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Értelmiségi közérzet és hatalom
Hogy lassú alvadással lehet-e legin-

kább minősíteni azt a folyamatot,
amely napjaink értelmiségét jellemzi -
nem tudom, s talán nem is ez a legfon-
tosabb. Azt azonban tudom, tudjuk,
hogy 1848/49 után a passzív reziszten-
cia - bármily honfiúi, nemzeti érzület
indokolta is - közel húsz évig nem
oldott meg semmit, s hogy Magyaror-
szág igazi fejlődése az 1867-es kiegye-
zés konszolidált kül- és belpolitika vi-
szonyai nyomán indult meg... A ki-
egyezés akkor azonban nem csupán az
osztrákokkal köttetett, a deáki bölcses-
ség a belső nyugalmunkat is szolgál-
ta...

Bevezető fejtegetésemmel is elárul-
tam immár, hogy nem szerencsés, ha a
mát csak a tegnap függvényében néz-
zük. Az értelmiség általában nem csak
a totalitárista kurzusok kiszolgálója.
Amióta létezik, engedelmes vagy en-
gedetlenkedő, de helyzetéből adódóan
kiszolgáló rétege volt az uralkodó
ideológiai-politikai irányzatoknak.
Már a sámánok sem szuverén módon
döntötték el a másnapi harc kimenete-
lével kapcsolatos látomásokat. A teg-
napi Lenin-szobrokat formálók tegnap-
előtt világháborús emlékműveket for-
máztak volna; ma, lehet, hogy turul-
madarat. Kivétel természetesen akadt -
ahogyan akad ma is -, de a hatalom
kiszolgálása - még ha összeszorított
fogakkal is - általában is jellemezte az
értelmiséget.

Véleményem szerint - s erre sok
példát ad a történelem -, a nagy társa-
dalmi változásokat mindig inkább a
lázadó ifjúság kényszerítette ki, s eh-
hez ideológiát és érvrendszert a fiatal
értelmiség szolgáltatott, s persze maga
is tevékenyen közreműködött.

Az értelmiségi szerepvállalás tekin-
tetében különösen megtévesztő össze-
mosni, egyként kommunistázni a Rá-
kosi- és a Kádár-korszakot. A Rákosi-
kor nyíltan értelmiség-ellenes volt: az
értelmiséget az osztályidegennél egy
fokkal jobbra „értékelte". (Megkoc-
káztatnám, hogy az akkori legádázabb
egyházellenesség mögött sem elsősor-

ban valamiféle materialista világszem-
lélet radikális, következetes végigvite-
le húzódott, hanem az értelmes, mű-
velt, retorikailag jól képzett papoktól
való jogos félelem, akik a szószékről
félelmetes ellenfelei voltak (ahol mer-
tek) a településekre vezényelt idegen
kádereknek, akiket sokkal inkább jel-
lemzett a Credo quia absurdum est
színvonalú meggyőződés, mint Aqui-
noi Szent Tamás kora papjait...)

Hogy milyen óriási eszköz volt ak-
koriban a szószék: emlékszem - még
gyerekfejjel Grösz József kalocsai ér-
sek szenzációszámba menő bátor és
nagyhatású beszédeire, melyekben
gondolataival tömegekre tudott hatni,
hétről hétre a vasárnapi nagymiséken a
nagytemplomban.

Rákosi után a Kádár-korszak szö-
vetségi taktikája - „aki nincs ellenünk
az velünk van" - az értelmiség számára
is gyors megkönnyebbülést jelentett,
még akkor is, ha a hatalommal nem
azonosult...

Ha már itt tartunk, roppant nehéz
meghatározni a hatalommal való azo-
nosulás mértékét, mert azt hiszem, ezt
soha sem lehetett hiteles mérőeszköz
hiányában objektíven mérni. Legkevés-
bé a párttagkönywel rendelkezők há-
nyada perdöntő itt - noha a felszínesen
és/vagy rosszindulatúan ítélkezők szá-
mára ez látszott (látszik?) a legkézen-
fekvőbbnek. Az eszmei elkötelezettsé-
gű, identifikálódon értelmiségi (és nem
értelmiségi) párttagság hányada véle-
ményem szerint a „fordulat éve" után
volt a legjelentősebb - ahogyan a II.
világháború utáni időkben is szinte
mindenütt, Görögországtól Franciaor-
szágig... A Kádár-korszak a kortárs
értelmiség jelentős részében is újabb
reményt jelentett, részint, mert a Ráko-
si-korszakhoz képest nekik is javult a
közérzetük, s egy részüknek még ma-
radt az eszme megvalósíthatóságában
korábban vetett hitükből. S ne feled-
jük: az ifjú értelmiség jó részének épp-
úgy, mint kortársaiknak a szocialiszti-
kus eszmék eleve szimpatikusak vol-
tak.

A '60-as évektől mint kortárs értel-
miségi voltam résztvevője a Kádár-
korszaknak. Én úgy érzékeltem, e kor-
szak népszerűségének csökkenésével
egyenes arányban csökkent a hatalom-
mal identifikálódott értelmiségiek ará-
nya is, ha nem jobban!, Hiszen az
értelmiség csalódását nem csupán a
hangzatos ígéretek, a viszonylagosan
stabil gazdasági helyzet megrendülése
okozta; mert kiábrándulásuk, ponto-
sabban, gyorsabb kijózanodásuk üte-
mét épp az elkötelezetteknél fokozta a
tiszta eszmék megvalósíthatatlanságá-
nak felismerése a piszkos gyakorlat-
ban. Véleményem szerint már csak
emiatt sem lett volna szabad lekommu-
nistázni az egész párttagságot, hiszen
egy jelentős része akkor sem hitt ben-
ne, amikor belépett, míg mások - fő-
képp kezdetben - pártonkívüliként is
rokonszenveztek a szocializmus teóriá-
jával.

Véleményem szerint sem szabad a
Kádár-rendszer lebontásában alábe-
csülni - legalább két ok miatt - a
párton belüli, volt meggyőződéses ér-
telmiségi párttagságot; hisz volt politi-
kai bátorságuk hangot adni „alternatív
véleményüknek", olykor szembefor-
dulni nyíltan pártplénumon is (s nem
szűk baráti körben szidták a rendszert).
Másrészt, volt mozgásterük és hatal-
muk - ha relatíve csökkenő mértékben
is -, amellyel élhettek a korszak lebon-
tásában... Nagyon találóan ismeri fel a
választási politikai győzelmekből kissé
már kijózanodva egy MDF-es pártel-
nök a Népszabadságban Kubinyi Fe-
renc 1990-es, korabeli cikkének igaz-
ságát, miszerint „a reformkommunis-
ták nélkül még mindig ott ülnénk a
lakitelki sátorban..."

A K. I. említette „hatalomvédte
bensőségesség" véleményem szerint
inkább apparátusi metszetben műkö-
dött, mint értelmiségi primátusként
Mert miközben elfogadom, hogy bizo-
nyos értelmiségi pályák és körök -
mint minden társadalomban - hatalom-
függőbbek másoknál, a valóságos el-
kötelezettséget körükben sem lehetett



mérni. Az apparátusok dolgozóira vi-
szont, a munkakörtől függetlenül sok-
kal inkább kiterjedt a „hatalomvédte
bensőség", s az ebből származó ked-
vezmények úgyszintén; még ha ennek
eltérő is volt jellege és mértéke a belső
hatalmi hierarchikus tagolódás, illetve
a kialakult helyi „hagyományok" sze-
rint.

A rendszerváltozás átvezető szaka-
szában - mely jórészt a Németh-kor-
mány rövidke időszakára, s az azt kö-
vető szűk időszakra tehető - vélemé-
nyem szerint az értelmiség még tele
volt várakozással és reménnyel...
Egyebek közt a növekvő eladósodás
mértékét, a kultúra és a kultúra-finan-
szírozás ellehetetlenülését látva, és sa-
ját bőrén is érezve, talán mindenki
másnál hamarabb mérte fel a „létező
szocializmus" társadalmi formációjá-
nak tarthatatlanságát. A választások-
ból sikercsen kikerült pártok sem szű-
kölködtek ezt a réteget hangzatos jel-
szavakkal, a kultúra minden korábbi-
nál nagyobb megbecsülésével stb. ke-
csegtetni. Az értelmiség tehát, vélemé-
nyem szerint, mindenki másnál jobban
támogatta a rendszerváltást. Miért épp
ennél a változásnál kellett volna gya-
nakodnia a hamis prófétákra, hiszen
politikusai az elmúlt rendszer fogyaté-
kosságairól, az értelmiségi munka szé-
gyenteljes megbecsüléséről stb., saj-
nos, nagyon igaz és élesszemű ítésznek
bizonyultak.

Még csak nem is az egzisztenciális
kiszolgáltatottság itt a csalódás elsőd-
leges oka (már csak amiatt sem, hiszen
a kvalifikálatlanabb társadalmi rétege-
ket még inkább sújtotta mindez). Én
még az értelmiségi küldetéstudat léte-
zésének tekintetében is optimistább va-
gyok K. I.-nál. Más kérdés, hogy a
legújabb udvari keresztény-népi-nem-
zeti ideológiába véletlenül vagy tuda-
tosan beágyazódott értelmiségi sors-
társunk küldetéstudatát most jobban
kiélheti, s a különféle kormányzati pá-
lyázatok „pártatlan szakértői testülete"
változatlanul őrködik a mai kor szelle-

me szerint a fő csapás irányán. Azt
gondolom tehát, hogy az értelmiségi
többség ezt a kétségtelenül meglévő
jelenséget, hogy tudniillik most is van-
nak nála közelebb e „húsos-fazékhoz"
tányérnyaló udvari tanácsosok, építé-
szek, művészek stb.; nem a küldetéstu-
datáról való lemondásként éli át, ha-
nem beilleszti önmagának a rend-
szerváltást követő társadalmi tanulási
folyamatába...

Természetesen nem akarom sem
bagatellizálni, sem cinikusan kezelni
ezt a jelenséget, mert kétségtelenül árt.
A hatalmi változást követő váltások-
ban a progresszív társadalmi folyama-
tok erjesztése, befolyásolása sokat je-
lentene, s ha a hatalomból az új nó-
menklatúra szerint kirekesztett (levál-
tott vagy csak kihagyott) értelmiségi
nem is sodródik óhatatlanul ellenzékbe
- lehet, hogy egyszerűen félreáll vagy
csendesen tudomásul veszi mellőzött-
ségét. Dehát önmagában az a tény,
hogy nem vesz részt a mindannyiunk
által óhajtott szebb és jobb jövőké-
pünkhöz vezető társadalmi folyamatok
gerjesztésében: nem használ senkinek!

Mint említettem, szerintem Ma-
gyarországon az értelmiség döntő
többségének fokozatos elcsendesedé-
se, ha jobban tetszik: „lassú alvadása",
egy kezdeti, viszonylag lassú, legalább
2-3 éves optimista várakozással teli
időszak után következett be.

Ehhez természetesen hozzájárultak
az ellehetetlenülő kulturális intézmé-
nyek, a kultúra és a szellem szabad-
ságának beváltatlan választási ígéretei.
Különösen sokat ártott a kormány és
az értelmiség közötti hídverésben a
szakértelmet degradálni...(Ezt még a
Kádár-korszak sem engedhette meg az
utolsó évtizedében, a Németh-kor-
mányról nem is beszélve...)

A passzivitás másik oka a félelem.
A rendszerváltást követően a lakiteleki
sátorban egymással még békésen meg-
férő értelmiségiek azóta pártjaik érde-
keitől vezérelve tartanak ott, ahol...
Pozsgay Imrét mint afféle persona non
grátát retusálják a körükből (paradox
módon a Csurka-tanulmánynak kell
megvédenie most). Aki a másik pártjá-

ban folytatja korábbi párttagságát az
kommunista, legföljebb reformkom-
munista. Az utóbbi tíz év mindannyi-
unk által ismert és tisztelt ellenzéki
értelmiségijei, Pozsgay, Bihari, Han-
kiss, Lengyel stb. ma már nem kellők,
talán azért, mert ők és intézményeik a
kétségtelenül megnőtt demokrácia ke-
retei között változatlanul kritikusak?
De hát az igazi értelmiségi létnek ez
valóban lételeme. Ahogyan ezt K. I.
nagyon logikusan kifejti. S végül egy
gondolat a „szellemi szklerózishoz".

Egyetértve K. I. fejtegetéseivel, is-
mét visszautalnék a „tegnapelőtt törté-
néseire". A mai praxison mit sem vál-
toztat, talán csak némiképp árnyalja,
„enyhíti" jelen fájdalmainkat, ha elis-
merjük, hogy a szklerózis már korábbi
eredetű... A Rákosi-korszak nyílt érte-
lem- és értelmiség-ellenessége, a Ká-
dár-korszak ünnepi üdvözlési koreog-
ráfiája (munkások - mezőgazdasági
dolgozók - hű értelmiségiek!) mögött
az uralkodó ideológiai-politikai gya-
korlatnak adekvát értékrend kezdett el-
hatalmasodni. Az országban egyre in-
kább elkülönült a diplomások és az
értelmiség egymással nem fedésben le-
vő világa, amelyben mind több diplo-
másra mind kevesebb értelmiségi ju-
tott, csak ezt nem lehetett - s ma sem
lehet - statisztikailag kimutatni...

* * *

Az elmúlt negyven év hibáiról már
készültek bűnlajstromok. Közülük az
egyik legégbekiáltóbb vétek az volt,
amit az értelem, s az értelmiség ellen
követtek el... A rendszerváltás idején
tehát nem volt nehéz leleplezni mind-
ezt, s ígérni a kultúra és az értékek
hordozóinak valódi megbecsülését.
Szerintem az értelmiség egy része
azért „alvad", mert valójában csak pa-
pírja van róla; más része fél, és ismét
joggal becsapva érzi magát. Az aktívak
pedig pártállásuk szerint körülhatárolt
„mozgástérben" hadakoznak, már rég
nem értelmiségi meggyőződésből, ha-
nem pártjaik - vagy jobb sorsuk - által
vezényelten észre sem véve, hogy egy-
idejűleg egy újabb démon foglyai és
ideológusai...


