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A modernizáció kényszere
Megjegyzések Kerékgyártó T. István „Az értelmiség lassú alvadása" című esszéjéhez

Ha megannyira meglepően hangzik
is, én egy csöppet sem vagyok megle-
pődve azon, hogy a politikai rend-
szerváltást követő értelmiségi emanci-
pálódás közeli esélye csupán illúzió
maradt. Ellenkezőleg: úgy vélem, hogy
ami a rendszerváltás óta történt (ponto-
sabban: éppenhogy nem történt meg),
egyenes következménye a magyar tár-
sadalom eddigi elvetélt modernizációs
próbálkozásainak. Amelyek közül egy
- annak ellenére, hogy az új Hatalom új
ideológusai megpróbáljak ezt mara-
déktalanul kitörölni a társadalom kol-
lektív emlékezetéből, mintha nem is a
közelmúlt évtizedek eseményeiről len-
ne szó - „az elmúlt negyven év" előbb
„kemény", majd „lágy" diktatúrát pro-
dukáló államszocializmusa, s amelyek
közül könnyen egy lehet az is, amelyet
napjainkban élünk meg. Hogy utóbbi
valóságos lehetősége fennáll, azt Ke-
rékgyártó T. István esszéje, alapos
elemzése, ebben tett megállapításai is
megerősítik bennem. S meg kell mond-
jam, megállapításainak általam vélt
igazsága nem szolgál örömömre. Sőt...

Megeshet persze, hogy a Tisztelt
Olvasót a legcsekélyebb mértékben
sem érdekli az, hogy az esszé kapcsán
c lapokon kibontakozó eszmecsere
résztvevőinek mi okoz örömöt, netán
bánatot. Az én mentségem is az csupán
arra, hogy szubjektív dolgokról, „hol-
mi" érzelmekről beszélek, hogy azon
folyamat, amelyről a szerző ír - „az
értelmiség lassú alvadása" - úgyszól-
ván valamennyi „dimenziójában" -
amolyan tipikus „állatorvosi lóként" -
érintve érzem magam. S bár az én
életpályám - mint bárki másé - egyedi,
de a cseppben valahol ott a tenger,
egyesben a különös, abban pedig az
általános. Személyes tapasztalataim
olyan véleményt alakítottak ki bennem
az esszét olvasva, hogy a szerzőnek a
fő kérdésekben kétségtelenül igaza
van, azonban ez egyáltalán nem jelenti,
hogy valamennyi részletben is mara-
déktalanul egyetértenénk...

Vegyük sorra! A legsúlyosabb
gond, hogy a rendszerváltás óta - a
szerző is megállapítja - „az értelmiség
iránti kereslet szemmel láthatóan csök-
kent". Egy jószerével állandó moderni-
zációs kényszerben élő társadalomban,
éppen most, a „végső nekirugaszko-
dás" (lásd: „út Európába") éveiben! Ez
egyszerűen nonszensz! Ellenpéldaként
kéretik megnézni, miként „gazdálkod-
tak" értelmiségükkel a huszadik század
után sikeresen modernizálódott orszá-
gok, Európában főleg a finn példát,
Ázsiában mindenekelőtt Japánt, újab-
ban pedig az ún. „kis tigriseket" szok-
ták emlegetni „ebben a műfajban". Bár
az efféle vizsgálathoz az olyan szám-
szerű mutatók, mint például az adott
számú népességre jutó felsőoktatásban
képzettek száma, vagy a GDP-nek
évente oktatásra, képzésre (mindenek-
előtt természetesen felsőoktatásra), ne-
tán tudományos kutatásra (ezen belül
alapkutatásra) fordított hányada, csu-
pán közvetett adalékokat jelentenek, az
„agyakkal való gazdálkodás" minősé-
géről mégis sokat árulnak el. Meg lehet
nézni, miként alakultak az ilyenfajta
mutatók ezekben az országokban a si-
keres modernizáció éveiben (nemkü-
lönben azóta), és miként az utóbbi
években nálunk. A különbségek rész-
letezése helyett talán elég a magyar
felsőoktatás közismert gondjaira, illet-
ve Kosáry Domokosnak, az MTA el-
nökének minapi nyilatkozatára utalni,
aki szerint több akadémiai kutatóinté-
zet már a villanyszámlát sem képes
fizetni. És nem azért, mert olyan sokat
fogyasztanak...

Mondhatja persze bárki, hogy rövid
távon sokkal fontosabb dolgokra sem
jut elegendő pénz, s ez igaz. De az is
tény, hogy a modernizáció - többek
között - eme akadályát is sikerrel vett
országok sem kezdték annak idején
alapvetően más, jobb anyagi feltételek
között. Azokat csak a „neheze" után, a
későbbi években teremtették meg ön-
maguk számára. Nem utolsó sorban

éppen a mennyiségileg felfuttatott fel-
sőoktatás és a kibővített, jobb feltéte-
lek között működő tudományos kutatás
minőségben is jelentkező eredményei
- a gazdasági és kulturális megújulást
szolgáló új szemléletű és képzettségű
diplomások (azaz értelmiségiek), illet-
ve új tudományos eredmények -jóvol-
tából. A befektetések tehát megtérül-
tek. Ők a szó valóságos értelmében
modernizálódtak, mert képesek voltak
távlatokban gondolkodni, .felzárkóz-
tak Európához" (ezúttal nem a föld-
rajzi értelemben), sőt jónéhányan ma
már (bármely értelemben) a világ élvo-
nalában helyezkednek el.

Mi ezzel szemben legfeljebb „mo-
dernizálódhatunk" némi túlzással már
a honfoglalás óta. Legfeljebb a „párhu-
zamos" vita tárgya változott: hogy a
„bizánci" vagy a „római", illetve a
„német" vagy az „angolszász út" le-
gyen a követendő minta. „Ezredéves
pártharcaink" kölcsönhatásban az eu-
rópai történelem alakulásával még
csak arra sem tettek bennünket alkal-
massá, hogy legalább „a garast lete-
gyük". Nem voltunk és nem vagyunk
képesek kiszabadulni a magyar fejlő-
dést történelmi korszakokat áthidalva
végigkísérő megkésettség nyomán ál-
landóan jelentkező rövidtávú kény-
szerhatások béklyóiból.

A fejlődés szerves útját végigjáró
fejlett országok példája okulásul szol-
gál, de maga az út le nem másolható.
Különösen rövid távon nem. Az ered-
ményes modernizáció saját útjának
megtalálása csakis távlatos gondolko-
dással lehetséges. Olyannal, amelyre -
legalábbis tömegesen - csak az új
szemléletű, erre nevelt és ilyen módon
képzett értelmiség képes. És amely
képzési feltételeinek megteremtésére -
ha a felsőoktatás szóba kerül - nincs
pénzünk. Kutatásra sem jut. A kör
bezárult. Kész a speciális, magyar min-
tára készült „22-es csapdája". Pedig
1990-ben szinte valamennyi párt vá-
lasztási ígéretei között szerepelt ezen



területek kiemelt finanszírozása. Az-
tán... Dehát ezt már tudjuk. Ilyen kö-
rülmények között kellene a jövőben
végigvinnünk az ország modernizálá-
sát. Értelmiség nélkül, „fej" nélkül.
Ilyenek a „perspektíváink". Csoda-e,
ha napjainkban megindul a vitaalapul
szolgáló esszé címadó folyamata: „az
értelmiség lassú alvadása"?

Eszembe jut a mondás, amelyet a
hetvenes évek közepén, végzés előtt
álló egyetemistaként gyakran mondo-
gattunk félkomolyan: „A mai magyar
értelmiség előtt két út áll: egyik az
alkoholizmus, a másik járhatatlan."
Nos, alighanem azokban az években
dőlt el az, hogy a szocializmusnak
nevezett modernizációs kísérlet Ma-
gyarországon megbukott. A felszín
még sokáig mást mutatott - éppen
ebben az időszakban élt a magyar tár-
sadalom átlagosan a legjobban, a gaz-
dasági reformokra felvett nagyösszegű
kölcsönök „felélése" következtében -,
a mélyben zajló folyamatokat érzékelő
és a „kulisszák mögé" belátó értelmi-
ség azonban már lakmuszpapírként jel-
zett, hogy baj van. Akkor is megkezdő-
dött a „lassú alvadás".

„Szamizdatban" még olvastuk Sze-
lényi és Konrád gondolatait arról, hogy
miként vezet „az értelmiség útja az
osztályhatalomhoz", ugyanakkor a hír-
hedt '73-as párthatározat nyomán már
megtörtént a gondolkodó (avagy Ke-
rékgyártó T. István szavával élve: „va-
lódi") magyar értelmiség legjobbjainak
elhallgattatása, illetve külföldre törté-
nő eltávolítása.

Sokan még bíztak abban, hogy „be-
lülről" a negatív irányú folyamatok
megváltoztathatók, mások társadal-
milag passzívakká váltak. Az a jobbik
eset volt, ha a társadalmi aktivitást a
szakmai váltotta fel (más kérdés, hogy
nagyobb sikerélményre itt is csak ke-
veseknek volt lehetőségük), többek lá-
ba alól pedig valóban kicsúszott a talaj.
Az értelmiségen belül is jelentősen
csökkent az igény a társadalomban zaj-
ló folyamatok differenciált vizsgálatá-
ra és megértésére, még kevesebben
jutottak el annak felismeréséig - a
„nagy (nem önszántukból) hallgató-
kon" kívül —, hogy a rendszer eljutott
fejlődési lehetőségeinek végső határá-
ig; nem reformálható, egészében rossz.
Belőlük jött létre az a „demokratikus
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ellenzék", amelynek illegális, ám még-
is közismert tevékenysége végigkísérte
a nyolcvanas évek agóniáját. Az „eleve
kívülállók", akiknek „autonómiája és
kritikai szembenállása" régebbről da-
tálható, még ennél is kevesebben vol-
tak. Miközben az értelmiség egészét
növekvő apátia és csökkenő aktivitás
jellemezte társadalmi ügyekben. Sajá-
tos módon ez az aktivitás, illetve a
„belülről" való változtatás igénye ak-
kor nőtt meg ismét, amikor már „min-
den eresztékében recsegett- ropogott"
a rendszer, s jutott kifejezésre több
fiatal értelmiséginek az állampártba
való belépésében (miközben mások
menekültek a „süllyedő hajóról") és az
ún. reformkörök tevékenységében a
nyolcvanas évek második felében.

A leírtakból adódóan én tehát az
előző „hatalom engedelmes kiszolgá-
lásának", illetve az ezekkel kapcsola-
tos „kompromittálódásnak" a kérdését
Kerékgyártó T. Istvánnál némileg dif-
ferenciáltabban ítélem meg, a lényeg-
ben azonban egyetértünk. Kétségtele-
nül meg lehet találni az értelmiség
soraiban is az előző rendszer kiszolgá-
lóit (bár náluk nagyobb számban a
kiszolgáltatottjait), azok azonban, akik
nyíltan vagy titokban szembehelyez-
kedtek vele, nem voltak sokan, s ese-
tükben az sem mindegy, hogy mikor.

Ezt azért sem mellékes hangsúlyoz-
ni, mert az utóbbi időben - termé-
szetesen a rendszerváltás óta - feltűnő-
en megnőtt azoknak a száma, akik már
a „demokratikus ellenzék" feltűnése
előtt évekkel „aktívan szembenálltak a
kommunista rendszerrel". A helyzet
kísértetiesen kezd emlékeztetni arra,
ahogyan a partizánszövetségben nőtt
az egykori „aktív ellenállók" száma az
ötvenes években. Oda, ahogy mondták
- már elnézést a kifejezésért, de egy
igen józan észjárású parasztembertől
hallottam - már azzal is be lehetett
kerülni, ha valaki ellenállása jeléül,
faluhelyen belerúgott a „csendőrló-
szarba". Az ilyen „újkeletű aktív szem-
behelyezkedők" többsége pedig ma ér-
telmiségi. S ráadásul nemcsak abból a
valóban viszonylag szűk körből,
amelyhez tartozók integrálódtak a ha-
talom új rendszerébe. Egyre többen
akarnak tehát „pápábbak lenni a pápá-
nál", hitelesebbnek mutatkozni a való-
ban hiteles egykori ellenzékkinél.

A vita-esszé szerzője is ír arról,
hogy a politikai közélet „szákér-
tőtáboraiban" miképp alakulnak ki fo-
kozatosan a szellemi gettósodás vá-
lasztóvonalai, s miképp terjednek „be-
felé" a kirekesztő ideológiák, „kifelé"
pedig a kirekesztés gyakorlata. Tragi-
komikus, amikor a politikai viták értel-
miségi résztvevői annak alapján minő-
sítik egymást, állnak vagy nem állnak
szóba egymással, hogy ki volt az „iga-
zi", s ki a „még igazibb" ellenzéki.
Mintha a mindennapok egyre szorítóbb
gondjaiban is jelentkező modernizáci-
ós kényszer nyomán megteendő intéz-
kedések sikere hosszabb távon attól
függene, hogy a közreműködő értelmi-
ségieknek milyen volt a viszonyuk az
előző rendszerhez...

Ilyen körülmények között nem
meglepő, ha a jövő helyett a múlt kerül
a figyelem középpontjába, és a politika
„eltávolodik a rendszerváltás újra és
újra felmerülő kihívásaitól". Sőt, még
az sem, hogy a hatalom berkeiből
olyan állítások hangzanak el, hogy a
„valódi rendszerváltás még végbe sem
ment", s „apák és fiúk" múltjába mé-
lyedve próbálják meghatározni, hogy
annak során kiket kell eltávolítani
majd a jelen közéletből. A hatalom a
múlt alapján határozza azt meg, hogy
ki a barát és ki az ellenség, az értelmi-
ségi számára pedig a múlt értékeinek
elfogadása vagy elvetése jelenti a pró-
bakövét a hatalom által kiépítendő kli-
ensi rendszerhez való csatlakozásnak.
Teljesen igaza van Kerékgyártó T. Ist-
vánnak abban, hogy az ilyen „kliensi
értelmiségi csoport az új rend szabad-
ságának őrzőjévé kezd válni, ahelyett,
hogy a szabadság új rendjével kísérle-
tezne". Tradicionalizmus vagy moder-
nizáció: a kettő együtt nem megy.

Fogas kérdés persze, hogy ha az
értelmiségi klientúra a hatalom korlátai
miatt nem képes „valódi" értelmiségi-
ként „funkcionálni", akkor elvárható-e
ez mindazoktól, akik önként vagy
kényszerből kívülrekedtek a hatalom
körein. Nos, magam is úgy vélem,
legfeljebb korlátozott mértékben. Ez
azonban a sikeres modernizációnak
még a reményéhez is kevés.

Aligha véletlen az, hogy annak ide-



jén a hatvanas évek „nagy generációja"
is felhagyott „kívülállással" és „meg-
célozta" a hatalmat. Akkor fogalmazó-
dott meg a „belülről történő változta-
tás" lehetőségének gondolata (ma már
tudjuk, ilyen lehetőség valójában nem
volt). Egy monolit politikai struktúrá-
ban az látszott a járható útnak. A mai
pluralisztikus viszonyok között elvben
más megoldás is felmerülhet.

A valóságban azonban ott van a
változatlan anyagi kiszolgáltatottság,
egzisztenciális vonatkozásban pedig
minőségi változás következett be: a
munkanélküliség az értelmiséget sem
kíméli. Személyes példám talán meg-
felelően demonstrálja a helyzetet:
1977-ben kezdő egyetemi oktatóként
kerek 2000 Ft volt a fizetésem, s1991-
ben (igaz más munkahelyen) az „idő-
arányosan" alig többnek számító 16
ezer Ft. Ráadásul - két diplomám és
tudományos fokozatom ellenére - igen
közelről „legyintett meg" a munkanél-
küliség szele. Az utóbbit Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében kellett átél-
nem, ahol a lakosságban 3% körül van
a különböző felsőfokú végzettséggel
rendelkezők aránya, aminél alacso-
nyabb hányad csupán két megyében
található az országban. Nem volt „lé-
lekemelő" élmény. Mint ahogy a „va-
lódi" entellektüel - Kerékgyártó T. Ist-
ván által leírt - többi jellemvonását is

nehéz „tetten érni" magamon a napi
gondok jóvoltából, ha ezek egyáltalán
adnak időt arra, hogy önvizsgálatra
„szánjam el magam". És bár képes
vagyok önmagamhoz kritikailag viszo-
nyulni (legalábbis őszintén remélem),
sőt a „jelen politikai és kulturális való-
sághoz" is, ám a most már nemcsak
szellemileg elnyomorító létviszonyok
hatására e kritika egyre kevésbé objek-
tív, érzelmekkel egyre jobban átszőtt, s
valóban fennáll a veszélye annak, hogy
elvész az önreflexióra való képesség,
és ami megmarad, az semmivel sem
lesz kevésbé leegyszerűsítő, populista,
netán „szellemileg szklerotikus", mint
a „másik oldal" megnyilvánulásai ha-
talmi tényezők hatására.

Lehetséges, hogy a végeredmény
sokaknál ténylegesen az értelmiségi
szerepről való lemondás (bár - elné-
zést kérek a Tisztelt Olvasótól az ön-
magammal való ismételt példálózásért
- amikor én eljutottam ennek a szeren-
csétlen kényszerhelyzetnek a határára,
nem ez történt, épp ellenkezőleg: meg-
erősödött abbéli eltökéltségem, hogy
visszaküzdjem magam e mások számá-
ra ma talán kevésbé kívánatos léthely-
zetbe). A gyanúm azonban az, hogy
akik e szerepről kényszerűen lemonda-
nak - legalábbis sokan közülük - alig-
ha békéinek meg a körülményekkel.
De ez még rosszabb: a tömeges elfoj-
tott elégedetlenség - főleg a politikai-
lag végletesen megosztott értelmiség
közegében - rejtett gyújtóbombaként

működhet, és az indulatok elszabadu-
lásának eszkalálódásához vezethet. Ma
sem vagyunk messze egy „szellemi
Libanontól" (de lehet, hogy ma idősze-
rűbb lenne Boszniát emlegetni), annak
azonban már súlyos „materiális" kö-
vetkezményei is lennének.

Messzi kerültünk hát az értelmiség
emancipációjának esélyétől - ebben az
írásban is, de megítélésem szerint -
sajnos - a valóságban is. Biztosan so-
kan úgy vélik: véleményem pesszimis-
ta. Meggyőződésem, hogy a tényleges
emancipáció nem a mi nemzedékünk
életélménye lesz. Az ugyanis csak egy
sikeresen modernizálódott magyar tár-
sadalom megváltozott viszonyai között
- nem utolsó sorban éppen ezek hatá-
sára - mehet végbe. De attól mi még
nagyon messze vagyunk. Ott majd
„megváltozik a tudáshoz való viszony"
is, és ennek hatására „kialakul az értel-
miségi öntudatosodás új minősége".

Nekünk az jut osztályrészül, hogy a
modernizációt sikeresen véghezvinni
képes új értelmiséget felneveljük. En-
nek feltételeit - ahogy már említettem
- mindenekelőtt az iskola, elsősorban a
felsőoktatás fejlesztésével lehet megte-
remteni. Azonban ez is „embert próbá-
ló" feladat. Teljesítése politikai dönté-
sek nélkül nem megy. Ha ezek meg-
születnek, remény van rá, hogy képe-
sek leszünk megoldani. Talán még így
„féli-meddig • alvadt" állapotban is.
Esetleg „szellemi segédmunkásként".

Csokai Diána: Töredezett arc (1989)


