
AZ EGYSZERI ÉLET MEGÉLÉSE

Tetterõ, érzelem „Az életet a maga teljességében érdemes megélni. Úgy is, mint vala-
mely szakmagyakorlásra alkalmat kínáló néhány évtizedet, ami közben
kipróbálhatjuk szellemi képességeinket, tetterõnket.A laboratóriumban, az
íróasztalnál, a katedrán, gyógyításban vagy éppen a természet karban-
tartása, mûtárgyak szerkesztése vagy építése közben. Megélni magával
ragadó érzelmi indulatokat, barátságokat vagy éppen egyedi mivoltunk-
ból, különbözõségeinkbõl keletkezõ ellenszenveket az egymáshoz illesz-
kedés évtizedei során. Mert akárhonnan indulunk is el, keresve e néhány
évtizednyi életidõ értelmét, mindig egy emberi alaptevékenységhez ju-
tunk el: a közösségteremtés vágyához. Legyen szó tanárról, iparosról,
földmûvesrõl, a munkaszervezetet mûködtetõ vállalkozóról, kereskedõ-
rõl, tisztviselõrõl vagy éppen kutatóról – akarva-akaratlanul a közösség-
építés évmilliós folyamatának vagyunk mindennapos kiteljesítõi.

A közösségre
vágyó ember

A mi kutatói élethivatásunk látszólag nagyon individuális. Gondol-
kodni, írni nem lehet csoportosan, mondjuk, s közben azonnal magunkat
cáfolni kényszerülünk, mert írásaink, elõadásaink célja a közlés, megis-
mertetni a másikkal nézeteinket. S várni egyben az õ véleményét. Mert
nézetünk nemcsak a mi, hanem ezernyi más agynak, kutatói tapasztalat-
nak is terméke, amelyet iskolapadokban, könyvtárakban, olvasás közben
vagy konferenciákon vagy éppen szabad idõnk tereferéi, netán étkezés, a
kés-villa csattogtatása közben formálunk, gyúrunk ki. Mert mi, kutatók,
a „kíváncsiság” istenének felszentelt papjai, papnõi vagyunk, ezen õsi
emberi sajátosság kiélésére áldozzuk évtizedeinket, s annak megismeré-
sére, mit kínál ez az életforma. Mert valahol mást kínál örömben, csaló-
dásban, elmecsiszolásban a kutatói-tanári, mint az eszközkészítõ, állato-
kat, növényeket szaporító, az élõvilágot gondozó tevékenység. Bennünk
lüktet a vágy, hogy közöljük az azonosság- vagy különbözõségélménye-
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ket szakmabéli társainkkal, kollégákkal, tanítványokkal. És miközben
kérdezünk, nem tudjuk magunkban elválasztani a termelõ-hivatásgya-
korló embert az élet egyéb „ajándékait” élvezõ embertõl. A feszített
munkarend, a magunkra erõltetett fegyelem, a homo öconomicus el-
nyomhatja bennünk egy idõre a homo ludenst, az életet élvezõ embert,
legalábbis azt hisszük. De az ember mint gondolkodó, mint cselekvõ lény
egységes egész. Kutatói, termelõi tevékenységünkön, azok végtermékein
– tanulmányainkon, elõadásainkon, tárgyiasult darabokon – mindig is
leolvasható egyéni életünk, közösséget megélõ mivoltunk. Kihatnak
egymásra a munkaórák, a szabad idõ, a hobbigyakorlás, az értelmi és
érzelmi élet különbözõ aktivitásai.

TársaskörAz Akadémiai Klub a hazai kutatóértelmiség társasköre. A gondolat
keletkezésének pillanatában, 1996 májusában úgy is neveztem: „Társas-
kör”. Olyan fórum, ahol a szakmai eszmecserék akár kulináris élvezetek
közben, netán bõrfotelekbe süppedve folynak, figyelve az ablak elõtt
hömpölygõ Duna életét, a hajókat, a hidat, netán csak a vizet. Vagy bele-
feledkezve a királyi Vármögött lassan ereszkedõ napkorong látványába.

Az Akadémiai Klub lelki lazító fórum, ahol konferenciáink, székfog-
lalóink, referátumaink után az elõadóban vagy mint hallgatókban, jegy-
zetkészítõ kollégában felgyülemlett feszültséget levezetjük, megosztjuk
társainkkal a viták közben keletkezett vagy bennünk rekedt gondolato-
kat, megjegyzéseket. Netán udvarias vagy darabosan õszinte tetszésein-
ket, ellenérzéseinket.

A klub legyen otthona a vidékrõl a fõvárosba ránduló köztestületi ta-
goknak is, találkozóhely, közös vagy magános ebédelõ-, vacsorázóhely.

Legyen találkahely külföldi és hazai kollégáknak.Az életüket, életün-
ket hasonló szakmagyakorlással eltöltõ embereknek.

TalálkozóhelyDe legyen az Akadémiai Klub találkozóhelye mindazoknak, akiknek
tevékenysége érintkezik a mi kutatói-tanári hivatásunkkal. Azoknak,
akik vállalkozóként megrendelést adnak: cégek, szolgáltatást elváró
hivatalok, könyvkiadók, lapszerkesztõk. Vagyis a gazdasági-termelési
szféra emberei. Akik közvetítik felénk, kutatók felé a gyakorlati élet ki-
hívásait, és akik eljuttatják a felhasználó társadalomhoz a mi gondolata-
inkból, ötleteinkbõl építkezõ munkadarabokat, használati tárgyakat,
könyveket. Akiknek köszönhetjük az érzést, hogy hasznosak vagyunk.
Azaz: legyen az Akadémiai Klub a kutató és a vállalkozói értelmiség talál-
kozóhelye.

Azután itt vannak a közélet hivatásos munkásai: a politikusok.Akik a
törvényhozásban, kormányzati adminisztrációban, helyi és szakmai ön-
kormányzatokban töltik el életüket. Akik – legalábbis elvben – a lakó-
helyi, szociális érdekképviselõink, képviselõi a jelenünkrõl, jövõnkrõl
kialakított véleményünknek. És gazdálkodnak adófizetõi forintjainkkal,
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pontosabban az egész állampolgári közösség adófizetõi forintjaival. Sok-
ban tõlük függ, hogy a társadalom az egészségügyi ellátás, a kötelezõ
oktatás, a közkulturális intézmények mûködésének eredményeként mi-
lyen színvonalon éli meg az életet. Ha mi komolyan gondoljuk a tudás-
alapú társadalom megteremtését, akkor a vállalkozók (no és a média)
munkásai mellett õk, a politikusok a mi legfontosabb szövetségeseink.
Legyen tehát az Akadémiai Klub, a mi társaskörünk tagja a politikus. Aki
itt elfelejtheti pártkötõdését, kenyeret biztosító hovatartozását, és kiél-
heti belészorult közösségépítõ, jövõformáló szenvedélyét. Mert a politi-
kust, legyen szó akár a legelszántabb, legkeményebb pártkatonáról is,
valahol lelke mélyén világjobbító érzelmek fûtik. Csak korunk politikai
lövészárkai, „háborús” erkölcsei nem engedik a felszínre ezen õszinte
szenvedélyeket. Nos itt, e társaskörben értelmiségiként, a közösségépítés
képzelt mestereként beszélhet, gondolkodhat, talán néha álmodozhat is
a távoli jövõrõl. S hallgathatja meg a kutató-tanári, a vállalkozói meg-
fontolásokat. Vagy éppen értelmiségiként – s nem megélhetés-konku-
rensként – cserélhet véleményt politikai ellenfeleivel.

Az Akadémiai Klub a magyar elit értelmiség találkozóhelye. Találko-
zóhelye a kutatói köztársaság polgárainak, az Akadémia köztestülete
tagjainak. Találkahelye a jövõorientáltan gondolkodó kutatói, vállalko-
zói, politikaformáló értelmiségieknek. Építõmûhelye az új érdekegyesí-
tésnek.

Színvonalas
életforma

Az Akadémiai Klub otthona a színvonalas társasági életformának.
Formális elõírásokat támaszt a magatartásban, öltözködésben, viselke-
désben. Amely normákat utódaink talán majd mulatságosnak találnak,
mindenekelõtt azért, mert õk már más normák szerint élik napi életüket.
De normák szerint.

Kíváncsiság egymás iránt, használni akarás a közösség egészének,
gondolkodási és magatartásbeli színvonalasság teremtése – alapítói szán-
déka szerint ehhez ad lehetõséget, otthont az Akadémiai Klub.”

A KLUB KELETKEZÉSE ÉS CÉLJAI

Kedves Barátaim!
Az Akadémiai Klub megnyitja ajtait. Ebbõl az alkalomból hívtalak

meg Benneteket ebédre, a magyarországi vállalkozói társadalom ismert
képviselõit. Ebbõl az alkalomból ezt a kis szöveget készítettem klubunk
céljairól. E kis szöveg szubjektív írás.

Tudósklub,
hölgyklub

Visszagondoltam arra, hogyan is keletkezett e klub. Amikor 1996.
május 6-án elnökké választottak, másnap lejöttem ide, az itt folyó épít-
kezések megtekintésére. (A munkások nagy meglepetésére.) Ez a szoba,
ahol most ülünk, volt tervbe véve a Tudósklub otthonaként, amely
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Tudósklub 1954 óta mûködik, havonta egy-egy összejövetelén 15–30
akadémikus jelenik meg, közérdekû elõadás esetén ennél több. Igen fon-
tos információs fóruma akadémikusainknak, a kiváló tudós és szervezõ,
Ádám György tartja kézben. Emellett itt, e kis szobában rendezte volna
szintén évi 6–10 összejövetelét a hölgyklub Ujfalussy Józsefné ötletes-
okos szervezésében. A többi helyiség – a földszinti szárny 90%-a – könyv-
raktárként üzemelt volna!

A legszebb
városi látkép

Amikor azután a törmelékkel terített belsõ helyiségeket jártam,
megálltam a Várra, a Dunára nyíló ablakok elõtt, eszembe jutottak fia-
talkorom, az 1960–70-es évek napnyugtái, amelyeket ezen ablakokból
csodáltam, disszertációmhoz jegyzetelve. (Akkor ugyanis e helyiségek a
könyvtár katalógus- és olvasótermei voltak.) Számomra azóta, harminc
esztendeje ez a legszebb városi látkép. S most itt akartak könyvraktárt
létesíteni – miután a könyvtár az épület másik részében nyert elhelyezést
–, Magyarország, talán a világ egyik legszebb kilátást nyújtó termeiben.
Hát ezt nem tudtam elfogadni!

Angol típusú
klub

Amit ma hajnalban írtam, közösségi életrõl, a kutatói, vállalkozói,
politikusi érdekegyeztetésrõl, az a harminc évvel ezelõtti emlékek és az
1996. évi terepbejárás hangulatából fakadt. 1996 májusában, a Dunát, a
Várat csodálva, a szétvert stukatúron taposva mondtam hûséges munka-
társamnak, Pannonhalmi Kálmánnak: no, itt egy angol típusú klubot te-
remtünk. Rekonstruáljuk a régi csillárokat, a falfestményeket,
chesterfield bõrgarnitúrát, angol textíliákat szerzünk be. Éttermet, kávé-
zót, olvasót rendezünk be, ahová a köztestületi tagok, vállalkozók, köz-
életi személyiségek szívesen jönnek. Budapest legelegánsabb klubja le-
szünk, mert ez illik az új Akadémiához. És a klub lesz a megújult Akadé-
mia közéleti nyitásának egyik alappillére.

Kedves Barátaim!
Engedjétek meg, hogy kissé hivatalosan is szóljak a klub gyakorlati-

közéleti céljairól!
Nyitás egymás
és a
társadalom felé

Az Akadémia – emlékezhettek rá – „nyitást” hirdetett 1997-ben.
Nyitást egymás, a köztestület tagjai felé és nyitást a társadalom, nyitást a
közélet, a politika és nyitást a vállalkozók felé. A nyitás célja részben önér-
dekû volt: bizonyítani a tudomány fontosságát a társadalomnak, meg-
gyõzni a politikát, hogy az állami befektetések legbiztosabb megtérülésé-
vel számolhat a tudományban, bemutatni a vállalkozói társadalomnak
kutatóbázisunkat, intézeteinket, tanszékeinket. Hogy használják ezeket:
adjanak megrendeléseket, szervezzenek közös együttmûködést számuk-
ra saját külföldi kutatási-fejlesztési intézeteikkel. Ahogy errõl a hajnali
kis írás-nocturnben szóltam. Ahogy errõl a vállalkozói társadalomhoz,
Hozzátok szóló felhívásban, az elsõ Magyar Tudomány Napja alkalmá-
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ból, 1997. november 3-án szóltam. S amelyhez, köszönettel említem,
sokan közületek csatlakoztak. Díjakat alapítva Akadémiánkon.*

Az MTA:
közéleti fórum

De a nyitás célja ennél több volt. A Magyar Tudományos Akadémia
új szerepkörre vállalkozott: közéleti fórumot kíván teremteni. Meghirdet-
te: a modern társadalomban szükség van olyan intézményekre, amelyek-
ben a világ vagy a lokális közösség hosszú távú kérdéseirõl cserélnek
eszmét a társadalmi elit tagjai. A 20. században elveszett a görög-római
civilizáció valamikori nagy vívmánya: a közösség dolgairól a polgárok
mindegyikének legyen véleménye. A pártpolitika kisajátította a közéletet,
passzivitásra kényszerítve éppen azt a tudományos és gazdasági elitet,
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AZ AKADÉMIAI KLUB ÜGYÉBEN

Magyarországon a közeledõ európai uniós csatla-
kozás elõtti idõszakban különösen nagy jelentõsége
van a polgárosodási folyamatnak. Ebben kiemelkedõ-
en fontos a gazdaság és a tudomány fejlõdése, e két
meghatározó tényezõ párbeszéde, közéleti szerepvál-
lalása. A Magyar Tudományos Akadémia – alapítói
szándékának, valamint a jogszabályok adta lehetõsé-
geinek és kötelezettségeinek megfelelõen – mind a
múltban, mind pedig napjainkban is megpróbálja se-
gíteni e folyamatot. E segítõ szándék többek között
abban is kifejezésre jut, hogy az Akadémia az elmúlt
idõszakban felújította a város központjában lévô, száz
éve épült mûemlék székházát. Az építészeti rekonst-
rukció 1998 elsô felében befejezõdött, és így képtára,
díszterme, valamennyi elõadó- és tanácsterme ismét
a hazai tudományos közélet rendelkezésére áll.
A rekonstrukció során az Akadémia jelenlegi veze-

tõi úgy döntöttek, hogy a Roosevelt téri székházban
az elsõdlegesen a tudományos rendezvények céljait
szolgáló elõadótermek mellett Akadémiai Klubot és
Éttermet alakítanak ki. Ennek legfõbb célja az, hogy a
hazai tudományos és gazdasági élet meghatározó
szakemberei és egyéniségei egyedi környezetben,
magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerûen
mûködõ helyen találkozhassanak egymással és ven-

dégeikkel. E lehetõséggel is segíteni kívánjuk a köz-
életi-polgári párbeszéd lehetõségét.
E zártkörû klub várhatóan 1998. január 1-jétõl kez-

di meg mûködését. Tagjai közé várja a Magyar Tudo-
mányos Akadémia köztestületének tagjait, a vezetõ
hazai vállalatok, intézmények irányítóit és azokat a
meghatározó közszereplõket, akik – elfogadva a klub
alapszabályát – élni kívánnak e lehetõséggel.
Amennyiben fenti szándékunkkal egyetértenek, és

a jelen folyóirat mellékletében megtalálható Akadémi-
ai Klub Alapszabályát elfogadják, kérem, hogy csatla-
kozzanak egyesületünkhöz.
A klub tagsági díja a köztestületi tagok számára évi

6000 forint, amelyet két részletben lehet befizetni. Az
elsô félévi befizetéshez szükséges csekk az [Akadé-
mia] folyóirat mellékletében található.
Remélem, hogy kezdeményezésünk segíteni fogja

az érintett intézmények közötti kapcsolat létrehozását,
illetve a meglévõ kapcsolatok elmélyítését és ezen ke-
resztül a 21. század küszöbén elvárható, a fejlõdést
segítõ közélet kialakítását.

Baráti üdvözlettel
Glatz Ferenc

Budapest, 1998. augusztus

* Vö. 1997. november 3. „Felhívás a honi gazdasági élet vezetõihez”; 1999. február 23. „Az
akadémiai díjak új rendszere”.



amelyik nem akar részt venni a négyévenkénti pártpolitikai küzdelmek-
ben. Pedig a politika sem szükségszerûen pártpolitika, s ami ennél még
tágabb: a közélet nem az!

Az ország elsõ
számú civil
szervezete

Legyen most az Akadémia az ország, a nemzet elsõ számú civil szerve-
zete! Ez volt a célunk. Teremtsünk közéleti fórumot, amelyen találkozik
egymással politikus, vállalkozó, értelmiségi! Ehhez kínálta fel szellemi
erejét, másfél évszázada a nemzet elõtt kivívott és õrzött tekintélyét a
Magyar Tudományos Akadémia. S ehhez kínálja fel Akadémiánk szék-
házát. Legyen Stühler August 1865-ben elkészült csodálatos épülete mai,
restaurált formájában a nemzeti elit találkozóhelye. Ahol kutatók, taná-
rok, vállalkozók, politikusok, a diplomáciai testületek tagjai találkoznak
egymással, kulturált, színvonalas környezetben: a nemzeti tudomány
templomának tiszteletet, értelmet és nyugalmat parancsoló székházá-
ban. Ahogy azt egy esztendõvel ezelõtt, az 1998. februárban elfogadott
Klub Alapszabályában írtuk: „A klub célja, hogy a hazai tudományos és
gazdasági élet meghatározó vezetõi, szakemberei és egyéniségei egyedi
környezetben, magas színvonalú szolgáltatást nyújtó, klubszerûen mûkö-
dõ helyen találkozhassanak egymással és vendégeikkel, ezzel is elõsegít-
ve a tudomány és a gazdaság párbeszédét, gyümölcsözõ együttmûködé-
sét, valamint a tagok szabad idejének kulturált eltöltését. A klub e cél el-
érése érdekében szervezi és elõsegíti az e körbe tartozó személyek
rendszeres, bensõséges és zártkörû találkozását.”

Ki a „polgár”?Azt sem titkoljuk, hogy e klubbal és általában a társasági élet klub-
szerû formáinak meggyökereztetésével a magyar elit értelmiség további
polgárosodását kívánjuk elõsegíteni. Számunkra a polgár – ahogy azt
1996-ban mondottuk – nem „vagyonos ember”-t jelent, még csak nem is
egy meghatározott politikai-ideológiai irányzathoz tartozást, hanem em-
beri magatartásformát. „A polgár nem bunkó” – mondottuk 1996 de-
cemberében, az országyûlési beszámolókor. Polgár az, aki büszke az álta-
la elért eredményekre, alkotásokra, polgár az, aki tiszteli a másik egyéni-
ségét, és magának is hasonló tiszteletet követel. Polgár az, aki az egyszer
megélhetõ életet úgy kívánja élvezni, hogy azzal ne korlátozza ember-
társának életcéljait.

Engedjétek meg, hogy kissé a mai eszmecserét elõsegítendõ, sarkít-
va fûzzek megjegyzéseket az „akadémiai nyitás” értelmezésérõl, és rövi-
den ismertessem a mûködésre vonatkozó elképzeléseket.

Akadémiai Klub kezdi meg mûködését az MTA székházában. Az
elgondolás, mint mondottam, 1996 májusában született, és része volt
annak a törekvésnek, amelyik kereste és ma is keresi Akadémiánk helyét
az új társadalmi-politikai viszonyokban, a piacgazdaságban, és keresi a
tudományos kutatás helyét az információs társadalomban.
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KONSZENZUSTEREMTÕ POLITIKA SEGÍTÉSE

Konfliktuskeltõ
politikusok

Figyeljünk csak arra: a rendszerváltás folyamatában, 1990 után elsõ-
sorban olyan politikusok emelkedtek ki, akik konfliktuskeltõ egyénisé-
gek. Talán nem véletlenül. A kádárista politika kerülte a konfliktusokat,
ahogy a külvárosban mondták: „elsikálta”, „kezelte” a problémákat. Az
évtizedekig lefojtott társadalmi és politikai véleményeltérések most az-
után eruptív módon szakadtak fel a társadalom különbözõ rétegeibõl és
az egyénekbõl. Magatartásformává lett a konfliktuskeresés.

Érvényesülni
akarás

Azután a váltás egyéni szinten is magával hozott egyfajta érvényesül-
ni akarást. Amely 1989 elõtt a túlszabályozott politikai-társadalmi hierar-
chiában szintén lefojtva élt bennünk. Aki sikertelen volt addig életében,
az most úgy gondolta, hogy csak a szovjet megszállás és a korábbi politi-
kai rendszer miatt nem érvényesülhetett gazdaságilag, kultúrában, netán
a politikában. Valós konfliktusok sora keletkezik az átalakuló gazda-
ságban. Az emelkedések, illetve süllyedések hirtelen megbontották a
Kádár-rendszerben megszokott „biztonságot”, „nyugalmat”. A létbiz-
tonság minimuma, igaz, együtt járt a szürkeséggel. Most a társadalom a
szürkeség ellen lázad. Mindehhez hozzátartozik, hogy a magyar társada-
lom is azt hitte: létezik olyan társadalmi rend, amelyben mindenkinek
csak az emelkedés jut osztályrészül. Most, amikor szembesülnek ezen el-
várások irreális voltával, az emberek indulatosan törnek ki egymás ellen
és nem utolsósorban a régi rendszerben sikeresekkel szemben. (Amitõl
azután egy lépés már csak a jelenben sikeresek elleni kollektív fellépés,
ha a szegénység tovább növekszik.)

A rendszerváltás politikai életében a konfrontáció lett a vezérgondo-
lat. A pozíciókért versengõ új õrségváltók éppúgy, mint az elkeseredett-
ségüket dühödten kitölteni akaró idõsebb generáció nem ismer meg-
egyezést. 1989 óta újra és újra radikális, a politikai bozótharcbanmagukat
jól kiismerõ egyéniségek emelkedtek és emelkednek ki...

A klubnak épp az a célja, hogy találkozóhelye legyen a különbözõ
politikai vagy egyéb alapon szervezõdõ csoportoknak. Hogy az emberek
hozzászokjanak: tisztelni kell, mert tisztelni érdemes a vitapartnerek
szempontjait. Hogy rájöjjenek: nem feltétlenül a másik legyõzése árán
nyílik életlehetõség számukra. Hogy a meggyõzés nem azonos a legyõ-
zéssel.

GYÖKERET ERESZTÕ VÁLLALKOZÓK

És most érkeztem el Hozzátok, a mai ebéd vendégeihez. (Ahogy
megérkezett Völgyes Iván barátom is.) Négy megjegyzést írtam fel
céduláimra a vállalkozás jelenlegi társadalmi megítélésérõl.
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Hamis
kapitalizmus-
kép

Magyarországon három generáció kapott hamis információkat a
kapitalizmusról, történelemkönyvekben éppúgy, mint politikai szónok-
latokban. A kapitalizmus úgy jelent meg a magyar közgondolkodásban,
mint az emberek kizsákmányolására létrejött társadalmi rend, gazdálko-
dási forma. (Félek, hogy az emberek egy része elhitte azt a kapitalizmus-
ról, amit a szovjet korszakban tanítottak nekik, és most úgy viselkednek,
mint azok a „tankönyv-kapitalisták”.) Talán ezért is ma a kapitalista gaz-
dálkodás kiteljesítõi gyakran csak a gyors nyereségre összpontosítanak,
ahogy azt a szocialista szemináriumokon tanulták. Olyan normák szerint
viselkednek, amilyennek lefestették a kapitalistákat a tankönyvek. Az
emberek másik része, akik nem hitték a kapitalizmusról szóló jelszava-
kat, csak a nyugati országok kirakatait látták, azt hitték, hogy a kapitalis-
ta társadalom mindenki számára elhozza majd a jólétet. Õk most csalód-
nak. Mert rejtve maradt az, hogy mi adja a kapitalista gazdaság életké-
pességét: a piac, a verseny. Jobb teljesítményre késztetve az egyént
minden téren. A kapitalizmus az értékek szabad cseréje. Rejtve maradt az
is, hogy a piacon mindig két fél találkozik, az egyik, aki elad, a másik, aki
vesz. És a vállalkozónak az a célja, hogy a munkaerõpiacon minél jobb
minõségû munkaerõt (árut) vehessen. És az a célja, hogy minél jobb
minõségû terméket vihessen a piacra, mert azt tudja jó áron eladni. Rejt-
ve maradt az is, hogy a kapitalista vállalkozónak legfontosabb célja az
értéktöbblet-termelés. Mindenekelõtt azért, mert ebbõl tudja a termelést
és ezzel a maga vagyonának újratermelését és újrabefektetését bizto-
sítani. Magyarországon ezen egyoldalú kapitalizmuskép követése egyik
oldalon vadkapitalista, mohó erkölcsöket, másik oldalon dühödt vállal-
kozóellenességet teremt.

Hozzájárul ehhez a magyar közgondolkodás neveltetése is. Meg is
rótt néhány tagtársam, amikor egyik, a Tudomány Napján tartott beszé-
demben történelemkönyveinkrõl korholva mondtam: a LúdasMatyikon,
Rózsa Sándorokon felnõtt és állandóan nép-nemzeti forradalmakat elõ-
térbe állító történelmi közgondolkodás hamis tényeken nyugodott, és
hamis kapitalizmusképet festett.* A vállalkozóban elsõsorban csalót, ki-
zsákmányolót lát. Nem látja azt, hogy a vállalkozás teremti a munkahelyet,
és hogy a vállalkozás legmagasabb formája, a nemzetközi vállalkozás az,
amelyik a világ egyik részérõl a másikra közvetíti a legfejlettebb terme-
lésszervezetet, a legújabb találmányokat, eljárásokat. Ez a romantikus
antifeudális és antikapitalista neveltetés most azután találkozik a nagytõ-
ke- és vállalkozásellenességgel. Ami a jobb- és baloldali radikális moz-
galmakat erõsíti. Róluk szól következõ, harmadik megjegyzésem.
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* 1997. november 3. „Nyitás a társadalom, a közélet és a vállalkozók felé”.
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Kommunisz-
tikus eszmék
újraszületése

A rendszerváltás vesztes társadalmi rétegeiben ugyanis, paradox
módon, újratermelõdnek a kommunisztikus és antikapitalista eszmék.
Úgy látják, hogy a régi rendszer alacsony, de biztos megélhetési színvo-
nalat adó állami vállalatai helyett most megjelentek a nemzetközi válla-
latok a magyar piacon, felvásárolták az üzemeket, és olyan igényeket tá-
masztanak a dolgozókkal szemben, amely igényeknek a helyiek nem tud-
nak eleget tenni. Vagyis a nemzetközi mércéknek nem tudnak
megfelelni a szovjet rendszerben nyert képzésükkel. Vagy a nyílt piacon
nincs szükség arra a típusú szaktudásra, amellyel õk rendelkeznek. Szi-
dalmazzák a privatizációt, és állami beavatkozásban reménykednek.
Ezek a politikai erõk ma már a parlamentbe is bekerülnek. Noha hiba
lenne a radikális mozgalmak politikai sikerét csak a szociális elkese-
redésre vezetni vissza, hiszen a nemzeti sérelmek megoldatlansága
Közép-Európában ugyanebbe a táborba hajtja a középosztály bizonyos
rétegét. (Így van ez Romániában, Szlovákiában, Horvátországban egy-
aránt.)

De tehetnek ennek az elkeseredésnek a kitörésérõl a politikusok is.
A kapitalista vállalkozónak ugyanis a profit mellett másik alapvetõ érde-
ke a társadalmi béke. Ezért olyan állami – gazdasági, rendfenntartó, kul-
turális – adminisztrációt szeret, amely társadalmi egyensúlyt tud terem-
teni megfelelõ szociális és egészségügyi politikával, s emellett kulturált,
jól képzett munkaerõt képez az állami iskolákban.

Nagy-
vállalatok

Negyedik megjegyzésem: igen fontosnak tartom, hogy a vállalkozói
társadalom – mind a kis-, mind a nagyvállalatok –meggyökeresedjenek a
közép-európai térségben, így Magyarországon is. Ehhez többek között
az szükséges, hogy ezek a nagyvállalatok megjelenjenek a közélet színte-
rein. Lássék, hogy õk nem ellenségei, hanem éppen munkaadói a helyi
társadalomnak, s lássék, hogy jelenlétükkel mennyit emelkedik már akár
néhány év alatt is a hazai termékek színvonala. Ehhez viszont az kell,
hogy a vállalkozói réteg mint társadalmi erõ megjelenjék a széles közön-
ség elõtt. Hogy a társadalom lássa: a termelés, a kultúra, a szolgáltatások
szerves részei õk. Mûködtetõk és adófizetõk, akiknek adóiból épülnek a
közutak, mûködnek az iskolák, kórházak, közhivatalok.

Az Akadémiai Klub fórumot kínál arra, hogy a vállalkozói társada-
lom tagjai az értelmiségi közélet legfelsõbb szintjén és a társadalmi nyil-
vánosság elõtt is megjelenjenek.

KLUBUNK SZERVEZETE

Klub Egyesület 1997-ben Akadémiai Klub Egyesületet alapítottunk. Alapítók vol-
tak a választott tisztségviselõk: elnök, fõtitkár, fõtitkárhelyettes és a 11
tudományos osztály elnöke. Az Akadémia a köztestületi pénzkeretbõl
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szerény induló tõkét biztosított az egyesületnek, hiszen a klub tagjai
többnyire a köztestületi tagok. Az egyesület vezetõsége kezdte meg a
klubalapító tárgyalásokat: a konyhaberendezés bérlésétõl a szolgálat, az
akadémiai gondnoksághoz fûzõdõ viszonyig vitatta meg, rögzítette az
önállóság alapjait. A vezetõségbe meghívta és megválasztotta az üzleti és
mûvészeti élet kiválóságait, Demján Sándort és Huszti Pétert. Megálla-
pította a tagság feltételeit, felhívást intézett az akadémiai köztestületi ta-
gokhoz, a 200 legnagyobb vállalatnak felkínálta a pártoló tagságot. Így
jött létre 1998 õszére az egyesület, és így indulhat meg e napokban a
klubélet.

A klubéletet a klubtagok szervezik. 1998-tól rendszeres hangverse-
nyek, kamaraestek, gasztronómiai programok szervezése, törzsasztalok,
különbözõ körök alakítása folyik. Nem pusztán színvonalas étterem, ha-
nem klub indítása a szándékunk. Hogy azután mi valósul meg a tervek-
bõl, az a tagságon, illetve a társadalmi igényen múlik. Mi a liberális gon-
dolkodás hívei vagyunk, akik vallják: az embereknek a vezetõk a lehetõsé-
get, az intézményi kereteket biztosítsák. Az intézményeket tartalommal
már töltse meg a tagság maga.

Kézirat. Diktált és részben magnóról leírt szöveg.
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