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KINEK KELL MARX?
-  BENTHAM ÉS MILL ÉPP ELÉG JÓ

Babarczy Eszter fordítása

Ha volt a politikai marxizmusnak szíve, azt a „termelőeszközök” birtoklása dobogtatta. 
A kollektív tulajdont -  azaz gyakorlatilag a kollektív akarat végrehajtó szervének, az 
államnak a tulajdonát -  morálisan magasabb rendűnek tartották, mert eltörölte a ki
zsákmányolást és az igazságtalanságot. Azt gondolták, hatékonyabb is, mert lehetővé 
teszi a források racionálisan megtervezett, a valódi „szükségleteknek” megfelelő el
osztását, szemben a csak a profitot kereső kapitalizmussal.

A hívőket a legszilárdabb érvelés sem tudta meggyőzni arról, hogy ezek naiv, min
den alapot nélkülöző elképzelések. Nem rendítette meg hitüket, ha elmagyarázták 
nekik, hogy a kollektív tulajdon, amely per definitionem monopólium, a kizsákmá
nyolásnak kedvez -  vagy hogy lehetséges ugyan, hogy a nyereségesség nem tükrözi 
hűen a „szükségleteket”, de bármi más még rosszabb volna, mert nincs semmilyen 
kritérium, amelynek segítségével fel lehet ismerni, rangsorolni lehet és végül ki lehet 
elégíteni a szükségleteket, kivéve, ha valaki eldönti, melyik szükséglet nagyobb s me
lyik kisebb.

E nézetek, a tudományos csomagolás ellenére, nem benső hitelüknek köszönhet
ték, hogy hittek bennük, hanem annak, hogy a reményre, a gyűlöletre, az irigységre 
s a hatalomvágyra apelláltak. Ahhoz, hogy a kollektív tulajdon minden hitelét elve
szítse, a tapasztalat kalapácsütéseire volt szükség, annak a rendszernek teljes csődjére, 
amely mindent erre a lapra tett fel.

A kisajátítással egy vesztes ügy, a marxizmus szíve megszűnt dobogni. Hogy poli
tikailag fenn tudjon maradni, ki kellett törölnie az emberek emlékezetéből azt a gon
dolatot, hogy a szocializmus voltaképpen a kommunizmus felé vezető út, amely a 
szűkösség világából a bőség teljesen újfajta rendjébe vezet, ahol minden lehetségessé 
válik.

Az elmúlt évtized folyamán a szocializmus mindent megpróbált, hogy elhatárolja 
magát a marxizmus lejáratott vagy elavult elemeitől.

Sztálinizmus, eurokommunizmus és más alibik
E manőverek elődjének tekinthető a német szociáldemokraták 1959-es Godesberg- 
programja, amelyben elismerték a magántulajdont. Később megkísérelték elszigetelt 
jelenségnek feltüntetni a Szovjetunióban és csatlósállamaiban „létező” szocializmust, 
a „sztálinista” szocializmus bélyegét sütve rájuk. így nyugodtan állíthatták, hogy a 
rendszer destruktív és megalázó elemei egy szerencséden véletlennek tulajdonítha
tók, egy ördögi diktátor és bűntársai működésének eredményei, s korántsem elvá
laszthatatlan velejárói a rendszernek. Ha tisztességes emberekre bíznák az ügyet, az 
eredmény egyáltalán nem ilyen katasztrofális és kegyeden dolog volna, hanem valami 
„szocialista” állapot. Az útitársak s az akadémikus teoretikusok, akik a „politikai rend
szerek konvergenciáját” hirdették, amely egyeden modell, az „indusztriális társada
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lom” modellje felé vezet, igencsak örvendhettek a „sztálinizmus” kínálta nagyszerű 
alibinek. Elméleteik támadhatatlanná váltak. A tényleges szocializmus minden kelle
metlen tényét Sztálin vagy -  a legkifinomultabb verziókban -  a „személyi kultusz” 
számlájára lehetett írni, a szocializmus pedig megmaradhatott egy szűz jövő remény
ségének, amelyben senki sem csalódhatott, hiszen senki sem próbálta még ki.

Hasonló alibit nyújt Togliatti, Carillo, Dubéek, Nagy Imre és mai követőik „euro- 
kommunizmusa”. Ok a történelmet és a földrajzot vádolták; szerencsétlen módon úgy 
esett, hogy a szocializmust Oroszországban és az orosz befolyás alatt álló országokban 
valósították meg, s ennek következtében ázsiai, despotikus, elmaradott vonások jelen
tek meg benne. Civilizált társadalmakban azonban demokratikus volna és „emberar
cú”. Bizonyítsa be, aki tudja, hogy nem ez a helyzet.

Piaci szocializmus és szociális piacgazdaság
A „piac” mágikus jelében ennél radikálisabb szakítást hajtottak végre a marxista fun
damentalizmussal. A szocializmus egy évszázadon át szembehelyezkedett a piaccal, 
mondván, hogy embertelen, önkényes rendszer, a források tudatos, tervszerű alloká
ciójának s az igazságos elosztásnak lélektelen tagadása. Most azt kell hallanunk, hogy 
ez az ellenségesség félreértés volt. A szocializmus és a piac éppolyan kiválóan megfér
nek egymással, mint a kapitalizmus és a piac, ha ugyan nem jobban. Kétféleképpen 
lehet őket összepárosítani.

Az első út a „piaci szocializmus”. A „termelőeszközök” legyenek kollektív tulajdon
ban, de az állam irányítsa úgy a vállalatait, hogy azok a magánvállalkozásokhoz ha
sonlóan működjenek: piacérzékeny, a termelést és az árakat a kereslethez igazító vál
lalkozásokként. A termelés, az árak és a befektetések így mind a független vásárlók és 
eladók piaci versenyéből eredő helyzetek mintájára jönnének létre. Az így szimulált 
folyamat rendelkeznék a kapitalizmus minden előnyével, annak „antiszociális” termé
szete és „válságai” nélkül.

A piaci szocializmust ténylegesen sehol nem próbálták ki. A munkások tulajdoná
ban lévő jugoszláv vállalkozások távoli hasonlóságot mutatnak ennek egyes elemeivel 
-  lehangoló sikertelenségüket sajátos tulajdonjogi helyzetükkel igyekeztek megma
gyarázni.

A 70-es és 80-as években Magyarországon és Lengyelországban bevezetett, „piac- 
orientált” reformok s azok, amelyeket a Szovjetunióban Gorbacsov szokott volt meg
hirdetni, anélkül hogy valaha végrehajtásra kerültek volna, szintén „piaci szocialista” 
reformoknak voltak szánva, amelyeknek az lett volna a céljuk, hogy az állami tulajdon 
túlsúlyát megőrizve felszabadítsák az árakat, s ezáltal érzékennyé tegyék a vállalkozá
sokat a keresletre és a technikai újdonságokra. E félénk reformok, úgy tűnik, nem 
vezettek igazán meggyőző eredményekhez.

A szocializmus és a piac összeházasításának másik útja bizonyos értelemben meré
szebb elgondolás. A kapitalizmus gúnyájába bújik, amennyiben engedi, hogy a nye
reségszerzés motívuma szabadon érvényesülhessen a magántulajdon viszonyai között. 
A profitot azonban nem a privát hírvágy, hanem nemesebb társadalmi célok, a szoli
daritás, a társadalmi igazságosság és az egyenlőség szolgálatába állítja. A „szociális pi
acgazdaság” formulája a termelést és a beruházási döntéseket meghagyja a privát szfé
rának, és az állami beavatkozást a piac tisztességes működésének és a verseny szabad
ságának biztosítására korlátozza. A szabad piac hatékonyan megtermeli a nemzeti jö 
vedelmet; ha pedig már megtermelte, a demokratikus politika a „szociális” követel
mények maximális figyelembevételével intézkedik az elosztásról.
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A „szociális piacgazdaság” tehát mindkét világ legjavát egyesíti magában. Nem húz
za le a marxista malomkő súlya, ugyanakkor mindannak teljesülését ígéri, amit az or
todox szocialisták oly szembetűnően képtelenek voltak teljesíteni. Ez az ígéret szolgál 
mindenütt alapul a szociáldemokrata politizálásnak. A formula hitelét azoknak a meg
lehetősen jó eredményeknek köszönheti, amelyeket a háború utáni Skandináviában 
és Ausztriában, valamint, Erhard „Wirtschaftswunder”-je után, Németországban ért 
el. A 70-es és 80-as években azonban a „piaci szocialista” országok teljesítménye nem 
volt már olyan meggyőző. AThatcher előtti Nagy-Britanniában, Franciaországban és 
Spanyolországban a „modell” sosem ért el komoly sikereket, még kezdetben sem, de 
persze ezt mindig meg lehet magyarázni ilyen-olyan speciális tényezőkkel.

Kapitalista termelés, szocialista elosztás
A „szocialista piacgazdaság” „modelljének” vonzereje ellenállhatatlan, s a politikus, 
aki olyan vakmerő, hogy kétségbe vonja, eleve választási vereségre van ítélve.

A valódi, ortodox szocializmus sebezhetetlen volt mindenféle bírálattal szemben, 
mert olyasmit ígért, amire az emberek többsége nagyon vágyott. A szocializmus bírá
lójának közönségét a többi bíráló alkotta. Csak amikor a keserves tapasztalatok meg
mutatták, hogy ez az ígéret csalóka, akkor fogadta el végül a közvélemény, hogy az 
alapjául szolgáló elmélet is sántít. Az is szinte biztosra vehető, hogy semmiféle kritikus 
elemzés nem tudja megingatni a hitet, amelynek magvát John Stuart Mill plántálta 
el, s amely Gibraltártól az Urálig a művelt közvélemény szilárd hitcikkelyévé vált, hogy 
a nemzeti jövedelmet megtermelhetjük egyfajta rendszer szerint, aztán eloszthatjuk 
egy másik rendszer szerint.

K ari M arxszal végeztünk  ugyan , d e  felfedezzük, hogy m á r Je re m y  B en th am  és J . 
S. Mill is efféle tan o k at h ird e te tt. B en tham  szerin t j ó t  ten n i ú gy  leh e t és kell, hogy 
egyensúlyba hozzuk  a  haszontöbbletet, am elyet ném ely  em b ern ek  n y ú jtu n k , s a  h a 
szonveszteséget, am elybe ez m ásoknak  kerü l. Ez a  szociális m érnökség  és a  jó lé ti állam  
alapanyaga. Mill szerin t a  term elés a  közgazdaság tö rvényeinek  engedelm esked ik , az 
elosztásról azonban  a  társadalom  szabadon d ö n th e t, és m orális a lap o n  kell d ön ten ie . 
(A p áp a i enciklikák, a  R eru m  NoVARUM-tól a  CENTESIMO ANNO-ig, szin tén  hasonló 
eszm éket h ird e tn ek .)

Egy efféle credo, akármilyen ingatagnak tűnik is a racionális vizsgálat fényében, 
hipnotikus erővel bír, mert kvázi-tudományos igazolást nyújt dédelgetett elképzelé
sünknek, hogy a kecske is jóllakhat, és a káposzta is megmaradhat. Ki tudna jobbat 
javasolni a gazdasági növekedés és az osztálybéke, a fogyasztói szuverenitás és a szo
ciális biztonság, a hatékonyság és az egyenlőség, egy mérsékelt „középút” és a merész 
reform e kombinációjánál?

Azt jelentené ez, hogy a szocializmus megúszta a marxizmus összeomlását, és nem
csak saját túlélését sikerült biztosítania, de valójában győzelmet aratott a kapitalizmus 
erényeinek kisajátítása révén? Miután volt olyan, hogy „most mindenki liberális” és 
„most mindenki keynesiánus”, végül oda lyukadunk ki, hogy „most mindenki szocia
lista”?

Viktimológia
Egyvalami biztosnak látszik: a határ szocialisták és mások közt nem ott húzódik, ahol 
egykor, a fennálló rend ellen fellázadó és az azt elfogadó emberek között. Az extrém 
szélsőségesektől eltekintve a szocialisták ma nem utasítják el „a rendszert”. Nem uta
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sítják el, hanem kisajátítják. Azok, akik elutasítják -  az ökológusok, a faji kisebbségek, 
a feministák, a szeparatisták, az avantgárd művészek, a bukott diákok és a modern 
társadalom egyéb hordaléka -  a legkülönbözőbb okoknál fogva szállnak szembe vele, 
nem egyeden doktrína nevében. Szemben állnak a fennálló renddel, anélkül hogy 
akár a jobboldalhoz, akár a baloldalhoz tartoznának, tüntetnek, házakat foglalnak el, 
lobbiznak a törvényhozásban, bombákat dobálnak, és egyéb módokon kellemedenné 
teszik magukat, mert úgy érzik, mindegyik a maga módján, hogy áldozatok. Mind
annyian szenvednek -  a fehérek, a heteroszexuálisok, a szennyeződés, a kertvároslakó 
hímsoviniszták dominanciája miatt.

George Will, az amerikai közíró a lázadók sérelmeinek listáját, amelyet a fehér, kö
zéposztálybeli, normális nem áldozatok nagyon is könnyen elismernek, „áldozattan
nak” nevezte el.

Míg a Régi Baloldal a kizsákmányolás ellen mennydörgött, ez az új Szivárvány Koa
líció „jogokért” visítozik. Emberi jogokat követelnek, az „önmegvalósításhoz” való jo 
got, a „kulturális identitáshoz” való jogot, a „kreativitáshoz” való jogot, jóléti jogokat, 
a pozitív diszkriminációhoz való jogot, jogot az örök diáksághoz, leszbikus jogokat, 
fejlődési jogokat, a nekik tetsző munkához való jogot, egy úszta környezethez való 
jogot, amelyet nem szennyez be az az ipari civilizáció, amelynek egyébként kötelessége 
előállítani a számos más joguk kielégítéséhez szükséges anyagi javakat, és így tovább.

A Szivárvány Koalíció egy maroknyi kommunistát is sorai között tudhat, akik ér
zelmileg képtelenek arra, hogy elfogadják a „szociális piacgazdaságot”. Mert egyéb
ként mindenki megférhet benne, aki kicsit is hajlik a kompromisszumra.

F elé ljü k  a  kövéijé t
Senki sem tántoríthatja el a választók többségét attól, hogy a „szociális piacgazdaság
nak” egy többé-kevésbé „szociális” verzióját támogassa. Még Helmut Kohl és John Ma
jorjobbközép kormánya vagy egy olyan nyíltan jobboldali-nemzeti kormány, mint a 
Magyar Demokrata Fórumé is, azt kell hogy állítsa, hogy mindent megtesz a szociális 
biztonság érdekében, ha azt akarja, hogy újraválasszák, noha az ő „vegyes gazdasá
guk” talán nem annyira vegyes, mint a szocialistáké volna. De még ebben sem lehe
tünk biztosak. Ma a két legkonzervatívabb európai pénzügyminiszter két szocialista: 
Carlos Solchaga és Pierre Bérégovoy; az egyik privatizál, a másik tenné, ha hagynák, 
s pénz- és adópolitikájuk annyira „komoly”, amennyire csak ezt a gyakorlatias politi
zálás megengedi.

Ha azonban a „szociális piacgazdaság” nagyjából működik, és alapjában a válasz
tópolgár is elégedett vele, akkor mi a baj? Az még nem nagy vétek, hogy hozzásegíti 
a szocialistákat ahhoz, hogy eltüntessék marxista szégyenfoltjukat, visszatérjenek 
Benthamhez, és fenntartsák magukat politikailag -  és az sem, hogy fennmaradásukra, 
ha csak az intellektuális becsületességet nézzük, nem teljesen szolgáltak rá. A fő dolog 
az, hogy a „szociális piacgazdaság” formulája felelős kormányzásra készteti a szocia
listákat, s arra, hogy a szocialista hithűség abszurdabb tanaitól megtisztított, mérsékelt 
programokkal álljanak elő.

Az a baj ezzel az érvvel, hogy túlságosan is pragmatikus, túlságosan rövidlátó s 
annyira doktriner, hogy semmi köze sincs már semmiféle közgazdasági vagy társada
lomelmélethez. Az elmélet szerint a „szociális piacgazdaság” nem működhet, mert 
másfajta törvényeknek próbálja alárendelni a „bemenő” termelési tényezők allokáció
já t és a „kimenő” javak elosztását, az elsőt közgazdasági, a másodikat politikai törvé
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nyéknek, s ez kölcsönös következetlenségekhez vezet. Ha a „kimenő” javak elosztását 
az adózás és a társadalombiztosítás segítségével „szociálisabbá” teszik, ez visszahat a 
termelő tényezők allokációjára, amelynek mintázata fokozatosan egyre inkább eltér 
attól, amit a „közgazdasági törvények” diktálnának. Végső soron ezért a „szociális pi
acgazdaság” nem tud eleget tenni kettős ígéretének. Nem szolgálhatja egyszerre a po
litikát és a gazdaságot.

Ez elvben teljesen világos, csak az empirikus bizonyíték várat még magára. Ahogy 
az is évtizedekbe került, míg mindenki számára világossá vált, hogy a szovjet stílű ter
vezés nem járható út, ahhoz is kell még némi idő, hogy a „szociális piacgazdaság” „bel
ső ellentmondásai” felszínre jöjjenek, annál is inkább, mivelhogy ez a rendszer kevés
bé abszurd, és nem teszi annyira tönkre a helyettesíteni kívánt kapitalista szisztémát. 
Voltaképpen ez az, amiért a „szocialista piacgazdaság” rövid távon viszonylag jól mű
ködik: elődje, a másik, a jelzők nélküli piac által felhalmozott hájat éli fel.

A magas költségek és alacsony bérek gazdasága
A kérdéses „háj” anyagi és morális elemeket egyaránt tartalmaz: egyfelől infrastruk
túrát, olyan tőkét, melynek szerkezete a viszonylagos előnyökhöz és nem az „iparpo
litikát” játszó kormányzati közgazdák álmodozásaihoz igazodik, másfelől munkamo
rált, önállóságot és kezdeményezőképességét, a „segíts magadon, s Isten is megsegít” 
szellemiségét. E kapitalista múlt által képzett kétféle tartalék közül kétségkívül a mo
rális tartalék a fontosabb.

Amikor a piac szocializálódik, metsző darwini élét eltompítja a részvét és a „széle
sebb” köz érdeke, már ahogy ezt a kormány értelmezi, amely nem engedheti meg 
magának, hogy szavazatokat veszítsen. A következmények előre láthatók. A vesztésre 
állókat megvédelmezik, a hanyatló iparágakat szanálják, nem engedik, hogy a nem
zetközi verseny elsöpörje a kevéssé hatékony hazai cégeket, s azt sem, hogy szüntele
nül arra szorítsa a fennmaradókat, hogy csökkentsék a költségeiket, és javítsák a ter
mékeik minőségét. Az „iparpolitika” oda irányítja a befektetéseket, ahol a munkanél
küliség miatt szükség van rájuk, ahol a politikusok féltik a pozíciójukat, s ahol a kor
rupció már megolajozta a kerekeket.

Az ipar szerkezete lassanként tönkremegy, egyre kevésbé képes alkalmazkodni a 
kereslethez és a modern technikához. Az átlagos költségek nőnek, a munkahelyte
remtő és magas béreket biztosító kapacitások egyre fogynak. A világ változik, a ter
melési tényezők politikailag befolyásolt allokációja viszont aránylag változatlan marad, 
s az eredmény hibás kör. Minél kisebb a gazdaság alkalmazkodóképessége, annál in
kább követelik a fájdalmat enyhítő „szociális” intézkedéseket; ugyanakkor minél tá- 
gabb körre terjed ki a „szociálpolitika”, annál kevésbé lesz a gazdaság alkalmazkodó
képes.

A „szociálpolitika” közben, különösen a betegbiztosítás és a munkanélküli-járadé
kok területén, öntörvényűén egyre növeli az önmaga iránti keresletet. Tökéletesen 
érthető, hogy ha valaki számíthat a munkanélküli-segélyre, nem fog bármiféle mun
kát elvállalni bármilyen bérért. Az állástalanoknak kínált biztonsági háló végül mere
vebb bérezéshez, kisebb munkaerő-mobilitáshoz és nagyobb munkanélküliséghez ve
zet. S az is éppilyen természetes, hogy a munkavállalók -  minthogy van, aki fizesse a 
betegbiztosítást utánuk -  szívesebben mennek orvoshoz, kórházba vagy maradnak 
egyszerűen otthon. A társadalombiztosításon alapuló betegellátás költségei, a táppénz 
és a munkahelyről való távolmaradás folyamatosan nő az összes „szociális piacgazda-
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Ságban”, egyes országokban (Svédországban, Hollandiában és Franciaországban) ag
gasztó gyorsasággal. Ennek a költségeit így vagy úgy azoknak kell viselniük, akik nem 
mennek orvoshoz, és nem vesznek ki betegszabadságot. Az eredmény végül megint 
egy magas költségekkel működő gazdaság, ahol a reálbérek alacsonyabbak, mint ak
kor lehetnének, ha a piacot nem „szocializálták” volna.

Végül is eléri-e a végzet?
Lehet, hogy a „szociális piacgazdaság” egyes rétegek vagy csoportok számára kedve
zőbb, mint a „jelzők nélküli piac”, de nehéz megmondani, kik is volnának ezek. Min
den hasznot húzó csoportnak kisebb-nagyobb arányban viselnie kell az összes többi 
csoportnak juttatott előnyök költségeit. E költségek némelyike nyíltan mutatkozik 
meg, adók és társadalombiztosítási hozzájárulások formájában, s talán még azt is ki 
lehet számolni, ki az, aki kevesebbet fizet, mint amennyit kap. Vannak azonban más, 
homályosabb költségek is, amelyek sosem jelennek meg levonások formájában a fize
tési cédulán. Nemigen tudja megállapítani senki, mekkora terhet rónak rá ezek a költ
ségek. Az általános forgalmi adó, az infláció, a lógás és a munkatársak csökkent haté
konysága, az ipar versenyképességének csökkenése, a szabályozás és a protekcioniz
mus költségei azt eredményezik, hogy mindenki alacsonyabb életszínvonalon él, mint 
tehetné, de ugyan ki tudná megmérni, melyik társadalmi réteg, melyik foglalkozási 
csoport vagy iparág mennyit veszít ezen?

Mivel nem tudni, ki nyer és ki veszít, és mennyit, minden érdekcsoport a lehető 
legtöbbet lobbizik, megpróbál egyre újabb előnyöket kicsikarni magának, mert attól 
tart, hogy egy másik csoport olyasmit kap, aminek költségeit aztán neki kell viselnie. 
Ha egyszer „szocializálják” a politikát, és egy csoport követelésének helyt adnak, az 
összes többi is odagyűlik, és lobbizni próbál, mert különben lemarad.

így aztán az olyan piacgazdaság, amely nekivág a „szociális” útnak, azzal, hogy csak 
néhány mérsékelt kompromisszumot szeretne megkötni, elindul lefelé a lejtőn, s ha 
akarna, akkor sem tudna megállni többé.

- Ha töredenül folytatódik az a tendencia, hogy a nemzeti jövedelemnek egyre na
gyobb részét emésztik fel a szociális kiadások, a transzferek részaránya egyszer csak 
elviselhetetlenné válik, noha nem tudjuk, mikor. Csak idő kérdése azonban, és a szo
cializmus „szociális piacgazdaság” nevű verzióját végül is eléri a végzet, ahogy ez a 
marxista szocializmussal is történt, még ha más okoknál fogva is. De mielőtt odáig 
jutnánk, valami, egy történeti fordulat valahol valószínűleg megtöri majd ezt a tren
det. A közvélemény csak e fordulat táján ábrándul majd ki a „szociális piacgazdaság
ból”, s ju t arra a következtetésre, hogy az eleve kudarcra volt ítélve — ugyanazzal a 
sasszemű utólagos bölcsességgel, amellyel ma, kissé elkésve, a marxista verzió kudar
cát elemezgeti.


