
dolkodÂk elveit ¢s vÀlasztÀsait, Szilasi Vilmos
neoklasszicizmusÀt, Ignotus impresszioniz-
musÀt, Karinthy klasszicizÀlÂ humanizmusÀt,
LukÀcs vallÀsos-spekulatÁv vÁziÂit, amelyek
meglehetûs eszt¢tikai ¢rz¢ketlens¢ggel tÀr-
sultak, ¢s bemutatja ezek jÀt¢kter¢t, belsû le-
hetûs¢geit ¢s vakfoltjait. Noha a t´rt¢netis¢g,
a tÀvolsÀg minden bizonnyal kedvez annak,
amit m¢ltÀnyossÀgnak neveztem, ez utÂbbi
m¢gsem azonos a t´rt¢nelmi relativizmussal
(s ÀltalÀban semmif¢le relativizmussal): azt
hiszem, Angyalosi m¢ltÀnyossÀga nem bi-
zonytalansÀgbÂl vagy fatalizmusbÂl ered, ha-
nem abbÂl, hogy lÀtja m¢g a kritikai raciona-
litÀs ¢s az elm¢leti reflexivitÀs korlÀtait is ä
ott van ez a korlÀt, ahol a mÀsik ÀllÀspont be-
legy´kerezik a vilÀgba, szem¢lyes ¢rt¢kekkel
¢s vÀlasztÀsokkal fonÂdik ´ssze, amelyek je-
lentûs¢g¢t semmif¢le kritika nem tudja meg-
semmisÁteni, s amelyek csak az ¢rdeklûdû
tisztelet, a m¢ltÀnyos ¢rtelmez¢s, a kÁvÀncsi
tolerancia elûtt nyÁlnak meg.

A k´tet utolsÂ r¢sz¢be Angyalosi filozÂfiai
tÀrgyÃ ÁrÀsaibÂl gyüjt´tt ´ssze n¢hÀnyat, s ta-
lÀn ez az egyetlen r¢sz, ahol nem volt el¢g
szigorÃ ´nmagÀhoz: k¢t apologetikus Derri-
da-ÁrÀst is felvett (A FELELýSS°G TITKA ä A TI-
TOK MINT FELELýSS°G; DERRIDA ¹NMAGçRñL,
A TITOKRñL °S AZ IRODALOMRñL), amelyek
v¢lem¢nyem szerint nem ¢rik el a kem¢ny-
s¢gnek ¢s a tisztasÀgnak, az elfogulatlansÀg-
nak ¢s a kritikai racionalitÀsnak azt a szintj¢t,
amely a k´tet t´bbi ÁrÀsÀnak jelleg¢t ¢s vonz-
erej¢t adja, s rÀadÀsul belepottyannak abba
a g´d´rbe, amelyet a Derrida-¢rtelmezûk ne-
hezen tudnak elker¡lni; mik´zben ugyanis
Angyalosi a k´zvetÁt¢s nemes szÀnd¢kÀval el-
mes¢li, mit mondott Derrida ezen vagy azon
az elûadÀson, ¢ppen mert nem annyira racio-
nÀlisan ¢rtelmezi, mint inkÀbb egyes kijelen-
t¢seit ÀtfordÁtja sajÀt tiszta, racionÀlis nyelv¢-
re, meg is fosztja a Derrida-f¢le mÀgiÀt a ma-
ga varÀzsÀtÂl: ez a sejtetû-hitetû-magÀval ra-
gadÂ terÀpiÀs filozofÀlÀs Ágy furcsÀn cÁmk¢-
zett trivialitÀsok zavaros halmazÀnak tünik. A
Derrida-apolÂgia k¢nyszer¢¢rt azonban kÀr-
pÂtolja az embert az OrbÀn JolÀn Derrida-
k´nyv¢rûl Árott nagyszerü recenziÂ, amely a
recenzeÀlt k´nyv mellett a legjobb magyar
nyelvü tanulmÀny DerridÀrÂl, s p¢ldaadÂ ab-
ban is, hogy t´k¢letes k´z¢putat talÀl a Der-
rida-rajongÂk ¢s a Derrida-gyül´lûk egyfor-

mÀn abszurd ¢s elfogult ¢rtelmez¢si stÁlusa
k´z´tt. De noha Angyalosi a filozÂfiai ÁrÀsok-
ban sem adja fel az elfogulatlansÀg ¢s a kri-
tikus m¢ltÀnyossÀg ig¢ny¢t, e ter¡leten ke-
v¢sb¢ birtokolja a homo faber magabiztossÀgÀt,
s ez nem kedvez a kritikai vilÀgossÀgnak ¢s
erûnek: a k¢t Foucault-tanulmÀny (àAZ EM-
BER DERþS HALçLAÊ ä MICHEL FOUCAULT
EPISZTEMOLñGIçJçRñL; A ROPPANT KARAVçN ä
MICHEL FOUCAULT: FELºGYELET °S BºNTE-
T°S) is jÂr¢szt megel¢gszik azzal, hogy ismer-
teti Foucault elk¢pzel¢seit, s csak helyenk¢nt
kommentÀlja ûket, talÀn mert nincs olyan
eszk´zk¢nt kezelhetû elm¢leti keret ä Fou-
cault eset¢ben nem is k´nnyü ilyet talÀlni ä,
amely elrugaszkodÀsi pontk¢nt szolgÀlhatna
a kritikus m¢ltatÀs szÀmÀra, s Ágy a m¢ltÀ-
nyossÀgot vilÀgosan elk¡l´nÁten¢ az apolÂgi-
ÀtÂl vagy a puszta ismertet¢stûl. De az¢rt
m¢gis a mÀsodik Foucault-tanulmÀnyban ta-
lÀltam azt a mondatot, amely oly pontosan
mutatja az Angyalosi-f¢le toleranciÀt s meg-
k´zelÁt¢s¢nek er¢nyeit ä mint mondja, Fou-
cault àigazsÀgai tÃlzÂ term¢szetüekÊ, mÁg àa sze-
r¢ny vagy m¢rs¢kelt igazsÀgok kimondÂjÀnakÊ in-
kÀbb Raymond Aron lehet a p¢ldÀja (akirûl
szint¢n szÂl egy ÁrÀs e r¢szben). Ennek min-
tÀjÀra azt is mondhatnÀnk, hogy Angyalosi
Gergely a kritikus ¢s m¢ltÀnyos igazsÀgok ki-
mondÂja, ´ntudatos criticus faber ¢s tolerÀns
gondolkodÂ.

Babarczy Eszter

A SAJçT K°T SZEMºKKEL

Paul Hollander: Politikai zarÀndokok
Nyugati ¢rtelmis¢giek utazÀsai a SzovjetuniÂba,
KÁnÀba ¢s KubÀba, 1928ä1978
FordÁtotta NÀday Judit ¢s LukÀcs Katalin
Cser¢pfalvi, ¢. n. [1996.] 372 oldal, 920 Ft

¹rk¢ny egyik novellÀjÀban nyugati ¢s ma-
gyar ¢rtelmis¢giek besz¢lget¢s¢t abban a t´-
m´r formulÀban foglalja ´ssze, hogy az elûb-
biek dics¢rik a rendszerbûl, amit lÀttak, az
utÂbbiak pedig szidjÀk a rendszerbûl, amit az
elûbbiek nem lÀttak. Ismerûs? Az idûsebb ¢s
k´z¢pgenerÀciÂs magyarorszÀgi ¢rtelmis¢giek
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(ha besz¢ltek nyelveket) gyakran ker¡lhettek
hasonlÂ szituÀciÂba a korÀbbi ¢vtizedekben.
S az m¢g a jobbik eset volt, ha a vend¢gek
csak olyanokat mondtak, hogy àigen, de
´n´kn¢l legalÀbb nincs munkan¢lk¡lis¢g,
tudja, milyen nagy probl¢ma ez nÀlunk?Ê;
rosszabb esetben ilyeneket hallhattunk visz-
sza: à¹n´kn¢l legalÀbb nincs elidegenedett-
s¢g, ki¡resedetts¢g ¢s atomizÀltsÀg, amely a
fogyasztÂi tÀrsadalmakat jellemziÊ stb. stb.
Igaz, az ilyen nyugati ¢rtelmis¢giek az utÂbbi
¢vtizedekben valÂszÁnüleg nem Magyaror-
szÀgra lÀtogattak inspirÀciÂ¢rt. Hogy hovÀ,
s ott milyen tapasztalatokat szereztek, ho-
gyan szÀmoltak be rÂla, s mivel magyarÀzhat-
juk e beszÀmolÂk n¢hÀny ¢rdekes vonÀsÀt ä
errûl szÂl Hollander PÀl magyarul is kiadott
k´nyve.

A megvalÂsult íg¢ret F´ldje a harmincas
¢vekben, amikor elkezdûd´tt a politikai za-
rÀndoklatok divatja, term¢szetszerüen m¢g
csak a SzovjetuniÂt jelentette, majd bûv¡lt a
piac, fontos c¢lorszÀggÀ vÀlt p¢ldÀul Kuba,
Vietnam vagy KÁna. Idûnk¢nt akadt egy-egy
csalÂdÀst keltû àÀrulÂÊ is, ûk azonban àeleny¢-
szû kisebbs¢get alkottakÊ (23.), a zarÀndokok be-
szÀmolÂi t´bbnyire pozitÁvak voltak, sokszor
a rajongÀsig. Hollander k´nyv¢nek az alap-
r¢teg¢t ezeknek a beszÀmolÂknak az ismerte-
t¢se k¢pezi, rengeteg id¢zettel illusztrÀlva. A
beszÀmolÂk bizonyos elemei kÁs¢rtetiesen ha-
sonlÂk valamennyi vizsgÀlt korban ¢s helyszÁ-
nen. Maguk a helyszÁnek: tÀvoli ¢s kev¢sb¢
ismert orszÀgok,1 forradalmiak, t´bb¢-kev¢s-
b¢ marxistÀk, ellens¢gesek a Nyugattal ¢s fû-
leg AmerikÀval szemben, s az elnyomott ¢s
kizsÀkmÀnyolt n¢p imÀzsa veszi k´r¡l ûket.
Ami az illusztris vend¢geket leginkÀbb elbü-
v´lte a meglÀtogatott orszÀgokban, alig vÀl-
tozott: a tÀrsadalmi egyenlûs¢g ¢s igazsÀgos-
sÀg megnyilvÀnulÀsai; a tÀrsadalom c¢ltuda-
tossÀga, kitartÂ harca egy szebb j´vû¢rt, az el-
maradottsÀg ¢s a k¡lsû-belsû ellens¢g ellen;
a t´megek ¢s a vezetûk ´sszeforrottsÀga; s a
kiss¢ nehezebben megfogalmazhatÂ, de
visszat¢rû motÁvum, miszerint ezekben az or-
szÀgokban az emberek egy teljesebb, intenzÁ-
vebb, autentikusabb l¢tet ¢lnek, a ki¡resedett
¢s elidegenedett nyugati ¢letforma sz´ges el-
lent¢t¢t.2 Itt àmindenki talÀlt magÀnak valamitÊ
(118.): ki a rendet dics¢rte, ki a forradalmi
rendetlens¢get; ki a szexuÀlis felszabadultsÀ-

got, ki a szigorÃ nemi erk´lcs´ket; ki a tisz-
tasÀgot, ki a romantikus lepusztultsÀgot. àVol-
tak, akik buzgÂn kiÀlltak a humÀnus marhavÀgÀs
mellett, de szem¡kben a hÀla k´nnye csillogott, ami-
kor feltekintettek a GPU-parancsnoksÀg komor
¢p¡let¢re. Voltak, akik szent¡l hittek az arÀnyos
k¢pviseletben, ¢s szenved¢lyesen bÂlogattak, amikor
a proletÀrdiktatÃra sz¡ks¢gess¢g¢t magyarÀztÀk ne-
kik. °s voltak lelkes papok, akik tisztelettudÂan vo-
nultak v¢gig az ateista propagandamÃzeumokon,
¢s csendes ÀhÁtattal lapozgattÀk az ateista irodal-
mat. De ott voltak a V´r´s t¢ren g´rd¡lû tankokat
¢s az eget beborÁtÂ bombÀzÂkat elragadtatÀssal
szeml¢lû lÀnglelkü pacifistÀk is, meg a tudÂs vÀros-
tervezû szakemberek, akik a zsÃfolt, roskatag b¢r-
kaszÀrnyÀk elûtt Àllva csak ennyit tudtak hebegni:
Ïñ, ha nÀlunk, AngliÀban is volna valami ilyes-
mi.ÎÊ (104.) írÀsbÂl ä m¢ghozzÀ sokszor kri-
tikus szellemü, sajÀt kormÀnyaikat ¢s rend-
szereiket ¢lesen tÀmadÂ ÁrÀsokbÂl ä ¢lû em-
berek talÀltak ments¢get a cenzÃrÀra, b¡nte-
tûjogÀszok ¢s reformista kriminolÂgusok di-
cs¢rt¢k a m¢lyen humÀnus szocialista b´rt´n-
viszonyokat,3 k¢rlelhetetlen¡l egalitariÀnus
demokratÀk nyilvÀnÁtottÀk a szÁvbûl fakadÂ
tisztelet ¢s szeretet megnyilvÀnulÀsÀnak a
szem¢lyi kultuszt ¢s Ágy tovÀbb.

A lÀtogatÂk szinte valamennyien diplo-
mÀs, nemegyszer tekint¢lyes, zseniÀlisnak el-
k´nyvelt emberek, akik sajÀt tÀrsadalmaik
¢les szemü kritikusai voltak, s akik ragasz-
kodtak ahhoz, hogy mindent, amirûl Árnak,
a sajÀt k¢t szem¡kkel lÀttak. BÀr valÂszÁnüleg a
tisztelt olvasÂval k´z´sen osztott hÀtt¢rtudÀ-
sunkhoz tartozik ez a v¢lem¢ny, az¢rt tegy¡k
nyilvÀnvalÂvÀ: Hollander szerint a meglÀto-
gatott orszÀgok nem eg¢szen szolgÀltak rÀ er-
re a rendkÁv¡li lelkesed¢sre, tehÀt magyarÀ-
zatot ig¢nyel, hogyan sz¡lethettek nagy
szÀmban ilyen sz´vegek. A POLITIKAI ZARçN-
DOKOK mÀsodik szintj¢n elûsz´r a lÀtogatÀsok
elemz¢s¢vel tesz kÁs¢rletet a magyarÀzatra; itt
k¢t fogalom k¡l´n´sen fontos szÀmÀra: a kon-
textuÀlis Àt¢rtelmez¢s, illetve a vend¢glÀtÀs tech-
nolÂgiÀja.

A kontextuÀlis Àt¢rtelmez¢s valÂszÁnüleg
minden ¢rz¢kel¢si folyamat velejÀrÂja, a za-
rÀndokok beszÀmolÂiban azonban ez mÀr
sokszor parodisztikus m¢reteket ´lt´tt. Itt
minden gy´ny´rü, csodÀlatos, j´vûbe mutatÂ;
minden sz¢p ¢s vidÀm dolog, p¢ldÀul a tÀj
sz¢ps¢ge, egy t´meg lelkesed¢se, vidÀm gye-
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rekek vagy sz¢p fiatalok lÀtvÀnya, a felszol-
gÀlt ¢telek Ázletess¢ge, csupa olyan ¢lm¢ny,
amely term¢szetesen Nyugaton is elûfordul,
csak ¢ppen jelent¢s n¢lk¡l; itt azonban ´sszefo-
nÂdik a meglÀtogatott tÀrsadalom egy¢b cso-
dÀlatos tulajdonsÀgaival. Ami disszonÀns
mozzanat, az pedig vagy a lek¡zdendû mÃlt
´r´ks¢ge, vagy az imperialista erûszak k´vet-
kezm¢nye, vagy, egyszerüen, ki lehet jelente-
ni, hogy itt mÀs m¢rc¢vel kell m¢rn¡nk, mint
odahaza, itt (mind)ennek mÀs a jelentûs¢ge.
így lesz a ä tÀvlatilag term¢szetesen felszÀmo-
landÂ ä szeg¢nys¢g itt romantikus, annak je-
le, hogy ezt a tiszta tÀrsadalmat m¢g nem fer-
tûzte meg a p¢nz; a k´rnyezetszennyezû ipari
sz´rnysz¡l´tt itt a fejlûd¢s csodÀlatos jelk¢pe,
a giccses rev¡ KubÀban nem szÀmÁt szexistÀ-
nak, a szem¢lyi kultusz a n¢p szÁv¢bûl fakad
¢s Ágy tovÀbb. Minden egyedi pozitÁv ¢lm¢-
ny¡ket azonnal ´sszef¡gg¢sbe hoztÀk a szo-
cialista rendszer eg¢sz¢nek pozitÁv jelleg¢vel
(s ezzel pÀrban a kapitalista rendszer minden
megnyilvÀnulÀsÀt ´sszef¡gg¢sbe hoztÀk an-
nak legnegatÁvabbnak Át¢lt vonÀsaival).4

SzÂrakoztatÂ p¢lda a szexualitÀs megjele-
nÁt¢se ezekben a beszÀmolÂkban. Az utÂpia-
beli utazÀsokat gyakran k´r¡lveszi az erotika
hangulata; logikus: egy felszabadult tÀrsada-
lomban a szexualitÀs is felszabadult, az em-
bereket nem k´tik gÃzsba azok a gÀtlÀsok ¢s
elfojtÀsok, amelyek a k¢pmutatÂ kapitalista
tÀrsadalmak ÀtlagpolgÀrÀt.5 S nyilvÀn ez a
felszabadultsÀg, no meg a pÀrt politikÀjÀnak6

a k´vet¢se sz¢pp¢ is teszi az embereket. àEzek
aztÀn nem hasonlÁtottak a mi v¢konyka, fiÃs testal-
katÃ asszonyainkra ä sürü, testes, eg¢szs¢ges nûk
voltakÊ ä mereng p¢ldÀul Julian Huxley a
Moszkva folyÂban f¡rdûzûket figyelve. °s
persze mÀris j´n az ÀltalÀnosÁtÀs: àVajon Orosz-
orszÀgot szemelte volna ki a sors, hogy a g´r´g
ideÀlokhoz k´zelÁtû Ãj viszonyt alakÁtson ki az em-
beri testtel, amit a kereszt¢nys¢ggel megfertûz´tt or-
szÀgok sohasem lenn¢nek k¢pesek kialakÁtani?Ê
(125.) Ez a szeml¢let szinte lakmuszpapÁrk¢nt
is mük´dhet: p¢ldÀul a mi szkeptikus term¢-
szetü Nagy Lajosunk restelkedve bÀr, de be-
vallja, hogy MoszkvÀba ¢rkezve: àSz¢p nût,
sz¢p f¢rfit egyet se lÀtok. Biztosan vannak ilyenek,
de hÀt, Ãjra bocsÀnatot k¢rek, nem lÀttam ûket, ta-
lÀn otthon maradtak, vagy mÀsfel¢ akadt dolguk.Ê7

N¢hÀny nap mÃlva Ãjra megÀllapÁtja: àAz em-
berek nem sz¢pek, sz¢p nût megint nem lÀttam.Ê De

ez alkalommal magyarÀzatot is kap: a hiba az
û politikai szeml¢let¢ben van. àL. J. [a tol-
mÀcs] tagadja megÀllapÁtÀsaim helyess¢g¢t, de ne-
vetve k´zli, hogy a B¢csbûl menek¡lt schutzbund-
lereknek hÀrom kifogÀsuk van Moszkva ellen:
nincs kÀv¢hÀz, rossz a s´r, ¢s nincs a nûknek sex
appealj¡k. Na lÀm, valami kommunista diadallal
jelenthetn¢ ki: igazi szociÀldemokratÀk!Ê8 S te-
gy¡k hozzÀ: az is jellemzû, hogy az egyik hÁr-
hedett fellÀzadt zarÀndok, Andr¢ Gide nem
Àtallotta azt Árni, hogy szerinte sehol sem
olyan elterjedt az onÀnia, mint a sztÀlini
SzovjetuniÂban.9

A vend¢glÀtÀs technolÂgiÀjÀnak egyik fon-
tos eleme a valÂsÀg elleplez¢se, egy lÀtszatvi-
lÀg fel¢pÁt¢se, amelyet a vend¢gek el¢ tÀrnak,
s amelyet nagym¢rt¢kben segÁtett a vend¢gek
ismereteinek ¢s k¢pzelûerej¢nek hiÀnya.
Nemcsak a l¢tezû szocializmus valÂsÀgÀnak
nyomasztÂ volta haladta meg a szÀmukra jÂ-
zan ¢sszel elfogadhatÂ m¢rt¢ket, de nekik az
is nehezen hihetû volt, hogy mekkora erûfe-
szÁt¢seket hajlandÂ tenni a rendszer annak
¢rdek¢ben, hogy ûket megt¢vessze, p¢ldÀul
Àlb´rt´n´k, Àl¡zletek, Potemkin-t¢eszek fel-
¢pÁt¢s¢vel ¢s mük´dtet¢s¢vel. A nyugati ven-
d¢gek szÀmÀra felfoghatatlan volt az is, mi-
lyen m¢rt¢kben ellenûrzik az ilyen rend-
szerek alattvalÂik minden nyilvÀnos ¢s ma-
gÀnmegnyilvÀnulÀsÀt, fûleg, ha az k¡lf´ldi
elûtt t´rt¢nik.10 Az a t¢ny pedig mintha so-
kaknak tÃl nyilvÀnvalÂ lett volna ahhoz, hogy
¢szrevegy¢k: a àszem¢lyesen besz¢ltem a szovjet
(kÁnai stb.) emberekkelÊ kifejez¢sbûl hiÀnyzik az
az aprÂsÀg, hogy a tolmÀcs k´zvetÁt¢s¢vel, mÀr-
pedig a fordÁtÀs gyakran àinterpretÀlÀsÊ is
volt. A lÀtogatÂk programja, annak minden
mozzanata ÀltalÀban elûre szervezett volt,
mindig vezetûvel, lehetûleg nagyon zsÃfolt,
hogy ne legyen se idû, se energia reflektÀlÀs-
ra, spontÀn programok ig¢nyl¢s¢re.

A vend¢glÀtÀs technolÂgiÀjÀnak mÀsik
igen fontos eleme az Ego megdolgozÀsa volt. A
vend¢geket megk¡l´nb´ztetett figyelemben
r¢szesÁtett¢k, kÁs¢rt¢k minden l¢p¢s¡ket, sok-
szor ¢jjel-nappal kocsi Àllt rendelkez¢s¡kre,
leÀllÁttattÀk kedv¡k¢rt a helyi k´zleked¢st, ki-
nyittattÀk a bezÀrt szolgÀltatÀsokat, kiadtÀk
müveiket, lukulluszi lakomÀkban r¢szesÁtet-
t¢k ûket stb. stb. A megdolgozÀs egyes esetei-
rûl neh¢z nem parÂdiÀt Árni: G. B. Shaw ¢t-
kezûkocsijÀba p¢ldÀul hogy, hogy nem, v¢let-
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len¡l k¢t olyan pinc¢rnû ker¡lt, akik jÂl is-
mert¢k Shaw müveit... A (sajÀt) tÀrsadalma
visszÀssÀgait ¢les szemmel kritizÀlÂ ÁrÂ meg is
jegyzi, hogy àaz angol pinc¢rnûk egyÀltalÀn nem
olyan olvasottak, mint szovjet koll¢ganûikÊ. (276.)
°rdekesen nagy szerepe van a gasztronÂmiai
¢lm¢nyeknek: bÀr primitÁv viccnek tünik,
hogy ¢rtelmes embereket le lehet venni a lÀ-
bukrÂl azzal, hogy degeszre zabÀltatjÀk ûket,
a technika eg¢sz¢nek r¢szek¢nt ez m¢gis je-
lentûs¢get kapott. àMosolyogva szolgÀltÀk f´l az
¢telt. °s milyen kitünût! Gusztusos, forrÂ, kÁnai ¢te-
leket... Kitünûen ¢reztem magam. Hirtelen felme-
r¡lt bennem: mi¢rt is olyan jÂ itt, ebben az orszÀg-
ban!Ê (270.) Vannak ¢melyÁtûbb p¢ldÀk is,
mint p¢ldÀul Shaw-¢, aki a SzovjetuniÂba ¢r-
kez¢se elûtt a hatÀron kidobÀlt minden ¢lel-
miszert a vonatbÂl, mondvÀn, hogy àaz ¢lel-
miszerhiÀnyrÂl szÂlÂ sz´veg csak porhint¢s. ýt per-
sze telet´mik minden f´ldi jÂval, amiÂta MoszkvÀ-
ban van... °rkez¢se mÀsnapjÀn a tisztelet¢re ren-
dezett eb¢den a Metropolban... Shaw k´r¡ln¢zett az
¢tteremben, ¢s ravaszkÀsan megk¢rdezte: ÏHol lÀt
maga itt ¢lelmiszerhiÀnyt?Î Mrs. Chamberlain [az
egyik amerikai tudÂsÁtÂ feles¢ge] megprÂbÀlta
felvilÀgosÁtani ût. ÏVan egy n¢gy¢ves kislÀnyom ä
mondta ä, s mivel k¡lf´ldi vagyok, hozzÀjuthatok
annyi tejhez, amennyire sz¡ks¢ge van. De ha az
oroszoknak jÀrÂ fejadagra lenn¢k utalva, azt a
kislÀnyom nagyon megszenvedn¢.Î ÏMi¢rt nem
szoptatja?Î ä replikÀzott Shaw. ÏEgy n¢gy¢ves gye-
reket?Î ÏUgyan k¢rem! Vannak olyan eszkimÂ
asszonyok, akik hÃsz¢ves korukig szoptatjÀk
gyerekeiket.ÎÊ (115.) Ez egy¢bk¢nt az 1931-es
nagy ¢hÁns¢g idej¢n t´rt¢nt. Minderrûl ak-
kor persze Shaw-nÀl kev¢sb¢ cinikus megfi-
gyelûk sem tudtak sokat, de Billy Graham
tiszteletes m¢g 1982-ben is azt Árja, hogy àaz
¢telek, amelyeket el¢m tÀlaltak, a legjobbak k´z¢ tar-
toznak, amelyeket valaha is ettemÊ, ¢s àaz Egyes¡lt
çllamokban milliomosnak kell lenni, hogy ka-
viÀrt fogyaszthasson az ember, de ¢n csaknem
minden ¢tkez¢shez kaptam kaviÀrtÊ a Szovjet-
uniÂban. (27.)

A lÀtogatÂk megdolgozÀsÀnak aztÀn vol-
tak olyan technikÀi, amelyek mÀr eg¢szen k´-
zel Àlltak a megveszteget¢shez. Ilyenek voltak
p¢ldÀul az ÁrÂk müveinek szovjet kiadÀsai,
amelyek nemcsak hiÃsÀgokat el¢gÁthettek ki,
de komoly anyagi elûny´kkel is jÀrtak. Waldo
Frank p¢ldÀul Ágy eml¢kezik: àírtam Mihail
Kolcovnak, a Pravda szerkesztûj¢nek... hogy meg-

k¢rdezzem, van-e el¢g rubelem a szovjet bankban,
hogy elvihessem a fiamat, Thomast a Szovjet-
uniÂba. Kolcov Ágy vÀlaszolt: Ï¹nnek van el¢g ru-
bele ahhoz, hogy elj´jj´n a fiÀval OroszorszÀgba.
Van el¢g rubele, hogy iskolÀba jÀrassa ût, ¢s villÀt
b¢reljen a KrÁmben. Van el¢g rubele, hogy hÀzve-
zetûnût tartson a villÀjÀban. °s ha ¹nnek t´bb ru-
bel kell, bÀrmikor rendelhet¡nk magÀtÂl n¢hÀny
cikket a PravdÀba.ÎÊ (152.)

A megdolgozÀs r¢sze volt az a sokszor mÀ-
sok Àltal is elemzett k¢p, amelyet ezek a rend-
szerek ki tudtak alakÁtani a vend¢geikben az
¢rtelmis¢g szerep¢rûl orszÀgaikban. A veze-
tûk jelentûs r¢sze maga is ¢rtelmis¢gi imÀzst
jelenÁtett meg, s ez legalÀbb annyira elbüv´lte
a ä magukat otthon mellûz´ttnek ¢s margi-
nÀlisnak ¢rzû ä zarÀndokokat, mint az, hogy
vend¢geiknek igazi hatalom volt a kez¡kben.
Perverz mÂdon: m¢g az ¢rtelmis¢giek ¡ld´-
z¢se is azt bizonyÁtotta szÀmukra, hogy amit
ezek az emberek mondanak ¢s tesznek, an-
nak jelentûs¢ge van, mik´zben ä Ãjabb ok a
büntudatra ä ûket fullasztÂ toleranciÀjÀval
m¢g csak ¡ld´z¢sre sem m¢ltatja sajÀt rend-
szer¡k. Persze ezt a rossz lelkiismeretet keve-
sen oldottÀk azzal, hogy Àtk´lt´ztek valamely
UtÂpiÀba, ahol aztÀn jÂl meg¡ld´ztethett¢k
volna magukat.11

Az igazi magyarÀzatot azonban, ÀllÁtja
Hollander, nem annyira a meglÀtogatott or-
szÀgokban kell keresn¡nk, mint inkÀbb azok-
ban az orszÀgokban, ahonnan ezek a zarÀn-
dokok elindultak. A zarÀndokok beszÀmolÂi
sokkal inkÀbb sajÀt magukrÂl, sajÀt tÀrsadal-
mukrÂl, illetve az ahhoz valÂ viszonyukrÂl
szÂltak, mint a c¢lorszÀgrÂl. Mint a KÁnÀt
1972-ben megjÀrt Jonathan Mirsky h¢t ¢vvel
k¢sûbb Árja: àÏUtunk sorÀn... alÀzatosan seg¢d-
kezt¡nk abban, hogy orrunkba akasszÀk a karikÀt.Î
Mirsky felid¢zi egyik kÁs¢rûje szavait, akivel 1979-
ben Ãjra talÀlkozott: ÏMi be akartuk ´n´ket csapni,
de ´n´k is azt akartÀk, hogy be legyenek csapva.ÎÊ
(30.) Kevesen vallottÀk be mÀr az elej¢n,
mint Susan Sontag, hogy ànem informÀciÂk¢rtÊ
utaztak el (274.), û t´rt¢netesen °szak-Viet-
namba. A beszÀmolÂkat formÀlÂ otthoni k´-
zeg elemz¢se s az ek´zben kibomlÂ ¢rtelmi-
s¢gkritika alkotja a POLITIKAI ZARçNDOKOK
harmadik r¢teg¢t. Hollander nem t´rekszik
teljes, kifinomult ¢rtelmis¢gelm¢let kidolgo-
zÀsÀra, nem dobÀlÂdzik az àÃj osztÀlyÊ, àkul-
turÀlis tûkeÊ vagy àa kritikai besz¢d kultÃrÀ-
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jaÊ-f¢le kifejez¢sekkel. Essz¢szerü, m¢gis re-
velatÁv, ahogy sorra veszi az ¢rtelmis¢gi r¢teg
rendkÁv¡li l¢tszÀmn´veked¢s¢t, a nevel¢si el-
vek ¢s gyakorlatok vÀltozÀsÀt, az (egyre ke-
v¢sb¢ anyagi t¢nyezûkre irÀnyulÂ) vÀrakozÀ-
sok hihetetlen felfokozottsÀgÀt. Szinte ¢rzû-
dik, hogy fÀjdalommal Árja le, de felszÂlÁt
benn¡nket arra, hogy felejts¡k el a àf¡gget-
len, megvesztegethetetlen, kritikus ¢rtelmi-
s¢gÊ hagyomÀnyos k¢p¢t. A Nyugat tÀrsadal-
mainak extr¢mista kritikÀi, illetve a totalitÀ-
rius tÀrsadalmak hasonlÂk¢pp extr¢mista fel-
magasztalÀsai elsûsorban annak k´sz´nhe-
tûk, hogy kialakult ennek a kritikÀnak egy
masszÁv szubkultÃrÀja. Ezzel ´sszef¡gg¢sben
hanyatlik az intellektuÀlis szÁnvonal is: a
fennÀllÂ tÀrsadalmi rendszer (vagy amit an-
nak hisznek) kritikÀjÀhoz mÀr nem sz¡ks¢ges
komolyabb intellektuÀlis erûfeszÁt¢s, a sablo-
nok k¢szen Àllnak,12 az egyetemmel mÀris
olyan k´zegbe ker¡lhet¡nk, ahol ezeket a
sablonokat Ãjra ¢s Ãjra megerûsÁtik, s ame-
lyek hasznÀlatÀbÂl komolyan profitÀlhatunk
is ä illetve a hasznÀlat elutasÁtÀsÀval kizÀrhat-
juk magunkat bizonyos k´r´kbûl, komoly tÀ-
madÀsokat kockÀztathatunk, mint a rendszer
apolog¢tÀi, mint agyatlan konzervatÁvok,
akik vakon elfogadjÀk a fennÀllÂt, s nem prÂ-
bÀlnak meg a dolgok felszÁne m´g¢ hatolni.
àTulajdonk¢ppen nincs is igazi nagy gondolat a
tÀrsadalmiassÀghoz alkalmazkodÂ primitivitÀs n¢l-
k¡lÊ ä Árja a mi Hajnal IstvÀnunk,13 t´rt¢-
netesen a reformÀciÂ kapcsÀn, de ÀltalÀnosÁt-
hatÂ ¢rv¢nnyel. A Szocialista UtÂpia eszm¢-
j¢ben megvolt a nyugati tÀrsadalmiassÀg egy
sajÀtos elem¢hez remek¡l illeszkedû primiti-
vitÀs.

Mielûtt tovÀbbmenn¢k, k¢t megjegyz¢st
kell tennem, hogy megprÂbÀljam elej¢t venni
bizonyos f¢lre¢rt¢seknek. A fiatalabb korosz-
tÀlyt talÀn az a vesz¢ly fenyegeti, hogy nincs
tisztÀban azzal, mennyire elterjedt ¢s tekin-
t¢lyes v¢lem¢nyekrûl volt szÂ eddig. Nem
pusztÀn n¢hÀny f¢lh¡lye extr¢m megnyilvÀ-
nulÀsÀt id¢ztem Hollander nyomÀn, hanem
a nyugati ¢rtelmis¢gi elit-, illetve k´z¢pme-
zûny tekint¢lyes r¢sz¢nek v¢lem¢ny¢t. °rde-
mes Àtfutni a POLITIKAI ZARçNDOKOK n¢v-
mutatÂjÀt (a magyar vÀltozatban, sajnos,
nincs ilyen). A k´z¢pgenerÀciÂt pedig valÂszÁ-
nüleg az fenyegetheti ä egy korÀbbi vÀltozat

kapcsÀn kaptam mÀr ilyen visszajelz¢seket ä,
hogy tÃlsÀgosan egy konkr¢t esetre koncent-
rÀlnak, nevezetesen: a szovjet tÁpusÃ kelet- ¢s
k´z¢p-eurÂpai szocializmus ¢s a nyugati ¢r-
telmis¢g viszonyÀra. Ebben az esetben, mint
mÀr emlÁtettem, a vonzalom kialakulÀsa a
harmincas ¢vekre tehetû, s ekkoriban szÀmos
enyhÁtû k´r¡lm¢ny is Àrnyalja a k¢pet: elû-
sz´r is a Nagy VÀlsÀg, amely alig egy ¢vtized-
del a Nagy HÀborÃ utÀn t¢nyleg elemi erûvel
sugallhatta, hogy a nyugati demokrÀcia ¢s
kapitalizmus egyszerüen nem mük´dik; mÀ-
sodszor, az informÀciÂk ekkor m¢g t¢nyleg
szük´sen Àlltak rendelkez¢sre; s harmadszor,
de nem utolsÂsorban: ott volt a fasizmus a
maga nyÁltabban vÀllalt embertelens¢g¢vel (a
ànyÁltabbanÊ jelzût nem elismer¢snek szÀn-
tam, ellenkezûleg). A vonzalom k¢sûbbi fenn-
maradÀsÀt segÁthette, hogy a mÀsodik vilÀg-
hÀborÃban az antifasiszta gyûzelemben
arÀnytalanul nagy szerepet vÀllalt a Szovjet-
uniÂ (s a Nyugaton gyakran lelkiismeret-fur-
dalÀst okozÂ, rendkÁv¡li szovjet vesztes¢gek
jÂt¢konyan elfeledtett¢k a t¢nyt, hogy a Szov-
jetuniÂ a nÀci N¢metorszÀg sz´vets¢gese-
k¢nt, agresszork¢nt l¢pett be a vilÀghÀborÃ-
ba); hogy a szovjet hÂdÁtÀs elûsz´r olyan te-
r¡leten k´vetkezett be, ahol korÀbban ¢vtize-
deken Àt a àkisÀllami nyomorÃsÀgÊ, nemze-
tis¢gi villongÀsok, majd n¢pirtÀsok, fasizmus
volt jellemzû, ahonnan mindk¢t vilÀghÀborÃ
kiindult, s ahol Ágy a szovjet uralom egyfajta
megoldÀsnak tünhetett; hogy a hideghÀborÃ
antikommunista retorikÀja sokszor sajnÀlato-
san alacsony szÁnvonalÃ volt, mik´zben a
nyugati hatalmak presztÁzsrombolÂ gyarmati
hÀborÃkba ¢s intervenciÂkba bocsÀtkoztak
VietnamtÂl Alg¢riÀn ¢s Szuezen Àt ism¢t Vi-
etnamig. Viszont Orwell, Koestler, Gide ¢s
mÀsok mÀr a harmincas ¢vekben feleszm¢l-
tek, s az Ãjabb csalÂdÀst keltû esem¢nyek
(XX. kongresszus, magyar forradalom, prÀgai
tavasz, Szolzsenyicin, a lengyel vÀlsÀg stb.) ha-
tÀsÀra a nyugati ¢rtelmis¢g m¢rvadÂ r¢sze ki
is gyÂgyult ebbûl a vonzalombÂl, Ãgy, hogy
ek´zben nem okvetlen¡l adta fel a szolidaritÀs
¢s az emberi szabadsÀg kiterjeszthetûs¢g¢be
¢s kiterjesztendûs¢g¢be vetett hit¢t.14

BÀr Ágy lenne. Hollander k´nyv¢nek
azonban az egyik nyomasztÂ vonÀsa, hogy ki-
mutatja az utÂpizmus folytonossÀgÀt a nyugati
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gondolkodÀsban, legalÀbb a felvilÀgosodÀs
Âta:15 a Nemes Vadembertûl egyenes Ãt ve-
zetett a Tagbaszakadt ProletÀrig ¢s a Harma-
dik VilÀgbeli GerillÀig. S folytonossÀg van a
f´ldi utÂpiÀk keres¢s¢ben azÂta is: alighogy
'56 megt¢pÀzta a szovjet nimbuszt, j´tt a Ku-
ba-divat, majd Vietnam, a hetvenes ¢vek ele-
j¢n pÀr ¢ves KÁna-hÂbort; Hollander a POLI-
TIKAI ZARçNDOKOK 1989-es elûszavÀban em-
lÁti, Ãjabb k´nyv¢ben16 pedig egy fejezeten Àt
tÀrgyalja, hogyan vÀlt Nicaragua a nyolc-
vanas ¢vek legmenûbb zarÀndokhely¢v¢.
UtÂpia bÀrmibûl lehetett, ha megfelelt az ed-
dig felsorolt krit¢riumoknak. àNemr¢giben
[1977 ä D. Cs.] egy skandinÀv egyetemre lÀtogatÂ
¢rkezett. MiutÀn heves vitÀt folytatott a diÀkokkal,
akik a hazÀjukban ¢s ÀltalÀban a nyugati vilÀgban
tapasztalhatÂ szabadsÀghiÀnyra panaszkodtak,
megk¢rdezte tûl¡k, hogy melyik orszÀg a legvonzÂbb
szÀmukra. A vÀlasz: AlbÀnia.Ê (39.)

Most ¢ppen pang az utÂpiÀk piaca, de
egyr¢szt ez a helyzet pillanatok alatt megvÀl-
tozhat ä lehet, hogy az a neves francia exmar-
xista filozÂfus sejti a j´vû tendenciÀit, aki
nemr¢g muzulmÀn hitre t¢rt Àt? ä, mÀsr¢szt,
ahogy az antiszemitizmushoz sem kellenek
zsidÂk, Ãgy az utÂpizmushoz sem kellenek
t¢nylegesen l¢tezû utÂpiÀk. A nyolcvanas
¢vek v¢g¢n volt egyszer a kezemben ä ¢s ki
is hullott onnan azonnal, a f¡lsz´veg elolva-
sÀsa utÀn, an¢lk¡l sajnos, hogy megjegyez-
tem volna a szerzû nev¢t vagy a cÁmet ä egy
olyan k´nyv is, amely egy az Egyes¡lt çllamok-
kal hatÀros k¢pzeletbeli Àllamban jÀtszÂdÂ utazÀst
Ár le. Ezt az orszÀgot elsûsorban az ´kolÂgiai
tudatossÀg jellemzi, de az emberek k´z´tti
kapcsolatok is mÀsok, teljesebbek, nem inst-
rumentÀlisak stb. stb.

àEg¢sz egyszerüen nincs megragadhatÂ ´ssze-
f¡gg¢s a bÁrÀlatok mennyis¢ge ¢s hevess¢ge, vala-
mint a feltÀrt ¢s elÁt¢lt tÀrsadalmi probl¢mÀk k´z´ttÊ
(306.) ä ez Hollander k´nyv¢nek egyik kulcs-
mondata, s ez talÀn a legnyomasztÂbb meg-
ÀllapÁtÀsa is. Fûleg az¢rt, mert szinte kÁnÀlko-
zik, hogy ÀltalÀnosÁtsuk: a t´rt¢nelemben tÃl
sok v¢gtelen¡l igazsÀgtalan rendszert lÀthat-
tunk, amelyek nem vÀltottak ki komoly kri-
tikÀkat ä csak esetleg ¢ppen akkor, amikor a
helyzet l¢nyegesen jobb lett.

Hollander k´nyve arra is nyomasztÂ p¢l-
dÀzat, hogy egy v¢lem¢ny intellektuÀlis szÁn-

vonala sokszor nem biztosÁt¢k a helyess¢g¢re
is. A mÀr t´bbsz´r emlegetett Sontag p¢ldÀul,
manapsÀg ritka mÂdon, nemcsak ´nkritikÀt
gyakorol, de ä ez csak logikailag magÀtÂl ¢r-
tetûdû, a gyakorlatban nem olyan elterjedt ä
azt is felveti, hogy esetleg eddigi vitapartne-
reinek volt igaza: àK¢pzelj¢k el, ha ÂhajtjÀk, azt
az embert, aki 1950-tûl 1970-ig csak a Reader's
Digestet17 olvasta, meg azt, aki ugyanebben az
idûszakban kizÀrÂlag a The Nationt vagy a New
Statesmant. Melyik olvasÂ kapott jobb tÀj¢koz-
tatÀst a kommunizmus realitÀsairÂl? A vÀlasznÀl,
azt hiszem, meg kell Àllnunk egy pillanatra. Lehet,
hogy ellens¢geinknek volt igazuk?Ê18 Hm. Egy¢b-
k¢nt Adam Ulam ä Hollander Àltal is id¢zett
ä sz´vege mÀsf¢l ¢vtizeddel korÀbban sz¡le-
tett, erûteljesebb ¢s szellemesebb: ebben egy
felt¢telezett ismerûse, X., minden tudÂs mü-
vet elolvasott a szovjet rendszerrûl, mÁg egy
mÀsik k¢pzelt szem¢ly, Y., csak szovjetellenes
emigrÀnsokat, szenzÀciÂhajhÀsz magazino-
kat, sût ponyvareg¢nyeket olvas ebben a
tÀrgyban. àAzzal bosszantotta tudÂs barÀtjÀt, X.-
et, hogy a szovjet rendszer bizonyos jellegzetess¢geit
k´nnyebb meg¢rteni Al Capone ¢s Dan Torrio hÀ-
borÃsÀgÀnak elemz¢s¢vel, mint Lenin ¢s Martov ä
a ÏSzocializmus egy orszÀgban?Î cÁmü dilemma k´-
r¡l fortyogÂ ä hÀborÃssÀgÀnak elemz¢s¢vel. Nos...
a k¢t fiktÁv hûs k´z¡l melyik[nek] van t´bb es¢lye
arra, [hogy] megismerje a sztÀlini politikai [sic!]
term¢szet¢t.Ê (233.)

Egy¢bk¢nt az im¢nti id¢zetben szereplû
sz´gletes zÀrÂjelekben az ¢n beszÃrÀsaim
vannak, a betü szerinti hüs¢gnek k´sz´nhe-
tûen hiÀnyzik (szerintem) egy vesszû, ¢s sze-
repel egymÀs alatti sorokban a hÀborÃsÀg/hÀ-
borÃssÀg kettûs alak: ha nem is minden mon-
dat ilyen (a cikkben szereplû t´bbi id¢zetben
egy¡ttesen is csak hÀrom kiigazÁtÀsra volt
sz¡ks¢g, amibûl kettû vesszûkihagyÀs volt),
de m¢g a lassan megszokottÀ vÀlÂ hazai Àt-
laghoz k¢pest is sok az elg¢pel¢s a k´tetben;
jelk¢pesnek is tekinthetû, hogy a belsû cÁm-
lapon az egyik h´lgy az 1ä10. fejezetek for-
dÁtÂjak¢nt szerepel, mik´zben a k´tet csak 9
fejezetbûl Àll.

Befejez¢s¡l talÀn egy vicc, amit T. G. Ash-
n¢l, egy àellenzarÀndoknÀlÊ olvastam: àä Rab-
bi! Fel lehet ¢pÁteni egyetlen orszÀgban a szocializ-
must? ä Igen, fiam. De ahhoz egy mÀsik orszÀgban
kell ¢lni.Ê
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Jegyzetek

1. àHannah Arendt, elemezve Mao, Che Guevara ¢s Ho
Si Minh n¢pszerüs¢g¢t, ¢s ́ sszevetve azt a sokkal k´nnyeb-
ben el¢rhetû jugoszlÀv vez¢r, Tito irÀnti k´z´mb´ss¢ggel,
rÀmutatott arra, hogy az ismeretlens¢g ¢s a tÀvolsÀg milyen
jelentûs t¢nyezû ezeknek a vonzalmaknak a kialakulÀsÀ-
ban.Ê (39.)
2. Egyetlen gy´ngyszem a szÀmos k´z´tt: àShirley
MacLaine [kÁnai] lÀtogatÀsÀnak mÀsodik napjÀn abba-
hagyta a dohÀnyzÀst, a k´r´mrÀgÀst, ¢s nem dobolt t´bb¢
az ujjaival. ÏMegtanult ´r¡lni a naplemenet¢nek, a fÀk-
nak, egy jÂ eb¢dnek, nem szaladgÀlt eg¢sz nap, kicsit meg-
feledkezett arrÂl, hogy szÁn¢sznû.Î Aludni is kevesebbet
aludt, mert itt Ï¢ber ÂrÀiban sokkal erûsebben ¢rezte, hogy
¢l.ÎÊ (238.)
3. P¢ldÀul a harmincas ¢vek SzovjetuniÂjÀban, l. a
130ä142. o. id¢zeteit. Cikkem elsû vÀltozata utÀn
kaptam olyan kritikÀkat, miszerint az tÃl àcikizûsreÊ
siker¡lt, de sokszor neh¢z volt mÀsk¢pp reagÀlni: àA
szovjet b´rt´n´kben, munkatelepeken, illetve javÁtÂ-nevelû
munkatÀborokban tapasztalt k´r¡lm¢nyek mÀr-mÀr idilli-
kusak voltak. A lÀtogatÂk gyakran emlÁtett¢k, m¢gpedig
minden irÂnia n¢lk¡l, teljesen komolyan, hogy a b´rt´n´n
bel¡li ¢s a b´rt´n´n kÁv¡li ¢let k´z´tt alig van valami k¡-
l´nbs¢g.Ê (134.)
4. àSzÀmunkra magÀtÂl ¢rtetûdik [kiemel¢s tûlem ä
D. Cs.], hogy a Reader's Digest, Lawrence Welk, a Hil-
ton SzÀllodalÀnc ¢s a guatemalai falvak ellen napalmbom-
bÀt bevetû K¡l´nleges Erûk k´z´tt szerves kapcsolat van...Ê
ä Árja p¢ldÀul Susan Sontag. (172.)
5. Igaz, mÀsok ¢pp a szigorÃ nemi erk´lcs´ket di-
cs¢rt¢k, amelyek oly ¡dÁtû ellent¢tben Àlltak a kapi-
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àMi orszÀgunkban az ´nz¢st az erk´lccsel akarjuk
helyettesÁteni, a nemesi becs¡letet a polgÀri tisztes-
s¢ggel, a szokÀsokat az elvekkel, az illendûs¢get a
k´teless¢ggel, a divat zsarnoksÀgÀt az ¢rtelem ural-
mÀval, a szerencs¢tlens¢g megvet¢s¢t a bün megve-
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