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Az „értelmiség lassú alvadásáról"
Kerékgyártó T. István tanulmánya

alapvetően a nagybetűs „Értelmiség"
és „Hatalom" kapcsolatát vizsgálja (ki-
mondatlanul bár, de a magyar társadal-
mi és politikai életben), döntően elvont
következtetések, s korántsem konkré-
tumokból levonható konzekvenciák
alapján. A szerző egy kétségtelenül
elképzelhető veszélyre, a társadalom
egyes rétegeinek - itt az értelmiségnek
- a hatalomtól való függővé válására
hívja fel a figyelmet. Ám a tanulmány
módszere, következtetései, végső meg-
állapításai véleményem szerint több
olyan problémát is érintenek, amelye-
ket talán szerencsésebb lett volna rész-
letesebben, s többoldalúan is kifejteni.
Hangsúlyozom, kizárólag csak mint
történelem iránt érdeklődő, s annak
kutatásával hivatásszerűen foglalkozó
személy fogtam tollat, s nem értek a
szociológiához. így csak történelmi
összefüggések alapján reflektálok.

A szerző tanulmányában a negatív,
elnyomó „Hatalom" rovására írja az
„Értelmiség" materiális és politikai ki-
szolgáltatottságát, fő tömegeinek foko-
zódó politikai közömbösségét, s a vélt
vagy valós értelmiségi funkciókról va-
ló fokozatos lemondást, a körülmé-
nyekkel („Hatalommal") való kény-
szerű megbékélést, illetve az azzal való
- s az alávetést elismerő - kényszerű
konszenzust. A felsorolt lehetőségek-
nek az olvasó számára a képszerű meg-
elevenítését azonban eleve megnehezí-
ti egy sajnálatos tény: a szerző még
csak kísérletet sem tett a két fogalom-
kör vázlatos körülírására. Ez az „Értel-
miség" esetében talán még érthetőbb,
bár most átalakuló társadalmunk ha-
gyományos osztályszerkezetének kép-
lékenysége miatt az értelmezés lehető-
ségei igen eltérőek lehetnek. Jórészt
sejthetők ugyan azok a csoportok, me-
lyeket ide sorolunk, bár azért elgondol-
kodtató, hogy csak a felsőfokú szakké-
pesítéssel rendelkezőket értjük-e alatta

- esetleg közülük is csak azokat, akik
ma is ilyen jellegű munkát végeznek -
vagy tágabban még az értelmiségi élet-
módot élőket, sőt talán még másokat

(egyes, olykor már tényleges gazdasági
hatalommal rendelkező vállalkozói ré-
tegeket) is, kiknek munkaköre, életvi-
tele részben vagy egészben ehhez kö-
zelít.

Még fontosabb lett volna azonban,
hogy magát a „Hatalom" fogalmát kí-
sérelje meg definiálni, ha nem is filo-
zófiai precizitással, de legalább a ta-
nulmányban érintett kérdéskörök olda-
láról. (Hatalmon általában minden
olyan viszonyt értünk, amelyben bizo-
nyos személynek, személyeknek lehe-
tőségük van arra, hogy mások magatar-
tását sikerrel befolyásolják, vagy enge-
delmességre késztessék; létrejöhet kis
csoportokban, folyamatjellegű, az alá-
vetettek és alávetők viszonya benne
változhat, nem zárja ki a kompro-
misszumok lehetőségét, kapcsolódik
az ugyancsak negatív töltésű „Uralom"
fogalomhoz, s végül nem mindig poli-
tikai jellegű. [Kulcsár Kálmán]) De
más problémám is van. A tanulmány
véleményem szerint azt sugallja, hogy
a rendszerváltás valójában csak egy
olyan hatalomváltás volt, amelyben a
hatalmi elit, s annak ideológiája válto-
zott csupán. Szerintem ez így nem
igaz. A rendszerváltás ugyanis együtt
járt a hatalom megosztásával a koalíci-
ós kormány és az önkormányzatok kö-
zött. A „Hatalom" így többszintűvé
vált, s sokszínűvé is, a falusi és városi
önkormányzatok nagy száma, s belső
sajátosságai révén, a korábbi feltétlen
hierarchikus alávetésről pedig már
nem beszélhetünk. Ezért semmiképpen
sem lehet a „Hatalmat" - még a legdur-
vább megközelítésben is - annak felső
szintjével azonosítani. így aztán a ma-
gam részéről kétségeim vannak, hogy
az ősz folyamán a győri városi televí-
zió műsorait cenzúrázó SZDSZ-es pol-
gármester magatartása mögött a népi-
nemzeti-keresztény-konzervatív-mie-
gyéb ideológia hatását kellene keres-
nünk.

Félreértés ne essék, nem vonom
kétségbe a cikkíró jószándékát, félel-
mének alapjait. Kétségtelen tény, hogy
egy kormányzó párt vagy pártok kor-

mányai feladatuknál fogva is gyakrab-
ban súrolhatják, sérthetik a demokrati-
kus kereteket, alkotmányelveket. (így
volt ez még a diktatórikus hajlammal
éppen nem vádolható Roosevelt elnök-
nél is, akinek még a világgazdasági
válságból kivezető gazdasági program-
ját is megnyirbálták emiatt.) Mégin-
kább így van ez az új, közép-kelet-eu-
rópai demokráciák lassan kiépülő, s
akadozva beinduló mechanizmusai
esetében, ahol olykoi i.iég pár önjelölt
„politikai zseni" is feltűnik, kuszábbá
téve a még nem egészen szilárd viszo-
nyokat. Ez vitathatatlanul - s a jószán-
dék mellett is - növeli a kormányon
lévők felelősségét. Meggondolandó
azonban, hogy a demokratikus rend-
szer alapjai már működnek, s a periodi-
kus demokratikus választásokat (1994)
semmi nem fogja megakadályozni,
ami a „tekintélyelvű hatalom" meglé-
tével kapcsolatos megjegyzést alapjai-
ban kérdőjelezi meg. Katonai hatalom-
átvételre esély nincs (sokak szerint ma-
gyar hadsereg sincs), puccs révén ma-
gát - akár csak itthon (a külföldről, a
Nyugatról, Európáról pedig végképp
ne beszéljünk) - elfogadtatni tudó sze-
mélyben (ilyen volt 1958-ban Francia-
országban De Gaulle tábornok) pedig
végképp hiányt szenvedünk. Valószí-
nűnek tartom viszont, hogy két év múl-
va az ellenzékiek fognak valamiféle
felállásban kormányt alakítani, s ha ez
így lesz, akkor utána alighanem a „li-
berális-európai-demokrata-uniformizá
ló-stb." ideológia automatikus nyugat-
imádó és -másoló (vesztemizáció)
„Hatalmával" fognak riogatni bennün-
ket, s a „Hatalom" ideológiai tartalmá-
nak változását figyelhetjük majd meg.

De mi a helyzet az értelmiséggel, s
annak lassú .olvadásával"?

Egyetértek a szerzővel abban, hogy
a rendszerváltás átrendezte a magyar
társadalom, s ezen belül az értelmiség
egyes csoportjainak hierarchikus vi-
szonyait, értékrendjét, s hogy ez az
átrendeződés nem minden esetben volt
igazságos. Ez nem kelet-európai sajá-
tosság, de nem is csupán az értelmiség-



re jellemző tünet. (Még a szocialista
egyenlőséget hirdető Engels is megje-
gyezte annak idején, hogy az egyenlőt-
lenség lehet igazságos.) Meggyőződé-
sem azonban, hogy a tanulmányban az
értelmiséggel szemben támasztott el-
várások eltúlzottak, s néhány pedig
megvalósíthatatlan, sőt irreális is, kü-
lönösen, ha egy polgári társadalom
megvalósítása a cél. Néhány példát
ezek közül: „Hiába cserélődött ki a
politikai elit, privilégiumokhoz csak
egy szűk réteg jutott.... a közelmúltban
valódi vagy látszólagos ellenzékiségre
kényszerülő értelmiségiek mindegyike
sem tölt be hatalmi pozíciót..." „Mivel
az új elitbe nem mindenki kerülhet be,
az értelmiség többségén erőt vesz a
csüggedés és a passzivitás. S ezzel
egyidejűleg a szellemi leépülés."

Őszintén szólva, nem hiszem, hogy
a világ bármely jól működő társadal-
mában az értelmiség teljes mértékben
kitöltené a politikai elitet, vagy hogy
az értelmiségi lét eleve predesztinálna
valakit arra, hogy abba bekerüljön. így
ezt semmiképpen sem írnám a „Hata-
lom" számlájára. Annak ellenére kell
ezt kijelentenem, hogy hasonló jelen-
ségek egyes osztályok, rétegek tagjai-
val kapcsolatban már előfordultak a
történelemben, legutoljára tipikusan a
feudalizmusban. Itt a nemességhez, fő-
nemességhez, uralkodó dinasztiákhoz
tartozás (származás) eleve lehetővé tet-
te a politikai elitben való részvételt,
tehetségtől, képzettségtől, s olykor
még orvosilag egyértelműen kórosnak
diagnosztizálható elmeállapottól is
függetlenül. De visszatérve az eredeti
problémára: a politikai elit fogalma
számszerűen is szűkebb, mint az értel-
miségé, ugyanakkor más társadalmi
csoportok, s képviselőik felé sem lehet
hermetikusan elzárt. Nem kerülhet be-
le mindenki, de az értelmiség nagy
többsége - a tudományok számtalan
ága felé specializálódott személyekről
lévén szó - nem is igényli ezt. Másak
az ambíciók, céljaik, s a mindennapi
politikai érdeklődésen túl részletesebb
problémakörök iránt csak akkor kezde-
nek - időszakonként - élénkebben is
érdeklődni, s határozott politikai akti-
vitást mutatni, amikor vagy életvitelü-
ket, céljaikat, lehetőségeiket mélyen
érintő dolgok kerülnek a politikai küz-
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delmek előterébe, vagy egyszerűen az
általános emberi értékrendjüket alapja-
iban sértő jelenségekkel találkoznak.
Az 1989/90-es politikai pezsgést a
rendszerváltás váltotta ki. Ez szinte
mindenkit közvetlenül érintett, érde-
kelt. Az új rendszer létrejöttével ez az
érdeklődés jelentősen csökkent, a ko-
rábban aktív tömegek zöme depolitizá-
lódott, mindinkább kivonult az aktív
politikából. Ez szerintem természetes,
általános társadalmi jelenség, s nem
csak az értelmiségre jellemző. (Őszin-
tén szólva azt is kétlem, hogy az értel-
miség reprezentánsainak zöme politi-
kával foglalkozna, de ez mellékes kér-
dés.) Az átmeneti depolitizálódás sze-
rintem önmagában még nem degradá-
lódás, sőt nem is alvadás. Semmiféle
normális társadalomban sem várható
el, hogy tagjait sokadrangú ügyekben
állandóan aktív, felesleges politizálás-
ra késztesse, mely hosszabb távon épp
a társadalomért végzett valóban hasz-
nos munkát, a választott hivatás gya-
korlását (emberi önkifejezést) akadá-
lyozza, s így végeredményben a társa-
dalmat gyöngítheti, sőt magát a politi-
kai tevékenységet is degradálja. (Lásd
az ötvenes évek elejének eseményeit,
az állandó harcokat az „imperia-
lizmus", a „kulákok", „szabotőrök",
„kémek" stb. ellen, illetve „Kína",
„Korea", a „Béke" stb. érdekében.) Ha
túl sokszor, s feleslegesen kiáltunk
„Farkas! "-t, könnyen úgy járhatunk,
mint a mesebeli pásztorfiú. A csügge-
dés, passzivitás, s a szellemi leépülés a
politikai elitbe sikertelenül betörni
szándékozók esetében előjöhet ugyan,
ám az értelmiség zöménél a hasonló
jelenségeket egészen más okok idézik
elő, s ezek nem választhatók el egy
társadalom általános problémáitól.

A politika, noha tudományként való
elismerése sokszor volt viták tárgya,
speciális társadalomtudományi ismere-
teket, szemléletmódot, értékrendet és
erkölcsöt követel meg a politikusoktól
szerte a világon, s ez természetszerűen
a politikusjelöltek közötti szelekcióhoz
vezet. A totalitárius rendszerekkel a
XX. században sokan felléptek. Jóné-
hányan éppen azért váltak emiatt is-
mertté, mivel előzőleg a tudomány,
vagy a kultúra ágait magas szinten
művelték. Közülük azonban a bírált

rendszerek bukása után nem mindenki
vállalt aktív politikai szereplést, de
olyan eset is ismert, amikor a magas
jogi méltóságot viselő személy maga
mondott le funkciójáról, mivel rá kel-
lett jönnie: a tisztesség, becsület és a
jószándék önmagában ritkán elegendő
politikai problémák megoldásához.
(Lásd Vaclav Havelt!) A megdöntött
totalitárius rendszerekkel való valós
vagy vélt (!) szembenállás - hovato-
vább új veteránréteg kialakulásának
vagyunk tanúi, kiknek száma mindin-
kább a '44/45-ös ellenállókéval mérhe-
tő - önmagában még egyetlen normáli-
san működő társadalomban sem jogo-
síthat fel senkit alkalmasságtól függet-
lenül élvezendő privilégiumokra, poli-
tikai funkciókra, a törvényeken alapuló
rehabilitáción és kárpótláson túl. Erre-
felé kell haladnunk nekünk is, noha
„jogosnak vélt" igényekkel fellépők
nálunk is vannak. Két éve pl. egy
norvégiai magyar, kit az '50-es évek
elején őrnagyi rangban kizártak a had-
seregből, a Hadügyminisztériumhoz
intézett levelet. Utalt elbocsátásának
politikai háttereire, s kérte, hogy már
csak a norvégiai magyarságnak nyúj-
tandó gesztusként is, adják meg neki a
vezérőrnagyi rangot. Szerencsére az
ügy iratai még megvoltak. Ebből
egyértelműen kiderült, hogy az illetőt
nem politikai okokból szerelték le, ha-
nem kizárólag csak azért, mivel „szel-
lemi képességei" a Rákosi-féle hadse-
regben szükséges szint alatt voltak. A
kommentárt mellőzöm.

Több esetben is szó esik a tanul-
mányban az értelmiség kritikájának
szerepéről, bár eléggé elszakítva a tár-
sadalom többi rétegeinek bíráló tevé-
kenységétől, sőt számomra két, kissé
nehézkesen értelmezhető szövegrész
azt sugallja, hogy a szerző az egyik
oldalról az értelmiség szaktudását, el-
lenpontként viszont a populista ve-
szélyt figyelembe véve e kritikai ma-
gatartást döntően az értelmiség számá-
ra tartaná fenn. (Nem értem egyébként,
hogy mit ért a szerző „értelmiségi kül-
detéstudaton", melyről - épp a rend-
szerváltás után? - „nem érdemes többé
beszélni".) Persze lehet, hogy tévedek.
Ám ha mégsem, akkor mindenképpen



fel kell hívnom a figyelmetarra, hogy a
politikai problémák felismerése, a kri-
tika még a magyar oktatás problémái
ellenére (vagy talán épp azért is!) nem
lehet egyetlen társadalmi réteg privilé-
giuma, még ha annak egyes csoportjai
a tudományok egyes részterületeihez
való hozzáértésük nyomán hovatovább
az általános tudás birtokosainak, min-
denhez értő szaktekintélyeknek érzik,
tartják magukat. (A szocialista társada-
lom ugyan törekedett a „szocialista
ember" mellett a mindenhez egyfor-
mán értő „szocialista értelmiségi"
megteremtésére, ám kétségeim van-
nak, hogy ilyen személyt elő tudott
volna állítani.) Sőt, magam is tapasz-
taltam, idős, egyszerű emberek lényeg-
látása élettapasztalatuk miatt gyakorta
jobb, mint sok - adathalmazokba ve-
sző, elméleteket rosszul alkalmazó, s
részigazságokat az abszolút igazság
szintjére emelő - értelmiségié, maga-
mat is közéjük számítva. Gimnazista
koromban én is próbáltam meggyőzni
egyik szomszédunkat az akkor még
rohamosan fejlődni tűnő szocialista
társadalom nagyszerűségéről. A válasz
elgondolkodtató volt: „Nekem '45
előtt 30 hold földem volt, de ha így
gazdálkodók, mint most itt a tsz-ben,
akkor egy év alatt tönkrementem vol-
na." Neki lett igaza - sajnos. Kétlem,
hogy egy társadalmi csoport tökélete-
sen képes lenne egy tőle gazdasági
helyzetében, érdeklődési körében, in-
tellektusában eltérő másik csoport
problémáit, érdekeit kellő mélységben
- még legjobb szándéka esetén is -
felfogni, s megfelelően képviselni.
(Márpedig egy politikai rendszer szi-
lárdsága döntően attól függ, hogy az
uralkodó elit vagy akár egy diktátor a
társadalom legszélesebb köreinek igé-
nyeit, érdekeit milyen mértékben tudja
felfogni, képviselni /s hogy ennek fel-
ismerése a társadalomban mennyire tu-
datosul/: ezért bukhattak meg a törté-
nelemben időlegesen haladó polgári
demokráciák, s szilárdulhattak meg
időlegesen diktatúrák.) „Mindenki sa-
ját maga legjobb ügyvédje" - tartja a
mondás, s ennek egy demokráciában
teljes mértékben igazat kell adnunk,
még akkor is, ha az egyes csoportok - s
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ez alól szerintem a „küldetéstudattal
rendelkező" értelmiség sem kivétel -
nem minden tagja tudja problémáit
megfelelő mélységben átlátni, helye-
sen összegezni, s a társadalom általá-
nos problémái közé, a megfelelő hely-
re, helyesen beilleszteni. Ez azonban
szerintem napjaink minden társadal-
mára jellemző, s nem a Nyugattól való
elmaradásunk sokadik bizonyítéka.

Vitatkoznom kell a tradicionaliz-
must egyértelműen elítélő gondolatok-
kal is. A hagyományos gondolkodás -
s sokszor a jelenlegi magyar politikai
gondolkodás is - ezt egyértelműen ne-
gatív jelenségként értékeli, s a „radiká-
lis" megújulási, fejlődési törekvések
statikusságot sugalló ellentélpárjaként
használja. A valóság azonban - már
csak azért is, mert az egyes társada-
lomtudományok e fogalmat eltérő ol-
dalról közelítik meg, s más szempon-
tok alapján vizsgálva speciális jegyeit,
hatását is kimutatják - kissé bonyolul-
tabb, összetettebb. Ez részint abból is
fakad, hogy a közgondolkodás is gyak-
ran összemossa a „tradíció" vagy „tra-
díciók" (társadalmi struktúrával ren-
delkező hit, szabály, cselekvés), illetve
a tradíciók merev és feltétlen tisztele-
tén alapuló „tradicionalizmus" mint
szemléletmód (adott időszak magatar-
tásának kizárólag a múlt szelektálatlan
normái által való értékelése, megítélé-
se) fogalomköreit.(Ennek persze az is
oka, hogy ezek meghatározása sem
állandó, nem teljesen feltárt.) Holott
nyilvánvalóan nem azonos fajsúlyú, hi-
erarchiájú fogalomkörökről van szó,
noha a pillanatnyi szituációkban való
elkülönítésük igencsak problematikus.
A tradicionalizmus mint szemléletmód
a pillanatnyi helyzet konzerválására
(stagnálás), vagy a lehető legminimáli-
sabb változtatását célozza, míg a tradí-
ciók tisztelete - függetlenül attól, hogy
valóban pozitív értéket hordozó tradí-
ciókról van-e szó - az új rendszerbe
való beillesztésére törekszik, azzal a
szándékkal, hogy a már meglévő, hasz-
nos, jól működő elemek felhasználásá-
val egy szélesebb alapokra támaszko-
dó, szervesebb fejlődést tegyen lehető-
vé, s így zökkenomentesebb, hosszabb
távon - a végkifejletet tekintve - gyor-
sabb felfutást (felzárkózást) biztosít-

son. (A szándék és a megvalósulás
persze nem mindig fedi egymást)

De mi bizonyítja ezt? Maga a törté-
nelem, melynek folyamatai ugyan a
matematikusok bánatára (egyelőre?)
nem sűríthetők matematikai képletek-
be, de az iránta érdeklődő számára az
esetek többségében mégis lehetővé te-
szi bizonyos következtetések levoná-
sát, vagy legalábbis a választható vari-
ációk, s következményeik számbavéte-
lét.

Régiónkban ma az alapproblémát
elsődlegesen a Nyugathoz való gazda-
sági felzárkózás jelenti, minthogy a
társadalmi, politikai, jogi stb. kérdések
megolüsa részint független ettől, más-
részt viszont egy jól működő gazdaság
bizonyos szintjének eléréséhez kötött.
(A nem értelmiségi - diszkriminatív
kifejezésnek tartom - rétegek is érzé-
kelik ezt, kevésbé tudományos, de álta-
lánosabb, lényegretörőbb, közért-
hetőbb megfogalmazásban: viszonyla-
gos jólétet szeretnének, s egy olyan
általános biztonságot, mely e jólét él-
vezését lehetővé teszi.) Hogyan történ-
het tehát a felzárkózás? Az egyik lehe-
tőséget a legfejlettebb nyugati demok-
ráciák (USA, Nagy-Britannia, Francia-
ország) berendezkedésének, intéz-
ményrendszereinek, módszereinek át-
vétele jelenthetné. Ezzel azonban van
egy kis probléma: ezen országok
egyébként tradicionális alapokból fa-
kadó - s ezért olykor mosolyogtatóan
avult, a fő fejlődési tendenciákat azon-
ban nem gátoló maradványokat is őrző
- szerves (organikus) fejlődése soha
nem irányult a felzárkózásra, mivel
ezek az államok soha nem voltak gyen-
gén fejlettek. Mindig a legfejlettebbek
közé tartoztak, s így fejlődési útjuk
aligha lehet modell a felzárkózni vá-
gyók számára. Vannak erre konkrét
negatív tapasztalatok is, melyeket a
fejlődő országok szolgáltattak. Közü-
lük többen is megkísérelték a fejlett
nyugati berendezkedés merev másolá-
sával (vesztemizáció) lemaradásukat
behozni, vagy azon csökkenteni. (Lásd
néhány afrikai ország esetét, de legjel-
lemzőbb példa talán Irán.) E kísérletek
eddig hosszú távon kudarccal végződ-
tek, s alighanem ez lesz a sorsuk a
későbbiekben is.

Tartósabb eredmények csak ott szü-



lettek, ahol éppen a kedvezőtlen ta-
pasztalatok hatására a hagyományos
(tradicionális) formákra is támaszkod-
lak (Kelet-Ázsia). Ez talán ellentmon-
dásnak tűnik, de a „modernitás" igazi
jelének azt kell tekintenünk, ha egy
társadalom épp a belső adottságait ma-
ximálisan hasznosítva képes jelentős
gazdasági-társadalmi változásokra,
azaz a változó külső és belső feltételek-
nek megfelelő működésre, s így egy
bizonyos mutatót meghaladó saját bel-
ső fejlődés reprodukálására. A tradici-
onális vonások tehát gyakorta a moder-
nizáció részei, s különösen szembeötlő
ez a jelenség a röpke egy század alatt -
természetesen nem csekély áldozatok
árán - a középkori állapotokból a világ
egyik gazdasági szuperhatalmává, s so-
kak szerint legfejlettebb államává vált
Japán esetében. Segítette ebben őket
hagyományos, tudatosan óvott - s ko-
rántsem nyugati jellemzőkkel mérhető
- mentalitásuk, meglévő lehetőségeik
jó számbavétele, s ezek tudatosan tör-
ténő, lehető legoptimálisabb kihaszná-
lása. Jellemző példa erre az első csá-
szári alkotmány létrehozása is. A japán
viszonyokra leginkább emlékeztető
német alkotmányt - Anglia nemcsak
túlzottnak vélt liberalizmusa miatt
esett ki, hanem mivel nincs alkotmá-
nya! - vették át, s alakították saját
speciális viszonyaikhoz. (Vajon meg-
értették volna ekkor még a francia
forradalom és alkotmány hármas jel-
szavát?) A végkifejlet őket igazolta, s
bebizonyította: az eredmény, az erőfe-
szítések és a hátrányok viszonyában
nem mindig a legoptimálisabbnak tű-
nő, legegyenesebb út, megoldás a leg-
inkább célravezető, kifizetődő. A törté-
nelmi fejlődés sajnos nem töretlen, s
nem is egyenes vonalú.

Az alaptanulmány szól az értelmi-
ségnek a „Hatalomtól" való politikai és
materiális kiszolgáltatottságáról. Felté-
tel nélkül egyik megállapítással sem
értek egyet, s úgy vélem, a politikai
kiszolgáltatottsággal kapcsolatos véle-
ményem összességében az eddigiekből
is tükröződik. Talán az utóbbival kap-
csolatban is, de ismételten hangsúlyoz-
nom kell egy alapvető tényt, amelyre a
cikkíró egyetlen alkalommal sem hi-
vatkozik: az értelmiség anyagi helyze-
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tének romlása semmiképp sem függet-
len a magyar társadalom és gazdaság
általános kórképétől, melyet két,
együtt jelentkező, s egymást erősítő,
bár eltérő fajsúlyú tényező bonyolít: a
gazdasági-társadalmi átalakulásból
adódó problémák, s a múltból öröklött
hatalmas nyugati adósságok. Döntő az
első tényező, ennek tulajdonítható,
hogy „az előrejutásnak, a karriernek, a
sikernek az egyéni felkészültség, a
hozzáértés elismerését feltételező vál-
tozatai" nem csak az értelmiségnél,
hanem a társadalom egészénél sem ala-
kultak még ki, kezdeményeik közel
egy szinten vannak. Az értelmiség
helyzete sokban hasonló a magyar tár-
sadalom más osztályaiéhoz, rétegeié-
hez, ezért attól elszigetelten, ezért a
társadalom egészétől hermetikusan ki-
emelve, kapcsolatrendszereitől függet-
lenül, összefüggéseiből kiragadva
vizsgálni semmiképpen sem lehet, de
nem is szabad, mint ahogy egyetlen
társadalmi csoportot sem. Ebből pedig
nyilvánvalóan az következik, hogy az
orvoslás is csak társadalom egyéb réte-
geinek problémáival szerves egység-
ben történhet. A gazdaság, társadalom
és kultúra egyes elemei, csoportjai,
struktúrái minden körülmények között
hatnak egymásra: hosszabb távon segí-
tik vagy gátolják egymás fejlődését.

Az általános társadalmi válságnak
az értelmiségre nehezedő terheiért pe-
dig szerintem - maradjunk a szerző
szóhasználatánál - a jelenlegi „Hatal-
mat" még akkor sem lehetne ilyen
egyértelműen felelőssé tenni, ha az el-
múlt három évben az egyik diktatúrát
csupán csak egy másik diktatúra vál-
totta volna fel. Már pedig azért itt
vitathatatlanul több történt, még akkor
is, ha hatalmi-önkormányzati szervek
egyes tagjainál - minden oldalon -
valóban lehetnek, vannak a politikai,
vagy politikainak vélt viták során a
vitapartner egzisztenciájának csorbítá-
sára irányuló törekvések. Kétségtele-
nül hozhatók példák - a társadalmi-po-
litikai változások soha sem pillanatok
alatt változtatják meg a meglévő viszo-
nyokat, embereket, emberi magatartás-
formákat -, de aligha ez lesz általános-
ságban a fejlődés iránya (a szerző a
magas szaktudással rendelkezőkkel

kapcsolatban maga is erre utal), még
akkor sem, ha figyelembe vesszük: a
materiális és politikai függést tökélete-
sen még a legfejlettebb nyugati de-
mokráciák sem tudták felszámolni, s a
jövőt illetően is sokaknak vannak két-
ségeik. (Éppen ezért magam a .jogál-
lam", .Jogállamiság" meddő vitatkozá-
sokban sokszor agyonkoptatott fogal-
mait szándékosan nem használom, mi-
vel - a szocializmusban végső célként
hangoztatott „kommunizmushoz" ha-
sonlóan - egy túlidealizált, megvalósít-
hatatlan utópiaként jelenik meg, annak
ellenére, hogy a fejlett nyugati demok-
ráciák kétségkívül sokkalta közelebb
állnak ezen ideájukhoz, mint az egyko-
ri szocialista világ valaha is saját földi
paradicsomához.)

Összegzésként annyit: a szerző ta-
nulmányában ábrázolt képet a „Hata-
lom" és „Értelmiség" viszonyáról
egyelőre nem tudom elfogadni, a hasz-
nált fogalmak, s a vázolt - pontosab-
ban háttérként használt - korkép leegy-
szerűsített, alapsémába kényszerűen
beerőltetett volta miatt, amiért aztán a
valóságnak csak egy, szűkebb szeg-
mentumát tekinti valósnak vélt, de sze-
rintem épp ezért hamis kiindulási alap-
nak. (Annak ellenére mondom ezt,
hogy a képlékeny gazdaság és társada-
lom megszilárdulásának erővonalai
még nem kitisztultak.) így az eszme-
futtatás alaptétele - az egységes „Hata-
lom", az egységes „Értelmiség", s az
utóbbinak az előbbi általi „tradicioná-
lis" elnyomása - szerintem hibás, pilla-
natnyilag nem bizonyított, s nem is
bizonyítható. így még sokszor a meg-
gondolandó megállapítások, vélemé-
nyek is kétesnek tűnnek. Lehetséges
persze, hogy a szerző által félt - szerin-
tem felnagyítva érzékelt, s helytelenül
értékelt - folyamatok mégis lejátszód-
nak, s őt igazolják. Minden - sok min-
den - lehetséges. Ám ha így lesz,
annak aligha csupán az az állapot, vi-
szonylatok, kapcsolatrendszerek lesz-
nek az előidézői, melyeket a szerző
tanulmányában lefektetett

(1993. május)


