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Tibor Ő r s é g v á l t á s  című összeállításában a 
magyar film és a szélsőjobboldal harmincas
negyvenes évekbeli kapcsolatát tárja fel. A 
bevezető tanulmányokban a középbirtokos 
nemesség eszmeiségéről, a korszak filmpoli- 
tikájáról, két reprezentatív film (D r . K o v á c s  
I s t v á n , A k é t  Ba jt h a y ) elemzésével pedig a 
népi film ideálképéről ír. A két fejezetre osz
tott dokumentumgyűjtemény az 1936 és 
1944 közötti időszak filmpolitikai cikkeiből, 
illetve filmkritikáiból szemléz. Egymás mel
lett olvashatjuk a szélsőjobboldali ideológiát 
szajkózó programokat és a józan elemzése
ket, elsősorban Zsolnay László írásait. Az 
egyetlen publicistáét, aki saját, egyszemélyes 
lapjában, a Filmújságban „a filmes újságírók kö
zül szinte egyetlenként vette fel a harcot az őrség
váltásra törekvő szélsőjobboldali erőkkel”’, a szerző 
az ő emlékének ajánlotta a kötetet.

Kétségtelen, hogy az 1992 végén megje
lent könyvnek volt némi aktuálpolitikai át
hallása. Az a metszet, amit a nyilvánvalóan 
korlátozott terjedelmű s ezért erősen szűrt 
dokumentumválogatás nyújt, mégsem publi
citásával hat elsősorban. Sokkal elgondolkod- 
tatóbb tapasztalatot szerzünk belőle film és 
politika, film és hatalom összefonódásának 
torzító hatásáról, A programszerűen megfo
galmazott hamis ideologikum könnyen el
csábítható kifejezőeszközt talál a filmben, ám 
hazugsága ugyanilyen könnyen le is leplező- 
dik a művekben, Ezért a szélsőjobboldali esz
mék filmművészeti hatása ügyében sem kell 
ideológiai vitát nyitnunk, elég, ha megnéz
zük a korszak filmjeit vagy a két, példaként 
idézett munkát. Rosszak, hamisak, hiteltele
nek. S ez az a pont, ahol a kötet tartalma ri
asztó párhuzamot mutathat a mostani hely
zettel: a filmművészet fórmateremtő erejét a 
szellem válságos időszakaiban könnyebben 
szorítják háttérbe az ilyen-olyan politikai 
propagandák, A „legfontosabb művészef’-et 
most, betegágyában (vagy a síron túl?) külö
nösen óvnunk kell ettől. Valahogy úgy, ahogy 
Zsolnay László -  meg a többiek tették...
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E tanulmány születését két kiváló könyv 
majdnem egyidejű megjelenése ösztönözte. 
Bár nem utalnak egymásra, valamiképpen 
mégis összetartoznak: történelmi értelemben 
és mindegyik a maga módján, e két mű a 
kommunizmus kritikai gazdaságtanának 
(avagy a gazdasági elmélet és gyakorlat filo
zófiai kritikájának) csúcspontját képviseli. 
Kornai opus magnumz, négy évtized kritikai 
munkásságának összefoglalása, a három filo
zófus könyve pedig igazi filozófiai értekezés 
a tárgyban. Az itt következő tanulmány nem 
könyvkritika, hanem elemzés ex post facto, 
mely a fenti két fontos forrásból indul ki.

Könnyű eldönteni, hogy egy politikai gaz
daságiam értekezés valóban filozófiai igényű 
írás-e vagy pusztán tudományos kézikönyv. A 
kérdés az, hogy a vizsgált tételrendszerben 
található-e olyan „központi jelenség”, mely
ből az egész elmélet szervesen kibomlik, vagy 
csak az egymással összefüggő problémák 
rendszerezéséről van szó, szervező közép
pont nélkül. Adam Smith esetében a közpon
tijelenség a híres „láthatatlan kéz” volt, egy in
kább strukturális, mint dinamikus jellegű 
metafora. A szóban forgó kéz nem az emberi 
testre utal, hanem a gép „kezére”; elsősorban 
a gép működésének pontosságát hangsúlyoz
va, melyet a „kéz” automatikus mozgása biz
tosít. (Jól kifejezte ez a szó Newton századá
nak és az egyre inkább teret nyerő gépiesí- 
tésnek a szellemét is.) A másik fontos jellemző 
-  az, hogy a kéz „láthatatlan” -  azt jelölte, 
hogy az önműködő gépet csak a tüneti jelen
ségein keresztül lehetett vizsgálni és leírni. A
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„tünetek” közül a legfontosabb pedig a rend
szer állandóan felborult egyensúlyának folya
matos helyreállítása. Ezzel ellentétben Ricar- 
dónál a központi jelenség dinamikus termé
szetű volt: a növekedés mint az egész rendszer 
öncélja. Ricardo a „gazdaságot” mint struk
túrát kizárólag a növekedés elősegítése vagy 
gátlása szempontjából elemezte, tehát dina
mikus szempontból. Adam Smith rend
szerével ellentétben Ricardo szándékosan 
nem egészítette ki „a gazdaság kinetikus ener
giáinak” táblázatát a morális érzések filantro- 
pikus elméletével. A „haladás” korának szel
leméhez hűen a növekedést szinte vallásos 
értékként becsülte; semmiféle további elv té
telezése nem volt szükséges számára csak 
azért, hogy enyhítse az elmélet nyers szóki
mondását. Ezt nevezte Marx Ricardo ciniz
musának. Ez az továbbá, amit Sztálin olyan 
képmutatóan „bírált” mint embertelen elmé
letet, és amellyel szembeállította minden 
szükséglet maximális kielégítésének „huma
nisztikus” (és teljesen képtelen) formuláját, 
amikor úgymond „megvitatták” A SZOCIALIZ
MUS GAZDASÁGI PROBLÉMÁI A SZOVJETUNIÓ
BAN című pamfletjét. (E vita során történt, 
hogy Jarosenko képviselte Ricardo nézeteit, 
javasolván a „termelés a termelésért” elmélet 
elfogadását, amely szerinte -  helyesen -  meg
felelően tükrözte a létező szocializmus gya
korlatát.) Számos késő XVIII.-kora XIX. 
századi gazdasági elméletben a központi je
lenség a „produktív” munka volt (az impro
duktívval szemben), miközben a gazdaság 
mechanisztikus vagy kinetikus felfogását fel
váltotta egyfajta moralizáló szociológia, mely 
számára nem a számszerűsíthető nettó ered
mény számított igazán fontosnak, hanem in
kább a növekvő termelés „társadalmilag di
cséretes” aspektusa. Keynesnél az ár- és bér
ingadozás összetett modellje az állami ser
kentéssel és beavatkozással együtt töltötte be 
a központi jelenség szerepét, míg Friedmann 
monetarizmusában a pénz forgásának feno
menológiai felfogása foglalta el a központi 
helyet. Mikor Friedmann kihívóan azt kér
dezte, hogyan határozható meg a dollár „va
lódi” értéke, ha elválasztjuk a valuták állan
dóan ingadozó világpiacának mutatóitól, ak
kor ez egy olyan fenomenológus kérdése 
volt, aki tagadta a „szubsztancia” kategóriá
jának érvényességét, és aki tárgyát a feno

menális szint „bizonytalanságára” akarta he
lyezni.

A tudatosan kiválasztott központi jelenség 
talán legjelesebb példája Marxnak a politikai 
gazdaságtanról adott filozófiai kritikája, mi
vel az áru és az árutermelés filozófiai elem
zése -  melyből az egész rendszer architekto- 
nikusan felépül -  egyszerre több funkciót is 
betöltött. Ez volt a marxi kritika szubsztanci
ája. Az áru szubsztanciája -  mint Marx olva
sói jól tudják -  az érték, mely használati és cse
reértékké kettéválva egy egész civilizációnak, 
a „kapitalizmusnak” magyarázatához szolgál 
alapul, Emellett az áru nemcsak a civilizáció 
strukturális magyarázóelveként jelent meg 
Marx elméletében, hanem azt is megmutatta, 
hogyan működik ennek dinamikája a mo
dern világban. Marx világértelmezésének di
namikus kulcsszava, mint tudjuk, „a termelő
erők növekedése”, olyan történelmi-ontológiai 
állandó, melyet az egyetemessé vált áruter
melés, a Piac egy ideig gyorsított, majd ké
sőbb gátolt. Végül pedig mind a radikális 
„praxisfilozófia”, mind a hasonlóan radikális 
kultúrkritika funkciói a központi jelenségből 
akadálytalanul fejlődtek ki. Az áru elemzése 
teremtette meg az alapot a kizsákmányolás 
„tudományos” elmélete számára (melyre az 
osztályharc politikájának hasonlóképpen „tu
dományos” alapjai épültek), valamint innen 
származott az árufetisizmus filozófiai fogal
ma, mely a modernitás kulcsfontosságú kul
turális szindrómája.

A létező szocializmus kritikai politikai gaz
daságtanának egyik legnagyobb hibája évti
zedeken át éppen a filozófiai fókusz hiánya 
volt, abban az értelemben, hogy nem azono
sította vagy tévesen azonosította az elemzés 
„központi jelenségét”. A harmincas évek 
Lángé-vitájában még élt bizonyos fokú filo
zófiai szellem, leginkább Hayeknek köszön
hetően, aki a piac vagy szimulált piac kérdé
sét határozottan John Stuart Műihez kötötte, 
a szocializmus és kapitalizmus esélyeinek 
mintegy száz évvel azelőtti megfogalmazásá
hoz. Az 1840-es években a fiatal Mill még lá
tott bizonyos érdemeket a szocialista indítvá
nyokban. Arra a következtetésre jutott, hogy 
a „kapitalizmus” és a „szocializmus” verse
nyében (ezeket ő nyilvánvalóan a modernitás 
dinamikus irányzataiként fogta fel) az lesz a 
győztes, amelyik több szabadságot kínál. Az
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1930-as években Hayek számára már kétség
telen volt, hogy a történelem megadta Mill 
kérdésére a választ: a piac szabadságot jelen
tett, a szimulált piac rabszolgaságot. Ebben az 
értelemben a Lange-vita filozófiai és nem 
pusztán technikai természetű volt. Az ezt kö
vető meddő polémiában azonban, ahol,,a ter
vezés ésszerűségének” és ezzel szemben „a piac 
ésszerűségének” technikai részletei kerültek te
rítékre, az elemzés középpontja fokozatosan 
elveszett, a „központi jelenség” azonosítatla- 
nul maradt, illetve -  ami még rosszabb -  a 
jelenséget tévesen azonosították. Ugyanis 
több okból is félrevezető és tényszerűleg hi
bás a „bomlás” eredőjeként a „piac megszün
tetését” tüntetni föl (annak ellenére, hogy a 
kritikai elemzések nagy részében ez a diag
nózis kulcsfogalma). Először is azért, mert „a 
piac megszüntetése” -  amint majd látni fog
juk -  csak dinamikus-kinetikus és nem struk- 
turális-deskriptív értelemben megfelelő ter
minus. Másodszor, mivel ez negatív termi
nus, nem használható magyarázóelvként ar
ra a jelenségre, mely jogot formált az „alter
natív civilizáció” rangjára. Harmadszor, mert 
ez a terminus nem jelöli a „létező szocializ
mus” polgárának leginkább elterjedt és rend
szeresen érzékelt gazdasági tapasztalatát (még 
akkor sem, ha a homo sovieticus viszontagsága
inak strukturális vagy dinamikus magyaráza
ta elméletileg megadható a hiányzó vagy in- 
adekvát piac terminusaival).

Iván Svitak, a Prágai Tavasz száműzött 
cseh filozófusa, egy 1987-es konferencián azt 
a megjegyzést tette -  bizonyára nem minden 
„féltékenység” nélkül -, hogy Magyarország 
teoretikus szuperhatalom. Ha ebben a dicsé
retben van valami igazság, akkor azt a ma
gyar ellenzéki gondolkodás azon része ér
demli meg, amely soha nem egyszerűsítette 
le „a szocialista gazdaság működésképtelen
ségének” megvitatását „a piacrendszer zavar
talan működésének” pusztán technológiai 
elemzésére. A magyar teoretikusok fáradozá
sai során „a létező szocializmus” politikai gaz
daságtanának „központi jelensége” végül fel
tárult. Most megérthetjük azt is, miért utasí
totta el Sztálin olyan hisztérikusan egy isme
retlen közgazdász infantilis ricardóizmusát, 
miért állította vele szembe saját, még infan- 
tilisabb tézisét minden szükséglet maximális 
kielégítéséről (a Szovjetunió népességének

legszörnyűbb szegénysége közepette). „A lé
tező szocializmus” kritikai gazdaságtanának köz
ponti jelensége a szűkösség és kontroll (az egyéni 
szükségletek felett), ahol a szűkösségnek egy
szerre három jelentése is van, Először is ez a 
szocialista törekvések fő célpontja, ami abban 
a büszke becsvágyban ölt testet, hogy felszá
molják a szűkösséget mint jelenséget az em
beri tapasztalás világából. Ez tehát az a telosz, 
melyet a szocialista gazdaság a maga számára 
kitűzött. Másodszor viszont ez elérhetetlen 
telosznak bizonyult, és a szűkösség nemcsak 
hogy továbbra is meghatározta a szocializmus 
metafizikai horizontját, hanem ezt az embe
rek a szűkösségek örökös és fojtogató vissza- 
visszatéréseként, hogy nyersen fogalmaz
zunk, szenvedésként élték meg. Harmadszor 
pedig mint kudarc, mint a népharag és láza
dás oka, a szűkösség mint hiány a végítélet 
és a memento móri üzenete volt az uralmon le
vő apparátus számára. Az üzenetnek persze 
le kellett süllyednie e réteg kollektív tudat
alattijába, mivel az az öntelt hit vezérelte, 
hogy a túléléssel történeti küldetést teljesít.

2

A „szűkösség” túl széles kategória ahhoz, 
hogy egy bizonyosfajta gazdaság elmélete 
számára központi értelmező jelenségként 
szolgáljon, mivel mindenfajta gazdasági szer
veződés valamilyen módon a „szűkösségre” 
irányul. Ha a „természet” többet adna szá
munkra, mint amire bármely adott pillanat
ban szükségünk van, és ezt rendszeresen és 
tökéletesen befejezett formában adná, akkor 
nem lenne szükség sem termelésre, sem gaz
dálkodásra. így tehát a következőkben a 
„szűkösséget” specifikusabb értelemben kell 
használnunk. Emellett világosan meg kell kü
lönböztetni a „szűkösségből adódó hiány” 
(scarcity, a továbbiakban „szűkösség”) és az 
„ellátatlanságból adódó hiány” (shortage, a 
továbbiakban „hiány”) kategóriákat.

A kettő között a fő különbség az, hogy a 
„szűkösség” a limes jelensége (és kategóriája) 
-  vagyis a bőségre és teljes megelégedettség
re irányuló emberi erőfeszítések határának 
kifejezője, annak a határvonalnak, melyen 
túl a sohasem elérhető, de mindig keresett 
Schlaraffenland vagy El Dorado terül el; míg a
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„hiány” az „áradat” kategóriája, mely a ter
melt áruk folyamában a javak „kiáradására” 
vonatkozik. Mint olyan, a „szűkösség” fogal
mában mindig benne volt egyfajta erős „haj
lam" arra, hogy gazdasági kategóriából me
tafizikaivá változzon át. Apremodern korban 
és az egyházatyák keresztény gazdaságelmé
letében a szűkösség az emberi végesség jelké
pe volt, mely a földi halandót -  az emberi ter
mészet bűnössége miatt -  megérdemelten 
sújtotta. Maga az a tény, hogy a keresztény 
mitológiában a munka büntetés volt és egy
szersmind a folytonosan kötelező bűnbánat 
aktusa, sokat elárul a szűkösség jelentéséről 
ebben a megközelítésben. Modern viszonyok 
között azonban a szűkösség forrásának azt te
kintették, hogy a természet végtelen, míg az 
emberi eszközök igencsak korlátozottak a ter
mészet forrásainak kihasználása és elsajátítá
sa során. Ezt a nézetet azonban egy, az előző
vel ellentétes és nagyjából optimista attitűd 
jellemezte. (Bizonyos kivételektől eltekintve: 
hiszen az emberi tudás megalapozásának 
módja Kantnál értelmezhető a jelen problé
ma szempontjából egyfajta figyelmeztetés
nek, hogy mindig és minden szemszögből 
van az emberi erőfeszítéseknek lim ese .) A mo- 
dernitás szűkösséggel szembeni optimizmusa 
abban a fausti reményben (vagy hiúságban) 
öltött testet, hogy lehetséges minden határon 
túllépni és mindenfajta (gazdasági, episzte- 
mológiai, érzelmi stb.) szűkölködést eltörölni.

Amit a szűkösség körülírásakor mindkét 
megközelítés figyelmen kívül hagyott vagy 
„fétisszerűen” elrejtett, az az a felismerés 
volt, hogy ez a fajta szűkösség nem isten által 
ránk mért vagy „természetes” konstelláció, 
mely az emberi erőfeszítésektől független, 
nem pusztán az emberi létnek egy külső aspek
tusa, hanem szorosan összefügg az emberi 
erők szegényességével, illetve bőségével. Pre- 
modern viszonyok között a tudomány hiánya 
vagy legalábbis gyengesége az emberi fajt 
védtelenül kiszolgáltatta a természet haragjá
nak, és az emberi létet gazdaságilag a létmi
nimum szintjére redukálta. Ezen a szinten a 
szűkösség az emberi zarándokút örökös úti
társának tűnt, bár volt az életmódoknak egy 
meglehetősen nagy csoportja, mely mindig 
mentes volt a szűkösségtől a premodern kor
ban, sőt amely még a modern kor emberénél 
is kevésbé „szűkölködött”. Ugyanis a hegeli

Úr-Szolga dialektika furcsaságaihoz hozzá
tartozott, hogy az Úr, aki uralkodott és soha
sem dolgozott, nem szűkölködött semmiben. 
Marx azon megjegyzése, hogy a gyomor a ki
elégülés végső határa, egyrészt azt jelentette, 
hogy a „gyomor világa” korlátolt és közönsé
ges, mivel könnyen kielégíthető, másrészt 
azonban azt is mutatta, hogy valójában kielé
gíthető lehetne. Ez utóbbi jelentésben azok
nak az élete, akiknek a gyomra olyan mérté
kig kielégült, amin túl nem lehetséges emberi 
élet, nem tartozott a szűkösség világába. De 
ugyanezen okból nem jelentette ez a jövőt 
sem. A „haladás” és a „munka” két különbö
ző értelemben hozta be a modern ember éle
tébe a szűkösséget. A „haladás” azt írta elő, 
hogy örökre elégedetlenek legyünk jelen 
helyzetünkkel, és ezért szükségleteink (kép
zeletünk működése) állandóan elébe vágjon 
mindannak, amit a tudomány és a technoló
gia valóságosan nyújtani tud számunkra. A 
haladás emez örökre kielégítetlen és kielégít
hetetlen lényegének értelmében igaz tehát, 
hogy a szükségletek a tudományos és tech
nológiai fejlődést sarkallják és ösztönzik. 
Másrészt a „munka” a szükségletek sokrétű
ségét teremti meg, amelynek többé nem vég
ső határa a gyomor, és ahol a dolgok (az em
ber saját erőforrásai, erősségei, energiái, ide
je stb.) személyes „könyvelése” és számbavé
tele elengedhetetlen. Azonban a könyvelés és 
számbavétel önmagában is a szűkösség jele. 
Elvben a szűkösség száműzhető lenne a mo
dern ember életéből, amennyiben a „haladó” 
képzelet (mely mindig egy lépéssel a szükség
letek kielégítése előtt jár) végleg befagyaszt
ható lenne, akár a szükségletek kifejeződése 
feletti állandó diktatúrával, akár pedig egy
fajta agymosással, mely ijesztőbb lenne a to
talitarizmus agymosásánál is, tehát például a 
genetikus kód megváltoztatásával. Ez nem le
hetetlen, de ára, a szabadság elvesztése, mely 
e folyamatok velejárója lenne, nem igényel to
vábbi fejtegetést. Afelől sem lehet semmi két
ségünk, hogy a „szűkösségből adódó hiány” 
emez erőszakos megszüntetése a modernitás 
technológiai fantáziáját is megbénítaná.

Az „ellátatlanságból eredő hiány” más
részt, mint az „áradat” kategóriája, túlzottan 
konkrét és pragmatikus ahhoz, hogy metafi
zikai entitássá formálódjék. Ez a fogalom 
egyébként a V ilágpiac jellemző szüleménye.
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Mikor az árutermelés és a csereérték általá
nossá válik, és uralja a világot, a „piac” min
denütt jelenlevővé és jelképessé válik abban 
az értelemben, hogy ott van mindenhol, de 
nem kötődik semmiféle konkrét helyhez töb
bé. A „mindenütt ottlétének persze ára van: 
mivel a vásárló többé nem tapasztalható meg 
a maga közvetlen-fizikai valójában, mindig 
vannak hibás számítások a fizetőképes keres
let megítélését illetően. Az effajta félreszámí- 
tások okozzák aztán egyrészt a túltermelést, 
másrészt az ellátatlanságból fakadó hiányt, A 
piacnak azonban megvan az a rugalmassága, 
hogy valamelyes külső közbelépésre támasz
kodva alkalmazkodni tudjon ahhoz a helyzet
hez, melyet saját téves értékelése eredménye
zett, és megszüntesse a hiányt. A piac tehát 
nem a szűkösség tagadása, hanem éppen an
nak posztulálása (a dinamikus piacrendszer 
olyan inherens kategóriáival, mint például a 
növekedés, a technológiai haladás, a techno
lógiai fejlődés mindenkori állapota előtt járó 
szükségletek); míg a piac az ellátatlanságból 
eredő hiány tagadása, legalábbis annak kell 
lennie normális körülmények között.

A „szűkösség” mint gazdasági jelenség pár 
excellence két irányzat találkozási pontján je 
lenik meg. Az egyik az, melynek során a bő- 
vítetlen újratermelés és a stagnálás gazdasá
gai átalakulnak az állandó növekedés gazda
ságaivá (amit -  miként azt Michel Henry 
megjegyezte -  a profitra irányuló motiváció 
és a Galilei-féle „tudományos-technológiai gépe
zet” egyesítése tett lehetővé); a második pedig 
az egyetemes szabadságjogok elismerése és 
bevezetése a gazdasági életbe. Elvben tehát 
mindenki szükségletét figyelembe kell venni 
mint potenciális jogot, és mint olyat a „társa
dalmi termelés” vezérfonalának kell tekinte
ni többnyire akkor, mikor fizetőképes a ke
reslet, de néha akkor is, mikor nem az (az 
egészségügy esetében). Ez a tény olyannyira 
felgyorsítja a modern gazdálkodásban a (fel
ismert) szükséglettel, kereslettel és elvárások
kal kapcsolatos elemeket, hogy semmilyen 
profitra orientált „tudományos-technológiai 
gépezet” nem tud lépést tartani az öngyorsí
tó ritmussal. (Az az állítás, hogy a tudomány 
nem tud lépést tartani a szükségletek gyor
suló növekedésével, természetesen nem egy 
„tudományosan igazolt” tétel, inkább a dol
gok jelenlegi állásának tapasztalati megfigye

lése, és semmi sem „bizonyítja”, hogy ne le
hetne másképp.)

A kapitalista gazdasági szerveződésnek a 
legfontosabb pozitívuma az azt megelőző 
gazdaságtípusokkal és a modern versenytárs
sal, az államszocializmussal szemben talán az 
volt, hogy rugalmasságával és sokrétűségével 
mindig át tudta alakítani az önmagát létre
hozó „szűkösséget” (mely önmagában nega
tív értelmű, hézag) egyfajta pozitív elvvé, a 
rendszer egyik legfontosabb dinamikus haj
tóerejévé. Bizonyos értelemben a kapitalista 
gazdasági rendszer egy kisebbfajta csodát 
hajtott végre, s a „szűkösséget”, az örök on
tológiai átkot, a mindig telhetetlen vágyaink 
és mindig korlátozott erőink összetévesztésé- 
ért ránk mért metafizikai büntetést a gazda
sági motiváció választott, „szabad" elveként 
tudta felmutatni. Ez elsősorban úgy történt, 
hogy az önmagát létrehozó „szűkösséget” 
úgy mutatták be, mint szükséges antropoló
giai motivációt a homo economicus számára, va
lami olyat, amit az egyénnek magáévá kell 
tennie, és el kell fogadnia mint „normálist”. 
A kapitalista modernitás megveti a Schlaraf- 
fenlandot, annak az aranykornak az utópiá
ját, ahol a természet „adakozik”, és mi 
passzívan fogyasztunk. A protestáns etika a 
kapitalizmus beépített morális dimenziója, 
elengedhetetlen alapelve, melynek értelmé
ben nincs ingyenebéd, és komoly erőfeszíté
seket kell tennünk mindenért. Nem nagyon 
lehet kétséges, hogy az a történelmi teljesít
mény, melynek során a vándorló-nomád em
beriség letelepedetté vált, a vidék egyre in
kább városiassá, az alapvetően mezőgazda
ságra alapuló világot pedig a városok világá
nak döntően ipari jellege váltotta fel, csak 
úgy valósulhatott meg, hogy a „szűkösség” 
hajtóerővé, gazdasági ösztönzéssé vált, Ez azt 
jelentette, hogy előtérbe került az ember al
kotóképességeinek állandó növelése mint po
zitív elv és gyakorlat, melyet a szocializmus 
kritikátlanul hozzáigazított saját -  hasonló
képpen fausti -  politikai és társadalmi fantá
ziavilágához. Ebből viszont az is következett, 
hogy kifejlődött az emberiség szinte minden 
fontosabb kulturális betegsége (egy kivétel
lel). Kialakult annak a kultusza, hogy pro
duktív-technológiai lehetőségek győzelemit
tas megteremtésével és azok ritmusának hisz
térikus felgyorsításával győzzük le a „szűkös
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séget”; ez a kultusz pedig létrehozta a mun
kaneurózisokat és a patologikus szomjúságot 
az anyagi fogyasztás soha nem szűnő körfor
gása és a korlátlan hatalom iránt.

De van még egy különös és különösen ve
szélyes kulturális betegség, mely nem a szű
kösség legyőzésének kultuszából ered. Ellen
kezőleg, éppenséggel az ellentéte volt annak 
a betegségnek, melyet a szűkösség elleni kul
tusz talált fel: ez pedig a csömör. A kapitalista 
termelés fausti szűkösségellenes irányultsága 
azért is fokozódott, hogy megküzdjön a gyors 
és állandó kielégülés tehetetlenségével, mely 
komoly fenyegetést jelent a civilizáció számá
ra. Akik szüntelenül a munka termelékeny
ségének kapitalista növelése mint kizsákmá
nyolás ellen és a „fogyasztás vallása” ellen 
szónokolnak, és akik helyesen kimutatják az 
ebből következő morális és pszichológiai tor
zulásokat, hajlamosak elfelejteni az ellenkező 
veszélyt, mely legalább olyan kiterjedésű és 
mélységű: a társadalmilag létrejött csömört a 
velejáró és iszonyúan romboló tünettel, a tö
meges kábítószer-élvezettel, melynek köre 
egyre tágul. Ez az ellenkező veszélyről való 
megfeledkezés annál is inkább meglepő, mi
vel olyan korban élünk, mikor e probléma 
éppen azokban az országokban kerül a tör
ténelem napirendjére, melyek a legfejlettebb 
kapitalista gazdasággal rendelkeznek. A hat
vanas évek radikális mozgalmai a fogyasztói 
társadalommal vitázva megkérdőjelezték a 
munka iránti köznapi motivációt a kapitalis
ta-fogyasztói gazdaságban, s ezt nagy kritikai 
lendülettel és éleselméjűséggel tették, de 
anélkül, hogy képesek lettek volna e motivá
ciót bármivel is helyettesíteni. A mestersége
sen létrehozott eksztázis és a munkára irá
nyuló motiváció megkérdőjelezése, valamint 
a csömör, mely ebben a vákuumban tömege
sen tör elő, szorosan összefügg. Mára a mes
terséges eksztázis kultusza jóval túllépte az 
intellektuális kritikusok köreit, és egyes or
szágokban -  elsősorban az Egyesült Államok
ban -  népbetegséggé vált; ennek ellenére to
vábbra is olyan problémának fogják fel, me
lyet technológiai, illetve jogi úton kell kezel
ni, és nem olyan kulturális szindrómaként, 
mely a protestáns munkaerkölcs romjaiból 
nőtt ki. A jelenlegi tömeges kábítószerkultusz 
egyfajta reakció és hamis orvoslás arra a „csö
mörre”, mely a kielégülés előtt még S ch la ra f-

fe n la n d ;  azoknak a saját maguk létrehozta bé
nultsága, akik nem hisznek sem a kielégülés 
lehetőségében, sem abban, hogy érdemes ér
te erőfeszítéseket tenni. Ez a protestáns mun
kaerkölcs végét jelenti, egyszersmind drámai 
kihívás a kapitalista üzlet sikeres működésé
nek (sőt a számunkra civilizációként ismert 
képződménynek is).

A szocializmus minden formájában éppen 
az -  antikapitalista -  „szűkösségellenes” kihí
vást választotta, és három követeléssel állt 
elő. Először is, a szocializmus azt állította, 
hogy a szűkösség elfogadása olyan ontológiai 
adottságként, mely nem szüntethető meg az 
emberi életben, csupán a kapitalizmus „ideo
lógiájának” egyfajta vallási csökevénye; ezért 
van az, hogy a „szűkösség ténye” olyannyira 
megfelelő alap a protestáns munkaerkölcs 
számára. Azonban ha egyszer egy emancipált 
társadalmi szervezet a profitmotiváció alól 
felszabadított tudomány mellé sorakozik fel, 
a helyzet teljesen más lesz. Másodszor, a szo
cialisták -jogosan -  mindig is állították, hogy 
van egyfajta félreérthetetlen ta r tu ffé r ia  ab
ban, hogy a kapitalizmus uralkodó ideoló
giája pozitívan értékeli a szűkösséget: azok 
üdvözölték a szűkösségben rejlő erényeket, 
akik sosem ismerték a „jó élethez” szükséges 
legfőbb áruk hiányát vagy elégtelenségét. 
Végezetül, a szocialisták mindig azt mond
ták, hogy elérkezett az az idő a modernitás
ban, a (politikai, társadalmi és technológiai) 
forradalmak e korában, amikor a lehetősé
gek és a politikai akarat egyaránt megvannak 
ahhoz, hogy megoldják vagy megszüntessék 
„a szociális kérdést”, ami nem más, mint a 
szűkösség, melyet a döntő többség sérelem
ként él meg.

A H o g y a n  l e h e t s é g e s  k r it i k a i  g a z d a 
s á g t a n ? leírja a legösszetettebb -  a marxi -  
elméleti kihívást a szűkösségre. A szerzők sze
rint Marx elméletében a kiindulástól kezdve 
volt egy belső dilemma. A használati érték és 
a csereérték elméleti megkülönböztetésével 
Marx állítólag bevezette a természeti és a tár
sadalmi-történeti közti feszültséget rend
szerébe: a használati érték állt így a „termé
szet” helyén (az Ember „természeténél fogva” 
a szükségletek korlátozott mennyiségével 
rendelkezik, mely kielégíthető a hasonlóan 
korlátozott mennyiségű „természetes kielégí
tési forrásokkal” avagy használati értékek
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kel), míg a csereérték jelentette a történel
met. Egészen a kapitalizmusig az emberi ter
melés hatóköre és mennyisége túlzottan kor
látozott volt ahhoz, hogy elegendő mennyi
ségű kielégítési forrással szolgáljon; az „em
beri természet” a történelem börtönének ke
retei közé volt zárva, és lehetőségei erősen 
korlátozottak maradtak. Ámde a kapitalista 
termelés többszörös forradalmával a bőség 
elvont lehetősége, a használati értékekkel 
minden emberi szükséglet kielégítésének le
hetősége elérkezett. Hogy ez miért maradt 
meg éppen csak elvont lehetőség, az annak 
a körülménynek tulajdonítható, hogy az uni
verzális és mindent átfogó piac csak fizetőké
pes szükségletekre termelt használati értéket, 
tehát csak olyan dolgokat, amelyek ugyanak
kor csereértékként is szolgáltak. A csereérté
kek „eldologiasított” (történeti) emberi ter
mészete elfedte és elnyomta a „valódi” (ter
mészetes) emberi természetet, mely a konk
rét használati értékbe volt beleágyazva. A szo
cialista fordulat innen a „természetes” embe
ri természet (melynek anyagi kifejeződése a 
használati értékek összessége) félszabadítá- 
sát-előásását jelentette a csereérték vagy vi
lágpiac történeti és eldologiasult emberi ter
mészetének fojtogató felszíni rétege alól. Ha 
ez egyszer megtörténik, elértük a valódi jó 
létet abban az egyszerű értelemben, hogy 
először a történelem folyamán a termelés a 
„valódi”, de korlátozott mennyiségű haszná
lati értékekre való figyelemmel szerveződik 
(és nem a csereértékek és a profit nevében); 
továbbá hogy -  szintén a történelemben elő
ször -  e használati értékek elég nagy számban 
termelhetők ahhoz, hogy a „természetes” 
emberi szükségletek teljesen kielégüljenek. 
Ennek eredményeképpen a marxi forgató- 
könyv szerint a szociális kérdés nem egysze
rűen „megoldódna” (ez túlságosan banális 
volna), hanem „eltöröltetne”, kiürítvén he
lyét a történelemben. Ugyanakkor e drámai 
fordulat a világpiac roncsai alól elő fogja ásni 
a gazdasági ésszerűség valódi elvét, az Álta
lános Munka elvét. Ennek egyedüli lényegi 
tényezője pedig az újratermeléséhez szüksé
ges idő, melynek értelmében a társadalmi új
ratermelés és így a jövő is tervezhető lenne.

Ezzel szemben a H o g y a n  l e h e t s é g e s  k r i 
t i k a i  GAZDASÁGTAN? szerzői, Marx kritikusai, 
a következő ellenérveket vetették fel. Marx

álláspontja először is magában foglalja, hogy 
a használati értéket természetesnek tekint
jük, ám ez távolról sem elfogadható tétel. A 
valóságban a használati értékek „a történe
lemben állnak”, miként a számukra való ter
melési módok és a kielégítés módjai is. A mo- 
dernitás komplex használati értékei számára 
termelni rendkívül költséges folyamat, és tel
jesen más, mint a „naturalista” Marx leegy
szerűsítő értelmezése. Másodszor, Marx elkö
vette ilyen módon az éppen ellenkező hibát 
is, azt, amelyért ő maga hibáztatta a „burzsoá 
közgazdászokat”: a vagyon forrásainak tár
gyalása során megfeledkezett a természetről; 
az ő felfogásában is a vagyon egyedüli kút- 
forrása a munka. Amennyiben Marx komo
lyan számolt volna a „természettel”, ponto
sabban a természeti források kimerithetősé
gével, egy természeti forrás helyettesítésének 
nehézségeivel stb., akkor tudatában lett vol
na a bőség akadályainak és ama feladat 
összetettségének, hogy a használati értékek 
amaz állítólagosán korlátozott mennyiségére 
termeljünk, mely (minimális történelmi vál
tozatokkal) a „valódi” emberi szükségletek ki
elégítéséhez szükséges. Azonban még ha el
fogadjuk is Marx premisszáit -  folytatták a 
kritikusok -, és a munkát mint a jólét kizá
rólagos forrását tekintjük, a határtalan bőség 
eljövetele és a szűkösség vége akkor sem kö
vetkezhet be. A végső határ a munkaidő szű
kössége, hiánya, mivel a számításba jöhető 
embereknek bármely pillanatban csak egy bi
zonyos korlátozott mennyisége adott, akik 
végre tudnak hajtani termelőfeladatokat egy 
szintén konkrétan adott, tehát korlátozott 
időmennyiség alatt; és a munkaidő korláto
zott birtokosainak emez összességével áll 
szemben a kimeríthető természet. Ez valójá
ban hibás gondolatmenet, mivel hallgatóla
gosan elfogadja Marx pre-kritikai-metafizikai 
álláspontját, és elkerülhetetlenül hamis kö
vetkeztetést von le belőle. A munkaidő -  vagy 
a termelés konkrét és korlátozott végrehajtói, 
akik munkaideje ugyanúgy korlátozott, mint 
összességük -  sohasem állnak szemben egy 
határtalan természettel mint olyannal, mely 
magábanvaló dolog, vagyis elérhetetlen szá
mukra. Amivel valóban szembekerülnek, az 
a konkrét és korlátozott természet, ahogyan 
azt a konkrétan adott természettudományok 
eléjük tárják, mindig egy bizonyos, a tudó-
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mányok állásának megfelelő szintű technoló
gián keresztül. Ebben a konfrontációban 
egyik szereplő sem korlátok nélküli; mind
egyik valamiképpen korlátozott. Többnyire 
illeszkednek egymáshoz -  egyebek között ab
ban az értelemben is, hogy a munka végre
hajtóinak elegendő mennyiségű rendelkezés
re álló munkaidejük van ahhoz, hogy meg
oldják azt a bizonyos problémát, melyet a 
„természet”, vagyis a tudomány és a techno
lógia mér ki rájuk. (Az a forgatókönyv, mely 
szerint a természettudományok elméletileg 
megoldott problémája nem fordítható le a 
technológia nyelvére -  egy darab „önmagá
ért való természet” nem változtatható át „szá
munkra való természetté” - , inkább kivételt 
képez, mintsem szabályt.) A végső következ
tetés az, hogy Marx javaslata egy olyan gaz
daságra, mely a tiszta munkaidő elszámolá
sára épül, és amely kizárja a piac közvetítő
szerepét, teljes képtelenség.

Marx álláspontjának és emez álláspont 
bölcs és elmés kritikájának labirintusai azért 
voltak fontosak, hogy bemutassák: sem a szű
kösség „oka” (strukturális helye), sem annak 
funkciója nem ragadható meg a két egymás
sal versengő modern gazdaságban adekvát 
módon a marxi metafizika terminusaival. 
Más irányba kell tehát néznünk. Az első ki
jelentés szükségképpen negatív: a meglehe
tősen általános nézettel ellentétben, a mo
dern gazdaságban a szűkösség „oka” nem 
„természetes”. Ezen állítás legfőbb bizonyí
téka a malthusiánus fiaskó. Ma többszörösen 
túllépjük a Malthus jósolta népességnöveke
dési szintet, mégis nagyobb mennyiségű élel
miszert termelünk, mint amennyi elégséges 
az emberiség fennmaradásához, Ha vilá
gunkban van éhezés, akkor azt az ember te
remtette, és nem „természeti szűkösség” 
okozta. A szűkösségérv, mely olyan jellemző 
volt a XIX. századra, kezd eltűnni a környe
zetvédelem tárházából is: manapság nem 
annyira „kifogyunk a természeti források
ból”, mint inkább visszaélünk velük, szeny- 
nyezzük és romboljuk a természetet, A szű
kösség „oka” mesterséges. A szűkösség „okát” 
(vagy jobb kifejezéssel élve: strukturális he
lyét) a „haladás” elmélete és gyakorlata, va
lamint a dinamizmus igénye teremtette meg 
a modern világban. Heidegger büszke arra, 
hogy filozófiája mentes a modern filozófia

legnagyobb betegségétől, a „technológiai 
képzeletvilágtól”; mottója -  „A lles fdngt mit 
dér Zukunft an” (,Minden a jövővel kezdődik”) -  
mégis a modern termelés alapelve. A ter
melés szempontjából -  csakúgy, mint más 
szempontból is -  a modernitás strukturáli
san a jövő felé fordul, melyet mint valami 
jobbat, gazdagabbat, nagyobbat, kényelme
sebbet fognak fel, amelyet jobban áthatnak a 
tudomány és technológia csodái, mint a je
lent. Ez nem pusztán egy „ideológia”, amit 
akaratunktól függően elejthetünk, A hala
dásban való hit, a jövőreorientáltság és a di
namizmus keresése („a forradalmi karakter”) 
együtt alkotják a modernitás conditio sine qua 
nonykL ahhoz, hogy folytassa igencsak termé
szetellenes létezését. Faust érzése helyes volt: 
ha csak egyszer is kimondja, hogy „Verweile 
doch, du bist so schön” („Oly szép vagy, 6, ne szállj 
tovább’’ -  Kálnoky László fordítása), ha meg 
akarja állítani a felfelé törekvés ciklusát, ak
kor saját létét mint tervet, mint az archetipi- 
kusan modernet ássa alá. De csak ha megál
lítjuk ezt a pillanatot, csak ha hibernáljuk a 
jelen szükségleteit, és „öröknek” vagy „ter
mészetesnek” kiáltjuk ki őket, akkor szüntet
hetjük meg a „szűkösséget”, mert csakis ak
kor tudunk a jelen szükségleteire termelni. 
De mélyebb értelemben még ez is lehetetlen, 
mert a modernek képzeletének „társadalmi 
intézményébe” a jelen örök túllépésének igé
nye már beépült. És emez egyedi, ámde dön
tő szükséglet miatt csak annyiban tudunk ter
melni, amennyiben saját magunk posztulál- 
juk a „szűkösséget”. Mert anélkül, hogy a jö
vőt haladóbbnak tételeznénk fel abban az ér
telemben, hogy azt nagyobbnak, gazdagabb
nak stb. tekintjük, valamint anélkül, hogy a 
jelent szűkösséggel telinek látnánk pontosan 
abban az értelemben, hogy még nem va
gyunk a jövőben, nincs modern termelés, 
sem technológiai újítás, sem motiváció a 
munkára.

A szűkösség minden premodern termelési 
típusban mint ontológiai határ jelentkezett, 
vissza-visszatérő éhezések, járványok, termé
szeti katasztrófák formájában, melyek ellen 
egyáltalában nem volt védekezés. A feljegy
zett történelem legnagyobb részében az em
beriség többségének sorsa a puszta biológiai 
túlélés határán való állandó ingadozás. Emel
lett mindez a természet ténykedésének tűnt,



Figyelő • 1611

egy tőlünk idegen és felettünk álló hatalom 
művének, mellyel semmit sem tehetünk. A 
modernitás azonban drasztikusan megváltoz
tatta a szűkösség státusát azzal, hogy egyesí
tette az univerzális, profit- és növekedésori
entált gazdasági szerveződést a „tudomá
nyos-technológiai gépezettel”. így ma még a 
számszerűen erőteljesen megnövekedett em
beri faj sem lett arra kárhoztatva, hogy 
egyfajta biológiai határmezsgyén éljen, és 
amennyiben bizonyos nagy csoportok még 
ma is ezt teszik, könnyen találnak szociális 
magyarázatot vagy bűnbakot a helyzetre. En
nek eredményeképpen úgy tűnik, a szűkös
ség ember alkotta dolog, nem pedig termé
szeti és végzetes hatalom. Továbbá -  mint 
említettük -  a szűkösség a modern termelés
ben te losszá  változott át (azzá a céllá, hogy ter
meljünk meg holnap mindent, ami ma ben
ne van a mesterségesen felkeltett társadalmi 
képzeletben, de amely igényre még nem ter
meltünk). Emellett ez kollektív és személyes 
motivációként is szerepet játszik: a történe
lemben először, a szűkösség legyőzése meg
valósítható javaslatnak és így a munka kifize
tődő életmódnak tűnik. Akár összefüggött ez 
a fajta motiváció a protestáns munkaer
kölccsel, akár nem, mindenképpen úgy tű
nik, hogy elég hosszú ideig működött önál
lóan is, és a belső felbomlás tüneteit csak 
most mutatja. A szűkösséget azonban -  mint 
azt már kimutattuk -  sohasem lehet nyeresé
gesen leküzdeni; inkább csak mesterségesen 
újként tételezni. (A „mesterséges” itt és má
sutt a szövegben nem ahelyett áll, hogy „a 
modern világ természetétől idegen”; hanem 
inkább leírja a modern világot, mely a pre- 
modernnel ellentétben egyfajta „természetel
lenes” -  és ebben az értelemben mesterséges 
-  rend.) A modernitás ugyanis a következő, 
örökké bővülő ciklusban él: a szűkösség ter
melése -  termelés a szűkösség leküzdésére -  
a szűkösség újratermelése. Ez a körforgás 
szolgáltat motivációt a termelésre, és ez teszi 
az emberi elmét immúnissá az önpusztító 
csömör ellen a társadalom átlagos tagjai ré
szére, valamint ez tartja „üzemben” a föld 
növekvő népességét; ez a körforgás az, és 
nem a javak valamiféle fiktív mennyisége, 
mely a szükségletek tervezett mértékét meg
haladja, sem pedig bármiféle statikus Schlar- 
a ffe n la n d , ami garantálja a modern világ to

vábbélését és (viszonylag) jó  egészségét. A 
modern gazdaság két rivális rendszerének 
belső elfogadhatóságát vizsgálva nem az a 
legfőbb kritérium, hogy milyenek a tömeg- 
termelés kvantitatív eredményei az egyes 
gazdaságokban, hanem hogy miképp tudnak 
megküzdeni e gazdaságok a szűkösséggel.

Hogy megértsük, miért volt a kapitaliz
mus oly sikeres a szűkösség kezelése során, 
fel kell használnunk két fontos kategóriát, a 
„vertikális" hiány fogalmát a „horizontális” 
hiánnyal szemben, mely terminusokat Kor- 
nai János műve vezette be. A hiány akkor tű
nik vertikálisnak, mikor a népesség -  azok, 
akiknek képzeletét egy bizonyosfajta fogyasz
tás felé irányították, de akik nem találják erre 
a megfelelő „célpontot” -  strukturálisnak 
tekinti a hiányt, melyet maga az establish- 
ment okozott, és a „feljebbvalókra” hárítja a 
felelősséget, akik a helyzetet előidézték. Mi
vel éppenséggel a domináns modern képze
letvilágból következik, hogy a szűkösség és 
annak ellentéte egyaránt ember teremtette 
helyzet, és nem a természet rendelése, ezért 
ha a vertikális hiányok sokáig tartanak, és ha 
a társadalmi berendezkedés egészére jellem
zők, akkor egyre inkább az eluralkodó irra
cionalitás érzése lesz úrrá a társadalomban. 
Ezzel ellentétben a hiány horizontális, ha az 
ember rendszeresen megtalálja a megoldást 
azon a szinten, amelyen a hiány jelentkezik 
(az ember nem talál meg egy bizonyos áru
cikket az egyik üzletben, de megtalálja egy 
másikban). A horizontális kielégülés lehet hi
potetikus és nem valóságos, de a társadalom 
átlagos tagjának kell, hogy legyen bizalma 
abban, hogy a hiány megszüntetése (a szük
séglet kielégítése) horizontálisan lehetséges 
bármikor, amikor csak akarja.

A kapitalizmusnak sikerült a hiányok dön
tő többségét mint horizontális hiányokat fel
mutatni, vagyis mint olyan hiányokat, me
lyek valóságosan vagy hipotetikusan felszá
molhatók azáltal, hogy ráakadhatunk a kere
sett árukra, még akkor is, ha a hiány (mint 
például a jó egészségügyi ellátás hiánya szá
mos országban) valójában „vertikális” volt. Ez 
két oknál fogva történt így. Először, a „csak 
fizetőképes szükségletre való termelés” társa
dalmilag igazságtalan elv lehet, mely mögött 
a fizetésképtelen és ezért elvetélt vágyak és 
kívánságok egész temetője bújik meg, De ez
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a számbavételt és a kalkulációt (az „eszközül 
szolgáló racionalitást”) legalább olyan mérté
kig lehetővé teszi, hogy (a fizetőképes szük
ségletekkel szembeni) időnkénti hiányok a 
horizontális szinten maradnak, és ritkán tűn
nek vertikálisnak és strukturálisnak. A kapi
talizmus máskülönben problematikus józan
sága és erős utópiaellenes hajlama kifizetődik 
ebben a tekintetben: míg a fizetésképtelen 
szükségleteket álmodozásnak nyilvánítják és 
kifejeződésüket „üres utópiának”, addig a fi
zetőképes szükségleteket elismerik, ráirányít
ják a termelést, az „egyedüli valóság” rang
jára emelik őket, és kielégítésük folyamatá
ban a hiányok valóban horizontálisak marad
nak. (Ez szilárd strukturális okokból történik 
így: ha a profit motiválta rendszer szisztema
tikusan képtelen lenne a javak szolgáltatásá
ra, akkor egyszerűen összeomlana.) Másod
szor, a kapitalizmus szkeptikus utópiáé llenes- 
sége lehetővé tesz egy bizonyos fokú szóki
mondást, melyet az abszolutista szocializmus 
öncenzúrázott és neurotikus módon elnyo
mott: a növekedésről be lehet vallani, hogy 
megteremt egy bizonyos fajtájú „stimuláló 
szűkösséget”. Ez a szembenézés a tényleges 
helyzettel az oka annak, hogy a strukturális 
termelés, a szűkösség leküzdése és újrater
melése a jóléti piaci társadalmakban horizon
tális és nem vertikális hiányként jelenik meg. 
Ezért ezt ott feszítettség és ösztönzés gyanánt 
élik meg, bár válhatna szenvedéssé is, és 
időnként valóban azzá is válik.

Az államszocializmus a szűkösség központi 
problémáját azzal a szilárd elhatározással cé
lozta meg, hogy egyszer s mindenkorra meg 
is oldja a problémát. A szocializmus minden 
főbb ígérete kapcsolódott a szűkösség teljes 
eltörlésének előfeltevéséhez. Egyszerű, de 
igen népszerű szinten a szűkösség mint „a 
szociális kérdés” csapódott le, és a szocializ
mus azt az ígéretet tette, hogy meghozza a 
szociális kérdésre a végső megoldást. Ugyan
akkor ez a hőstett p o in t  d 'h o n n e u rnek tűnt a 
szocialisták számára, különösen mivel a kapi
talizmus, a termelésnek ez a forradalmi mód
ja, láthatóan nem tudta megvalósítani fausti 
álmait a teljes bőség társadalmának eljövete
léről. Továbbá a feladat nemcsak Kari Marx 
számára tűnt könnyen végrehajthatónak, ha
nem az átlag szocialista számára is. Az általá
nos vélekedés szerint a kapitalista iparosodás

megfelelő fegyvertárat teremtett magának 
ahhoz, hogy uralja a természetet. A modern 
ember nem lett szűkösségre kárhoztatva a 
természet ellenségessége és szűkmarkúsága 
miatt. Az egyedüli akadály a helytelen társa
dalmi berendezkedés, a kapitalizmus volt. 
Ezt azonban helyre lehetett hozni egy politi
kai gesztussal: a proletárforradalommal.

A szocialisták, beleértve legnagyobb elmé
iket is, kevéssé törődtek tervük belső dilem
májával, vagyis azzal a problémával, hogy ha 
a szűkösséget valóban el lehet törölni, a nö
vekedés és általában a modernitás dinamiká
ja  szintén megszűnhet, Azt hitték, hogy meg
adták az elméleti választ a kérdésre: a terve
zés révén, melyből -  miközben feltételezték 
a piaci kalkulációval szembeni felsőbbrendű
ségét -  két további tett következett, szinte 
ugyanabban az időben. Az első az ésszerű 
szelekció vagy -  kevésbé eufémisztikusan -  a 
kontroll: minden, amit a múltban „feles
legesen” termeltek (egy meta-autoritás racio
nalitásának megfelelően) lekerül a társadal
milag szükséges javak listájáról. A második 
magában foglalta a számszerűség túlbecsülé
sét: mindazt, amit elismertek mint társadal
milag szükségeset, pontosan olyan mennyi
ségben kellett termelni, mely a szükségletek 
kielégítéséhez kellett, más szóval olyan 
mennyiségben, mely szükséges volt a szűkös
ség teljes felszámolásához. A szűkösség teljes 
megszüntethetőségének e dogmatikus állítá
sával három negatív fejlődési irány alakult ki. 
Először, a dölyfös és alaptalan abszolutizmus 
jogos büntetéseképpen az államszocializmus
nak le kellett mondania a szűkösség pozitív 
kezelésének azon előnyeiről, melyeket a ka
pitalizmus mozgósítani tudott. Természete
sen a szüntelen és üres szónoklat arról, hogy 
milyen nehéz a történelmileg örökölt elmara
dottságot és az aluliparosodottságot leküzde
ni, folytonosan és bőségesen áradt a politikai 
szereplők szájából. (Ez a hivatkozás az egész 
probléma teljes félreértése volt, mivel a jelen 
elemzésben a szűkösségnek semmi köze az 
aluliparosodáshoz és a gazdasági elmaradott
sághoz; a szűkösség a modern, növekedésori
entált és dinamikus termelés strukturális-on
tológiai állandója az iparilag fejlett országok
ban is.) De míg az úgynevezett alulfejlettség 
hátrányait állandóan hangsúlyozták a kom
munista apparátusok (és mentségként hozták
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fel a rendszeres inkompetenciára és a terror
ra), ugyanakkor a szűkösségnek a szocializ
musra vonatkozó érvényességét mindig 
azonnal visszautasították. Másodszor, a szo
cialisták a szűkösség végét a javak bizonyos, 
véletlenszerűen meghatározott mennyiségé
nek termeléséhez kötötték ahelyett, hogy 
őszintén bevallották volna, hogy az egyedüli, 
logikusan elgondolható megoldás az lett vol
na, ha a modern ember szükségleteinek di
namikus rendszerét korlátozzák (valamint sa
ját részükről is elfogadják ezt a korlátozást). 
Ez több volt, mint logikai hiba. Eredménye 
egészen furcsa lett, és gyakorlati következmé
nyeit tekintve rendkívül pusztító: egy olyan 
társadalom árufetisizmusa, melynek szellemi 
alapító atyjai fedezték fel és ítélték el a lehető 
legvérmesebben az „árufetisizmus” tünetét. 

Nézzük meg az úgynevezett „ puha-kö ltség
vetési k o r lá t” furcsa esetét az államszocializ
mus gazdaságában. A terminus Kornai fon
tos találmánya, és vállalatok állami védelem 
alá helyezésének rendszerét jelöli, mely biz
tosítja e vállalkozások fennmaradását, bármi
lyen döbbenetes legyen is gazdasági teljesít
ményük. Szükségtelen megjegyezni, hogy ez 
a rendszer bénítóan hat a gazdasági raciona
litásra. Kornai ehhez helyesen hozzáfűzi, 
hogy a rendszer nemcsak mélységesen irra
cionális, hanem kitermel egyfajta történelmi 
kiábrándultságot mindazok számára, akik 
Max Weber nyomán nem vártak ugyan cso
dákat az államszocializmustól, és semmikép
pen sem számítottak olyan messianisztikus ál
mok beteljesedésére, mint például „az elide
genedés vége”, de akiknek egy bizonyos el
várásuk mégiscsak volt: hogy beteljesedjék 
Schumpeter programja a modern termelés 
minden elmaradott elemének „forradalmi le
rombolásáról”. Schumpeter feltételezte, hogy 
a kapitalizmus -  melyből jellegzetesen hiány
zik mindenfajta szentimentalizmus a múlt 
idillikus bája iránt, és általában véve minden 
iránt, ami nem profittermelő vagy nem ha
tékony -  le fogja rombolni a termelés min
den egyes olyan ágát vagy fajtáját, mely nem 
tud már megfelelni a modern követelmé
nyeknek és elvárásoknak. Ebből következő
leg az államszocializmusról -  mely nem tisz
teli azt sem, amire a tiszteletlen kapitalizmus 
még csodálattal néz fel, vagyis a magántulaj
dont -  feltételezhető, hogy szó szerint forra

dalmi módon lerombolja a termelés minden 
olyan egységét, mely nem elégíti ki a modern 
igényszinteket a kapitalizmus alatt. Mikor 
Weber megemlítette a bürokratikus állam
szocializmus esetleges racionalizáló szerepét, 
ez a radikális nagytakarítás lebeghetett a sze
me előtt. Ehelyett azonban hetven éven át 
egy olyan gazdasági rendszer volt hatalmon, 
melynek a legcsekélyebb emberbaráti gátlása 
sem volt azzal kapcsolatban, hogy újra beve
zesse a rabszolgamunkát deportáltak milliói
nak formájában, ellenben szentimentális mó
don védelmezett olyan gyárakat és vállalato
kat, melyek kőkorszaki technológiával és 
őrületes költségfelemésztéssel működtek. Az 
egyetlen forradalmi funkciót, a schumpeteri 
rombolás funkcióját, melyet ez a fajta rezsim 
betölthetett volna (mely esetben legalább 
technológiailag pozitív örökséget hagyott vol
na maga után), sohasem töltötte be. Úgy tű
nik, erre a furcsa jelenségre nem kínálkozik 
más magyarázat, mint amit fentebb az állam
szocializmus árufetisizmusának neveztünk. 
Mivel az anyagi javak mindig egyre nagyobb 
mennyiségű termelése elméleti biztosíték
ként szolgált a nomenklatúra számára, hogy 
végrehajtsa azt a bizonyos képtelen célt, a 
szűkösség felszámolását (továbbá ez legitimál
ta általában az ő uralmukat is), sohasem ju 
tottak arra a döntésre, hogy leromboljanak 
vagy szétszedjenek bármely árutermelő egy
séget, lett légyen az az áru a lehető leg
rosszabb minőségű vagy ijesztően magas 
költséggel termelt. Ugyanakkor sohasem ha
boztak a legkisebb mértékben sem, hogy 
„forradalmi módon” járjanak el élő emberi 
lényekkel szemben és milliókat hajtsanak 
rabszolgasorba. A szűkösség eltörlésének ab
szolutista programja és romhalmazok nem 
hatékony és költséges termelése a lehető leg
szorosabban kapcsolódott egymáshoz a pa
rancsgazdaság rendszerében.

Ennek eredményeképpen a szűkösség 
mint mindenütt jelen levő hiány alapélmé
nye volt az államszocializmus minden polgá
rának, aki nem tartozott a nomenklatúrához. 
Mindezt az emberek fizikai szűkösségként él
ték meg, és mint olyat, szenvedésként, mivel 
a fentiek alapján mindazon javak, melyek az 
életet kellemessé teszik a legalapvetőbb min
dennapi szinten (avagy a „jó élet” kellékei), 
hiánycikkek voltak. Nem kell háborúkra, őst-



1614 > Figyelő

romokra, blokádokra, emberek okozta éhe
zésekre, tömegek deportálására vagy kon
centrációs táborokra gondolnunk (melyek 
mind meglehetősen mindennapi jelenségek 
voltak Sztálin őrült uralma alatt és után is). 
Sokkal enyhébb módon és mértékben, a hi
ány az élet alapélménye volt ebben a rend
szerben még a békésebb időszakokban is. 
Másodszor, ezeket kivétel nélkül „vertikális” 
hiányokként élték meg az emberek, tehát 
olyanfajta szűkösségként, melynek strukturá
lis okai a rendszerben voltak meg. Bárki, aki 
az államszocializmus alatt született viccek 
folklórját tanulmányozza, láthatja, hogy az 
emberek e rendszerben mélyen meg voltak 
győződve arról, hogy ha nincs elég napsütés, 
vagy túl sok van, ha a narancs nem termeszt
hető az Északi-sarkon, ha a föld reng és ráz
kódik a talpunk alatt, valami furcsa módon 
mindez a párt és az állami autoritások fele
lőssége. És ez nem a hom o sovieticus ostobasá
gának vagy politikai hisztériájának a jele. A 
rezsim állandóan azzal dicsekedett, hogy 
mindent meg tud változtatni, beleértve a ter
mészet általános átformálásának őrült tervét 
is, amikor hagyományosan terméketlen terü
leteket parancsra akartak művelhetővé tenni, 
a földművelés évezredes elveit átalakítva- 
megfordítva. Éppen ezért az, hogy a felelős
séget bármire való tekintet nélkül minden 
katasztrófa miatt a nomenklatúrára hárítot
ták, jogos büntetés volt a nagyhangú kijelen
tésekért és ígéretekért. Harmadszor, a min
denüttjelen levő „vertikális” hiány egyesítése 
a határtalan bőség birodalmának ígéreteivel, 
a pazarlás és a hiányos ellátás rendszerének 
egyidejű létrehozása a végső irracionalitás 
légkörét árasztotta magából. Az a társada
lom, mely azt ígérte, hogy az emberiséget a 
legfelsőbb racionalitás korszakába vezeti, sa
ját polgárainak tudatában úgy jelent meg, 
mint egy különösen elszabadult őrültekháza. 
Az államszocializmus tehát legnagyobb vere
ségét a modern gazdaság eme központi terü
letén szenvedte el. A szűkösség teljes felszá
molása helyett éppen hogy növelte a szűkös
séget a gyors növekedés hisztérikus és em
bertelen hajszolásával, a számbavétel irracio
nális rendszerével és a termelés legkevésbé 
sem hatékony elemeinek túlzott védelmével. 
A szűkösség, mely a hivatalos propagandából 
igen gyorsan eltűnt, alapvető emberi tapasz

talattá vált az államszocializmusban a minde
nütt jelen levő és állandó hiányok romboló 
formájában, éppen mint a szenvedés forrása 
és sohasem mint olyan motiválóerő, mely 
produktív tevékenységre sarkallt volna a 
szovjet típusú társadalomban.

A nagyhangú ígéretek és a szenvedésként 
megélt szűkösség együttese lázadást szított. 
Éppen ezért a ellenőrzésnek nemcsak a gaz
daságon kívüli kényszer formájában kellett 
beépülnie a rezsimbe, mely mindig megvolt 
a legbrutálisabb formában. Magának a gaz
daság struktúrájának kellett a kontrollme- 
chanizmusok kereteként szolgálnia; ez az, 
aminek a „ d ik ta tú ra  a  szükség le tek  f e le t t” nevet 
adhatjuk. E helyütt a gazdasági kontroll e 
mechanizmusának pusztán fo rm á já t, nem pe
dig lényegét fogom tárgyalni.

A gazdaság mint kontroll legkövetkezete
sebb rendszere a szovjet-oroszországi „hadi- 
kommunizmus” volt 1918 és 1921 között, 
mely bizonyos változtatásokkal visszatért 
Kambodzsában. Ezek voltak a kommuniz
mus elméletileg és gyakorlatilag tiszta for
mái, és az „ortodox” vagy teoretikusan legér
zékenyebb kommunisták, mint Buharin vagy 
Lukács, e rendszer feladását pusztító vere
ségként élték meg. Egy értelemben igazuk is 
volt; csak a hadikommunizmus volt tisztán 
mentes a modern („burzsoá”) gazdaság 
strukturális elemeivel való kompromisszum
tól; a hadikommunista „vegytisztaság” fel
adása után hibrid típusú gazdaság követke
zett. Ez azzal dicsekedett, hogy szocialista 
volt, és a kapitalizmus ellenpontjaként szere
pelt; azonban mélyen „beszennyeződött” a 
kapitalizmus kategóriáival és strukturális sa
játosságaival. A hadikommunizmus eltörölte az 
árucserét, a bérezést, a pénzt, a pénzügyiete
ket, mindenfajta tulajdont, a kalkulációt, a 
befektetést, a szükségletek számszerűsítését, 
a tőkét és a tőkefelhalmozást, a nemzeti költ
ségvetést -  gyakorlatilag a modern politikai 
gazdaságtan tankönyveiben szereplő minden 
egyes fogalmat. Olyan túlélési rendszer volt, 
melyben a közvetlen, szemtől szembeni gaz
dasági kapcsolatok egyfajta messzemenő 
egyenlőségre alapultak abban az értelemben, 
hogy a javak egyenlő, személyes fogyasztásra 
voltak szánva; és mint ilyenek állandó ellen
őrzést és folytonosan gyakorolt, kíméletlen 
erőszakot kívántak meg. Azonban részben
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történelmi, részben elméleti megfontolások 
elegye miatt, melyeket e helyütt nem fejtünk 
ki részletesen, a túlságos „tisztaság” és erő
szak eme rendszere rövid életre ítéltetett; 
vagy összeomlott, vagy elhagyták egy „érett” 
szocialista parancsgazdaság nevében.

A teoretikus elemzők általános megközelí
tése az effajta parancsgazdaság vizsgálata so
rán, mely a hadikommunista purizmus he
lyébe lépett, arra az állításra és központi té
zisre épül, hogy a tervgazdaság a modern 
(kapitalista) gazdaság intézményi ellenpontját 
képviseli, és az utóbbinak minden strukturá
lis jellemzőjét nélkülözi. De valójában ez 
egyáltalán nem igaz. A leninista kompro
misszum, mely olyan sok ortodox hívőt kiáb
rándított, vagyis a NÉP politikájának beveze
tése, kettős nyitást foglalt magában. Egyrészt 
a modern gazdaság kulcsfontosságú intézmé
nyeit -  a piacot a dolgok természetbeni köz
vetlen elosztása helyett, a pénzt, a bérezést, 
az árat, az adót, a befektetést stb. -  újra be
vezették; használták a számbavételi rend
szerekben és az elméleti viták nyelvében 
egyaránt. Természetesen ez együtt járt a tel
jesen képmutató és steril vitákkal arról, hogy 
miben különböznek a gazdaságtan „szocialis
ta” kategóriái a kapitalista megfelelőiktől, 
mint például a szocialista bér a kapitalista 
„bérmunkától”, melyet a szocializmus úgy
mond eltörölt. A NÉP politikája mögött az a 
hallgatólagos felismerés húzódott meg, hogy a mo
dern gazdasági rendszernek nincs intézményi meg
oldási lehetősége. Ezen a rendszeren belül kü
lönböző gazdasági politikákat és stratégiákat 
lehet bevezetni, elhagyni és újra bevezetni; a 
struktúrák bizonyos állandóit meg lehet vál
toztatni, sőt drasztikusan megreformálni; a 
rendszeren belül az állami beavatkozás része
sedéseit ki lehet terjeszteni a minimálistól a 
maximálisig -  de a rendszer megmarad. Ez 
a felismerés önmagában is előre jelezte a 
kommunista politika végnapjait, vereséget 
jelentett a látszólagos győzelem órájában, bár 
ezt csak a legtisztánlátóbb kommunisták ér
tették meg,

Másrészt a modern gazdaság intézménye
it, melyeket a kommunista apparátus belső 
rezignáltsággal ugyan, de elfogadott, egészen 
radikális értelemben rögtön átalakították. 
Elemeztük egyszer Heller Ágnessel azt a je
lenséget, melyet a modernitás struktúrájának

globális elfogadásaként jelöltünk meg, mely 
ugyanakkor együtt jár a modernitás dinami
kájának kiűzésével ebből a struktúrából (az 
intézményes keretekből) sok olyan területen, 
ahol a modernitás megmarad kirakatnak, és 
túlélése még mindig kétséges. Ebből a kettős
ségből az alábbi ellentmondás következik. Az 
elmúlt hetven-egynéhány évben a moderni
tás áttörésének lehetünk tanúi abban az ér
telemben, hogy vízióját az egész világgal el
fogadtatta. Az ancien régime, a törzsi és ro
konsági társadalomszerveződés minden for
mája és az igazságosság ezeknek megfelelő 
fogalmai elvesztették elméleti érvényességü
ket, és Hitleré volt az utolsó olyan politikai 
rendszer, mely nyílt kihívást intézett az 
emancipáció alapműveinek ünnepelt állításai 
ellen, melyek arról szóltak, hogy minden em
ber szabadnak született, és azonos jogokkal 
rendelkezik. (Melyhez a modernitás egyre 
gyakrabban hozzáteszi: nemcsak „minden 
férfi”, hanem „minden nő” is.) Ez azt jelenti, 
hogy mára a modernitásnak semmiféle szel
lemi versenytársa nincsen, és intézményei
nek, valamint végrehajtási módozatainak 
(például jogszabály általi legitimációnak) 
nincs alternatívája. Ugyanakkor úgy jelle
meztük a modernitás dinamikáját, mint va
lódi dialektikát, mely a tagadás révén létezik. 
A modernitás több, mint kihunyt intézmé
nyek temetője, de csak annyiban él, ameny- 
nyiben berendezkedésének minden egyes 
darabja, minden megállapodás, az intéz
ményrendszer mindegyik összetevője stb. ta
gadható, bírálható és újratárgyalható saját 
keretein belül. És a modernitás voltaképpeni 
helyzete az, hogy míg szinte minden társa
dalmi-politikai rendszer látszólag tisztelettel 
viseltetik a modernitás struktúrája iránt, a ta
gadás dialektikája sok esetben tiltott, Talán 
nincs is ennek a kettősségnek nyilvánvalóbb 
példája, minta gazdaság modern intézményi 
keretének kommunista asszimilálása és átala
kítása.

Vegyük a piac döntő példáját. A gazdasági 
elméletek történetében az egyik legfeleslege
sebb vita annak a máig tartó megvitatása volt, 
hogy a Lange-féle „szimulált piac” bevezethe- 
tő-e vagy sem „a létező szocializmusban”, 
ugyanis a „szimulált piacot” valóban bevezet
ték. Az „érett” parancsgazdaság működése 
egyszerűen nem érthető, ha azt tételeznénk
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fel, hogy az államszocializmus a szemtől 
szembeni parancsviszonyok és a közvetlen el
osztás rendszere volt. Sem az összetett tervek 
szétboncolásának mechanizmusa, melyet po
litikai testületek hajtottak végre (és amely a 
tervezés irányába tett első lépés volt a témá
ról szóló teljes irodalom tanúságtétele alap
ján); sem pedig a gyárak és vállalatok közt 
működő „szocialista feketepiac’’, mely olyan 
döntő volt a tervgazdaság és a tervek teljesí
tése szempontjából, és amelyből a „szocialista 
igazgatók” testületé kiemelkedett, akik a 
rendszer legerősebb csoportját alkották a re
zsim bukásának idejére; sem az a mód, aho
gyan a népesség megtakarításait ellenőriz
ték, vagy ahogyan a város és a vidék között 
a bevétel és fizetés megoszlását meghatároz
ták és szabályozták a rendszeren belül, nem 
érthető meg azzal a feltételezéssel, hogy „a lé
tező szocializmus” olyan rendszer volt, mely
ből hiányoztak a formális piaci struktúrák és 
csatornák.

Ugyanakkor az a kritika, hogy a piac nem 
töltötte be jótékony hatását e társadalomban 
(mely aztán a hiányosság, a piac teljes hiányá
nak benyomását keltette), teljességgel helyt
álló. A költséghatékonyság meghatározása 
vagy az árak szabályozása tekintetében az ál
lamszocializmus piaca „töredékesnek” vagy 
„ármeghatározás nélkülinek" mondható, mi
vel -  mint Kornai több évtizedes kutatást 
összefoglaló mesteri elemzése kimondta -  az 
árak ebben a rezsimben mindig „politikaiak” 
maradtak, vagyis a termelés költségeitől és a 
verseny mindenkori nemzeti és globális szint
jétől elválasztottan léteztek. Egy másik szin
ten azonban ezek a piacok úgy is jellemez
hetők -  ismét Kornai terminológiáját hasz
nálva - , mint az „eladók p ia c á n a k ” legkövetke
zetesebb formája, mely semmilyen körülmé
nyek között sem formálható át a „v ev ő k  p ia 
c á v á ” (mivel a szovjet típusú társadalom gaz
daságon kívüli korlátozásai elzárják az utat 
egy ilyenfajta átalakulás elől). Az eladók pia
cán a vevő az, akinek információkat kell sze
reznie a számára szükséges javak beszerezhe
tőségét illetően (az információt nem adja 
meg az eladó -  az állam, mely mindennel 
rendelkezik, és mindent elad -  vagy csak 
szórványosan, vonakodva és leereszkedően 
hajlandó erre); tehát kivétel nélkül a vevő az, 
akinek az eladóhoz alkalmazkodnia kell és

sohasem fordítva; mindig a vevő az, aki „meg 
akarja nyerni” az eladót, és sohasem fordítva; 
úgyhogy a piaci bizonytalanság következmé
nyei kizárólag a vevőt terhelik és nem az el
adót: tehát a viszonylagos hatalom szinte 
minden esetben az eladó oldalán van. Ter
mészetesen az állandóan változó és dinami
kus mintának ez statikus ábrázolása, ugyanis 
a mindenható és zsarnoki államnak mint el
adónak szocialista eladói piaca mindig heves 
csatározások tere maradt a rezsim utolsó 
napjáig. Mindenesetre azonban a fenti minta 
volt domináns. És ez azt jelenti, hogy az el
méleti és gyakorlati purizmus nagyon rövid 
időszaka után a kommunizmusnak el kellett 
fogadnia a modern gazdaság intézményi 
struktúráját, mellyel szemben semmiféle al
ternatív megoldást nem tudott állítani. Vi
szont azonnal eltörölte annak „normális” di
namikáját, és a piacot a gazdasági ellenőrzés 
eszközévé tette. És éppen ez a változás az, és 
nem a piac hiánya p e r  se, ami a rendszer mű
ködését olyan tökéletesen irracionálissá tette 
gazdasági és egyéb szempontokból egyaránt. 
Az egész vita a piac racionalitásáról és annak 
hiányáról az államszocializmusban egy mé
lyebb szinten a modernitás szabad dinamiká
járól folytatott vita. Ugyanis nem a struktúra 
(a „piaci viszonyok” mint olyanok) puszta lé
te, hanem egy funkció szabadságon alapuló 
használata tesz valamely intézményt racioná
lissá a modernitásban.

3

A radikális szocializmus csődjét talán az a jel
lemző vonás mutatta meg legfeltűnőbben, 
hogy a magántulajdon kisajátítását a társada
lomban mint „mancipációt” és nem mint 
emancipációt érzékelték* (tehát mint mások

* Guglielmo Ferrero a következő jellemzést adja a 
„mancipáció” fogalmáról. A köztársaság tulajdoná
ban levő hatalmas a g e rp u b lic u s  (közös föld) nagy ré
szét a római történelem oly gyakori fordulataiban 
(például Sulla diktatúrája idején) erőszakosan (vagy 
pszeudo-törvényes alapon) politikai célokra „elra
gadták” (ezt jelöli a m a n c ip a re  műszava, mely azt je
lenti: rátették a kezüket). Ezzel szemben képviselték 
a republikánus-szociális mozgalmak, például a Grac- 
chusoké, az a g e r  p u b lic u s  visszaállításának, „e-man- 
cipálásának” elvét.
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tulajdonának törvénytelen elvételét, és nem 
mint a társadalmi csatornák felszabadítását); 
továbbá e műveletet mint egyfajta teljesen el
nyomó és irracionális jellegű szűkösséget él
ték meg. Ezt három tényező okozta. Először 
is ebben a nem tulajdonosokra alapuló tár
sadalomban az egyedüli tulajdonos meglehe
tősen misztikus cselekvő volt, akit néha „ál
lamnak” hívtak (a rendszer törvényesnek fel
tüntetett dokumentumaiban, mint például 
úgynevezett alkotmányában), más, többnyire 
filozofikus alkalmakkor, magával a „társada
lommal” azonosították. Szükségtelen monda
nunk, hogy ez utóbbi megfogalmazás a tulaj
don kiterjesztésének ügyét teljesen irracioná
lissá tette, mivel ezzel az azonosítással mások 
kizárása -  ami a tulajdon fogalmához szerve
sen hozzátartozik -  logikailag lehetetlenné 
vált. Mégis az volt a legnehezebb feladat, 
hogy meghatározzák, ki is az az állam: az 
egész pártapparátus, beleértve az igazgatói 
réteget is, akiket a párt csúcsa nevezett ki, 
vagy csak maga a párt csúcsa? Amikor csak 
egy többé-kevésbé racionális elemzés meg
próbálta a dolgot a tulajdon funkciójának 
szemszögéből megközelíteni, mindig kide
rült, hogy az állam mint a párt csúcsa igen 
képlékeny entitás volt; inkább névleges, mint 
valóságos tulajdonos. A „valóságosabb” tulaj
donosok az úgynevezett szocialista igazgatói 
rétegből kerültek ki, akikre a legtöbb, általá
ban a tulajdon használatához tartozó funkció 
tényleges gyakorlását ráruházták; de még ők 
is csak „valóságosabbak” voltak, ámde nem 
valóságosak, ugyanis amíg a rezsim tartott, 
sohasem volt formálisan tulajdonosi címük. 
Ennek a felette misztikus, általános és névle
ges tulajdonosnak a léte a tulajdonnal kap
csolatos kérdéseket rendkívül homályossá és 
zavarossá tette, ahelyett, hogy áttekinthetővé 
változtatta volna; valamint a tulajdon utáni 
vágyakozást erősítette ahelyett, hogy teljesen 
megszüntette volna. M ásodszor, a „tulajdon
ban való részesedés” (ez a különös kifejezés 
itta  „tulajdonosjogainak és funkcióinak gya
korlását” jelenti) azoknak a részéről, akiket 
befogadtak az „inkább valóságos, mint névle
ges tulajdonosok” körébe, igen furcsa tevé
kenységnek mutatkozott. A szűkösség társa
dalmi termelésében való részvételt jelentette, 
melyet minden társadalmi szükséglet foko
zatos kielégítésének álcáztak, miközben az

egyéni szükségletek feletti ellenőrzést (vagy a 
szükségletek feletti diktatúrát) gyakorolták. 
Ez egyben azt jelentette, hogy e kör tagjainak 
szűkölködését személyes értelemben felszá
molták azon az áron, hogy ideológiai kétér
telműségekbe kellett bonyolódniuk (ha nem 
egyenesen propagandisztikus hazugságok
ba). Sok résztvevő számára persze ez nem 
volt túl nagy áldozat, ám még bennük is egy
fajta hiányérzetet keltett, mert még ők is csak 
„valóságosabb” és nem valódi tulajdonosok 
voltak, és még azt a státusukat is takargatni
uk kellett, hogy ők voltak az „állami” (vagy 
„társadalmi”) tulajdon „valóságosabb tulaj
donosai”. Az ő példájuk, ambivalens érzéseik 
saját tulajdonosi funkcióikkal és helyzetükkel 
kapcsolatban talán a legjobb bizonyíték arra, 
mennyire érvényes a hegeli gondolatmenet 
az elismerés társadalmi hatalmáról, melynek 
értelmében nyilvános elismerés nélkül, a fi
zetség és az anyagi előnyök puszta élvezeté
vel egyetlen társadalmi szereplő sem elégít
hető ki. H a rm a d szo r, e világ lakosainak elég 
nagy százaléka számára a tulajdon eltörlése 
a szenvedésként megélt szűkösség egy továb
bi fontos típusát jelentette: azt hozta magá
val, hogy kiszorultak a döntéshozó funkciók
ból, a dolgok tényleges állását illetően állan
dó sötétségben maradtak, és megfosztották 
őket egy sor olyan alkotótevékenység gyakor
lásától, melyeket csak a „tulajdonosok” élvez
hettek. Csak a rendszerváltás után derült ki, 
hogy ez a százalék szinte sehol sem alkotta a 
többséget, és hogy az államszocializmus leg
alábbis egy szempontból sikeres volt: az egyé
nek meglehetősen nagy részét saját stílusá
hoz idomította, melynek titka a személyes 
kezdeményezés elkobzása volt egy olyan ma
gasabb tekintély nevében, mely megszabadít
ja a „tekintélytől függő” egyéniséget az egyé
ni döntéshozás terhétől. Azonban még akik 
leginkább hajlandók voltak lemondani a tu
lajdon kezdeményezéssel és kockázattal kap
csolatos aspektusáról, azok is éreztek egyfajta 
állandó coüus in terru p tu s okozta ingerültséget 
a tulajdon élvezetével szemben, mivel meg 
voltak fosztva a döntéshozás örömétől.

Az államszocializmus rendszere így na
gyon közel került ahhoz, hogy igazolja az 
„anarchista tévedés” vádját, amivel Ben- 
tham illette a francia forradalmat: a tulajdon
nal kapcsolatban, amely, úgy tűnik, minden
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kihez tartozik, s valójában nem fog tartozni 
senkihez sem. Ez ugyanis igaz volt legalább 
egy szempontból: a tulajdon kezelésének 
módja -  legyen az magán- vagy „társadalmi” 
tulajdon -  a „szükségletek feletti diktatúrá
ban” valamiképp „emésztő” vagy „hisztériku
san orgazmikus” jelleget öltött. Mindent 
azonnal el kellett fogyasztani, minden tulaj
donviszonynak azonnali élvezetet kellett 
nyújtania, máskülönben értéktelen volt; a 
terveknek e társadalmában nem volt semmi
féle longue-durée tervezés, semmiféle törődés 
a jövővel, a hosszú távú érdekekkel. Azok, 
akik a tulajdon nélküli társadalom eme teljes 
kudarcából a legradikálisabb és gyakran ko
mikus következtetéseket vonták le, a mai Ke- 
let-Európa neokonzervatív irányát képvise
lik. Ok a tulajdonról olyan félelemmel vegyes 
tisztelettel beszélnek, mely jobban illene a 
Szent Grálhoz, és a tulajdon megsértését a lé
tező legtermészetellenesebb tettnek tartják, 
melynek ötlete csak szörnyetegek agyában 
foganhat meg; mintha az európai kontinen
sen a modernitás története nem olyan, ki- 
sebb-nagyobb mérvű forradalmak láncolatá
ból állna a reformációtól kezdve, melyek a tu
lajdon mindenkori státusa ellen irányultak.

A probléma kiegyensúlyozott tárgyalása 
feltételezhetően Marx és Bentham végletei 
között mozogna. Nem táplálná többé a marxi 
utópiát egy olyan társadalomról, mely állító
lag szabad lehet anélkül, hogy magában fog
lalná az egyéni viszonyok olyan hálózatát, 
melyek egy tulajdonnak nevezhető valami
hez kötődnek. Ugyanis a szabadság realiszti
kus felfogása nem meríthető ki homogén 
absztrakcióval. A szabadság inkább szabad
ságok (többes számban!) összességeként ér
telmezendő, melyek közül az egyik képessé
geinknek mint a dolgok feletti hatalomnak a 
gyakorlása. Ezekkel bizonyítjuk különböző 
képességeinket, és megkülönböztetjük ma
gunkat másoktól. És elég rejtélyes, hogyan 
foghatta fel Marx a „szabad társulást” (a jö 
vendőbeli „társadalmon túli társadalmat”) 
minden egyes individuum saját képességei
nek eme kizárólagos gyakorlása nélkül. A 
másik véglet, a „mindenha’-nek mint a tulaj
donlás lehetséges alanyainak benthami eluta
sítása arra vezet, hogy teljesen értelmetlen 
lesz a rés publica, a „közös dolog”, mely nem
csak azt a keretet jelöli, amelyben benne

élünk, és amelyet megosztunk másokkal, ha
nem azt a „dolgot” is, melynek mindnyájan 
társtulajdonosai vagyunk. Ugyanis Bentham- 
nek tökéletesen igaza van, mikor a „minden
ki tulajdonának” anarchikus jellegét megál
lapítja, ha a „mindenki” egyenlő kiterjedésű 
a „társadalommal”; és igaza van akkor is, ha 
a tulajdonosság a tulajdonlás valódi (nem po
tenciális) tevékenységét fedi abban az érte
lemben, hogy beleértendő minden tulajdo
nosi funkció gyakorlása (a tulajdon hozamai
nak és hasznának felhasználása, a modus 
operandi felett való rendelkezés, a híres ius 
utendi et abutendi, a tulajdon elidegenítésé
nek joga). Nincsen egyetlen olyan pillanat 
sem, amelyben a „társadalom” (mint minden 
egyes individuum összessége) mindezeket a 
funkciókat gyakorolná vagy gyakorolhatná; 
éppen ezért a „társadalom” vagy „mindenki” 
sohasem minden tulajdon tulajdonosa a szó 
igazi értelmében. De a rés publica tulajdon
nal kapcsolatos aspektusa (mely néha a „tár
sadalmi tulajdon” egészen konkrét formájá
ban jelentkezett, mint például az agerpublicus 
a római köztársaságban) több, mint hiú 
ábránd. Nem arra a képzetre alapul, hogy a 
„társadalmi tulajdont” (bármi legyen is az) a 
„társadalom” ténylegesen, folyamatosan és 
egyszerre használja, hanem a „társadalmi tu
lajdon” potenciális és egyéni használatára 
(minden egyes ember használhatja a „társa
dalmi tulajdont” bizonyos szempontból, bizo
nyos módon, bizonyos körülmények között, 
de nem mindig él ezzel a lehetőséggel), To
vábbá a „használat” kifejezésnek gyakran jel
képes mellékértelme is van (ilyen értelemben 
mondhatom, hogy „használom” a városomat, 
és törődöm szépségével).

Más területekhez hasonlóan az államszo
cializmus pusztítást hozott a tulajdon terüle
tén is. A hivatalos ideológia ragaszkodott a 
tulajdonról vallott, egymásnak teljesen el
lentmondó nézetek egyidejű érvényességé
hez. Az „állami” tulajdont és a „társadalmi” 
tulajdont azonosnak vagy ugyanarra kiterje
dőnek kellett tekinteni, e nézet nyilvánvaló 
abszurditása ellenére (és a másként gondol
kodást a törvény büntette). Az elképzelésben 
benne rejlő ellentmondást a „képviselet” fo
galmával oldották fel (az állam úgymond 
képviselte a „társadalmat”). De a „képviselet” 
kifejezés azt jelenti, hogy a képviselő gyako



Figyelő • 1619

rol minden funkciót (ebben az esetben a tu
lajdonosnak megfelelő funkciókat), melyeket 
a képviseltek per definitionem nem gyakorol
hattak. A tulajdon esetében (nem úgy, mint 
a politikai vélemény vagy akarat esetében, 
melyek tekintetében legalább egyes elméle
tek feltételeztek némi megfelelést a „képvi
selt” és az „eredeti” vélemény vagy akarat kö
zött) ez annak bevallását jelentette volna, 
hogy a képviselők összessége („az állam”) 
gyakorolja a megfelelő tulajdonosi funkció
kat, míg a képviseltek nem; és hogy ebben az 
értelemben az előbbiek tulajdonosok, de az 
utóbbiak nem. Ezért aztán az egész koncep
ciót inkább nem elemezték. Ugyanakkor a 
szükségletek feletti diktatúra rendszerében 
erőteljes mechanizmusokat vezettek be azért, 
hogy megakadályozzanak „mindenkit” (tehát 
a lakosság nagy részét) abban, hogy az „álla
mi tulajdon” tulajdonosi funkcióiba beavat
kozzék, mely tulajdon állítólag nem volt más, 
mint az ő saját „társadalmi tulajdonuk”. Az 
eredmény egyrészt a „tulajdonhiány” volt az 
államszocializmusban, mely általában véve 
talán nem mint szenvedés csapódott le 
(szemben a vertikális hiányok többi típusá
val), de bizonyára érezhető volt mint a sza
badságjogok megnyirbálása, mint egyfajta ir- 
ritáció, melyet otromba hazugsággal leplez
tek. Másrészt ez irányította és táplálta a for
radalom utáni neokonzervativizmus ellenté
tes irányú kilengését, amely számára a tulaj
donnak csak a leginkább pointillista-indivi- 
duális értelme számít igaznak és „szabad
nak”, és amely alapján nem alkotható meg a 
gazdaság mint közintézmény fogalma.

Mivel e helyütt nem tárgyalhatjuk ezt a fo
galmat a teljesség igényével, röviden a követ
kezők állapíthatók meg. Egy szemantikai 
tény is bizonyítja, hogy valójában a gazdasá
got közintézményként kezeljük (az államosí
tásról és tulajdonelvételről vallott filozófiai 
nézeteinktől függetlenül). Mikor valami baj 
van a gazdasággal (vagyis mások magántulaj
donának összességével), akkor a hivatalban 
lévő kormányhoz fordulunk, és azt köve
teljük, hogy tegyen valamit az ügy érdeké
ben. E szemantikai tényben rejlő feszültség 
kétféle leegyszerűsítéssel vezethető le; vagy 
azzal a doktriner liberális-konzervatív állítás
sal, hogy a kormánynak (szintúgy a közfelfo
gásnak) semmi köze ahhoz, ha mások tulaj

donával történik valami; vagy pedig a teljes 
körű államosítás követelményével. A „gazda
ság mint közintézmény” tézise e két véglet 
között áll, Nem kérdőjelezi meg az egyes tu
lajdonosok tulajdonjogát, nem azért, mert a 
szentség auráját fonja a tulajdon köré, ha
nem mert tiszteli a szabadságjogokat (és az 
egyik legfontosabb szabadságjog a tulajdon
nal való rendelkezés joga). Ugyanakkor e né
zet úttörői a cégek, gyárak, vállalatok tulaj
donosait úgy is tekintik, mint egy olyan letéti 
alap képviselőit, melynek ügyeibe a „társada
lomnak” (vagyis „mindenkinek”) határozot
tan joga van beleszólni, mert a letéti alap 
helyzete kihat „mindenki” életére. A gazda
ság mint a fentiek szerint értelmezett társa
dalmi intézmény nem lesz végső csodaszer. 
Nem biztosíthatja a gazdasági diszfimkciók 
megszűnését, és bizonyosan nem a „szűkös
ség” eltörlését, De ez szavatolhatja a moder- 
nitás ingájának szabad lengését, és ez a leg
jobb, ami elmondható róla.

Fehér Ferenc 
(Törzsök Judit fordítása)
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„C sillag , g y ö n g y  és f ö l d i  ágbó l 
H á r o m  e lle n ző  v ilágbó l,
Ú j  je le n sé g , ú j  c so d a ."

A tavasszal történt, hogy a gimnáziumban, 
ahol dolgozom, egyik magyar szakos kolléga
nőm kérdőre vont; ki volt az a görög mito
lógiai alak, aki fává változott, s általánosság
ban, mi a fává változás motívumának értelme 
a mítoszokban. E kérdést ő is úgy kapta egyik 
tanítványától, s úgy vélte: én mint ógörög 
szakos hivatottabb vagyok felelni rá.

Mint azonban ez oly gyakran megtörténik 
hasonló esetekben, a remélt egy-két monda
tos, kimerítő és korrekt válasz helyett asszo


