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Vitazáró gondolatok
A lassan hömpölygő viták időszaka

végképp elmúlott, s különösen a folyó-
iratbélieké, melyek - akár néhány esz-
tendővel ezelőtt is - élénk olvasói ér-
deklődést váltottak ki. Ma azonban
merőben más a helyzet; még azok a
kérdések is, melyek vitára - az egy-
mással szembenálló nézetek ütközteté-
sére - alkalmasak lennének, nagyobb-
részt háttérbe szorulnak. Nemcsak
azért, mert a tudományos fejtegetések-
nél jóval izgalmasabbak azok a jelen-
ségek - táplálkozzanak szociális fe-
szültségből, vagy a fennálló viszo-
nyoknak való ellenszegülésből -, me-
lyek a napilapok polémiáiban öltenek
testet, hanem azért is, mert az állam-
polgárok gondolkodása teljességgel
pragmatikussá vált. Nem rejtett üzene-
teket várnak, hanem hasznosítható fel-
ismeréseket. Hogy mi ennek a szemlé-
letváltásnak a végső oka, nehéz rövi-
den megfogalmazni; elsősorban bizo-
nyosan abból fakad, hogy a meglevő
dolgok ellen nagyfokú bizalmatlanság
érzékelhető. S ennek pusztán oppozíci-
onális volta akár olyan kiváltó feltéte-
lekre is visszavezethető, mint amelyek-
ről a csaknem egy évfolyamon keresz-
tül tartó polgárosodás-vita szólt.

Mert semmi más nem volt célunk,
mint teret nyújtani az állampolgárokat
- „másodlagosan" vagy „harmadlago-
san" mégiscsak foglalkoztató - dilem-
mák rendszerezett kifejtésére. Mivel-
hogy a polgárosodás kényszeréről és
szükségességéről egyre gyakrabban le-
het hallani és olvasni, s a rend-
szerváltással az irányadó jelszavak
egyike lett a citoyenné válás. Meglepő
érzékenységgel vette észre Boros Lász-
ló is, aki vitaindító esszéjében - joggal
tekintve el a probléma kifejtésének
szcientikus követelményeitől, óvatos-
kodásra nevelő hagyományaitól - a
polgárosodást gátló és segítő tényezők
egész sorát tárta fel. Nem absztrakt
„legyen"-ként fogva fel a polgároso-
dást, s nem is pusztán abból a felisme-
résből kiindulva, hogy az elmúlt évti-
zedek proletarizálódását kizárólag ez a
lehetőség haladhatja meg, hanem azo-

kat az empirikus tapasztalatokat össze-
gezve, melyek e folyamat sikerét és
sikertelenségét egyaránt jelzik. Semmi
sem egyértelműbb ugyanis annál, hogy
a polgárosodás alapjait jelentő szerves
fejlődés hiánya megszüntethetetlen
történelmi tehertétele. Mindenekelőtt
abban az értelemben, hogy a „szerves
fejlődés elemei eleddig csupán néhány
tucat embernek jutottak osztályrészül;
nekik is úgy, hogy bizonyos javakat és
pozíciókat még a rendszerváltás előtt
szereztek meg, míg számos egyéb le-
hetőséget és jogot az új hatalmi hely-
zetben nyertek el".

Szomorú megrendültséggel olvas-
hatjuk az előbbi megállapítást, hiszen
magában rejti azt a - nem mindig
tudatosuló - kételyt, hogy az elmúlt
időszak „pszeudó-polgárosodási ten-
denciái" olyan kényszerpályát jelente-
nek, melynek meghatározó következ-
ményeitől sohasem tekinthetünk el.
Különösen nem akkor, ha hiányoznak
az állampolgárokat összetartó és össze-
fogó szociális, kulturális, politikai ini-
ciatívák. Még inkább; ha hiányzik a -
Horváth László Zoltán által igen érzék-
letesen jellemzett - középosztály.
Mintha csak az imént idézett gondola-
tok konklúzióját fogalmazná meg az-
zal, hogy a privatizációs stratégiák mö-
gött nem lát mást, mint egy megszemé-
lyesített tulajdon iránti vágyakozást.
„Ez következik az elmúlt negyven év
monolit állami tulajdona működésének
csődje utáni reakciókból, az uralomra
jutott politikai erők egyes szegmensei-
nek a klasszikus magántulajdonhoz va-
ló történelmi és strukturális kötöttségé-
ből, illetve bizonyos nosztalgiákból."
Teljesen ellentétben azzal az általános
hittel, hogy a tulajdonlás és a polgáro-
sodás közé egyenlőségjel tehető, az
előbbi tartálma sokkal gazdagabb an-
nál, mintsem meghatározott tulajdoni
tárgyak és formák működésére lehetne
visszavezetni. Jóllehet a személyes ma-
gántulajdon dinamikája hozhat látvá-
nyos eredményeket, de ha a társadalom
többsége nem részese a gazdasági, a
politikai és a kulturális autonómiák-

nak, újra meg újra a látszat- polgároso-
dás törvényei hatnak.

Még ha a vitában plasztikusan nem
is vált érzékelhetővé az a küiönbség,
mely a magánegyéni (azaz a bourgeo-
is-t) elválasztja a citoyentől (azaz az
állampolgártól), joggal állapítjuk meg,
hogy a civil társadalom fejletlenségé-
ben mindenképpen meghatározó szere-
pet játszik a citoyen tudat kialakulat-
lansága. Mégpedig azért is, mert ami
az egyénnel kényszerítő erejű hatalom-
ként szembenáll, könnyen megragad-
ható a materiális, a kulturális és a
politikai megfosztottság (depriváció)
faktoraiban. A túlpártosodás ellenére
az állampolgárok csaknem ugyanolyan
védtelenek, mint az államszocializmus-
ban, mivelhogy a politikai rendszer
tompa elutasítása nem tud termékeny-
nyé válni; legfeljebb apátiát és közönyt
szül, illetve olyan magatartásokat, me-
lyeket a naturális felhalmozás, az
anyagi gyarapodás, az atomizált ma-
gánlét motívumai irányítanak. Nyilván
ennek generációs magyarázatai is van-
nak, hiszen az államszocializmus szel-
lemi idomításra berendezkedett me-
chanizmusai hatására az állampolgá-
rok többsége elsődleges célnak és ér-
téknek a „magángyarapodást" tekin-
tette. Csak reménykedhetünk abban,
hogy - T. Kiss Tamás szóhasználatával
élve - a második generációnak áll majd
érdekében a polgárság valódi struktú-
rájának kialakítása és megerősítése.
Éppenséggel mert „valóságos és konk-
rét politikai hatalom megszerzésére tö-
rekszik", illetve mert „világának mind
jövedelmezőbb újratermeléséhez ezzel
a szerepbővítéssel tudja leginkább biz-
tosítani a megfelelő alapot, szabad-
ságot és miliőt".

Kimondatlan vágynak tűnne mind-
ez, ha a fennálló hatalommal szemben
semmiféle szembenállás nem lenne ér-
zékelhető. Vagy ha nem jelennének
meg újra a „szabadság kis körei", me-
lyek - nemegyszer ingatag hittel és
meggyőződéssel - mégiscsak esélyt te-
remtenek az individualista elszigetelt-
ségből való kitöréshez. Demokratikus
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mozgalmak és körök élednek újjá; nem
elsősorban félelemből és védekezés-
ből, hanem inkább annak a „felisme-
résnek" az alapján, hogy a polgárias u-
lás csak a jogokkal bíró és a jogokra
érzékeny állampolgárok tudatos cse-
lekvéseinek a velejárója. Esetletessé-
gük és ebből fakadó „eszmenélkülisé-
gük" éppannyira jelent hátrányt, mint
amennyire előnyt is. Mert a magyar
társadalom nemcsak a „mezőgazdasá-
gi-ipari munka kettősségében nyögő
félproletár-félparaszt felhalmozó típu-
sú családokból, a gátlástalan, eszközei-
ben nem válogató újgazdagokból, a
hatalomittas új politikai értelmiségből"
áll, hanem azokból is, akik - akár
hallgatag többségként - újra akarják
életüket szervezni. Nem kiszolgálta-
tottként, nem alattvalóként, hanem a
szociális, kulturális és politikai folya-
matok valódi résztvevőiként. Ha nőt-
tön-nő az elégedetlenség a mai dezori-
entáltsággal és a meghaladásra tett
elégtelen politikai kísérletekkel szem-
ben, ebben az autonóm polgári igény is
szerepet játszik.

Mert az elégedetlenségben az igazi
közösség iránti vágy éppúgy tetten ér-
hető, mint - mélyebb érzelmi-morális
motívumként - az állampolgári sza-
badságra való törekvés. Akár a vallá-
sosság újraébredése - különösen a kis-
közösségekben megnyilvánuló - bizo-
nyíthatja ezt, de még inkább az a körül-
mény, hogy a kor fogságában élő ál-
lampolgárok önálló létre vágynak. Már

abban sem hisznek, hogy - bármely
üdvözítő ideológia jegyében - boldogí-
tani lehet őket. S ha személyes él-
ménnyé nem is vált a polgárosodás, az
elhagyatottság és a közösségkeresés
időszakában minden olyan egyéni tö-
rekvés méltányolandó, amelyik az ato-
mizált társadalmi lét mai állapotát
próbálja meghaladni. Ez a keresés
ugyan még mindig túlságosan szemé-
lyes, s az sem ritka, hogy a polgária-
sultság a fogyasztásorientáltságban ölt
testet, mégis olyan kiindulási alap,
melynek következményei később vál-
nak érthetővé. Miután az államszocia-
lizmus csupán a felemás polgárosodást
tette lehetővé, a rendszerváltással elér-
hető közelségbe került annak valósága,
hogy a polgári lét ne pusztán utópia
legyen. Ha megvalósulása (ami még
csak reménység) nem ütközik brutális
ellenállásba, nagy a valószínűsége,
hogy az állampolgárok túlélési képes-
sége a civil tudat erősödésének irányá-
ba hat. Igazi válasszá válik a nyomorú-
ságos kor kérdéseire, melyeket külön-
böző eszmerendszerek - így vagy úgy
- próbálnak kisajátítani, szerencsére
eredménytelenül.

Ha a folyóirat hasábjain zajló vita
más eredményt nem hozott, mint ennek
tudatosulását, már nem volt hiábavaló.
A fogalmi és eszmei zavarok közepette
sem elvetendő hozadék. S kivált nem
akkor, ha tudjuk, hogy a polgárosodás
sokszor puszta jelszóként bukkan fel.
Az erről való gondolkodás és vita így
aligha öncélú eszmecsere, hanem ok-
nyomozó, gondolati feltárás. S hogy ez
mennyire sikerült, nehéz szabatosan és

elfogulatlanul megítélni. A megjelent
írások elméletileg múlandó volta miatt
sem, s ugyanígy azért sem, mert a
vitatott jelenség a mindennapi életben
mutatja meg valódi arcát. Mert a pol-
gárosodás maga a jelenvaló. A múlt
puszta előkészület, melyről vitatkozni
lehetne akár két vagy három évfolya-
mon keresztül is. A jövő pedig kiszá-
míthatatlan. Ha lehetséges lenne min-
dent előre jezelni, polémiára nem vol-
na szükség. Mindenesetre a magától
értetődőségek is megérnek néhány tu-
cat lapoldalt; még akkor is, ha az olva-
sók közül - vélhetően - többen úgy
gondolják, más kérdésekkel is foglal-
kozhattunk volna. Az elméleti értelme-
zés azonban nem ellentéte az eleven
életnek, csak egy más aspektusa. S ha a
vitát ezúttal berekesztjük, semmi más
célból nem tesszük, mint abból a meg-
fontolásból, hogy az „eleven élet" úgy
is átírja a tegnapokról - mégoly meg-
győzően - kialakított ítéleteket is. De-
hát ez a dolgok rendje; a sokszor értel-
mezhetetlenül egymásra épülő történé-
seké, melyek közül önkényesen vá-
lasztottunk ki példaerejűt.
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