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ZAVARGASOK MAGYARORSZAGON

A kozbeszed uralma
Hosszu id6 titan megindult valamilyen valtozas a magyar tarsadalomban. Politikai esemenyek eddig is voltak,
az emberek tobbsege azonban jobbara tetleniil szemlelte
a torteneseket. Most - ugy tlinik - masr61, tobbr61 van
sz6: a valtozas az emberek lelkeben zajlik, es a kimenetele egyel6re kiszamithatatlan. A mediaban ez a valtozas meghatarozott temakra lokalizal6dik. GYURCSANY
hazugsaga, a ketteszakadt orszag, az utcai zavargasok, a
rend6rsegi tUlkapasok, 1956 emlekenek meggyalazasa
kepezi a kozbeszed targyM. Vannak ezeknel fajsulyosabb
kerdesek is a magyar tarsadalomban, ezeket azonban a
kozbeszed formal6i legszivesebben elhallgatnak.
A politikai kozbeszed mal mindent. A szeles tarsadalmi retegek lecsuszasa, az atlageletkor drasztikus csokkenese, a nepesseg pusztulasa, a tObb milli6
abortusz, az eletmin6seg romlasa, a munka es a tudas
hatterbe szorulasa sz6nyeg ala soport kerdes. Minden
problema hatalmi kerdesre egyszenlsodott le. Tizmilli6 magyar - fete-fete aranyban - cibalja jobbra-balra a
kotelet. A kozbeszed szerint a hatalom es az ellenzek, a
szocialista-liberalis tabor es a nemzeti er6k kozott folyik az engesztelhetetlen

kiizdelem.

KiilOnbozo megkozelitesek
Vannak, akik a zavargasok kapcsan forradalomr61
vizionalnak, az 1956-os esemenyekkel allitjak parhu167
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zamba a jelen esemenyeit. Ketsegtelen, hogy az egykori
kommunista imperium maradvanyait 50 ev titan sell
sikeriilt meg maradektalanul eltakaritani. A kerek evfordu16n sokak szerint a hen 6hajtott szabadsag es tarsadalmi igazsag ervenyesiileseert vonult utcara a nep. A
kepi hatter mintha igazolna ezt az elkepzelest. A rendarseg pajzsos, maszkos sorfala gumibottal, vizagyuval,
konnygazbombakkal pr6balja jobb belatasra birni az elegedetlenkedaket. A tarsadalmi beketlenseg okait azonban velhetaen nem a multban, az 1956 e16tti allapotok
restauraci6s kiserleteiben, illetve a kommunizmus romjainak eltakaritasaban kell keresni, hanem a mai vilagfolyamatokban. Nem mintha a mutt tisztazatlan oroksege nem nyomna ra belyeget a mai kozallapotokra, a
relevans problemak forrasat azonban inkabb azokban a
koriilmenyekben kell keresni, ahogyan a totalis diktaturak osszeomlasa titan az allamkapitalizmus raszabadult
a kifosztott, tarsadalmilag megnyomoritott orszagokra.
A hatalom es holdudvara termeszetesen maskent lattatja a dolgokat. Sikeresnek mondjak a kollektiv szocializmusb6l az individualista kapitalizmusba vezeta utat
("Diiborog a gazdasag!"). Az 50. evfordul6n kirobban6
megmozdulasokat az ellenzek politikai machinaci6janak tartjak. ORBAN nyakaba varrjak, aki, ugymond,
utcai megmozdulasokkal,
a csacselek felheccelesevel
pr6balja az alkotmanyos rendet megdonteni. A teve j6voltab6l orszag-vilag latja, hogy a karhatalmi erak ideoda terelik Budapest utcain az embereket. Mindenfele
felsz6litas nelkiil tobb embert kiemelnek a tomegbal,
kegyetlen m6don a fold re teperik, es iitlegelik aket.
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Aztan halljuk az ertekelest: a rendarseg a kotelesseget
teljesitette, megvedte a koztarsasagot, helyreallt a rend,
kudarcot vallott a "fasiszta lazadasi kiserlet".
A mult kisertetei
fgy veIekednek azok, akik hatalmi helyzetiiknel fogva
azonosnak tartjak magukat a koztarsasaggal. Akik azt
hiszik, hogy az emberek elfelejtettek a multjukat. Megbocsatottak nekik, hogy fel eletuket a kommunista eszmek
megval6sitasanak szenteltek az imperializmus ellen harcolva, majd hirtelen koponyeget forditvan a demokracia
bajnokaiva es a take leghusegesebb szallascsinal6iva es
kiszolgal6iva valtak. Az emberek azonban nem felejtettek el serelmeiket, s egyaltalan nincsenek ezzel a helyzettel megbekeIve. Igazsagerzetiik tiltakozik az ellen, hogy a
diktatura kiszolgal6i es fenntartOi legyenek a demokracia nyertesei. Minel nagyobb a szegenyseg, annaI kevesbe nyugszanak bele. AnnaI kevesbe, mivel az ujdonsult
demokratak iranyitasa alatt Magyarorszag az allamkozi
gazdasagi, penzugyi es politikai alkuk vesztese lett. Ma
minden magyar allampolgarnak - az ujszUlott csecsemanek is - 3 milli6 forint ad6ssag alatt ken nyognie,
mikozben a hatalmi elit buszken hirdeti, hogy vagyona
naponta 60-70 milli6 forintos jovedelemmel gyarapszik.
A va16di kerdesek
A magyar media folyamatosan azt sugallja, hogy a
tarsadalmi fortyogasban ket hatalomra tOrekva ember
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jatssza a kulcsszerepet, s az 6 nemtelen kiizdelemme
fajult politikai huzavonajuk kepezi a problemak gyokeret. A konfliktusok hattere azonban ennel sokkal melyebb: a megmozdulasok alapvet6en szocialis es tarsadalomlelektani eredetliek.
A relevans problemak szempontjab61 tizedrangu
kerdes, hogy melyik part, melyik partvezer keriil hatalomra. A l<itszat ellenere nem a hazug miniszterelnokr61, a megemlekezes iinnepront6ir61, tOrtenelmiink
h6seir61, meghamisit6ir61, a rend6rseg tulkapasair61,
martirjaink becsmerl6ir61 stb. van itt sz6. A relevans
kerdes az, hogy fenntarthat6-e
az a "politikai-tortenelmi kompromisszum", amely a rendszervaltas idejen
letre jott nehany bennfentes partember zartkoru megbeszelesen, vagy uj tarsadalmi egyezseget kell kotni.
Olyan egyezseget, amelyben a politikai partokon kiviiI a tarsadalom szeles retegei is kepviselve lesznek,
amelyben az idegen erdekeket kiszolgal6k mellett partnerkent jelen lesz a nemzet is a maga erdekeivel.
Penzuralom
Magyarorszagon a legnagyobb gondot az ad6ssagokkal val6 alland6 kiizdelem jelenti, amit szinten nem
a partcsatarozasok, hanem a penzuralom fel61 kellene
megkozeliteni. A kozbeszed mindeniitt es alland6an a
politikar61, a valasztasokr61 sz61, arr61 hallgat, hogy a
megvalasztott, onmagat belterjesen es titkosan ujratermel6 politikai garnituran - akar jobboldali, akar baloldali - ugyanaz a penztulajdonosi kor uralkodik
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Vajon sikeriil-e megallitani a magyar tarsadalom
tovabbi elszegenyedeset? Sikeriil-e a nep kont6jara felvett, gyakorlatilag elherdalt, a tuzh6z k6zel a1l6k altal
"lenyult", idegenek kezere jatszott hitelallomanyt cs6kkenteni, a rabl6privatizaci6t feliilvizsgalni, a sziikseges
ervenyteleniteseket elvegezni, a tetteseket felel6ssegre
vonni? Sikeriil-e felszamolni, keretek k6ze szoritani a
gazdasagi partmaffiat? Sikeriil-e a diktatura egykori
kiszolgal6it es iranyit6it eltiltani a politikai k6zelett61? Sikeriil-e a mediat, rendfenntart6 szerveket, igazsagszolgaltatast, honvedelmet, oktatast, k6zigazgatast,
valamint a kulturalis es tudomanyos vezetest az alkalmatlan emberekt61 megtisztitani es a nemzet szolgalataba allitani?
Fe16, hogy az orszagos lelkigyakorlat es k6z6s fohasz
ehhez keves. Val6szinuleg a kormanyellenes demonstraci6k, a felpalyas utlezarasok, a kiil6nb6z6 f6rumok,
egyesiiletek, partok, agazatok altal szervezett kormanypolitika elleni tiltakozasok sem bizonyulnak elegsegesnek. A helyzet azonban nem remenytelen, hiszen egyre
tObben vannak, akik a katasztr6fa fele sodr6d6 orszag
iigye melle allnak. Ez nemi bizakodasra ad okot, hiszen
- ahogyan HEGEDUSZSUZSAszociol6gus a HirTV vendegekent mondta - "soha semmilyen jog, szabadsagjog,
emberi jog, 6nmeghatarozasi jog, kisebbsegi jog nem
kezd6d6tt maskepp, minthogy egy kisebbseg az utcan
elkezdett erte harcolni. A demokraciaban egyetlen lepes sem j6tt maskepp, minthogy az utcar61 egy kisebbseg felvallalta azt, hogy problemat csinal bel6le, megszervezi magat, es vallalja akar azt is, hogy beleI6nek".
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Ebredo Magyarorszag
I1yen ertelemben - 16 evi szenderges titan - mintha
ebredne Magyarorszag. Termeszetesen sokfele megitelese van ennek az ebredesnek. Vannak, akik kulteleki zavargassa pr6baljak degradalni a torteneseket.
Vannak, akik h6s forradalmaroknak tartjak magukat.
A tortenelem fmesa fintorai reven mar sok mindent
megeltunk, hiba lenne elsietett itelkezesekkel a dolgok
elebe vagni. Egy azonban bizonyos: a demonstraci6k
jelzik, hogy a demokratikus akaratkepz6des folyamataban sulyos fennakadasok vannak. Ninesenek megfelel6 eszkozok a tarsadalom kulonboz6 erdekeinek a
megjelenitesere es ervenyesitesere. Az embereket ideig6raig meg lehet felemliteni, er6szakos eszkozokkel kordaban lehet a nepet tartani. A melyu16 szegenyseggel
novekv6 tarsadalmi feszultseget azonban el6bb-ut6bb
fel kell oldani, kulOnben megeshet, hogy a zavargasok
esakugyan egy forradalom vagy polgarhaboru arnyekat vetitik el6re.
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