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Szerb Antal esete a kérdőívvel, avagy
mennyit ér a magyar értelmiség?*

Európa szellemi életének fejlődésé-
ben a középkor vége óta mintha két
nagy törekvés mutatkoznék: a gondol-
kodás és a hit felszabadítása mindenfé-
le tekintélyelv hatása alól, vagyis a
magát szuverénnek és nagykorúnak
tartó értelem harca a római egyház
ellen, másrészt viszont a titkolt, de
szenvedélyes szándék, hogy ez a sza-
badságát törvényesítse, s új, önmagá-
ból fakadó, hozzá illő tekintélyre te-
gyen szert. Általánosítva azt is mond-
hatnánk: e gyakran furcsán ellentmon-
dásos harcot, amely két, egymással
elvileg ellentétes cél eléréséért folyt, a
szellem nagyjából megnyerte.

... a szellem megrettent, amikor lát-
szólagos győzelme és érlelődése kor-
szakának végén váratlanul a Semmivel
találta magát szemben: nagy-nagy
anyagi ínséggel, politikai és háborús
förgetegek periódusával és azzal, hogy
szinte egyetlen éjszaka alatt ő maga is
bizalmatlanná vált önmaga, a saját ere-
je és méltósága, sőt a saját léte iránt is.

... így hát akkoriban, míg rohamo-
san zuhantak a szellemi igények és
teljesítmények egyre szerényebb nívó-
ra, félelmes bizonytalanság és kétség-
beesés harapózott el épp a szellem
emberei közt.

Hesse: Az üveggyöngyjáték

Ezeket a sorokat Hesse 1942-43-
ban írta. Regénye utópia, amelyben
visszatekint saját korára: hitetlenség,
reménytelenség, a szellemi értékek de-
valválódása - ez a II. világháborúba
sodródott Európa értelmiségének köz-
érzete.

Ugyanakkor, noha véleménye egy-
szerűsítő, általánosító volta ellenére
megfontolásra érdemes. Az alábbiak-
ban először megpróbálom bizonyítani,
hogy az értelmiség igenis a társada-

lomban meghatározó szerepet játszott
és játszik mint osztály, vagy osztályjel-
legű társadalmi réteg. Ezután az értel-
miség ebből következő banális felelős-
ségére hívom fel a figyelmet, majd
harmadsorban az értelmiség várható
életstratégiáját vizsgálom, illetve a kö-
zeli és középtávoli jövőben várható, az
előbbi felelősségből következő felada-
taira figyelmeztetek.

I. Az értelmiség
történelmi küzdelme a
politikai hatalom
megszerzéséért, és annak
eredménye, avagy
„Anyám, én nem ilyen
lovat akartam!"

A szellem embereinek első, igazán
jelentős társadalomszervezői kora a
felvilágosodás. Megszületik az értel-
miség első önmeghatározása: „az érte-
lem nyugodt előadói , az igazság em-
berei és urai szembeszállnak a despo-
tizmussal és az ideális joggal való
visszaéléssel .

A francia forradalom előestéjén már
ismert és általánosan elfogadott értel-
miségi körökben az a nézet, hogy a
nemzet szabad emberek önakaratából
való szabad társulása. A szellem, az
ész uralmával szembeszegülő tradicio-
nalisták előbb az isteni, a születési
jogot állítják szembe a racionalisták-
kal, majd a rousseau-i általános akarat-
tal (amely, mellesleg, igen messzire
vezetett) szemben a csoportos tudat-
lansággal érvelnek. A szerződéselmé-
let ellenfelei szerint egyáltalán nincs
úgy, hogy az emberi alanyok tudatosan
alkotnák meg azt a közösséget, amely-

ben élnek, hanem a közösség formálja
„csendesen" tagjai tudatát

A 19. század a „mitológiába számű-
zi a szerződéselméletet és a természeti
jogokat. Ezzel egyidejűleg a racionali-
tás tábort vált - a tradicionalisták el-
tűnnek a színről, helyettük filozófusok,
szociológusok és történészek jelennek
meg. Ilyen módon a republikánusok
egész 19. századi története a felvilágo-
sodás hagyományainak folyamatos
hozzáigazítása a tudás fejlődéséhez,
megtartván a természeti jogokat mint
alapot, ugyanakkor korszerűnek ma-
radva a pozitivizmus szemszögéből is.

Ezzel egyidejűleg a 19. század má-
sodik felében ismét fellángol a vita, mi
is a nemzet. A nemzetállamok létrejöt-
te után természetes, hogy ez a kérdés
folyamatosan napirenden van, és a vi-
tában felszólalók mindig politikai
helyzetüknek megfelelően definiálnak.
Ilyen módon nem lehet meglepő az,
hogy Goethe előbb a német romantikus
nemzetelméletben hisz, majd később
véleménye módosul: nincs bizonyíték
arra, hogy túlzó módon a nyelvi és
helyzetbeni gyökerek abszolutumok
lennének.

Hasonló módon változnak pl. Er-
nest Renan nézetei. Míg eleinte, egyet-
értve a német romantikus történészek-
kel, elítéli a felvilágosodás naiv antro-
pológiáját, és harcol a „kártékony"
szerződéselmélettel, az 1870-es háború
elvesztése után vált: egyfajta titkos
megállapodás tárgyává teszi a nemze-
tet.

A 19. században sem dől el a vita az
individualisták és a kollektivisták kö-
zött, de megszületik, majd előre tör a
nacionalista kollektivizmus, és a szá-
zad végére a Volkgeist győz.

Egyidejűleg megjelenik a korai szo-
cialisztikus eszmék után egy másik

* Megjegyzések Kerékgyártó T. István Az értelmiség lassú alvadása című esszéjéhez



fajta kollektivizmus, a szocialista kol-
lektivizmus.

Három fő eszmerendszer létezik te-
hát egyidejűleg egymás mellett az ér-
telmiségen belül, s e három világnézet
és kultúra felelősek a 20. században
történtekért. Más-más módon és más-
más mértékben ugyan, de mindhárom
eszmerendszer képviselői, hordozói
(vagyis az értelmiség egésze) felelő-
sek.

II. Apolló, a gonosz isten

Az archaikus görögök számára a
tudás egyenlő volt a jövendöléssel, a
tudós ember pedig a jövendőmondó-
val. A tudás kezdeteinek kutatása az
archaikus Görög Államokban a a del-
phi jósdához vezet bennünket, Apollón
isten összetett jelentéséhez, azonban
kiderül, hogy a „mánia" sokkal elsőd-
legesebb: a jövendőmondás alapja. A
tudás forrása tehát az őrület

A tudás azonban még nem filozófia.
Az ókori Görög Államokban ki kellett
alakulnia a görög dialektikának,
amelynek eredménye a filozófia kiala-
kulása. Ez a dialektika azt jelenti, hogy
egy állítás ellen logikailag egymásból
következő kérdések és a rájuk adott
válaszok alapján bebizonyítsák az ere-
deti tézis helyességét vagy méginkább
helytelenségét. Vagyis az eredeti állí-
tás egyenlő a talánnyal, míg a megol-
dás módja a kritika. Megjelenik tehát a
kritikus elme.

A tudás történelméből azonban a
modern kor számára sokkal fontosabb
Európa utóbbi ötszáz éve, mert az köz-
vetlenül is meghatározza annak kor-
szerű felfogását. Ezt a történelmi idő-
szakot három részre oszthatjuk: a rene-
szánsz korra, amikor a megismerés
alapja a hasonlatosság, a tudás meg-
szerzésének a módja a jelek és a dol-
gok közötti tényleges, fizikai kapcsolat
révén válik lehetővé. A következő rész
a klasszikus kor. Ekkor a hasonlatos-
ság helyét a képzet veszi át. Egyide-
jűleg a világban Rend uralkodik, min-
dennek és mindenkinek meg van a
maga helye. A tudás inherens célja: a
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Tábla kitöltése, ahol a tábla a világ
Rendjének tükörképeként szolgál.

A modern kor egyik alapvető pro-
jektuma az ember, a benne rejlő képes-
ségek, lehetőségek, erők felszabadítá-
sa. Azonban a tudás és a tudást kereső,
cselekedeteit irányítani kívánó ember
eleve véges, nem képes uralnia a rajta
kívül álló, nálánál erősebb külső erő-
ket. A munka, a termelés nem pusztán
energia, pozitív mozgatóerő, hanem
kényszer, amit az ember alapvető vé-
gessége okoz, mivel vágyai vannak,
amik közvetlenül nem elégíthetők ki .
Mármost, minthogy a javak szűkös
voltából következően kevesebb az
osztható jó, mint az igénylők száma, a
javak megszerzéséért való igény ver-
senyhelyzetet alakít ki. S ez a szellemi
javakra csakúgy érvényes, mint az
anyagiakra. Hol van tehát a jóság az
értelemben? Sehol. A humán gondol-
kodás, az ebből fakadó tudás és jóság
egysége illúzió. A tudás hordozói épp-
úgy emberek, mint a más társadalmi
csoporthoz tartozók. Ebből következő-
en sem nem jobbak, sem nem rosszab-
bak más embereknél. Annál veszélye-
sebb az értelmiség, minthogy képes
tudását, ismeretét saját és csoportja
céljai érdekében hatékonyan fölhasz-
nálni.

ü l . Hatalom és felelősség

Az oktatás, a kultúra világméretűvé
válásának hatásaként a 20. században
az értelmiség bázisa kiszélesedett, tag-
jai átfogják a társadalmak egészét, kü-
lönösen fontos szerepük a modern pol-
gári társadalmak létrejöttében. A pol-
gárosodás a világ különböző régióiban
ugyan más-más módon ment és megy
végbe, de a polgárság egyik alkotója
mindenhol az értelmiség lesz. Észak-
Amerikában és Nyugat-Európa egyes
országaiban előbb a tulajdonos burzso-
ázia, míg Németországban és Közép-
Európában a művelt középosztály kép-
viselte a kapitalista osztályt . A fejlő-
dő országokban a tulajdonos és az en-
tellektüel egyidejű születéséről beszél-
hetünk. Az értelmiség mindenhol meg-
jelenik, a polgárság részévé válik, és
azon belül a társadalomszervezés, tár-
sadalomvezetés tagjai szinte kivétel

nélkül e csoport tagjai közül kerülnek
ki. Még ott is, ahol más osztályok
kaparintják meg, legalábbis ideiglene-
sen, a politikai hatalmat, még ott is
értelmiségi attitűdöket vesznek fel a
hatalomban részesülök, mintegy haso-
nulni próbálva több-kevesebb sikerrel,
az értelmiséghez (vagyis értelmiségivé
próbálnak lenni). Ebből fakadóan, álta-
lánosítva elmondhatjuk, a világ irányí-
tásáért az értelmiség a felelős.

Felelős a világ értelmisége az
Észak-Dél problémájáért, a környezet-
védelem elhanyagolásáért, de felelős a
nacionalizmusért, a huszadik századi
nagy világégésekért, a szocialista tábor
létrejöttéért és létezéséért; és felelős
például a szerb-horvát háborúért vagy
a boszniai vérengzésekért is. Elmond-
hatjuk, az értelmiség világszerte a fő
társadalomszervező és vezető erő vagy
annak súlyos része, ezért fő felelőse a
világ történéseinek.

IV. Párhuzamok

Magyarország 1949-1989 közötti
korszakát sokan a mindent elárasztó
gonosz birodalmaként fogják föl, a bu-
taság diadalaként az ész, a tudás fölött
A szocialista rendszer azonban ennél
sokkal összetettebb, és legalábbis há-
rom, jól elkülöníthető szakaszra oszt-
ható.

1. A hadikommunizmus

Az 1949-1956 közötti időben a bal-
oldali értelmiség egy szűk szelete ve-
zetésével az ország erőltetett gazdasági
és társadalmi „fejlesztésbe" fog. A
gazdasági fejlődés valóságos harc a
kapitalista országokkal, célja a kapita-
lizmus legyőzése, a társadalmi átalaku-
lás, pedig valamiféle igazságosság je-
gyében kényszeríttetik ki. Az értelmi-
ség széles rétegei nem, és a kezdeti
lelkesedés elmúltával még a baloldali
értelmiségiek sem vesznek részt a poli-
tikában.

2. A bosszú korszaka

Az 56-os forradalom után, melyben
az értelmiség kiemelkedő szerepet ját-
szott, 1957-62 közé tehető a kommu-
nista rendszer büntető korszaka. Az
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értelmiség jelentős képviselői börtön-
ben, maga az értelmiség pedig a legszi-
gorúbb ellenőrzés alatt, politikailag le-
írt réteg. A korszak végül is egyfajta
kiegyezéssel ér véget, az értelmiség
politikai megítélése azonban még
hosszú évekig negatív.

3. A hosszú menetelés

Már a hatvanas években nyilvánva-
lóvá vált az, hogy az értelmiség társa-
dalmi megítélése sokkal pozitívabb,
mint azt a hatalmon lévők szerették
volna. Ez a tendencia a hetvenes évek-
ben felerősödött Megjelent a Besitz-
bürgertum, a tulajdonos polgárság,
melynek hangsúlyozottan kispolgári
jellege volt. Ugyanakkor a művelt kö-
zéposztály kevéssé polgárosodott és
inkább volt káder, mint Bildungsbür-
gertum , azaz művelt középosztály.
Azzal azonban, hogy a káder-elit olyan
területre tévedt, ahol szükségszerűen
vereséget kellett szenvednie: nyelveze-
tében, attitűdjeiben értelmiségiként,
versenyhelyzetbe került az értelmiség-
gel, stratégiai vereséget szenvedett. S
noha, jóllehet, a „változó összegű" 8

játékhelyzetben a megoldás a stratégiai
kompromisszum megkötése lett volna,
a káder-elit ennek makacsul ellenállt.
Eközben mintegy beleolvadt az értel-
miségbe, annak részévé vált.

A hatalom birtokosai tehát fokoza-
tosan értelmiségiekre cserélődtek, il-
letve a hivatalban maradók beleolvad-
tak az értelmiségbe, s nagymértékben
elpolgárosodtak, „habitusuk szembetű-
nően emlékeztet a régi művelt közép-
osztályra" 9 . Ilyen módon megnyílt az
út az értelmiség és a politikai hatalom
birtokosai közötti tárgyalások megkez-
désére, kompromisszum megkötésére
a békés átmenetről. Tisztában kell le-
gyünk azonban azzal, hogy a szorító
gazdasági gondok alapvetően hozzájá-
rultak a tárgyalások létrejöttéhez. Az
akkor már világos gazdasági csődhely-
zet kényszerítő ereje kellett ahhoz,
hogy a világpolitikai változások mel-
lett az akkori hatalmi elit átadja hatal-
mát az értelmiségnek.

A rendszerváltozás tehát politikai
hatalomra segítette az értelmiség kép-
viselőit, a társadalomszervezés majd

minden területén azonban már 1990
előtt domináns volt a polgári jellegű
értelmiség, a művelt középosztály.

V. Meggörbült idő

„Valószínűtlen púpot a háton való-
színűvé tenni kell, méghozzá úgy,
hogy világnak hátát hajlítani kell egy
púpig el, és ha e gigászi gerinc is
hajlik, Richárdnak púpja nagy mintát
követ, meggörbedt időben meggörbedt
férfi legelső divatfi még lehet. Viszke-
tő háttal bámuljuk őt, idők hajlását
felismerőt..." (Bereményi-Cseh: Song
ofWüyWilliam)

Amikor polgárosodásról beszélünk,
akkor általában kizárólag pozitív érté-
keket tételezünk fel mint a polgárság
jellemzői. Tisztában kell lennünk
azonban azzal a soha nem elhanyagol-
ható ténnyel, hogy szellemünk hordo-
zója, az emberi test bizonyos anyagi
javak megszerzésében érdekelt. Mint-
hogy azok kínálata mindig kisebb,
mint az irányukban megnyilvánuló ke-
reslet, az emberek különböző érdekeik,
hovatartozásuk stb. alapján csoporto-
kat alkotnak, szövetkeznek az adott
javak megszerzése érdekében. Általá-
nos versenyhelyzet alakul tehát ki, ahol
bizonyos hatalmi pozíciók többletja-
vak megszerzésére adnak lehetőséget
Azokban a viszonylag egészséges tár-
sadalmakban, ahol a társadalmi cso-
portok önmegszerveződése előrehala-
dott, a különböző érdekcsoportok kö-
zötti precíz egyensúly van, amely
egyensúly megtartására törekednek a
politikai hatalomból részesülők. Több-
kevesebb sikerrel erre példák a gazdag
demokráciák. Ilyen egyensúly csak ak-
kor érhető el, ha:

1) létrejönnek az önszerveződések;
2) az önszerveződések egymás kö-

zött tárgyalással egyezkednek;
3) adott a nyugodt politikai légkör a

fejlődés ezen szakaszában;
4) a társadalom elér egy bizonyos

gazdasági minimumot;
5) bármely új érdekcsoport vagy

már létező érdekcsoport új céljai érde-
kében nem törekszik a fennálló struk-
túrák teljes lerombolására;

6) az egyén függetlensége a politi-
kumtól biztosított

Amennyiben ezek a feltételek nem
teljesülnek, nem beszélhetünk egyen-
súlyi helyzetről, vagyis előre megjó-
solható, hogy az egyensúly csak nagy
áldozatok árán érhető el. Sajnos ma
Magyarországon nem mindenki érde-
kelt a nyugalom fenntartásában.

Mik tehát a mai magyar értelmiség
alapvető feladatai? - Az értelmiségnek
meg kell akadályoznia, hogy a rend és
a nyugalom megszűnjön. Stratégiai
célja kell, hogy legyen a polgárságon
belüli, őt megillető hely elfoglalása
Részt kell vennie a régi és újonnan
alakult társadalmi szervezetek életé-
ben. Meg kell tartsa független kritikai
értékét. Társadalomszervezői feladata-
iból fakadó és önfenntartási érdekeit
szinkronba kell hoznia. Meg kell te-
remtenie az egyensúlyt a különböző
társadalmi csoportok (osztályok) kö-
zött. Ebben, és csak ebben az esetben
beszélhetünk arról, hogy az értelmiség
megfelel feladatának, hogy jogosak sé-
relmei, a mai állapottal szemben, csak
ebben az esetben mondhatjuk azt, hogy
értelmiségiek azok: „akiket a művelt-
ség, a lelki emelkedettség, a társadalmi
érdeklődés stb. jellemez" (Kerékgyártó
T. István). Ugyanakkor mit látunk ma?

VI. Az értelmiség és a
szepesi csülök

Az értelmiségiek nagy része a klien-
si megoldásokban bízik, attól reméli
anyagi sorsa javulását, nagy részük a
társadalmi struktúrák teljes lerombolá-
sát, majd újraépítését tűzi ki célul,
kifejezetten kompromisszumképtelen.
Egy másik jelentős része a meglévő
struktúrákhoz ragaszkodik foggal-kö-
römmel. Harmadik része, és merem
állítani, ez a legnagyobb, a társadalom
nagy részének megfelelően atomizáló-
dik, kialakítja kisebb-nagyobb megal-
kuvásokkal tarkított visszahúzódó élet-
formáját. Nem csak visszasírja a társa-
dalom a késő kádári kort, hanem már
benne is él.

„Bizony, e rajzon másképpen fest a
világ és a társadalom. E rajzon Oszkár
barátom, abbahagyva az enyelgő kur-



rogást, amivel odadörgölődzött hoz-
zám, egy szökkenéssel átveti magát az
asztalon, s kitépi Miklós tányérjából a
zsíros koncot - de nem messzire jár
vele, mert a következő pillanatban B.
úr neje, Clarisse méltóságos asszony,
mint jelenlevő, fogával kap utána, s
némi ide-oda ráncigálás eredményte-
lenségén felhevülve vékonyába harap a
jó Oszkárnak, aki felüvölt kínjában, s
megfeledkezve sex appeal-ről, a kette-
jük közt évek óta illatozó finom kis
flörtről, s még a mindenekfölött ural-
kodó nemi érdekről is, üstökön ragadja
a méltóságos asszonyt, amiből aztán
általános hajcihő és hempergőzés ke-
letkezik, miközben a szomszéd asztal-

tól az a rókaképű ügyvéd a földre
rántott csüköt elorozva, fogai között
tartva iszkol ki négykézláb az utcára,
hogy ott valamelyik kapu alatt, fenye-
gető morgások és kurrogások kíséreté-
ben jóízűen elfogyassza végre" .

Vajon mennyit ér az értelmiségnek
ez a része, amely a koncot már megra-
gadta, s most nem engedi, közben pe-
dig h'gyja, hogy az általa működtetett
bürokiácia, melyben emez értelmiség
tagjai dolgozgatnak, valódi bunkó
módjára packázzék Szerb Antal özve-
gyével?
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