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A rendszerváltás lélektana*
Mindenekelőtt azzal kezdeném,

hogy a rendszerváltásnak vagy - válto-
zásnak nincs lezárt teóriája. Amire ez-
úttal vállalkoznék, nem egyéb, mint a
rendszerváltozás sajátos szempontú
elemzése. Mindaz, ami elsősorban a
politikai szférában, majd azt követően
a gazdaság intézményrendszerének át-
alakulásában zajlik (rendkívül heve-
sen), mégiscsak emberi akciók termé-
ke. A politikum, a gazdaság nem el-
vont, megfoghatatlan létmódja a társa-
dalomnak; minden, ami a társada-
lomban történik, emberi akciók ered-
ményeként jön létre. Azt is tudjuk,
hogy nem mindig azzal az eredmény-
nycl, amit az akciókban résztvevők
szeretnének elérni. Ezt a „történelem
ravaszságának" szokás nevezni. A
pontos cím tehát így hangozhatnék:
társadalomlélektani tényezők és folya-
matok a rendszerváltásban. Ezek közül
kínálnék fel beszélgetésünk tárgyaként
néhány fejleményt. Azért is emlegetem
a beszélgetést, mert természetesen a
lélektan nem olyan tudomány, mint a
matematika; mindannyiunk tapasz-
talatában, élményeiben ott lappanga-
nak az elmúlt három év eseményei. A
társadalmi folyamatokban mindannyi-
an jelen vagyunk, átéljük őket, s reagá-
lunk rájuk. Az idgeinkben hordozzuk
következményeiket, és mindenképpen
cselekvő részesei vagyunk ezeknek a
folyamatoknak. Ezért azt gondolom,
hogy töprengeni ezeken a folyamato-
kon nem jelent egyebet, mint saját
magunkra reflektálni; saját magunk él-
ményeit, tapasztalatait mérlegelni.

ire támaszkodom fej-
tegetéseim során? Már
korábban vizsgáltam
azokat a társadalmi fej-
leményeket, amelyek-

ről most szólanék. A szociálpszicholó-
gus nézőpontjából szemügyre vettem,
hogyan fest a mi parlamentünk, mint
emberi együttes; hogyan zajlott le ben-
ne egy különös nemzedékváltás; ho-
gyan mutatták meg önmagukat a világ-
nak a képviselők. És ami különösen

foglalkoztatott: elemeztem azokat a
bűnbakképzési folyamatokat, amelyek
ma csaknem mindenhol felbukkannak.
(Nemcsak a Zétényi-Takács-féle tör-
vény vitája kapcsán!) Hiszen az a kér-
dés, hogy ki miért felelős, mindenütt
szóba kerül. De mi köze mindehhez a
pszichológusnak? Több köze is van,
jóllehet a bölcsek kövét senki sem
horja a zsebében. A pszichológus egy
sajátos metszetben közeledik a társada-
lom jelenségvilágához.

Abból a megfontolásból indulha-
tunk ki, hogy az egyéni tapasztalatok,
élmények, érzelmek, keservek egy-
másra halmozódnak, sűrűsödnek, s így
tömeghangulatok, tömegindulatok, tö-
megérzelmek lesznek belőlük: diadal-
érzetek és csüggedések, félelmek és
remények, rettegések és visszahúzódá-
sok, alakoskodások és őszinte belső
átalakulások, vagy egyszerű alkalmaz-
kodások az új helyzethez. A társada-
lom tagjai mindig sikeresen alkalmaz-
kodva szeretnének minden történelmi
helyzetet túlélni. Egyébként is feltűn-
het önöknek, hogy a publicisztikában
gyakran írnak e jelenségekről. Az
egyik kedvelt téma annak latolgatása,
hogy vajon vannak-e halmozódó félel-
mek a mai magyar társadalomban. Ez-
zel kapcsolatban gyakran elhangzik,
hogy a magyar politikai közélet indu-
latvezérelt, elsősorban érzelemgerjesz-
tésre épül. Ha valaki Torgyán József
beszédeit tanulmányozza (szemben -
mondjuk - egy másfajta politikai ten-
denciát, pl. liberális áramlatot képvise-
lő politikai vonulattal), akkor szembe-
tűnik, hogy az előbbieknek súlyos in-
dulati terhük van. Ettől merőben kü-
lönbözik a racionalisztikus, hűvösebb,
érvelőbb hangütés. De üljünk be már
egy helyi önkormányzati testület ülésé-
re, azonnal érzékelhetővé válik a külö-
nös emocionális színezet, a mindenna-
pi élet indulatgazdagsága. S ez azért
veszedelmes, mert ha a társadalom tag-
jai közönyösek, nem mennek el válasz-
tani, visszahúzódnak a közélettől, ak-
kor mindig lesz hajlandóság arra, hogy

a politikusok mesterséges indulatger-
jesztéssel törjék át ezt a sokféle forrás-
ból táplálkozó tartózkodást és közönyt:
tömegtüntetésekkel, gyűlöletkeltési
hullámokkal, bosszúindulatok gerjesz-
tésével.

z elmúlt egy-másfél
évtizedben a lélektan
területén vadonatúj ku-
tatási irányok jelentek
meg. A politikai pszi-

chológiáról ma már mint egy új, vi-
szonylag önálló tudományágról beszé-
lünk, amelyet a felsőoktatásban nálunk
is oktatnak. De ugyanígy fontos az a
kutatási irány, amelyet a helyi társada-
lom, a kommunitás pszichológiájának
neveznek. Ez a tartós emberi együtt-
éléseket, a települések térbeli szerve-
ződési viszonyait, a manapság oly so-
kat emlegetett civil társadalom szerve-
ződését vizsgálja. Olyan kérdésekre
keresik a választ, hogy milyen társada-
lmi szerveződések (egyházi, politikai,
családi, művelődési alakzatok) jönnek
létre; mikből épül fel a helyi társada-
lom, hogyan fogadja magába az odaér-
kező idegent. Az amerikai példa rend-
kívül érdekes ebből a szempontból. A
magyar társadalomtól eltérően, ha va-
laki új helyre érkezik, a vasárnapi isko-
lától és a cserkészektől az egyházköz-
ségekig, a háziasszonyok szervezetéig
élő helyi társadalom fogadja, és pró-
bálja magába integrálni az odaérkezőt.

Mindennapi tapasztalataink világá-
ban azok a jelenségek, amelyek a társa-
dalmi változások lélektani metszeteit
jelentik, manapság különös időszerű-
séget kapnak. Különösen fontos hang-
súlyozni, hogy mindenkinek, aki em-
beri közegben mozog (bármilyen mi-
nőségben), a közvetlen személyesség
világában is tájékozódnia kell. Bibó
Istvánnak kiemelkedő szerepe volt ab-
ban, hogy a társadalmi folyamatok
pszichológiai (tömeglélektani, társada-
lomlélektani) metszeteit is mindig fi-
gyelembe vette. Munkásságának
klasszikus korszaka éppenséggel egy
különös rendszerváltási periódushoz
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kötődik: a '45^8-as koalíciós idő-
szakhoz, amikor a második világhábo-
rú kataklizmája után egy, a mostaninál
is radikálisabb váltás történt, jóllehet a
jaltai egyezmény eleve megszabta a
lehetséges utal. Bibó idevágó elemzé-
sei újólag rendkívül időszerűek. Töb-
bek között az 1944-ben írt tanulmánya
a német politikai hisztéria eredetéről.
Ez egy jellegzetes, a „magyar messiá-
sokéra" emlékeztető vállalkozás. '44
őszén, a háború kellős közepén leült, és
többszáz oldalas munkát írt a „békecsi-
nálóknak", hogy mire vigyázzanak,
amikor majd itl,Kclct-Európában békét
csinálnak. Meg akarta magyarázni, ho-
gyan állt elő a német fasizmus a német
történelem zsákutcáiból és „politikai
hisztériájából". Alapvetően fontos és
időszerű a kelet-európai kisállamokról
írt tanulmánya, különösen pedig „Az
eltorzult magyar alkat, a zsákutcás ma-
gyar történelem" című munkája.

ekem egy kicsit külö-
nös, hogy Bibó alakja
két-három évvel eze-
lőtt inkább előtérben
állt, mint mostanában.

Akkoriban neve '56 rehabilitációjának
része volt. Sok szó esett heroikus ma-
gatartásáról, de kevesebb a gondolatai-
ról. Nyitott szellem volt, aki mindig az
egész európai fejlődést - benne termé-
szetesen a demokratikus fejlődést -
tartotta szem előtt, és a liberális és
szocialisztikus perspektívák racionális
tartalmait is integrálni szerette volna a
hazai szellemi és politikai hagyomány-
ba. Bibó egyik alapkérdése a magyar
politikai kultúra eltorzulásával függ
össze. Abból indul ki (és ez nemcsak
Magyarországra vonatkozik), hogy a
kelet- európai térség történeti alakulá-
sa, az itt létrejött 19-20. századi politi-
kai szerkezetek olyan tartós torzuláso-
kat hoztak létre a politikai mentalitá-
sokban, amelyek ma is hagyomány-
ként, ösztönös reakcióként, politikai
előítéletekként befolyásolják a fejle-
ményeket. Ennek egyik következmé-
nye az „észellenes emocionalizmus" és
az „ösztönellenes racionalizmus" ha-
mis szembeállítása. Magyarán az, hogy
létezik egy tradíció: a rációval szem-
ben elsősorban az érzelmekre, az érzel-
mek gerjesztésére támaszkodó politi-

ka. De vele együtt létezik az ösztönel-
lenes racionalizmus is, amely nem vesz
tudomást a társadalomban a tömegin-
dulatokról, tömeglélektani tényezők-
ről. Pedig ezek éppen olyan komoly és
kemény tények, mint a gazdasági és
politikai folyamatok. A társadalom
tagjai félnek a munkanélküliségtől,
mert már közel félmillió munkanélküli
van. Mások attól szoronganak, hogy
bosszú tárgyai lesznek. Vagy félnek,
hogy nem tudnak felkapaszkodni az
„új kocsira", és nem csinálnak karriert.
Egy társadalomban sokfajta félelem
működik, s mindegyik befolyásolja az
emberek tömeges magatartását. Bibó
legfontosabb törekvése az volt, hogy a
magyar közgondolkodást kiemelje az
említett hamis végletekből, vagy
ahogy ő fogalmazott: az indulatok bo-
zótjában képes legyen mind a politika,
mind a mindennapi gondolkodás eliga-
zodni. Honnan ered ez a különös meg-
billenés az indulati túlsúly felé? A
nyugati régiókhoz képest ebben az
övezetben a nemzeti államok kialaku-
lása zaklatottan, sokfajta konfliktusban
és megkésve zajlott le. A nemzetálla-
mok kialakulása tulajdonképpen egy
18-19. századi folyamat volt Nyugat-
Európában. Itt viszont az etnikai, nem-
zeti testek nem tudták a maguk nemzeti
államiságát kiépíteni. Trianon is súlyo-
san megzavarta a képet. Ebből ered,
hogy ebben a régióban elképzelhetet-
len az, ami 1919-ben Dániában történt.
Az első világháború után - a békeszer-
ződést követően - Dániához hozzácsa-
tolt területeket a dánok csak akkor
fogadták el, ha az illető rész népszava-
zással szavazta meg a változást. Kelet-
Európában nem képzelhető el, hogy a
nyertes követelje a népszavazást. Eb-
ből eredően itt minden határ mindig
bizonytalan. Emellett jelen van a nem-
zeti államiság, az állam és a „kultúr-
nemzet" közti rés: a 15 millió magyar
és a 10 millió magyar közti rés, és az
ebből eredő feszültség. De ez vonatko-

. zik az egész régióra is. És a volt szovjet
birodalom meg a Balkán most sodró-
dott bele a zavaros etnikai és államisá-
gi viszonyoknak ebbe a hínárjába.

Ebből erednek az állandó és évszá-
zados mintákra támaszkodó nemzeti
sérelmek, amelyek eltorzítják az egész
gondolkodást. A nemzeti problematika
olyan mértékben előtérbe került, hogy
sokan egy állandó nemzeti veszélyez-

tetettségi hangulatot tartanak ébren. Az
elmúlt 30-40 évben egy internaciona-
lista ideológia mindezt elfeledtette.
Most újra feltört a nemzeti érzelemvi-
lág és a fenyegetettségérzet.

a Dániában, Finnor-
szágban, Svédország-
ban (mindegyiknek ki-
sebb a lakossága, mint
a miénk) ilyeneket hal-

lanak, hogy „kis nemzet", egyszerűen
nem értik, mert náluk a nemzeti lét
minősége és nem a számossága a fon-
tos. Nálunk a „kis nemzet" fogalmához
a fenyegetettség érzete tapad. És ebből
ered az, amit Bibó rendkívül szelleme-
sen állandó „nemzeti öndokumentáci-
ós kényszernek" nevezett. Nekünk ál-
landóan fel kell mutatni, hogy micsoda
nagyszerűek vagyunk; nálunk minden
sportsiker nemzeti ügy. Különös ver-
sengés tapasztalható nemzeti öndoku-
mentációk terén. Különös versenyfutás
folyik a kelet-európai országokban,
hogy melyek a legfatálisabb, legsze-
rencsétlenebb históriájú nemzetek. S
ha köztük van a magyar is, akkor ebből
az következik, hogy amennyiben mi
ennyit szenvedtünk, akkor a „világ"
vagy Európa előbb-utóbb kell, hogy
honoráljon, megjutalmazzon érte. így
fogalmazódhat meg az a naiv igény,
hogy engedjék el az adósságunkat,
mert hol a török, hol a bolsevik, hol
mindenféle egyéb invázió sújtott ben-
nünket, miközben a Nyugatért vérez-
tünk.

A nemzeti lét zavarainak másik for-
rása a demokratizmus és a nemzeti
érzület szembekerülése. Ez a régió állí-
tott elő egy különös közérzületet és
politikust: az antidemokratikus nacio-
nalistát. Ma a parlamentális intéz-
ményrendszer olyan viszonyok között
szerveződik újjá a rendszerváltás fo-
lyamatában, amikor a társadalom nagy
tömegeinek életszínvonala romlik.
Nagy a veszteségek köre. így a demok-
rácia a munkanélküliek esetében, a pá-
lyakezdő fiatalok kilátástalan helyzeté-
ben, a munkanélküli és tanácstalanná
vált volt tsz-tagok körében, a megzava-
rodott pedagógusok világában negatív
tapasztalattal asszociálódhat. Bölcses-
ség és történeti perspektíva kell ahhoz,
hogy ezt át lehessen hidalni. Ebben a
helyzetben nagyon könnyen érthetővé
válik a politika már emlegetett túlemo-
cionáltsága. Gyakran szokták idézni



Bibótól: demokratának lenni annyi,
mint nem félni. Nem félni a más véle-
ményűektől, a más fajúaktól, a más-
ként gondolkodóktól; nem félni az
„összeesküvésektől".

A túlélési és alkalmazkodási straté-
giák egyik aktuális vetülete a jelen és a
múlt kapcsolata a politikai köz-
érzületben. A közelmúlt mindig az idő-
szerű politika taktika birodalma, nem
pedig az objektív tudományos analízis
tárgya. Ma a közelmúlt beemelődik a
politikai pártok, az aktuálpolitika min-
dennapi taktikai szükségleteinek a ke-
retében. Az a benyomásom, hogy a mai
magyar társadalom jelentős politikai
erői érdekeltek abban, hogy ez így is
maradjon. Holott a múlt helyett inkább
a jövővel kellene magunkat foglyul
ejtetni. Spanyolországban meg tudták
azt csinálni, hogy a Franco-rendszer
bukása után olyan sziklatemplomot lé-
tesítettek, ahol az egyik oldalon a pol-
gárháború köztársasági halottai, a má-
sik oldalon a francoistá áldozatok van-
nak eltemetve. így megbékítő politikai
konszenzussal tudták lezárni a közel-
múltjukat.

múlthoz kötött létben
mi állandóan a múltun-
kat akarjuk újra és újra
rendbe rakni, ahelyett,
hogy a közeli és távoli

jövőnkre figyelnénk, jóllehet a múlt
tanulságai, tapaszialatai, a múltra vo-
natkozó ítéletek rendkívül fontosak ah-
hoz, hogy a jövőt megalkossuk. Ám
éppen a múltra vonatkozóan célszerű
különbséget tenni három dolog között.
A történelmi értékelés, az erkölcsi
meg- és elítélés, illetve a jogi felelős-
ségrevonás három különböző síkja a
múlt elemzésének. És egyik nem kö-
vetkezik a másikból. Lehet valamely
aktus erkölcsileg súlyosan elítélhető,
de ebből nem vezethető le közvetlenül
az, hogy büntetőjogi eszközökkel is
kell élnünk. Csak az objektív értékelés
lehet alapja az erkölcsi ítéletalkotás-
nak. És adott esetben - ha erre van ok
és alap - a jogi szankcióknak. Ez éppen
Magyarországon fontos, ahol a történé-
szek a 20. században hét rend-
szerváltást számolnak össze. A mai
magyar társadalom legidősebb generá-
ciója hét rendszerváltást élt meg: 1918-
ban az őszirózsás forradalom (össze-
omlik az egész monarchia, jóllehet ma
már nem mindig látjuk ennek a hihetet-

lenül nagy jelentőségét); 1919 epizód-
ja, aztán jön 1920, a forradalmakra
adott reakció. '44-ben a nyilas
hatalomátvétel után jön '44-45 óriási
fordulata, később a Rákosi-féle fordu-
lat '49-50-ben, '56 drámája, és végül
1989. Népegészségügyi szempontból
is mérlegelni lehetne ezeket a változá-
sokat. Tudjuk azt, hogy mekkora terhe-
ket róttak a népre, hogy Magyarország
vezet az öngyilkossági világstatisztiká-
ban, mégpedig úgy, hogy az ötvenes
évek közepe óta 2,5-szeresére nőtt az
öngyilkosok száma. A 30-50 évesek
halálozási adatai a legrosszabbak közé
tartoznak, az átlagos élettartam csök-
ken.

így időszerű volna azt a kérdést is
feltenni, mekkora lehet egy-egy gene-
ráció teherviselő képessége. Gondolja-
nak bele: valaki viszonylag fiatal-
emberként érhette meg az erőszak két
hullámát Szolnok megyében, a Rákosi-
féle kollektivizálást '49-ben és '56 fel-
lélegzését, majd az újabb kollektivizá-
lást. A háztájiban kialakított egy sike-
resen működő túlélési stratégiát, jólle-
het embertelen túlmunkával, ami le-
csapódhatott az életmódjában is. És
hirtelen 50-60 éves korában esetleg
munkanélküli lesz, aki még segélyt
sem kap, vagy csak nagyon keveset. El
lehet ezt viselni egy generációnak? De
ugyanígy gondoljanak arra, hogy a 20.
századi váltások hogyan befolyásolták
a családok életét, a családi viszonyo-
kat, a családi történeteket, hogy
mennyi titok halmozódott fel a csalá-
dokban. A gyerekek előtt a szülők,
nagyszülők sorsa hol ezért, hol amazért
volt titok. A gyerekek, unokák hol ezt,
hol azt nem tudták. Ezért is szakadásos
a 20. századi magyar történelmi tudat.
Végre létre kellene hozni a szerves
folytonosságot. Az egyén nem lehet
otthonos egy olyan társadalomban,
amely titkokkal terhelt. Persze, hogy
érdekli a gyerekeket, hogy mi volt
'56-ban, hogy valóban lőttek-e a mi-
nisztérium előtt. Azt gondolom, hogy
a kollektív emlékezet nagyon finom
szövete a társadalomnak és a család-
nak. Helyre kell állítani a családi, ro-
konsági lét folytonosságát, titoknélkü-
liségét. Van is egy ezirányú szomjú-
ságérzés. Az ember lépten-nyomon ta-
pasztalja. A gyerekek kíváncsiak. Mit
csinált a nagyapa? Az ősök kutatása is
divatos, még a címer is előkerül. Ha a

nagypapa vitéz volt, a vitézi jelvény is
becses lesz. Ez is hozzátartozik a kép-
hez. Mindezek azért is fontosak, mert
elvezetnek ahhoz a kérdéshez, hogy
képesek-e az emberek tanulni önnön
közeli és távoli múltjukból, a történe-
lemből, amely korlátlan bőségben áll
rendelkezésünkre, csak nem mindig tu-
dunk vele mit kezdeni, főként azért,
mert önkényesen historizáljuk. Való-
színű, hogy ez a historizáló, a múlt
gazdagságát elszegényítő felfogás nem
tesz jót senkinek.

Az ember nagyon nehezen viseli el
azt az állapotot, amelyet a viselke-
désszervezés bizonytalanságának ne-
vezhetünk. A totalitárius államok pa-
ternalisztikus, az állampolgárt teljesen
kisajátító és ellenőrző államok voltak.
Ám rendelkezésünkre áll egy érdekes
tapasztalat. A szigorú tanár és a szigo-
rú apa nagyon nehezen viselhető el, de
mindig kiszámítható. És a/, évek múlá-
sával a szigorúság, a kiszámítható szi-
gorúság egyre inkább felértékelődik a
puha, jellegtelen szülői és tanári maga-
tartással szemben.

z emberek mindennapi
életében a sikeres túlé-
lés és az alkalmazko-
dási technikák mindig
rendkívül fontosak. Ki

kell kalkulálni, ha házat építek, mennyi
az ára, mekkora hitel kell, mennyit kell
a műtétért fizetni. Ki lehetett tapasz-
talni, hogyan kell jóban lenni a helyi
hatalmasságokkal, hogy az előnyös le-
gyen. Ez korábban a tsz- elnököket, a
volt tanácselnököket, a párttitkárt je-
lenthette. Ismeretes volt, hogyan kell a
feleséget munkába elhelyezni, és hogy
hol, milyen kapcsolatokkal élhetünk.
Most mindez érvényét vesztette. A ma-
gyar társadalom ma az új alkalmazko-
dási, túlélési és életviteli technikák új-
ratanulásával van elfoglalva. És ez az
egész magyar társadalomra érvényes.
De ennek rengeteg eleme van. Létre-
hoztuk a szakközépiskolai rendszert,
amely feltételezett egy nagy állami
ipart. Önök jól ismerik közművelődési
rendszerünket, a benne dolgozók lehe-
tőségét, mozgásterét, karrierképét.
Mindezek a dolgok bizonytalanná vál-
tak. Csakhogy termékeny bizonytalan-
ságra lenne szükség, mert ebből szülét-



het meg egy valóban demokratikus tár-
sadalom, mely az emberi együttélési
technikákat is megújítja. A mindenna-
pi létbe még nem szívódott bele kellő-
képp egy újfajta kulturális és civilizá-
ciós cthosz. Ez Angliában 300 évet
igényelt a dicsőséges forradalomtól a
20. század elejéig. A múlt század vé-
gén Angliában a különböző cenzusok
miau még csak a polgárok 5%-a ren-
delkezett választójoggal,
Magyarországon még a két háború kö-
zölt is volt nyílt szavazás, mondván,
hogy a magyar nép becsületes, és nyíl-
tan szeret szavazni. Lényeges, hogy a
magyar társadalom tanuljon meg alulról
építkezni. A kelet-európai államok jel-
legzetessége, hogy itt az államhatalom
szervezte agyonnyomta az egész társa-
dalmat. A modern demokrácia viszont
azt jelenti, hogy a helyi társadalom te-
remti önmagát, intézményeit, iskoláit,
társaságait, művelődését, gazdaságát.
Nem elég fent megteremteni a politikai
demokrácia intézményrendszerét, a helyi
önigazgatás kifejlesztése is nélkülözhe-
tetlen. Ha „alul" nem indul meg az
állampolgárok aktivitása révén a civil
társadalom szerveződése, akkor a bi-
zonytalanság, instabilitás hosszú időre
megmarad, és szorongást kelt.

z ember a jövő jegyé-
ben élő, önmaga létét
időben elgondoló lény.
Ha ezt nem tudja meg-
tenni, akkor állandó

szorongásban, feszültségben, frusztrált
helyzetben él, ami a lelki egészséget is
rongálja, ha a kívánatosnál nagyobb a
társadalmi félelmek össztömege. És ha
igaza van Bibónak, hogy ti. demokra-
tának lenni annyi, mint nem félni, ak-
kor mind a politikában, mind önma-
gunkban törekednünk kell a félelem
esélyének a redukálására. A félelmek-
nek kemény okai vannak, hiszen egyre
nagyobb a nyugdíjasok, a munkanél-
küliek egzisztenciális félelme. A kö-
zépiskolát végzettek tömegesen nem
tudnak munkába állni. Az egzisztenci-
ális félelmekhez társulnak politikai -
retorziós és egyéb - félelmek. Ennek
egyik következménye az agresszivitás
növekedése. Az új hatalmi elitben is

vannak félelmekkel, hogy vajon meg
tudnak-c felelni annak a szerepnek,
amelyet a történelem rak a vállukra.
Ebben a helyzetben felerősödhet a
bűnbakképzési hajlandóság is. Szeret-
nénk megszemélyesíteni a történel-
met, hogy a bekövetkezett kedvezőt-
len eseményekért megleljük a szemé-
lyes felelőst. Erre utal a magyar törté-
nelemben Görgey példája. Világos
után azt lehetett mondani, hogy az
„áruló Görgey" letette a fegyvert. En-
nek megvolt ugyan a közösségi men-
tálhigiénés funkciója, de hazugság
volt. Működött benne egy ellenállha-
tatlan kényszer az, hogy ember nem
hajlandó tudomásul venni azt, hogy
ami a történelemben zajlik, az jórészt
anonim erők működésének eredménye
is, jóllehet mindig emberi akciók ré-
vén valósul meg.

Az együttes gyűlölet rendkívül in-
tenzív érzés, legalábbis könnyebben
felgerjeszthető és tömegmozgalommá
formálható. Figyeljük meg a politikát!
Hol van programszerűen előtérben a
gyűlölet tárgyának megnevezése és a
vele kapcsolatos gyűlölet felkeltése? A
politikai hisztériák olyan politikai han-
gulatot teremthetnek a társadalomban,
hogy az érintettek összetévesztik a le-
hetségest, a valóságost és a kívánatost.
Kívánatos lehetne, hogy az államhatá-
rok igazodjanak az etnikai határokhoz.
Ha ez a kívánatosság szem elől téveszti
a lehetségest és a valóságost, úgy mű-
ködhet, hogy jellegzetes eredménye le-
het a bűnbakképzés. Veszedelmes do-
log, amikor a bűnbak a gyűlölet tárgya
és egyúttal a politikai toborzás céljait is
szolgálja, amikor személyeket vagy
kategóriákat (idegenek, zsidók, vörö-
sök, cigányok stb.) tesznek meg min-
den nyomorúság okának. Egy korai
egyházatya szemléletesen írta le, hogy
az ókori Rómában, ha földrengés volt,
és ha nem öntött ki a Tiberisz, és ezért
a szántóföldek kiszikkadtak, ha ki-
áradt, rögtön felhangzott a kiáltás,
hogy a „keresztényeket az oroszlánok
elé". Minden 20. századi totalitárius
mozgalom azzal kezdődött, hogy fel-
mutatta a gyűlölet tárgyát. Ezért visel-
tessenek gyanakvással minden olyan
politikai mozgalom iránt, amelyik fő-
ként emoncionális alapon, a vörös gyű-

lölet tárgyának felmutatásával toboroz-
za az embereket.

A mai magyar politikai életben hol
ez, hol az bukkan fel, mint a gyűlölet
tárgya. A háttérben hisztériagerjesztő
állapotok lappanganak. Mi játszik
ezeknek a kezére? Az a hiedelem, hogy
ha lezajlik egy radikális politikai for-
dulat, megszületik az első szabadon
választott parlament, a helyhatóság,
akkor egy-két év alatt máris itt van a
paradicsom. El fogják engedni a nagy
adósságainkat, bemasírozunk gyorsan
Európába, minden igazságtalanság
megszűnik. Ezek ma már új illúziókat
szülnek, és új csalódásokat is. Ennek
sokféle következménye lehet a politi-
kai közönytől a miszticizmusig. Gyaní-
tom, hogy a kibontatkozó UFÓ-hiszté-
ria puszta miszticizmus. Nem lehet
megtiltani, de a tény arra vall, hogy a
társadalom szellemi- önvédelmi képes-
sége rendkívül gyenge. A valóságot mi
alakítjuk, mi teremtjük. Ha hiszünk vala-
miben, akkor úgy járunk el, hogy a
hitünk tárgya valóságként funkcionál a
számunkra. Ha hiszek a csillagjóslásban,
akkor ez a hiedelem a viselkedésemet
úgy befolyásolja, mintha az valóság vol-
na.

rendszerváltozás tulaj-
donképpen minden
gondolkodó embert
szembesít önmagával;
hogyan folytatható to-

vább személyes élete. A rendszerváltás
az egyéni sorsok, az egyéni életrajzok
menetében is cezúra. Az ilyen cezúra
egész generációkat szembesíthet azzal,
hogy tagjai minek a jegyében éltek
eddig. Külön érdekes annak latolgatá-
sa, hogy ki hogyan dolgozza fel mind-
ezt. Mindenképpen reagálnia kell ön-
magára. Az egyéni sorsoknak sokfajta
kiútja van. A legfontosabb a tisztessé-
ges önreflexió, s ha kell, az önkorrek-
ció, az elfogulatlan, hiteles vállalása
önmagunknak. Az ember az egyetlen
lény, akinek értékelő viszonya is van
önmagához, aki önmagát saját gondol-
kodása és értékelő elemzése tárgyává
tudja tenni. A mai magyar társada-
lomban nagyon hasznos volna, ha ezt
az önreflexív készséget fejlesztenénk.
Ehhez azonban idő kell, külső és belső
őszinteség önmagunkkkal szemben.


