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78 MELEGH ATTILA

Átmeneti osztály és hegemónia
Előadás Szelényi Iván tiszteletére*1

Szelényi Iván az 1970-es és 80-as években (részben Konrád György-
gyel együtt) nagyon fontos empirikus és elméleti megállapításokat 
fogalmazott meg az új osztály felemelkedéséről az államszocializmus 
keretein belül. Szelényi állítása szerint, az értelmiség (intelligencia) 
és a technobürokrácia útban voltak egy új típusú osztályhatalom felé, 
amely folyamat két strukturális-történeti előfeltételen alapult (lásd 
többek között Szelényi 1990, 7–10, 26–27).1 Egyrészt, a szocializmus 
keretei között egy „racionális” újraelosztó gazdasági rendszer műkö-
dött, lehetővé téve (az állami tulajdonlás alapján és magántulajdon 
hiányában) a termékek el- és újraosztásának komplex irányítását a 
szakbürokrácia révén. Másrészt a kelet-európai társadalmak életében 
már hosszabb ideje jelen volt az az értelmiség ( azon belül is leginkább 
a gazdasági és társadalmi kérdések szisztematikus vizsgálatát magára 
vállaló általánosabb szerepvállalásra törekvő ún. „reformértelmiség”..

Ezt a társadalmi formációt Szelényi új osztályként értelmezte, pon-
tosabban olyan osztályként, amely új elemekkel és sajátos vonásokkal 
rendelkezett. Új és sajátos abból a szempontból, hogy a tudás szerepe 
a társadalmi kontroll terén a világon mindenütt megnövekedett, de 
különösen itt, ahol egy újraelosztó-bürokratikus rendszer volt uralmon, 
amely így új típusú egyenlőtlenségi mechanizmusokat hozott létre. Má-
sodszor, ez az uralmi helyzetben lévő csoport nem a formális, hanem a 
szubsztantív racionalitás alapján szervezte hatalmát. Ez azt jelentette, 
hogy a formális szabályok figyelmen kívül hagyása mellett a termelés 
és az elosztás minden egyes fázisába beavatkozhattak egy adott tár-
sadalmi cél elérése érdekében. Harmadrészt, felemelkedő osztályról 
volt szó, ahogy Szelényi írta, in statu nascendi. Tehát még nem alakult 
ki teljes egészében, és más szövetségek is kialakulhattak a magyar 
társadalomban. És ez így is volt, mert a techno-bürokrácia fel is vállalta 

*1 Az előadás a következő konferencián hangzott el: Pécsi Tudományegyetem 
Demográfia és Szociológia Doktori Iskola, Intellectuals, Inequalities and 
Transitions: Themes from Iván Szelényi. 2015. október 15–17.
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79a piaci szereplők, nevezetesen az ún. második gazdaság aktorainak 
képviseletét is. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a nyolcvanas évek 
közepéig „magában való osztályról”, és nem „magáért való osztályról” 
volt szó, hiszen nyíltan nem lépett a mozgalmi színtérre és tagjaiban 
nem tudatosult, hogy lenne valamiféle egységes és képviselendő osz-
tályérdekük. Szelényi ezen javaslatai és meglátásai nagyon fontosak 
a kelet-európai társadalmak, ezen belül a magyar társadalom glokális 
történetének megértésében, és én az alábbiakban a problémakör 
három aspektusával szeretnék foglalkozni. 

Először is, amennyiben elfogadjuk, hogy az „új osztály” fogalma 
hasznos a korabeli társadalmi struktúrák és főképp a társadalmi válto-
zás megértése szempontjából, akkor úgy vélem, hogy éppen a Szelé-
nyi által elemzett periódus utáni időszakban válhat érvényessé. Éppen 
onnan, ahonnan a szerző maga lemondott annak érvényességéről.  
Szelényi úgy érvelt, hogy kialakuló osztályról van szó. Én alább úgy 
érvelek, hogy a rendszerváltozás idején átmeneti osztályként működött 
ez a hatalmi csoport. Más szóval, a szocialista redisztributív rendszer 
hatalmi egyenlőtlenségei csak a rendszer legvégén, egy adott globális 
és lokális térben váltak igazából osztályviszonnyá. Ehhez arra volt 
szükség, hogy a tulajdonviszonyoknak „valóságossá” kellett válniuk 
a Böröcz által leírt szocialista tulajdoni vákuum után, amelyben nem 
alakult ki valóságos munkástulajdon. 2 

Másodszor, Szelényinek igaza volt abban, hogy a hatvanas és a 
hetvenes években ennek az „új osztálynak” nem volt osztálytudata. 
Én alább úgy érvelek, hogy a nyolcvanas évek elejétől más lokális dis-
kurzusok mellett a Kelet/Nyugat- vagy az „Európa”-diskurzusok (értsd 
a Nyugat történelmi primátusát, annak modellként való alkalmazását, 
és a fejlődési hierarchiát hirdető értelmezési keretek) éppen ezt az 
űrt töltötték be, és ezen csoport ezzel a hatalmi beszédmóddal tudta 
maga számára biztosítani az uralkodó osztállyá váláshoz szükséges 
diskurzív hegemóniát. Ez persze bonyolult folyamat volt, és meg 
kell látnunk mögötte a lokális és a globális interakciók teljes sorát. 
Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a folyamat nem volt szükségszerű, 
és más alternatív lehetőségek strukturális feltételei is jelen voltak. 
Szelényi megközelítése azonban annyiban mindenképpen hasznos 
számunkra, hogy jelzi, mi volt az „Európa”-diskurzus hatalmi szerepe 
az adott globális egyenlőtlenségi rendbe integrálódott kelet-európai 
országok esetében.

Harmadszor, Szelényinek volt még egy nagyon fontos meglátása. 
Szerinte, ha az értelmiség osztályhatalomhoz jut, akkor alapvető érde-
ke, hogy más osztályideológiákat ellehetetlenítsen, és olyan hegemó-
niára tegyen szert, amely még a nem értelmiségi osztályok által uralt 
kapitalista rendben is elképzelhetetlen. Ezt leginkább azzal éri el, hogy 
megakadályozza, hogy az elnyomott osztályok „szerves értelmiségi” 
képviseletre tegyenek szert, ami segíthetné őket a társadalmi és poli-
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80 tikai küzdelmekben. Gramsci erről az igényről például így írt: „Egészen 
biztosan fontos és hasznos a proletariátus számára, hogy egy vagy 
több értelmiségi egyénileg magáévá tegye programját és eszméit: be 
kell tagozódniuk a proletariátusba, annak szerves részévé kell válniuk 
és ekként kell érezniük. A proletariátus mint osztály nehezen illeszti 
össze az egyes elemeket. Nincsen saját értelmiségi rétege, és azt csak 
nagyon lassan és fájdalmas küszködés után tudja kialakítani magának, 
azután, hogy átvette az államhatalmat.”3 

Összefoglalón, az adott „Európa”-osztályideológia és a kapcsolódó 
intézményi-materiális rendek (szakértői állások, munkák, ösztöndíjak, 
intézményi erőforrások stb.) egyszerre adták meg a kollektív cselekvés 
kereteit, elégítettek ki bizonyos személyes és csoportaspirációkat, 
illetve lehetetlenítettek el elnyomott diskurzusokat. Ezek az előnyök 
és elkötelezettségek együttesen tették lehetővé, hogy a munkás és 
alacsonyabb alkalmazotti rétegeket magukra hagyják az értelmiségi-
ek és persze más elitcsoportok, anélkül, hogy számottevő ellenállás 
és tiltakozás bontakozzon ki.4 Megjegyzem, ebben az időszakban e 
cserbenhagyás nem csak Kelet-Európában történt meg, és ennek az 
„elfelejtésnek” az árát fizeti meg sok ország ma a világkapitalizmus leg-
újabb ciklusában az autoriter kapitalizmus megerősödése miatt. Mégis, 
talán a legszisztematikusabb ignorancia ebben a térségben volt, ahol 
a hetvenes és nyolcvanasa években „új osztályok” törtek hatalomra 

Mikor válik az „új osztály” osztállyá? 

Szelényi 1982-ben közreadott elemzése szerint, az államszocializmus 
utolsó szakaszában osztálykonfliktus alakult ki, azaz a redisztributív 
hatalom és a közvetlen termelők érdekei között szisztematikus ellentét 
feszült. Ez az ellentét, Szelényi szerint, rejtett volt a hetvenes évek 
végéig, vagy még pontosabban, csak a nyolcvanas évek során erősö-
dött meg. Az akkori reformközgazdaságtani irodalom tanúsága szerint 
pedig, amint azt Kovács János Mátyás is elemzi, csak ekkor került 
elő a reformközgazdászok és a reformot támogató hivatali apparátus 
körében a „valós tulajdonos” kérdése.5 A vita első időszakában ez az 
ellentét tényleg csak látens lehetett, hiszen tőkepiac hiányában csak 
különböző alkufolyamatok játszódhattak le a redisztributív rendszer 
keretein belül a szocialista vállalatok menedzserei, a szabályozó appa-
rátus és a közvetlen termelők különböző szintű képviselői között. Ezek 
az alkuk sokszor igen nagy egyenlőtlenségről tettek tanúbizonyságot, 
amint azt például Szalai Erzsébet mutatta meg a nagyvállatok pozíci-
óinak megerősödése kapcsán.6 

A nyolcvanas évek közepén tőkepiacok hiányának kérdése mind 
élesebben került elő a nyilvános és a félig nyilvános vitákban (holding-
vita, Liska-vita, Bauer Tamás és a beruházási ciklusok vitája), és ez a 
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81fordulat éppen akkor következett be, amikor Szelényi Iván szerint az 
„új osztály” képződése megakadt. Szelényinek abban igaza volt, hogy 
a társadalmi és politikai szövetségek egyre bonyolultabbak voltak, és 
végül a redisztribrutív rendszer össze is omlott. Tehát igaz volt az, hogy 
nem alakult ki teljes egészében egy „új osztály” a szocializmus keretein 
belül. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem hasznosíthatjuk az eredeti 
megfigyeléseket a későbbi folyamatok megértése szempontjából. 

A későbbi fejlemények nagyon fontosak voltak az osztályképződés 
szempontjából. Az „új osztálynak” egészen a nyolcvanas évek legvé-
géig, a vállalati átalakulási törvény megalkotásáig, nem állt módjában, 
hogy tulajdonosi jogosítványokat szabadon használja. Erre akkor került 
csak sor, amikor a neoliberális gazdaságpolitika nyolcvanas években 
kialakuló hegemóniája megerősödött, és amikor így, Böröcz szavaival, 
létrejött a szocialista komprádor állam helyén a „kikiáltó állam”.7 A „le-
hanyatló” új osztály ezt a soha vissza nem térő történeti lehetőséget 
felhasználva, az államhatalmat megragadta, és a magántulajdonosi jo-
gosítványok létrehozásával egy átmeneti osztály jött létre belőlük, amely 
csak később, a kilencvenes évek végén bomlott fel, és adta át helyét az 
újkapitalista osztályoknak. Szalai Erzsébet szerint,8 ezt a hatalmi cso-
port-konglomerátumot osztályvonásokkal rendelkező rendies csoport-
ként, „Stand”-ként írhatjuk le (amely a kilencvenes évek közepén majd 
egy újabb, erősebben osztályjellegű rendies csoportosulásnak adja át 
a hatalmat). Szalai elemzése sok tekintetben nagyon találó, hiszen „új 
osztály” (értelmiségi és technobürokrácia együttesen) nem létezhet 
rendies elemek nélkül. Én mégis hangsúlyoznám, hogy a megfigyelhető 
rendies vonások mellett ezek az értelmiségi-technokrata csoportok új 
átmeneti osztállyá alakultak a szó történeti-strukturális értelmében, a 
nyolcvanas évek közepétől egészen a kilencvenes évek közepéig. Tehát 
Szelényi jól elemezte a kiindulópontot, csak nem vitte végig a folyamatot 
a rendszerváltásig, amikor igazán érvényessé válhatott. 

Ezt az osztályirányú változást már az is jól mutatta, hogy a nyolcva-
nas évek során megerősödött a háború előtti múltba mutató identitás-
mitológiák szerepe, és szinte mindent a „polgárosodás” szempontjából 
elemeztek, s mind többen és többen „emlékeztek vissza” egy osztály-
társadalmi lét kommunisták által szétrombolt elemeire (csak emlékez-
tetnék a Cseh és Bereményi féle keserédes antikommunista nosztalgi-
ákra, vagy például az Eldorádó című filmre). Sőt, éppen Szelényi Iván 
volt az is, aki a magyarországi agrárátalakulásban szisztematikusan 
igazolta, hogy miképpen kerültek újra pozícióba a háború előtti helyi 
hatalmi csoportok gyermekei és unokái.9 Tehát ez egy osztályprojekt 
lehetett, főképp a globális tőke lokális térnyerése kapcsán, nyugati ide-
ológiákkal és reflexekkel a kontrollpozíciók megszerzése érdekében. 

Nos, ebben a történeti pillanatban az eladósodás rémével küzdő és 
sok tekintetben hanyatló redisztributív állam megbénult. Nem tudta 
és nem is akarta megvédeni az állami tulajdont. A technokrata és 
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82 nem technokrata értelmiség körében a folyamatos beszéd az adós-
ságválságról és a társadalom teljes válságáról, összekapcsolódva a 
történeti minták keresésével, egy fordulatra készülő hatalmi csoport 
történeti helyezkedése volt.10 Megjegyzendő, hogy komparatív szem-
pontból az adósságválság nem is volt annyira fenyegető, hisz a bruttó 
nemzetközi adósságállomány a GDP 60–70 százalékán állt akkor, 
azaz nemzetközi összehasonlításban és a későbbi magyarországi 
fejlemények szempontjából még viszonylag alacsony volt. Ma is ma-
gasabb ez az arány, és alig van válság-beszéd e jelenség kapcsán. 
Tehát ez a csoportkonglomerátum fordulatra készült, úgy, ahogy azt 
Marx oly szépen megírta a Louis  Bonaparte brumaire tizennyolcadikája 
szövegének nyitó passzusaiban, amely könyv máskülönben éppen az 
osztály fogalmának egyik legpontosabb meghatározását tartalmazza, 
és jól mutatja a rendies és történeti „maskarák” fontosságát a hatalmi 
és osztályprojektumokban: 

És éppen amikor azzal látszanak foglalkozni, hogy magukat és 
a dolgokat átalakítsák, hogy még valami soha nem voltat teremt-
senek, éppen az ilyen forradalmi válság-korszakokban idézik fel 
aggodalmasan a maguk szolgálatára a múlt szellemeit, kölcsön 
veszik neveiket, harci jelszavaikat, jelmezeiket, hogy ebben az ősi, 
tiszteletre méltó álruhában s ezen a kölcsönzött nyelven vigyék 
színre az új világtörténelmi jelenetet.11 

Ez a váltás persze csak részben volt helyi történet, hiszen igazából 
egy globális változás, a globális kapitalizmus újabb nyitási és liberális 
ciklusa, a tőke szabad áramlásának igénye, a külföldi közvetlen tőkebe-
fektetés arányának gyors emelkedése, és a nemzetközi adósságválság 
kezelésének új módja segítette hatalomba ezt az átmeneti osztályt. Ez 
a rendkívül erős nyomás és annak helyi interpretációi marginalizálták 
a „régi” pártelitet, amely Szelényi szerint, még szemben állt az „új 
osztály” képviselőivel. A deligitimáció konkrét végső menete a „kon-
zervativizmus”, a „reformellenesség” vádja, a történeti múlt és annak 
„szervessége”, illetve 1956 megítélése mentén formálódott.

Nagyon fontos, hogy újabb történeti elemzések, a különböző korabeli 
pártjelentések és más történeti dokumentumok szerint, az értelmiségi-
ek és a munkások között elfojtott konfliktus alakult ki, és ez a vita éppen 
a társadalmi elkülönülés és a magántulajdon kérdése körül bontakozott 
ki a rendszerváltás előtt és annak előrehaladtában.12 Bartha Eszter 
kutatása szerint például a következő kritikák fogalmazódtak meg az 
MSZMP Győr-Sopron megyei és különösen a Rába Művek pártbizott-
sági jelentéseiben már 1982-ben: 

A dolgozók véleménye szerint a javak elosztása nem az elvégzett 
munka alapján történik. Azt mondják, hogy a pénz nagy része az 
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83improduktív területekre megy, és a munkásosztály, aki megtermeli 
a nemzeti jövedelmet, egyre kisebb részt kap belőle. Kialakult 
egy ’felső réteg’, akinek jólétét nem érinti az ország gazdasági 
helyzete. A gazdasági szabályozók csak a túlszabályozott iparban 
dolgozók jövedelmét csökkentik. Dolgozóink szerint a magángaz-
daság további növekedése ezt a felső réteget fogja kiszélesíteni. 

Majd 1988 elejéről már a következő mondatokat találja a szerző egy 
pártdokumentumban:

A párttagok egy részénél komoly konfliktust okoz a szocializ-
musról tanított, alkotott kép, és a mai valóság közötti különbség. 
Politikailag nehezen magyarázható és elfogadható jelenségként 
említették a tulajdonviszonyok átrendeződését, a magántulajdon 
erősítését, a magántulajdonon alapuló kisvállalkozások létrejöttét 
„elősegítő” döntéseket.

És ez a szembenállás fogalmazódott meg röviddel a rendszerváltás 
után is: 

A magyarok többsége nem vállalt közösséget a rendszerváltással 
(igaz, a kommunistákkal sem!), és általában megfigyelhető volt 
egy igen erős ressentiment azokkal a csoportokkal szemben, akik 
a munkások véleménye  szerint  a  rendszerváltás  óta nemcsak 
elkülönültek a dolgozó emberektől, hanem aránytalanul nagy-
mértékben profitáltak a nép tulajdonának kiárusításából és az új 
rendszerből. Ide sorolták a volt pártkádereket, az értelmiséget és 
a kialakuló új magántulajdonosi osztályt. 13 

Természetesen az ellenállásban nincsen semmi meglepő, hiszen a 
tulajdoni pozíció átalakulása és a kapcsolódó társadalmi elkülönülés 
mind a marxista, mind pedig a weberiánus szociológia számára fontos 
a társadalmi viselkedés különböző szintjein. A meglepő inkább az, hogy 
ez a váltás miért nem vezetett nagyobb konfliktushoz. Ez pedig átvezet 
minket a diskurzív hegemónia és az új (átmeneti) osztály „osztálytu-
datának” kérdéséhez.

Diskurzusok és az „önmagáért lévő” osztály kialakulása

A hetvenes évektől a posztkoloniális és a Foucault ihlette társadalom-
kritika egyik, ha éppen nem legfontosabb problémája volt az elnyomás, 
a hegemónia és a diszkurzív hatalom kérdése. Az „új osztály” prob-
lémája és ez a kritika nem kapcsolódott össze szervesen, ami azért 
is meglepő, mert a tudástermelés, az értelmiség kérdése mindkét 
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84 megközelítés számára kulcsfontosságú. Ezért adódik számunkra, hogy 
rövidebben elgondolkodjunk, hogy ez miképpen kapcsolható össze a 
magyarországi és kelet-európai rendszerváltás kapcsán. 

Nagyon sok és nagyon mélyenszántó elemzés készült a nyolcvanas 
években megerősödő, majd egy ideig mindent átható „Európa-” és 
Nyugatdiskurzusról és annak globális versus lokális mechanizmusairól, 
olyan kiváló szerzőktől, mint Maria Todorova, Böröcz József, Immanuel 
Wallerstein, Samir Amin, vagy a fiatalabbak közül Merje Kuus, Gagyi 
Ágnes, Orlanda Obav, csak hogy néhányat említsek. Ennek fő eleme, 
hogy hierarchikus struktúrában értelmezi a világkapitalizmust és annak 
fejlődését (a Nyugat teremtette meg a kapitalizmust), és a nyugati ka-
pitalizmus képviseli a világtörténelemben a progressziót egy liberális 
humanitárius utópia nevében. E diskurzus az egyenlőtlenül fejlődő 
kapitalizmus egyik legfontosabb ideológiai sémája. Magam két helyen 
is közel értem az új osztály és a diszkurzív hegemónia kérdéséhez, 
de sosem kapcsoltam össze ezeket a fogalmakat. A Közép-Európa 
vita feldolgozása során jutottam el a „nyugati modell” mint értelmiségi 
utópia kérdéséhez, illetve később a kelet–nyugati lejtő megírásakor, 
amikor már feltűnt, hogy a Kelet–Nyugat- és az Európa-diskurzus 
osztályprojekteket szolgál ki és tesz lehetővé. 14 Úgy gondolom, ha 
elfogadjuk a fenti érvelést, akkor ezt a kérdést újból fel kell vetnünk, 
és újra kell gondolnunk, hogy ez a tudati szerkezet milyen lokális és 
globális mechanizmusok révén válhatott az átmeneti osztály projektjé-
nek rendkívül sikeres elemévé, és ez mennyiben igazolhatja a Szelényi 
által felvetett extra ideológiai elnyomást. 

Kvalitatív elemzések alapján látható, hogy a nyolcvanas évek elején 
komoly diszkurzív váltás következett be az ún. keleti blokk kapcsán, 
kívül és belül is.15 Nevezetesen a versengő modernitások diskurzusát 
felváltotta, vagy még pontosabban, újra átvette egy civilizatórikus, 
hierarchikus beszédmód. A versengő modernitások diskurzusa az ál-
lamszocializmus alternatív „modernizációs” törekvéseit „valóságosnak” 
tekintette, amelyben az adott rendszernek, és ami még fontosabb: az 
adott blokknak valós autonómiája, teljesítménye és cselekvőképessége 
van, még ha le is marad a versenyben. Ez a diskurzus a hatalmi elit 
váltását nem tette lehetővé, és ezért ennek a lehetőségnek el kellett 
halnia, mielőtt a redisztributív rendben formálódó új osztály kontroll 
alá vonhatta az államot, és nyíltan felvethetett tulajdoni kérdéseket. 

Ezt a kvantitatív és modernizációs diskurzust váltotta fel egy már 
korábban is létező geokulturális változat, mégpedig a civilizatórikus 
hierarchiákat felállító kelet-nyugati lejtő. Ebben a változatban a Nyugati 
„civilizációhoz” képest minden más terület társadalmi teljesítménye 
graduálisan alacsonyabb rendű és ez a változó mértékű „keletiesség” 
akadályozza a vonatkozó térségek fejlődését. E globális diskurzus-
változat nemcsak abban volt fontos, hogy a blokkról és a nagyobb 
hatalmi egységekről leszakadjanak a mind „nyugatibb” államok (ezt 
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85nevezhetjük némi iróniával „szalámitechnikának”), hanem arra is, 
hogy a „keleti” típusú, újraelosztó társadalomfejlődést meg lehessen 
tagadni egy „tisztább” viszonyokat tartalmazó nyugati társadalmi rend 
nevében, ahol „gazdaság” és „társadalom”, úgymond, szétválasztható. 
Ez a diszkurzív rend már jóval alkalmasabb volt egy átmeneti osztály 
létrejöttéhez, hiszen az alternativitás helyett hivatkozni lehetett a nyu-
gati kapitalizmus kulturális és civilizatórikus hegemóniájára. Ez pedig 
igazán megfelelt a feltörekvő új osztálynak, már csak azért is, mert e 
külső „rendszer” mind jobb tudása jelenthetett hatalmi előrelépést. Ezt 
fogalmazta meg oly szépen például Fekete János, a Magyar Nemzeti 
Bank akkori elnökhelyettese, amikor meghirdette a nyugati pénzügyi 
rendszerhez való visszatérést, azzal a címmel, hogy „vissza a való-
sághoz”.16 Többek között így vált diszkurzív szempontból a szocialista 
gazdasági és pénzügyi rendszer irrealitássá már jóval a rendszerváltás 
előtt. 

Igen fontos munkát végzett a lokális diskurzusok átalakulásának 
elemzése terén, több más szerző mellett, Kuczi és Csizmadia is. Kü-
lönböző elemzésekben dokumentálták a szókészlet megváltozását, 
a politikai diskurzusok témavilágának és tárgyainak átalakulását.17 
A politikai viták egyre kevésbé szóltak a szocializmus reformjáról, és 
egyre nagyobb teret szenteltek a „Nyugathoz” mint normához való 
alkalmazkodás „problémáinak”. Csizmadia azt is meg tudta mutatni, 
hogy e diskurzus átírta a társadalmi és politikai hatalmi beszédmódot. 
„A Nyugat-Európa szerepével foglalkozó írások, viták, vélemények 
előbb látens, majd egyre nyíltabb diskurzusfolyamattá álltak össze, s 
ez a diskurzus lett a nyolcvanas évek legkarakterisztikusabb vonása” 
(Csizmadia 2001, 135). Sőt, a nyolcvanas évekre vonatkozón a szerző 
bevezette (és ez számunkra rendkívül fontos) a „diszkurzív diktatúra” 
(azaz a hegemónia) fogalmát, amely összekötötte a nyelvi dominanciát 
és témaválasztást a döntéshozatallal, a külföldi kapcsolatok alakulá-
sával és az ellenzéki, a „szakértői”, illetve a közgazdász elit diszkurzív 
erőtereinek alakulásával (Csizmadia 2001, 146–197). 

A diszkurzív váltás és az új, átmeneti osztály történeti dinamikájának 
további szociológiai mechanizmusai

Az egyik legfontosabb mechanizmus, hogy az együttes külső-belső 
pozícionálás, a „nyugati” utópia meghirdetése, illetve a tulajdon és az 
erőforrások újraosztásának célul tűzése megoldotta a kollektív cse-
lekvés, azaz az osztálytudat kérdését is, hiszen jól és kooperatívan is 
értelmezhető célok és preferenciák alakultak ki (negatív és pozitív érte-
lemben is) az állami és politikai hatalom megszerzése körül. E csopor-
ton belül konszenzus alakult ki, hogy szemben a „keleti” redisztributív 
rendszerrel, be kell illeszkedni „Európába”, ki kell szolgálni a „nyitási” 
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86 követelményeket, és meg kell szerezni a hatalmat, hogy a tulajdont 
újraosszák. Ez azt jelentette, hogy Magyarországon, szokatlan módon, 
a törzsies alapon szerveződő értelmiségi és szakértői csoportok is 
egyezségre jutottak alapkérdésekben, ami, persze, hamar felbomlott, 
amint a tényleges hatalmi pozíciókat és tulajdonelosztási kontrollt 
megszerezték, és részben ez az osztozkodási harc vezetett el a fel-
bomláshoz. Így – Szelényi Iván éppen ezen előadásra reakcióképpen 
megfogalmazott szavaival –, az adott kelet-nyugatos, hierarchikus 
diszkurzív háttérrel egy időre létrejött a kollektíven is cselekvőképessé 
váló és önmaga tudatára ébredő, komprádor, értelmiségi új osztály. 

A következő fontos mechanizmust, a kulturális tőke szerepét már 
részben érintettük, de érdemes újból hangsúlyozni, hiszen a moderni-
zációs hierarchiák helyére lépő civilizatórikus „Európa”- és Nyugatdis-
kurzus (ami nem helyi találmány volt, hanem a koloniális hierarchikus 
kapitalizmus egyik legfontosabb tudati szerkezete) felértékelte a kultu-
rális és szimbolikus társadalmi térben való mozgást és az abban való 
jártasságot. Ezt a lehetőséget az adott csoportokon belüli humán értel-
miség is gyorsan megértette, és akár kormányzati pozícióig is vihette. 
Ezt a felértékelődést, sokak mellett, Szelényi is mindig hangsúlyozta, 
és ő maga is időleges előnyként értelmezte például a „Kapitalizmus 
kapitalisták nélküli megteremtése” című angol nyelvű művében. Hadd 
idézzem ennek az állításnak magyar változatát:

Az osztályszerkezettel kapcsolatos fő hipotézisem, hogy a 
poszt-kommunizmusban a kulturális tőke vált a hatalom és a ki-
váltságok fő forrásává, a gazdasági tőke ehhez viszonyítva csak 
másodlagos, kiegészítő szerepet játszik. A poszt-kommunizmus 
osztályszerkezete ilyen értelemben a modern kapitalizmus osz-
tályszerkezetének mintegy a tükörképe. A poszt-kommunizmus 
domináns osztálya a tág értelemben vett értelmiség, pontosab-
ban az értelmiség három egymáshoz szorosan kapcsolódó elitje.  
A legnagyobb hatalommal az új politokráciával szoros kapcsola-
tot kiépített menedzser-elit rendelkezik. Az új domináns osztály 
részét alkotja, még ha másodhegedűsként is, tehát valamelyest 
alárendelt szerepben, a humánértelmiség elit: a tudományos és 
művész értelmiség sztárjai és a média vezet egyéniségei. A tulaj-
donos polgárságnak egyelőre meg kell elégednie a középosztályi 
pozícióval. 18

A még nem létező, de bevezetendő „valós demokrácia és piacgaz-
daság” „ismerete” és „tanulása” sokak számára jelentett megélhetést 
itthon és külföldön is. E kulturális tőke, persze, hamar le is értékelődött, 
amint az állami tulajdon és annak elosztása nagyjából véget ért.

A kelet-nyugati diskurzus liberális (értsd: „fel kell zárkóznunk”) és 
nemzeti változatai (értsd: „mi mindig is Európa voltunk és ezt a jogun-
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87kat vitatták el”) a történelmi emlékezetet is újraformálta.19 Más szóval, 
a szocializmus időszakának – mint „nem-Nyugatnak” és „nem-nem-
zetinek” – az abnormálissá nyilvánítása automatikusan felértékelte a 
kiegyezés időszakát és, egészen perverz módon, a Horthy-korszakot, 
vagy legalábbis elindította a róla szóló, keserű és borzasztó vitákat. 
Ezt úgy is érthetjük, hogy a háború előtti korszak generációinak, 
hatalmi csoportjainak értelmiségi és/vagy szakbürokráciába került 
leszármazottai keresték, hogy miképpen lehet ezeket a „történelmi 
mezeket” felvenni, annak érdekében, hogy saját társadalmi helyzetüket 
és projektumaikat alátámasszák. Ez persze nem vezethetett máshoz, 
mint, hogy például „nyugatosítani” kellett a húszas és harmincas évek 
elnyomását és a későbbi háborús rémtettekben való részvételt. Sajnos, 
úgy látszik, hogy a diszkurzív és társadalmipozíció-logika ezen együt-
tes dinamikája megállíthatatlan még az átmeneti osztály lehanyatlása 
után is. Felvethető, hogy jelenleg a kezdeti osztozkodásból kimaradt 
csoportok utókísérlete zajlik a hatalom megszerzése vagy éppen legi-
timálása érdekében.20 

A történelmi emlékezet kérdése pedig közvetlenül átvezet bennünket 
a Szelényi által felvetett hegemónia kérdéséhez. A nyolcvanas évek 
közepétől a kelet-nyugati diskurzus, annak lokális alváltozatai és az 
értelmiséget is magában foglaló „új osztály” hatalomra törése diszk-
reditált minden olyan törekvést, amely a kiszolgáltatott alkalmazotti 
rétegek és a volt munkásosztály progresszív képviseletét látta volna el, 
vagy a figyelmet és a szolidaritást kinyitotta volna a világkapitalizmus 
más szegényebb, „nem európai” társadalmai irányába. Már érintettük, 
hogy a tulajdon kérdése nem volt megkerülhető, és azt is láttuk, hogy 
valós konfliktusokhoz, ellenérzésekhez vezetett a munkások körében 
is. Mégis, ennek képviseletét az értelmiségi csoporton belül csak néhá-
nyan vállalták, és rendkívül jelentős ellenállásba ütköztek. Ez egybevág 
Szelényi azon korai (1982-ben megfogalmazott) figyelmeztetésével, 
hogy az értelmiség és szakbürokrácia együttes elitje társadalmi okoktól 
hajtva erősen érdekelt és – jártassága révén – nagyon hatékony lehet 
az alternatív intellektuális nézőpontok diszkreditálásában, azaz a hege-
mónia megteremtésében. Ennek nemcsak az a része, hogy folyamato-
san a társadalmi elkülönülést hangsúlyozták, hanem el is nyomták az 
alternatív hangokat. A hegemónia megteremtésének eklatáns példája 
volt a munkástulajdon vagy munkásrészvény körüli vita is, vagy még 
pontosabban, annak teljes elsikkadása az 1956-os történelmi előképek 
ellenére. Nagy Éva Katalin így fogalmaz e viták kapcsán: 

A választási kampányban, 1990 tavaszán, az MSZP perifériáján 
megjelent a dolgozói tulajdon megvalósításának követelése. 
Valójában sem a pártok, sem az új Országgyűlés igazán nem állt 
a dolgozói tulajdon oldalára, hanem a privatizáció neoliberális 
modelljét követte.21
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88 Még ennél is eklatánsabban mutatja, hogy miképpen sikkadt el, tűnt 
el a dolgozói tulajdon kérdése például az 1989-es alkotmánymódosítás 
során: 

A BAL (Baloldali Alternatíva Egyesülés) javaslatára, nyomására, 
hosszú viták után végül Tölgyesi Péter megfogalmazásában beke-
rült a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásain kezdeményezett követelés 
az 1989. évi XXXI. törvény az Alkotmány módosításáról 12.§. (2) 
bekezdésébe: Változatok egy témára 124 „(2) Az állam elismeri a 
termelői önigazgatás és önkormányzat tulajdonának létrejöttét és 
működését.” Az Alkotmánynak ez a szakasza az alkotmányosan 
védett tulajdonformákról szólt. 1990. április 29-én megállapodott 
az MDF és az SZDSZ arról, hogy módosítják az új Alkotmányt, és 
kiveszik belőle a dolgozói közösségek tulajdonának jogi lehetősé-
gét, amivel kihúzták az alkotmányos alapot a termelői önigazgatás 
tulajdonformáját képviselő munkástanácsok alól. Most csak az 
államigazgatási, a magán- és a szövetkezeti tulajdont védi az 
állam. A módosított Alkotmány erre vonatkozó részét így változ-
tatták meg: „7. §. (1) Az Alkotmány 12.§-a helyébe a következő 
rendelkezés lép: (2) Az állam tiszteletben tartja az önkormányzatok 
tulajdonát.” (1990. évi XL. törvény)22

A neoliberális fordulatot, a „valódi piacgazdaságot” jelölő „Európa”-
diskurzus így percek alatt „felfalhatta” az alternatívákat. 

Más oldalról nézve, ugyanezzel a folyamattal kapcsolatban 
Bockmann és Eyal azt a nagyon fontos állítást fogalmazta meg, hogy 
a kelet-európai térségben a neoliberális ideológiát nemcsak tanulták, 
hanem aktívan alakították.23 Felvethető, hogy az új osztályprojektum 
adta meg ehhez a társadalmi motivációt és teret, és nem egyszerűen 
ideológiai meggyőződésről volt szó, hanem diszkurzív és társadalmi 
folyamatok együtteséről. 

Ugyanezt az involválódást mutatja Gagyi Ágnes is, amikor a Helyzet 
Műhely közös elemzésének részeként, így ír a Pénzügykutató Inté-
zet mint a teleologikusan gondolkodó piac- és magántulajdon-építő 
szakértelmiség egyik kulcsfontosságú intellektuális központjának 
tevékenységéről: 

A „pénzügyes fiúk” munkássága nagyban beleillik abba a narratívá-
ba, amely szerint a szocializmus kritikája legitimálta a neoliberális 
nézeteket, és a neoliberális képzettségű szakértők segítették a 
komprádor szolgáltató szektort, azaz Drahokoupil meghatározása 
szerint azokat a csoportokat, amelyek hazai szereplőkként operál-
va a transznacionális tőke érdekeit a helyi gazdasági és politikai 
érdekérvényesítés taktikai szintjére fordították le.
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89Megjegyzem itt nemcsak a transznacionális tőke képviselete volt 
napirenden, hanem a szakértői tudás alapján való kontrollról is szó 
volt a tulajdonelosztási folyamatban.

Összefoglalón úgy fogalmazhatunk, hogy Szelényi Iván új osztály 
fogalma igazából a rendszerváltás során vált igazán relevánssá, 
hiszen aligha beszélhettünk osztályról, míg a tulajdon kérdése nem 
vált kérdésessé és égetővé. Az államszocializmus idején még csak 
formálódott az a koalíció, amely az értelmiséget összekötötte a 
technobürokráciával és valós kollektív cselekvőként csak a rend-
szerváltás folyamatában a nyolcvanas évek második felében jelent 
meg. Ennek során nemcsak megalkotta az átmenet kereteit, hanem 
létrehozta azt a tranzíciós hegemóniát, amelynek társadalmi hátterét, 
részben a kelet-nyugat diskurzus és az ő saját „új osztály” projektjé-
nek összekapcsolása teremtette meg. Ennek a folyamatnak többféle 
legitim értelmezése van (globális neoliberális dominancia lokális 
lefordítása, rendies elitcserék, fogyasztási várakozások társadalmi 
nyomása stb.) én mégis úgy gondolom, hogy érdemes Szelényi Iván 
új osztály koncepcióját komolyan vennünk pontosan arra az időszakra 
vonatkozóan, amikor ő arról lemondott. Ennek a célja pedig az lehet, 
hogy megmagyarázzuk a máig is érvényesülő progresszióellenesség 
hegemóniájának egyes elemeit a globális kapitalizmus egyre inkább 
mediatizált és technológiaibb időszakában, amikorra az alkalmazotti 
ellenállás más társadalmi feltételei is összeomlottak. 
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