
jük, nem is így működik majd.

A '80-as évek reform-kritikájában
többen többféle operacionális fogalmat
használtak „társadalom" és „politika"
megkettőzésére, elég, ha csak a legis-
mertebbre, Hankiss „kettős társadal-
mára" utalok. A polgárosodás hazai
esélyei ebben az összefüggésben mel-
lőzhetetlenné teszik a hivatalos társa-
dalomból független, sokszor annak ke-
retében, de azzal szemben ható folya-
matokat élesztő civil szféra szerkezeti
és mentális tényezőinek vizsgálatát.
Ezek talán olyan lebonthatatlan attitű-
dök, amelyek a beinduló hazai „máso-
dik kapitalizálódás" folyamatába beil-
leszthetők, hasznosíthatók.

zt a tényt és körül-
ményt Boros László a
„hétköznapi mély-
struktúrák" találó és
szemléletes kifejtésé-

ben látja, abban a fokozatos privatizá-
lódásban, a relatív állampolgári és pol-
gári autonómiák kiépülésében, ame-
lyek fokozatosan az állammal szembe-
ni fogyasztói elvárások és a hivatalos
pártpolitikák iránti mély közönyben je-
lentkeztek leginkább, mintegy „máso-
dik szekularizációban". A magyar pol-
gár a szerény fogyasztásban és a hozzá
legközelebb eső polgári társadalom
ideálképében ismer önmagára (önma-
ga lehetőségeire, esélyeire).

Ez a folyamat - véleményem szerint
- egy sajátos paradoxon eredménynek
köszönhető. A mezőgazdasági kisma-
gántulajdon gyors kollektivizálása (ké-
sőbb fokozatos centralizálása, termelő
nagyüzemekké szrvezése) befejezetté
tette az ún. szocialista termelőmód
alapjainak lerakását. A vezérlő ideoló-
gia célrendszerének és ethoszának
megfelelően az '50-es évek nagy ipa-
rosítása után a mezőgazdaság kollekti-
vizálása azzal, hogy lezárta a társada-

lom gazdasági rendszerének e két, lé-
nyegében döntő szektorában a terme-
lésnek az uralkodó politikai-ideológiai
fennhatósága alatt történő megszerve-
zését, az '50-es évek keserves tapasz-
talatai után már nem ment tovább a
magánélet, a privátszféra, az életvilág
államosítása felé, hisz a társadalmi in-
tegrációt most már az '50-es éveknél
magasabb életszínvonalon - s ez volt a
kádári konszolidáció lényege -, a két
nagy termelési rendszer átpoliu'zálásá-
val biztosítani tudta. (Hipotézist állít-
hatunk fel arra, hogy a diktatórikus
politikai rendszerek akkor hatolnak be
a mindennapi életnek a politikai rend-
szertől viszonylag mentes területére,
ha egy társadalmi integráció működte-
téséhez a termelési rendszerekben nem
találnak kellő „energiát". Ebben az
esetben a rendszerlegitimációhoz a
magánélet államosítására is szükség
van.) A paradoxon továbbgyűrűzése
éppen az, hogy a rendszer politikai
legitimációjához, a passzív társadalmi
elfogadást éppen a kollektivizált mező-
gazdaság termelési ereményeivel, az
azon keresztül nyújtott fokozatosan
bővülő és az életaspirációkkal lényegé-
ben szinkronban lévő élelmi-
szerpiaccal teremtette meg. A minden-
napi élet egyéb fogyasztási szokásai,
normái és ideáljai már sokkal többet
merítettek a környező országok civili-
zatórikus kultúrájából (Ausztria,
NSZK, Olaszország, stb.), s a népesség
iparcikkekkel történő ellátásában
mindvégig jelen volt a mintakövető
magatartásmód.

A kistulajdonosi aspirációk újraéle-
dése, a fogyasztásbővítéshez szüksé-
ges jövedelem felhalmozása pedig elő-
ször a mezőgazdaság szimbiotikus
üzemformáiban - nagyüzem-kisüzem,
háztáji, házkörüli gazdaság - kezdő-
dött meg.

A felhalmozó típusú magatartás for-
rásoldala nem a tulajdon, hanem a
munkaidő szinte korlátlan bővítése, a
sokszor az első gazdaságban megszer-
zett szakértelem, kapcsolatrendszer és
a személyes ügyesség, ambíciók érvé-
nyesülése voltak. Ez a magatartás pe-
dig végiggyűrűzött szinte az egész tár-
sadalmon. A jövedelembővítéshez az
államilag szabályozott munkaidőala-

pon túl a többletmunkaidőt a „rend-
szer-polgár" kis szabadságából, a napi
nyolc óra pihenőidőből vagy az alvás-
tól vonva el. E felemás, félszerves -
Bibó szavait e vonatkozásban is paraf-
razálva - „vidékies szövedékű" polgá-
rosodás a hazai középosztály-képző-
dés folyamatábrája. A tárgyiasult pol-
gári lételemekhez a beruházást a nem
államosított magánszféra időalapjából,
azaz az életvilág szabadságából te-
remtve meg. A hazai polgárosodás
ezért kettős jellegzetességű, egyfelől
erősen fogyasztásorientált {Lengyel
László jellemezte legelőször és legta-
lálóbban e mindmáig meglévő jelleg-
zetességét), másfelől sajátos kelet-
európai módon extenzív racionalistá-
tú: azaz a munkaidő majdnem korlát-
lan bővítésével született. így átállá-
sa-átállítása az időkezelés egy más,
iparibb módjára még távolról sem
lesz problémamentes. A nyugati civi-
lizáció „időaláosztásos" munka- és
életforma-kultúrája nem azonos a mi
középosztálybéli életformáink szo-
kás- és normarendjével. (Megjegy-
zem, nem is biztos, hogy annak kell
lennie, de ez egy más problémakör: a
hagyomány és a modernitás együtt-
élésének itt nem tárgyalható gondjá-
hoz vezet).

A ma már létező magyar középréte-
gek tehát nem strukturálisak abban az
értelemben, hogy nem a termelési vi-
szonyok döntési, birtokosi oldaláról
épültek fel, ellenben kétségtelen, hogy
egy kelet-európai modernizációs út
strukturális szerkezetének eresztékei-
ben, hiányaiban fogantak meg, a fent
elemzett értelemben.

ajon érdemes-e, lehet-
séges-e a középosztá-
lyosodásnak ezt az út-
ját magát is zsákutcá-
nak tekinteni, avagy a

kérdés így fel sem vethető? Azt hi-
szem, a helyes válasz a stratégiai orien-
táció, ha a polgár képződésének min-
den - az adott történelmi idő és tér által
lehetővé tett - feltételét számításba
vesszük, és a gazdaságpolitika eszkö-
zeivel az összes esélyes kimenetelt tá-
mogatjuk. Magának a támogatás-pre-
ferencia rendszernek azonban - véle-
ményem szerint - a lehető legszéle-
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sebb konszenzuson kell alakulnia. A
konszenzusra nem egyszerűen a poten-
ciális társadalmi cselekvők egyetér-
tése, és ezáltal a folyamat eredménye-
sebb kivitelezhetősége miatt van szük-
ség. A konszenzus épen azért szüksé-
geltetik, mert a polgári lét eleddig
kivívott legalapvetőbb értékét: az ál-
lami intervenciótól mentes privát
szférát érintheti, azokét is többek kö-
zött, akik nem kívánnak polgárok len-
ni a burzsoá, a kistulajdonos értelmé-
ben sem. Egy messzire látó politika
meg kell, hogy értse: a polgári társa-
dalom prosperálásának, a társadalmi
integráció éppúgy biztosítéka, mint a
gazdasági potenciál növekedése, és
így a jólét „terítése".

z kétségtelen, hogy a
fogyasztói attitűdű kö-
zéppolgár további
vágyteljesítésének és
így politikai lojalitásá-

nak is legalapvetőbb biztosítéka egy
dinamikus és teljesítőképes gazdaság,
amely az alkalmazotti és munkás réte-
geket is a rendszer békés résztvevőivé
avatja, legitimációs bázisába vonja. Ez
pedig - a magyar gazdaság jelenlegi
szerkezetét és teljesítményeit figye-
lembe véve - megköveteli a magántu-
lajdon erőteljes kiépülését mind kis-,
közép- és nagyszervezeti szinten. E
tőkestruktúra-rétegződést azonban
nem lehet ideológiai előítéleteket és
ballasztokat hordozva elősegíteni. Úgy
vélem, hogy a nagytőkés szervezetek
még hosszabb ideig igazából csak a
külföldi részvénytőke beáramoltatása
útján jöhetnek létre, erre hazai polgári
potenciál nemigen mutatkozik. A kis-
és középtulajdonosi szinten azonban
ésszerűnek és lehetségesnek is tűnik a
hazai vagyonos polgári társadalom fel-
serkentése. A tőke működési formái
tekintetében azonban ugyancsak nem
érdemes előítéleteket gyakorlati prog-
rammá merevíteni. Valószínűnek lát-
szik, hogy a családi szervezetre alapí-
tott tőkés üzemforma mellett a rész-
vénytöbbséggel rendelkező, társult tő-
keformák terjednek el. Gyanítom,
hogy a magántulajdon „szentségének"
ismert jelszava mögött a tőkés tulajdon
klasszikus, már-már archaikus formája
iránti nosztalgia húzódik meg. (Melles-

leg említve, hogy a tulajdon „szentsé-
ge" kifejezést a hazai olvasatok félre is
értik. A tulajdon szakralitása ugyan-
is nem a magántulajdon erkölcsi,
avagy strukturális fölényét jelenti
más tulajdonformák felett, mindössze
a tulajdon védelmét, érinthetetlensé-
gét szolgálja, amiként a „sacrális"
szó etimológiája, szimbolikus jelen-
tése is ez).

A mai politikai fejlemények azt lát-
szanak igazolni, hogy a privatizációs
stratégiák mögött, nem is beszélve a
reprivatizáció kívánalmáról - ahol ez
természetes is -, inkább egy megsze-
mélyesített tulajdon iránti vágyakozás
húzódik meg. Ez következik az elmúlt
negyven év monolit állami tulajdona
működésének csődje utáni reakciók-
ból, az uralomra jutott politikai erők
egyes szegmenseinek a klasszikus ma-
gántulajdonhoz való történelmi és
strukturális kötöttségéből, illetve bizo-
nyos nosztalgiákból. Elismerve, hogy
meghatározott tulajdoni tárgyak és
működési formák, ágazatok, alágaza-
tok, termelési kultúrák tekintetében a
személyes magántulajdon dinamikája
hozhat gyorsabb eredményeket, lát-
nunk kell azonban, hogy a világkapi-
talizmus jelenlegi rendszerében a ve-
gyes gazdaság a kiegyensúlyozot-
tabb. Különösen akkor eredményes
ez, ha az államnak egy nagy tömegű,
leszakadó népesség szociális protek-
tálását is vállalnia kell. Márpedig
Magyarországon, a népesség leg-
alább harmada valóban abba a kate-
góriába tartozik, amelyre nézve nem
terjedt ki a korábbi politika alku-pre-
ferencia rendszere, ahogy erről Boros
László érdemlegesen ír.

A középosztály jellegű társadal-
makat ugyanis egy olyan rétegződési
stratifikációs képlet jellemzi, amely
középen valóban testes, a társadalom
legszélesebb részét átfogó, nagy szo-
ciális tömböt formáz ki, s mind fönt,
mind lent viszonylag kicsi társadalmi
csoportok helyezkednek el. Ezzel
szemben a magyar társadalom réteg-
ződési képe az egyenlőség-egyenlőt-
lenségi rendszerben Kolosi Tamásék
kutatásai szerint egy olyan „Matrjos-
ka-baba" vagy „keljfeljancsi" képe,
amely közel 3/5-e a középtől lelefé

helyezkedik el. A magyar társadalom
egyenlőségi szerkezete tehát lefelé
húz. Súlypontja a törzstől alacsonyab-
ban helyezkedik el.

A polgárosodás stratégiai útjai kö-
zül lehet választani olyan megoldáso-
kat, amely csak a társadalom felső
egyharmadának nyújt számításba ve-
hető előnyöket, ez azonban a társada-
lom végzetes kettészakadásához vezet.
Ez a nyugat-európai integráció felé
húzó, az egyesített Európához vonzódó
társadalom számára helyben kitermel-
heti a harmadik világ problémáit, igen
erősen megnehezítheti az európai in-
tegrációba való befogadás feltételeit
Ezek ugyanis az élet, s így a szociálpo-
litika területén is normatívak, egy eu-
rópai standardhoz való igazodást köve-
telnek meg. A gazdaság átalakításá-
nak-átállításának folyamatában a le-
hetséges választások nem csak érték-
mentesen racionálisak. Értékmentes,
racionális választások olyan társadalmi
következményeket is involválhatnak,
amelyek a politikai integráció súlyos
zavarait is okozhatják. E sorok írója
mindenesetre személyes okból, lelkiis-
mereti állásfoglalásból sem szeretne
olyan demokráciában élni, amely felül
a .jóllakottak", alul a „nyomor demok-
ráciájára" oszlik.

hazai középosztály ki-
alakulásának-kiala-
kításának történelmi
napirendjében az akar-
atlagos megoldások
helyett a spontán folya-

matok önszervezését tartanám kívána-
tosabbnak. A politikai és a múlthoz
kötődő preferenciák helyett a polgári
esélyegyenlőség jobb érvényesülését
óhajtanám. (Ez nem azonos az ún.
„igazság", „igazságosság" problémá-
val. Véleményem szerint ami a lehe-
tőségekhez mérten egyenlő esélyű, az
társadalmilag egy dinamikus folya-
matban „igazságos" is.) A középosz-
tály valamiféle előzetes ideológiai
imázsának kreációja helyett annak
autoportréját, s a középosztály alkí-
miája helyett annak „szerves kémiá-
ját" látnám szívesebben.


