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A polgárosodás kényszere
(Széljegyzet Boros László vitaindító tanulmányához)

Ha valaha, most igazán szükség van
a cselekvő állampolgári létre és öntu-
datra. Mert a hazugságok és a politikai
ámítások szelleme egyre inkább ránk-
telepszik; az üres jelszavaknak, a fél-
igazságoknak, a mélységes nyomort
hazugul kendőző képmutatásnak az a
világa, melyből - a gazdasági prosperi-
tás megindulásán túl - akkor tudunk
kitörni, ha valóban érvényre jutnak az
öntudatos állampolgári magatartások.
Külön kérdés persze az, hogy maga az
ökonómiai elv sem fetisizálható, mert
amíg a minőség, a használati értékért
való termelés nem válik dominánssá,
amíg a piacgazdaság megteremtése
csak óhaj, addig fejlődésről aligha be-
szélhetünk. A megváltozott hatalmi vi-
szonyok önmagukban még nem kény-
szerítik ki a működőképes piacgazda-
ságot S jóllelet az állampolgárság el-
sősorban politikai státusként értelmez-
hető, de egyszersmind olyan személy
mgatartásaként is, aki képes fel- és
megismerni a jogokat és köteles-
ségeket, és ezeknek megfelelően - mo-
rális lényként és racionális cselekvő-
ként egyaránt - cselekedni. Hatékony
képességekkel és lehetőségekkel ren-
delkező attitűdről van szó, mely akkor
teljesedhet ki, ha a megfelelő jogi,
politikai és társadalmi intézmények se-
gítik. Ehhez elengedhetetlen az auto-
nómia, hiszen csak autonóm módon
cselekvő emberi lények követhetnek és
teljesíthetnek célokat (bármennyire kü-
lönbözőek legyenek is azok) és köte-
lességeket (bármennyire eltérőek le-
gyenek is azok).Annál is inkább, mert
egyre elkerülhetetlenebb a veszélye
annak, hogy a társadalmi ellentétek -
melyek a kezdetlegesen kiépülő piac-
gazdaság jegyében tárulnak fel - igen
súlyos feszültségeket szűrnek a gyor-
san gazdagodó szűk réteg és a rosszul
kereső, munkanélküliségre kárhozta-
tott milliók között. Ropog a társadalom
állványzata, eresztékei már annyira
meglazultak, hogy egyik pillanatról a
másikra ránkdőlhet. Mire volna így

égetőbb szükség, mint arra a citoyen
magatartásra, amely az alattvalóiság
meghaladásán épül ki?

Minél szabadabban, öntudatosab-
ban mérlegel az állampolgár, annál in-
kább kivonhatja magát az alól a ve-
szély alól, hogy a piacgazdaság puszta
kiszolgáltatott szereplője legyen. Nem
is szólva arról, hogy amíg szakadék
tátong bármely személy elvégzett és
megfizetett munkája között, a függő-
ség nem haladható meg. Ezért is van
szükség valódi állampolgárságra,
melynek „ civil alkotóeleme az egyéni
szabadsághoz szükséges jogokból - a
személyes szabadságból, a szólás-
szabadságból, a gondolat- és vallász-
szabadságból, a tulajdonhoz való jog-
ból, az érvényes szerződések kötésé-
nek jogából, valamint az igazságszol-
gáltatáshoz való jogból - áll"; politikai
alkotóeleme a politikai hatalom gya-
korlásában való részvétel jogán; társa-
dalmi alkotóeleme pedig egy „civilizált
lényhez méltó, a társadalom minden-
kori mércéinek megfelelő életvitel" jo-
gán alapul. (T. H. Marshall: Sociology
at the Crossroads. New York, 1964.
Doubleday, 74. o.) Ám a polgárosodást
segítő moralitás létrejöttét nagyban
hátráltatja az a körülmény, hogy a kol-
lektív erkölcs hazug mítoszainak szer-
tefoszlása után is hiányoznak az olyan
általánosítható, mindenütt használható
polgári viselkedésminták, melyek a jö-
vőre nyitott változások folyamatában
garantálnák a nélkülözhetetlen mini-
mális stabilitást és biztonságot. A „ma-
gánpolgárosodás" elmúlt évtizedekben
gyökerező hagyományai sem nyújta-
nak ilyen viselkedésmintákat. így az
egyének a későn bekövetkező, de viha-
ros rendszerváltást messzemenően am-
bivalensen élik meg. Nem abban az
értelemben természetesen, mintha a
hatalmi viszonyok változását senki
sem fogná fel igazán, hanem abban az
értelemben, hogy magához a rend-
szerváltáshoz elkerülhetetlenül sok il-
lúzió tapad.

Az ambivalencia abból is szárma-
zik, hogy az államszocializmusban az
egyén a hazugságok világában élt. S ez
a valóság - többek között - azért volt
embertelen, mert az egyén elvesztette
érzékét, lehetőségét képességei-lehe-
tőségei értelmes megvalósítására. Mert
a valóságból nem lehetett „kiolvasni" a
megteendő és helyeslendő elveket
Csak a polgárra jellemző, hogy állan-
dóan megújuló terveiben szabadon
„transzcendálja" magát, tudatában van
annak a hatalmának, hogy előreléphet
tevékenységével értelmesen kitöltheti
idejét S csak a jogokkal bíró és jogok-
ra érvényes egyénre jellemző, hogy
önmegnyilvánításában, gyakorlati és
szellemi tevékenységében a racionali-
tás uralkodik, mely megőrzi attól, hogy
a puszta kiszolgáltatottság vagy depri-
váltság színvonalára süllyedjen. S sza-
bad önmeghatározása azt is feltételezi,
hogy nincs számára olyan ideologikus
vagy morális cél, amelyet tevékenysé-
ge kizárólagos és egyedül üdvözítő
céljaként értelmezhetne, és amely
megadná számára a tevékenység he-
lyességének és megismerése igazságá-
nak megfellebbezhetetlen mértékét
Mert csak a totális társadalmi lehetősé-
gek köre nyújt terepet a szabad tevé-
kenység számára. Más szóval: polgár-
ról csak akkor beszélhetünk, ha tevé-
kenységében és értékeléseiben minden
külső befolyástól, autoritástól függet-
lenül alakíthatja ki tevékenysége irá-
nyát döntése tartalmát

bár igaz az, hogy év-
századokon keresztül
más-más jellemző tár-
sult a polgársághoz;
„polgári sajátságnak

tüntették fel az óvatosságot, a pénzzel
és érzelmekkel való takarékosságot, de
a polgári szellemnek tudták be az ér-
zelmek bő áradását, a könnyek özönét,
a mogorva puritanizmust, az elpuhult
kényelemszeretetet, az apró örömök
élvezetét, a túlzásba vitt higiénét", a
heteronóm és egymásnak ellentmondó
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sajátosságokból mégis sikerül kihá-
mozni a legfontosabbakat. Mert a pol-
gárság szelleme a legkorlátlanabb, a
legkötetlenebb, a legváltozatosabb ala-
kokat öltő, a legtöbb ellentmondó tu-
lajdonságot magában egyesítő. {Hevesi
András: Polgári hagyomány vagy ami
azt helyettesíti. In.: Mi a magyar most?
Tanulmányok a magyar jelen legfonto-
sabb kérdéseiről. Bp. 1990. Cserépfal-
vi - Gondolat - Tevan K., 34. o.) S ha
az államszocializmusban csak a „ma-
gánpolgárosodás" csírái jelenhettek
meg, ebben szerepet játszott az is, hogy
bár a totalitárius uralom teljes mérték-
ben át akarta fogni a társadalmat, illet-
ve a parancsok és az engedelmesség
keresztül-kasul szervezett és minden
értelemben uniformizált rendszerét
akarta kialakítani, mégiscsak ideig-
óráig tudta megtenni. A magánszféra
mindvégig bizonyos fokú védettséget
jelentett.

gy a fenomenológiai
elemzés számára ma is
a legalkalmasabb kiin-
dulópontnak kínálko-
zik az a meghatározás,

mely szerint a polgárosodás nem jelent
mást, mint állampolgári öntudatra éb-
redést. Nem az üres individualizmus,
hanem a viszonyaiban gazdag indivi-
duum értelmében. S ez nem nélkülöz-
heti az egymásrautaltság vállalását
sem. Nem valamiféle kollektív eszme
nevében, hanem éppen a különnemű-
ség értelmében. A jogokkal bíró és a
jogokra érzékeny egyén magatartása
ez, mely nem úgy fedezi fel a különbö-
ző értékeket, hogy egyszersmind ne
vágyódnék utána. Mert ami után vá-
gyódik, az egyénisége szempontjából
válik fontossá. Ám amit a maga számá-
ra jónak érez, azt nem csupán kisajátí-
tani akarja. Éppen ellenkezőleg: a lát-
szólag teljesen önző polgári magatartás
sem rekedhet meg annál a pontnál,
mely önkörébe zárja az egyéniséget
De többről is van szó, mint csupán a
jogokkal bíró és a jogokra érzékeny
ember magatartásáról. Mert aki tisztá-
ban van a saját jogaival, aki egyéni
érdekeit világosan látja és artikuláltan
felszínre hozza, állandóan ezek szerint
viselkedik, annak magatartásában las-
sanként kikristályosodik az az ethosz,
mely a méltóság, a szabadság, az ér-
zelmek tiszteletben tartásán alapul. Az

önzés túlságosan is pejoratív jelen-
tésével ezért sem tudunk sokat kezde-
ni. Mert ha konnotációs tartalmát a
kapzsiságon túlra is kiterjesztjük,
olyan jellemzővel kell számot vetnünk,
melyek korántsem utasíthatók el ab
ovo. Megnyilvánulási formái közül
ugyanis nem feledkezhetünk meg az
igényességről, az érzékenységről sem.

A „nekem legyen" imperatívusza
nem csupán azt jelenti, hogy az egyén
mindennek utánakap, hanem azt is,
hogy csak önkéntesen és nem kikény-
szerítetten mond le az őt megillető
javakról. Pusztán a túlhajtott önzés ve-
szélyes, amelyik a mások gondolatait
meg sem hallgatja, eleve elzárkózik a
kooperációtól. Még a „ressentiment"
egyén önzését sem lehet feltétemül el-
utasítani, hiszen mindig újratermelőd-
nek azok a viszonyok, melyek igazság-
talanságot hordoznak. Ám a tulajdon-
képpeni citoyen lét ott kezdődik, ami-
kor az egyén nemcsak részesülni, ha-
nem adni is akar. Mert polgár az,
akinek tartalékai vannak. Materiális és
morális tartalékai. Enélkül legfeljebb
színlelni lehet a polgáriasultságot A
posztkommunista társadalom ugyan-
akkor egyre inkább az érdekek, a szer-
vezetek és intézmények sokszínűségé-
vel tűnik ki, ami az egyén számára
egyben a hovatartozás sokszínűségét is
involválja. Épp ezért beszélhetünk ál-
lampolgári szerepekről, amelyek a
konkrét szabadságot és az egyénileg
vállalt felelősséget is magukban hor-
dozzák. Egyszersmind sajátos azono-
sulást is akár valamely párttal, egyesü-
lettel, egyházzal. De ez az azonosulás
csupán a citoyen lét részidentitását je-
lenti; önmagában véve egyik sem tesz
ki egészet Konfliktusok, egymásnak
ellentmondó követelmények keletkez-
hetnek, melyek gyakran a viselkedés-
sel szemben támasztott ellentmondásos
elvárásokban nyilvánult meg. Ám az a
mód, ahogyan konfliktusainkat kezel-
jük, ahogyan feszültségeinket önma-
gunkon belül egyensúlyban tartjuk,
alakítja jellemünket, magatartásunkat,
megteremtve ezzel a részidentitások-
ból építkező citoyen lét lehetőségét

Az alattvalót éppen az különbözteti
meg a polgártól, hogy ha például a
hatalommal találkozik, nincs ereje,
hogy megőrizze szuverenitását megré-
mül, megzavarodik, s ha marad valami

önmagából, az legfeljebb az ellenséges
megalázkodás, a sunyi gyűlölet alakjá-
ban tud megnyilvánulni. Szemben a
polgárral, aki ha kell, öntudatosan
szembeszáll a hatalommal, ha kell, az
engedetlenség erősebb vagy mérsékel-
tebb formáit alkalmazza. A tehetetlen
közöny és az ádáz gyűlölet között talál-
ja meg a legmegfelelőbb eszközöket
Mert világosan látja, hogy bármiféle
hatalom ereje csak addig tan, amíg a
fegyverek ereje, s a történelemben
nincs olyan fegyver, mely előbb vagy
utóbb erősebb fegyverrel ne kerülne
szembe. Az alattvalóiság újratermelő-
désében persze nem elhanyagolható
szerepet játszik az, hogy az egyén szá-
mára hiányoznak az autonóm életszer-
vezés feltételei. Ha valaki csak abban a
szűk körben él, melyben mindennapi
önfenntartásának kényszerei hatnak,
létszemlélete óhatatlanul ebből a való-
ságból táplálkozik. Sem ereje, sem al-
kalma nincs arra, hogy túlnézzen, s
még kevésbé, hogy túllépjen rajta.
Legfeljebb az önhajszoló élvezetekbe
fullad.

hhoz, hogy a kiszolgál-
tatottsággal, a meg-
fosztottsággal való
szembeszállás gondo-
lata egyáltalán felme-

rülhessen, valamilyen formában a mél-
tóság, a szabadság szükségleteinek kell
megjelenniük. A citoyen lét konstitutív
értékei közül legelőször is az emberi
méltóságnak, melyet elvben mindenütt
és mindig vallottak és vallanak, a való-
ságban azonban minduntalan megsér-
tették. Akár előítéletből, akár másfajta
társadalmi célok alapján. Az emberi
méltósághoz legtöbbször nem elegen-
dő az önmagára reflektáló individuum
önbecsülése, hanem a külső körülmé-
nyeknek (szociális, gazdasági és politi-
kai szituációknak) is az emberi méltó-
ság sérthetetlenségét kell erősíteniük. S
ugyanígy áll a helyzet a szabadsággal.
Ahol polgár van, ott szabadságnak kell
lennie. Nemcsak azért, mert a szabad-
ság az emberi élet legfőbb javaként
fogható fel, hanem azért is, mert olyan
értékről van szó, melynek korlátja csak
a mások szabadsága. Elvileg ez is
egyértelmű és megfellebbezhetetlen
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tény. Csak ha konkretizáljuk, akkor
válik különössé. Mert a szabadságnak
van gazdasági, szociális, vallási és kul-
turális formája, s a történelemben hol
az egyik formáját, hol mindegyikét
igázták le.

A kulturális javak iránti szükséglet
szintén a polgárosodás ébren tartója.
Mert a személyiség fejlődéséről van
szó, s hiába valósul meg a gazdasági
autonómia, hiába jut érvényre az igaz-
ságosság, a kultúra mindenképp az a
terület, mely a polgárosodó szellemnek
kedvez, illetve kedvezhet. A kulturális
értékek ugyanis arra valók, hogy a
világhoz való viszonyunkat „kidolgoz-
zuk" magunkban. Azaz formát adjunk
életünknek; többek között az igaz, a jó
és szép érvényre jutását segítve. S
ezekből nem hiányozhatnak az érzelmi
értékek sem, melyek között a szeretet,
a rugalmasság, a nyitottság, a türelem
igen fontos helyet foglalnak el. S habár

a civil társadalom nagyon gyakran csu-
pán a magánérdekek „küzdőtereként"
jelenik meg, mégis ez teszi lehetővé,
hogy az egyénekben kifejlődjön az a
képesség, amelynek segítségével raci-
onális, általános érvényű megfontolá-
sok alapján határozzák meg tevékeny-
ségük mindenkori célját. Minél korlá-
tozottabb tehát a magánérdekek meg-
nyilvánulási módja, annál kevésbé vár-
ható el bárkitől is, hogy felelősséget
vállaljon a legkisebb dologért is, hi-
szen a társadalom korlátozott tagjaként
nem lehet felelős azokért a körülmé-
nyekért, amelyekért szabad létében
voltaképpen felelősnek kellene lennie,

jóllehet az is igaz,
hogy a magánérdekek-
kizárólagossá válása
többnyire mindenfajta
közösséget felbom-

laszt, illetve az emberi viszonyok dolo-
gi közvetítettsége folytán a társadalmi
érintkezés elidegenült formái alakul-
nak ki, az önérvényesítés azonban
mégiscsak olyan emberi minőségek

megjelenésének kedvez, melyekben az
autonómia, az individualitás, a célraci-
onális cselekvési és viselkedési model-
lek a meghatározóak. Az államszocia-
lizmus fokozatosan felszámolható
örökségével magyarázható az is, hogy
soha annyira erőteljesen nem jelent
meg a szabad önmeghatározáshoz való
jog - s ezen belül az egyénnek a külső
követelésektől való mentessége, fel-
szabadulása, s így joga ahhoz, hogy
önmaga lehetőségein és képességein
belül döntsön, visszautasítva minden
autoritást -, mint napjainkban. Mert
végre esély van arra, hogy például az
egyén ilyen vagy olyan döntése a leg-
sajátabb magánügyévé váljon (pártál-
lása, vallási meggyőződése is), amibe
senki sem szólhat bele, hiszen senki
sem rendelkezik a nem létező társada-
lmi tudás privilégiumával. Az, hogy
melyik a racionálisabb vagy jobb tevé-
kenységi mód, csak a spontán egyéni
tervek egyenjogú realizálása során de-
rülhet ki. S éppen ebben rejlik a polgá-
rosodás kényszere.
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