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Az alternatívák szükségessége

A nem kapitalista vegyesgazdaságok problémáiról, történetéről és 
jövőjéről rendezett egy hatalmas (500 résztvevős) online eseményt 
számos szervezet*1 közösen, 2021. június 23–26. között, a Rosa 
Luxemburg Stiftung támogatásával. Az alábbiakban e konferencia 
anyagai közül publikálunk három írást, Tütő Lászlóét, Szigeti Péte-
rét** és Raquel Vareláét. 

A konferencia résztvevői a nem kapitalista vegyesgazdasági model-
leket úgy értelmezték mint kiemelkedően jelentős történelmi tapasz-
talatot, gyakorlati lehetőséget az egyes társadalmak számára, és olyan 
történelmi perspektívát, amelyre nagy szüksége van ma az emberi-
ségnek. A globális kapitalizmus ellentmondásai és az ökológiai krízis 
koherens válaszlépéseket követel meg, amelyek nem korlátozódnak 
pusztán arra, hogy visszaszorítsuk a jelenlegi világjárvány, a korona-
vírus által csak felerősített társadalmi és ökológiai romboló erőket, 
hanem a mai kapitalizmus improduktív és igazságtalan struktúráinak 
alapvető átalakítása felé szükséges elmozdulni. Ebben a folyamatban 
életbevágó, hogy gondolatban újra „felkeressük” a történelmi szo-
cialista kísérletek eredményeit és tévedéseit, tanuljunk belőlük, és 
ezzel elősegítsük, hogy az új társadalmi modellek és mechanizmusok 
keresése egységesebb formát öltsön, intenzívebbé váljon és egyre 
szélesebb körökben terjedjen el. Persze egyetlen, nagyjából akadémiai 
keretek között zajló konferencia önmagában nem indíthat el egy ilyen 
folyamatot. Ugyanakkor segíthet mozgásba hozni az ezekre a célokra 

*1 A Karl Polányi Központ, az Eszmélet folyóirat, a budapesti Társadalomelméleti 
Kollégium, a Polányi Intézet, a Geopolitical Economy Research Group, az Institute 
of Political History Social Theory Research Group, a The Study Group on Global 
Labour History and Social Conflicts – IHC Universiadae Nove de Lisboe, a Left 
East, az Institutul pentru Solidaritate Socială, a Working Group for Public Policy, 
a Helyzet Műhely, a Fordulat folyóirat, a Critic Attack, a Transform Europe és az 
International Karl Polanyi Society.

** Szigeti Péter előadását jelentősen kibővített formában adjuk közre.
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6 irányuló eszmék kibontakozását, és hozzáadhat valamit ahhoz, amit 
már elvégeztünk, vagy most végzünk ezen a téren. 

Sok minden van, amiből tanulhatunk, és amire támaszkodva épít-
kezhetünk. Száz évvel ezelőtt teljes gőzzel folyt egy szocialista gazda-
ság építése a szovjet-Oroszországban. A legfontosabb teoretikusok és 
politikusok egyetértettek abban, hogy kreatív módon kell kombinálni 
a különböző típusú gazdaságokat és a különböző gazdasági szekto-
rokat (szocialista tervezés és újraelosztás, nagyméretű kapitalista 
termelés és – ami nagyon fontos – a kisméretű ipari és mezőgazdasági 
termelés), azzal a céllal, hogy elinduljanak a szocializmus felé. A 20. 
és 21. századok szocialista országai azóta több kísérletet tettek arra, 
hogy kombinálják a különböző gazdasági logikákat és szektorokat, 
gyakran nagy sikerrel, ám néha nagy nehézségekkel. 

Mára az ezekről a gazdaságokról szóló társadalomtudományi iro-
dalom hagyománya kiveszőben van – igen keveset gondolkodunk 
ezeknek a gazdaságoknak a kölcsönhatásairól és dinamikájáról. Újra 
rájuk kell fókuszálnunk, és tovább kell dolgoznunk azon, hogy elmé-
letileg megragadjuk meghatározó és közös jellemvonásaikat (ahogyan 
ezt a szocialista teoretikusok megpróbálták az államkapitalizmusról, 
a tervgazdaságról és a redisztributív gazdaságokról szóló különböző 
elméleteikkel). Ez annál is fontosabb, mivel még azok is, akik a Polányi-
féle elméleti keretet fogadták el, csak keveset gondolkodtak arról, hogy 
a különböző gazdaságkoordinációs módok hogyan létezhettek és létez-
hetnek együtt, egymással kiegyensúlyozott módon egy gazdaságban. 

Szellemi perspektívák: a nem kapitalista vegyesgazdaság,  
mint a szocializmus „előszobája”

Amikor egy ilyen komplex és sokat vitatott kérdés napirendre kerül, 
akkor fontos rögzíteni a legfontosabb elméleti keretet, amely megadja, 
megadhatja a vita irányát. Ebből a célból a konferencia szervezői egy 
külön memorandumot állítottak össze. Ebben a memorandumban 
mi, az Eszmélet szerkesztői kijelöltünk bizonyos gondolkodási irány-
elveket a nem kapitalista társadalomra és a vegyesgazdasági formákra 
vonatkozóan. 

Először is, nincs megoldás a kapitalizmus strukturális válságára 
(szegénység, munkanélküliség, erőszak, háborúk, egyenlőtlenség, 
kizárás a hatalomból és a társadalom javaiból, környezetrombolás) 
a kapitalista rendszeren belül. A kapitalizmus alternatívája csak a 
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István) létezik. Nem ismerünk semmilyen másfajta társadalomala-
kulatot, amely a tőke uralmával szemben alternatívát jelenthetne. 
Konferenciánkat az a gyakorlati cél motiválta, hogy elősegítsük ennek 
az alternatívának a kidolgozását és megvalósítását, hogy a nemzetek 
feletti együttműködés szellemében keressük és használjuk fel a glo-
bális gazdasági-társadalmi kísérletek és antikapitalista szervezetek 
történelmi és elméleti tapasztalatait. 

Mi, az Eszmélet köre úgy gondoljuk el a szocializmust, mint az 
alsóbb szintjét egy olyan, önkormányzaton alapuló társadalmi és 
gazdasági rendnek, a kommunizmusnak, amely túlmegy a piacgazda-
ság struktúráin. Ez a rend önkéntesen, alulról szerveződő termelői és 
fogyasztói közösségek rendszere, olyan új társadalmi szerveződéseké, 
amelyek mind a bürokratikus állam, mind a tőke irányítása és elnyo-
mása nélkül működnek. Ez azt jelenti, hogy a szocializmust nem lehet 
felülről „bevezetni”. A kapitalizmust meghaladó alternatív gazdasági és 
irányítási formáknak hosszú története van a világ minden régiójában, 
amely azt mutatja, hogy ezek világméretű kísérletek, és egyik régiónak 
sincs különleges történelmi privilégiuma a létrehozásokra. A globális 
kapitalizmus globális válaszokhoz vezet. Ennek az alternatívák utáni 
keresésnek az eredménye az, hogy ma már láthatjuk a körvonalait egy 
harmadik útnak, tertium daturnak, a Lukács György által adott érte-
lemben. Ez Lukács részéről egy nagyon komplex elméleti álláspont 
volt, ugyanis elhatárolta magát és az új út utáni keresését nemcsak 
az államközpontú „sztálinizmustól” és a kapitalizmustól, de attól is, 
hogy egy társadalom valamilyen mechanikus módon keverje a piacot 
és az államszocializmust, úgy, hogy közben a modellből hiányzik a 
munkások és a termelők által gyakorolt demokratikus ellenőrzés. 
Ez a szempont különösen lényeges ma, amikor, gazdasági sikerüktől 
függetlenül megnézzük például az ázsiai vegyesgazdaságok példáit. 

Felfogásunk szerint ez a „meghaladás” három, egymással összekap-
csolódó szintből áll: 

 
1. Mindenhol támogatnunk kell a humanista társadalmi tömegmoz-

galmak kibontakozását, amelyek kikövezik az utat a demokratikusan 
irányított köztulajdon és a kollektivista gazdasági formák felé az 
emberi élet minden területén, elsődlegesen persze a termelés és a 
fogyasztás területén.

2. Párhuzamosan a szocializmus politikai-hatalmi feltételeinek 
létrehozásával, amelyet persze ki kell harcolni, egy többszektorú 
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államilag irányított és a közösségi szektorok mint gazdasági formák 
együtt létezhetnek úgy, hogy egy társadalmilag integrált módon ki-
egészítik és kiegyensúlyozzák egymást, közben békésen versengenek 
egymással. A demokratikus irányítás és tervezés szellemében az állam 
támogatja és védelmezi a szocializmus „szigeteit”, ahol az önkéntesen 
megszerveződött szövetkezetek, dolgozói társulások és egymással 
kölcsönös kapcsolatban álló közösségek a saját ex ante (előzetesen és 
alulról) megszervezett specifikus szükségletei és kapacitásai szerint 
termelnek és fogyasztanak. 

3. A kapitalizmus soha nem fog magától összeomlani. Ezért döntő 
jelentősége van annak, hogy mind nemzeti, mind nemzetközi szinten 
fejlesszük és erősítsük a közösségi tulajdont, mert a kapitalizmus 
történelme során mindig lerombolta és marginalizálta a magántulaj-
donnal és a profitlogikával ellentétes társadalmi kezdeményezéseket. 
A globális válság arra kényszerít bennünket, hogy átgondoljuk az 
antikapitalista alternatívákat, és olyan megvalósítható modelleket 
kínáljunk, amelyek regionálisan és országosan politikai programok-
ká fordíthatók le. Az államszocialista rendszerek összeomlásának 
tapasztalatai azt mutatják, hogy a munkások csak azokat a rendsze-
reket védik meg, ahol a termelők közvetlen ellenőrzésük alatt tartják 
a különböző formákban létező kollektív tulajdont. A bürokratikus 
állami irányítás könnyen vezethet a kapitalista privatizációhoz és a 
munkások érdekeinek elárulásához. A demokratikus gazdaságirányí-
tás viszont a gazdasági, politikai és társadalmi előfeltétele a szocializ-
mus megteremtésének, annak, hogy túlmenjünk a kapitalizmuson, és 
végső soron a tőkén. A demokratikus gazdaságirányítás egyszersmind 
kulturális és oktatási iskolaként működik: a termelőket arra kénysze-
ríti, hogy megtanulják kifejleszteni készségeiket és képességeiket, 
és hozzászokjanak közös tevékenységeik koordinálásához, a felelős 
együttműködéshez. 

Budapest, 2021. június 26.
Az Eszmélet szerkesztősége

(Fordította: Szalai Miklós)
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Mitől szocialista?
 
 

Demokrácia, szabadság, anarchista, marxista, kommunista. Szavak, 
amiket annyi különböző értelemben használnak, hogy önmagukban 
semmit nem jelentenek. Ezek közé sorolható a szocialista is. 

A szabadversenyes kapitalizmus alapjellemzője, hogy az embere-
ket a gazdasági növekedés eszközeként kezeli. Az alany a tőke, és az 
objektumok az alkalmazásában dolgozó emberek. 

Másik fontos jellemzője, hogy individualizálja, atomizálja és egy-
mással való versenyre kényszeríti őket a megélhetésükért folytatott 
küzdelemben. Ebben a szisztémában az egyén egyetlen társadalmilag 
figyelembe vehető értéke, hogy értéktöbbletet termel, illetve hogy azt 
profitként realizálja. (Az ember annyit ér, amennyi pénzben mérhető 
nyereséget hoz a gazdaságnak.)  

A Kommunista Kiáltványban szó esik feudális, kispolgári, burzsoá 
és utópikus szocializmusokról. Ezek a kifejezések a szabadversenyes 
kapitalizmussal szemben fellépő elképzelésekre, illetve gyakorlati 
törekvésekre utalnak. Közös tartalmuk a tagadás. Ez a mű a szabad-
versenyes kapitalizmus elutasítását nevezi szocializmusnak. 

A sokféle tagadásból szervesen következik a kérdés: Jelenthet-e 
valamit a szocializmus pozitív értelemben? Adható-e a szónak pozitív 
tartalom?

Egy ilyen tartalom meghatározása nem független a történelem-
szemlélettől. Míg az említett, strukturálisan statikus szocializmusok 
– a gyakorlati konzekvenciát tekintve – lényegében konzerválják a 
hierarchikus társadalomszerkezetet, addig Marx történelemszem-
lélete az osztályok nélküli társadalom perspektívájára fut ki. Ebben 
a perspektívában gondolkodva körvonalazódik egy történelmi 
szintézis lehetősége: a tőkés gazdaság működése során létrejött, 
úgynevezett ipari civilizáció és az emberi (egyéni) szabadság össze-
kapcsolása, ahol a tartalmi tényező a humán oldal, és ennek (puszta 
nyersanyagként, matériaként) segítő eszköze az ipari technika. 
(Most nem térek ki azokra a történelmileg termékeny antropológiai 
következményekre, amelyek az ipari civilizáció nyomán keletkez-
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10 nek.) Mint e lehetőség címzettje és megvalósításának szubjektuma 
(szociológiai hordozója) kerül be a képbe az ilyen irányú változásban 
érdekelt bérmunkásság. 

Ebben a megközelítésben az a társadalmi berendezkedés tekinthető 
szocialistának, amely lehetővé teszi, hogy a termelők a megélhetésük 
számára hosszú távú, ezért strukturálisan biztonságos társadalmi 
környezetet hozzanak létre és tartsanak fenn. Az a társadalmi kapcso-
latrendszer, amelyet az együttműködésben érdekelt egyének folya-
matosan maguk szerveznek: egymással társulva, szövetkezve maguk 
alakítanak. (A félreértések elkerülése végett szeretném egyértelművé 
tenni, hogy itt „A gothai program kritikájá”-nak a kommunista társa-
dalom alsó foka értelemben vett berendezkedésről, tehát nem az ún. 
bőség társadalmáról van szó.)

 *
  Szokatlan nyelvezetet használ egyik 1919 tavaszán megjelent írá-
sában Lukács György, aki ekkor a Tanácsköztársaság népbiztosa: 
az osztályok nélküli társadalmat a szeretet társadalmának nevezi. 
(Zárójelben: a szeretet kifejezés is az említett bizonytalan tartalmú ka-
tegóriák típusába tartozik.) Lukács szövege ezt a leegyszerűsítő meg-
határozást a továbbiakban a kölcsönös megértésre, összetartozásra, 
szolidaritásra való beállítódáson nyugvó társadalomra konkretizálja. 
„Maga a gazdaság, a társadalom átalakulása – írja – egymaga nem ké-
pes ezt az új társadalmat megteremteni. Puszta lehetőség marad, ha az 
emberek nincsenek felkészülve.” Ezért megkerülhetetlen pedagógiai 
feladat „az embereket egymáshoz közel hozni”. ( Jobban belegondol-
va: mi hozhatja őket egymáshoz közel, ha nem az együttcselekvés – 
konkrétabban a közös érdekből fakadó együttműködés –, melynek 
legalapvetőbb formája, hogy „szabadon társult egyének közös szük-
ségletre termelnek”?) Lukács a hivatkozott szövegben a szubjektív 
mozzanatra, lelki összetevőre, pszichológiai feltételre (lényegében a 
Marxnál kiemelt emberi oldalra) irányítja a figyelmet.

Miért állítja előtérbe Lukács az emberek közötti összetartozás és 
szolidaritás érzésének a fontosságát? Mert szolidáris együttműkö-
désük (más szóval: a lehetőséghez mint feladathoz való felfejlődés) 
nélkül az ipari civilizáció technikai adottságai csak kapitalista mó-
don tudnak működni, nem pedig mint őket (a termelőket) segítő 
eszközök.
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Amikor Vera Zaszulics rákérdezett Marxnál az oroszországi szoci-
alizmus esélyeire, azt a választ kapta, hogy a paraszti együttműkö-
désen nyugvó obscsina-közösség – kedvező esetben – javára lehet 
egy szocialista irányú átalakulásnak. Marx válaszában – egyebek 
mellett – nem kevesebbről van szó, mint az említett, szintetizálan-
dó két oldal viszonyáról. Ezek szerint, ha létezik az összetartozás, 
egymásra utaltság érzése (tudata) és az ebből fakadó szolidáris 
tevékenység, akkor a „matéria”, az ipari civilizáció kellékei részben 
utólag is pótolhatók.

A nélkülözhetetlen alap tehát az emberi oldal, az együttműködésre 
való emberi beállítódás és képesség létrejötte (kifejlődése és begya-
korlása).

*
Hogy az emberi oldal előtérbe helyezése nem pusztán a teória vagy 
egy spekulatív (esetleg az erkölcsi) humanizmus miatt történik, jól 
mutatja a kérdéskörnek egy – részben ökonómiainak is tekinthető 
– leágazása.

Egy ifjúsági történetben az iskolai osztály nyári táborozásra megy. 
Miközben a többiek felverik a sátrakat, a „költő” osztálytárs az alábbi 
verset írja:

Sátort verni jaj de jó,
Nem esik alá a hó.
 
Minden társadalomban (közösségben) végeznek valamennyi több-

letmunkát. Ide szokás sorolni a munkaképtelenekről (gyerekek, öre-
gek, betegek) való gondoskodást és fedezet megteremtését bizonyos 
közös feladatok ellátására. Ugyanakkor vízválasztó, hogy önkéntes 
vagy kikényszerített többletmunkával állunk-e szemben. Történelmi-
leg változó fontos szempont, hogy kinek a hatásköre meghatározni 
azokat a feladatokat (tevékenységeket, foglalkozásokat), melyekről a 
termelők többletmunkája gondoskodik. 

A szocialista jelzőt csak olyan társadalom (közösség) viseli indokol-
tan, amelyben a termelők döntenek arról, hogy kiknek a fogyasztása 
(szükségletkielégítése) érdekében végeznek többletmunkát. Ezért is 
kulcskérdés a termelők beleszólása abba, hogy kiket fogadnak be a 
közösségbe, illetve hogy kiket kívánnak eltartani. 
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Felidézek egy magyarországi kabaréjelenetet az 1980-as évek elejéről. 
Egy enyhén spicces munkás megszólítja Marx szobrát: „Azt írtad, 
hogy a proletárok csak a láncaikat veszíthetik. És a Trabantom?”  
(A messziről érkezők számára: a Trabant akkoriban mifelénk csaknem 
az egyetlen megvásárolható autómárka volt – szinte a személygépko-
csi szinonimájának számított.)

Azért idéztem föl a kabaréjelenetet, mert Európában hosszabb 
ideje hasonló az alaphelyzet: nem tapasztalható, hogy az emberek 
tömegesen el akarnák utasítani a bérmunkáslétet. Nemcsak elégedet-
lenkednek a körülményeikkel, hanem kötődnek is az őket kizsákmá-
nyoló szisztémához. Az európai kapitalizmus az általa kizsákmányolt 
termelőket lényegében sikeresen integrálta a rendszerbe. Mivel 
veszítenivalójuk is van, ezért nem jellemző, hogy kockáztatnának, és 
föllázadnának a kiszolgáltatottságuk ellen. 

*
Annak idején Rousseau Molière szemére vetette: színdarabjaiban a 
jók csak beszélnek, a gonoszak viszont cselekszenek. Bár Molière-nek 
ez a jellemzése nagyon leegyszerűsítő, itt most a cselekvésképtelenség 
anatómiája az érdekes. 

Véletlen, hogy ezzel kapcsolatban ismét Lukács Györgyre kell hivat-
koznom. Szakadék Nagyszálló (Hotel Abgrund) című 1933-as írásában 
a kapitalizmus értelmiségi bírálóit egy luxusszálló lakóiként mutatja 
be. Kritizálják a válságból válságba sodródó rendszert, de arra nem 
szánják rá magukat, hogy gyakorlatukban is, totálisan szembefordulja-
nak vele: a szakadék szélén berendezkednek a Nagyszállóba, és annak 
kényelmét élvezve élik az életüket. A cikk következtetése szerint azzal, 
hogy nem mennek túl a rendszer elméleti vagy művészi bírálatán, 
végső soron a kapitalizmus fennmaradását segítik. Mivel semmi olyat 
nem tesznek, ami okot adna a „kilakoltatásukra”, a rendszer eltartja 
őket a termelő bérmunkások többletmunkájából. 

Abban különböznek a fizetett ügynököktől, hogy elégedetlenkedve, 
az ellenzéki bátorság, a kritikus beszéd adta pátosz érzésével szolgálják 
a kapitalizmust. Saját heroizmusuk képzetével látják el ugyanazt az 
apologetikus gyakorlati funkciót, mint a fizetett ügynök, de egy olyan 
fogyasztói réteg számára, amelyre az utóbbi nem hat. A szembenállás 
atmoszférájának szuggesztív elméleti-művészeti megformálásával 
jóllakatják közönségük elégedetlenségérzését, és ezzel – szándékuk 
ellenére, de objektíve – rétegszórakoztató feladatot töltenek be.  
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13Egy 1968-ban keletkezett magyarországi regényben olvasható: Új 
burzsoázia alakul az értelmiségből, és az életformájával mintát ad. 
Mondhatni: beviszi az értékrendet, a fogyasztási divatokat a munkás-
ságba. Amikor mi konferenciát csinálunk, a szerepünk ennél sokkal 
szerényebb. Itt az értelmiség nem a termelő osztályokba, hanem 
legfeljebb az értelmiségbe viheti be az elméletet.  

*
Ha helytálló az a megállapítás, hogy a mai kapitalizmus (legalábbis 
Európában) integrálja a bérmunkásságot a rendszerbe, akkor szüksé-
ges szembenézni a következővel:

Lehetséges-e ebben a helyzetben olyan cselekvés, amely nem erősíti a 
neoliberális gazdaságot?

Természetesen lehet tudatosan preferálni olyan viselkedéseket, 
életformákat, amelyek nem járulnak hozzá a fennálló berendezkedés 
finanszírozásához, azaz nem gazdagítják a rendszert. Például léteznek 
olyan fogyasztói magatartások, amelyek – a fogyasztás során tudato-
san kivonva magukat forgalmi adó fizetése alól – csökkentik az állami 
adóbevételeket.

De ez csupán az elutasítás negatív formája, puszta tagadás: törekvés 
a kapitalizmust hizlaló tevékenységek minimalizálására. Komolyabb 
méretek esetén nehezítheti a tőkés rendszer működésének haté-
konyságát, azonban legfeljebb ártani tud, de önmagában véve nem 
képez vele szembeni alternatívát. Semmiképpen nem nevezhető 
szocialistának. 

Akkor indokolt pozitív tagadásról beszélni, ha a tőke rendszeréből 
való részleges kilépés az emberek emancipálódása, önállósulása felé 
mutat. Ha az emberi tényező felszabadulását segíti. Ez következik be 
például, amikor egyének önkéntes együttműködése jön létre bizo-
nyos szükségletkielégítések, illetve ezek előfeltételeként, a termelés 
területén.

Egyének önkéntes együttműködésének kétféle funkciója lehet: 
defenzív és offenzív – bár nem feltétlenül válnak külön egymástól.

1. Bárhogyan is ítéljük meg a jelenlegi kapitalizmust, az út nincs 
eltorlaszolva a közösségi önvédelem különböző formái előtt. Szá-
mos esetben nemcsak érdekeltség, hanem konkrét lehetőség is van 
arra, hogy az emberek bizonyos szükségletei közös termelésnek, 
illetve  egymással szövetkező egyének gazdálkodásának révén elé-
güljenek ki. Léteznek ilyen lakóhelyi csoportok, termelői kisközös-
ségek, kalákák stb. Semmi nem gátolhatja meg az egyéneket abban, 
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14 hogy – saját kezdeményezésükre – a legkülönbözőbb területeken 
együttműködjenek egymással. Hogy kilépve a piac és a politika szo-
rításából (részlegesen túllépve a tőke és az állami előírások keretein), 
társadalmi összefogással megpróbálják kiépíteni az önkormányzás, 
önigazgatás egyes elemeit. Hogy megteremtsék és begyakorolják a 
közösségi önvédelem, önszervezés gyakorlatát. 

2. Tovább megy a puszta önvédelmen a tagadás offenzív változata. 
Ebben éppúgy megnyilvánulhat a  közvetlen emberi kapcsolatok 
igénye, mint a tőkés gazdaság személytelen dologi viszonyainak eluta-
sítása (meghaladásának vágya). Ismertebb példák a közösségi gazdál-
kodásra – sok egyéb mellett – az egyenrangú felek együttműködésére 
alapozó P2P-mozgalom, valamint a többfelé terjeszkedő Transition 
Towns termelő mikroközösségek hálózata. E példák megemlítésekor 
természetesen nem a kisközösségek idealizálása a célom. Azért utalok 
rájuk, mert akkor is hordoznak magukban alternatív elemeket, ha kül-
ső kapcsolataikban nem feltétlenül haladják meg az áruviszonyokat 
– tehát az eldologiasodás egészét. De e közösségek tagjai egymással 
való kapcsolataikat kívül helyezik a fennálló rendszer logikáján.  

Megtapasztalják a saját erejüket és a közvetlen emberi együttmű-
ködés többletét. Magától értetődővé fejlődik bennük az igény és a 
készség az önálló kezdeményezésre, döntésre, valamint emberléptékű 
kapcsolatok kialakítására és termelő hasznosítására. Az önkéntes 
társulás, összefogás ránevel az öntevékenységre, autonóm gondolko-
dásra, felelős viselkedésre. Elvárja, megköveteli ezt és – egy tanulási 
folyamatban – kifejleszti az erre való képességet.

Az ilyen – általam szocialisztikusnak tekintett – próbálkozások 
sorsa kétesélyes. Bár működésük során egyértelműen segítenek a 
résztvevők új képességeinek kibontakoztatásában, személyiségük 
fejlesztésében, közösségi élmények létrejöttében (vagyis jelentősen 
gazdagítja őket), mégis némely résztvevő elkedvetlenedhet, kiéghet. 
Előfordul, hogy egyes kísérletek – különböző okok miatt – elsorvad-
nak, felszámolódnak. De kedvező feltételek esetén ezek az együtt-
működési szerveződések lehetnek – a hivatkozott lukácsi értelemben 
– egy történelmi jövő iskolái is.  
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…és ha nem, akkor mégis miért? 

Historia est magistra vitae – tanultuk egykor, de azért nemcsak a 
mester történelemtől, hanem a tanulótól is függ, hogy mit és hogyan 
tanul meg. A történelem valóban sokféle hivatkozást tesz lehetővé 
és bír el, de azért vannak túlélő, objektív tanulságai is. Nos, érdemes 
még egyszer felvetnünk az államszocialista kísérletek tanulságait, 
immáron nem a retrospektív igazságkeresés nézőpontjából, inkább 
a ma álláspontjáról, éspedig a jövő érdekében. 

Magam részéről elfogadon a társadalmi formaelmélet és a törté-
nelmi materializmus azon telét, mely szerint a termelési mód a legát-
fogóbban meghatározó, hosszú történelmi korszakokon át érvényes és 
érvényesülő jellemzője a társadalmi-történelmi létezésnek. A tőkés 
termelési mód szempontjából azonban a globális kapitalizmussal 
sem érkeztünk el azon állapotokhoz, ahol „a tőke önmaga korlátjává” 
(Marx) vált volna. Ezért félő, hogy amíg a tőkés termelési mód nem 
ér el immanens határaihoz, addig a szocialista kísérletek elszigeteltek 
maradnak, nem hozhatnak áttörést. Amikor a tudás és a tudomány 
lesz a legfőbb termelő erő, melynek használati értéke nem szorul és 
nem fejezhető ki többé a kapitalizmusban uralkodó csereértékformában, 
akkortól válik reálissá, hogy az akár helyileg keletkező, de az uralkodó 
népektől támogatott-követett nyers kommunizmusok meghaladha-
tóvá válhassanak. Kérdés persze, hogy csak a formaelméleti áttörés 
releváns-e itt. Ha ez így lenne, akkor mi értelme a kapitalizmuskri-
tikus és antikapitalista politikáknak? Előbb két módszertani tézissel 
válaszolom meg a feltett, lényeges kérdést.

1. A teoretikus értelemben kiemelt és tisztázott tőkés termelési mód 
kategória nem jelenti azt, hogy más meghatározó tényezők ne befo-
lyásolhatnák a legátfogóbb determinánst. Hiszen a termelési mód is egy 
olyan objektum-szubjektum viszony, amely csak és kizárólag a társadalmi 
lét sajátja. Így minél tisztább formában áll előttünk egy kielemzett ka-
tegória, annál inkább vissza kell illeszteni abba a társadalmi totalitásba, 
amelynek konkrét viszonyai közül gondolatilag kiemelték és birtokba 
vették. Így annak jelentése és gyakorlati relevanciája már más pers-
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16 pektívákból és oldaláról mutatkozik meg, mint elszigetelten: akkor, ha 
kapcsolatba hozzuk az egyéb integrációs eszközökkel (redisztribúció, 
reciprocitás, gazdaságpolitikák, politikai rendszerek) és egy adott, 
konkrét fokon fellépő egyéb termelési módokkal és formákkal. 

2. A történelem folyamatszerűsége szakaszokkal jellemezhető. 
Egy posztkapitalista termelési mód felé mutató folyamatot ezért a 
felé vezető szakaszokkal próbálhatjuk meg elgondolni, számba véve 
az eddigi ilyen típusú kísérletek tanulságait. Ebből a szempontból az 
átmeneti korszak (vegyes gazdaság), az alsó fok (szocializmus) és a 
kommunista termelési mód viszonyát kell tisztázni – anélkül, hogy a 
történetteleológia csapdájába esnénk. Az összfolyamat ugyanis nem 
egy külső és felső cél/eszme felől determináló folyamat, hanem az 
osztály- és politikai erőviszonyok által beálló mindenkori eredmény. 
Egyszerű, tiszta osztályviszonyok azonban nincsenek: különösen 
nem a globális kapitalizmus értékláncokkal és pénzügyi hálózatokkal 
átszőtt függőségi viszonyai közepette.

Térjünk rá e két módszertani tétel valós következményeire. Kide-
rült, 1917 és 1991 között, hogy az uralkodó népek tetteként, egy-
szerre és egyidejűleg csak akkor lehet(ne) meghaladni a helyi, tehát 
nem egyetemes relevanciájú törekvéseket, ha a tőkés termelési mód 
megszüntetné önmagát, azaz kibújna a cseregazdaság uralma alól.1 
(Ilyen megközelítést elsősorban a Grundrisse és A tőke III. kötetének 
fejtegetéseire támaszkodó Marx-interpretáció változatai képviselnek; 
lásd a Wertkritik,2 Wiener György,3 TGM4 általunk közelmúltban 
kommentált felfogásait,5 illetve a „szellemi termelési mód” elgondo-
lását.6) A közepes fejlettség, a tőkés világgazdaság félperifériáin az 
államszocialista kísérletek semmiképpen sem mozoghattak ebben 
a dimenzióban – ez objektív tanulság. (Ugyanakkor, mint rátérünk 
még, a társadalomintegráció olyan új típusát hozták létre, amelyet ko-
rábban nem ismerhettünk). Ezek nem tudják meghaladni a részmun-
ka-összmunka ellenmondását, nem tudják kikapcsolni a hierarchikus 
munkamegosztást, nem tudják kikapcsolni az államiság (közhatalom) 
külső és belső védelmi és társadalomszervező organizatorikus funkci-
óit, nem tudják társadalmi normákkal kiváltani a jogrendszert, mint 
az erőszakmonopólium specifikus eszközével dolgozó kényszerren-
det. Az árugazdasági verseny és az egyenlőtlenségek a köztulajdon 
dominanciájának bázisán szabályozhatók és mérsékelhetők, de 
sokféle réteg, területi és ágazatok közötti feszültségekkel terheltek. 
Különösen a centrumból a félperifériákra érkező nyomás, a technikai-
technológiai és mediokratikus függés és az önvédelmi, fegyverkezési 
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17verseny támaszt tartós nehézségeket a közepes fejlettség talaján meg-
fogant szocialista kísérletekkel szemben. Permanensen újratermelve 
a régi és az új harcát, a tőkés és a szocialista eszmék, intézmények, 
kulturális identitások küzdelmét. Azaz döntően nem vagy nem 
csak a szerepet játszó árulások7 („nettó” áruló politika Jelcinnnél = 
„jelcinscsina” [Krausz T.], Gorbacsov esetében geopolitikai szinten) 
vagy a protagonisták szubjektív, politikai hibáinak következményei 
(a Hruscsov-féle voluntarista revizionizmus, politikai dilettantizmus, 
amely erkölcsileg delegitimálta a szocialista eszméket) miatt.8 A vi-
szonylagos elmaradottság kiindulópontja megszülte és megszülheti 
az antikapitalista kísérleteket – de az uralkodó népek kapcsolódása 
és támogatása nélkül a centrum formációszintű meghaladása, kom-
munista termelési módként, nem lehetséges. Lenin a „Baloldaliság”-
ban érzékelte ennek a jelentőségét. Az elmaradott Oroszország és a 
fejlett nyugat-európai országok közötti óriási különbségekre tekin-
tettel nemcsak az orosz forradalom alapvető vonásainak nemzetközi 
jelentőségéről szólt, hanem azt is megállapította: „Hiba volna az is, 
ha szem elől tévesztenők, hogy mihelyt a proletár forradalom egy 
fejlett országban győz, minden valószínűség szerint éles fordulat 
következik majd be, nevezetesen: Oroszország rövid idővel ezután 
nem mintaország, hanem (szovjet és szocialista értelemben) ismét 
elmaradott ország lesz.”9 Mi pedig az elmaradó, a centrumra kiter-
jedő permanens forradalmak hiányában már bizonyítottnak látjuk 
tételét, figyelemmel az 1945 utáni, az orosz viszonyoknál fejlettebb 
talajon fogant csehszlovák, magyar, jugoszláv törekvésekre, melyek 
a hidegháború nyugati kezdeményezésére adott sztálini válaszaként 
megfeneklettek. A Tájékoztató Iroda határozatától a Szovjetunióval 
határos, semleges pufferzóna geopolitikai koncepcióját váltotta fel 
ezen országok szovjetizálása (persze ekkor Jugoszlávia kivételével). 
Az 1953–1956 közötti periódus mutatta meg ezen a népi demokra-
tikus törekvések kierőszakolt lezárásának tovaható árát.

Nem kerülhető meg, hogy felidézzük: melyek azok a társada-
lomszervezési jellemzők, amelyekkel az államszocialista kísérletek 
leírhatók?10 Mindenekelőtt nem voltak tőkés társadalmak, mert nem 
a magántulajdon alapzatán és piaci kapcsolatokon keresztül egyesítet-
ték a termelés két legfontosabb tényezőjét, az embert és a termelési 
eszközöket, tehát a munkát és a tulajdont. (Alárendelt mozzanatok-
ként, korszakonként és országonként változó terjedelemben, mind a 
kisárutermelés, mind a tőkés magántulajdon, mind a reciprocitáson 
alapuló naturálgazdálkodás ettől még jelen lehetett). Továbbá nem 
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18 voltak – de történelmi adottságaik következtében nem is lehettek – 
kommunista társadalmak sem, hiszen annak primordiális fogalmi 
kritériuma, hogy a szabad egyének szabad szövetségeként, a munka 
közvetlen társadalmisága jegyében és ne államilag szervezetten eg-
zisztáljanak. A pozitív meghatározás tekintetében pedig – csatlakozva  
J. Wiatr, W. Narojek és a lengyel gazadaságszociológiai iskola kon-
cepciójához – a következőket kell látnunk: „A szocialista iparosítás, a 
mezőgazdaság kollektivizálása (ahol erre sor került), a kulturális for-
radalom – mindezek meghatározott és tudatosan (ha nem is mindig 
a kialakított megoldások összes következményeinek teljes tudatában) 
elfogadott döntések produktumai. Ha pedig ez így van, akkor itt – a 
főként a piac törvényei által megszabott egyéni magatartások spontán 
interakciójának modelljével szemben – elsősorban olyan folyamatok-
kal van dolgunk, amelyek lényege: a társadalmi jelenségek irányítása 
az államhatalom e célra történő felhasználása útján. A politikai in-
tézmények ilyen körülmények között új jelentőségre tesznek szert. 
Már nem csupán olyan eszközök, amelyek a gazdasági rendszer vé-
delmét szolgálják azon (belső vagy külső) erőkkel szemben, amelyek 
működését megzavarhatják, hanem ellenkezőleg: mindenekelőtt a 
gazdasági feladatok megvalósítását koordináló eszközök. Ilyenformán 
ez a rendszer nem működhet döntéseket hozó és végrehajtó szervek 
nélkül, amelyek megszabják az országban végbemenő, tömegméretű 
társadalmi folyamatok irányát. A politikai problematika – a hatalom 
problematikája – ezáltal a társadalmi élet központjába kerül. A po-
litika a szocialista társadalomban bizonyos fokig azt a funkciót tölti 
be, amelyet a klasszikus kapitalizmusban a tőkés piac töltött be: a 
társadalmi integráció terrénuma, amely túlnyomó mértékben meg-
határozza a folyamatok jellegét és lefolyását a társadalmi élet egyéb, 
»nem-politikai« területein is”.11

A lengyel gazdaságszociológián túlmenve: az államszocializmus 
– vagy politikai szocializmus – tehát állami keretek között szerve-
ződő, olyan köztulajdoni dominanciájú, de akár a vegyes tulajdoni 
rendszerig elmenő berendezkedés, amelyet legátfogóbban nem a 
piac, hanem a politika integrált. Nem az elkülönült magántulajdo-
nosok cseregazdaságáról és az ahhoz igazodó, profitmaximalizáló 
allokációs döntések jellemzik ezt a szisztémát. Az államszocialista 
kísérletekben az alapvető allokációs döntéseket, tehát: 1. a felhal-
mozás és a fogyasztás, 2. a magán- és közfogyasztás arányait a poli-
tikai mechanizmusban döntötték el. A felhalmozás a termelő erők 
kifejlesztését kell hogy szolgálja, de a munkatermelékenység miatt 
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19is kardinális kérdés. Ugyanakkor csak kedvezőtlen változata volt az, 
amikor egy tervlebontásos, ágazati minisztériumos, felülről lefelé 
erőforrásallokáló, piramismechanizmusként működtették, mint a 
„command economy”-k esetében. A tervezésnek stratégiai, mak-
rogazdasági prioritásokban, mérlegegyensúlyokat fenntartva kell 
döntenie, éspedig a reprodukcióban előállított többlet egy részének 
társadalmilag megvitatott (deliberatív) prioritásairól. A közjavak 
kiterjedtsége (óvoda és iskolarendszer, felsőoktatás, egészségügyi és 
nyugellátás, tömegek számára elérhető kulturális javak és szolgáltatá-
sok, stb.) és a magánjavak aránya fontos motivációs tényező az embe-
rek viselkedésében és életmódjában. Mindezek a tervező társadalom 
nélkülözhetetlen tulajdonságai, intézményi központja pedig nem a 
versengő politikai erők parlamentje, aminek csak területi érdekeket 
kifejező és törvényhozói-legitimációs funkciója volt, hanem a racio-
nális redisztribució intézményei: a tervező mechanizmus (szak- és 
funkcionális minisztériumok, Tervhivatal) és az érdekérvényesítés 
központi politikai színtere, a vezető pártok Központi Bizottságai, 
ahol társadalmunk minden lényeges ágense, így a szakszervezetek is 
jelen voltak. A termelési eszközök dominánsan köztulajdonú vegyes 
gazdaságában – az Új Gazdasági Mechanizmus után az árugazdaság 
értékviszonyait felhasználó tervezésben – az egypártrendszer volt a 
köztulajdoni formák (állami gazdaságok, állami vállalatok, termelő-
szövetkezetek) politikai biztosítéka.12 (Retrospektíve ezt bizonyossá 
teszi, hogy több mint egy tucat országban követte a többpártrendszer 
bevezetését a köztulajdoni formák  privatizálása). A lengyel gazda-
ságszociológiából kiindulva tárgynyelvileg , értékmentesen, és nem 
metanyelvileg, értékelően is leírhatók e történelmi kísérletek.13 Ami 
post festa értékelés: a többlet feletti rendelkezés mikro, üzemi-önigaz-
gatói és makro, nemzetgazdasági szintű demokratikus legitimációjának 
hiánya azonban már a rendszerek erodálódását mozdította elő. 

E fogalmi alapvetésből kiindulva:
1. Nem véletlen, hanem szükségszerűséget felmutató tapasztalat, 

hogy a szovjet hadikommunizmus fázisát a NEP, a közvetlen átme-
netet próbáló kínai „nagy proletár kulturális forradalmat” pedig a 
Teng Hsziao Ping-féle reformok váltották fel. A munka közvetlen 
társadalmiságára áttérés ugyanis nem pusztán szervezés és politikai 
nevelés kérdése, hanem feltételezi a termelőerők olyan magas szintű 
fejlettségét, amelynek egyik indexe az, amikor a profitráta süllyedő 
tendenciája a nulla felé konvergálna. Ez a tudományos és technikai 
tudás, a műveltség és a kultúra, a szubjektív emberi tartalmak gaz-
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20 dagságának kifejlett szintjét kell hogy jelentse, minthogy a legfőbb 
termelő erő maga az ember. Ha a viszonylagos elmaradottság leküz-
dése van napirenden, akkor minden szocialisztikus szándékú kísérlet 
halmozódó feladatokkal néz szembe. Az eddigiek pedig ilyenek 
voltak. Ilyenkor az átmenet semmi esetre sem lehet rövid, vagyis a 
szükségleteket kielégítő termelést nem lehet valamilyen össztársa-
dalmi szintű „könyveléssel” megszervezni. A politikai átmenet csak 
történelmileg hosszú időszakban valósulhat meg, a visszamenet 
potenciális veszélyével. A régi és az új harcában még a szocialista 
fokot, a gothai „szelidített árutermelést”, az elosztáson keresztüli 
szocializálás nivelláló társadalmi igazságosságát és a köztulajdon 
dominanciájának – bármennyire is értékesnek tartjuk – a kiépítését 
sem tekinthetjük felső foknak: a munka gazdasági felszabadítása, a 
részmunka-összmunka ellentététnek meghaladása és az elidegenedett 
viszonyok, köztük az elidegenedett közhatalom visszavétele nem le-
het még sem a politikai átmenet, sem az alsó fok feladata. A politikai 
átmeneti korszakban az alsó fokhoz vezető teendők azonban láthatók 
a közhatalom gyakorlása vonatkozásában. 

Az egyéni munka és az összmunka közé szükségképpen iktatódik 
be az elkülönült munkaszervezeti forma, amelyekben az emberek dol-
goznak. Egyidejűleg kiskollektíva-tagok, az állampolgárként meglévő 
nagykollektíva-tagságukkal, amely a köztulajdonosi minőségükből 
következik. Vegyük elő Marx legkidolgozottabb álláspontját. A levo-
nás nélküli munkahozadék Lassalle-féle tévedésének megsemmisítő 
bírálatát sokan még ma sem értik. Pedig erre nemcsak a bővített, 
hanem még az önmagát azonos szinten ismétlő reprodukcióhoz is 
szükség van: visszapótolni, bárminő közintézményeket fenntartani, 
infrastruktúrát építeni csak erőforrásokból lehet, mégpedig a társa-
dalom nevében cselekvő politikai ágensnek.

Marx „A Gothai program kritikája” (1875) előtti írásaiban leggyak-
rabban a kommunizmusra való áttérés szerepelt, melynek munka-
szervezeti formája nem egy helyütt a kommuna volt. Ezzel szemben 
itt a tőkés mód és a kommunizmus közötti átmeneti társadalom 
szükségessége szocializmusként iktatódik be, melyet a régi és az új 
együttélése és harca jellemez. Szemben a tőkés árutermeléssel, Marx 
szerint a szocializmusban az egyének munkája közvetlenül társadal-
mi. Mit értett ezen? „A termelési eszközök közös tulajdonán alapuló, 
kollektív társadalomban a termelők nem cserélik ki termékeiket; 
éppígy a termékekre fordított munka itt nem e termékek értékeként, 
egyik dologi tulajdonságaként jelenik meg, mivel akkor, a tőkés 
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21társadalommal ellentétben, az egyéni munkák már nem kerülőúton, 
hanem közvetlenül az összmunka alkotórészeiként léteznek”.14 Elju-
tottak-e ideáig a létezett szocializmusok? Voltaképpen nem. Az alapok 
lerakásának deklarálása (a Szovjetunióban az 1936-os alkotmánnyal) 
vagy a „fejlett szocializmus” ideológiái – sajnos – csak e rendszerek 
ideológusainak téves „önképei” voltak. Amikor az egyének mun-
kája közvetlenül társadalmi munka lesz, az nem lehet az átmeneti 
fok. Az már szocializmus, de még nem kommunizmus – ha nem a 
Marx-filoló giát, -rekonstrukciót vesszük alapul, hanem e kísérletek 
tapasztalatait.

Ugyanis az emberek az államszocializmusban kettős kollektívata-
gok voltak: egyfelől az állami és a tanácsi-önkormányzati köztulajdon 
alanyai (nagykollektíva), másfelől a kiskollektíva tagként az adott 
munkahelyen dolgozva fejtették ki tevékenységüket, munkájukat. 
Nemcsak egyéni munkájuknak (E) kell az összmunka részévé vál-
ni (Á), hanem az üzemi kollektívákéknak (K) is. Ezért nemcsak 
egyedi és általános között, egyéni és össztársadalmi munka (E – Á) 
között, hanem a társadalmi munkaszervezetek részmunkái közötti 
tevékenységcseréről van szó. A teljes közvetítési folyamat képlete 
tehát: E – Á, E – K, K – Á. A köztulajdonosi nagykollektívatagság 
mellett a gazdálkodói (termelői-forgalmi-szolgáltatói) elkülönült-
ségek árugazdasági közvetítése persze versengést eredményez, és a 
hierarchizáló munkamegosztást sem lehet a nagykollektívatagság 
jogán üzemeltetett állami, redisztributív hatalommal közömbösíte-
ni. A feszültségek és az egyenlőtlenségek mértékviszonyai azonban 
nem a magántulajdon piaci integrációján alapuló viszonyrendszer 
dimenzióiban alakulnak.15 

2. A politikailag integrált társadalom nem az árugazdaság kikap-
csolását jelenti – amely civilizációs értékként a naturális gazdálkodás 
ellentéte, egyetemes kategória. A modern kapitalizmust nem az 
árutermelés, hanem a magántulajdonosi viszonyok dominanciája és a 
hatalmi viszonyok együtt specifikálják: ezek tőkés árutermelő gazdasá-
gok, a világgazdaság egyenlőtlen, hierarchizáló, függési viszonyaival 
és az ezzel adekvát politikai berendezkedések változataival. A szo-
cializmus politikai intézményeinek pedig a többlet feletti társadalmi 
rendelkezést kell biztosítania makro- és mikrogazdasági szinten, a huma-
nista szükségletek termelése és kielégítése jegyében. Egy ilyen vegyes 
tulajdonon alapuló, ám a köztulajdon túlsúlyát biztosító gazdálkodás 
fejlesztésének döntő eleme az, hogy a közszektorban az egymástól 
elkülönült gazdálkodó egységek árugazdasági kapcsolatban álljanak: 
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22 az áruviszony mint értékviszony érvényesüljön, értékesülés céljára és 
nyereségért termeljenek, de az áruviszony magánelsajátítás nélkül, mert 
az előállított többlet felett társadalmilag rendelkeznek. Ebben a szek-
torban a felhalmozás szocializálása a mikro- és makroszintű allokációs 
döntésekkel fokozatosan építendő ki! A többlet feletti rendelkezés 
fejlesztheti tovább a nacionalizált termelési eszközöket (üzemeket) 
szocialistává, a régi gazdálkodási elemekkel szemben újat hordozó 
társadalmasítássá, felelős önigazgatássá. A kis- és közepes magánvál-
lalkozásokat is tartalmazó vegyes gazdaságban az állami beavatkozás 
mind a monopolizálódást, mind pedig az oligarchiák kialakulását 
képes megakadályozni, ha a politikai erőviszonyok lehetővé teszik, 
azaz a gazdaság önmozgásának népi, többségi kontrollja fennáll.16 Ha 
ez megszűnik, a látens, majd nyílt pluralizmussal, akkor bekövetkezik 
a tőkés viszonyrendszerbe történő reintegrálódás. Közömbös, hogy 
ennek protagonistái a késő kádári technokrácia, a reformértelmiség és 
a polgári erők szövetsége, mint Magyarországon, vagy a szövetségi ál-
lam lebontásában az új tulajdonosi osztállyá válásban érdekeltekként 
a nemzetiségi „elitek”, mint a föderációt szétverő Szovjetunióban vagy 
Jugoszláviában, vagy éppen más kombinációkban történik.

3. A gazdaságilag és politikailag egyenlőtlen fejlődés a világrendszer 
ellentmondásai következtében a félperifériákon ismét előállíthatja a 
nyers, politikai szocializmusok újabb kiadásait, államszocialista kísér-
leteit, de amennyiben azok nem tanulnak elődeik hibáiból, továbbá 
elszigeteltek maradnának a fejlett világ antikapitalista mozgalmaitól 
– ha tetszik, az egyenlő fejlődéstől –, akkor valószínűleg újfent kép-
telenek lennének civilizációs értelemben áttörést hozni. Ha azonban 
tanulnak a múltból, akkor nincsenek eleve kudarcra ítélve. Egy társadal-
milag igazságosabb, környezettudatos, fenntartható, demokratikus 
– tehát az anyagi és a szellemi javakhoz való hozzáférést a népi tömegek 
számára is biztosító – rendszer a politikai átmenet korszakában is ér-
telmes és kiküzdhető cél. Ez lehet a jelenkori progresszió potenciális 
útja. Ahol az osztályszintű egyenlőtlenségek mérsékeltek, a public 
goods körét a jelentős köztulajdon és nem a szükséges rossz alapján 
jelölik ki egy vegyes, többszektorú gazdaságban, ahol a felhalmozás 
szocializálása demokratikus „előiskolák” módján történik – meg-
nyithatják az utat a felemelkedéshez. Eltérően a tőkés berendezke-
désektől, ahol a „neocon” évtizedekben éppen a public goods körét 
piacosították (commodification/marchandisation), egyre szűkebb 
területre szorítva a közösségi döntések érvényességét (public choice). 
Tanulság, hogy a polgári individuum önzését („rational choice”) eh-
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23hez persze meg kellene haladni, amihez – tiszta formában – a termelés 
és az elosztás szocializálásán és egy félállami, demokratikus hatalom-
gyakorlási átmeneten keresztül vezethet út a termelői önigazgatás 
kikísérletezése és az elidegenedett közhatalom visszavétele nyomán. 
Az állam elhalása ekkor és ennyiben – akár szekuláris tendenciaként 
is („hosszú átmenet”) – racionális történelmi probléma. Intézménye-
sítési szintű és pozitív megoldások is megfogalmazhatók a „félállami” 
megoldások irányába, azok kikísérletezhetősége felé.17 

Ha már egy hosszú átmenettel számoló, köztulajdoni dominanci-
ájú vegyesgazdaság berendezkedésének tapasztalatait megpróbáltuk 
összegyűjteni, akkor érdemes megkísérelnünk áttekinteni egy ilyen 
törekvés szubjektumait és stratégiai útkeresésének lehetőségeit. Per-
sze nem egy konkrét helyzet konkrét elemzéséről beszélünk, hanem 
általánosabb érvényű törekvések felmutatásáról.

*
A szocialista kísérletek zömére az első és a második világháború 
kataklizmái után és részben következtében került sor. Vannak fontos 
kivételek, így a mexikói antifeudális, antiimperialista, zapatista pa-
raszt- és partizánmozgalmak (1910–1917), a kínai (1949), a kubai 
(1959) forradalom, illetőleg az amerikai imperializmus hátországá-
ban fogant jelentős törekvések (Chile, 1970–1973), Bolívia (2006), 
Ecuardor (2007–2017), Venezuela (1999-től napjainkig). Ezeknek 
közös sajátossága, hogy a tőkés világgazdaság félperifériáin, térsége-
iben szakadt el a gazdasági és geopolitikai függési láncolat. Továbbá 
az, hogy a jelentős kommunista pártok, erős szociáldemokrácia és 
munkásmozgalmak szervezték/támogatták, és gyakorta plebejus-
demokratikus-népi vagy antifasiszta tömegbázissal rendelkeztek.  
A társadalomátalakító törekvések elsődleges szubjektumának pedig 
azt a munkásosztályt tekintették, melynek önfelszabadító mozgalma-
inak ideológiája a marxi alapú szocializmus volt. Csak a fő vonalakat 
jelöltük itt, azért, hogy rátérhessünk: hol keressük ma az új szubjek-
tumot, amikor néhány kivételtől eltekintve nincsenek erős kommu-
nista pártok, mozgalmak,18 és óriási teret vesztett a tisztán polgári 
reformpárttá váló szociáldemokrácia? Ugyanakkor felemelkedett egy 
olyan transznacionális burzsoázia, amely – túllépve a nemzetállami 
kereteken – a tőkeértékesülés globális pályáit építette ki és építi to-
vább – semlegesítő, leánykori nevén – a globalizációt.

Tény, hogy a termelőerők jelentős fejlődésével és a munkameg-
osztás változásaival előtérbe került – egyfelől – a kvalifikált munka 
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24 a betanított, fizikai munkával szemben, másfelől a szellemi munkák 
kerültek előtérbe a fizikaiakhoz képest, aminek következtében a 
társadalom tagozódása, a hatalmi és a jövedelmi viszonyok is jelen-
tősen eltérnek a 19. századi állapotoktól, még akkor is, ha az osztály-
fogalom két konstans eleme, a termelőeszközöktől való megfosztottság 
következtében előálló bérmunkáslét és a reflexiós viszony a polgárság és 
a munkatársadalom között folytonos, megmaradt.19 A polgárság mint 
osztály nemzetköziesedése, a transznacionális burzsoázia sokkal ma-
gasabb, magáértvaló szintet ért el a globalizációval, mint a szellemileg 
fragmentálódott, saját autonóm munkáskultúrájára, annak fenntar-
tására képtelenné vált egykori proletariátus. A tőke Glóbuszon való 
terjeszkedését nem követte a munkásság osztállyá szerveződése. Még 
Amerikában is csupán mérsékelten, de Ázsiában, Afrikában és má-
sutt egyáltalán nem alakultak ki olyan szocialista tömegmozgalmak, 
amelyek a bérharcból kinőve, politikai tömegpárt megalakulásához 
vezettek volna. Legalábbis a „szocialista-szociáldemokrata évszázad” 
(1889–1989/91) vége óta, majd negyven éve ez a helyzet. Az osztály-
lyá szerveződés zömében európai jelenség maradt, a tőke nagyfokú, 
harmadikvilág-beli kihelyezése ellenére. Vannak osztályszerű cse-
lekvések, tiltakozások, szervezetek, de – kevés kivételtől eltekintve – 
nincsenek olyan politikai ágensek (mozgalmak, szervezetek, vezetők), 
akik a kapitalizmus meghaladása jegyében lépnének fel.

A kapitalizmus posztindusztriális fordulatától már nem hoz létre 
nagyobb, koncentráltabb és egységesebb munkásosztályt, mint ahogy 
ez valaha volt és hosszú távú trendnek tűnt. „Kevéssé valószínű, hogy 
az osztály fogalma bárhol, bármikor visszanyeri azt a jelentőségét, 
amivel a 19. és 20. századi Európában bírt”.20 A szocializmushoz ve-
zető utak régi térképei nem segítenek, új térképekre és tájolásra van 
szükség. Hogyan?

Ebben a perspektívában, amikor „az eurocentrikus indusztriális 
szocializmus” – Therborn terminológiájával szólva21 – elvesztette 
százéves történelemformáló erejét, mégis látunk alternatívákat a 
kapitalizmus meghaladása irányába, ennek szubjektív hordozója 
felől. Az új társadalmi mozgalmak (a World Social Forum mozgalom, 
az ATTAC, a feministák, a környezetvédők, a békemozgalom, az 
amerikai Occupy Wall Street! stb.22) nem tudták generalizálni törek-
véseiket, mert „single issue” mozgalmak maradtak. Éppen azért, mert 
nem kapcsolták össze törekvéseiket a kapitalizmus antagonisztikus 
alapzatából kinővő Moloch-hal, az azzal szerves kapcsolatban álló 
részproblémákkal. Pedig e problémák a bérmunka-társadalom egé-
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25szét érintik. Mind a természeti környezettel való rablógazdálkodás, 
mind az emberi – nemek közötti, szociális, kulturális – viszonyokba 
történő tényszerű, nem vagy nem feltétlenül szándékolt rombolás 
és elidegenedés kapcsolatban áll az alapstruktúrákkal. Nem mindig 
direkt, közvetlen módon, de gyakran és közvetítésekkel feltétlenül. 
Hát még az ún. flexibilis munkaviszonyok kialakítása, amely a mun-
kásságot alkalmi munkássá teszi vagy éppen önkizsákmányoló ma-
gánvállalkozásba kényszeríti, a technikai-technológiai lehetőségeket 
a munkáltatói-vállalkozói oldal javára billentve.

A posztkapitalizmusban gondolkodó erők a megváltozott világ-
helyzetben keresik az adekvát utat. Az autentikus marxisták nagy 
öregjei, Samir Amin és Mészáros István23 mellett Göran Therborn 
számos, lapunkban megjelent munkája tanúskodik erről. Utóbbi egy 
transzformatív politikai stratégia kialakításában látja azt, hogy milyen 
gyakorlati lehetősége nyílt meg egy nem kapitalista jövő keresésének, 
középtávon.24 Az emberek melletti – általában ismert – baloldali 
kiálláson túl két társadalmi mozgalomra kell fókuszálni, mondja, 
miután kiderült, hogy a liberális demokráciák kizárják a rendszer 
transzformációját. Ugyanis olyan intézményeket építettek ki és mű-
ködtetnek (kétkamarás parlementek, alkotmánybíróságok), ahol a 
nem tulajdonos osztályok választójogi-parlamenti részvétele ellenére 
sem lehet számukra jelentős eredményeket elérni. Karrierpolitikusok 
hivatalos politikai tanácsadóikkal és kommunikációs szakembereikkel 
szigetelik el az embereket érdemi igényeik, szükségleteik kifejezésétől.  
„A választási eredmények egyre inkább az erre specializált cégeknek 
és azok szakértőinek szűk köre által fabrikált, manipulatív marke-
tingtől és álhírektől függenek”.25 Északon az egyenlőtlenségek elleni 
mozgalom erősödött meg (Occupy, sárgamellényesek). Olyannyira 
széles körben, hogy a liberálglobalista kirekesztés és a népi tömegek 
önelégült megvetése tette lehetővé, hogy a jobboldal felkarolja és 
kisajátíthassa ezt az elégedetlenséget (Trump, Salvini, Bolsonaro és 
társaik, Orbán vagy éppen a lengyel kormányzópárt). A másik nagy 
mozgalom az újabb generációk meghatározó élménye, a klímaproblé-
ma körül szerveződik. Az ökológiai egyenlőtlenségek az egészségi ál-
lapotban és a várható élettartamban csúcsosodnak ki, a népi osztályok 
és a burzsoázia, Észak és Dél polarizált lakossága között. A profit- és 
növekedési hajsza rendszerspecifikus következménye a környezeti 
vészhelyzet, melyet a szokványos reformpolitizálás nem tud meg-
gátolni. „A leggazdagabb 10% felel az összes széndioxid-emisszió 
feléért, a világ népességének szegényebbik 50%-a pedig az összes 
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26 kibocsátás mindössze 10%-ért. [U]gyanezen arányok érvényesek 
az országok között, illetve nemzeteken belül, az osztályok között”.26  
A szennyezésért való osztályfelelősség egyre átütőbben nyilvánul 
meg.

A 21. század baloldali stratégiáját, transzformatív politikáját a népi 
osztályok és a középosztály szövetségére kellene építeni. Miért? A mun-
ka méltóságának és biztonságának elvesztésén túl – amely a digitális 
forradalom szülte alkalmazottakra is kiterjed – ugyanis mindkettőt 
sújtják a közjavak elleni menedzseri támadások: az, hogy a közösségi 
szolgáltatások – egészségügy, nevelés-oktatás, közigazgatás – szférá-
ját profitcentrumokká alakítsák át a magántőke számára. (Erről van 
szó a neokonzervativizmusban és New Public Menegement [NPM] 
esetében: egyfelől a közjavak, másfelől a szabadidő kapitalizálása, 
a magántőke érdekében végbevitt piacosítással és privatizálással.) 
Továbbá, az anyagi és hatalmi szakadék egyre nő a felső 1–10% és 
a nagy többséget jelentő, az egyaránt fenyegetett középosztályok és 
ipari munkásság között. A „demokrácia válságáról”, a „populizmus 
kísértetétől” hangos liberális demokráciák is mutatják, hogy új 
lehetőségek nyílnak, mert bár a világ hatalmi rendszerei nem omla-
doznak, de inognak. A baloldalnak meg kell hallgatnia a hátrányos 
helyzetűek, az etnikai kirekesztettek hangját, össze kell kapcsolnia az 
egalitárius társadalmi mozgalmakat az egyenlőtlenség problémájára 
ráébredő főáramú társadalomtudománnyal és médiával, továbbá a 
klímamozgalommal, megértetve, hogy a szocioökonómiai egyen-
lőtlenség a környezetrombolás legfőbb okozója. A 21. században 
terepet kell kínálnia a baloldali középosztályi politika kifejlődésé-
hez, megőrizve történelmi osztály- és humanista elkötelezettségét.  
„A Nyugat világdominanciájának geopolitikai rendszerét és az ame-
rikai »vezető szerepet« destabilizálta Kína felemelkedése, a G13 
növekvő önbizalma,27 valamint az USA szeszélyes politikája. Egy ajtó 
résnyire nyílt” – fejezi be Therborn.

Jegyzetek

1 „A tőke […] éppúgy túlhajt nemzeti korlátokon és előítéleteken, mint a természet 
istenítésén és meglévő szükségleteknek meghatározott határok közt önmagával 
beérően körülkarózott, hagyományos kielégítésén és régi életmód újratermelésén. 
Mindezekkel szemben romboló a tőke és állandóan forradalmasító, ledönt min-
den korlátot, amely gátolja a termelőerők fejlődését, a szükségletek bővülését, a 
termelés sokrétűségét és a természeti és szellemi erők kiaknázását és cseréjét. […] 
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szűnik meg, hasznos jószágokra szükség lesz.  „A szabadság birodalma valójában 
csupán ott kezdődik, ahol megszűnik az a munka, amelyet a nyomor és külső cél-
szerűség határoz meg; ez a birodalom tehát a dolog természeténél fogva túl van a 
tulajdonképpeni anyagi termelés szféráján” (Kiemelések tőlem – Sz. P.; MEM 25. 
A tőke III. 772.).

3 Wiener György: A szocializmus világtörténelmi feltételei. Eszmélet, 130. sz. (2021. 
nyár), 53–54.

4 Tamás Gáspár Miklós: Antitézis. Válogatott tanulmányok 2001–2020. Budapest, 
Pesti Kalligram, 2021.

5 Szigeti Péter: Kommentárok marxista teljesítményekhez.  Eszmélet, 130. sz. (2021. 
nyár), 61–77.

6 Kapitány Ágnes – Kapitány Gábor: A „szellemi termelési mód”. Budapest, Kossuth, 
2013. (A kötetről lásd recenziónkat az Eszmélet 98. számában.)

7 Komoly leleplező anyag ellenére, amelyet Jevgenyij Szpicin történész elemez a 
Pravda hasábjain (2021. 12. 7–8. számában; lásd Balmix: Hogy is volt az a sorsdöntő 
1991-es év?), vagy elméleti fejtegetésekbe ágyazottan sem gondoljuk, hogy az érvek 
és elvek ilyen súlyozása, beszámítása megfelelne a mélyebb történeti problémák – 
meghaladási kísérlet a közepes fejlettség talajáról – magyarázatának. Utóbbit lásd 
például Rozsnyai Ervinnél több helyütt, így A Kádár-korszakról Tenner Györggyel 
írt „Z füzetben” (2010, 24–25.; szerzőtársánál pedig a 37–41. oldalakon). Tenner 
kifejti, hogy az átmeneti gazdaság akkor került a stagnálás állapotába, amikor Hrus-
csovtól kezdődően szakítottak az átmeneti korszakra érvényes marxi újratermelési 
elmélettel, az arányos fejlődés törvényének természetes sorendjével, amelynél a 
termelési eszközök termelését szolgáló termelőeszközöket kell legerőteljesebben 
növelni, ezt követi a fogyasztási cikkek termelését szolgáló termelőeszközök ter-
melése, és a harmadik a sorrendben a fogyasztási cikkek termelése (77.).

8 A szubjektív hibákon és árulásokon túl az objektív nehézségek faktorai voltak:  
1. A sikeres „eredeti szocialista felhalmozás”, az extenzív fejlesztés erőtartalé-
kainak kimerülése után miért nem sikerült az intenzív fejlesztésre való áttérés?  
2. A helyesen létrehozott regionális integráció (KGST) miért maradt alulfej-
lett? 3. A világgazdasághoz való adaptáció megoldatlan viszonya, dilemmája.  
4. A világgazdasági korszakváltással az adósságcsapdába kerülés téves kiútkeresése 
(amely 65 országot érintett). 5. Miért állt elő a Szovjetunió technikai-technológiai 
és tudományos eredményeinek a hadigazdaságra és az űrkutatásra korlátozása 
vagy korlátozódása?

9 A „baloldaliság”, a kommunizmus gyermekbetegsége. Lenin Válogatott Művei, III. 
Budapest, Kossuth, 1982. 167.

10 A fogalmi kiindulópontot kénytelenek vagyunk ismét érinteni, noha ezúttal el-
tekintünk az államszocialista kísérletek típusvariánsainak (Szovjet-Oroszország 
húszas évei; sztálinizmus 1929–1953; és az ennek köpönyegéből kibújni kívánó 
kétféle reformtípusról: egyfelől a magyar, jugoszláv és a levert csehszlovák kísérlet 
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vések) jellemzésétől.

11 J. Wiatr: A politikai viszonyok szoci ológiája. Budapest, Kossuth, 1980. 196.
12 Piketty a tőke mindenkori történetének „legnagyobb kiterjedésű magánosításáról” 

ír, amely a volt szovjet blokk országaiban játszódott le: „a nemzeti vagyon nagysága 
nem változott, egész egyszerűen megfordult a közösségi és a magánvagyon aránya 
[…]; a tőke tulajdonjoga átkerült az államtól a magánszemélyekhez” (Thomas 
Piketty: A tőke a 21. században. Budapest, Kossuth Kiadó, 2015. 202.). Az „ereden-
dő bűn” Magyarországon a privatizáció és annak az a módja, amelyben szétvertek 
komplett termelési apparátusokat és teljes vertikumokat. Elsődlegesen nem a 
termelésbe befektetett vagyonból halmoztak fel, hanem a közvagyon meglévő 
magánkisajátításából táplálkozó tőkeátcsoportosítás, a capital stock osztogatása 
zajlott, éspedig a politikai kapcsolati tőke alapján. A köznyelvben ezt hívták „ma-
zsolázásnak”.

13 W. Narojek: A tervező társadalom. KJK, 1979; Wiatr (1980): i. m. VII. fejezet, 
különösen: 195–202. és 213–218. Továbbá: R. Aron:  Dix-huits leçons sur la société 
industrielle. Gallimard, 1962, illetve Konrád György – Szelényi Iván: Az értelmiség 
útja az osztályhatalomhoz. Gondolat, Budapest, 1989. c. könyv hatalmi viszonyokat 
leíró fejezete.

14 Marx–Engels válogatott művei. II. Budapest, Kossuth, 1963. 13.
15 Emlékezzünk csak szimptómákra: Felül egykor: Lada 1600, alul Skoda/Trabant. 

Felül ma: priavtizált gyárak, oligarchák, korrupció: 10–20%-os Lali királyok; lent 
a sokat szidott „szocialista protekció” – ajándék Cézár konyak vagy boríték; Felül 
ma: magánegészségügy minőségi ellátással versus tömeges, túlzsúfolt tb-ellátás, 
várólistákkal.

16 Ahogy ezt az államszocializmus sui generis legitimációs forrásainak mobilizálha-
tóságáról szóló gondolatkísérletemben kifejtettem, egy dialektikus demokrácia-
koncepció politikai mechanizmusáról és intézményi-döntési szintjeiről (Szigeti 
Péter – Krausz Tamás (szerk.): Államszocializmus. Budapest, L’Harmattan, 2007. 
43–51.)

17 Négy félállami megoldásról: Szigeti Péter: A jog létmódjai: normativitás – döntés – 
jogviszonyok és közhatalom. A jogi objektiváció társadalom- és jogelmélete. Budapest, 
Gondolat, 2021. 78–79.

18 Therborn az indiai, görög, portugál, japán, chilei, dél-afrikai és brazil KP-kat tekinti 
ma is jelentőseknek, továbbá az azóta befolyásában gyengült Cseh Kommunista 
Pártot. Göran Therborn: Osztály a XXI. században. Eszmélet, 97. sz. (2013. tavasz), 
19–20.

19 A ma álláspontjáról és a világrendszer egészét nézve, tehát elrugaszkodva az 
európai fejleményekre alapozott empíriától, látható, hogy az európai kivételesség 
nem adott ez ideig univerzálisan kiterjeszthető mintát, továbbá saját szülőföldjén is 
megváltozott az a technostruktúra, amely jelentős befolyással van a munkafolya-
mat megszervezésén keresztül a dolgozók szerveződési képességére. Azt legyengíti, 
és a fordizmustól eltérőn, lehetővé teszi az ún. flexibilis munkavégzési formákat, 
miáltal az alkalmivá tett, területileg nem koncentrált, tehát személyközi tapasz-
talatátadással nem élő munkásság konfliktusképessége (teljesítményvisszatartása) 
elerőtlenedett. A centrum országaiban a legnagyobb tömegű munkaerőt foglal-
koztató szolgáltatói szektorban és a kereskedelmi-értékesítési tevékenységek ese-
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29tében, más feltételek között, hasonló a helyzet. (A munkaviszonyok tendenciózus 
változásairól részletesebben lásd: Szigeti Péter: Világrendszernézőben. Budapest, 
Napvilág, 2005. 109–116).

20 Göran Therborn: A marxizmustól a posztmarxizmus felé?  Budapest, Eszmélet 
Alapítvány – L’Harmattan, 2010. 79.

21 Therborn (2013): i. m. 35.
22 Lásd ehhez az Eszmélet 93. (2012. tavaszi) számának 159–197. oldalán található 

három írást.
23 Samir Amin: A jelenkori kapitalizmus összeomlása; Az európai rendszer progra-

mozott összeroppanása.  Mindkettő: Eszmélet, 97. sz. Munkásságának stratégiai 
jelentőségéről – a lekapcsolódás szükségessége a globális tőkegazdaságról; a hosszú 
átmenet; Észak és Dél viszonya; új Internacionálé – is értékes összefoglalót írt 
Artner Annamária, az Eszmélet 120. számában. Mészárosról lásd az Eszmélet 116. 
számában megjelenteket.

24 Göran Therborn: A baloldal előtt álló kihívások – megnyílt egy lehetőség. Eszmélet, 
125. sz. (2020. tavasz), 18–23.

25 Therborn (2020): i. m. 22.
26 Therborn (2020): i. m. 20.
27 G13, azaz a G20 országaiból kivéve az USA-t és szatellit államait, a G7-et.
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30 RAQUEL VARELA 

Milyen lenne a munka  
egy szocialista társadalomban?

A címben feltett kérdés már jónéhány éve kísért engem. A pontosab-
ban megfogalmazott kérdés az lenne: hogyan képzeljük el a munkát? 
Miért fontos a munka? Azt gondolom, hogy a szocializmusról folyta-
tott vitánk és az érte folytatott harcunk félrevezető jellegű lenne, ha 
mindig csak a kapitalizmust kritizálnánk, márpedig csak ritkán tesz-
szük fel magunknak a kérdést: hogyan képzelünk el valamilyen más-
fajta társadalmat, vagy hogyan képzeljük el a szocialista társadalmat. 

Jelen cikkemben ezekre a kérdésekre reflektálok. Először is, jó sokat 
írtak már erről.1 Amit realizáltam stúdiumaim során az az, hogy jelen-
leg változás megy végbe a munka gyakorlatában, a termelőmunkában. 
Portugáliában új vizsgálódások folynak, amelyek során a felügyeletem 
alatt 20 kutató, köztük orvosi szakértők és pszichiáterek kérdeztek 
dolgozókat a munkájukról a gazdaság főbb ágazataiban.2 19 000 vá-
laszt tudtunk begyűjteni a tanároktól, de kutatásokat folytattunk az 
autóipari munkások, a nővérek, a földalatti dolgozói, a kamionsofőrök 
és a repülőgépipar alkalmazottai körében is. Kezdetben a „kiégés” je-
lenségét tanulmányoztuk, de végül kiterjesztettük vizsgálódásunkat a 
munka- és életfeltételek területére is. Ezen elemzés alapján világosan 
láthattuk, mennyire másként dolgoztak ezek az emberek 1974–75-
ben és most. Hogyan tudhatunk – a rendelkezésünkre álló elméletek 
segítségével – reflektálni ezekre a változásokra? 

Mindenekelőtt úgy vélem: túl nagy hatással voltak ránk a „létező 
szocializmus” rendszerének eszményei, a munka mint „szükségszerű-
ség”, a munka tudományos racionalizálása. Természetesen a munka a 
kapitalizmusban, a célok megvalósításának eszközeként, szükségsze-
rűség, hiszen nem élhetünk munka, a család támogatása vagy szociális 
segély nélkül. Jelenleg a munkafolyamathoz való kritikai közelítés 
nagyon megerősödött az egyetemeken, az akadémiai világban, ahol 
a „munkaellenesség” eszméi uralkodnak. A Válság Csoport vagy 
más csoportok, amelyeket megnéztünk, az akadémia nézőpontjából  
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31„anarchista” szervezetek. Ez azonban szerintem egy nagyon leegysze-
rűsítő felfogás. Ezek a csoportok a munkára hajlamosak úgy tekinteni, 
mint „a szenvedés folyamatára”. Mint John Bellamy Foster kimutatta: 

„A minden mai neoklasszikus közgazdasági tankönyvben található 
narratíva a munkát tisztán negatív terminusokban, mint hátrányt vagy 
áldozatot mutatja be. A szociológusok és a közgazdászok gyakran úgy 
interpretálják, mint az egész történelmen átívelő jelenséget, amely a 
klasszikus görögségtől máig mindig, mindenütt megvolt. Az olasz 
kultúrteoretikus Adriano Tilgher 1929-es híres kijelentése szerint: 
»A görögök számára a munka átok volt és semmi más«, mely állítását 
Szókratésztól, Platóntól, Xenophontól, Arisztotelésztől, Cicerótól és 
más gondolkodóktól vett idézetekkel támasztotta alá, amelyek együtt 
reprezentálták az antikvitásban elterjedt arisztokratikus felfogást”.3 

Nos, ha felidézzük a történelmi elemzés némely marxista megkö-
zelítését, különösen Lukácsét, akkor persze láthatjuk, hogy Marx a 
megalapozója annak a gondolatnak, hogy a munka egy egyszerre 
humanizáló és dehumanizáló folyamat a kapitalizmusban: 

„Amikor Marx a teleológia fogalmát a munkához (a társadalmi pra-
xishoz) rendeli, kiküszöbölve azt a létezés minden más formájából, 
akkor ezzel egyáltalán nem korlátozza a teleológia hatókörét. Éppen 
ellenkezőleg: a teleológia jelentősége csak növekszik ama meglátás 
révén, hogy a társadalmi lét, a számunkra ismert legmagasabb rendű 
lét eredetileg ennek a benne működő teleologikus erőnek a révén 
jött létre. A társadalmi lét a szerves létből, abból a létszintből jön 
létre, amelyen alapul, úgy, hogy egy új, és önálló létformává fejlődik. 
Csak akkor beszélhetünk értelmesen a társadalmi létről, ha értjük, 
hogy a társadalmi lét genezise, elkülönülése alapjától, és a munkára 
támaszkodó működésmódjának kialakulása teleologikus folyamatok 
szüntelen megvalósulásának függvénye”.4 

Ugyanezen a vonalon haladva egy nagyon erős áramlat fejlődött 
ki a szovjet pszichológiában is, olyan szerzőkkel, mint Leontyev, 
Vigotszkij, Lurja és mások.5 Ez a megközelítés aláhúzta a munka 
szerepét a magasabb pszichikus funkciók fejlődésében: 

„Az alaposabb elemzés feltárja, hogy a magasabb pszichikus funkci-
ókat vagy egyáltalán nem határozzák meg, vagy ha igen, akkor csak 
egy sor elméletileg nem igazolt jellemvonással. Nem határozhatjuk 
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32 meg, hogy vajon a magasabb rendű pszichikus funkciók léteznek-e 
vagy sem, anélkül, hogy világosan ne definiálnánk őket. A maga-
sabb rendű pszichikus funkciók gondolatát általában Vigotszkijhoz 
kapcsolják. Vigotszkij szerint a magasabb pszichikus funkciókat a 
következők jellemzik: (1) pszichológiai rendszerek, (2) természeti 
folyamatokból fejlődnek ki, (3) szimbólumok közvetítik őket, (4) 
olyan pszichológiai együttműködési formák, amelyeket (5) az embe-
rek a fejlődés folyamán internalizálódnak, (6) a történelmi fejlődés 
termékei, (7) tudatosak, (8) önkéntesek, (9) a környezethez való 
adaptáció aktív formái, (10) a fejlődés során dinamikusan változnak 
és (11) a magasabb rendű pszichikus funkciók fejlődése rekapitulálja 
a kultúrtörténetet”.6 

Ellentétben a fentebb leírt fejleményekkel, a munka része az em-
berek „humanizálódásának”. Így nem lehetünk valóban emberiek 
a munka nélkül, mivel történelmileg a munka annak az útja, hogy 
egyszerre társadalmi és ezért egyszersmind individuális lényekké 
váljunk. A munka univerzális eredményei azok, amelyek több szabad-
ságot és egyszersmind több társadalmi emancipációt tesznek lehetővé 
számunkra. Természetesen itt a munkáról mint az agy fejlődésének 
folyamatáról beszélek, amilyen pl. a nyelvtanulás stb.; a munka 
kapcsolódik a szükségszerűséghez (a megélhetés kényszeréhez), de 
sokkal több, mint szükségszerűség. A munka kreativitás forrása, és az 
ember humanizálódásához vezet. 

Az elmúlt 30 évben a munkával kapcsolatos politikai diszkurzus 
a munka rugalmasságának és a profit biztosításának neoliberális 
felfogására összpontosult. Egyetértve Alan Freeman a konferencia 
során elhangzott szórakoztató megjegyzéseivel, hozzátenném, hogy 
a diskurzus a „munka megszervezéséről” és a „profit megtervezéséről” 
szólt. A profitszerzést a kapitalizmusban, szemben a munka bizton-
ságával és stabilitásával, rendkívül jól megtervezik. 

Ma már a „teljes foglalkoztatás politikáját” sem védelmezik többé; 
az utolsó időszak, amikor a szociáldemokrata pártok Nyugat-Eu-
rópában a munkához való jogot (a szociális segélyhez való joggal 
szemben) védelmezték, a kései 1980-as évek időszaka volt. Amit most 
a baloldal többsége védelmez, beleértve az akadémikusokat is, azok 
a szociális segélyrendszerek. Úgyhogy a munkásoknak (a baloldal 
szerint) foglalkoztatási támogatást, élelmiszert, egészségügyi ellátást 
kellene kapniuk, de senki sem beszél többé arról, hogy foglalkoztatás 
és humanizált munka is járna nekik. 



SZ
O

CI
A

LI
ZM

U
S

33Véleményem szerint ez a szélsőjobboldalt erősítette, mert teret nyi-
tott az azzal kapcsolatos – jobboldali – diskurzusnak, hogy bizonyos 
emberek nem dolgozhatnak és nem járulhatnak hozzá a társadalom 
jólétéhez a munkájukkal, és így függővé váltak a dotált szociális segé-
lyektől. Úgyhogy úgy vélem: ha védelmezzük a szociális segélyeket 
anélkül, hogy védelmeznénk a „munka méltóságát”, az a szélsőjobbol-
dalnak nyújt teret, hogy elítélhesse a munkanélküliek életgyakorlatát. 
Baloldali, kritikai nézőpontból és egy szocialista társadalmat tekintve 
kötelező annak az elvnek a védelmezése, hogy mindenki munkához 
kellene hogy jusson, legyen munkahelye, kivéve azokat, akik nem tud-
nak dolgozni, mint az idősek, a gyerekek, a fogyatékosok stb., akiknek 
a támogatása a társadalmi szolidaritási rendszerek révén végbemenő 
újraelosztással kell hogy történjen. Így nagyon nehéz védelmeznünk 
egy „teljes foglalkoztatáson” alapuló munkaerőpolitikát, hiszen min-
dig a posztmodern megközelítéssel vitázunk, amely azt mondja, hogy 
a munka csak a szenvedésről, a kizsákmányolásról szól – miközben 
valójában amellett kellene kiállnunk, hogy mindenkinek joga legyen a 
kreatív munkához, amit úgy lehetne megvalósítani, hogy csökkentjük 
a munkaórákat, társadalmasítjuk a technológiát és növeljük a kreatív 
jellegű munkahelyek számát, azokét a munkahelyekét, ahol nem 
létezik a fizikai és a szellemi munka szigorú elválasztása. 

A második szempont az, hogy a munkahelyeken láthatjuk, hogy 
létezik egyfajta általános „kiégettség”, „éppen-csak-jelenlevés” vagy 
„kimaradás”, a „munkához kapcsolódó szenvedés”. A dolgok tűnhet-
nek másmilyennek ma, de ezek a jelenségek egyszerűen csak új nevek 
a tágabb értelemben vett „elidegenedési folyamatra a kapitalizmus-
ban”. Tényszerűen mindezek a folyamatok nem léteztek 1974–76-ban 
Portugáliában az önszerveződő munka viszonyai között, habár az 
emberek akkor többet dolgoztak és a megélhetés és a mindennapi élet 
feltételei még rosszabbak voltak, mint manapság. Ami az 1970-es évek 
közepén Portugáliában történt, az az volt, hogy az emberek dolgozni 
mentek, dolgozni és szervezett munkát végezni naponta 10, 12, 14 
órákat, hogy építsenek valamit. Úgy tették ezt, hogy önszervező mód-
szereket alkalmaztak, egy új politikai rendszerben, amelyet akkoriban 
az összes dolgozó osztályok szocializmusnak neveztek. 

Amire itt rá kell mutatnunk az az, hogy ma a mentális problémák 
dominálják a mindennapi életet a munkában. Azonban nyilvánva-
lóan nem csak a gyárakban, hiszen a fordizmus ma mindenütt jelen 
van, beleértve a kórházakat, az iskolákat stb. is.7 Valójában nem egy 
„posztfordista” társadalomban élünk, hanem inkább elterjesztjük a 
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34 fordizmust mindenütt, mivel az 1930-as évek autóipari menedzs-
ment-technikáit használják ma a kórházakban és az iskolákban, a köz-
szolgáltatásokban, amelyeket ma ipari módszerekkel működtetnek, 
piacosítanak és „racionalizálnak”. Olyan gazdasági szektorok, amelyek 
korábban kívül voltak a nyugati kapitalista társadalmak szokásos 
működésmódján, most teljesen az ilyen menedzselési eljárások ural-
ma alatt működnek. Habár ezek „állami” szolgáltatások, többé már 
nem „közszolgáltatások”. Fontos, hogy distinkcióval éljünk a „köz” 
és az „állami” között, mert ezek nem ugyanazok. Ez tényszerűen a 
„demokratikus menedzsment” problémáival függ össze. 

Ami 1974-ben Portugáliában megvalósult, ami miatt az emberek 
olyan keményen dolgoztak minden nap a munkások által elfoglalt 
több mint 600 vállalatnál vagy akár a munkásellenőrzés alatt álló 
nagy cégeknél, beleértve a bankszektort is, az az érzés, az a tudatosság 
volt, hogy ők, a munkások a társadalomért dolgoznak. Így az elidege-
nedési folyamat megszakadt. A „termelés” és a „fogyasztás” közötti 
választóvonal nem létezett, vagy drámai mértékben átalakult. Ezek a 
munkások visszakapták a munkát, a szó ontológiai értelmében. Úgy 
hitték, hogy olyan dolgokat építenek, amelyekre ténylegesen szük-
ség van, mint az iskolák a gyermekeiknek, vagy a legjobb kórházak 
maguknak. Ezek közé a munkások közé odatartoztak a nővérek, az 
orvosok, az egyetemi tanárok stb. is, és nem csak az ipari munkások. 
Mindenki részt vett a folyamatban. Úgy vélem, ezekben a portugál 
üzemekben megszűnt az elidegenedés. 

Manapság azt látjuk, hogy az „épp időben” termelésnél8 az elide-
genedés folyamata olyan erővel érezteti hatását, hogy mindenhol 
mentálhigiénés problémákkal találkozunk. Persze én „mentálhigiénés 
problémákról” beszélek, de ezek „társadalmi problémák”, a tőkés tár-
sadalmi viszonyokból fakadó problémák. Az embereknek nem valódi 
pszichés problémái vannak, hanem depressziósak, stresszelnek, fárad-
tak – és önmagukat „kiégettnek” vagy „nem elég kitartónak” látják. 

Azonban mindez egy specifikus „munkaszervezéssel” függ össze, 
amely a mai társadalomban érvényesül. Szerencsére nagyon kevés 
embernek vannak valódi pszichés problémái – de még ők is valójában 
társadalmi problémákkal küszködnek. 

Mégis, ezeknek az egészségi problémáknak óriási a társadalmi ha-
tása, ugyanis amivel ma általánosan találkozunk a termelésben, az a 
munka gyenge minősége. A kapitalisták alacsony termelékenységnek 
tekintik ezt. A termelékenység persze súlyos probléma a kapitalizmus 
számára, hiszen az garantálja az értéktöbbletet. A kapitalisták megér-
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35tették, hogy még az automatizálás mellett sem nő a termelékenység 
úgy, ahogy korábban várták. Úgy gondolom, a fő problémák egyike 
az, hogy az emberek nem dolgoznak jól, nem végeznek minőségi 
munkát – azért, mert a profitért dolgoznak. Egy nem kapitalista tár-
sadalomban a munka célja az lenne, hogy bőséget, javakat hozzunk 
létre – nem pedig az, hogy profitot termeljünk. Ez azt jelenti, hogy 
ebben a társadalomban az emberek a minőség és a szükségletek ki-
elégítése céljával termelnének. Ez pedig teljesen megváltoztatna két 
mai társadalmi problémát: a munka alacsony termelékenységét és az 
ökológiai károkat, amelyek a tervezett elavulás következményei. Úgy 
termelünk, hogy előre látjuk, a hűtőszekrényünk 10, nem pedig 60 
évig fog működni. Ma, a kapitalizmusban javakat termelünk, és rövid 
ideig használjuk a munkaerőt, ami a munkaerő áruvá válásának az 
eredménye. Ez történik, amikor termékeinket rövid idő alatt ki kell 
dobni, és elhasználódnak az emberek is, akik létrehozzák őket – egy 
fizikai munkás átlagos várható élettartama az Egyesült Királyságban 
18 évvel kevesebb, mint egy menedzseré, és a várható élettartam az 
egészségügyi dolgozók között 10–15 évvel kevesebb, mint például 
Skandináviában. Egyszóval úgy hiszem, tervezett elavulás/elhaszná-
lódás vonatkozik a munkaerőre is. 

A munkaórák, a munkabérek és a minőségmenedzselés rendszere 
éppúgy, mint azok az eljárások, amelyekkel egyénileg értékelik a 
munkásokat, a munkások fizikai és szellemi károsodásához vezetnek. 
40–55 éves koruk körül a munkások összeomlanak, és arra kénysze-
rülnek, hogy a társadalombiztosításra támaszkodjanak. 

Ma a tőke a munkaerőt teljesítőképessége határaiig kihasználja, 
mentálisan éppúgy, mint fizikailag. Ezt azért is hangsúlyozom, mert az 
összes európai nyugdíjtörvényeknek az a célja, hogy növeljék a nyug-
díjkorhatárokat, miközben megengedik a fogyatékosságok, betegsé-
gek miatti korábbi nyugdíjaztatást. Minden törvényt úgy fogalmaznak 
meg, hogy lehetővé tegyék a társadalombiztosítási segély folyósítását, 
mihelyst munkaképtelenné válunk. Ez az oka annak, hogy sok cégnek 
manapság másfajta elképzelése van a munkaerőtoborzásról. Csak 20 
és 35 év közötti munkásokat alkalmaznak, ahogyan ez az autóiparban 
szokás – mert pontosan tudják, hogy a munkások 35 év felett már 
nem tudják ilyen feltételek között ellátni a munkát. 

Végül fel szeretném hívni a figyelmet a munkaerő hatalmas költsé-
geire a szabadpiaci társadalomban, úgy, hogy egy pillantást vetek két 
szektorra: az oktatásra és az egészségügyre. Az egészségügyi szektor 
a kapitalizmusban arra összpontosít, hogy elősegítse vagy a munká-
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36 sok visszatérését a munkába, a korai nyugdíjaztatásukat vagy pedig a 
társadalombiztosítási ellátásukat – de nem arra, hogy megelőzzék a 
betegségeket. Rengeteget nyernénk azzal, ha az egészségügyben  egy 
megelőző megközelítést alkalmaznának. A második fontos szektor, 
az oktatási rendszer szintén a munkaerőpiac szükségleteinek kielé-
gítését szolgálja. Ez azt jelenti, hogy nem használjuk ki a munkaerő 
azon képességeit, amelyeket, úgy hiszem, hatékonyabban lehetne 
felhasználni a szocializmusban. Ezzel kapcsolatban fel kell idéznem 
Alexandra Kollontait, aki szerint még az érzéseinkre használt szavaink 
is behatároltak.9 Például a „szeretet” és a „barátság” szavakat sokféle 
különböző érzés leírására használjuk, amelyek nem mindegyike 
valóban szeretet vagy barátság, de egyszerűen nincsenek rájuk más 
kifejezéseink. Miért nincs több szavunk az érzéseinkre? Azért, mert 
nincs több érzésünk. Egy nem kapitalista társadalomban végzett 
munka mellett még az érzéseinkre alkalmazott szavainkon is fejlesz-
teni tudnánk. 

Úgy hiszem, a legmegfelelőbb lezárása ennek az esszének egy idézet 
Bellamy Fostertől: 

„Egy jövendő szocialista társadalomban, amelyet a fenntartható, az 
anyagi korlátokat lényegi alapelvként elfogadó prosperitás jellemez – 
összhangban Epikurosz elképzelésével, miszerint »a vagyon, ha nem 
szabunk korlátokat neki, csak nagy szegénységet hoz« – életbevágóan 
fontos, hogy teljesen újfajta társadalmi és ökológiai reprodukciós 
munkafeltételeket valósítsunk meg. A közkeletű elképzelés, miszerint 
a pihenés, a luxus és a fogyasztás maximalizálása az emberi haladás 
elsődleges célja, hogy az emberek nem akarnak majd termelni, ha 
nincsenek alávetve a kényszernek és nem hajtja őket a kapzsiság, sokat 
veszít meggyőző erejéből a mi túltermelő, túlfogyasztó társadalmunk 
egyre mélyülő ellentmondásainak fényében. Az uralkodó nézet 
szembemegy azzal, amit az antropológiából tudunk sok prekapitalista 
kultúrát illetően, és nem jut el a változékony emberi természet rea-
lisztikus felfogásáig, mely számításba veszi az emberi lények, mint 
társadalmi lények, történelmi fejlődését is. Az a motiváció, hogy 
életünkben alkossunk és hozzájáruljunk az emberiség egészének 
társadalmi újratermeléséhez, társulva a közösségi munkafolyamat 
által kikényszerített magasabbrendű normákkal, hatalmas ösztönzőt 
jelent a folyamatos, felszabadult emberi fejlődéshez. A korunkat 
jellemző egyetemes válság szükségszerűvé teszi, hogy megnyissuk a 
kompromisszum nélküli forradalmi változások korszakát, egy olyan 
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37korszakot, amelynek célja az emberi energiák alkotó és társadalmilag 
termelékeny munkára való felszabadítása, egy ökológiailag fenn-
tartható és tényleges egyenlőségen alapuló világban. Végső soron 
nincs más út, amelyen elképzelhető lenne a valóban fenntartható 
prosperitás.”10 
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Hogyan talált otthonra Kanadában a 
kelet-európai hidegháborús fasizmus?

A kanadai kormány évtizedek óta támogat kelet-európai emigráns 
szervezeteket, amelyeknek köztiszteletben álló alapítói, vezetői és 
háborús hősei között akadnak Waffen-SS-hadosztályok és más fasiszta 
katonai alakulatok egykori tagjai, a holokauszt és más etnikai tisztoga-
tások elkövetői, náci bábrezsimek egykori tisztviselői és apologétáik, 
a háború utáni CIA-propaganda terjesztői, hidegháborús terror-
csoportok, mint az Egyesült Államok által felfegyverzett nicaraguai 
kontrák és az afgán mudzsahedek támogatói, valamint más, erősen 
antikommunista „szabadságharcosok” és ideológusaik.

Az elmúlt néhány évben az ilyen etnonacionalista szervezetek közül 
a legbefolyásosabb – amely a jobboldali ukrán diaszpórát képviseli 
– több millió dollárnyi kormányzati támogatást és pályázatot nyert 
el. A kanadai kormány több évtizeden keresztül finanszírozta a leg-
jelentősebb csoportok napi működését: irodáikat, tanácstermeiket, 
rendezvényeiket és kiadványaikat, segítve őket abban, hogy tovább 
népszerűsíthessék háborús bűnös fasiszta hőseiket.1

A hidegháború során a kanadai jobboldali emigráns csoportok 
– csehek, észtek, lettek, litvánok, lengyelek, szlovákok és ukránok 
– lelkes támogatói voltak a kanadai kormány USA és NATO mellett 
elkötelezett politikájának, ők voltak azok, akik Kanada erőszakpárti 
külpolitikáját mindvégig támogatták.

A kormány által hosszú ideje kisebbségük hivatalos képviselőiként 
elismert emigráns szervezetekként folytatják tevékenységüket – 
propagandát terjesztenek, ami kifehéríti sötét történelmüket, amely 
pedig közszégyen tárgya lenne maguk és kormányzati szövetségeseik 
számára, ha a tömegmédia egyszer kiteregetné. Azonban a polgári 
sajtó maga is bűnrészes volt éppen annak a propagandának a fenn-
tartásában, amely még leleplezésre vár.

Kanada etnonacionalista szervezetei továbbra is a saját politikai 
programjukat forszírozzák azzal, hogy kezdeményeznek és támogat-
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illeszkednek. A kormányzati érdekeket azzal is szolgálják, hogy saját 
kisebbségi közösségeiből (és általában is) mozgósítják a választó-
kat – mainstream politikusok és pártjaik mellett vagy vállalatbarát 
ügyekben.

Fény derül Kanada kelet-európai hidegháborús emigránsainak  
fasiszta gyökereire

A második világháború előtt és alatt a kanadai kormány következe-
tesen elutasította a fasiszták üldözése elől kétségbeesetten menekülő 
zsidók és baloldaliak beengedését az országba. A kanadai kormányok 
később is, a 40-es évek végén és a korai 50-es években fenntartották 
a zsidó, kommunista és más nemkívánatos személyek bevándorlásá-
nak korlátozását. Ugyanakkor, erős kontraszt, e liberális kormányok 
lelkesen támogatták közel 160 000, többségében szovjetellenes 
kelet-európai menekült befogadását. Habár a legtöbb bevándorló 
vagy kollaborált a nácikkal és kelet-európai szövetségeseikkel, vagy 
legalábbis osztotta ezek szélsőséges antikommunista/antiszemita 
nézeteit, a kormányzat és a tömegmédia ideális kanadaiaknak tar-
totta őket.

Ezek a bevándorlók olyan területekről érkeztek, ahol egykor 
lelkesen, felszabadítóként üdvözölték a náci megszállókat a 1941. 
júniusi Barbarossa-hadművelet során, a Szovjetunió lerohanásakor. 
Németország hadjárata végül 27 millió szovjet állampolgár életét 
követelte. Kanada új kelet-európai bevándorlói közül sokan aktí-
van támogatták a náci ügyet, szövetséget kötve a közös ellenség, a 
„moszkovita” „judeo-bolsevik” ördög ellen. Később, amikor Kanada 
katonai szövetségese – a szovjet Vörös Hadsereg – sikeresen vissza-
verte a Wermacht megszállóit, s utóbb egészen Berlinig űzte őket, 
több százezer kelet-európai döntött úgy, hogy elhagyja szülőhazáját 
és biztonságos menedéket keres a náci Németországban.

Ők voltak azok, akiket később Kanada hidegháborús (liberális) 
kormányai befogadtak. Több ezren közülük a balti és ukrán Waffen-
SS-osztagok veteránjai, vagy Kelet-Európa titkos gerillaseregeinek 
harcosai voltak. Ez utóbbiak fasiszta milíciák voltak, amelyeket 1943 
novemberében náci támogatással egyesített Sztepan Bandera, az 
Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN-B) zászlaja alatt. Az anti-
szemita és antikommunista haderőkből álló szövetség a Leigázott 
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titkosszolgálati támogatással – ez az Ukrán Nacionalisták Szerve-
zete által vezetett hálózat Antibolsevista Nemzetek Tömbje néven 
működött tovább.

A következő fél évszázad során az Antibolsevista Nemzetek Tömbje 
a legbefolyásosabb szovjetellenes csoport maradt, amelyet korábbi 
náci kollaboránsok vezettek. Miközben nyíltan kampányolt a vasfüg-
göny mögé szorult, „leigázott”, „szolgasorba döntött” „fogolynépek” 
fegyveres ellenállása mellett, az Antibolsevista Nemzetek Tömbje 
kendőzetlen propagandát folytatott annak érdekében, hogy elérje 
régi célját, vagyis a Szovjetunió teljes megsemmisítését. 

A háborút követően e fasiszta csoportok – érthető módon – el 
akarták kerülni a nácikkal való kollaboráció következményeit. 
Látszatra egyformán német- és szovjetellenesek voltak, magukat 
„szabadságharcosként” tekintették, akik cipelték a háború nehéz, de 
nemes keresztjét a szovjet kommunizmus ellen – ezek a veteránok, 
családjuk és támogató közösségeik nagylelkű menedéket kaptak 
Kanadában. Amint biztonságba kerültek ebben a multikulturális 
országban, néhányan a leghangosabb antikommunisták közül a leg-
fontosabb etnonacionalista szervezetek alapítói és vezetői lettek. Ezek 
az antikommunista csoportok máig Kanada legnagyobb kelet-európai 
diaszpóraközösségei.2

Kanada „foglyul ejtett nemzetei” a Szovjetunió ellen 

A nyugat kommunizmus elleni harcát újraindító NATO megalaku-
lását követően – Kanada szélsőjobboldali emigráns csoportjai által 
lelkesen támogatva – megkezdte az új globális háborút a Szovjet-
unióval szemben. Hogy segítsék ezt az ügyet, a kanadai emigránsok 
nyilvánosan támogatták a kormányzat elköteleződését számos 
illegális, USA-vezette háborúhoz, megszálláshoz és egyéb művelet-
hez. E népszerű, az antiimperialista törekvések elleni támadásokat 
általában a Szovjetunió állítólagos, a globális uralomról szóló álmának 
meghiúsításával indokolták. Hasonlóképpen lelkesen támogattak 
számos tőkebarát diktatúrát a harmadik világ országaiban, amiket az 
állítólagos kommunista erőszak terjedése gátjaként tekintettek. Eze-
ket a brutális rezsimeket katonai eszközökkel is támogatták az USA 
és NATO szövetségesei, köztük Kanada, ami Amerika legnagyobb 
haditechnikai ellátója maradt.
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szesültek a kormányzattól, amiért folytatták a nacionalista uszítást a 
Szovjetunió ellen. A „szabadságról” alkotott etnonacionalista víziójuk 
tökéletesen egybecsengett az USA vezette NATO céljával, hogy szét-
zilálja, majd végleg megsemmisítse a Szovjetuniót. E hálózatok egyike 
volt az Antibolsevista Nemzetek Tömbjének kanadai ága, a Kanadai 
Balti Föderáció és a Fekete Szalag Napja Tanács, ami az 1980-as évek 
közepén átvette a Hetek Csoportjának (azaz Európai Fogolynépek 
Kanadai Tanácsának) helyét. A jelenlegi iterációja a szélsőjobboldali 
hálózatok evolúciójának a Kanadai Közép- és Kelet-Európai Tanács. 
Továbbra is ez a szervezet képviseli azt a hét kulturális diaszpórát, 
amelyek a hidegháború kezdete óta folytatnak közösen antikommu-
nista propagandaharcot. A tagszervezetek ma az Oroszország elleni 
kampányban találnak egymásra.

Az Európai Fogolynépek Kanadai Tanácsa hidegháborús erőfe-
szítései egybeesnek az amerikai székhelyű Európai Fogolynépek 
Közgyűlése pszichológiai hadviselési kampányaival. Ezt az 1954-ben 
létrejött, egyesült államokbeli szövetséget a Szabad Európáért Nem-
zeti Bizottság, a CIA titkos szervezete Allen Dulles (CIA-igazgató, 
1953–1961) vezetésével finanszírozta évtizedeken keresztül. Kanada 
ultranacionalista emigránsai szorosan együttműködtek amerikai szö-
vetségeseikkel, és más társaikkal szerte a világon, különösen Nyugat-
Európában, Ausztráliában és Dél-Amerikában, ahová a háború után 
fasiszta kollaboránsok hasonló közösségei települtek át.

A hidegháború során a szélsőjobboldali kelet-európai csoportosu-
lások erőfeszítéseit világszerte támogatta a CIA hatalmas propagan-
da-apparátusa. Ezek közül a legfontosabb a Szabad Európa Rádió 
és a Szabadság Rádió. (A Szabadság Rádió eredetileg Szabadság a 
Bolsevizmustól Rádió néven működött.) Noha ma már privatizálták 
és nagyrészt Soros György Freedom Alapítványa finanszírozza őket, 
ezek a CIA-s médiumok számos korábbi nácinak adtak hangot. A CIA 
honlapja még mindig azzal dicsekszik, hogy a Szabad Európa Rádió 
és a Szabadság Rádió volt az egyik legnagyobb sikertörténetük, és azt 
állítják, hogy kulcsszerepet játszottak a Szovjetunió elpusztításában. 
Az 1950-es évektől kezdve a Szabad Európa Rádiót és a Szabadság 
Rádiót látszólag a Kereszteshadjárat a Szabadságért (Crusade for 
Freedom) finanszírozta. Ezt a nagy CIA-propagandakampányt az 
akkor még színész és vállalati svindler, Ronald Reagan képviselte 
nyilvánosan.
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az antikommunizmusban

Kanada liberális kormányai Mackenzie King, Louis St. Laurent és 
Lester Pearson miniszterelnökök alatt szívesen támogatták a „nyugati 
civilizációt” azzal, hogy részt vettek az Egyesült Államok kommuniz-
mus elleni harcában. Noha sokan még mindig a béke ikonjának tart-
ják, Pearson szédítő magasságokba emelte a szélsőséges antikommu-
nizmust a kanadai társadalomban, s tulajdonképpen őt tekinthetjük a 
hidegháborús gyűlöletpropaganda politikai keresztapjának.

Pearson számos módon járult hozzá ehhez az elitista ügyhöz, 
többek között a baloldali, atombomba-ellenes békeaktivisták veg-
zálásával, a közszolgálat megtisztításával a baloldaliaktól és a CBC 
International létrehozásával, ami szüntelenül a jobboldal üzeneteit 
sugározta különböző nyelveken szerte a világon. De sok évtizeden át 
a Kanada Hangja-adások fő célpontjai a Szovjetunió és kelet-európai 
szövetségeseinek polgárai voltak. E pszichológiai háború érdekében 
Pearson és kollégái szorosan együttműködtek a szélsőjobboldali 
kanadai kelet-európai emigráns csoportok vezetésével.

De a Liberális Párt nem volt egyedül Kanada hidegháborús harca-
iban. A Liberális és a Haladó Konzervatív párt (látszólag) versengett 
azért, hogy Kanada antikommunista elköteleződésének politikai 
bajnokaként tetszelegjen. Szüntelenül próbálták felülmúlni egymást 
a közös szovjet ellenség elleni vitriolos támadásaikban; elismerésért 
esdekeltek Kanada „foglyul ejtett nemzetei” előtt; és mindketten 
pályáztak ezen emigráns közösségek választóinak támogatására.  
E verseny a mai napig tart, mivel ezek és más parlamenti pártok arra 
törekszenek, hogy kiaknázzák a diaszpóra szavazóbázisát, valamint 
hogy démonizálják a NATO jelenlegi ellenségét, Moszkvát.

A mai napig jó szívvel emlékeznek John Diefenbaker konzerva-
tív miniszterelnökre a kelet-európai emigránsok, ha eszükbe jut a 
Szovjetunió ENSZ-beli, történelmi jelentőségű nyilvános elítélése. 
Diefenbaker 1960-as gyújtó hangú ENSZ-beszédében a Szovjetunió 
nagyjelentőségű közgyűlési határozatára válaszolt – ez a határozat 
bírálta az imperialista hatalmakat a rasszista, gyarmati háborúik, a 
rabszolgaság és a vállalati kizsákmányolás miatt. Hruscsov ENSZ-
beszéde az imperialisták gyarmatainak teljes felszabadítását követelte. 
A szovjet kezdeményezést világszerte jól fogadták, különösen a szo-
cialista országok és az el nem kötelezettek mozgalma körében. Noha 
egyetlen nemzet sem szavazott a Szovjetunió határozata ellen, nyolc 
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tonai diktatúra tartózkodott. A szovjet kezdeményezés olyan felhábo-
rodást váltott ki Kanadában, hogy Diefenbakert hosszú évtizedeken 
át hősként tisztelte a fasisztabarát Antibolsevista Nemzetek Tömbje 
és annak legreakciósabb kelet-európai tagcsoportjai Kanadában.

A Fekete Szalag Napja-kereszteshadjárat: Kanada legnagyobb  
hidegháborús exportcikke

A tőkés média, valamint a kormányzati politikusok támogatásával a 
kelet-európai diaszpóra jelentős szerepet játszott a hidegháború legsi-
keresebb propagandahadjárataiban. Ennek legjobb példája a nemzet-
közi Fekete Szalag Napja-mozgalom, amelyet az 1980-as évek közepén 
indítottak el a nemzetközi kelet-európai emigránsok vezető aktivistái. 
A kampányt a német–észt származású Markus Hess kezdeményezte, 
aki a torontói székhelyű Észt Központi Tanács képviselője volt.

Miután támogatást kértek az Európai Fogolynépek Kanadai Taná-
csától (azaz a torontói székhelyű Hetek Csoportjától), úgy döntöt-
tek, hogy a Nemzeti Polgári Koalícióval együttműködve kiszélesítik 
alapvető támogatói bázisukat a kelet-európai emigráns csoportokon 
túl is. 40 000 tagjával a Nemzeti Polgári Koalíció Kanada egyik legfé-
lelmetesebb jobboldali ereje volt. Alelnöke David Somerville lett, akit 
Hess „harostársának” nevezett. A Nemzetközi Fekete Szalag Napja 
Bizottság felépítése közben bejárták Európát, és találkoztak Szlava 
Sztetszkóval. Nemrég elhunyt férjétől, Jaroszláv Sztetszkótól éppen 
akkor örökölte meg a legmagasabb vezetői pozíciókat az Antibolse-
vista Nemzetek Tömbjében, a banderisták által vezetett Ukrán Na-
cionalisták Szervezetében (OUN-B) és a Antikommunista Ligában.

2009-ben a Fekete Szalag Napjáról szóló javaslat egyhangú támoga-
tást kapott a kanadai parlamentben, amikor Bob Rae liberális képvi-
selő bemutatta azt. (A törvényjavaslatot a parlamenti kezdeményezés 
élén álló, kanadai Közép- és Kelet-Európai Tanács észt vezetője 
készítette.) Abban az évben a Fekete Szalag Napját hivatalosan is 
elismerte az Egyesült Államok és Ausztrália kormánya. Azóta kilenc 
kelet-európai országban fogadtak el Fekete Szalag Napja-törvényeket 
– amelyek csalárd módon egyenlőségjelet tesznek a kommunizmus és 
a fasizmus, a két halálos ellenség közé, mintha egyformán okolhatók 
lennének a második világháború kitöréséért.
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Míg Kanadában a második világháború óta a kormányok (liberálisok 
és konzervatívok egyaránt) McCarthy-szerű buzgalommal igyekeztek 
gátolni a progresszív baloldal működését, a szélsőjobboldali emig-
ránsok csoportjai baráti kapcsolatokat ápoltak vezető politikusokkal 
és nagylelkű támogatásokat kaptak az államtól. A közelmúltban a 
kanadai állami támogatásokból több millió dolláros kedvezményben 
részesülők közül a legfigyelemreméltóbbak azok az ukrán csoportok, 
amelyek még mindig hősként dicsőítik a második világháborús hábo-
rús bűnösöket. Ezek az ukrán egyesületek máig odaadással tisztelik 
az olyan vezető fasiszta ideológusokat és katonai vezetőket, mint 
Sztyepán Bandera, Jaroszláv Sztetszkó és Roman Suhevics.

1941 júniusában, közvetlenül a német inváziót követően, amelyben 
Suhevics vezette a nácikkal együttműködő ukrán Nachtigall zászló-
aljat, Sztetszkót egy új ukrán állam „miniszterelnökének” kiáltották 
ki, amely hűséget fogadott Németországnak.

Sztetszkó önéletrajza, amely 1941 júliusában íródott, így fogalmaz:
„A marxizmust a zsidó elme termékének tartom, amelyet a 

moszkovita-ázsiai nép a zsidók közreműködésével alkalmaz a 
népek moszkovita börtönében. Moszkva és a zsidóság Ukrajna 
legnagyobb ellenségei, a korrupt bolsevik nemzetközi eszmék 
hordozói. Bár Moszkvát, amely valójában Ukrajnát tartotta fog-
ságban, és nem a zsidóságot tartom a fő és döntő ellenségnek, 
teljes mértékben látom a zsidók tagadhatatlanul káros és ellenséges 
szerepét, akik segítik Ukrajnát Moszkva rabszolgájává tenni. Ezért 
támogatom a zsidók megsemmisítését és azt a célt, hogy a zsidóság 
kiirtásának német módszereit Ukrajnába hozzuk, megakadályozva 
asszimilációjukat.”

Kanadában a globális Ukrán Nacionalisták Szervezete (OUN-B) 
mozgalmat az Ukrán Kanadai Liga képviseli, amely hivatalosan is rep-
rezentálta az Antibolsevista Nemzetek Tömbjét Kanadában. Ennek a 
kormány által finanszírozott szervezetnek a legerősebb leányszerve-
zete a kvázi katonai Ukrán Ifjúsági Szövetség. Célja a gyermekek és 
fiatalok bevezetése e közösség kulturális hagyományába. Fiataljaikat 
az OUN-B Ukrán Felkelő Hadseregének harci zászlóit hordozva 
alakzatban tanítják felvonulni. A kormány által finanszírozott ukrán 
közösségi házakban kultuszszerűen hódolnak közösségük nácikkal 
együttműködő háborús hőseinek, hazafias dalokat és táncokat adnak 
elő katonai vezetőik hatalmas portréi alatt.
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töltötték be a legmagasabb vezetői pozíciókat az Ukrán Kanadai 
Kongresszuson belül. Ezt az ernyőszervezetet, amely hamisan azt 
állítja, hogy az összes ukránt képviseli, Mackenzie King hírhedten 
antiszemita liberális kormánya hozta létre 1940-ben. Célja az volt, 
hogy egyesítse az antikommunista ukrán csoportokat a kormány 
politikai támogatása érdekében, és segítse őket az antifasiszta ukrán 
szervezetek leverésében, amelyek – noha Kanada kormánya sokáig 
üldözte őket – akkortájt uralták a kanadai ukrán diaszpórát.

Az Ukrán Kanadai Kongresszus az OUN-B-t is összehozta az 
OUN-on belüli rivális frakciójával. Ez a frakció, az Andrij Melnyk 
vezette OUN-M megbízhatóbb volt a nácik számára. Mint ilyen, 
fontos szerepet játszott az átfogó együttműködés koordinálásában 
és a Waffen-SS-hadosztály létrehozásában, amelynek önkéntesei 
vállalták, hogy halálukig harcolnak Hitler bolsevikellenes ügyéért. Az 
OUN-M-et az Ukrán Kanadai Kongresszuson belül a Kanadai Ukrán 
Nemzeti Szövetség képviseli.

Pandora szelencéjének bezárása: A Freeland–Chomiak kapcsolaton túl

Az évtizedek során a kanadai „fogolynemzetek” államilag finanszíro-
zott csoportjai – különösen az ukránok – jelentős sikereket értek el 
szövetségeseik megválasztásában. Soha sem kerültek azonban köze-
lebb a hatalomhoz, mint a Trudeau-liberálisok alatt. Annak ellenére, 
hogy 2017-ben kiderült, hogy Chrystia Freeland anyai nagyapja, 
Michael Chomiak volt a nácik legfőbb ukrán nyelvű propagandistája 
a második világháború során, a média hallgatott. E történet felde-
rítése számos további, szekrényben pihenő csontvázra tárna fényt, 
a náci kollaboránsokkal való kormány- és médiakapcsolatok máig 
ismeretlen történetéből.

Freeland természetesen nem hibáztatható nagyapja bűneiért. 
Jogos aggodalmak merültek fel azonban azzal kapcsolatban, hogy – 
Oroszországot bűnbakként használva – elhallgatja az igazságot, hogy 
a Chomiakról szóló nyilatkozatokat a Kreml által a kanadai demok-
ráciát aláásó rágalomkampánynak minősítette. Hasonló taktikához 
folyamodtak a hidegháború során az emigráns csoportok, amikor ki-
derült, hogy alapítóik, vezetőik vagy híveik náci kollaboránsok voltak.

Freeland írt az edmontoni székhelyű Encyclopedia of Ukraine 
számára is. Ez a kiadvány, amelynek a nagyapja 1976 óta dolgozott, 
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szellemi terméke volt, aki a második világháború alatt Chomiak 
felettese volt. A lapot az OUN Melnyk frakcióját képviselve a német 
hadsereg Abwehr hírszerző ügynöksége hozta létre és finanszírozta, 
hogy felügyelje az ukrán együttműködést a Harmadik Birodalom-
mal. 

1976-ban Kubijovych Franciaországból Edmontonba utazott, ahol 
megállapodást írt alá az Albertai Egyetemen működő, tartományi 
finanszírozású Kanadai Ukrán Tanulmányok Intézetével. Az Intézet 
kiadványának egyik társszerkesztője Peter Savaryn volt, az ukrán SS 
büszke veteránja. Egy évtizeddel később, amikor Freeland elkezdett 
dolgozni az Encyclopediánál, amelynek kiadása még mindig az Intézet 
legfontosabb projektje volt, Savaryn az egyetem kancellárja volt.

Az 1980-as évek végén Freeland egy másik edmontoni székhelyű 
kiadványnál, a The Ukrainian Newsnál is dolgozott, amelyet nagyapja 
szerkesztett az 1980-as évek elején. Ez a lap az etnonacionalizmus 
Melnyk-féle elméletét hirdetve a hidegháború patologikus antikom-
munizmusát képviselte.

Freeland 1988-ban társszerzőként írt egy szovjetellenes cikket a 
The Ukrainian Weekly számára, amely Amerika legnagyobb ukrán 
kiadványa. Érdemes megjegyezni, hogy azon az oldalon, amelyen 
a cikke megjelent, ott szerepel egy könyv reklámja is, amely a nácik 
által felfegyverzett, pénzelt és vezetett ukrán SS-t nemes „szabadság-
harcosokként” dicsőítette.

Freeland az ukrán szeparatista mozgalom, a Rukh alapítójával 1990-
ben készített interjújával is hozzájárult a CIA propagandaháborújá-
hoz. Az interjú, amely a Kanadai Ukrán Tanulmányok Intézetének 
kiadványába készült, valamint egy a Szabad Európa Rádió/Szabadság 
Rádió által kiadott folyóiratban és egy Szabad Európa Rádió/Szabad-
ság Rádió által kiadott könyvben is megjelent.

Freeland médiabeli munkálkodása a fasiszta és CIA-gyökerű ki-
adványoknál egybeesett Ukrajna függetlenségi törekvéseivel. Fiatal 
kanadai aktivistaként Szovjet-Ukrajnában, a Kanadai Ukrán Tanul-
mányok Intézetének diákcsereprogramja keretében, Freeland annyira 
elkötelezte magát az ukrán választások befolyásolásában, hogy a helyi 
kormány nyilvánosan elítélte mint „jól ismert bajkeverőt” és „a szovjet 
állam banderista ellenségét”. Míg a szovjet kormány hivatalos panaszt 
nyújtott be a kanadai nagykövetséghez, amelyben elítélte a szovjet 
választásokba való beavatkozását, Freelandet a kanadai sajtó hősként 
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újdonsült ismertségét arra használta fel, hogy beindítsa karrierjét a 
mainstream újságírásban.

Ez egybeesett Soros György milliárdossal való úgymond „véletlen-
szerű” találkozásával. Freeland azt állítja, hogy Szovjet-Ukrajnában 
találkozott Sorossal, és tanácsot adott neki, mely antikommunista 
disszidens csoportok és személyek érdemelnék meg Soros finanszí-
rozását. Freeland örömmel segítette Soros erőfeszítéseit a szovjet 
politika befolyásolására, és baráti munkakapcsolatba kezdett vele, 
amely azóta is, évtizedek óta tart.

Freeland tárgyilagosságra való képtelensége nem jelentett prob-
lémát ambiciózus karrierjében. Kijelenthető, hogy az antikommu-
nizmus iránti elkötelezettsége hozzájárult ahhoz, hogy a Finan-
cial Times (a moszkvai iroda vezetője) és a The Globe and Mail 
(szerkesztőhelyettes) információs kapuőrévé vált.

Tekintettel arra, hogy Freeland továbbra is azonosul szélsőjobbol-
dali ukrán közösségével, és a kormány továbbra is támogatja a hara-
gosan ruszofób diaszpórát, a kanadaiak aggodalommal figyelnének 
kormányuk egyre harciasabb, USA-párti/NATO-párti külpolitikájára. 
Például Freeman külügyminiszteri hivatali ideje alatt Kanada kiemel-
kedő szerepet vállalt az Egyesült Államok által vezetett törekvésben, 
hogy puccsot provokáljanak Venezuela demokratikusan megválasz-
tott szocialista kormánya ellen.

Freeland továbbra is szeretetteljes munkakapcsolatokat ápol jó 
barátaival és szövetségeseivel a fasiszta gyökerű ukrán–kanadai 
szervezetekben. 2015-ben a Twitteren közzétett egy fotót, amelyen 
a kanadai banderista mozgalom három vezetőjével látható: Oleh 
Romanyshynnel, Yuri Shymkóval és Orest Steciwval. Ezek a férfiak 
annak szentelték életüket, hogy fő szervezőként, szóvivőként és ve-
zetőként szolgáljanak olyan csoportokat, mint az Ukrán Kanadaiak 
Ligája, annak Ukrán Ifjúsági Szövetsége, az Antibolsevista Nemzet-
blokk és az Ukrán Kanadai Kongresszus.

A küzdelem folytatódik

A Trudeau-féle liberálisok a közelmúltban megfogadták, hogy véget 
vetnek a kanadai kormány rendszerszintű rasszizmusának. Mivel a 
náci Németország és fasiszta szövetségesei a rasszizmust, az idegen-
gyűlöletet a legszélsőségesebb formában jelenítették meg, a kanadai 
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együttműködéséért a kelet-európai emigráns szervezetekkel.
A kanadai kormánynak mindenekelőtt le kell állítania a szélső-

jobboldali egyesületek finanszírozását, amelyek továbbra is hősként 
tisztelik a második világháborús gyilkosokat és fasiszta szervezeteiket, 
mozgalmaikat és katonai alakulataikat. Ezeket az egyesületeket, ame-
lyeket még ma is a kanadai kelet-európai diaszpórák hivatalos képvise-
lőiként ismernek el, eredetileg náci szimpatizánsok és kollaboránsok, 
a Waffen SS-hadosztályok veteránjai, valamint a holokausztban is 
közreműködő fasiszta katonai egységek tagjai alapították, vezették 
és támogatták.

Jegyzetek

1 Lásd bővebben: https://coat.ncf.ca/P4C/70/CdnGovtFunding.htm 
2 A kanadai kelet-európai diszpóra szélsőjobboldali gyökerei országonként: Szabad 

Csehszlovákia Tanács és a Kanadai Csehszlovák Nemzeti Szervezet (https://
coat.ncf.ca/P4C/70/70_44-45.pdf); Kanadai Észt Központi Tanács (https://
coat.ncf.ca/P4C/70/70_28-31.pdf ); Észt Világtanács (https://coat.ncf.ca/
P4C/70/70_32-33.pdf); Kanadai Lett Nemzeti Szövetség (https://coat.ncf.
ca/P4C/70/70_38-39.pdf); Szabad Lettek Világszövetsége (https://coat.ncf.
ca/P4C/70/70_70_39.pdf); Kanadai Litván Közösség és Litván Világközösség 
(https://coat.ncf.ca/P4C/70/70_34-37.pdf); Szlovák Világkongresszus és a Ka-
nadai Szlovák Liga (https://coat.ncf.ca/P4C/70/70_40-41.pdf); Kanadai Ukrán 
Kongresszus (https://coat.ncf.ca/P4C/70/70_46-47.pdf); Kanadai Ukránok 
Ligája (https://coat.ncf.ca/P4C/70/70_50-51.pdf); Ukrán Ifjúsági Szövetség 
(https://coat.ncf.ca/P4C/70/70_50-51.pdf) 

(Fordította: Zima Richárd)

Eredeti megjelenés: How Eastern European Cold-War fascism 
found a home in Canada. Barricade, 2021. 10. 27. Online: https://
thebarricade.online/ee-cold-war-fascism-canada/
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Afganisztán törzsi tradíciói,  
a tálibok és az amerikai megszállás

John Reimann beszélgetése Anand Gopallal

John Reimann: Anand Gopallal beszélgetünk, a The Wall Street 
egykori tudósítójával, a No Good Men Among the Living (A élők közt 
nincsenek jó emberek) című nagyszerű, nagyszerű könyv szerzőjével. 
Ez a könyv – ha engem kérdeznek – az egyik legjobb az általam olva-
sottak közül, amely a legújabb, illetve a jelenkori történelmünkről író-
dott. Úgyhogy nagy örömmel üdvözlöm Anandot. A könyved egyik 
legegyedibb vonása az a mód, ahogyan a könyvhöz a kutatást – azt 
hiszem, nevezhetjük annak – végezted. Beszélnél erről egy keveset?

Anand Gopal: Én nem valamelyik hírügynökség vagy bármi ha-
sonló megbízásából jutottam Afganisztánba, mondhatni független 
voltam. Következésképpen nem volt pénzem, hogy problémameg-
oldókat vagy tolmácsokat vagy hasonlókat fogadjak fel, ahogy az 
normális körülmények között megszokott. Úgyhogy kénytelen 
voltam megtanulni a nyelvet, és afgánok olyan köreiben mozogtam, 
ahol nemigen szokás külföldi újságírókkal barátkozni. És ez nagy, 
igen nagy, mondhatni vakszerencsének bizonyult számomra. Olyan 
emberekkel időztem együtt, a dolgozó osztályba tartozó, szegény 
emberekkel, akik egyszerűen másféle miliőben éltek, mint az an-
golul beszélő afgánok. Így aztán az ország másféle vidékeire vittek 
el, különösképpen olyan vidékekre, ahol akkoriban folyamatosan 
harcok folytak. És eközben elkezdtem rengeteg történetet hallani a 
„terrorellenes háborúról”, amelyek nagyon eltértek, nagyon másképp 
hangzottak, mint az általam addig hallott történetek.

John Reimann: A könyvet olvasva tényleg igazi nagy kalandnak 
látszott. Kíváncsi vagyok, van-e egy vagy két olyan eset, amely 
megragadt az emlékezetedben, és segít az olvasóknak, hogy képet 
alkossanak a szituációról.
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51Anand Gopal: Igen, még a kutatás viszonylag kezdeti szakaszában 
eljutottam Kandahar tartomány Band-i-timor elnevezésű területére, 
amely történelmileg a tartomány egyik leginkább elszegényedett és 
elhanyagolt vidéke. És ottlétem alatt mindenekelőtt arra figyeltem 
fel, hogy sok ház üres, teljesen romokban hever. Néhány esetben csak 
nők éltek ott, vagy néha csak gyerekek, miközben a hadképes korú 
férfiakat vagy megölték, vagy pedig elmenekültek. És ahogy több időt 
töltöttem ebben a közösségben, kezdtem ráébredni, hogy jóformán 
minden egyes háztartásnak van olyan tagja, aki a tálibok közé tartozik, 
márpedig én a tálibokat illetően meglehetősen leegyszerűsítő elkép-
zelésekkel érkeztem erre a vidékre. Tudod, a tálibok egy szélsőséges 
csoport, amelyhez alapvetően normális ember nem csatlakozik. 
Úgyhogy megdöbbentett, hogy ehelyett azt láttam, hogy ennek a 
közösségnek a legkülönfélébb foglalkozású tagjai – földművesek, 
tanítók – mindenféle háztartásból volt egyvalaki, aki csatlakozott a 
tálibokhoz. És nem feltétlenül azért, mert támogatták a tálib politikai 
projektet, hanem mert igencsak extrém erőszakkal kellett szembenéz-
niük az USA és az USA által támogatott erők részéről – egyszerűen 
bárkivel szemben nyitottak voltak, aki védelmet tudott nyújtani. És 
olyan sokan fogtak fegyvert a megszállók ellen, hogy ez tényleg – ta-
lán megváltoztatta a bennem kialakult képet a konfliktusról.

John Reimann: Erre majd még később visszatérnék. De ezen túl a 
könyvedben nagyon érdekes magyarázatot adsz arról, hogy Afganisz-
tánban sok helyütt miképpen alakultak ki az erős törzsi tradíciók. Ezt 
össze tudnád foglalni?

Anand Gopal: Na igen, a törzsi közösségek. A közösségek alapve-
tően vérségi vagy fiktív vérségi kötelékeken alapulnak. Ez azt jelenti, 
hogy úgy hiszik, hogy a csoport egy közös őstől vagy egy közös ala-
pítótól származik, és több száz afgán törzs van az ország déli és keleti 
részén. Kelet-Afganisztánban a törzsek történelmileg – legalábbis 
tendenciaszerűen – jóval egalitáriusabbak, legalábbis a férfiak egymás 
között, abban az értelemben, hogy nincsenek törzsi vezetők mint 
olyanok, hanem törzsi gyűlések vannak, ahol a törzs minden férfitag-
jának egyformán szava vagy szavazati joga van bármilyen kérdésben, 
és megvan a maguk saját vitarendezési módszerük, mivel nem volt 
központi állam. Vagyis, ha valaki valamilyen bűnt követett el, saját sza-
bályaik voltak az ilyen esetek kezelésére, amelyek nemzedékről nem-
zedékre öröklődtek. Dél-Afganisztánban némileg más a helyzet, mivel 
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52 ezekre a területekre már behatolt az állam. Úgyhogy Dél-Afganisztán-
ban valóban kiemelkedett egy feudális földbirtokos osztály. Kánoknak 
hívják őket a helyi nyelvben, a nagy földbirtokosokat. Belőlük lettek 
a törzsi vezetők is egyben. Így a keleti törzsekre jellemző egalitárius 
étosz délen nem létezett, és a vitarendezési mechanizmusok igencsak 
a feudális nagyurak erős embereinek kedveztek. Következésképpen 
különösképpen Dél-Afganisztánban volt szükség egy alternatív vita-
rendezési forma kifejlesztésére, amely a valláson alapult. És innen jön 
a „tálib” szó: vallási iskolák növendékei, akik maguk imámok voltak, 
vagy imámokkal álltak régebben kapcsolatban, voltak bíróságaik is, 
vallási bíróságok. Ez tehát egy régi jelenség, évszádokra tekint vissza 
Dél-Afganisztánban.

John Reimann: De a könyvedben arról is beszélsz, hogyan fejlődtek 
ki a törzsi tradíciók Afganisztánban a hegylakó csoportoknál, amelyek 
egymástól izolálva voltak, és hogyan kellett az embereknek kiterjesz-
tett családi kapcsolatokon keresztül összefogni, a rablótámadások és 
egyebek elleni védekezés érdekében.

Anand Gopal: Ez így van, és nagyjából megmagyarázza, miért törzsi 
alapúak az országnak ezek a vidékei. Valójában a klánok és a klánszerű 
szerveződés azért alakult ki, mert ez volt a legjobb módja a kihívások 
kezelésére abban a környezetben, amelyben éltek. Amelyben, amint 
mondod, voltak rivális klánok és zsákmányszerző közösségek. És nem 
volt erős központi állam, e vidékek egyikében sem. Ezt tekinthetjük 
tehát a klánszerűség anyagi talapzatának.

John Reimann: Világos. És arról is szólsz a könyvben, hogy a tálibok 
részéről az úgynevezett saría hatalmi bevezetése mögött nem annyira 
az iszlám mint vallás húzódik meg, hanem inkább a legelők bizonyos 
törzsi tradícióihoz köthető. 

Anand Gopal: Hát igen. Létezik az a törzsi jog, amelyre korábban 
utaltam, a Pashtunwali, és ott van a tálib jogi megközelítés, amely vagy 
saría-jog, vagy pedig – gyakran – alkalmazkodik a helyi körülmények-
hez. Hogy egy példával éljek, amikor a tálibok elfoglalták az országot, 
az egyik első lépésük az volt, hogy eltiltották a nőket és a lányokat az 
iskolába járástól. Mármost sehol az iszlám jog közkeletű értelmezé-
seiben nem találsz olyasmit, ami eltiltaná a nőket az iskolába vagy 
munkába járástól, vagyis amit a tálibok csináltak, az igazából nem 
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53a saría kifejeződése. A tálibok voltaképpen a mezőgazdasági jellegű 
falvak, a vidék normáinak feleltek meg ezzel az intézkedéssel, ahol a 
nőknek, különösképpen a déli területeken, nemigen volt lehetőségük 
arra, hogy szabadon kijárjanak a házból. Általánosságban van egy 
norma, amely elutasítja a nők iskolába járását vagy nők háztartáson 
kívüli munkavállalását. Úgyhogy a tálibok sok szempontból leginkább 
ennek a morálnak a tükröződései. Legalábbis amikor a nőkről van szó.

John Reimann: Áttérve az Egyesült Államok szerepére, azt írod:  
„A rendszer kiszámíthatatlansága közepette egy és csakis egyféle 
módon élhettél túl: mindenki más könyörtelen kizsákmányolása 
révén. Ez alól nem volt kibúvó. A felrúgott szövetségek, a semmibe 
tűnő remények, a külföldi hatalmak rejtett céljainak feltárulása egytől 
egyig a képmutatás egyfajta logikáját diktálták, ha életben és szaba-
don akartál maradni.” Ezenfelül az USA uralma alatt álló Afganisztánt 
„szinte kizárólag a látszat kedvéért felépített Patyomkin-ország”-ként 
jellemzed. Kifejtenéd ezt kicsit bővebben?

Anand Gopal: Hát persze. Amikor az USA lerohanta az országot, a 
tálibok gyorsan, három hónapon belül vereséget szenvedtek: a tálib 
vezetés a felső szinttől egészen a közkatonákig egyszerűen kiszállt, 
letette a fegyvert, majd hazament. Visszaolvadtak a civil életbe, és 
földművesekké, tanárokká stb. lettek. Az al-Káida – tudod, a támadás 
elsődleges célpontja – szintúgy. Szóval ott voltak ezrével az amerikai 
katonák a helyszínen, ellenség nélkül, akivel harcolhattak volna. Ez 
pedig ellentmondás. Az ellentmondást úgy oldották fel, hogy az USA 
behozta a hadurakat és az erős embereket, akiket korábban elűztek, 
visszahozta őket az országba, és fizetni kezdtek nekik információért, 
és azt mondták nekik, hogy „találd meg nekünk a terroristákat, a 
rosszfiúkat”. Úgyhogy a hadurak és erős emberek ezt lényegében 
lehetőségként használták arra, hogy rámutassanak a riválisaikra – ha 
például szerették volna megkaparintani a földjüket –, és azt mondják 
az amerikaiaknak, hogy „ez az ember, aki azon a földdarabon él, 
al-káidás vagy tálib”. És az USA, vagyis mi, simán letartóztattunk és 
megkínoztunk vagy Guantanamóra küldtünk embereket gyakorlatilag 
kérdés nélkül. Ez lényegében három vagy négy éven keresztül egy 
egyoldalú háború volt az USA és szövetségesei részéről a szegény 
afgán falvak ellen a terrorellenes háború égisze alatt, ahol a bizonyíté-
kok nem számítottak, a tényleges tagság valamely szervezetben, vagy 
valakinek a tevékenysége, hogy csinált-e egyáltalán bármit, szintén 
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54 nem számított. Ami számított, az a hadurak szava volt, tehát az USA 
ezt vette készpénznek.

John Reimann: Hogyan magyarázod ezt a hozzáállást, az USA-nak 
ezt a szerepét, tekintve, hogy azt állították, hogy megszabadítják az 
országot a táliboktól?

Anand Gopal: Azt hiszem, tekintettel kell lenni a terrorellenes 
háború tágabb geopolitikai hátterére. Szóval azt hiszem, hogy ennek 
a háborúnak a megtervezői számára Afganisztán a nyitófejezete 
volt egy olyan háborúnak, amelynek célja a Közel-Kelet és Dél-
Ázsia térképének újrarajzolása, e térségeknek az Egyesült Államok 
imperialista érdekeihez való jobb hozzáigazítása volt. És ez először 
is azt jelenti, hogy Afganisztán ebben az egészben a legkönnyebb 
zsákmány. Érted, bemegyünk Afganisztánba, megdöntjük a kor-
mányt, klienskormányt rakunk a helyébe, pont olyat, mint amilyen 
a Karzai-féle kormány volt. Majd egy kisszámú helyőrséget ottha-
gyunk, és továbbmegyünk Irakba, megismételjük az egészet ott is. 
A legvégén pedig vár ránk a legnagyobb hadizsákmány, Irán. Szóval, 
azt hiszem, ez volt a terv, a háború kezdetekor. És ahhoz, hogy ez 
a terv működhessen, a terrorellenes háború ideológiáját kellett a 
középpontba állítani, vagyis hogy itt vannak ezek a rosszfiúk szerte 
a világon, akik gyűlölnek minket a szabadságunk miatt, és bármikor 
készek megtámadni minket és rendezni egy újabb 9/11-et. És ez 
azt jelentette, hogy még ha a valóság másképp fest is, a pokolba a 
valósággal. Úgyhogy ott voltak a csapataink Afganisztánban, és nem 
találtunk terroristákat, mert sehol se voltak, így terroristákat kellett 
kreálnunk. Lényegében így is történt.

John Reimann: Lépjünk tovább a kérdés egy másik aspektusára.  
A könyvedben nyomon követed egy sor különféle ember életútját. Az 
egyikük egy Heela nevű nő volt, akinek az élete egyfajta hullámvasút 
volt a viszonylagosan felszabadult kabuli nőtől a pástun társadalom-
ban élő klasszikus elnyomott háziasszonyig, majd pedig a szenátori 
pozícióba emelkedésig. A könyvedet 2014-ben publikálták. Kíváncsi 
vagyok, tudsz-e valamit arról, hogy azóta mi történt vele?

Anand Gopal: Hát igen, végső soron oly módon tudott szenátorrá 
válni, hogy beállt az USA által támogatott erős emberek egyike mögé, 
és ez politikába való bekerülés ténylegesen működő módszere ott, 
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Afganisztánban megvolt. De emögött csupán egy sor, véletlenszerűen 
szembejövő befolyásos hatalmassággal való megegyezés áll. Heela 
megértette ezt, kiegyezett a jelenséggel, és szenátorrá vált. Végül 
azonban különféle okokból – ezek egyike az volt, hogy független, 
független gondolkozású és erős akaratú személyről van szó – meg-
romlott a viszonya ezzel az erős emberrel, és elveszítette a védettséget. 
Úgyhogy sikerült elmenekülnie az országból még pár évvel ezelőtt, 
és most menekültként él egy harmadik országban.

John Reimann: Ezzel kapcsolatban sokszor beszélnek arról, hogy 
Afganisztánban felnőtt a nőknek egy új generációja, olyan nőké, akik 
úgy váltak felnőtté, hogy megfelelő iskolázottsággal rendelkeznek, 
állást vállalnak, és így tovább. Véleményed szerint ez milyen mértékig 
igaz? És milyen mértékig érvényes ez a Kabulban és más nagyváros-
okban élő középosztályi nőkön túlmenően?

Anand Gopal: Ez igaz a Kabulban és a többi nagyvárosban a közép-
osztályba tartozó nők esetében, de nem igaz a szegény nők vonatko-
zásában. A Kabulban élő szegények, valamint a vidéken élő középosz-
tály esetében nem igaz – márpedig ha a vidéket nézzük, Afganisztán 
70%-a mezőgazdasági jellegű, és ez egyben az országnak az a fele, ahol 
az elmúlt 20 évben a háborút vívták. És ez az a fél ország, amelynek 
a valós viszonyaival nem találkozunk a TV-képernyőkön. A tálibok 
alatt a 90-es években a nőket bezárták otthonaikba, nem juthattak 
oktatáshoz vagy egészségügyi ellátáshoz. Az amerikai megszállás alatt 
továbbra is el voltak zárva otthonaikban, és továbbra sem volt hozzá-
férésük oktatáshoz vagy egészségügyi ellátáshoz. Mindennek tetejébe 
az otthonaikat bombázások fenyegették, továbbá elhurcolhatták csa-
ládtagjaikat. Esténként úgy tértek nyugovóra, hogy nem tudhatták, 
nem rontanak-e a házukba, hogy elvigyék a férjüket, a fiaikat vagy a 
bátyjukat. Szóval ebből a szempontból az élet valójában rosszabbá 
vált e nők számára az elmúlt 20 évben az amerikai megszállás alatt, 
mint amilyen a tálib uralom idején volt, amivel persze semmi jót nem 
mondtam a tálibokról, pusztán csak szemléltettem, hogy micsoda 
totális kudarc volt az amerikai megszállás.

John Reimann: Úgy tudom, Afganisztán sok régiójában a tulajdon 
átruházása és öröklése szigorúan férfiról férfira történik. És úgy vé-
lem, a nők helyzetében addig nincs valódi változás, amíg ez meg nem 
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anélkül, hogy általában véve a tulajdonviszonyokat átalakítanánk. 
Mit gondolsz erről?

Anand Gopal: A tradíció normái, a törzsi jog szerint a nőknek 
nincs joguk semmiféle tulajdonra. A saría szerint a nőknek viszont 
van öröklési joguk. És a tálibok időnként ténylegesen a saría szerint 
cselekedtek, nem pedig a falusi szokások alapján, időnként kikénysze-
rítették a saríát, így a nők örökölhettek némi tulajdont. De azt hiszem, 
hogy amit mondani akarsz, az igaz, vagyis hogy túlságosan nagy figye-
lem övezi a fontos, de felszínes vagy formális szabadságokat, mint a 
nők oktatáshoz, iskolába járáshoz való jogát. Fontos, hogy a lányokat 
engedjék iskolába járni. Nem lenne szabad illegálissá tenni számukra 
az iskolát. De még ha a lányok iskolába járnak is, mi történik velük, 
ha elvégezték? Elvégre nincs számukra semmiféle állás, úgyhogy az 
iskola elvégzése után nincs más lehetőségük, mint hogy hazatérnek 
háztartásbelinek. Vagyis a társadalom gazdaságszerkezetének egy szé-
lesebben vett átalakítása nélkül a nők helyzetének javítására irányuló 
erőfeszítések csak korlátozott eredményt hozhatnak, azt hiszem. És 
ez az, amit láttunk, amit az amerikai megszállás tett: nagy hangsúlyt 
fektettek arra, hogy a még nem felnőtt nők iskolába járjanak, és egy 
csomó NGO támogatta ezt, de anélkül, hogy megkísérelték volna a 
mögöttes gazdasági bázis tényleges kimozdítását. Ezért, amint az USA 
elhagyta az országot, simán visszatért a status quo.

John Reimann: Volt ugyan néhány NGO, amely például saját kis-
vállalkozások és hasonlók indítására bátorította a nőket. De ameddig 
az általános tulajdoni rend és tulajdoni viszonyok változatlanok, kér-
déses a számomra, hogy ez mennyire lehet képes valóban változtatni 
a helyzeten.

Anand Gopal: Na igen, az NGO-k, amelyek a nők tulajdonában 
levő vállalkozásokat ösztönözték. Ez szép és jó. És érintette, írd és 
mondd, a nők mintegy egy ezrelékét. Tudod, ez nem az a fajta dolog, 
ami javítani fog a nők helyzetén. Afganisztán agrárgazdaság, először és 
mindenekelőtt. Mármost, ahol a munkerő túlnyomó része vagy állami 
alkalmazott – ezek számát most drasztikusan lecsökkentik majd –, 
vagy pedig mezőgazdasági munkaerő, amely ténylegesen a lakosság 
többsége, ott mégis miféle érdeke fűződik a családoknak ahhoz, hogy 
iskolába küldjék a lányaikat, ha egyszer úgyis földműves lesz a végén. 
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képezik a tulajdonviszonyok, az öröklési viszonyok. De azt hiszem, 
nemcsak arról van szó, hogy ki örökli a vagyont, hanem arról is, hogy 
a nőknek képeseknek kell lenniük arra, hogy pénzt keressenek, ami 
jelenleg nem adott, hiszen egyszerűen nincsenek állások nők számára, 
a tanítóit leszámítva.

John Reimann: Ha én nagybirtokos lennék Dél-Afganisztánban, 
akkor nagyon, de nagyon keményen ellenállnék annak, hogy fölve-
tődjék a nők öröklési jogának a kérdése, mert nem akarnám bolygatni 
a tulajdonviszonyok kérdését, azt a kérdést, hogy: mégis eleve kinek 
van tulajdona? Ez a Pandóra szelencéje igen veszélyessé válhat.

Anand Gopal: Igen, én is azt hiszem. De azt mondanám, hogy még 
csak nem is kizárólag a nagybirtokosok érdekéről van szó, hanem még 
a kistulajdonosokéról is. Mert gyakori eset, hogy van egy család, és a 
férj meghal. A sáría alapján a feleségének kellene örökölnie a földet. 
De a férj fiútestvérei is akarják azt, és megpróbálják majd megszerez-
ni, vagy erőszakkal, vagy úgy, hogy feleségül veszik az özvegyasszonyt. 
Ezért van érvényben vidéken az a tradíció, hogy ha a férj meghal, 
akkor a nő hozzámegy a férj fiútestvéréhez. A háború miatt vannak 
nők, akiknek sorban négy férjük is volt, akiket megöltek, esetleg 
mind a négy egymás testvére. Mindez helyi alkalmazkodás annak 
érdekében, hogy a föld a család férfiágán maradjon, ami szintén árt a 
nőknek végső soron.

John Reimann: Itt van az általános földhiány kérdése is. Ez is a nők 
elnyomásának egyik mögöttes tényezője lehet ezeken a területeken.

Anand Gopal: Teljesen igazad van. Ez nem azt jelenti, hogy ha ele-
gendő föld van, akkor a nőket nem nyomják el, mert ahhoz más vál-
tozások is szükségesek. De ez talán egy strukturális korlát, bár vannak 
esetek a világ más tájain, ahol földhiányos feltételek mellett egy jobb, 
igazságosabb arány létezik a férfiak és nők között. Afganisztánban 
nincs valami sok megművelhető föld, az ország területének nagyon 
kis hányada alkalmas erre. Az pedig jelenleg, legalábbis a törzsi jog 
szerint, teljes egészében a férfiakhoz tartozik.

John Reimann: És most jöjjön a tálib kérdéskör. Bizonyára tisztában 
vagy vele, hogy sokan az amerikai baloldalon azt mondják, hogy a 
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58 tálibok azért tértek vissza a hatalomba, mert a lakosság mint igaz haza-
fiakra tekint rájuk, akik kiűzték az amerikai megszállókat. Egyetértesz 
ezzel az állásponttal?

Anand Gopal: Nem. Afganisztánban nincs semmiféle nemzeti 
szintű politikai mozgalom. A tálibok az egyetlen nemzeti méretű 
szerveződés. Vagyis ők az egyetlen szervezet, amely különféle közös-
ségekből, különféle törzsekből és etnikai csoportokból toboroznak 
embereket. De ezzel együtt nem mondanám, hogy ők a népi ellenál-
lást képviselik. Inkább azt, hogy a másik oldal annyira népszerűtlen, 
és az emberek olyannyira áhítoznak valamiféle stabilitásra és rendre 
40 évnyi háború után, hogy ha van egy nemzeti szintű szervezet, 
amely képes véget vetni a háborúnak, és stabilitást hoz, akkor bele-
nyugszanak e szervezet uralmába. Azt hiszem, ezzel jobban írtuk le a 
helyzetet. A tálibok nem valamiféle Vietkong vagy hasonló. Nem egy 
ilyesféle értelemben vett nemzeti felszabadító haderő.

John Reimann: Úgy tudom, eredetileg a tálibok főként vagy kizáró-
lag a pástunokra, azon belül is különösképpen egy konkrét régióban, 
Kandahárban élő pástunokra támaszkodtak. Erről mit gondolsz? 
Mintha szerinted most már nem ez volna a helyzet.

Anand Gopal: Igen, a tálibok első kiadása nagyon erősen pástun és 
nagyon erősen kandahári – illetőleg a Kandahár szomszédságában 
levő tartományokból való – volt. Ennek pedig az az oka, hogy ez 
az első kiadás épp egy polgárháború kellős közepén jött létre. És a 
tálibok, amint korábban említettem, voltaképpen hagyományosan 
jelen voltak, századok óta, Kandahárban és Helmandban. Ez része a 
helyi társadalmi szövetnek. Szóval onnan indultak, majd vették át az 
uralmat az ország felett. A tálibok új kiadása másféle, mivel ez utóbbi 
lényegében azoknak a különféle közösségeknek a tarka sokfélesége, 
amelyek ki voltak zárva a 2001 utáni amerikai rendből. Úgyhogy 
különbözőképpen fest a különböző vidékeken. Egyes helyeken, a 
törzsi területeken, a tálibok egy bizonyos etnikai csoport. Másutt 
egyszerűen csak egy közösség, törzsi jelleg nélkül. Valamennyi cso-
portot összeköti az Egyesült Államokkal szembeni közös ellenszenv, 
mivel ki voltak zárva az USA által működtetett patrónusi rendszerből, 
és gyilkos támadások is érték őket ilyen vagy olyan okokból. Vagyis 
most egy jóval szélesebb hálózattal van dolgunk, ha a közkatonákat 
tekintjük. Magában foglal üzbégeket és tádzsikokat és másokat is. De 



IN
TE

RJ
Ú

59ami a vezetőséget illeti, az még most is nagyrészt kandahári, elsősor-
ban kandahári pástun.  Másodsorban pedig más déli tartományokból 
való, szintén pástun. Szóval a vezetés még most is igen nagy részben 
e két csoportból tevődik össze.

John Reimann: De a könyvedben írtál arról, hogy bizonyos hazarák-
lakta területekre a tálibok behatoltak, és – ha jól értem a leírásodat 
– maguk is úgy uralkodtak ott, mint megszálló haderő, mint egy 
külföldi megszálló haderő. 

Anand Gopal: Igen, a 90-es években. Véghez is vittek néhány 
borzalmas mészárlást hazara területeken. De azt hiszem, most ez 
némileg másképp fest. Most a tálibok között akadnak hazarák is. Ez 
nem jelenti azt, hogy a tálibok népszerűek lesznek a hazara terüle-
teken. Sok a történelmi múltból eredő bizalmatlanság. Ugyanakkor 
például a legutóbbi síita vallási szertartások ideje alatt tálibok védték 
a hazara mecseteket. A hazarák síiták. Vagyis a tálibok most nem 
igazán etnonacionalisták vagy szektariánusak. Csak szimplán tradi-
cionalisták. De világnézetük és értékeik a pástun falu terméke. És ez 
a legfőbb problémájuk, valahányszor az ország más vidékeire akarják 
ráerőltetni az elgondolásaikat. Afganisztán nagyon változatos ország. 
Vannak nagyon konzervatív helyek, ahol napokig mehetsz anélkül, 
hogy egyetlen nőt látnál házon kívül. És vannak aztán az olyan 
helyek, mint Kabul, amelyek mondhatni liberálisabbak, legalábbis 
afgán mércével mérve. Úgyhogy amikor a tálibok jönnek, hogy saját 
hozzáállásukat és erkölcseiket Kabulra erőltessék, ilyenkor támadnak 
mindenféle nehézségeik.

John Reimann: A jelenkori médiában találkozni lehet olyan kijelen-
tésekkel, hogy most a tálibok már nem olyanok, hogy megreformálták 
magukat. És ami azt illeti, néhányan a vezetésből is azt mondják, 
hogy tanultunk a múltból, és most másképp fogunk uralkodni. Az a 
benyomásom, hogy ez a vezetésnek az a szegmense, amelynek egy 
kicsit nagyobb a nemzetközi rálátása. Gondolod, hogy tényleg más-
képpen, esetleg kevésbé erőszakosan fognak kormányozni? És ha igen, 
számítasz-e arra, hogy ez megosztottságot fog előidézni a tálibokon 
belül, az esetlegesen erőszakosabb tálib frakciók körében, és hogy 
esetleg emiatt szélsőségesebb erők – mint az ISIS-K – is követőkre 
találnak a tálibok soraiban?
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60 Anand Gopal: Hát, a tálibok olyan két hónapja vannak hatalmon, 
igaz?*1 És most kezdhetjük hozzámérni a szavaikat a tettekhez. Még 
túl korai az ítélkezés, de vannak némi pozitív jelek arra nézve, hogy 
most nem olyan brutálisan uralkodnak, mint a 90-es években. Mint 
mondjuk annak idején a nyilvános kivégzések a focistadionokban.  
A 90-es években a lányokat eltiltották az iskolától vagy a munkaválla-
lástól. Most nem ez a helyzet. A lányok kezdenek visszatérni az isko-
lákba. Egyes magánegyetemek tovább működnek, és még dolgoznak 
nők egyes minisztériumokban, meg másutt. A változás egyik oka, azt 
hiszem, az afgán középosztály, amelyik jókora hasznot húzott az ame-
rikai megszállásból. Nagyobbak az igényeik, és volt néhány felettébb 
hősies tiltakozó akciójuk a tálibok ellen. Ilyesmi nem történhetett 
volna meg a 90-es években. Az embereket szimplán agyonlőtték vol-
na. És itt van az is, hogy a nemzetközi figyelem most sokkal nagyobb, 
mint a 90-es években volt. Úgyhogy a tálibok igyekeznek a legjobb 
arcukat mutatni. De voltaképpen igazad van, vannak eltérő áramlatok 
a mozgalmon belül, vannak pragmatikusabb tendenciák, amelyek ész-
lelik, hogy ha nem játszunk a nemzetközi közösség szabályai szerint, 
akkor az fokozni fogja a tálibok elszigeteltségét – és mostanáig még 
egy kormány sem ismerte el őket. Nem érkezik külső finanszírozás 
az országba, így a kincstár üres, a bankok zárva vannak, a közszféra 
dolgozóinak bérét június óta nem fizetik. A helyzet tehát súlyos. És 
van a vezetésnek egy olyan szegmense, amelyik azt mondja, hogy jobb 
lesz, ha bizonyos módokon cselekszünk, amelyek révén kikerüljük a 
még súlyosabb csapásokat. Mások, az igazi keményvonalasok, jórészt 
katonák, akik két évtizede küzdenek a frontvonalon, sok családtagot 
veszítettek az amerikaiak és az afgán kormányerők erőszakos akciói 
miatt. Ők azt mondják, hogy a pokolba mindezzel, kormányozzunk 
úgy, ahogyan nekünk tetszik. Vannak még más frakciók is, mint a 
Haqqani-hálózat, egy másik tálib csoport délkeleten. És azt hiszem, 
ha a gazdasági válság nem oldódik, akkor a tálibok széteshetnek, 
frakciókra szakadhatnak, és újabb polgárháború jöhet. Az ISIS-K 
nyilvánvalóan hasznot húzna egy ilyen káoszból. Az ISIS-K és a táli-
bok között az a különbség, hogy a táliboknak van társadalmi bázisa 
bizonyos falusi közösségekben. Nem hinném, hogy az ISIS-K-nak 
(vagy másképpen ISKP-nak) lenne valódi bázisa az országban. Ezek 

*1 Az interjút 2021. október 23-án publikálták – a ford. megj.
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61szalafi vahhábik, míg a tálibok nem vahhábik. A táliboknak helyi 
gyökerei vannak, a helyi tradíció részei, az ISIS-K nagyon nem. Vagyis 
nem hiszem, hogy az ISIS-K képes lenne bármit is elérni, még több 
káosz kavarásán túl.

John Reimann: Egyetértesz azzal, hogy az USA és szövetségesei 
stabil és modern kapitalista társadalmat próbáltak meg létrehozni 
az elmúlt években, amíg Afganisztánban állomásoztak? És ha igen, 
hogyan magyarázod a totális kudarcot?

Anand Gopal: Azt hiszem, hogy amit létrehozni próbáltak, az nem 
szimplán kapitalista társadalom volt. A kapitalizmusnak egy speciális 
formáját próbálták kiépíteni, a neoliberalizmust. Vagyis amit csinál-
tak, az lényegében egy olyan állam megteremtése, amely valójában 
csak a nevében volt állam. Mondok egy példát: az egészségügyet, 
a teljes közösségi egészségügyi szektort, az összes közösségi ren-
delőintézetet és kórházat magánadományokból működő NGO-k 
működtették. Nem volt semmiféle adóbehajtás. Ott vannak a had-
urak és más üzletemberek, akiknek sok millió dollárnyi bevételük 
volt, de ebből semmi nem ment a közösségi kasszába. Az USA a 
háborút is privatizálta – voltak kiszámú csapatok a helyszínen, az 
igaz. De a haderő nagyobbik részét magánbiztonsági cégek adták, 
legtöbbjük afgán volt, sok céget hadurak irányítottak. Szóval az állam 
alapfunkcióinak nagy részét, legyen az egészségügy vagy a védelem, 
privatizálták, és az NGO-szektorba vagy az üzleti szektorba tolták 
át. Ez persze az instabilitás legjobb táptalaja. És pont ezt láttuk: ha 
elkezdesz biztonsági cégeket fizetni, és nekik fizetsz a hírszerzési 
jellegű információért, akkor ezek a cégek ártatlanokat kezdenek 
öldösni – mindezzel az instabilitást ösztönözted. Ez a probléma 
valódi oka, azt hiszem.

John Reimann: Amikor a könyved vége felé jártam, és ezekről 
a – mondjuk így – hadúr-kapitalistákról olvastam, akik egyben 
ingatlanspekulánsok is voltak, és hogy ezek hogyan kezeltek bizonyos 
problémákat, akkor eszembe jutottak az Egyesült Államok úgyne-
vezett rablóbárói 100 vagy még több évvel ezelőttről, a magánhad-
seregeikkel, amelyeket nem csupán a munkásosztály elnyomására, 
de az egymás elleni harcra is használtak. De a fő különbség az, hogy 
akkoriban ezek a rablóbárók ténylegesen bővítették a termelőeszkö-
zöket: utakat, acélüzemeket stb. építettek. Ezzel szemben – nem csak 
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62 Afganisztánban – az egész gazdaság amolyan kaszinógazdaságnak 
tűnik, ezenfelül a gazdaság nagyban a kábítószer-kereskedelemre és 
a máktermesztésre alapul, különösképpen Afganisztánban.

Anand Gopal: A máktermesztés tényleg nagy szerepet játszik, de az 
ópiumon kívül a meggazdagodásnak még egy csomó más útja is nyit-
va volt a rablóbárók előtt. A legjobb módszer a szerződési megbízás 
volt – egy út, egy iskola vagy bármi más megépítésére. Legtöbbször 
még csak meg sem építették ezeket, ezek csak szerződések voltak. 
És ez része volt annak a korrupciónak, amely a Pentagonból és Wa-
shington D. C.-ből indult: itt voltak ezek a hatalmas szerződések, 
amelyet továbbadtak alvállalkozói szerződés keretében egy amerikai 
vállalatnak, majd még tovább, egy afrikai vállalatnak. És mindezek a 
fickók tényleg dúsgazdagok lettek ebből, és nem volt igazi ösztönzés 
arra, hogy tényleg csináljanak is valamit. Nem úgy, mint a rablóbárók 
esetében, akik a termelőeszközök bővítésére voltak ösztönözve. Mert 
ez – a vasutak és hasonlók megépítése – részét képezte annak, hogy 
hogyan gazdagodtak meg. De ezeknek a figuráknak semmi ösztön-
zésük nem volt arra, hogy valóban építsenek bármit. Amire nekik 
szükségük volt, az csupán a szerződések, amelyekhez személyes 
kapcsolatok révén jutottak, vagy a Washingtonban fészkelő korrup-
ció révén. Úgyhogy ez jó példa arra, hogy Washington maga milyen 
totálisan korrupt. Az USA ténylegesen annyit tett, hogy kiszervezte 
az amerikai politikai modell legrosszabb elemeit Afganisztánba. És 
ez lett az eredmény.

John Reimann: Hát, azt hiszem, lehet érvelni amellett, hogy mindez 
annak a tünete, hogy a kapitalizmus egy egészen másfajta korszakával 
van dolgunk, nemcsak Afganisztánban és az Egyesült Államokban, 
de világszerte.

Anand Gopal: Na igen, az előbb a neoliberalizmus szót használtam, 
de nyilvánvalóan van egy csomó párhuzam a neoliberalizmus és az 
„aranyozott kor”*2 között, az egyének cselekvési módját illetően. Ám 
azt hiszem, a különbség valószínűleg abban áll, hogy most mennyire 
könnyedén mozog a pénz egyik helyről a másikra, és hogy mennyire 

*2 „Gilded Age”: a 19. század utolsó három évtizede az Egyesült Államokban – a ford. 
megj.
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63globális az egész rendszer. Szóval egy sor afrikai üzletembernek re-
gisztrált cégei vannak Dubajban vagy Washingtonban, és ezek révén 
többé-kevésbé lopnak – ez egy legalizált lopás annak köszönhetően, 
hogy a szerződéseiket végső soron az amerikai adófizetőktől kapják 
a Pentagonon keresztül. Annak, amit elvben a helyszínen kellene 
elkölteniük az útnak vagy akárminek az építésére, egy részét elköltik, 
a többit simán fogják, és villát építenek belőle maguknak, és ez a 
legrosszabb fajta járadék, amit személyes fogyasztásra költenek. Ez is 
egy oka annak, hogy ha ma elmész Afganisztánba – én egy hónappal 
ezelőtt jártam ott – és körülnézel vidéken, alig fogsz kikövezett utat 
találni. És ha belegondolsz, hogy milyen mennyiségben költötték a 
dollárokat milliárdszámra erre az országra, és mégsincsenek kövezett 
utak, hát döbbenetes.

John Reimann: De nem tünete ez egyben a profitráta csökkenő 
tendenciájának?

Anand Gopal: Mármint specifikusan Afganisztánban, vagy…

John Reimann: …globálisan, a kapitalizmus jelenlegi szakaszában?

Anand Gopal: Hát, ez egy hosszabb vita, amely visszanyúlik a 60-
as vagy 70-es évekre. Szóval lehetséges, hogy ez is része a dolognak.

John Reimann: Egy kapcsolódó kérdés: hagyományosan a külföldi 
befolyást mint egyik vagy másik kormány, jelesül egyik vagy másik 
kapitalista kormány befolyásaként szoktuk értelmezni. Afganisztán 
esetében az USA szerepét szoktuk ecsetelni, meg a kínai, indiai, 
pakisztáni stb. befolyást. De ritkán gondolunk egyéb erőkre, például 
arra, hogy Iránban erősödőben van a munkásosztály mozgalma. És ha 
a munkásosztály sikerrel jár, és elsöpri a rezsimet, hogyan befolyásol-
ná ez az afganisztáni helyzetet? Hasonlóképpen, történetesen láttam, 
hogy írtál és beszéltél az arab tavaszról és Szíriáról – azok sikere, de 
különösen az iráni és indiai munkásosztály hogyan befolyásolhatta  
volna a helyzetet Afganisztánban?

Anand Gopal: Jó kérdés. Afganisztán esetében Katar a fő nyomás-
pont. Katarnak fontos szerepe volt, azt hiszem, az arab tavasz elbuk-
tatásában. Az egyéb hatalmakon túlmenően, mint az oroszok vagy az 
irániak, vagy az Asszad-rezsim, de egyébként Szíria vonatkozásában, 
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64 vagy ha Líbiára gondolunk, Katar igencsak kártékony szerepet ját-
szott. Azt hiszem, az Irán-kérdés sokkal érdekesebb, de Iránnak nem 
volt komoly szerepe Afganisztánban. Érintettek, természetesen, de 
nem volt meghatározó szerepük. Pakisztán hatása viszont valóban 
meghatározó lenne. Ha a hadsereg – a Pakisztánt ténylegesen uraló 
osztály – elbukna, akkor azt hiszem, annak azonnali hatása lenne 
Afganisztánra.

John Reimann: Én nem csak a kormányzatok szerepére gondolok – 
úgy tudom, hogy Afganisztán kulturálisan és etnikailag kapcsolódik 
az iráni népességnek egy jelentős hányadával.

Anand Gopal: Ez igaz. A kihívást az jelenti, hogy ha végbemenne 
egy munkásfelkelés Iránban, akkor ott a probléma, hogy Afganisz-
tánnak nincs túl jelentős munkásosztálya. Afganisztán túlnyomóan 
agrárjellegű ország, és a hazara területek a leginkább mezőgazdasági 
régiók közé tartoznak. Önellátó földművelés, kisüzemi paraszti 
termelés, ilyesmi. És amint azt biztosan jól tudod, a munkásosztály 
mozgalmai és a parasztság közötti viszony mindig bonyolult. Vagyis 
nem világos, hogy mindez hogyan működne. A hazara munkásosztály, 
amelyet bevándorló munkások alkotnak, nagyon fontos szerepet ját-
szik a jelenlegi történésekben Iránban. De Afganisztán alulfejlettsége 
miatt… Afganisztán valószínűleg a Föld legalulfejlettebb országa. 
Mindenesetre ez a kérdés további megvitatásra vár.

John Reimann: Afganisztán azon kevés ország egyike, ahol a la-
kosság nagy többsége vidéki, nem pedig városi. Ebből pedig adódik 
az, amit voltaképpen hangsúlyozni szeretnék, nevezetesen, hogy a 
tömegek szempontjából nézve az afganisztáni szituáció nem meg-
oldható Afganisztánon belül, ehhez az egész régióra kiterjedő harcra 
van szükség. És ez az a lépték, ahol a munkásosztály, nem pedig a 
parasztság, a legfőbb szervező erővé válhat, egy összefogó erővé a 
szélesebb társadalmon belül. Vagyis az Afganisztánon közvetlenül 
kívül eső munkásosztályokon kell elgondolkodnunk.

Anand Gopal: Hogyne, hogyne, ha lenne egy ilyesfajta regionális 
szintű küzdelem, ebben az esetben a pakisztáni munkásosztálynak 
központi szerepet kell játszania, de tudod, ez amolyan igazi „Ered-
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viszonyai között Afganisztánnak nem kell a végtelenségig súlyosan 
alulfejlettnek maradnia.

John Reimann: Úgy látom, érted, hova akarok kilyukadni: szocialis-
taként úgy vélem, hogy egy modern társadalom létrehozása lehetetlen 
lesz a korábbi gyarmati viszonyok túlélése közepette – ez csak a vol-
taképpeni szocializmus építése keretében válik lehetségessé, ami el-
lentétes azzal, amivel a Szovjetunió próbálkozott. Erről mit gondolsz?

Anand Gopal: Hát igen, azt hiszem, hogy ez tragikus történet, 
aminek a végére úgy egymillió ember halt meg a szovjetek és a helyi 
kommunista párt tettei következtében. Még a pozitív kísérleteket is, 
mint a 70-es évek földreformja, ami természetesen jó dolog, a rezsim 
teljességgel top-down jelleggel, felülről lefelé próbálta meg keresztül-
vinni. És miután az érintett területeken a földreformnak semmiféle 
valós társadalmi bázisa nem volt, az egész totális katasztrófa lett.

John Reimann: Az utolsó kérdésem, visszatérve a mai Egyesült 
Államokra: jelenleg nem csupán egy sztrájkhullám kezdete látható, 
de ami szerintem még fontosabb, a tagság kezd fellázadni a szakszer-
vezeti bürokráciák ellen, amelyek a szakszervezeteket uralták, amióta 
csak magam is tag vagyok, 1970-től kezdődően. És azt hiszem, hogy 
e fejlemények egyben a munkásosztály politikai függetlenedésének, 
vagyis egy valódi munkáspártnak is a kezdeményei lehetnek. Úgy 
látom, jelenleg még ezek a kérdések igencsak távol esnek az átlagos 
munkástól. De holnap, ha lesz egy olyan politikai szervezet, amely a 
munkásosztályt képviseli, akkor annak mindezekkel a kérdésekkel 
foglalkoznia kell, beleértve az olyan kérdéseket is, mint Afganisztán. 
És miképpen foglalkoznának a munkások és a munkások politikai 
szervezete ezekkel a kérdésekkel? Volna ehhez lezárásképpen hoz-
zátennivalód?

Anand Gopal: Tudod, egyrészt nemigen tudnál kiválasztani két 
országot, amely egymástól különbözőbb lenne, mint az Egyesült Ál-

*3 Utalás Lev Trockij Eredmények és kilátások című, 1906-ban írott munkájára, amely 
az 1905-ös orosz forradalmat tágabb európai perspektívába helyezve elemezte – a 
ford. megj.



IN
TE

RJ
Ú

66 lamok és Afganisztán – az egyik a világ egyik leggazdagabb, a másik 
talán a legszegényebb ország a világon. De az amerikai munkásosztály 
jövője érdekes módokon kapcsolódik ahhoz, ami Afganisztánban 
történt, mert a sok milliárd dollár, amit Afganisztánra költöttek – 
fegyverekre – az nem arra fordítódott, hogy akár az afgánokon, akár 
az amerikaiakon segítsenek vele. Az a pénz valójában az amerikai 
adófizetőtől jött, vagyis különféleképpen, de jelentős mértékben, 
az amerikaiaknak és az afgánoknak egyaránt ártott ez a konfliktus. 
Nyilvánvalóan az afgánok esetében ez sokkal súlyosabb, hiszen ők 
fizikai bántalommal néznek szembe. De az átlag amerikainak szintén 
nem tett jót ez a konfliktus. És azt hiszem, ez rávilágít bizonyos mé-
lyebb következményekre is: jelenleg több százezer menekült érkezik 
hozzánk és a nyugati világ más részeire. Nekünk mindent meg kellene 
tenni a befogadásuk érdekében, követelni a vezetőinktől, hogy enged-
jék őket be az országainkba. Ezzel egyidejűleg fel kellene ismernünk, 
hogy mindez a sok menekült, még ha a tálibok elől menekül is, nos, 
a tálibok kizárólag az amerikai megszállás bűnei miatt váltak komoly 
erővé. Úgyhogy végső soron az összes menekült az amerikai politika 
következménye, vagyis ugyanazé a politikáé, amely sok milliárd 
dollárt tömött a hadurak és erős emberek zsebébe, ahelyett, hogy 
egészségügyre, oktatásra és hasonlókra fordította volna azt.

John Reimann: Anand Gopal, hálásan köszönöm. Nagyon várjuk a 
következő könyvedet. 

(Fordította: Matheika Zoltán)

Eredeti megjelenés: Interview with Anand Gopal: Afghanistan’s 
Tribal Traditions, Taliban, and US Occupation. Oakland Socialist, 
2021. 10. 13. Online:  https://oaklandsocialist.com/2021/10/23/
interview-with-anand-gopal-afghanistans-tribal-traditions-taliban-
and-us-occupation/
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67STEPHEN ERIC BRONNER

Afganisztán: megjegyzések  
egy újabb kudarc kapcsán

A körülmények változtak, amióta az USA megkezdte a kivonulást 
Afganisztánból, és a helyzet továbbra is képlékeny. Új meglátásokra 
van szükség. A korábbi külügyminiszter, Colin Powell „váza-szabálya” 
most is érvényes: ha eltörted, te fizetsz – bár ez a „váza” persze bármi-
kor eldobható. A „birodalmak temetőjeként” ismert Afganisztánban 
– amit a történelem során nagyon nehéz volt kormányozni és még 
nehezebb volt elfoglalni – éppen ez történt. Az Egyesült Államok 
2011. szeptember 11-e után beküldött egy osztagot Oszáma bin 
Láden elfogására, és aztán, mint a vacsoravendég, ottmaradt 20 évig; 
pont elég ideig ahhoz, hogy újra meg újra belobbantsa a soha véget 
nem érő polgárháborút, beágyazza saját megbízottait és hagyja az 
országot lerohadni. Persze történt hasonló már korábban is, Vietnám-
ban, Irakban és Szíriában. Ezeken a helyeken is jöttünk, romboltunk, 
veszítettünk, majd elmentünk, bár a biztonság kedvéért még mindig 
benne vagyunk pár távozás utáni dróntámadásban és bombázásban. 
Mire George W. Bush elnök bejelentette, hogy „teljesítettük a külde-
tést” Irakban, az ország népességének durván egynegyede meghalt, 
megsebesült vagy hontalan lett, vagy elhagyta az országot. Az iraki 
infrastruktúra romokban volt, az ökológiai pusztítás ma is felmérhe-
tetlen. Igen különös „csoda”, hogy Bush és neokonzervatív csatlósai 
elkerülték a felelősségre vonást a Nemzetközi Büntetőbíróságon 
emberiségellenes bűncselekményekért.  

Miután 1989-ben elkergették Afganisztánból a szovjet megszállókat, 
a különböző etnikai kisebbségek laza koalíciója egymás ellen fordult, 
és 1994-ben a tálibok töltötték be az így keletkezett hatalmi vákuumot. 
Most, évtizedekkel később, az Egyesült Államok vonul ki. Káosz van a 
reptereken, ezrek reményei foszlanak szét. Ám ahogyan korábban is, 
a polgárok most is alkalmazkodnak majd. A tálib rezsim még talán az 
általános amnesztiára vonatkozó ígéretét is megtartja, és egy „inkluzív” 
iszlám társadalmat teremt. Ez a forgatókönyv persze ellentmondana 
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68 annak a szélsőséges ideológiának, ami a tálibokat az évek során ins-
pirálta. Nehéz elképzelni, hogy a vallási szélsőségesek baráti jobbot 
nyújtanának a „másiknak” – tekintetbe véve a Horászán tartomány 
Iszlám Állama és az al-Káida jelentette hatalmas fenyegetést, nem is 
beszélve a Sigmund Freud által „az apró különbségek nárcizmusának” 
nevezett jelenség egyre intenzívebbé válásának követkeményeiről. 

Az afgán népet újabb polgárháború fenyegeti, amely minimumra 
fogja csökkenteni az esélyt a pluralizmusra és a nők jogainak elisme-
résére. A körülmények aztán majd jogalapot teremtenek a tálibok 
általi belső elnyomáshoz, és ha a terror egyszer elszabadul, nem 
lehet csak úgy leállítani, mintha elzárnánk egy csapot. Az Egyesült 
Államoknak nem sok mondanivalója van ilyen esetekre – ezt jelenti 
az, hogy veszítettünk. A szeptember 11-i terrortámadások után fellépő 
sürgető bosszúvágy vitte bele az Egyesült Államokat az afganisztáni 
ingoványba. A háború már akkor elveszett, amikor az Oszáma bin 
Láden elfogására tett sikertelen kísérletek nyomán kialakult érzelmi 
reakciók a teljes lerohanást sürgették. Az Egyesült Államok hadurak 
és vezető nélküli törzsek tálibellenes, szétforgácsolódott koalíciójától 
vette át az irányítást. Az amerikai csapatok büszkén foglalták el Kabult 
és Kandahar ősi városát. Vidéken azonban nem volt támogatottságuk, 
és a katonai vezetés csak rontott a helyzeten azzal, hogy az afgán szá-
razföldi erőket bombázásokkal segítették, és így hatalmas pusztítást 
végeztek a civil lakosság körében. És ami még rosszabb: képtelenség 
volt bármit kezdeni az afgán államba mélyen beágyazott korrupcióval 
és a drogkereskedelemmel.

Az Egyesült Államok sosem kommunikálta koherens módon saját 
stratégiai céljait, és a szétcsúszó küldetés [„mission creep”] súlyos 
betegségétől szenvedett. Ez a kórkép a célok észrevétlen és fokozatos 
átalakulását, és az ezek támogatottságát biztosítani hivatott, folyton 
változó érvelést foglalja magában. Az a látszólag egyszerű terv, hogy 
elfogják Oszáma bin Ládent, gyorsan kicsúszott az amerikaiak kezé-
ből. Nem sokkal később az Egyesült Államok már katonai segítséget 
nyújtott a bin Ládent rejtegetők – vagyis a tálibok – ellenségeinek. 
A hadurak közötti konfliktus oda vezetett, hogy az Egyesült Államok 
egy nevetséges rezsimet támogatott, és végül azonosult az azt megtes-
tesítő megbízott vezetőkkel. Így az, ami korábban polgárháborúnak 
tűnt, Amerika háborúja lett. Ez növelte a félelmet a kudarctól és egy-
ben csökkentette a kilépés tervének sürgető szükségességét.

Se idekint, se odabent – az Egyesült Államok hezitált. Akárcsak a 
Disznó-öböl, Vietnám, Irak és Szíria esetében, a megválasztott civil 
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saját érdekeit néző, és állítólag apolitikus katonai vezetés. A győzelem 
illúzióját ünnepelték, minden költségvetésnél még több támogatást 
követelve, miközben az elkerülhetetlen vereségről szóló cinikus hí-
resztelések privát csatornákon terjedtek. Minden költségvetési vitán 
előkerültek a megnövelt támogatást indokló hamis érvelések. A pénz-
sóvársághoz tudatlanság, a tudatlansághoz pedig arrogancia párosult. 
Az amerikai döntéshozók folyamatosan alábecsülték ellenségeik 
diplomáciai és katonai képességeit, talán mert ennyire csekély volt 
a szakértelmük a régió komplex politikai csatározásait és az ezekben 
részt vevő feleket illetően.

Az Egyesült Államok afganisztáni bevonulásakor 60 országgal állt 
névleg szövetségben, és az Egyesült Nemzetek Szervezete támoga-
tását élvezte, ami önvédelem címszó alatt legitimálta az Oszáma bin 
Láden elfogására tett kísérleteket. A dolog itt persze nem állt meg. Az 
utóbbi 20 évben – 2011-es csúccsal – 100 ezer katona volt Afganisz-
tánban. 2017-re 15 ezren maradtak, és miután az Egyesült Államok 
szívélyesen bejelentette, hogy kivonul 2021. szeptember 11-én, egy 
sem maradt ott. Vagyis dehogynem, 2500 katona jött még pluszban. 
Bedobjuk a törölközőt, vagy emeljük a tétet? 2021. augusztus 14-én 
még 1000-en jöttek, illetve még 4000-en készen álltak az indulásra. 
Kit érdekel? A lényeg, hogy úgy döntöttünk, hogy kivonulunk – vagy 
nem.

Tekintve az amerikai politika polarizáltságát és a kérészéletű lelke-
sedést, mindez változhat. Ki tudja? Az afelett érzett „sokk”, hogy a táli-
bok előnyt kovácsoltak az amerikai visszavonulásból ahelyett, hogy az 
ellenségeiknek kedvezve megálltak volna, vagy hazug, vagy bűnösen 
naiv. A tálibok győztek volna, akár ha Donald Trump elnök ígéretével 
összhangban 2021. május 1-jén, akár ma, akár holnap vonulnak ki a 
csapatok. Képmutatás Bident okolni amiatt, hogy túl korán vonult ki. 
Az amerikai csapatok kivonulását talán lehetett volna finomabban is 
intézni, de így is, úgy is a győztes hagyja ott végül a lábnyomát. 

Mert az Egyesült Államok elveszítette a háborút! Mégis mit kép-
zeltek ezek a döntéshozók? Van egy fontos amerikai tulajdonság: 
nem szeretünk veszíteni! Emlékezzünk: Donald Trump nem a fehér 
felsőbbrendűséget hirdető fröcsögéssel kezdte a 2015-ös elnöki 
kampányt, hanem azzal a költői kérdéssel, hogy „mikor nyertünk 
mi meg utoljára bármit is?” Négy elnök hosszabbította meg az USA 
afganisztáni tartózkodását vagy hezitált a kivonulással kapcsolatban, 
részben mert egyikük sem akarta vállalni a felelősséget, hogy ő lesz 
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már elveszítettük a vietnámi vagy az iraki háborút – „mi” képtelenek 
voltunk ezt belátni.

Szeptember 11-e után az iszlamofóbia járványként söpört végig 
az Egyesült Államokon. Felháborodott polgárok kérték számon a 
kormányon, hogy „csináljon valamit”, miközben a „freedom fries”-nak 
átkeresztelt sültkrumplit majszolták. Döntések születtek. De a dolgok 
változtak, még ha lassan is. A Brookings 2021. március 19-ei jelen-
tése szerint az amerikaiak 60%-a támogatta a kivonulást (határidő 
megadása nélkül), míg 20% ellenezte. Biden számára bölcs politikai 
döntésnek tűnt a csapatok kivonása, legalábbis kezdetben. A média 
elégedetlenséget szított az eredményekkel kapcsolatban, és a támoga-
tók és ellenzők most fele-fele arányban oszlanak meg. A jobboldalon 
sokan dühösek voltak, és árulást kiáltottak, míg a baloldaliakat a 
manipuláció érzése és a bűntudat gyötörte. Biden elnök népszerűsége 
mélyrepülésbe kezdett a közvélemény-kutatások szerint, és ez, akár 
igazságos, akár nem, befolyásolhatja a 2022-es időközi választásokat.

Biden hatalmas káoszt örökölt. Igen, eredetileg ő is támogatta a 
támadást Afganisztán és Irak ellen, mielőtt Obama alelnökeként 
kicsit megszelídült volna. Mégis, az elnök döntése az afganisztáni 
kivonulásról bátor – és szükséges – szembefordulás volt az addigiak-
kal. Aztán jött, hogy „rossz fényt vet ránk ez az egész”, és az 1975-ös 
saigoni helyzetre emlékeztető jelenetek. A média folyamatosan su-
gározta a kabuli repülőtéren látott szörnyű képsorokat, újra és újra. 
De az elnök tartotta az irányt. 2021. augusztus közepe óta több mint 
100 ezer embert evakuáltak; menekülők százait szállító repülőgépek 
hagyták el 45 percenként Kabult, és több mint 16 ezer ember repült 
el egyetlen nap alatt. 

Talán túlzás volna azt állítani, hogy „a küldetést teljesítettük”, de 
Biden betartotta azt az ígéretét, hogy a csapatok szeptember 1-ig 
elhagyják az országot. A kabuli reptéren végrehajtott terrorakciók 
egy tucatnyi, szolgálatot teljesítő amerikai életét követelték, és az 
amerikaiak nem minden támogatója fog megmenekülni. De hát mi 
mást várunk, amikor elveszítettünk egy háborút, és nem az Egyesült 
Államok diktál? Eközben a tömegmédia az „emberi” tragédiákra fó-
kuszál a nagyobb nézőszám érdekében, míg a republikánus kritikusok 
(mint mindig) azt mondják, amit a szavazóik hallani akarnak. Donald 
Trump elnök siránkozott, hogy „terroristák” ezrei fognak az Egyesült 
Államok területére lépni, miközben lelkes támogatóinak egy része 
lemondásra szólította fel Bident, amiért az nem tette lehetővé, hogy 



A
SS

ZO
CI

Á
CI

Ó
K

71mindenki elmeneküljön Afganisztánból. A világ nemsokára meggyő-
ződhet róla, hogy a republikánus vezetés állítólagos humanitárius 
aggodalmai vajon átfordulnak-e a tőlük megszokott idegengyűlöletbe.

A republikánusok talán megtanulnak együtt élni az ellentmondás-
sal. Miért ne? Megtették ezt már korábban is, és ami a visszavonulást 
illeti, nem tudtak felmutatni alternatív stratégiai javaslatot. Trump sa-
ját kontár békeszerződése semmi értelmeset nem mondott az emberi 
jogokról, az evakuáltakról vagy a nők státuszáról. Az, hogy a korábbi 
elnök most lemondásra szólítja fel Bident az áldozatok cserbenha-
gyása – és kormányzásra való képtelenség – miatt, olyan fokú pofát-
lanságról tanúskodik, ami még egy tankönyvbe illő beteges egoistától 
is figyelemre méltó. De ne aggódjunk, Európának is megvan a maga 
hasonszőrű embere. Tony Blair, a korábbi brit miniszterelnök, Bush 
régi „ölebe”, „bárgyúnak” bélyegezte az USA afganisztáni stratégiáját, 
merthogy nem sikerült megvédeni 2001 eredményeit (!) – ez valami 
egészen elképesztő.

Biden elnök még nincs kint a vízből. A kijelentése, hogy az afgán 
hadsereg nem fog összeomlani, félresikerült jóslatnak bizonyult.  
A haderő az amerikai támogatástól függött, nem volt saját, egységes 
vezetése. Készültek ugyan vízumok, de az ezzel kapcsolatos ügyin-
tézés nem volt túl gyakorlatias, és kezdettől fogva túlságosan bürok-
ratikus volt. Biden kezdhette volna azzal, hogy tárgyalásokat folytat 
egy koordinált nemzetközi válaszról a bevándorlók kérvényeivel 
kapcsolatban. Az elnök talán kap még egy esélyt, ha az ENSZ-hez 
fordul segítségért a háború utáni helyzettel kapcsolatos feladatok 
kapcsán – abban az Afganisztánban, ahol a helyi valuta értéktelen, a 
mezőgazdaságot aszály fenyegeti, valószínűsíthető az éhínség, és az 
ország romokban hever.

A táliboknak is szélsőséges riválisokkal kell szembenézniük mind 
a nemzet, mind egy nemzetközi vallási mozgalom feletti kontroll te-
kintetében: az al-Káidával és a horászáni Iszlám Állammal (ISIS-K). 
Mindegyik fél meg fog tenni minden tőle telhetőt, hogy lejárassa és 
veszélybe sodorja a többit, mint ahogyan ez az ISIS-K által elkövetett 
öngyilkos bombamerényletek esetében történt a kabuli reptéren, 
amelyek mind az Egyesült Államokat, mind a tálibokat kedvezőtlen 
fényben tüntették fel, és arra kényszerítették Biden elnököt, hogy 
dróntámadásokat rendeljen el az állásaik ellen. Ez több kérdést is fel-
vet a jövőre nézve. Az Egyesült Államok vagy veszélyes és képlékeny 
nemzetközi és helyi szövetségekbe bonyolódik az éppen aktuális hely-
zet stabilitása érdekében; vagy visszalép a konfliktusból, a kudarcból, 
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72 ami egy újabb polgárháború lehetőségét vetíti előre; vagy katonai 
erővel válaszol az új provokációkra és így újabb ingoványba sodródik.

Az amerikai hadsereg mindig akar még egy esélyt, és rendszerint 
meg is kapja. Milyen régi már ez a lemez! Maradhatott volna Afga-
nisztánban az Egyesült Államok? Elméletileg igen. De már 20 éve 
húzódott ez a konfliktus, és az ország naponta 300 millió dollárt 
költött egy korrupt és eredménytelen hadúr-állam fenntartására, ami 
valójában az afgánoknak csak egy kis töredékét képviselte. Ezen kívül 
az Egyesült Államok most 4 billiót költ az infrastrukturális helyreál-
lításokra és további 2,5 billiót a Covid-segélyekre. 6200 amerikai ka-
tonát és dolgozót öltek meg, 20 ezer megsebesült, és a 2 billió dollár, 
amit kezdetben a háborús célokra hitelként felvettek, a Forbes (2021. 
augusztus 16-ai) becslése szerint 2050-re 6,5 billiós adósságra nőhet. 
És ezzel még nem is vettük számításba, hogy a „mi” veszteségeink meg 
sem közelítik az afgánokét: 69 ezer katona és rendőr és 48 ezer civil 
halt meg, 200 ezren sebesültek meg, és több tízezerre rúg a belföldön 
otthontalanná vált emberek száma.

Az amerikai katonai és hírszerzési szervek sosem értették meg tel-
jesen a tálibok tömegtámogatottságát. Szemben a Boko Harammal, 
az al-Shabbabbal, az al-Káidával és más szélsőséges szervezetekkel, 
a tálibok nem pár száz fanatikusból állnak, akik teljesen elszakadtak 
az afgán társadalom többi részétől. Éppen ellenkezőleg: a tálibok 
valószínűleg a többségét képviselték azoknak, akik a mezőgazda-
sággal foglalkozó közösségek tagjaiként határozták meg magukat és 
azonosultak a törzsi hagyományokkal és az ősi vallási hiedelmekkel. 
Érdemes megjegyeznünk, hogy Afganisztán háromnegyede falusias 
jellegű, és a hagyományos életforma éppen a nyugati hitetlenek és a 
globalizáló modernitás miatt kerül egyre inkább veszélybe. Minél na-
gyobb az észlelt fenyegetés, annál szélsőségesebb lesz a válaszreakció.

Afganisztán visszasüllyedt oda, ahol az Egyesült Államok bevonu-
lása előtt volt, vagy még rosszabb helyzetbe. Az Egyesült Államok 
nem jutott geopolitikai előnyökhöz. A nemzet érdekét nem szolgálta 
mindez. Az emberi jogok továbbra is veszélyben vannak, az anyagi 
áldozatok messze felülmúlják az esetleges hasznot. Az amerikai 
közvélemény vajon meg fogja érteni a valóságot, amely a felszálló re-
pülőgépekre felugráló, háztetőkön kétségbeesetten a megmentésükre 
váró, az utakon összezsúfolódó, a nők közelgő elnyomásától rettegő és 
a saría törvénykezés bevezetése miatt aggódó afgánokról szóló videók 
mögött rejlik? Nem, hacsak az amerikai állampolgárok nem vallják be 
maguknak, hogy a tálibok megnyerték a háborút.
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73A fősodrú média két álláspont között a senkiföldjén találta magát, 
miközben utólag okoskodó tábornokok ágálnak felháborodottan 
mindenki más ostobasága ellen, és azon töprengenek, az Egyesült 
Államoknak vajon maradnia kellett volna-e. A republikánusok már 
váltig állítják, hogy a valódi vereség nem Bush szerencsétlenül kitervelt 
eredeti inváziója miatt következett be, hanem mert Biden szerintük 
képtelen volt megfelelően levezényelni a kivonulást. A kérdés: van-
nak megfelelő és tisztességes irányelvek, amiket az Egyesült Államok 
követhet? A régióbeli megítélésén segítene, ha hátrább lépne és új 
módon – pl. az 1948/49-es berlini blokád idején fenntartott légihíd-
hoz hasonlóan, ami sikeresen juttatott el élelmiszert és ellátmányt a 
veszélyeztetett lakosságnak, vagy az afgán népnek építendő kórházak 
és iskolák formájában – nyújtana humanitárius segítséget. Oroszor-
szágra és Kínára, valamint az elismert mérsékelt imámok és az Arab 
Liga segítségére fókuszálva Biden elnök és egy nemzetközi csapat 
akár abba a kétségtelenül vakmerő kísérletbe is belefoghat, hogy a 
tálibokat megpróbálja a nemzetközi közösségbe integrálni.

Az Egyesült Államok nem fordíthat hátat mindannak, ami Af-
ganisztánban történt. Egy kevés alázat szintén nem ártana. A „mi” 
eredeti céljainkat nem értük el, és nem is érhetjük el a jövőben. Az 
amerikai döntéshozóknak szembe kell nézniük a ténnyel, hogy már 
nem diktálhatják, mi történjen, és nem ringathatják magukat abba 
az illúzióba, hogy a táliboknak valaha létezett vagy most létezhet 
egy élhetőbb, demokratikus alternatívája. Az Egyesült Államok 
számára a legfontosabb, hogy a polgárai megértsék: a győzelem nem 
azért bizonyult lehetetlennek, mert néhány liberális „békegalamb” 
„hátbaszúrta” az akciót. A 2022-es időközi választások közeledtével 
újra ott lesz a követelés, hogy az Egyesült Államok „csináljon valamit”. 
Megint? Komolyan? Nem tarthatnánk egy lélegzetvételnyi szünetet? 
A tendenciák változhatnak, és az Egyesült Államoknak nyitottnak kell 
maradnia a változás lehetőségére. Mindenesetre itt az ideje lapozni, 
és – akármilyen lesz is – belekezdeni egy új fejezetbe, amelynek címe: 
a tálibok visszatérnek. 

 (Fordította: Lyublyanovics Kyra)
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Ez lenne a megreformálhatatlan  
Demokrata Párt vége?

A történelmet ezen a héten naponta újraírták, majdnem rögtön, 
amint bekövetkezett. Egy  Wall Street Journal-vezércikk november 
4-én véleményt közölt arról, mi is a probléma a Demokrata Pártnál: 
„A szavazók figyelmeztetik a demokratákat, hogy engedjék el a 
Sanders–Pelosi-féle irányvonalat.” A demokrata vezetőség gyorsan 
egyet is értett ezzel a felfogással, a Progresszív Kaukuszt hibáztatva, 
amiért olyan gazdasági reformokhoz ragaszkodik, amelyekről a köz-
vélemény-kutatásokból kiderül, hogy a választok saját bevallásuk 
szerint pontosan ezeket akarják.

De ez nem az a politika, amit a párt legnagyobb adományozói 
akarnak. A valódi probléma az, kiket akar a Demokrata Párt (és 
persze kétpártrendszerbeli társaik, a republikánusok is) támogatni: 
a nagyvállalati lobbistákat és a kampánydonorok osztályát, vagy pedig 
a bérből élő szavazókat, akik olyan gazdaságpolitikát keresnek, amely 
őnekik mint alkalmazottaknak, fogyasztóknak és adósoknak előnyös. 

Lehet-e kétség affelől, mi okozza a szavazói apátiát a clintonista 
virginiai jelölttel, Terry McAuliffe-fel szemben? Valóban az okozta 
volna a vereségét, hogy a szavazók szemben álltak Sanders-szel és a 
kongresszusi Progresszív Kaukuszszal mint radikális szélsőségesekkel, 
amiért ezek támogatták azt a politikai platformot, amellyel Biden 
elnök kampányolt, és amellyel megnyerték a választást? Az lett volna 
az ok, hogy a demokraták nem kellőképpen támogatták Wall Street-i 
és nagyvállalati adományozóikat és lobbistáikat, és McAuliffe meg-
szavazása valamiképpen Bernie Sanderst, AOC-t és az „alakulatot”1 
erősítette volna?

A magukat „centristáknak” vagy „mérsékelteknek” nevező de-
mokraták ragaszkodnak ahhoz, hogy a progresszívek kapituláljanak 
a Build Back Better törvény2 Manchin–Sinema-féle átírása előtt és 
alakítsák azt olyan zsákbamacskává, amely az öt százalék számára 
előnyös a kilencvenöt százalék helyett, azáltal, hogy a legnépszerűbb 
reform-javaslatokat a vagyonosak megajándékozásával cserélik fel – 
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75mintha ezzel megnyernék a választásokat. Vagy legalábbis, kampány-
finanszírozást a pártnak. 

Az eredeti BBB egyik legnépszerűbb javaslata a tizenkét hetes 
apasági/anyasági, beteg- és gondozói szabadság, a gyermekek utáni 
támogatás, az óvodai támogatás voltak. Ilyen segélyeket majdnem 
minden fejlett ország nyújt állampolgárainak. De a demokraták Joe 
Manchin szenátorra bízták a feladatot, hogy szembeszálljon a javas-
lattal mint olyan nagyvállalat-ellenes lépéssel, amely az alkalmazottak 
számára lehetővé teszi, hogy munka nélkül jussanak pénzhez. Nancy 
Pelosi és a képviselőházi vezetőség engedett, és eltávolította mindezt 
a tervezetből, ugyanakkor megegyeztek egy meglehetősen fukar 
négyhetes támogatási programban. Joe Manchin azonban még így 
sem fogja elkötelezni magát a lecsökkentett BBB tervezet támogatása 
mellett, amikor ezt a Szenátus elé küldik, mondván, ő „a fizetett sza-
badság tárgyában külön törvényhozási eljárás keretében akar együtt 
dolgozni a republikánusokkal”.3

A mai amerikai kétpártrendszerben a Demokrata Párt szerepe, 
hogy megvédje a republikánusokat a balról jövő támadásoktól. Amit 
a republikánusok és a centristák akarnak, az a kemény üzleti infra-
struktúra program, nem pedig annak munka-párti elemei. A prog-
resszívek jogosan figyelmeztetnek, hogy a BBB szavazóbarát változa-
tának Kongresszus általi elfogadtatására az egyetlen lehetőség, hogy 
azt hozzákötik Biden kétpárti infrastruktúra-törvénytervezetéhez.  
A progresszívek félelme az, hogy Manchin keresztülviszi a neki 
tetsző elgondolást, hogy várjanak fél évet (politikai időben mérve 
ez „sohát” jelent) mielőtt előterjesztik a BBB-t, amit először lekurtí-
tottak 6,5 billió dollárról 3,5 milliárdra, és most egy jelentés szerint 
1,8 billióra.4

Egy másik népszerű elem, amit a bírálók szerint túlságosan mun-
ka-párti ahhoz, hogy vonzó legyen a szavazók számára, a fogászati 
és szemészeti ellátás a Medicare-ben részesülők számára, valamint a 
hallássegítő eszközök és az otthoni ellátás finanszírozása. Minthogy 
az orvosi és egészségbiztosítási költségek kifacsarják a családi költ-
ségvetéseket, a legtöbb szavazó támogatja, hogy az állam tárgyaljon 
a cégekkel a gyógyszerárakról, hogy véget vessenek a gyógyszercégek 
túlárazásainak. A kormányok a világon mindenütt régóta így tesznek. 
De a „centristák” ennek blokkolásával fenyegettek, és végül felaján-
lották a leginkább túlzó monopolárak bizonyos fokú csökkentését, 
miközben megígérték ellentételezésül gyógyszercéges adományozó-
iknak a nagyobb szabadalom-védelmet (olyan kutatásokért, amelye-
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hogy más gyógyszercégek olcsó generikus verziókat gyártsanak a 
gyógyszerekből, a szabadalmak lejárta után.

A diákhitel-tartozások elengedésének tervét drasztikusan vissza-
nyesték, a közösségi finanszírozású főiskolákban két tanév ingye-
nessé tételének a tervével együtt. Biden kampányígéreteit egymás 
után szegik meg – Biden saját maga tagadja meg őket, és láthatóan 
türelmetlen, hogy meddig tart még a progresszíveknek, hogy kapi-
tuláljanak a „realitás” előtt. 

Már a Biden-kabinet indulásakor kidobták a minimálbér emelésére 
szóló ígéretet. A szenátusi jogász [Senate parlamentarian]5 úgy tett, 
mintha ezt nem lehetne a „reconciliation”6 keretében előterjeszteni, 
azon az alapon, hogy nem érinti a szövetségi állam bevételeit. Ez ter-
mészetesen nonszensz. A minimálbér emelése csökkentené az állami 
segélyeket a szegénységi küszöb alatti családoknak – e segély régóta 
pénzt takarított meg a Walmart és sok más minimálbéres foglalkozta-
tó számára azzal, hogy lehetővé tette, hogy azok kevesebbet fizessenek 
a tényleges létminimumnál, miközben élelmiszer-utalványok és egyéb 
pénzügyi transzferek hidalták át a különbséget.

Joe Manchin krokodilkönnyeket hullat azért, mert a kormány 
pénzt adna ki a dolgozók támogatására, de láthatóan nem aggódik a 
vagyonosak, a nagyvállalati érdekek javára vagy a katonai kiadásokra 
fordított pénzek – vagy a legmagasabb jövedelmi klasztereknek adott 
adókedvezmények – miatt. Mintha csak kizárólag a választók javát 
szolgáló politika növelné az államadósságot 

A neoliberális clintonista centristák megvétózták a progresszívek 
arra irányuló javaslatait, hogy a programuk költségét az egyik legnép-
szerűbb adónemen, a nyereségrészesedési adón keresztül fedezzék.  
A nyereségrészesedéssel kapcsolatos kiskapu7 megszabadítja a pénz-
ügyi spekulánsokat és menedzsereket attól, hogy jövedelemadót 
kelljen fizetniük nyereségrészesedésük, de még menedzseri díjaik 
után is azáltal, hogy a vonatkozó adókulcsot a tőkenyereség-adó 
alacsonyabb kulcsának szintjére szállítja le. A Wall Street-i kampány-
adományozók hosszú keze jóval nagyobb súllyal esik latba, mint az, 
amit a választók szeretnének – beleértve a Trump-kormány által a 
legvagyonosabb osztályok javára végrehajtott jövedelemadó-csök-
kentések visszavonását. 

Miközben felvizezték ezeket a korai változatba belefoglalt népszerű 
elemeket, a Kongresszus a kampánydonorok osztályának megnyerése 
céljából növelte a nekik történő osztogatást. A legkirívóbb lépés a 
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keleti parton, azáltal, hogy az ingatlanadóból a jövedelemadó után 
leírható összeget – „állami és helyi adó” [State and Local Tax (SALT)] 
– 10 000 dollárról 72 500 dollárra emelik. A Szenátus Költségvetési 
Bizottságának elnökeként megszólaló Bernie Sanders ingerültnek 
hangzott a keddi választási napon, amikor elmagyarázta, hogy ez a 
legvagyonosabb 5 százaléknak nyújtott 400 milliárd dolláros ajándék 
olyan mértékű, hogy „a BBB elfogadása után a legfelső 1% alacso-
nyabb adókat fizetne, mint a Trump-féle 2017-es adócsökkentés után. 
Ez több mint elfogadhatatlan.” 

Sanders rámutatott, hogy „a demokraták egy olyan programmal 
kampányoltak és nyertek, amely azt követeli, hogy a nagyon gazda-
gok végre fizessék meg a rájuk eső részt, nem pedig egy olyannal, 
amely még több adókedvezményt ad nekik.”8 De a demokrata veze-
tőség azt felelte, hogy az adományozók osztályának pártolása nélkül 
a kampányfinanszírozás összezsugorodna – ez a kilátás a lobbisták 
bőkezű adományaiban részesülőket arra késztetné a Szenátusban, 
hogy leszavazzák a BBB-t. A demokrata vezetés azzal érvel, hogy ha 
nem kerül sor a legvagyonosabb járadékos rétegnek nyújtott támo-
gatások növelésére és adójuk csökkentésére – a bérből és fizetésből 
élők támogatásának csökkentése mellett –, az fenyegeti a választási 
kilátásokat, mivel a párt kevésbé lesz vonzó a kampánydonorok 
osztálya számára. 

A mainstream sajtó ezt megfejeli azzal a nézetével, hogy a munka-
párti intézkedések olyan radikálisak, hogy elijesztik a legtöbb közép-
osztálybeli szavazót, akik ezeket az intézkedéseket úgy tekintik, mint 
támadást a magántulajdon ellen, illetőleg azon reményük ellen, hogy 
egy szép napon majd csatlakozhatnak a gazdagok soraihoz. Biden 
elnök a progresszíveket hibáztatja, amiért „blokkolják” a programot 
azzal, hogy meg akarják őrizni azokat az intézkedéseket, amelyeket a 
szavazók ténylegesen akarnak, és amelyekre ő maga is alapozta elnöki 
kampányát egy évvel ezelőtt.

De a legtöbb szavazó mégiscsak bérből és fizetésből él. És sokak-
nak szükségük van a gyermekek után járó támogatásokra és egyéb 
szociális-jóléti kiadásokra, alacsonyabb gyógyszerárakra és egyéb 
mindennapi kiadásaik mérséklésére. A választók körében végzett fel-
mérések szerint az Egyesült Államokban szinte mindenütt a gazdasági 
kérdéseket tekintik a legfontosabbnak. 

A probléma az, hogy a munkapárti szociális intézkedések nem 
azok, amiket a nagy lobbisták és kampányfinanszírozók a maguk 
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vesztettek kedden a demokraták,9 mert vezetésük azt támogatta, amit 
kampányfinanszírozóik akarnak, nem pedig a progresszív programot, 
amelyet a legtöbb szavazó akar és amelyre 2020 novemberében 
szavaztak?

Az USA politikai rendszere demokrácia vagy oligarchia? 

Ne kerülgessük a kérdést: a Demokrata Párt a demokrácia ágense, 
vagy az oligarchiáé? A múlt havi kongresszusi fiaskó megerősíti 
Arisztotelész demokrácia-leírását. Sok államnak van forma szerint 
demokratikus alkotmánya, írja ő, de valójában oligarchiák.  

Az ok, magyarázta Arisztotelész, hogy a demokráciák hajlamosak 
oligarchiákká fejlődni a vagyon növekvő koncentrációja és polari-
zálódása eredményeként. Ez ellenőrzést ad a vezető családoknak a 
politikai rendszer felett. (Ebben a sémában az oligarchiák célja, hogy 
önmagukat örökletes arisztokráciákká tegyék.)

A vagyonkoncentráció politikai ellenőrzéssé fordítása felgyorsult 
az 1980-as évek óta, és majd minden, 2020 tavasza – a Covid-19 
kitörése – óta végbement amerikai vagyon- és bevételnövekedés 
az egy százaléknál kötött ki, emelkedő részvény-, kötvény- és ingat-
lanárak formájában. A nem pénzügyi vállalati szektorban az olaj-, 
gyógyszer- és IT-monopóliumok által megszabott árak hajtották az 
áremelkedést, míg a lakhatás költségei az elmúlt tizenkét hónapban 
húsz százalékkal nőttek. E szektorokból kerülnek ki a legnagyobb 
lobbisták és kampánydonorok. 

A demokrata vezetés politikája az, hogy azokat a jelölteket támo-
gatja, akik a legtöbb pénzt képesek gyűjteni. A jelöltek nagy többsége 
esetében a finanszírozás oroszlánrésze e lobbistáktól és különérdekek 
felől érkezik, akik számára az adományok üzleti befektetést jelente-
nek. A progresszív jelölteknek csak egy kisebbsége tudott elegendő 
kis összegű [támogatást] gyűjteni nagy számú egyéni támogatótól 
ahhoz, hogy politikai szereplővé válhasson. 

A helyzet sokban olyan, mint az ókori Rómáé. Annak alkotmánya a 
szavazást vagyoni csoportok szerint szervezte, főképp a földtulajdon 
mértéke alapján. A legvagyonosabb szenátori osztályhoz, amelyet a 
„lovagok” követtek, akkora szavazati súlyt rendeltek, amely mellett a 
99% szavazati súlya elhalványult. Az USA-ban, igaz, ami igaz, min-
den szavazat egyenlőként van megszámlálva. A probléma az, hogy 
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a riválisokkal az előválasztásokon. Rómában ahhoz, hogy a jelölt 
sikerrel indulhasson egy hivatalért, szükség volt a vagyonosok masz-
szív támogatására. (Ezt a szerepet Crassus játszotta, pénzelve többek 
között Caesar kampányát.) A vezető politikusok sokszor súlyosan el 
voltak adósodva támogatóik felé.  

Az USA-ban az adósság nem ennyire nyersen pénzjellegű. Az 
adósság tárgya a politikai támogatás. A politikus munkaköri leírása 
az, hogy szavazói támogatást hozzon a kampány-hozzájárulóknak. 
Így fojtják el az oligarchák a demokráciát, ma éppúgy, mint a római 
köztársaságban. 

A centristák és mérsékeltek támogatják a gazdasági polarizáció már 
meglévő oligarchikus tendenciáit 

Hivatalba lépésekor Biden elnök azt mondta, nem fog semmi 
sem változni. Ez éppen az ellentéte Barack Obama szlogenjének, 
a „hope and change”-nek, de egyszerűen csak őszintébb volt.  
A Biden-kormány nem pusztán érvényben hagyta Donald Trump 
adócsökkentéseit a vagyonosak számára, meg is növelte őket a BBB-
program állami és helyi adókkal (SALT) kapcsolatos rendelkezésén 
keresztül. Biden meghosszabbította az offshore olajfúrási jogokat és 
a pénzügyi, valamint nagyvállalati szektorok számára hasznot hajtó 
intézkedéseket. 

Ezt jelenti „centristának” vagy „mérsékeltnek” lenni. Ha a világ az 
egy százalékra és a kilencvenkilenc százalékra polarizálódik, a hite-
lezőkre és adósokra, monopolistákra és fogyasztókra, hol a középút? 
A kínaiaknak van egy közmondásuk: „Aki egy útelágazódásnál egy-
szerre próbál mindkét úton elindulni, kitöri a csípőjét”. Mérsékeltnek 
lenni egyet jelent az amerikai gazdaságot a járadékos egy százalékra 
és az egyre inkább eladósodott kilencvenkilenc százalékra polarizáló 
gazdasági trendekbe való be nem avatkozással. 

Ez az a helyzet, amellyel a mai gazdaságnak szembe kell néznie. Az 
oligarchák (további) gazdagodását elősegítő dinamikák megváltoz-
tatását célzó lépések megtételének elutasítása azt jelenti, hogy nem 
fordítjuk vissza, de még csak nem is lassítjuk a gazdaságot polarizáló 
trendeket. A Demokrata Párt vezetősége már a kezdetektől szembe-
ment a Progresszív Kongresszusi Kaukusz befolyásával.  Ez oligarchia, 
nem demokrácia. Ez még csak nem is a politikai demokrácia nagyban 
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beszéljünk. 

Végtére is, mi igazából a demokrácia? A választók ama képessége, 
hogy elérjék az általuk akart intézkedések jogszabályba foglalását – 
amelyek feltehetőleg társadalmi-gazdasági érdekeiket szolgálják. De 
ezt a folyamatot manipulálja a DNCC10 függése az kampánydonorok 
osztályától. A párt politikai programja csupán reklámeszköz, a reklám 
igazságtartalmára vonatkozó bármiféle szabályozás nélkül. 

A kérdés az, megreformálható-e ez a rendszer? Sikerre vihető-e a 
demokrácia anélkül, hogy a Demokrata Párt vezetését lecserélnék egy, 
a mai republikánus-demokrata kétpártrendszertől teljesen különböző 
politikai rendszerre? 

A demokraták jelenlegi zsákutcás helyzete azt mutatja meg, hogy 
nem érhető el haladás anélkül, hogy az amerikai politika intézmé-
nyes rendszerét megváltoztatnák. Úgy tűnik, az egyetlen mód, hogy 
ezt megtegyük, az, ha biztosítjuk, hogy a Demokrata Párt olyan 
visszavonhatatlanul veszítsen 2022-ben és 2024-ben, hogy eléggé 
felbomoljék ahhoz, hogy a progresszívek éleszthessék fel a csaknem 
halott pártot. 

A demokraták identitáspolitikája – bármilyen identitás jöhet, kivéve a 
bérből élőkét 

A Demokrata Párt szerepe az, hogy védje a Republikánus Pártot a 
balról érkező kihívásoktól. Taktikája az volt eddig, hogy a szavazóknak 
mint bérből élőknek, fogyasztóknak, adósoknak, valamint, az esetek 
egyre növekvő hányadában, az olyan lakásbérlőknek, akiket otthonaik 
elvesztése fenyeget, mihelyt a lakásárak és lakbérek szárnyalása miatt 
hátralékuk keletkezik – a hagyományos gazdasági szempontjait másra 
cserélte. 

Az identitáspolitika: stratégia arra, hogy a szavazók bérből és fize-
tésből élő többsége elkülönült etnikai, faji és gender-identitásokra 
töredezzen. Ez elvonja azoknak a figyelmét az osztálytudatról, akiknek 
érdekei nem egyeznek a demokrata-republikánus kétpártrendszer 
feletti ellenőrzést átvevő kampánydonorok osztályának érdekeivel. Ez 
megmagyarázza, miért nem hajlandó a DNCC progresszív jelölteket 
támogatni. 

Ahelyett, hogy vonzóvá tennék önmagukat a bérből és fizetésből 
élők előtt, a demokrata vezetőség az 1960-as évek óta arra igyekszik 
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önmagukra. Egy fél évszázaddal ezelőtt ezek voltak az olasz-ameri-
kaiak, ír-amerikaiak, lengyel-amerikaiak és így tovább, ennek megfe-
lelően etnikai védnökségekkel a nagyvárosokban. 

Manapság az identitáspolitika kiszélesedett, és célba veszi a nőket, 
különösen a fehér kertvárosi nőket (akiknek támogatását a demok-
raták elvesztették Virginiában), a spanyolajkú szavazatokat (amelyek 
szintén megfakultak e héten), és a fekete szavazók támogatását, ame-
lyet a Képviselőház többségi whipje,11 James Clyburn mozgósított, 
valamint az, amit szokás úgy nevezni, hogy a „Fekete Félrevezetőségi 
Tanács” (amelynek etnikai támogatottsága gyengül végre, ahogy 
a szavazók felfigyelnek arra, hogy kik a kampány-hozzájárulóik).  
A demokraták számítása valami olyasmi volt, hogy: „Oké, leírtuk a 
munkásosztályt. De talán elérhetjük, hogy egyes szavazók valami más 
identitással gondoljanak önmagukra.” A fekete választóknak kultu-
rális magasztalással udvarolnak, de gazdasági jellegű ígéretek nélkül. 
Támogatást kerestek a spanyolajkúak körében, de ez elhal, mert a 
demokraták haboznak gazdasági támogatást nyújtani az alacsony 
jövedelmű családos dolgozóknak, akiket készek leírni, amint kellő 
nagyságú kampányfinanszírozási ajánlatokat kapnak a nagyvállalati 
lobbistáktól. Az identitáspolitika jegyében folyó kulturális heccelés 
kudarcot vall, mihelyt a szavazók gazdasági helyzetüket látják a leg-
fontosabb politikai problémának. 

Bukott állam-e Amerika? 

E pillanatban (csütörtök késő éjjel12), a BBB-t még mindig gátolják, 
miközben a kongresszusi csapat a 2135 oldalasra duzzadt törvény-
javaslaton kérődzik. Kevés bizalom maradt Manchin szenátusbeli 
támogatásról szóló utalása iránt. Félő, hogy a kétpárti, egybillió dol-
láros vállalkozásbarát infrasturktúra-törvénytervezet megy át, míg a 
BBB szociális programját elhagyják. 

A probléma megoldatlanul hagyása kétszínű trükknek látszik 
Biden és a demokraták kvázirepublikánus clintonista magva ré-
széről. Miért nem távolítják el egyszerűen Manchint a bizottsági 
tagságaiból, és állítják le a nyugat-virginiai ügyfélkörének állami 
támogatását? Ehelyett rábízták a környezetvédelmi törvényterveze-
tet, amelyet kizsigerelt az olaj- és szénvállalatoktól kapott lobbipénz 
fejében. 
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AZ USA-nak nincs európai stílusú parlamentáris rendszere, amely 
megengedné, hogy új pártok induljanak és képviseltessék magukat 
a kormányban. Ha lenne, a Demokrata Párt valószínűleg az európai 
szociáldemokrata pártok sorsára jutna, és marginális relikviává zsu-
gorodna.

De az igazi politikai és gazdasági demokráciát a fennálló alkotmány 
és a törvények elfogadásához 60%-os többséget követelő szenátusi 
obstrukció akadályozza, egy olyan Legfelsőbb Bíróság támogatásával, 
amely 18. századi megoldásokat kényszerít a 21. századi finánckapi-
talizmusra és neojáradékos gazdaságra.  

Jegyzetek

1 Hatfős képviselőházi demokrata csoport 2018 óta – a ford. megj. 
2 A Biden-kormány középosztály stabilizálását célzó programja – a ford. megj.
3 Alexander Duehren – Natalie Andrews – Richard Rubin: Paid Leave Is Back in 

House Bill. Wall Street Journal, 2021. 11. 04.
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lyi” jövedelem felső határát. Ld.: Senators Sanders and Menendez Propose 
Eliminating SALT Cap for People Earning Under $400K. https://www.c-span.
org/video/?c4984949/senators-sanders-menendez-propose-eliminating-salt-
cap-people-earning-400k
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lölt-állítási bizottsága – a ford. megj.  
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12 Vagyis november 4-e éjjelén. A Build Back Better törvényjavaslatot végül 2021. 
november 19-én szavazta meg a Képviselőház. A Szenátusban azonban még dec-
ember közepén is folyik a csatározás a javaslat körül – a ford. megj.

(Fordította: Kalous Antal)

Eredeti megjelenés: Michael Hudson: Is This the End of the 
Unreformable Democratic Party? Naked Capitalism, 2021. 11. 05. 
Online: https://www.nakedcapitalism.com/2021/11/michael-
hudson-is-this-the-end-of-the-unreformable-democratic-party.html
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Piacsztálinizmus-e a mai kapitalizmus?
 
 

„Minthogy a világ folyása eszelőssé válik, 
kénytelenek vagyunk eszelős szemmel nézni 
a világot.” 

Jean Baudrillard A rossz transzparenciája c. 
könyvének mottója

„A középkori emberek többnyire jobban féltek a 
tisztítótűztől, mint a pokoltól. A pokol, az örök 
kárhozat alapjában véve minden elképzelésüket 
felülmúlta; a tisztítótűz viszont, éppen »mulan-
dósága« folytán reménnyel kecsegtette őket…”

Richard Friedenthal: Luther élete és kora
 

Annak idején már Hegel is elmélkedett az emberiség fejlődéstörté-
netének befejeződéséről. Szerinte ez akkor következik be, amikor 
többé nincs hova fejlődni, mert lényegében egybeépült valamennyi 
régebbi alapérték (tehát megtörtént minden múltak szintézise), és a 
tökéletesség eme állapotával az emberiség elérkezett lehetőségeinek 
végső határáig. Ennél jóval szerényebb Francis Fukuyama ismert 
koncepciója a történelem végéről, amelyben nem szintézis vagy 
tökéletesség az indok: nem azért nincs szükség többé történelemre, 
mert a jelenkor tökéletes – sokkal inkább arról van szó, hogy bármi-
lyen további változás az adott neoliberális kapitalizmus helyébe csak 
rosszabbat hozhatna.

Az a kép, amelyet – Mark Fisher („Kapitalista realizmus. Nincs 
alternatíva?”) olvasatában – a mai kapitalizmus önmagáról fest, még 
tovább hátrál: ebben nemcsak jövő nem létezik, hanem múlt sem 
(ez egy másfajta szintézis, a sem-sem szintézise): nincs történelem, 
és soha nem is volt (ami eddig  lezajlott, az ránk, a mostani gyakorla-
tunkra semmilyen jelentőséggel nem bír). A sosem volt történelem 
álláspontjáról nézve attól vagyunk életképesek, hogy feloldódunk 
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(Fisher értelmezésében inkább lesüllyedni) a csupán fogyasztani 
akaró (a napról napra, egyik napról a másikra fogyasztó) ember 
szintjére. A történelmi folyamat (fejlődés) tagadásával szétfoszlik az 
emberiség képzete: csak individuumok vannak (egyedül az ő létezé-
sük bizonyítható).     

*
Az utóbbi évtizedek során a társadalomtudományokban elburjánoz-
tak a figyelemfelkeltő kategóriák. Divatba jött – különösen az ún. 
posztmodern irányzatban –, hogy egyes teoretikusok régóta ismert 
tartalmak megjelenítésére új kifejezéseket találnak ki. Ezt általában 
nem az egzaktságra törekvés motiválja, inkább valamiféle „költői 
fantázia” szabadon engedésével van dolgunk. A portékát a tudomány 
területén is el kell adni, és ha Fisher alkalmazná a kapitalizmusértel-
mezését erre a jelenségre, akkor azt mondaná, hogy az áru értékesíté-
séhez nélkülözhetetlen figyelemfelhívó PR-fogással állunk szemben. 
(Plusz hogy ennek nem csekély a figyelemelterelő funkciója.) De 
nem alkalmazza, és a „kreatív” kategóriaalkotás gyakorlata alól ő 
sem kivétel: marxista Szuperdada, kapreál, mentálpestis, piacsztá-
linizmus, liberális kommunisták (a szerző védelmében nem árulom 
el, hogy kiket sorol közéjük) stb. Mindenesetre, ő érteni (és értetni) 
akarja a mai kapitalizmust. Ezért összegyűjti és egybeolvasztja szá-
mos kortárs gondolkodó (a divatosabbak közül Alain Badiou, Jean 
Baudrillard, Gilles Deleuze, Paul-Michel Foucault, David Harvey, 
Frederic Jameson, Jacqes Lacan, Jean-Francois Lyotard, Slavoj Žižek) 
megfigyeléseit. Végeredményben egyfajta szakácskönyvet készít a 
mai kapitalizmus működésének becserkészéséhez. Szépirodalmi, 
bölcseleti, közgazdaságtani hivatkozások, valamint saját tapasztalatok 
és ötletek nyomán kikerekedik valamiféle „Gesamtkunst”: fogalmisá-
got és költői szemléletességet ötvözve váltakoznak a tudományos és a 
művészeti példák, illetve az egzakt és az irodalmias megfogalmazások. 
(Nem feltétlenül fogom nevesíteni, hogy éppen kinek a gondolatát 
idézi fel.) Érdeme, hogy tudományos mondandója megértetésének 
szándékával mer „pongyolán” beszélni: nyelvi eszközöket – a szug-
gesztivitás növelése érdekében – lazán használni.

*
A mai kapitalizmus – Fisher ábrázolásában – alternatíva nélküli 
társadalomnak mutatja magát. Eszerint az emberiség jövője: kapita-
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a világvégét, mint a kapitalizmus végét”. Az eredmény – vallja a 
szerző –, hogy nem szeretjük a rendszert, de nem látunk (sőt, nem 
is próbálunk elképzelni) belőle kiutat. Lényegében beletörődtünk 
abba, ami van, és az életünket átlengi, beborítja egy nyomasztó, 
letargikus hangulat.

 

1. Mivé lett a realitás? 

Realistának lenni egykor szembenézést jelentett egy szilárdnak, meg-
bízhatónak tűnő – akár pozitívnak, akár negatívnak ítélt – objektív 
valósággal. Az számított realistának, aki tárgyilagosan figyelembe 
vette a tapasztalt tényeket. Mára azonban a kapitalizmus „alakváltóvá”, 
„képlékennyé”, „mindenestül helyettesíthető jelenekké” változott, 
„amelybe »a különféle terek és pszichék egyaránt tetszés szerint 
beilleszthetők és cserélhetők«. Ez a »realitás« a végtelenségig 
szerkeszthető digitális dokumentumok realitása, ahol minden dön-
tés visszavonható és minden korábbi verzió visszaállítható”. (Más 
megfogalmazásban: a rendszer „végtelenül frissíthető szoftverként 
működik”.)

Ilyen körülmények között az a realista, aki azonosulva ezzel a 
világgal, elfogadja, hogy minden gyorsan elenyésző, ideiglenes, és 
képes maximális rugalmassággal, „alakváltó”, „végtelenül képlékeny”, 
felcserélhető, behelyettesíthető módon viselkedni. Lényegében 
megtanul lebegni a közvetlenül érzékelt társadalmi valóság nagyon 
átmeneti tényei fölött. 

A mai kapitalizmusban akkor vagyunk realisták, ha teljesen rá-
hagyatkozunk (rábízzuk magunkat) az állandóan mozgó, változó 
piacra. „A Tőke által generált szélsőségesen individualista világkép-
ben” csak az számít értéknek, amit ez a piac (pénzben kifejezhető 
csereértékben) visszaigazol, hitelesít. A korra jellemző neoliberális 
retorika szerint (amelyben az észrevehetetlen állam az ideális) min-
den tevékenységet a piaci megmérettetés minősít: az egyén objektív 
értékét a gazdasági sikeressége mutatja. A rendszer egészét egyfajta 
„bizniszontológia” mozgatja: a vállalkozások konkurenciája élteti. 

A neoliberális kapitalizmus ereje nem kis mértékben abból fakad, 
hogy mindent áruvá transzformál: sikerült az egész külvilágot ma-
gába olvasztani, belsővé, saját testévé átváltoztatni. Ez a valamennyi 
jelenséget lefedő rendszer még gondolatban sem hagy helyet külső, 
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semmit!”) A kapitalista realizmus „egy mindent átható atmoszférát 
jelent, amely nem csupán a kulturális termelést, de többek közt a 
munkát és az oktatást is szabályozza, a gondolkodás és a cselekvés 
egyfajta láthatatlan korlátjaként”.  Életvitelükben bekebelezi, és 
lelkileg is semlegesíti az embereket: érzéketlenné teszi őket a jövő 
iránt. Teljesen elfoglalja a tudatalattit („gyarmatosítja az álomvilá-
got”): a jelenbe bezárt individuumoknak „nincs fantáziája arra, hogy 
másképp is lehetne”. („A kapitalizmus olyan hézagtalanul tölti ki az 
elgondolható horizontját, hogy Európában és Észak-Amerikában a 
legtöbb húsz év alatti fiatal számára az alternatívák hiánya ma már 
nem is téma.”)

*
Hogyan alakult ki a rendszernek ez a működése és az általa kitermelt 
életérzés? Fisher nem mondja direkten, de könyvében újra meg újra 
megmutatkozik, hogy a kulcsesemény a széttördelés, a szétesés.

● Széttöredezett az emberek társadalmi tere.
 A korábbi kapcsolatrendszer (a „társadalom”) feloldódott ma-

gukra maradt (magukba forduló) egyének laza halmazává. (Ál-
talános kísérőjelenség a közös terek felszámolása.) E széttördelés 
fontos feladata az individuumok tevékenységének, törekvéseinek 
depolitizálása: hatására úgy szocializálódnak, hogy nincs a 
privát szféránál szélesebb látóterük, és nem is igénylik azt. Az 
ilyen „depolitizálás” valójában – egy más metszetben – totális 
átpolitizáltságot (egy másfajta újrapolitizálást) jelent. Olyan 
politika, amely viselkedésüket és gondolkodásukat távol tartja a 
külső viszonyoktól. Mintegy leválasztja róluk: az állampolgár „a 
megoldásokat termékekben és nem a politikában keresi”. A ma-
gánegyén számára a javak és élmények halmozása a „fogyasztói 
boldogságába való visszavonulás, a szociális szférával szembeni 
elhatárolódás eszköze”. 

 Az infantilizáltságot mutatja, hogy az emberek szemléleté-
ből – paradox módon – mégsem tűnik el teljesen a politika: 
„képtelenek nem állampolgárokként gondolni magukra”. Mivel 
elvesztették a világban való eligazodás képességét, „bűnbakra 
van szükségük”, és az állam (valamint a mindenkori kormány) 
– azzal, hogy alkalmas az „örökös bűnbak” szerepére – biztosítja 
számukra ezt a lelki szolgáltatást. 
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 Az egyén tudathasadásos állapotba kerül: csak „a tiszta és össze 

nem függő jelenek sorát észleli”. A hosszú táv megszűnése nem-
csak a jövőre, hanem a múltra is érvényes: nem marad belőle más, 
csak nosztalgia és retró.

 A mindenkori jelen pillanatszerűvé válik: se előtte, se utána, se 
tartalma, se értelme – pusztán esetleges benyomások véletlensze-
rű, diszkontinuus sorozata. Minden nap – alapjában véve el sem 
kezdett – befejezett jelen. 

 Folyamat, folyamatosság – a szónak hagyományos jelentésében 
– nem létezik: mindenen eluralkodik a most; mindent átitat, 
bekebelez a kiszámíthatatlanság. Állandósul a bizonytalanság. 

● Széttöredezik az egyén.
 A termelés és fogyasztás világára való reagálások változatossága és 

esetlegessége (sokszínű esetlegessége) gépies alkalmazkodást kö-
vetel, ami együtt jár a személyes belső feloldódásával – úgymond 
a „széttöredező szubjektivitással” ( Jameson), a „személyiség 
szétbomlásával” (Sennett).

 A neoliberális kapitalizmusban az állami központosítás visszaszo-
rításával nem az emberek sokfélesége, hanem uniformizálódásá-
nak tendenciája erősödött. A személytelen struktúrák hatalmát 
mutatja a belső magjától megfosztott, fókusznélküli individuu-
mok standardizálása „az érzelmektől a fogyasztási cikkekig, a 
nyelvtől az épített környezetig”.

 Ez a mintákhoz, szerepekhez való igazodás menedéket kínál a tár-
sadalmi kapcsolatokból kihullott, atomizálódott, pontszerűvé vált 
egyéneknek, de azon az áron ad menedéket, hogy elenyészik a 
diverzitás: kihuny – mintegy elalszik – a személyiség egyedisége, 
különössége. (Szinte a dalszöveget idézi fel a valóban személyes 
élet hiánya: „Van-e élet a halál előtt?”) A mai rendszer nemcsak 
a társadalmi döntések lehetőségének terhét veszi le az egyénről, 
hanem a személyes döntés képességét is. („A részvételiségből 
nézőiség maradt”: közönyös szemlélődő individualizmus.)

 A neoliberális tanok szerint a kapitalizmus versenytársadal-
mában (az „önérdek mentén szerveződő” „vállalkozói fantázia 
társadalmában”) bárkiből lehet Bill Gates. A „tulajdonságok 
nélkülivé” lecsupaszított egyének világos életprogramot (Fisher 
szóhasználatával mantrát) kapnak a hivatalos retorikában: „az 
anyagi bőség a kiteljesedés záloga, és mindenki képes családi, 
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89etnikai és szociális hátterétől függetlenül feljutni  a csúcsra”. A 
sulykolt tézis szerint kizárólag önmagát okolhatja, aki lemarad 
a versenyben: kudarcáért, vereségéért csakis ő a hibás. Ilyen kö-
rülmények között nevetséges lenne együttműködésre gondolni: 
az élet nem csapatjáték. Ez a napnál világosabb narratíva annyira 
magától értetődő kell legyen mindenkinek, hogy nem igényel 
külön megindoklást, ideológiai agitációt, propagandát. Ha pedig 
valakinek nem jön össze a karrier („hullik a férgese”), még min-
dig ott van számára a fogyasztás (beletemetkezés a permanens 
fogyasztásba) – és ezen belül a szórakozás. (De nem csupán a 
lemaradók sorsa „a szórakoztatóipari mátrixtól való függőség”. 
Lényegében mindenki „szabályozott szubjektum”: a neoliberaliz-
musnak olyan – függőségbe sodródott – terméke az engedelmes 
állampolgár, aki mindenre a fogyasztásban/szórakozásban keres 
megoldást.)

 Az egyén egyaránt aktív és passzív. Ideje kitöltésében aktívan 
nyüzsög: erőfeszítéseket tesz a kiemelkedésért, illetve a fogyasz-
tás boldogságáért. A személyes megnyilvánulások tekintetében 
viszont passzív, élettelen. Állandó „pörgése” – innen nézve 
– tétlenség: a személyes aktivitás hiányát mutató mechanikus 
tevékenységet, a személyiség tartalmi passzivitását jelenti. („Az 
időbeliség összeomlása […] elszakította a jelent az aktivizálódás 
minden formájától, amely azt a cselekvés terévé alakíthatná”.) Ezt 
az ellentmondást a könyv paradox szókapcsolatok tobzódásával 
érzékelteti: hiperaktív nemcselekvés, izgága interpasszivitás, 
hedonista (vagy ahedonista) apátia, koncentrálni képtelen túl-
pörgés, figyelemhiányos hiperaktivitás, részvételiség interpasszív 
szimulációja. 

 Ilyen körülmények között mi sem természetesebb, mint hogy az 
életünket csendben (fegyelmezetten) átalusszuk, vagy lelkileg 
sérülünk. Pontosabban: miközben átalusszuk, lelkileg sérülünk. 
Fisher szorgalmasan idézi fel a szakirodalomnak a neoliberális 
korszakra vonatkozó adatait a mentális zavarok gyakoriságának 
emelkedéséről. Brit kutatások szerint 1977 és 1985 között a 
pszichés betegségektől szenvedők lakosságaránya 22%-ról 30%-ra 
változott. Még látványosabb a neurotikus tünetek növekedése a 
fiataloknál: körükben az „idegrendszeri problémákra, levertségre, 
depresszióra” panaszkodók száma csaknem megduplázódott. Ez 
utóbbiban nem kis szerepet játszanak az „életre felkészítő” diák-
évek.
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rendszersemlegességgel gyanúsítani, de ez fokozottan érvényes a 
mai kapitalizmusra. Az említett paradox helyzet kialakításából a 
hivatalos pedagógia is kiveszi a részét: „az oktatási intézmények 
ma […] a szociális valóság újratermelésének laboratóriumai és 
géptermei, szoros kölcsönhatásban a kapitalista társadalmi mező 
inkonzisztenciáival”.

 
● A gondolkodás (világkép) széttördelése. 
 Az időbeliségből kihullott, társadalmi kapcsolatokból kisza-

kadt embernél nem meglepő a gondolkodás szétesettsége, 
fragmentálódása. 

 A neoliberális kapitalizmus az egészek (társadalmi viszony-
rendszer, történelem, személyiség) széttördelésével elleplezi az 
összefüggéseket: pragmatizmusa a közvetlenül tapasztalhatóra 
koncentrál és koncentráltat. Ebből szervesen következik az 
elméleti látásmód (valamint az ezen alapuló világkép) hiánya. 
Elutasítóan viszonyul a teoretikus értelmezésekhez, hiszen a 
piac kézzelfogható értékítélete fölöslegessé tesz bármilyen – úgy-
mond – mesterkélt spekulációt: az elméleti (ezért eszmék, elvek 
megalapozását lehetővé tevő) érvelés mellőzése megóv minden 
„belemagyarázástól”. 

 A rendszer működése – vallja Fisher – parancsuralmi, de ehhez 
nincs szüksége külön ideológiára, propagandára. Ideológiája az 
ideológiamentesség. Mítosza a mítosznélküliség. Minden eszme-
iség hatástalanítása (funkció-redukálása) végrehajtható puszta 
esztétikává való átfordításával. (Egy másik megfogalmazás: „a 
kultúránkból múzeum lesz”.)

 Az ideológiamentességre való hivatkozás az emberek politikai 
integrálásának (a létező kapitalizmus gyakorlatába történő lelki 
beépítésének) is eszköze. Az elméletellenes empirizmus feladata 
igazolni az adott társadalmi formáció kellemetlen anomáliáit.

 Jól illusztrálja a rendszer pragmatizmusát a politika területén 
megnyilvánuló rugalmasság: piacközpontúságával nemcsak a 
neoliberális kormányzás, hanem az azzal határozottan szemben-
álló neokonzervatív is gond nélkül összeegyeztethető. A „politikai 
racionalitás” szintjén nincs ebben semmi meglepő: „a demokrácia 
és a közszféra leépítésével” mindkettő képes folyamatosan előál-
lítani (újratermelni) az engedelmes állampolgárt.
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nek, eseményeknek a tényrögzítő leíráson túlmenő magyarázata, 
értelmezése (ezért kritikai megítélése). Az elméleti mérlegeléstől, 
eszmei ellenponttól való megfosztás végső soron a bírálat lehetősé-
gétől való megfosztásra irányul, annak érdekében történik – ez a fajta 
realizmus hatásos ellenszere a rendszerből kitekintő fantáziálásnak, 
reménykedésnek. Minden elméleti „belemagyarázással” szembeni 
gyanakvás, ironikus távolságtartás kézenfekvő módszer bármilyen 
eszmei-kritikai megközelítés, értékelés kivédésére. Ily módon az adott 
társadalmi berendezkedés megszépül: puszta létezése egyértelmű 
bizonyítéka a megkérdőjelezhetetlenségének. 

Az eszmei viszonyítás kiiktatása tehát a kritikai viszonyulás kizárá-
sával azonos: a pozitív és a negatív minősítés közötti mérlegelés elle-
hetetlenítésével. Ennyiben a neoliberális kapitalizmus kívül helyezi 
magát jó és rossz megkülönböztetésén, ellentétén. (Teljes sötétségben 
nincs árnyék – fogalmaz egy kommentátor.)   Pragmatizmusa egy-
pólusú: ami működik, az jó, és mindaz jó, ami működik. A rendszer 
pozitív mivolta magától értetődő: eleve lehetetlenné teszi bármilyen 
elméleti vagy erkölcsi kontraszt felmerülését. 

A fennállónak persze szerves része a nyílt kegyetlenség és kor-
rupció – de ez így van rendjén, hiszen ez teszi életképessé. Nincs 
semmi szégyellni való a kegyetlenségén: „Igaz, hogy vadászgépek-
kel mészároljuk az irakiakat, de legalább nem vágjuk el a torkukat 
machetékkel, ahogy az Ruandában szokás.” Fisher úgy látja, hogy 
a korrupció szintén hozzátartozik életünk normális menetéhez, és 
egészen természetesnek számít: „a mindennapivá vált korrupció 
többé már nemhogy felháborodást, de még csak érdeklődést sem vált 
ki”. (A korrupció-piac is szerves része a neoliberális – nem Fishertől 
származó kifejezéssel – „gazdasági machiavellizmusnak”.)

Ez a rendszer „egy hiperabsztrakt, személytelen struktúra, ugyan ak-
kor maradéktalanul rá van utalva az együttműködésünkre”. Mint hogy 
a kapitalizmusnak fogyasztói (és ez által újratermelői) vagyunk, na-
gyobb látószög esetén saját tényleges, tágabb szerepünk is megmutat-
kozik: „bűnrészességünk az elnyomás világszerte kiépült hálózataiban”.

*
Fisher (és a könyvében hivatkozott irodalom) ismételten hangoztatott 
megállapítása, hogy a mai kapitalizmusnak a „realista” (pragmatikus 
piaci) önképben megfogalmazott összefüggés mellett egy másik ré-
tege is van („Mintha látnád, ahogy egy valóság kitakar egy másikat”): 
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lamiféle összetartozás szimbolikus képzete – Fisher többektől átvett 
szóhasználatával egy nagy Másik – lépett az elsorvasztott társadalmi 
kapcsolatrendszer helyébe, és ez a köztudatban élő (és azt éltető) 
elképzelt „közösség” hatékonyan működik. (Mivel testetlen, nincs 
empirikus megjelenése, így kizárólag a „helyettesein” keresztül lehet 
vele érintkezni. A helyettesek nem feltétlenül a vezetőket jelentik.) 
Ezek szerint tehát egyidejűleg két valóságban létezünk: a közvetlenül 
tapasztalható empirikus és a fiktív, szimbolikus mintha világában. 
Ez utóbbiban, a kollektív fikció képzeteinek világában a dolgok nem 
azonosak önmagukkal, hanem pusztán reprezentálnak: önmaguk 
reprezentációi. A dolgok helyett a róluk kialakult (reklám, PR, nar-
ratíva-propaganda által kialakított) arculat érvényesül.

Meg kell említeni, hogy korántsem Fisher az első, aki a fiktív 
entitások jelenségére (és gyakorlati jelentőségére) felfigyelt. Hans 
Vaihingernek 1911-ben A mintha filozófiája címmel jelent meg köny-
ve. Immanuel Kant pedig – akihez egyébként maga Vaihinger is kap-
csolódik – már jóval korábban figyelmeztet arra, hogy tetteinket nem 
a tények irányítják, hanem a róluk alkotott elképzelések (képzetek). 
Az általa felhozott példa szerint vásárláskor ugyanúgy viselkedünk 
– legalábbis addig a pontig, míg a képzetünk meg nem változik –, 
ha nálunk van a pénzünk, mintha azt otthon felejtettük: gyakorlati 
cselekvésünkre egyformán hatnak a valóságos és a csupán képzelt 
tallérok. Ebben az értelemben tehát a vallások istenei is léteznek, 
hiszen pl. a görögök – úgymond – „adósságokat csináltak az istene-
ikre”. A létezésük tudományosan nem bizonyítható, de funkcionális 
megközelítésben cáfolhatatlan. 

A mai kapitalizmusban a közvetlen empíriánál meghatározóbb 
a szimbolikus (a reprezentatív) valóság. A rendszerrel kapcsolatos 
(rendszerszintű) tapasztalatainkat – beleértve a piaci viszonyokat, 
arányokat – hatékonyan befolyásolja a szimbolikus fikció: a köztudat 
(a nagy Másik) befogadja, a közvélekedés pedig termeli is a kapitaliz-
mus arculatát. „A nagy Másik fontos jellemzője – mutat rá Fisher –, 
hogy nem mindentudó. Ami azt illeti, épp e termékeny tudatlansága 
teszi lehetővé a PR hatékony működését. A nagy Másik végső soron 
a propaganda és a PR kollektív fogyasztója, az a virtuális entitás, 
amely még akkor is hinni tud a hivatalos verzióban, amikor arra már 
külön-külön egyetlen individuum sem képes”. Az öngerjesztő folya-
mat, körforgás: a „termékeny tudatlanság” miatt hat a PR; a PR-hatás 
viszont újratermeli a „tudatlanságot”. 
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tősségében, „egy materiális-empirikus és egy testetlen, a Szimbolikus  
törvényeit követő kauzalitás világos elválasztásában és párhuzamos 
fenntartásában rejlik”. Ennek átlátása azonban nem könnyíti meg a 
kialakult helyzetben való eligazodást: „azok hajlamosak leginkább a 
tévedésre, akik  nem engedik magukat csapdába ejteni a szimbolikus  
csalás/fikció által, akik mindvégig a szemüknek hisznek. A cinikus, aki 
»csak a szemének hisz«, elveszíti  a szimbolikus fikció hatékonyságát, 
azt, ahogy az a valósággal kapcsolatos tapasztalatunkat szervezi.”

Az arculatok többnyire erősebb befolyást gyakorolnak ránk, mint 
az, amit közvetlenül tapasztalunk. Az empirikus valóságot legyőzi a 
reprezentáció: nem a tényleges valósággal, hanem a „helyetteseivel” 
érintkezünk. Ebben az is megmutatkozik, hogy a „realista narratívá-
nak” nem az a feladata, hogy az eligazodást segítve felvértezzen, ha-
nem hogy minden eszmét (ezért egy szélesebb, alternatív eligazodást) 
távol tartson, kiiktasson.

A nagy Másik olyan virtuális köztudatot is jelent, amely egyfajta 
véleményformáló hatalom: „a valós teljesítmény fölé helyezi a tel-
jesítmény  szimbólumait”. Ez a gyakorlatilag működő „szimbolikus 
hatékonyság” érvényesül például abban, hogy egy vállalatnak első-
sorban nem a tényleges eredménye számít a tőzsdén, hanem a róla 
gyártott és terjesztett arculat. 

Hasonló a helyzet a politika területén. A gondosan kialakított 
arculat szerint a politikai elit szolgál és képvisel, reprezentál minket 
– de valójában úgy reprezentál, mintha semmi közünk nem lenne 
önmagunkhoz. (Az elit által elkövetett kegyetlenség és korrupció is 
a mi felhatalmazásunk alapján, a nevünkben történik.) 

A fogyasztói igények szervezésével, irányításával kapcsolatban 
általánosan ismert összefüggés Fishernél is döntő szerepet kap: ki-
emeli „a virtuális vágytermelés és -teljesítés kábító körforgását”. Míg 
a kapitalizmus előző korszakát úgy jellemzi, hogy annak a felforgató 
tartalmú törekvéseket, a lázadó szükségleteket saját részévé kellett 
integrálnia, addig ezt a végeredményt „az emberek önzésére alapozó 
neoliberális kapitalizmus” már előzetesen biztosítja: benne – úgy-
mond – „prekorporált”, „eleve a rendszer képére formált vágyak, 
igények és remények termelése” zajlik. A saját vágyainkat követjük, 
amikor fogyasztunk és szórakozunk, ám ezek a szükségleteink végső 
soron a kapitalizmus produktumai: egy láthatatlan hatalom irányításá-
val alakulnak ki („még a vágyainkat is a Tőke könyörtelen húsdarálója 
termeli”). A mai kapitalizmusnak a rendszer képére formált szükség-
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csak míg ott a politikai központ, itt a média árupropagandája jelöli 
ki, hogy mit fogyasztunk.

*
Fontos jellegzetessége a neoliberális kapitalizmusnak, hogy – az 
empirikus és szimbolikus kettősségen túl is – több szempontból 
egyszerre egypólusú és duális. Lényegi tendenciája kiiktatni minden 
nem-egyértelműséget, dilemmát, választási alternatívát, elbizonyta-
lanodást. Ennek fő eszköze, hogy ideológianélkülisége következtében 
képes mindent a saját részévé tenni, így az ellene irányuló kritikát, 
erkölcsi felháborodást átpolitizálni: magába olvasztani. Számára az el-
lenkezés, bírálat, lázongás is üzemanyagként szolgál: aktív együttmű-
ködésként integrálódik a fennállóba. Alapstruktúrája stabilitást mutat, 
működése azonban kettősségeken nyugszik, és dualitásokhoz vezet.

1. A rendszer egyaránt statikus és dinamikus. Szerkezetileg stati-
kus, amit képlékeny, rugalmas részletekkel tesz stabillá. ( Jamesontól 
idézett példa: „egyre inkább uralkodóvá válik az a benyomás […],  
hogy miközben a divat és a média mintájára minden folyamatos vál-
tozásban van, immár semmi sem tud megváltozni többé”.) A stabil, 
rögzített struktúrán belül – úgymond – „mindent meg kell változtat-
ni ahhoz, hogy semmi ne változzon”.

Az állandóságok jellemzője, hogy valamennyi biztonságot, egyfajta 
fogódzót nyújt az egyéneknek. A mai kapitalizmus stabilitása viszont 
nem kis mértékben éppen az állandóság, kiszámíthatóság adta biz-
tonságtól való megfosztásból ered. Mozdíthatatlanságának képzetével 
is ráerősít az emberek társadalmi-politikai cselekvésképtelenségére. 

2. A neoliberális retorika szerint a rendszer az állam minimalizálásá-
ra törekszik, és mindent a piac ítéletére akar bízni. (Ennek egyik lát-
ványos folyománya a közszolgáltatások privatizálása – az egészségügy, 
oktatás stb. vállalkozói alapon működtetése.) Egyetlen – gyakorlatban 
megmutatkozó – eszmény a pénzben kifejezhető érték. A folyamato-
san változó valósághoz igazodva az egyének dinamikus, rugalmas – de 
pusztán követő – szemléletre és viselkedésre kényszerülnek: az áruvá 
válásra, valamint árufogyasztásra. 

Az abszolút rendezőelvnek feltüntetett piacról azonban kiderül, 
hogy nem mindenben önálló, önszabályozó, hanem rászorul a ke-
reslet mesterséges termelésére: „a PR éppúgy mindenható, mint a 
piaci mechanizmusok”. Sőt, egyre inkább az előbbi tesz szert döntő 
szerepre. Minden áruvá transzformálódik, de az áru valójában már 
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mutat. A használati tárgyat, szolgáltatást a csereértéke (piaci státusza), 
a piaci státuszt viszont a PR-ja határozza meg. A terméket a piacon 
a róla kialakított (legyártott) arculata képviseli: ténylegesen az ő a 
gyakorlatban, amit helyette (nevében) az arculata megjelenít.

3. Annak ellenére, hogy gazdaság és politika, piac és államhatalom 
szempontjai összefonódnak, részben átfedik egymást, a mai kapita-
lizmus alapszerkezete kettős jelleget mutat, kétpólusú. Részlegesen 
elválnak egymástól a magánszükségletek és a közszolgáltatások, a 
privát fogyasztás és a szociális szféra stb. A kapitalizmus működési 
struktúrája antagonisztikus, ám alapellentmondása ebbe a duális 
szerkezetbe beépülve észrevehetően megszelídül a felszínen – ami-
nek következtében az egyéneket sajátos kettős kötődés jellemzi. Jól 
illusztrálható ez a bérmunkástudat átalakulásával („háziasításával”): 
„Az antagonizmus többé nem kívül, az osztályok közti érdekharcban, 
hanem belül, a dolgozó pszichéjében zajlik, akit munkásénje a ha-
gyományos osztályharchoz húzna, de közben már a nyugdíjpénztári 
befektetéseinek hozamai iránt sem lehet közömbös. A jól beazono-
sítható külső ellenfél láthatatlanná vált.”

4. A régi dilemmát Fisher is megfogalmazza: „Vajon a vállalat gazda-
sági fedőszerv politikai érdekek érvényesítéséhez, vagy épp a kormány 
a fedőszerv a vállalat érdekeinek érvényesítéséhez?”

A neoliberális tanítás élesen bürokráciaellenes. Ugyanakkor a 
mai kapitalizmusban egyértelműen tapasztalható a bürokratizáló-
dás térhódítása. „A bürokrácia nem veszett el, csak átalakult; új és 
decentralizált formájának köszönhetően pedig sosem látott módon 
hálóz be mindent. Az, hogy a bürokrácia továbbra is kitartóan jelen 
van, önmagában nem annak a jele, hogy a kapitalizmus ne működne 
– hanem  hogy egészen máshogy működik, mint amit a kapitalista 
realizmus mutat róla.” A gyakorlatban kombinálódnak, összefonód-
nak egymással a piaci követelmények, valamint a bürokratikusan 
meghatározott célok, illetve eszközök. 

A bürokratizmus több szempontból is szerves része a mai kapita-
lizmusnak.
● Jelen van magának a piacnak a működésében. Nem új megállapí-

tás, hogy a piac nem semleges, hanem hatalmi-jogi eszközökkel 
befolyásolt: a szereplők kiinduló helyzetei, ezért versenyesélyei 
korántsem egyenlők. További jellegzetessége, hogy mozgása 
mesterségesen előírt szabályokhoz igazodik, és az adott verseny-
szabályok is bürokratikusan meghatározottak. A piac gyakorlati 
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számos tekintetben adminisztratíve eltérített, irányított.

● A fiktív, szimbolikus közösség nélkülözhetetlensége egyrészt le-
hetővé teszi, másrészt igényli olyan tevékenységek, foglalkozások 
létrejöttét és elburjánzását, amelyek miatt látványosan emelkedik 
a bürokrácia létszáma. A neoliberális korszakban nő az adminiszt-
ráció, és mind a piacitól idegen szabályozás, mind a bürokratikus 
elszámoltatás formájában átszövi a rendszert. Főképpen a nagy-
számú, gazdasági értéket nem előállító munkakör jellemzője a „fo-
lyamatos bürokratikus kirakatrendezés”. „Immár nem a dolgozók 
effektív eredményességét, hanem annak reprezentációját értékelik, 
így aztán a hivatalos célkitűzések tényleges teljesítése helyett fon-
tosabbá válik a róla készült jelentések termelése és kozmetikázása.” 
Két konkrét példa a könyvből a bürokratikus pragmatizmusra. 
Fisher főiskolai oktatóként közvetlenül megtapasztalta, hogy a 
hivatalos elvárásnak megfelelően az órákat nem a tudásátadásért, 
hanem a vizsgák miatt tartják (azért, hogy a hallgatók elfogad-
hatóan tudjanak szerepelni a vizsgákon). Az iskolai forrásokat 
is azon az alapon adják, hogy az intézmény mennyire sikeres a 
mérhető teljesítmény (vizsgaeredmények, a diákok részvétele és 
megtartása) szempontjából. Ugyanez tapasztalható a kórházak-
ban, ahol – mivel mechanikusan a mennyiségi mutatóktól függ 
a finanszírozás – rengeteg rutinműtétet végeznek, miközben a 
bonyolultabb, valamint az időigényes operációkat halogatják.

 
Annyira fontosnak tartja Fisher az új, decentralizált bürokrácia szere-
pét a hatalomgyakorlásban, hogy – Foucault és Deleuze fejtegetései-
hez kapcsolódva – az emberek megrendszabályozásában bekövetke-
zett korszakváltásról beszél. Eszerint a „fegyelmező kapitalizmus” fő 
intézményei a gyár, az iskola és a börtön zárt terei köré szerveződtek, 
a neoliberális kapitalizmus viszont más módon, az individuumok 
ellenőrzésével (többfajta ellenőrzés alatt tartásával) fegyelmez. 

A mai kapitalizmus nem írható le diktatórikus uralommal – itt a 
hatalom láthatatlan. A nyílt, központi parancsuralom funkcióját átve-
szi a „bürokratikus bizonytalanság”, és hatékonyan érvényesül ennek 
fegyelmező ereje. Ez a „középpont nélküli, személytelen, absztrakt és 
töredékes” rendszer lehetővé teszi az emberek különböző módokon 
történő ellenőrzését:

– A „virtuális vágytermelés és -teljesítés” nemcsak gazdasági, ha-
nem politikai termék is: a rendszer által előállított vágyainkon 
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szükség olyan külső központra, amely parancsokat osztogatva 
fegyelmezné az egyént, kényszerítené rá az akaratát: a feloldódó 
személyiség számára a külső ellenség belülre (a vágyaiba) költö-
zött – ezért magától értetődően ellenőrzi is önmagát.

– Az állampolgárok kordában tartásának fontos eszköze az eladósí-
tásuk. Az „ellenőrző társadalmak” elsődlegesen nem a renitensek 
bebörtönzéssel való semlegesítésére, kiiktatására törekszenek, 
hanem arra, hogy az emberek hiteleket vegyenek fel, adósságokba 
verjék magukat.

– A hivatali bürokráciának, menedzsereknek való alárendelődés 
hagyományos formái kiegészülnek az új információs technológia 
alkalmazásával. Ennek nyomán elszaporodnak a dolgozóktól 
megkövetelt adatok, „információk” (másként szólva: beosztotti 
feladattá teszik az önmegfigyelést). Megnövekedett adatszolgál-
tatási kötelezettségük valójában az ellenőrzésük kiterjesztését 
jelenti.

– Az emberek belekövülnek a rendszer hálózataiba. A struktúra 
„átveszi a hatalmat a személyiség fölött, hallani, ahogy rajta ke-
resztül beszélni kezd”.

Az ellenőrző társadalom hatékonysága nem kis mértékben az egyes 
egyének önellenőrzésén nyugszik: ez olyan belsővé vált cselekvés, 
amely önkéntes önfegyelmezésbe (Foucault szóhasználatával önfel-
ügyeletbe) torkollik.

 

2. Hogy jön ide a sztálinizmus? 

Fisher értelmezésében a sztálinizmusnak alapvonása, hogy létezik 
benne egy hivatalos közösségi ideológia, amely „nem vesz tudomást 
a hétköznapi valóságról”. Nemcsak a nép nem hisz benne, hanem 
maguk a vezetők sem. Ez az ideológia – amely egy fiktív, szimbolikus 
entitásra utal – mégis hat, és segít összetartani a rendszert. Nem 
közvetlenül a vezetők terjesztik, hanem a propagandisták (köztük 
az újságírók).

A sztálinizmus másik lényegi vonása az állampolgárok szigorú kont-
roll alatt tartása. Fegyelmezésük egyik fő eszköze a bürokratikus szabá-
lyozás, amely megköveteli az egységes, engedelmeskedő magatartást. 

A mai kapitalizmus Fisher számára ugyanezt a működési szerkeze-
tet idézi. „Ezt a rendszert, amely a reprezentáció elsőbbségén alapul, 
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sztálinizmus, a kései kapitalizmus is a valós teljesítmény fölé helyezi 
a teljesítmény szimbólumait.”

A klasszikus sztálinizmus nem tudta teljesen kitölteni a szisztéma 
kínálta kereteket, elérni a végső határait. Azért nem tudott benne 
teljesen kifejlődni a rendszer homogenitása, mert ezt gátolta a szoci-
alizmusról alkotott jövőkép. A mai kapitalizmus viszont – úgymond 
– azzal tudta tökélyre vinni a sztálinizmust, hogy semmilyen jövőkép 
nem korlátozza. (Fisher szavaival: „Tévedés volna e piacsztálinizmust 
a kapitalizmus »valódi   szellemének« eltorzulásaként értelmezni. 
Ellenkezőleg, közelebb  járunk az igazsághoz, ha azt mondjuk, hogy a 
szocialista programmal a sztálinizmus egyik alapvető dimenziója lett 
elfojtva,  amely kizárólag egy képek által dominált, kései kapitalista 
kultúrában törhetett elő.”)

Szemléletes az alábbi, a kikényszerített bűnbánat szerepével kap-
csolatos példa a sztálinizmus neoliberális kiteljesedéséről. Az eredeti 
sztálinizmusban még érvényesültek bizonyos fékek, és magától érte-
tődően vádnak számított, hogy „Liu-sao-csi önkritikája nem őszinte”, 
a piacsztálinista változat viszont ennél sokkal „rugalmasabb”, megen-
gedőbb. Fisher a saját főiskolai tapasztalatát meséli és kommentálja. 
„Egy ponton, amikor a menedzserünk az új, puha ellenőrzési rendszer 
erényeiről áradozott, közbeszúrta, hogy az egyetlen komoly probléma 
a tanszéki naplókkal, hogy nem kellően önkritikusak. Ne spóroljunk 
az önkritikával, mondta, hiszen annak fontos szimbolikus jelentősége 
van, ugyanakkor a kritika tartalmának semmilyen következménye 
nem lesz ránk nézve – a performatív önostorozás e cinikus bürok-
ratikus színjátékban feloldoz bűneink alól.” Általános konklúzió: 
„a decentralizált, piacsztálinista bürokrácia sokkal kafkaibb, mint a 
központi autoritással bíró totalitarianizmus”.

 

3. Mivé lett a realista?

A neoliberális rendszer elméletellenes pragmatizmusa kitermeli az 
állampolgárok önvédelmi pragmatizmusát – tendenciájában össze-
találkozik a két igény. Az egyének számára kulcskérdéssé válik a ka-
pitalizmus mindennapokban átélt folyamatos instabilitása közepette 
„mentálisan talpon maradni”. Ennek ára egy alapvető önfeladás. (A 
rendszer üzenete: „meg tudunk szabadítani önmagadtól”.) Eszköze: 
menekülés a semleges kívülállásba, amely egyúttal érzéketlenné is 
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pragmatizmusát táplálja.)

Az emberek önvédelmi magatartásának fontos jellegzetessége egy-
fajta következetes gondolati távolságtartás: kinevetik a neoliberális 
retorikát, nem hisznek abban a rendszerben, amelyben élnek; nem 
azonosulnak azzal, amit cselekszenek. Általánosan meghonosodott 
viselkedési technikájuk: fejben túllépnek a hivatalos narratíván, 
miközben gyakorlatukban követik – jóllehet iróniával kezelik, szol-
gálják-kiszolgálják azt. („A cinikus távolságtartás csupán egy módja  
annak […], hogy vakká tegyük magunkat az ideologikus fantázia 
strukturális hatalmával szemben: attól, hogy nem vesszük komolyan 
a dolgokat, ha ironikus távolságot is tartunk, még ugyanúgy folytatjuk 
tovább” [Žižek ].)

Az elméleti látásmód kiiktatása általában véve a jelenségek értelmi 
megközelítésének elsorvadásához vezet. A lelki és fizikai túlélés 
alapkellékévé vált a „kritikai (ön)reflexió közel teljes hiánya”. A min-
dennapokat valamiféle instabilitás hatja át, és a kiszámíthatatlanság 
érzésének pedagógiai (átnevelő) hatása tükröződik abban, hogy a 
ráció szerepét tendenciájában átveszi az események érzelmi-hangulati 
megélése, befogadása. Az érzelmi hozzáállás térhódítását mutatja, 
hogy az eltérő álláspontok értelmi ütköztetése elől visszahúzódunk a 
semmire nem kötelező szubjektív „véleménybuborékainkba”, továbbá 
hogy rászorulunk különböző „pszichikai kábítószerekre”.

Az elméleti-értelmi kritériumoktól megfosztott valóság azonossá 
válik „egy emlékezet nélküli világgal, ahol az okok és okozatok hálóza-
ta misztikus és kifürkészhetetlen, ahol minden esemény csodaszámba 
megy”. Az összefüggések érvényüket vesztik, az értelmi láncok szét-
pattannak, természetessé, mindennapi jelenséggé válik az összezavart 
memória és a logikai kuszaság. Ilyen helyzetben funkcióját veszti, sőt 
hátrányos az emlékezés. Az előreláthatatlanságra, a bizonytalanság 
állandósulására való adekvát válasz a felejtés alkalmazkodási straté-
giája: meghonosodik az időbeli folyamatokkal szemben védekező 
„felejtés pszichológiája”. 

Amikor a logikátlanság, önellentmondásos következetlenség meg-
szokottnak, sőt a gyakorlati eredményesség szempontjából – mint 
szükséges rugalmasság – érdemnek számít, csekély a jelentősége 
annak, hogy amit állítok, az megtörtént-e (illetve úgy történt-e meg); 
hogy következik-e valamiből valami (bármiből bármi). A szeszélyes 
ingadozást („akkor azt mondtam, de időközben meggondoltam ma-
gamat”) felváltja a terápiás emlékezetkiesés (illetve a szisztematikus 
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0 „emlékezetkiejtetés”), vagy annak imitálása: „Soha nem mondtam 

ilyesmit”. Hozzászokunk a „helyettesíthető realitáshoz”, és nem ütkö-
zünk meg a Fisher által felhozott példán: egy menedzser ismertette 
a követendő koncepciót, „hogy aztán a következő nap, ugyanolyan 
magabiztosan, egy mindezzel tökéletesen ellentétes verzióval álljon 
elő, úgy, mintha a tegnapiak el sem hangzottak volna”. (Figyelmeztető, 
hogy itt egy „emberalatti” viselkedés válik megszokottá, elfogadottá: 
a „szellemi záróizmok” elhalásának tendenciája már az emberlét 
antropológiai kritériumát támadja.)

*
Fisher összegyűjti különböző szerzők elemzéseit a neoliberális (köny-
vében posztfordistának nevezett) kapitalizmusról, és azokat kiegészíti 
számos saját megfigyeléssel. Ezt a korszakot élesen szembeállítja a 
korábbi – kb. a hetvenes évek végéig tartó – „fordista” időszakkal. 
Az általa felvázolt kép ötletgazdag és igen tanulságos. Ugyanakkor 
annyira belefeledkezik a neoliberális kapitalizmus jellemzésébe, hogy 
közben időnként elhanyagolja a történelmi folytonosság szempontját, 
az egyes szakaszok azonos elemeinek felmutatását. Ennek a hiánya 
azután többször visszaüt.

Újra meg újra hangsúlyozza Fisher, hogy a neoliberalizmus – a mi-
nimális állam híveként – mindenben a piacra akar hagyatkozni (vö. a 
közszolgáltatások privatizálása), és sikeresen szorítja vissza az előző 
időszak szociális szolgáltatásait. Mindamellett ismételten kiderül, 
hogy mégis rászorul az államra: például 2008-ban elvárja tőle, hogy 
feltőkésítéssel stb. megmentse a bankokat. (Azaz a gyakorlatában 
mégsem bíz mindent a piacra.) Sőt, van egy alapvető összefüggés, 
amit Fisher elfelejt szóba hozni. A profitcentrikus vállalkozás csak 
addig életképes, míg el tudja adni az áruját, a tömeges fizetőképes 
keresletről pedig nem kis mértékben – akárcsak a rendszer „jóléti” 
korszakában – továbbra is az állami alkalmazottak (a hagyományos 
bürokrácia) jövedelme gondoskodik. Tehát ha a „jóléti kapitalizmus” 
szerkezete duális (a tőke felhalmozási és az állam jövedelemátcso-
portosító, redisztributív [a vásárlóképességet is biztosító] funkciója 
élteti), akkor az arányok változása ellenére ez a dualitás a neoliberális 
szakaszban is megőrződik. (Nem szűnik meg a tőke és a politikai 
állam egymásra utaltsága.) 

A Fisher által a neoliberalizmus specifikumaként feltüntetett ismér-
vek közül számos már az előző korszakot is jellemezte. Mutatóba 
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egydimenziós ember):
– A totális empirizmus egydimenziós gondolkodáshoz és viselke-

déshez vezet: „a szellemi szabadság az egyéni gondolkodás hely-
reállítását jelentené, amelyet most felszív a tömegkommunikáció 
és a tömegek beprogramozása”;

– „a társadalmi szükségleteknek egyéni szükségletekké való transz-
ponálása annyira eredményes, hogy köztük a különbség tisztán 
elméletinek látszik”; 

– „ a tiltakozásnak […] ezek a fajtái már nincsenek ellentmondás-
ban a status quóval és nem negatívak többé. Inkább a gyakorlati 
behaviorizmus ünnepi részét, ártalmatlan tagadását alkotják, s a 
status quo, egészséges étrendjének szerves részeként, hamar meg 
is emészti őket”;

– „az új totalitarizmus éppen egy harmonizáló pluralizmusban 
nyilvánul meg, melyben egymással szögesen ellentétes művek 
és igazságok békés közönyben léteznek egymás mellett”; 

– „a javak és szolgáltatások növekvő tömegének termelése és elosz-
tása a szolgálatkészséget racionális technikai magatartássá teszi”;

– „A fejlett ipari társadalomban kényelmes, súrlódásmentes, éssze-
rű és demokratikus szabadságnélküliség uralkodik.” 

Következésképpen: a mai rendszerről sem ugyanazt a látványt kap-
juk, ha csak a neoliberalizmusra kérdezünk rá, mint ha a kapitalizmus 
működésének egészére.

 

4. Antikapitalista alternatíva? 

Ismeretes, hogy annak idején Hegel különbséget tett a valóság két 
szintje között. Amit közvetlenül tapasztalunk, az létezik ugyan jelen-
ségként – de ennek a közvetlenül adott létezőnek csak mélyebb, tota-
litásra utaló lényege tekinthető valóságosnak. Az esetleges, mulandó 
felszín mögött fel lehet tárni a tágabb összefüggéseket megmutató 
tartalmat.

A mai kapitalizmus értelmezése során – nem a hegeli szóhasz-
nálatot követve, de a módszert átvéve, a Valósnak fordított lacani 
„réel” közvetítésével – Fisher is használ ilyen megkülönböztetést. 
(Lacannál a „valóság” által elfedett, elfojtott Valós „egy traumatikus 
seb, amelyet egyedül a látszólagos valóság felületének hézagain és 
repedésein keresztül lehet megpillantani”.) Teoretikus megközelí-
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között azonos marad önmagával: védve van bármiféle megkettőző-
déssel (szimbólummá alakítással, reprezentálással) szemben. Így a 
Valósnak a szintjén lelepleződnek a rendszer felszínén rejtve maradó, 
a kapitalista realizmus által elfedett nagy pusztításai: az egyéni pszi-
chikum patologizálása, az emberek közötti viszonyok bürokratizálása, 
a természeti környezet tönkretétele. 

Mit tesz a neoliberális közegben, a fenyegetettségek erőterében az 
ún. antikapitalista baloldal?
● Felhívásokat ír, állásfoglalásokat ad ki, követeléseket fogalmaz 

meg látványos visszásságok kapcsán;
● Emberellenes jelenségeket kritizál – figyelmét személyek, cégek, 

kormányok bírálatára koncentrálva; 
● Hangot ad morális felháborodásának a rendszer antihumánus 

megnyilvánulásai miatt;  
● Mozgósítani próbál egyéneket, csoportokat a természetvédelem-

re (környezetkímélés, újrahasznosítás);
● Előveszi a jól ismert, hagyományos mozgalmi témákat, és azokat 

újra meg újra megvitatja.
 

Fisher rákérdez az ilyen aktivitások tényleges társadalmi funkci-
ójára, és kénytelen megállapítani, hogy ez lényegében csupán a 
szavak antikapitalizmusa, amelynek gyakorlati perspektívája nem 
lép túl a kapitalizmuson. Bennük az alternatívakeresés horizontja 
többnyire csak a kisebbik rosszra redukálódik, ezért függetlenedésre 
törekvésük megmarad a rendszer keretein belül. Ilyenek vagyunk 
(ilyenek maradunk), és – úgymond – a velünk elégedett politikai 
elit, mintegy viszonzásképpen, szolgálatot tesz nekünk: „tisztára 
mossa a libidónkat”.

 
● Az állásfoglalások, tiltakozások, követelések megfogalmazásánál 

megragadó ellenállás önmagában véve (gyakorlati szempont-
ból) csak „karneváli háttérzaj” – kommentálja Fisher, mintha a 
marcusei „a rendszer ünnepi része” kifejezést akarná utánozni. 
(Hangsúlyozza továbbá, hogy ezek a követelések objektíve 
általában a konzervatív erők oldalán állnak. Például a francia 
külvárosok „zavargó ifjúságával szemben az egyetemisták és az 
állami szféra szakszervezeteinek célja, hogy megakadályozzák 
a változást, és Franciaországot azon az úton tartsák, amelyen 
jelenleg is halad”.)
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Fisher az Alterglob kezdeményezéssel – csak a túlkapások 
mérsékléséért emeli fel a hangját. Az ilyen kritika és ellenkezés 
tényleges funkciója: bűnrészességünk leplezése, lelkiismeretünk 
megnyugtatása.

● Amikor morális felháborodásunkat váltják ki a kapitalizmus 
antihumánus megnyilvánulásai, hajlamosak vagyunk személye-
ket hibáztatni, rájuk mutogatni: a társadalmi antagonizmusok 
kérdését etikai síkra terelni. Ezzel az erkölcsi beállítódással (és 
ítélkezéssel) – figyelmeztet Fisher – valójában elkendőzzük az 
alapvető, rendszerszintű összefüggést: a morális megközelítés a 
felelősséget a kapitalizmus kínálta lehetőségeket kihasználó, úgy-
mond „deviáns” egyénekre hárítja, ám ezáltal „a rendszer, amely 
nem értelmezhető az individuális etika keretei között, sértetlen 
marad”. Miközben az egyes individuum alkalmas lehet „az ideális 
bűnbak” szerepére, nem ő a tényleges ok: „az igazi problémát a 
cselekedeteit lehetővé tévő mélystruktúrák jelentik”, amelyek 
lehetőséget/ösztönzést adnak a kifogásolt magatartására. Az 
egyéni felelősséget abszolutizáló klasszikus etika látványosan 
csődöt mond a tőkével és a vállalatokkal szemben. Sőt, nemcsak 
az egyén, illetve a vezető (vezetőség), hanem még „a vállalatok 
mániákus profitmaximalizálása” sem végső ok: ők „a Tőke foglyai 
és megnyilvánulásai” – az antihumánum magából „a tőkelogika 
rendszeréből” ered. 

 
 A „deviánsokéhoz” hasonló a helyzet a politikusok bírálatával.  

A bürokratikus, képviseleti kormányzás valójában „a kormányzat 
kapitalista kiüresítése”. Ennek a tartalmi kiüresítésnek a követ-
kezménye, hogy „politikai tudattalanunk szintjén továbbra is 
mindenható vezetőkre akarunk mutogatni” a valódi kiváltó okok 
– „megfoghatatlan piaci struktúrák és arctalan absztrakciók” – 
helyett. A politikai vezetők (kormányzatok) ilyen kritikájának 
fogyatékosságát leleplezendő, Fisher mélyebbre ás, amikor a 
látószöget a tőke totalitására irányítva megfogalmazza: „De ki 
vagy mi képes személytelen struktúrákat szabályozni?” Egyének, 
csoportok, intézmények hibáztatásával úgy teszünk, mintha egy 
szereplőcsere megoldhatná az alapproblémát. Személyek, cégek, 
kormányok akár erkölcsi, akár érzelmi-indulati, akár teoretikus 
kritizálásával – hatásait tekintve – „a kapitalista realizmusnak 
teszünk szívességet”. Következtetés: „a rendszer anomáliáit a 
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cserélődnek a struktúra helyett”.
● Állampolgárok környezetvédelemre mozgósítása azt a képzetet 

kelti, hogy rajtunk, a mi odafigyelésünkön múlik a Glóbusz 
megmentése. Ezzel azonban akarva-akaratlan eltereli a figyelmet 
a környezetrombolás tényleges okáról: a növekedéskényszeren 
alapuló tőkés termelésről.  

● Amikor az ún. baloldal az égető krízistémákra fókuszálás helyett 
vitatkozik („rugózik tovább a kronstadti felkelésen vagy a lenini 
Új Gazdaságpolitikán”), akkor legfeljebb az elvont szaktudomány 
számára érdekes, de az aktuális feladatok szempontjából inadek-
vát kérdésekkel foglalkozik. A gyakorlati cselekvés rovására „saját 
történelmi vitáinak foglyaként” viselkedik: beállítódása nem a 
tőkés berendezkedésen való túllépésre koncentrál.

*
„Ha a kapitalista realizmus ilyen hézagtalanul hálózza be a horizontot, 
és az ellenállás jelenlegi formái ennyire reménytelenek és impotensek, 
vajon honnan érheti valódi kihívás?” – provokálja Fisher az olvasót. 
Módszertani válasza: „A kapitalista  realizmusra csak akkor jelentünk 
veszélyt, ha valamiképp inkonzisztensnek vagy tarthatatlannak tud-
juk felmutatni, vagyis ha lerántjuk a leplet a kapitalizmus állítólagos 
»realizmusáról«”. 

Konkrétan ez azt jelenti, hogy mivel a tapasztalatok szerint a mai 
kapitalizmus mindent átfordít a saját hasznára, olyasmit kell találni, 
amit nem tud bekebelezni, azaz számára integrálhatatlan. Fisher meg-
látása szerint az ellenállást a neoliberális uniformizálást megtámadó 
(ellehetetlenítő) személyes jellegre, az egyének különösségének 
emancipálására és érvényesítésére kell alapozni.

Halaszthatatlan feladat „újfajta antikapitalizmus” kiépítése. Egy 
ilyen beolvasztással szembeni nem kapitalista (azaz gyakorlati antika-
pitalista) programnak a megvalósítására két területet ítél alkalmasnak, 
és ezekre összpontosítja a teendőket. (Inkább csak téziseket – elvi, 
metodikai követelményeket – fogalmaz meg, de tanulságos az átte-
kintésük.) 

A Valós azon a szinten mutatja meg a rendszert (annak mélystruktú-
ráját), ahol az nem fátyolozható le látszatokkal – nem reprezentálható. 
„A kapitalizmus elleni egyik stratégia tehát a Valós felszabadítása 
lenne az alól a valóság alól, melyet a kapitalizmus elénk tár.” Ez lehe-
tőséget ad tartalmi nézőpont és érdemi mondandó kialakítására, ami 
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ténhet a bizniszontológia leleplezése és a közvetlen tapasztalatoknak 
mint okozatoknak egyetlen végső okra, a kapitalizmusra történő 
visszavezetése. Végeredményben tehát alternatív, alulról építkező 
kultúrát kell létrehozni és népszerűsíteni. E „pedagógiai” cselekvés 
elsődleges terepeként pedig át kell alakítani („vissza kell hódítani”) 
a legfőbb öneszmélést segítő intézményt: a gondolkodást formáló 
nyilvánosságot. 

Ahogy kiutat lát a rendszerből az alulról szerveződő alternatív 
kultúra kibontakoztatásában, úgy tartja elengedhetetlennek szemé-
lyes autonómiára törekvő egyének társadalmi együttműködését: 
a valóságot gyakorlatilag befolyásoló közös akaratérvényesítések 
meghonosítását. Azon kell munkálkodni, hogy kiépüljön a folya-
matosan működő közakarat és – végső távlati célként – hogy annak 
mint egységes szubjektumnak („kollektív alanynak”) rendelődjön 
alá minden hatalom. A fisheri koncepcióban tehát a másik kiemelt 
teendő – tágan értelmezve – politikai: elengedhetetlen a radikális 
elmélet és a radikális politika szövetségének megteremtése. („Meg 
kell találnunk a kiutat a motiváció-demotiváció dichotómiájából, 
hogy az ellenőrzés rendszerének új típusú kihívásaira ne pusztán 
elkeseredett apátiával tudjunk reagálni. Az egyik stratégia a politikai 
terep elmozdítása lenne.”)

*
Három olyan területre koncentrál Fisher, amelyeken esélyt lát a küz-
delmek gyakorlati politikai szintre emelésére.

1. Az ökológia területén jelenleg már komoly harcot folytat a ka-
pitalizmus: a Valós szintjén fenyegetően egyértelmű „zöld ügyeket” 
is megpróbálja a rendszer keretei közé integrálni – vagyis elkerülni, 
hogy azok a kapitalista  kultúra „reprezentálhatatlan űrjei” legyenek. 
„Ahelyett, hogy elfojtanák, ügyesen inkorporálják a marketingbe és a 
reklámiparba, kompatibilissé téve a kapitalista realizmust megalapozó 
képzeletstruktúrával: a klímaválságra is a piac a megoldás; az erőfor-
rások kimeríthetetlenek”. (A pazarlásra berendezkedett kapitalizmus 
a túlfogyasztásból fakadó környezetrombolásának mérséklését is az 
állampolgárok felelősségeként tünteti fel, és igyekszik tisztán üzleti 
kérdéssé átfordítani.) 

Látni kell azonban, hogy a környezeti katasztrófa „valós implikációi 
túlságosan traumatikusak ahhoz,  hogy beépülhessenek a rendszerbe”. 
Az ún. ökoválsággal kapcsolatban az alternatív zöldpolitika elsődleges 
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konfrontálódni: tudatosítani, hogy ez a rendszer „kész elpusztítani 
a teljes emberi életteret; a tőke »növekedési fétise«, »igénye  a 
folyamatosan növekvő piacra« lényegéből adódóan szemben áll a 
fenntarthatóság bármiféle eszméjével”. 

Az egyéni felelősségre való divatos hivatkozás helyett a rendszer 
egészének kérdését kell a középpontba állítani. „Szemben az uralkodó 
állásponttal, miszerint mindenki, külön-külön, felelős a klímaváltozá-
sért, ki kell mondanunk, hogy senki sem az, és éppen ez a probléma. 
Az ökokatasztrófa elsődleges oka egy személytelen struktúra, amely 
nem képes szubjektumként felelősséget vállalni mindazért, amit okoz.” 

2. Aktuális feladat a bürokrácia problémájának politikai szintre 
emelése: a kapitalista realizmus által róla hirdetett hamisítás leleple-
zése. Az uralkodó retorikában a bürokrácia a sztálinizmus sajátossága. 
A mai kapitalizmusban élők tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy 
a piac és a PR mellett a mindent behálózó bürokrácia egy további 
nélkülözhetetlen tényező a rendszer működésében.

A neoliberális kapitalizmus – mint „ellenőrző társadalom” – növeli 
az adminisztrációt és a szabályozást. A hierarchiaellenes, központo-
sításellenes retorikával párhuzamosan „olyan kódnevek alatt, mint 
»célok és   célkitűzések«, »eredmények« vagy »küldetésnyilat-
kozatok«” előírása, megkövetelése formájában a bürokratizmus új 
változatai jöttek létre. A digitális technika együtt jár mind az adatok 
elszaporodásával és könnyebb feldolgozásával, mind az adatokhoz 
való egyszerűbb hozzáféréssel. Az egyre terebélyesebb információ-
kényszer a kontroll egyik legfontosabb médiumává válik. 

A kiterjedt ellenőrzés lerázásával, a munkavégzés feletti emberi-
dolgozói fennhatóság visszaszerzésével kapcsolatban Fisher irányadó 
tézisei a következők. Programmá kell tenni a bürokrácia minimalizá-
lását. Szükséges felvenni a harcot a munka bürokratikus irányításának 
jelenlegi formái ellen. Fel kell hagyni azokkal az ellenállási módsze-
rekkel, amelyek hatástalanok a menedzseruralommal szemben, és 
politikai törekvésként szorgalmazni a munkásautonómiát.  

 3. A tőke az egész életünkre kiterjesztette a hatalmát. Az idegrend-
szerünket is újrastrukturálta a folyamatos alkalmazkodási kényszer az 
előreláthatatlan, kiszámíthatatlan helyzetekhez, „a rövid távú, alkalmi 
munkák és a munkanélküliség körforgásához, azaz a totális instabi-
litáshoz”. Ezért kézenfekvő feladat a kapitalizmus leváltásáért való 
küzdelemben a tömegessé vált pszichés betegségek politikai kérdéssé 
tétele. Ennek során döntő szempont a lelki patológiák társadalmi ere-
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hogy a neoliberalizmus térhódítása és az idegrendszeri problémák 
térnyerése egymással párhuzamosan halad. A már népbetegségnek 
számító szorongás, stressz, depresszió (Fisher által mentálpestisnek 
nevezett) jelenségében az a legfélelmetesebb, hogy különböző tüne-
tei – mintegy az emberi természet normális tartozékaként – teljesen 
megszokott és elfogadott hétköznapi tapasztalattá váltak. 

A mostani rendszer azzal igyekszik kimosakodni a pszichés zavarok 
burjánzásának felelősségéből, hogy azt áthárítja: tisztán tudományos 
ügynek tünteti fel. „Hogy megkerülje a strukturális sajátosságokból 
eredő okok vizsgálatát, az egészségügy egyszerűen privatizálja a 
mentális problémákat”, mondván: az egyén a felelős a betegségéért. 

 
Mivel magyarázható a népesség ekkora hányadánál jelentkező 

idegrendszeri betegség?

● A „vállalkozói fantázia társadalma” igényli és meghonosítja a  
mentálpestist előidéző menedzseri „új bürokráciát”. Összefüggés 
mutatkozik a munkások új teljesítményértékelésének  bevezetése 
és a mentális zavarok elharapózása között. Nagy számban rokkan 
bele az idegrendszerük a „posztfordizmus permanens bizonyta-
lanságába”.

● A munkásoknál is jobban megszenvedik a fiatalok a jelenlegi 
társadalmi atmoszférát. A diákok állandóan fluktuálnak ingatag 
strukturális helyzetük és „a szolgáltatások fogyasztóinak új státu-
sza között”. Ennek hatására generációméretekben kitermelődik 
egy lelki alapállapot, amit Fisher depresszív hedonizmusnak nevez. 
„A depressziót általában ahedonikus [az eredeti fordításban 
anhedonikus] állapotként jellemzik, a depresszív hedonizmus 
azonban sokkal inkább képtelenség bármire, kivéve az élvezetre 
törekvést. Érzik, hogy »valami hiányzik«, de fel sem merül ben-
nük, hogy ez a titokzatos, hiányzó élvezet csak az örömelven túl 
érhető el.” 

 
Szinte a globális környezetrombolással azonos súlyú fenyegetésként 
értékeli Fisher a pszichikum rendszerszintű rombolását. „Mi lenne 
– javasolja –, ha e rohamosan terjedő mentálpestist a kapitalizmus 
lényegi diszfunkcionalitásának látványos tüneteként közelítenénk 
meg, amely jelzi, milyen súlyos árat fizetünk  azért, hogy fenntartjuk 
róla az egyetlen működő társadalmi rendszer képzetét?” 
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A neoliberális kapitalizmust Fisher elsősorban angliai megfigyelések, 
benyomások alapján jellemzi. Közben utal arra, hogy ezektől már 
franciaországi jelenségek is némiképp eltérnek. 

A tőkés világrendszer közel nyolcmilliárdnyi tagjának a döntő 
többségére kevéssé hat a „kapitalista realizmus” önképe: sokkal 
tradicionálisabb tapasztalatai és konfliktusai vannak, mint az ún. 
centrumkapitalizmusban élőknek.

Fisher számos fontos megállapítást tesz a hagyományos mozgalmak 
elsorvadásáról olyan régiókkal kapcsolatban, ahonnan a nagy ipari 
cégek kitelepültek. De vajon ott is teljesen megszűnt a radikális, osz-
tályszempontú antikapitalizmus, ahova azokat kitelepítették?
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Neoliberalizmus és a Kádár-rendszer

„A fasizmus győzelmét mégis az tette gyakor-
latilag elkerülhetetlenné, hogy a liberálisok 
meggátoltak minden reformot, amely tervezés-
sel, szabályozással és ellenőrzéssel járt volna.”

(Polányi 2004 [1944],  317.)

A neoliberalizmus 20. századi eszmetörténetéről és ennek 1989 előtti 
magyarországi hatásairól szól a Napvilág Kiadónál megjelent Chicago 
a Dimitrov téren. Neoliberalizmus és a Kádár-rendszer című könyvem, 
amelynek a legfőbb gondolatait foglalják össze az alábbi szerkesztett 
szemelvények, továbbá részletesen kifejtem a kötet mondanivalójából 
következő és további vitákra is érdemes szempontokat.

A kelet-közép-európai társadalmakat sokként érte az 1980-as évek 
második felétől kibontakozó rendszerváltások sora. A történelemnek 
ugyan nem lett „vége”, de a fennálló világrendnek bizonyos formában 
igen: gazdasági és világpolitikai szempontból megbukott a globális 
kapitalizmussal szembeni, addig legalábbis életképesnek gondolt 
rendszeralternatíva, a „létező államszocializmus”, és ami még ennél 
is jelentősebb, a neoliberális hegemónia miatt megkérdőjeleződött az 
államszocializmus rendszeralternatíva-jellege. Ez pedig visszavonha-
tatlanná tette a korábbi szovjet érdekszférához tartozó kelet-közép-
európai országok nyugathoz való gazdasági, politikai és társadalmi 
integrációját. Mindenekelőtt a közjogi rendszerváltások eredménye-
képpen kiépültek a második világháború utáni nyugat-európai alkot-
mányos, liberális demokráciák keleti „klónjai”. A közjogi és politikai 
nyugatosodás azonban beágyazódott a gazdasági rendszerváltás, a 
kelet-közép-európai országok globális kapitalizmusba való (vissza)
integrálódásának jóval korábban megindult folyamatába.

A kötet az említett változások szellemi-ideológiai előkészítésével, 
vagyis a Kádár-rendszer és a neoliberalizmus kapcsolatával foglalko-
zik. Egyik fő gondolata az, hogy a kelet-közép-európai régió országai 
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1980-as évek második felének rendszerváltásaival; éppen amiatt, 
mert ezt a fokozatosan és több szinten kiépülő neoliberális korszel-
lem előkészítette, továbbá, mert e külső (geo- és világpolitikai) okok 
mellett az államszocialista kísérlet a neoliberalizmus keleti „előzmé-
nyeivel” találta szemben magát, amelyek egyre inkább beépültek a 
megváltozó Kádár-rendszerbe. Ilyenformán joggal állíthatjuk, hogy 
Fukuyama (1989) tévedett a „történelem végét” illetően, és a liberális 
demokrácia nem vált univerzális politikai rendszerré. Ugyanakkor a 
rendszerváltások csakis úgy mehettek végbe, hogy a (neo)liberális 
kapitalizmus egyrészt „behatolt” az államszocialista rendszerekbe, 
másrészt azok a reformkommunisták, reformközgazdászok, akik a 
rendszerek belülről történő lebontásában az 1970-es és 1980-as évek 
óta részt vettek, alapvetően hatottak a neoliberalizmus karakterére.

A kötet célja kettős: egyrészt feltárni a neoliberalizmus 20. századi 
nyugati intellektuális, politikaelméleti gyökereit, főbb irányzatait, 
és azt, hogy ezek miképpen hatnak a Kádár-rendszerre, amelyben 
külső és belső kényszerek hatására jelent meg a rendszerváltás idő-
szakára hegemónná váló neoliberalizmus. Másrészt egyfajta átkötő 
szerepet kíván betölteni, hiszen a rendszerváltáskori és az az utáni 
időszak neoliberalizálódás története bár jól feldolgozott a hazai és 
külföldi szakirodalomban (Bockman, 2000, 2007, 2011, 2012, 2013; 
Bockman–Eyal, 2014; Éber et al., 2014; Éber, 2019; Fabry, 2019; 
Gagyi, 2014, 2015), ugyanakkor érdemesnek találtam mindezen 
folyamatok előtörténetét úgy megírni, hogy az egyúttal beágyazódjon 
a neoliberalizmus elmélettörténetébe is. Ebben az összegzésben a 
kötet tapasztalati alapján röviden felvázolom a kádári jóléti rendszer 
társadalmi teljesítményeit, valamint azt, hogy melyek voltak a neoli-
beralizmus sikeres beszivárgásának legfőbb okai és hatásai, amelyek 
egyszerre körvonalazzák az államszocializmus bukásával előálló új 
gazdasági és politikai rendszert, valamint a Kádár-rendszer társadalmi 
teljesítményeinek a válságát.

A neoliberalizmus nem államellenes

A kötet bemutatja, hogy a neoliberalizmus nagyon összetett hatást 
gyakorolt Magyarországra, ráadásul több hullámban. A téma szem-
pontjából kiemelt jelentőségű az állam szerepének bemutatása. A 
közkeletű vélekedéssel szemben a neoliberalizmus egyáltalán nem 
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hogy az állam biztosítsa a piac elsődlegességét, hogy „ne rontsa le” 
a jóléti transzferekkel a piac hatékonyságát, továbbá a tőkés érdekek 
mindenek felett fontosnak tartott pozícióit. Quinn Slobodian (kana-
dai történész) nagyon élesen világít rá arra, hogy a neoliberalizmus 
Európában éppenséggel államjogi keretben jött létre, egy minimalista, 
de a piac érdekei mentén nagyon is aktív állam kialakítása érdeké-
ben: „Európában a neoliberalizmus az 1930-as években kevésbé 
gazdasági, sokkal inkább politikai és jogi projektként jelent meg. 
Olyan – a lokálistól a globálisig terjedő – kormányzási modellek utáni 
kutatásként, amelyek a világgazdaság spektrumát legjobban befog-
ják és megvédik. Bár a neoliberálisok ezt az »intervencionizmus« 
elleni kampányként jellemezték, de egyértelmű, hogy mindez saját 
jogán intervencionista volt. Michel Foucault helyesen látta a neoli-
beralizmust a »jogi intervencionizmus« projektjeként. Ez nem egy 
minimalista, hanem egy aktivista elképzelés volt az államvezetésről, 
amelyet a korai, demokratikusan megszervezett tömegek, valamint a 
különleges érdekeket megtestesítő szakszervezetek és kartellek hatal-
mának visszaszorítása érdekében mozgósítottak, amelyek akadályoz-
ták a verseny szabad mozgását és a nemzetközi munkamegosztást” 
(Slobodian 2018, 92–93.).

Éppen a neoliberalizmusnak ez az „államfüggősége” az, ami az 
1989-es rendszerváltás előtt – és azt követően is – elhozza Kelet-
Közép-Európába magát a neoliberalizmust, hiszen ebben a régióban 
történelmileg meghatározó az állam gazdasági, társadalmi szerepe. 
A Kádár-rendszerben felépülő, az államszocialista berendezkedést 
átalakító neoliberális hagyomány legfontosabb sajátossága az, hogy 
a reformközgazdászok neoliberalizmusa korántsem államellenes, 
hanem magától az államtól várja a kapitalizmus kereteinek felépíté-
sét és működtetését. Pont amiatt volt fontos a nyugati neoliberális 
körök számára a Kelet–Nyugat-diskurzus, mert az államszocialista 
tervutasításos, illetve az 1968-tól kialakuló vegyesgazdasági tapasz-
talatokat kívánták átültetni a kapitalizmus centrumországaiba. Ehhez 
kapcsolódik, hogy a kelet-európai államszocialista rendszereket – és 
mindenekelőtt magát a Kádár-rendszert – korántsem szabad azzal a 
leegyszerűsítő megközelítésmóddal elintézni, hogy azok „sztálinisták” 
vagy éppen ellenkezőleg, „államkapitalisták” lettek volna. A kötetben 
bemutatott nyugatosodási, neoliberalizációs folyamat elemzése is 
alátámasztja, hogy egyrészt a Kádár-rendszer fokozatos átalakítása a 
nyugati centrumkapitalizmus számára egy többlépcsős, kihívásokkal 
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csakis akként lehetett történelmileg sikeres, hogy a neoliberalizmus 
nemcsak kívülről (a kapitalista centrum felől), hanem belülről, a rend-
szert alapvetően átalakító reformkommunisták, reformközgazdászok 
és a formálódó ellenzék felől is utat tudott magának törni.

Államszocializmus: egyszerre a neoliberalizmus „laboratóriuma” és 
rendszeralternatíva

A kötet tehát abból indul ki, hogy a neoliberalizmus egy olyan nyu-
gati és keleti, vagyis a globális kapitalizmus centrumához és (fél)
perifériájához egyaránt kapcsolódó gazdasági, politikai és kulturális 
eszmerendszer, amelynek célja a társadalmi berendezkedések alapve-
tő átalakítása. A Kádár-rendszer reformkommunistáinak, valamint a 
formálódó demokratikus ellenzéknek egy része „kapitalistább” akart 
lenni a kapitalistáknál, emiatt pedig sokadlagos kérdéssé vált az, hogy 
a rendszerváltás mennyire sokkolja majd a társadalmat. Úgy vélem, 
hogy ez a neoliberális politikák az elit körében való nagyon gyors, szé-
leskörű elfogadásával és elterjedésével magyarázható (Bockman–Eyal 
2014, 103.). Emögött pedig a neoliberalizmus alapvető beágyazódását 
fedezhetjük fel, hiszen az államszocialista kelet-közép-európai orszá-
gok, és ezek közül főként Magyarország nyugati integrálódásában 
óriási szerepe volt annak, hogy a neoliberalizmus nem elsősorban 
valamiféle nyugati, koloniális jellegű ideológiaként, hanem az ál-
lamszocializmust belülről és látens módon kikezdő paradigmaként 
fogalmazódott meg. Bockman és Eyal élesen világít rá arra, hogy 
az államszocialista országok egyfajta neoliberális laboratóriumként 
funkcionáltak. „A neoliberalizmus e gyors és határozott elsajátítá-
sának a gyökerei egy olyan transznacionális hálózatban keresendők, 
amelyet amerikai és kelet-európai közgazdászok együttesen alkottak 
[…]; ebben a hálózatban egy transznacionális párbeszéd folyt a 
hidegháborútól kezdve, melynek során neoliberális eszméket dolgoz-
tak ki és terjesztettek el. E hálózat létezése segít magyarázatot adni 
arra, hogy a kelet-európai reformerek, akik közül sokan részt vettek 
ebben a párbeszédben, miért érezték szükségesnek a neoliberális 
reformokat, s mi több, miért váltak e reformok legharcosabb globális 
szószólóivá” (Bockman–Eyal 2014, 103.).

A neoliberalizmus társadalomformáló és az állami berendezke-
dést alakító sajátossága az önszabályozó piac fundamentalizmusán 



O
LV

A
SÓ

JE
L

11
3nyugszik. Mindez jelentős társadalmi ellenállást váltott ki a globális 

kapitalizmus története során, Polányi Károly egyenesen társadalmi 
önvédelemről és annak a piaci folyamatokkal szembeni ellenhullámá-
ról írt: „Míg a mi nézetünk szerint az önszabályozó piac eszméje utó-
pikus, és fejlődését a társadalom realisztikus önvédelme állította meg, 
szerintük minden protekcionizmus hiba volt, a protekcionizmust 
türelmetlenség, kapzsiság és rövidlátás szülte, s az ilyen beavatkozások 
nélkül a piac megoldotta volna a maga nehézségeit. Az újabb kori 
társadalomtörténet talán legfontosabb problémája az a kérdés, hogy 
e két nézet közül melyik a helyes, hiszen ennek alapján dől el, hogy 
elfogadható-e a gazdasági liberalizmus azon igénye, hogy a társadalom 
alapvető szervezőelve legyen” (Polányi 2004, 188.). 

Álláspontom szerint az államszocialista kísérletek, így a Kádár-
rendszer, felfoghatók a Polányi által leírt társadalmi önvédelmi 
jelenségként, amelyeket egyszerre aknázott alá a nyugati gazdasági 
és kulturális nyitás kényszere és a rendszerekben rejlő immanens, 
mindenekelőtt a reformerközgazdász-elitek által képviselt neolibera-
lizmus. A kötet tehát azon az alapon nyugszik, hogy a szovjet típusú 
berendezkedések nem államkapitalisták, hanem államszocialisták 
voltak, és rendszeralternatívát képeztek a neoliberalizálódó globális 
kapitalizmussal szemben. Többek között az magyarázza a neoliberális 
megközelítés hallatlanul sikeres expanzióját a Kádár-rendszerben, 
amely ellen a rendszer erőteljesen, de sikertelenül védekezett. Amikor 
az állampárt elkezdte tudatosan és szervezetten igénybe venni a szak-
értői tudást, akkor az már igen erős neoliberális töltettel rendelkezett, 
ráadásul, ami ennél is fontosabb, a Magyar Szocialista Munkáspárt 
már nem tudott megfelelő ideológiai alternatívát adni a beáramló 
neoliberális megközelítéssel szemben, hiszen az állampárt fokoza-
tosan elvesztette az ideológia alakítása feletti monopóliumot, és ez 
megnyitotta az utat ahhoz, hogy a szakmai köntösbe burkolódzó neo-
liberális ideológia hegemón pozícióba kerülhessen. Kádár János tud-
ta, hogy a létbizonytalanságba sodródó kispolgárság hamar radikali-
zálódhat, és ez volt az az ok – ideológiai meggyőződése mellett –, ami 
miatt a „gulyáskommunizmusnak” nevezett élszínvonal-politikához a 
végsőkig ragaszkodott. De ez lett a rendszer csapdája is. A különféle 
gazdasági és politikai lépéseknek – az új gazdasági mechanizmustól 
a nemzetközi pénzügyi intézményekbe való integrációig és végső 
soron az eladósodásig – az egyik fontos célja az életszínvonal-politika 
megőrzése volt (noha az eladósodás okai között természetesen nem 
ez játszott főszerepet), ugyanakkor éppen a Kádár-rendszer nyugati 
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rendszerváltás előtt véget vetett az államszocialista jóléti rendszernek 
és előrevetítette az 1989 utáni folyamatos megszorítások politikáját.  
A neoliberalizmus megtalálta a „rést a pajzson”, azonban ez nem 
pusztán az államszocialista rendszerek félperifériás, alárendelt 
gazdasági pozíciójából következett. Az eladósodás elsősorban az 
államszocialista rendszerek világgazdaságon és a szovjet berendez-
kedésen belül elfoglalt kényszerű pozíciója miatt következett be, 
ugyanakkor ennek igen komoly hátteret és lökést adott az az ideoló-
giai kiüresedés, amelynek eredményeképpen a reformközgazdászok 
segítéségével be tudott nyomulni a neoliberális megközelítés. Az 
eladósodásra válaszul megfogalmazott, a társadalmi megszorításo-
kon alapuló válságkezelés pszichózisa mutatta meg igazán, hogy a 
neoliberalizmus hegemón pozíciókat ért el. Ugyanakkor érdemes azt 
is tisztázni, hogy a Kádár-rendszer a teret nyerő neoliberalizmus kö-
vetkeztében korántsem vált neoliberálissá: sokkal inkább az a helyzet, 
hogy a nyugatról érkező neoliberális ideológia és politikai gyakorlat 
számos módon profitálni tudott az államszocialista rendszerek nyuga-
ti nyitásából, államvezérelt reformjaiból, valamint a vegyesgazdasági 
tapasztalatokból, és ezeket felhasználta a saját megerősítéséhez, illetve 
később a kelet-közép-európai rendszerváltásokkal felépülő politikai 
rendszerek működtetéséhez.

A Kádár-rendszer neoliberális „laboratórium-jellegének” vizsgálata 
során négy nagyobb és egymással összefüggő témával foglalkozom a 
kötetben. Először is azt járom körül, hogy a konszolidálódó Kádár-
rendszert hogyan alakította át az 1960-as évek első felétől kezdve az 
államszocializmus gazdasági problémáinak kérdése, erre miképpen 
volt egyfajta „piaci szocializmus” a válasz és ez hogyan testesül meg 
az Új Gazdasági Mechanizmusban (ÚGM). Magát az ÚGM-et a 
neoliberális irányzat „proto-tendenciájaként” vizsgálom, hiszen több 
évtizeddel a rendszerváltozás előtt megjelentek azok a gondolatok, 
amelyek „ideológiai malomkövekként” őrölték a rendszert. 

Fő állításom az, hogy a neoliberalizálódás szellemi, ideológiai 
összetevője legalább annyira jelentős, mint a konkrét politikai és 
gazdasági intézkedések, sőt utóbbiak pontosan azért következhettek 
be, mert a neoliberalizálódó reformközgazdász elit kiharcolta azo-
kat. A neoliberalizmus tehát egy olyan nyugati transzferként jelent 
meg, amely a kötetben tárgyalt (a 20. század első feléig visszanyúló) 
történeti előzmények miatt volt képes olyan hazai recepcióra találni, 
amely közvetlenül politikaformáló tényezővé avatta a Kádár-rend-
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fordulat legerősebb és elhúzódó megjelenésével foglalkozom: a 
Kádár-rendszer integrálódásával a globális kapitalizmus pénzügyi 
csúcsintézményeibe (Nemzetközi Valutaalap, Világbank) és az ezzel 
rendkívül szoros kapcsolatban álló eladósodási tendenciákkal. Ösz-
szefűzve ezeket a tendenciákat, látható, hogy a Kádár-rendszer olyan 
ideológiai és gazdasági kényszerpályára került, ahonnan egyenes út 
vezetett a neoliberális hegemónia által dominált rendszerváltás felé, 
amelynek korántsem az lett az eredménye, hogy az ország integráló-
dott a globális kapitalizmus centrumába, hanem az államszocialista 
rendszerek világrendszerbeli helyzethez hasonló többszörös függősé-
gi viszonyok alakultak ki – vagyis a neoliberalizálódás következménye 
a kelet-közép-európai államszocialista rendszerek függő helyzetének 
tartósítása volt, amely szembement a rendszerváltás társadalmi, po-
litikai ígéreteivel.

A munkásosztály felszámolása?

A Kádár-rendszer már a neoliberális megközelítés beszivárgása és 
felerősödése előtt elkezdte felszámolni a munkásérdek-képviseltet és 
depolitizálta a munkásságot. A neoliberalizmus beszivárgása szem-
pontjából ez végzetes hibának bizonyult, hiszen a Kádár-rendszer 
az 1980-as évekre elveszítette azt a társadalmi csoportot, amelyre 
támaszkodva enyhíteni lehetett volna a piaci fundamentalizmus 
rombolásán. Arra, hogy mi történt a Kádár-rendszerben a munkásosz-
tállyal, a munkásöntudattal, többféle megközelítés létezik, de a követ-
kezmények és alapprobléma adottnak tekinthető: az államszocialista 
rendszerek, így mindenekelőtt a Kádár-rendszer ideológiai össze-
omlásában kulcsszerepet töltött be az a tény, hogy a munkásosztály 
nem lépett fel a rendszer védelme érdekében. Éppen a munkásosztály 
nem cselekvése a rendszerváltások egyik legtragikusabb fejleménye, 
ahogyan Bartha megfogalmazza: „a rendszer fő támaszának tartott 
nagyipari munkásosztály nemcsak a káderelit azon várakozására cáfolt 
rá, hogy a munkásság megvédi a munkásállamot, hanem a rendszer-
kritikus baloldali értelmiség azon reményeire is, hogy a munkások, 
megszabadulván az uralkodó kommunista pártok gyámkodásától, a 
saját kezükbe veszik majd a forradalmat, és síkra szállnak egy demok-
ratikus, önigazgató szocializmus megteremtéséért […]. A munkások 
politikai osztályként egyáltalán nem léptek színre követeléseikkel. 
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teremtett, vagyis […] egy jól szervezett munkásmozgalom elindítha-
tott volna egy olyan, nagyszabású baloldali kísérletet, ami legalábbis a 
zászlajára tűzte volna az önigazgatást. A munkásság politikai akcióira 
azonban csak elvétve került sor Kelet-Európában, és azok zöme is 
akkor következett be, amikor már eldöntött kérdés volt a kapitalizmus 
visszaállítása, és a munkások a munkahelyük megszűnése, a tömeges 
elbocsátások ellen tiltakoztak, nem pedig egy új világrendet szerettek 
volna megteremteni” (Bartha 2010, 14–15.).

Kétségtelen, hogy mind a munkásság, mind az értelmiség szem-
pontjából a kádári konszenzus része volt a társadalom depolitizálása, 
a politikai passzivitás egyfajta elvárása, illetve minden politikai 
tevékenység beszervezése az állampárt hálózataiba: „A pártvezetés 
– éppen mert a politika rejtjeles formában működött – önmagát 
mint nemzeti centrumot határozta meg, s mindenáron meg kívánta 
akadályozni, hogy bármilyen riválisa, kritikusa politikai dimenzióba 
helyeződjék. A rendszer – a politikai vezetés – kezdettől depolitizálta 
az értelmiséget (és ezzel együtt magát a pártot is), és a nyilvános 
politizálást nem kívánatosnak minősítette […]. Ez a szemlélet szinte 
az egész Kádár-korszakon végigvonult: a politikának nincs szerepe, 
az értelmiség nem határozhatja meg önmagát homo politicusként” 
(Csizmadia 1995, 19.). Ennek a depolitizációnak komoly hatása volt 
a munkásosztályra, és ez visszahatott a rendszer legitimációjára, vala-
mint a neoliberális hegemónia kiépülése idején már fegyvertelenné 
tette a Kádár-rendszert.

Thoma László amellett érvelt, hogy „1956-ban a magyar munkás-
osztály osztályként cselekedett, ez az osztály létrehozta az osztály 
cselekvésének adekvát formáját is, a munkástanácsot. Az ún. kádári 
konszolidációnak ezért középponti kérdése volt a munkásosztály 
pacifikálása. E pacifikálás eszközéül a munkásosztály depolitizálása 
kínálkozott. Ezt először jóléti intézkedésekkel, majd – miután ezek 
a lehetőségek 1979 körül már végképp kimerültek – a munkásosz-
tály megosztásával, amit a különböző vállalkozások lehetőségeinek 
kiépítésével teremtettek meg. S nem sikertelenül. Ezt a folyamatot a 
nyolcvanas évek magyar szociológiai nyelvhasználata polgárosodás-
nak nevezte, természetesen nem citoyen, hanem burzsoá értelemben. 
Azonban ennek az ára az volt, hogy a magyar munkások osztályként 
nem váltak a rendszerváltás alanyaivá. Noha egyénileg támogathat-
ták a rendszer leváltását, osztályként nem cselekedhettek” (Thoma 
2006).
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adott Földes György (1989, 1993), aki szintén elismerte, hogy a tár-
sadalmi élet depolitizálódása komoly hatást gyakorolt a munkásságra, 
és a rendszer bürokratizálódása, az önigazgatás hiánya éppen a mun-
kásságot sújtotta leginkább. Földes kifejti, hogy a „Kádár-kormány 
megalakulásakor a neutralizálás még politikai kényszerűség volt, év-
tizeddel később már társadalmi-gazdasági törvényszerűség” (Földes 
1993). De vajon ebből az következik-e, ami mellett Thoma érvelt, 
hogy a munkásosztály megszűnt vagy pedig inkább az, hogy a „ma-
gánvaló” állapotba csúszott vissza? A munkásosztály természetesen 
nem szűnt meg a Kádár-rendszerben, ugyanakkor lényeges átalaku-
láson ment át, és ez nyitotta meg az utat afelé, hogy a Kádár-rendszer 
nem tudott társadalmi védvonalat kiépíteni a neoliberalizálódással 
szemben. Bartha utal arra, hogy „a munkásosztály az államszocializ-
musban ha nem is uralkodott, de nagyobb súllyal tudta befolyásolni a 
politikai döntéshozatalt, mint a rendszerváltozás utáni kelet-európai 
újkapitalista rezsimekben” (Bartha 2010, 26.). Ennek kapcsán világít 
rá arra Földes, hogy a valódi problémát a munkásosztály és a politikai 
elit szétszakadása, a rendszert támogató társadalmi mozgalom hiánya 
jelentette: „Maga az ipari munkásság viszont soha nem veszítette el 
öntudatát, nem hitte magát másnak, mint ami valójában volt. En-
nek alapján a képlet úgy festene, hogy »alul« volt egy magánvaló 
munkásosztály, felül pedig egy »magáért való«, a munkásság iránti 
elkötelezettség jegyében működő elit. Nagyjából tényleg ez volt 
a helyzet. »Csak« a közvetítő mozzanat, a mozgalom hiányzott: 
az összefogáson alapuló érdekvédelem, s befolyás a munkahely, a 
lakóterület és az ország ügyeire. Ez mutatja az államszocializmus 
gazdasági, társadalmi korlátait” (Földes 1993). Ezeket a korlátokat 
használta ki a feltörekvő neoliberális korszellem, amely úgy tudott 
meggyökeresedni az államszocializmuson belül, hogy létrejött egy 
olyan új osztály, a reformközgazdászok által vezetett elit, amely im-
máron nem az államszocialista paradigmában gondolkodott. Ez az 
értelmiségi elit ragadta magához jóval a Kádár-rendszeren agóniája 
előtt a politikai, gazdasági hatalmat (lásd Konrád György és Szelényi 
Iván megközelítését az osztályhatalmi rendszerről) és alapozta meg 
a rendszerváltást.

A Kádár-rendszer válságát és ezáltal a neoliberalizmus fokozatos 
előretörését tehát a kádári osztálypolitika, osztálykonszenzus vál-
sága hozta el. Emögött (ahogyan arra Földes rámutatott) az húzó-
dott meg, hogy az államszocializmus önnön iparosítása elérte saját 
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immár képtelen volt a munkásságérdekek sérelme nélkül elvégezni a 
szükséges hatékonysági és minőségi változtatásokat (Földes 1993). 
Mivel a neoliberalizmus számára sohasem jelentett gondot a megszo-
rító politika társadalmi következménye, ezért a kelet-közép-európai 
rendszerváltásokat tulajdonképpen az államszocializmusok válságára 
adott nem humánus jelenségekként is szemlélhetjük, amelyekben a 
neoliberális fűnyíróelv érvényesült.

A Kádár-rendszer osztálypolitikája tehát az iparosítás határai mi-
att összeomlott, és ezzel elindult a szellemi és értelmiségi munkák, 
valamint az ezen alapuló „új középosztály” felemelkedése, vagyis a 
neoliberális folyamatoknak egyszerre nyitott teret a Kádár-rendszer 
depolitizáló stratégiája és magának a munkásosztálynak a kádári jóléti 
rendszer ellenére bekövetkező átalakulása: „Mindez megkérdőjelezte 
és kikezdte a munkásosztály vezető szerepéről szóló ideológiát […]; a 
klasszikus ipari szakmunkatudás egy része feleslegessé vált, az azt bir-
toklók jelentős része pedig alkalmazkodási képesség és mechanizmus 
hiányában konzervatívvá. »Fent«, a hatalom ban meg az elitnek kép-
viselnie kell a nemzeti szempontokat és a társadalom többi rétegének, 
közöttük a feljövőben, erősödőfélben lévő értelmiségnek, gazdasági és 
műszaki menedzsmentnek is az érdekeit. Legalábbis szükségessé vált, 
hogy az elit előbb-utóbb igazodjék a megváltozó társadalmi-gazdasági 
erőviszonyokhoz. Ebből előbb új kompromisszumok sora következik, 
utóbb pedig hatalommegosztás az új középosztállyal” (Földes 1993). 
A Kádár-rendszer sorsa (de egyúttal paradox módon magának a mun-
kásságnak is) azzal pecsételődött meg, hogy a politikai rendszer és a 
munkásság elfogadta az új középosztály felemelkedését, amely osztály 
korántsem államszocialista, hanem a globális kapitalizmust befogadó, 
neoliberális doktrínákkal átszőtt elveket képviselt: „A már több mint 
egy évtizede tartó válság előbb a pártvezetés irányában megnyilvá-
nuló bírálatot erősítette fel, majd azután, hogy az értelmiség jelentős 
része felmondta az addig hallgatólagos megegyezést, a munkásság is 
a rendszerváltás elfogadójává, részben hívévé lett. Ekkorra világossá 
vált, hogy az ipari munkásság nem maradhat hegemón a társada-
lompolitikában, sőt komoly mértékben veszélybe került bérmunkás 
mivolta is” (Földes 1993).

Vagyis a munkásosztályt korántsem a Kádár-rendszer számolta 
fel, hanem az államszocializmus globális kapitalizmusban betöltött 
félperifériás, kettős függőség alatt lévő rendszerében nem volt képes 
megállítani a határaira elért ipari munka következében erodálódó 
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a feltörekvő, a neoliberális megközelítés felé nyitott értelmiségi elittel.

A rendszerváltásra „felkészített” neoliberalizmus

A Kádár-rendszer ideológiai és osztálypolitikai meggyengülése, va-
lamint az említett „új középosztály”, a politikai és gazdasági hatalmat 
birtokló értelmiség (különösen ennek az új osztályhatalomnak ide-
ológiát szolgáltató reformközgazdászok) felemelkedése megágyazott 
a neoliberális megközelítés kibontakozásának és későbbi hegemóni-
ájának. A Kádár-rendszer szociálpolitikai és társadalmi teljesítménye 
ellenére az államszocialista berendezkedés nemcsak geopolitikai, a 
világrendszer szempontjából omlott össze, hanem ideológiai szem-
pontból is. Ha figyelembe vesszük azt (ami a kötetnek is az egyik fő 
alapmotívuma), hogy Gramsci (1974) szerint az embereket nemcsak 
a gazdasági és társadalmi erők, továbbá szükségszerűségek, hanem 
maguk az eszmék is irányítják, sőt a politikai hatalom valójában ide-
ológiai és kulturális hegemóniával kezdődik, akkor joggal állíthatjuk 
azt, hogy az államszocializmus világrendszerszintű bukása elsősorban 
ideológiai szempontok miatt következett be, és ebben óriási szerepe 
volt a kibontakozó neoliberális korszellemnek. Középtávon ugyanis 
az bizonyosodott be, hogy Kádár tévedett abban, hogy „a két társa-
dalmi rendszer versenyében az fog győzni, aki többet tud biztosítani a 
társadalom számára” (idézi: Huszár 2003b, 201.). Ugyanis a globális 
kapitalizmus úgy kerekedett az államszocializmus fölé, hogy lemon-
dott arról, hogy a társadalmi jólétet és közösségi szolgáltatásokat 
közjószágként kezelje, és ebben a neoliberalizmus volt a döntő eszköz 
és legitimáló erő. A globális kapitalizmus neoliberális fordulata hoz-
zászoktatta a társadalmakat a megszorításokhoz, a közszolgáltatások 
piacosításához és óriási erőforrások katonai célokra fordításához, 
valamint ahhoz, hogy az állam nem a leginkább rászoruló társadalmi 
csoportokat, hanem a tehetős középosztályokat, valamint a leggaz-
dagabbakat támogatja. A rendszerváltások mindenkit sokként értek, 
különösen a rendszerváltó folyamatokban összeroppanó társadalma-
kat, azonban csak egyetlen szereplő készült fel ezekre a változásokra, 
a neoliberális ideológiai útmutatót követő elitek, akik a politikai és 
gazdasági hegemónia révén tartották irányításuk alatt a folyamatokat.

A neoliberalizmus „rendszerváltásra való felkészítettségének” az 
egyik legfontosabb tényezője éppen ennek a kötetnek az egyik fő 
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tekinthető nyugati és keleti megalapozottságú ideológiai komple-
xumnak, és a nyugati neoliberálisok egyfajta „laboratóriumként” 
tekintettek az államszocialista rendszerekre. A neoliberalizmus azt 
tanulta meg az ordoliberalizmus hagyományaira támaszkodva az 
államszocializmustól, hogy hogyan lehet az állami szabályozást és 
tervezést a piac biztosítása érdekében alkalmazni. Itt jött a képbe a 
vegyesgazdasági elemekkel kísérletező államszocializmus, minde-
nekelőtt maga a Kádár-rendszer, amelynek tapasztalatait éppen azért 
integrálta magába, hogy a szovjet berendezkedés bedöntésével mind 
keleten, mind pedig nyugaton hegemóniára tudjon szert tenni. A neo-
liberalizmus sikerességét mutatja, hogy már a Kádár-rendszer utolsó 
évtizedében kiépült az a közhatalmi jogalkotói mentalitás, amely 
elkezdte intézményesíteni a munkásdemokrácia jóléti rendszerét 
leépítő és a globális kapitalizmus erőit kiszolgáló jogi mechanizmuso-
kat. Ez a folyamat a rendszerváltással és a kiépülő liberális demokrá-
ciával mélyen integrálódott az új politikai rendszerbe. Holott (ahogy 
ezt már idéztem) már Polányi felhívta a következőre a figyelmet:  
„A fasizmus győzelmét mégis az tette gyakorlatilag elkerülhetetlenné, 
hogy a liberálisok meggátoltak minden reformot, amely tervezéssel, 
szabályozással és ellenőrzéssel járt volna” (Polányi 2004, 317.). 
Roppant érdekes (és ez megmutatja a klasszikus liberalizmus és a 
neoliberalizmus közötti történelmi feszültséget), hogy a klasszikus 
liberális óvakodás az állami túlhatalomtól (vagyis a kommunizmus-
tól) ahhoz vezetett, hogy a liberálisok tétlenül nézték azt, hogy a 
neoliberalizmus szállta meg előbb a neokonzervatív érában, majd 
pedig az államszocializmus bukásával az államot szabadjára engedve 
a társadalmat romboló piaci erőket.

Az államszocializmus bukása a baloldal bukása is?

Az államszocializmus bukása elhozta a rendszerváltásokkal bekövet-
kező neoliberális hegemóniát, amely a liberális demokrácia intézmé-
nyesítésében és a globális kapitalizmusba való visszaintegrálódásban, 
továbbá a piaci viszonyoknak odavetett társadalmakban öltött testet. 
Ideológiai szempontból azonban volt még egy fontos következménye 
annak, ahogyan megvalósult a neoliberális hegemónia: ez pedig az, 
hogy az államszocializmus válsága elhozta a nemzeti és nemzetközi 
baloldal válságát is. Konrád György és Szelényi Iván élesen mutattak 
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jelenségeiből azért kell tanulni, hogy a szocializmus ügye menthető 
legyen: „Kitüntetett ideológiai jelentőséget tulajdonítunk annak, 
hogy felismerjük a szovjet típusú társadalmak szocialista jellegét. 
Ha a Szovjetunót államkapitalizmussá deklaráljuk, megkerüljük 
korunk szocializmuselméletének legfontosabb feladatát – a szovjet 
típusú társadalmak kritikai elemzését. A baloldali elméleteknek 
szembe kell nézniük azzal a ténnyel, hogy a szocialista fordulat, a 
termelőeszközök államosítása nem járt azzal az eredménnyel, amit a 
tizenkilencedik század szocialista teoretikusai reméltek, az államszo-
cializmusok nemcsak nem oldottak meg számos kérdést, így például 
nem szüntették meg az elidegenedést, nem számolták fel a társadalmi 
egyenlőtlenségeket, nem produkáltak a polgárinál demokratikusabb 
politikai rendszert, hanem éppenséggel a politikai elnyomás és 
gazdasági kizsákmányolás minőségileg új rendszerét termelték ki. 
Tanulnunk kell tehát az államszocialista társadalmak kritikájából, de 
nem azért, hogy elvessük a szocializmus eszméjét” (Konrád–Szelényi 
1989 [1978], 11.).

Az államszocializmus bukásának nagyon sok belső, külső és kívülről 
a rendszerbe integrált oka volt. A kötetben megkíséreltem részletesen 
foglalkozni az utóbbival, vagyis a nyugati ideológiai eszmerendszer-
ként beszivárgó, de az államszocialista tapasztalatokkal töltekező 
neoliberalizmus jelentette kihívásokkal. Ezeket a vizsgálódásokat 
érdemes lenne folytatni, hiszen a globális félperiférián a neolibera-
lizmus megjelenése nagyon sok szempontból hasonló tendenciákat 
váltott ki, mint ahogyan az a Kádár-rendszer esetében történt, de 
más tekintetben óriásiak a különbségek. Vagyis egyáltalán nem volt 
törvényszerű, hogy a Kádár-rendszer és más kelet-közép-európai 
államszocializmusok a neoliberalizmus ideológiai és gazdasági „la-
boratóriumaiként” működjenek. Már a rendszerváltás időszakában 
rávilágít a neoliberalizmus különböző hatásaira a (fél)periférián 
Szegő Andrea: „Kelet-Európa ugyanis fordított Latin-Amerika. Míg 
náluk az IMF válságmenedzselési politikájának kudarca e progra-
mok ellenzőinek, azaz a baloldalnak a politikai erejét fokozza, addig 
nálunk ugyanez a baloldal erejét őrli fel. Ennek oka az, hogy nálunk 
a programokat a párt nemcsak felvállalta, hanem a közvéleménynek 
mint a párt megújulási politikáját mutatta be. Az MSZMP ezzel egy 
konzervatív gazdaságpolitika ideológiáját tűzte zászlajára. E gazdaság-
politika pedig nemcsak a gazdasági válságot mélyítette, hanem ennél 
súlyosabb következménnyel is járt: a marxizmus díszletei között a 
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2 hivatalos gazdaságfilozófia rangjára emelkedő monetarizmus a bal-

oldal eszmei megújulásának kísérleteit morzsolta szét” (Szegő 1989, 
96.). A rendszerváltás időszakában és azt követően tehát azért volt 
igencsak nehéz helyzetben a baloldali elmélet és gyakorlat, mert az 
1980-as évek második felére gyakorlatilag az állampárt keretében, az 
önálló pólust képző reformközgazdászok menedzselték a neoliberális 
hegemóniát, amihez a megszerveződő ellenzéki pártok is csak utóbb 
zárkóztak fel. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy az állampárt 
maga neoliberális lett volna, ugyanakkor azok az erők kerekedtek 
felül, amelyek nem akartak ellensúlyt képezni a neoliberális korszel-
lemmel szemben.

A Kádár-rendszer azért is volt nehéz helyzetben a globális kapitaliz-
mussal szemben, mert nemcsak a már említett, önnön iparosodásának 
a határára érkezett el, hanem a rendszerváltások összekapcsolódtak 
a posztindusztriális forradalom és ezzel együtt a globális kapitaliz-
mus átalakulásával. A neoliberalizmus hegemóniája éppen a jövőbe 
repítette a globális kapitalizmust, amíg az államszocializmusok egy 
általuk felfogott korábbi kapitalizmusmodellben gondolkodtak. 
Byung-Chul Han a következőképpen világít rá erre az aszinkronitásra: 
„Marx feltételezésével ellentétben a termelőerők és a termelési 
viszonyok ellentmondása nem szüntethető meg egy kommunista 
forradalommal. Mert megszüntethetetlen. Éppen ennek a benne rejlő 
permanens ellentmondásnak a révén menti át magát a kapitalizmus 
a jövőbe. Így mutálódik az ipari kapitalizmus neoliberalizmussá és 
finánckapitalizmussá a posztindusztriális, immateriális termelési 
móddal, ahelyett hogy kommunizmusba csapna át. A neoliberaliz-
mus mint a kapitalizmus mutációja a munkásból vállalkozót csinál. 
Nem egy kommunista forradalom, hanem a neoliberalizmus szünteti 
meg a mások által kizsákmányolt munkásosztályt. Ma mindenki a 
saját vállalkozásnak önmagát kizsákmányoló munkása” (Han 2020, 
12–13.). Az államszocialista rendszerek neoliberalizálódása elhozta 
az önkizsákmánylás korszakát.

Végül érdemes egy további fontos problémát felvetni. A kötet 
egyik fő elemzési szempontja a nyugat és kelet közötti ideológiai 
diskurzusok vizsgálata volt, és arra voltam kíváncsi, hogy a 20. 
század végére hegemónná váló neoliberalizmus milyen nyugati és 
keleti forrásokkal rendelkezik, hogyan alakult ki a nyugati–keleti 
ideológiai, közgazdasági diskurzusok eredményeképpen. A kelet-
közép-európai államszocializmusok bukásával ezek az ideológiai 
transzferek, diskurzusok korántsem szűntek meg, sőt már a Kádár-
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3rendszer időszaka alatt sem csak a mi régiónk volt érintett, ugyanis 

a neoliberalizmus globális expanziójával álltunk és állunk szemben. 
Ennek kapcsán Kornai János 2019-ben vetette azt fel, hogy milyen 
morális felelősség terheli azokat, akik bekapcsolták Kínát (mint a 
globális kapitalizmusban új hegemón rendet kialakítani kívánó sze-
replőt) ebbe a transznacionális neoliberális diskurzusba, és egyfajta 
iránymutatást adtak a kínai modellhez. Kornai a következőképpen 
fogalmazott: „Az az ország, amelyik a rémisztő múlt, a kommunista 
rendszer jelenkori megtestesülése, előbb vagy utóbb a világ hegemón 
urává válik? Félelmetes kilátás. Vajon nem vagyunk-e mi is felelősek 
ezért a rémképért; azok a nyugati értelmiségiek, akik nemcsak jó 
szemmel nézték Kína átalakulását, hanem saját cselekményeikkel is 
hozzájárultak a változásokhoz? […] Mi, Kínával foglalkozó nyugati 
értelmiségiek – talán néhány kivételtől eltekintve – magunk is ko-
runk Frankensteinjei vagyunk. Már azzal is erkölcsi felelősség hárul 
sokunkra, hogy nem tiltakoztunk a rém feltámasztása ellen. Ám 
van, akinek felelőssége ennél sokkal nagyobb, mert aktív tanácsadói 
szerepet vállalt. Magamat ide sorolom. Könyvemet, a Hiányt saját 
tankönyvüknek tekintették a kínai reformerek […]. Ebben az írásban, 
amelyben önmagamat gyötörve vetem fel az erkölcsi felelősségemet, 
nem minősül hencegésnek, ha azt állítom, hogy abban a 10-20 évben, 
amikor lendületet vettek a piaci reformok, erős volt írott és szóban 
előadott gondolataim hatása” (Kornai 2019). Azt gondolom, hogy 
Kornai aggodalma magáért beszél, még ha ezt a közgazdász nem is 
úgy fogalmazta meg, hogy a neoliberalizmus szellem kiszabadult a 
palackból, és globális szinten autoriter tendenciákat indított el: előbb 
nyílt formában Latin-Amerikában, majd pedig a liberális demokrácia 
látszólagos keretrendszerében Kelet-Közép-Európában, azonban 
utóbbi esetekben látható a rendszerváltások távlatából a neolibera-
lizmus autoriter jellege. Vajon mi a különbség a kelet-közép-európai 
államszocialista rendszereket és Kínát átalakító neoliberális tenden-
ciák között? Mindezek alapján indokolt lenne a neoliberalizmussal, 
a nyugat–keleti ideológiai transzferekkel foglalkozó vizsgálódásokat 
kiterjeszteni a neoliberalizmus globális hatásainak az elemzésére, 
valamint arra, hogy melyek a hasonlóságok és különbségek a (fél)
perifériák vissza-visszatérő neoliberalizálódásaiban. Ezekhez a ki-
indulópontokat pedig az állami tervezés és piaci koordináció össze-
hangolásával kísérletező államszocialista rendszerekben találjuk meg.
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Sohasem voltunk középosztálybeliek

A középosztály ideológiájáról és  
az uralkodó osztály uralkodó gondolatairól

„Az emberek mindig azt hiszik el, amire vágynak. 
Boldogan hagyják átverni magukat, hogy megkapják, 
amit akarnak. Az illúziót, hogy lehetnek valakik, hogy 
nincsenek egyedül, hogy van kiút ebből a pöcegö-
dörből. És az illúzió drága mulatság… De még így 
is megéri.”

(Kaméleon, magyar játékfilm, 2008,  
rendezte: Goda Krisztina)

A középosztály olyan, mint az Instagram: mindenki szépnek, fiatal-
nak, vonzónak, önfeledtnek és életerősnek tűnik a fotóin. Ilyennek 
szeretnénk látni magunkat, ezért ilyennek is láttatjuk magunkat, hátha 
mások is elhiszik nekünk, és visszaigazolásaikkal megerősítik kedvező 
önképünket. A végeredmény egy nagy közös illúzió arról, hogy mind-
annyian szépek, fiatalok, vonzóak, önfeledtek és életerősek vagyunk.

Az illúziók igazi vonzereje abból ered, hogy méltóságot, nagyrabe-
csülést, büszkeséget és elismertséget kínálnak azoknak, akik elhiszik 
és elfogadják őket: hiúságunknál fogva csalnak lépre bennünket. 
Goda Krisztina filmjének a mottóban idézett kulcsmondatai akár a 
középosztályról, a középosztálybeliségről is szólhatnának. A fiatal 
antropológus, Hadas Weiss is írhatta volna őket We Have Never Been 
Middle Class: How Social Mobility Misleads Us (Sohasem voltunk 
középosztálybeliek: Hogyan vezet félre bennünket a társadalmi mo-
bilitás?) című könyvében (New York – London: Verso Press, 2019). 
A korábban a Central European Universityn, Budapesten is megforduló 
kutató tapasztalatai szerint a középosztály és a középosztálybeliség is 
csak egy illúzió, pont olyan, mint a többi – írja egyebek mellett Né-
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(Weiss 2019).

Dús illúziók – és termékeny táptalajuk

Milyen illúziókról van szó? Az olyanokról, mint a szabadpiac (és az 
általa garantált szabad egyén), a polgárosodás (és az általa garantált ál-
talános jólét), a polgári demokrácia (és a neki köszönhető szabadság), 
a felzárkózás (és a neki köszönhető nyugati életszínvonal), a nemzeti 
önrendelkezés (és a magyarság ennek köszönhető megmaradása). 
Ezek közös illúzióink. Olyanok, amelyek minden korábbi kiábrándító 
tapasztalatunk ellenére mind a mai napig virulensek térségünkben. 
Miért dőlünk be nekik újra és újra? Miért táplálunk újabbnál újabb 
illúziókat? Azért, mert némi nagyrabecsülésért cserébe ismét boldo-
gan hagyjuk átverni magunkat. Hiszen aki hisz ezekben az illúziókban, 
csak nagyszerű ember lehet: tiszteletre méltó, felelős és megfontolt. 
Márpedig aki nagyszerű ember, tiszteletre méltó, felelős és megfontolt 
kíván lenni, annak hinnie is kell bennük.

Az elmúlt három-négy évtizedből is jól ismerjük, mert ezerszer hal-
lottuk e csalóka illúziókat: „Európába, de mindahányan!”, „felzárkó-
zunk a Nyugathoz!”, „utolérjük Ausztriát!”, „visszatérünk Európába!”, 
„Magyarország előre megy!”, „Csak felfelé!”. Az üzenet mindegyik 
esetben ugyanaz: mindannyiunk anyagi és szellemi felemelkedéséhez 
bennünket kell támogatnod. „Minden jóérzésű ember” elfogadja e 
célt és bennünket támogat – ezt szokták mondani azok, akik éppen 
elhitetni kívánják velünk e csalóka illúziókat.

Mi lehet az illúziók ellenszere? Alighanem a szembenézés a térség 
államapparátusainak, gazdaságainak és társadalmainak külső függősé-
geivel, mozgásterünk korlátaival, külső kitettségek és belső szerkezetek 
globális összefüggéseinek történeti formálódásával. E magyarázatok 
komplikáltabbak ugyan az egyszerűségükben vonzó illúzióknál, 
viszont garantáltan jótékonyan és kijózanítóan hatnak. A globális, 
történeti kritikai társadalomtudomány feladata éppen a valóságos 
helyzet feltárása. A kényszerűségek és a szükségszerűségek felismer-
tetésével kívánja megmutatni valóságos szabadságunkat. A szabadság 
határainak feltárásával ismerteti meg velünk tényleges lehetőségein-
ket. Nem kiábrándítani kíván, nem cinikussá akar tenni, egyszerűen 
csak leszámol az illúziókkal. Teszi ezt annak érdekében, hogy ezzel 
felszabadíthassa szociológiai képzelőerőnket és kibővíthesse politikai 
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mesterségesen beszűkített mozgásterét (Arrighi 2014 [1990]; Éber 
2016a; Böröcz 2017; Gagyi 2018; Gerőcs 2021).

Hadas Weiss könyve a középosztály és a középosztálybeliség illúzió-
ját kívánja szertefoszlatni. Egy ideológiát bírál a valóság alapján, nem a 
valóságot tagadja le. Azt természetesen ő is pontosan tudja, hogy van-
nak olyan osztályhelyzetek, amelyek nem problémamentesek: nem 
sorolhatók be egyértelműen a tőkésosztályba, ugyanakkor a munkás-
osztályba sem. Annak valóságát, amit Barbara és John Ehrenreich a 
professzionális-menedzseri osztály fogalmával kíván megragadni, 
természetesen ő is elismeri (Ehrenreich–Ehrenreich [1977] 2020, 
2013; Ehrenreich 1989). Weiss azonban antropológusként nem az 
osztályszerkezet rekonstrukciójára törekszik, hanem a mindennapi 
életüket élő emberek valóságértelmező, jelentésadó folyamatait 
vizsgálja. Az ebben megfigyelhető szabályszerűségek érdeklik, az e je-
lentéseket termelő mechanizmusok foglalkoztatják. Kérdése: milyen 
folyamatok idézik elő azt az eredményt, hogy emberek középosztály-
belieknek hiszik magukat? Hogyan jön létre a középosztály illúziója? 
Kik és miért termelik a középosztálybeliség ideológiáját?

Távolról sem véletlen baleset ugyanis, hogy az emberek hisznek az 
efféle illúziókban. Nem az emberek hibája, hogy felülnek az effajta 
illúzióknak. Weiss sem a magukat középosztálybelieknek vélő sze-
mélyeket bírálja vélt vagy valós oktalanságukért. Ugyanakkor nem 
farag belőle általános emberi ügyet, egzisztencialista drámát sem. 
Ehelyett azt hangsúlyozza, hogy ideológiaként a középosztály és a 
középosztálybeliség eleve azt a célt szolgálja, hogy másokat lépre 
csaljon. E képzetet a (bér)munkát ténylegesen elvégző dolgozók 
kizsákmányolása és alávetése érdekében termelik és terjesztik.  
A középosztály és a középosztálybeliség egy sajátos, erőfeszítésekre és 
befektetésekre ösztönző mozgósító eszmény, amely egyszerre leplezi 
el a fennálló tőkés viszonyokat és békít ki velük. Mint minden ideo-
lógia, ez is pacifikálja az uralomnak alávetetteket, vagyis kibékít azzal 
az igazságosként beállított erkölcsi renddel, amivel egyszersmind el 
is takarja a tőke szüntelen és vég nélküli felhalmozásának uralkodó 
kapitalista logikáját. E morális világrend – a középosztály ideológiája 
szerint – polgári értékekből és erényekből, az eszményített polgár kép-
zetéből, „a protestáns etika” alkotóelemeiből épül fel (Weber [1905] 
1982; Kolosi 2020; Szalai 2020; vö. Éber 2021a).

Eszerint az előrejutás csakis érdemeken és megfelelő teljesítmé-
nyen, azaz kiválóságon nyugodhat („meritokrácia”). A siker, a gya-
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egyfelől a kielégülés elhalasztása, másfelől helyettesítése rendszeres 
erőfeszítésekkel. Középosztálybelinek lenni annyi, mint szüntelenül 
befektetésekre építeni az életet. A kulcsszavak: előrelátás, tervezés, 
kockázat- és felelősségvállalás, stabil növekedés, megtérülő befektetés 
és persze öngondoskodás. A középosztálybeliek önrendelkezésüket 
(autonómiájukat) folyamatosan önként vállalt projektekkel, erőfe-
szítésekkel és áldozatvállalással, újabbnál újabb befektetések mene-
dzselésével tartják fent.

E beruházások magukba foglalják a tanulást, a tulajdonszerzést, 
a lakhatás biztosítását, a lakás berendezését, a párkapcsolat vagy 
házasság működtetését, a baráti, munkatársi és rokoni kapcsolatok 
ápolását, a gyermek(ek) nevelését és iskoláztatást és így tovább. 
Középosztálybelinek lenni Weiss szerint alapvetően tehát nem vala-
milyen konkrét osztályhelyzetet takar, sokkal inkább a tiszteletreméltó, 
mert folyamatos befektetésekre épített élet elismerését jelenti. Egyfajta 
becsületet (egyszerre kívülről érkező megbecsülést és belső önbe-
csülést, e kettő kölcsönviszonyát), azaz sajátos rendi helyzetet, amit 
beruházásközpontú életvitellel lehet kiérdemelni.

De mi a probléma ezzel? Mégis mi a baj a középosztállyal?

E ponton felmerülhet a kérdés: mégis mi ezzel a probléma? Miért 
volna baj az, hogy egyesek dolgosan és tervszerűen, egyről a kettőre 
jutva kívánnak boldogulni? Ezzel önmagában természetesen még 
semmi gond nincs. Gond nem ezzel van. Hogy jobban értsük a kö-
zéposztály problémáját, meg kell különböztetnünk egymástól annak 
kétfajta kritikáját. A polgári-kapitalista bírálatot (1) és a középosztály 
marxi hagyományt képviselő, antikapitalista kritikáját (2).

(1) A középosztállyal kapcsolatos jellegzetes kritika nem az esz-
ményként vagy ideológiaként felfogott középosztályt bírálja, hanem 
éppen ellenkezőleg: ezt az eszményt kéri számon a valóságon. Miért 
nincsen középosztály? Vagy ha mégis van, akkor az miért ilyen szűk, 
gyenge és polgárosulatlan? Miért ilyen kevés a középosztálybeli? – ezek a 
jellegzetes kérdései (Szalai 2020). E bírálat nem az egész koncepciót, 
nem annak ideologikus vagy egyenesen hazug voltát támadja meg, 
pusztán csak kevesli a középosztály kiterjedtségét, erejét, befolyását 
(mennyiségi kifogás), vagy kifogásolja annak nem elég érett, nem 
elég markáns, nem kellően jellegadó voltát (minőségi kifogás).  
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a középosztályért, nem pedig a középosztály ellen emel szót.*1 Éppen 
hasonló ahhoz, mint amikor a polgári-kapitalista bírálat a szabadpia-
cot hiányolja, a polgárosodást, az igazi kapitalizmust, a valódi piacgaz-
daságot, hogy gyógymódként aztán több piacot, polgárt, Nyugatot 
és Európát követeljen.

(2) A középosztály radikális, a marxi kritikai hagyományban gyö-
kerező, antikapitalista bírálata ennél jóval mélyebb. Eszerint amit 
középosztálynak hiszünk, valójában nem az, aminek látszik, hanem 
tévedésen, megtévesztésen, illúzión alapul. Szintén azt állítja, hogy 
nincsen középosztály, de nem azért, mert hiányolja, hanem azért, mert 
eleve nem létezőnek, mondvacsináltnak tekinti. Nem a középosztályért, 
hanem a középosztály képzete ellen emel szót. Magát a koncepciót 
támadja, rámutat annak illuzórikus, sőt ideologikus jellegére, a tőke 
globális történeti rendszerét igazoló funkciójára, a tőke–munka-anta-
gonizmust és általában a termelési és tulajdonviszonyokat elleplező, 
hamis voltára.

E radikális bírálat leggyakrabban azzal kezdi, hogy kimutatja: az ál-
lítólagos középosztály két alapvető állítása – miszerint ez egy osztály, 
ami középen van – közül egyik sem állja meg a helyét. Egyrészt nincs 
középen, másrészt nem osztály (Kalb 2014). Már maga a megneve-
zés is egy gumifogalom, ami önmagát osztályelmélettel rendelkező 
osztálykategóriának álcázza (Scheiring 2019, 93.). A középosztály 
valójában inkább a „valahol középtájt” elhelyezkedők laza konglome-
rátumát jelenti, különféle elemek közös kategóriába sorolt együttesét, 
ahol az egyes alkotórészek olykor csak eltérő, máskor kifejezetten 
ellentétes osztályhelyzeteket foglalnak el. Máskülönben hogyan le-
hetne egyazon osztály részének tekinteni tőkéseket és munkásokat, 
vállalkozókat és alkalmazottakat, munkáltatókat és munkavállalókat, 
vezetőket és tisztviselőket, önfoglalkoztatókat és foglalkoztatottakat? 
(Szalai 2020; Huszár–Berger 2020; Éber 2020, 2021b)

E radikális kritika szerint a befektetést a középpontba állító, 
felhalmozást célzó középosztálybeli életvezetés egyáltalán nem 
mond ellent a kapitalizmus uralkodó logikájának, a tőke állandó 
felhalmozásának és a nyereség maximalizálásának. A középosztály 
ideológiája pusztán csak erkölcsösként és érdemeken (mert munkán) 

*1 Önkritikusan meg kell jegyeznem: ez a felfogás engem sem hagyott érintetlenül, 
néhány éve még elfogadtam ezt az elképzelést (Éber 2016b).
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logikát. A felhalmozást a kemény munka jól megérdemelt jussaként 
mutatja be. Eközben azonban elfedi, hogy az így megtermelt érték 
távolról sem kizárólag a befektető középosztálybeli saját munkájának 
gyümölcse, hanem részben annak eredménye, hogy közben mások 
(bér)munkáját is elsajátította, a mások által megtermelt érték egy részét 
is tőkésítette. Elfedi, hogy a tőkefelhalmozás mindenkor együtt jár a 
kisemmizéssel – jobbára mások kisemmizésével. A felhalmozás és a 
kisemmizés ugyanis egyazon érem két oldala (Harvey 2003, [2004] 
2009). Elválaszthatatlanul összetartoznak, akárcsak polgárosodás 
és proletarizálódás, fejlettség és elmaradottság, gazdagság és sze-
génység, tőke és munka, centrum és periféria (Berend–Ránki 1976, 
11.). Csakhogy a polgári elmélet e kölcsönös függőségen alapuló 
egyenlőtlen viszonynak („aszimmetrikus interdependenciának”) 
csak az első oldalát szereti látni és láttatni (Szentes 1999). E kettő 
viszonyát, illetve a második oldalt rendszeresen lefelejti a képről. A 
marxi hagyománynak ezt a hiányt kell mindenkor pótolnia, hogy 
teljes képet mutathasson a kapitalizmusról, a tőke globális történeti 
rendszeréről, amelyben élünk.

A középosztály és a középosztálybeliség összességében tehát egy 
ideológia, ami arra szolgál, hogy kibékítse, lenyugtassa és munkára 
fogja az uralomnak alávetett dolgozó osztályokat. Gátat vessen nekik, 
megfékezze a veszélyes osztályokat, egy középső, biztonsági sávval 
megakadályozza, hogy a zabolázatlan tömeg rátörhessen a burzsoá-
ziára, veszélybe sodorhassa kifinomult és elegáns életét, polgári jólé-
tét. Levezesse energiáikat, sőt biztonságos és a kapitalistáknak még 
hasznot is termelő mederbe terelje erejüket. Ez a baj a középosztállyal 
– pontosabban annak ideologikus konstrukciójával.

„Oszd meg és uralkodj!”: az uralkodó osztály és uralkodó gondolatai

Mégis, hogyan lehetséges mindez? A válasz nem magától értetődő. 
Érdemes először is visszatérnünk A német ideológiához, hogy lássuk: 
egy adott korszak uralkodó gondolatait akkor érthetjük meg, ha az 
uralkodó osztály gondolataiként, uralmukat biztosító ideológiákként 
fogjuk fel őket:

„Az uralkodó osztály gondolatai minden korszakban az uralkodó 
gondolatok, vagyis az az osztály, amely a társadalom uralkodó anyagi 
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amely az anyagi termelés eszközeit kezében tartja, ezzel egyszersmind 
a szellemi termelés eszközei fölött is rendelkezik, úgyhogy ezzel 
egyszersmind azoknak a gondolatai, akik híján vannak a szellemi 
termelés eszközeinek, átlagban neki vannak alávetve” (Marx–Engels 
[1845–1846] 1977, 45. – kiemelés az eredetiben).

Ez az alaphelyzet. Ha mármost azt a kérdést tesszük fel, hogy 
milyen feladatot lát el és milyen haszonnal kecsegtet az uralkodó 
osztály számára, ha a (bér)munkát elvégző alávetett osztály egy része 
megkülönbözteti magát a munkásosztálytól, hogy helyette náluk 
érdemesebbnek, nevezetesen középosztálybelinek higgye önmagát, 
máris jobban értjük a középosztály képzetének uralmi szerepét 
(Antal 2020a, 2020b). Ahogyan más esetben az „érdemes” és az 
„érdemtelen” szegények megkülönböztetésével, úgy itt középosztály 
és munkásosztály megkülönböztetésével, a tőkeviszony alávetett 
oldalán lévők erőinek megosztásával érhető el és biztosítható be az 
uralom.

E gondolatot tovább fűzve már Immanuel Wallerstein is felhívta a 
figyelmet arra, hogy e középosztály egy olyan állítólagos harmadik 
eleme az osztályszerkezetnek, amely a kizsákmányolás és az alávetés 
folyamatában alkalmas arra, hogy az uralkodó osztály általa ossza meg 
és uralja az alávetett osztályt, miközben elsajátítja annak többletmun-
káját (az e többletmunka által megtermelt értéket, az értéktöbbletet). 
A középosztály ideológiája eszerint egy eszköz az egymással antago-
nisztikus viszonyban álló osztályok küzdelmében, az „oszd meg és 
uralkodj!” játszmájában. Wallersteint idézem:

„Ez azt jelenti, hogy van egy középső szint, amely részesül az alul lévők 
kizsákmányolásából, ugyanakkor osztozik az alsó szinten lévőkkel 
abban, hogy együtt vannak kizsákmányolva a felül lévők által. Az ef-
fajta háromelemű szerkezet alapvetően stabilizálóan hat, miközben a 
kételemű lényegileg azzal fenyeget, hogy szétfeszíti a struktúrát. Nem 
azt állítjuk, hogy ez a három szint folyamatosan, minden pillanatban 
létezik. Pusztán azt, hogy a felül levők folyamatosan törekszenek e 
háromelemű szerkezet kialakítására és fenntartására annak érdeké-
ben, hogy megőrizhessék kiváltságaikat […]” (Wallerstein [1975] 
1979, 223.).

Másképpen fogalmazva:
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azon kísérlete körül forog, hogy létrehozzanak és fenntartsanak egy 
harmadik szintet ama kísérlettel szemben, hogy az elnyomott osztályok 
szétfeszítsék a valóságot, illetve annak észlelését” (Wallerstein [1975] 
1979, 224. – kiemelés az eredetiben).

E harmadik szint tulajdonképpen egy ütköző sáv, egy „pufferzóna”, 
ami hozzásegíti a keveseket, hogy kizsákmányolják a sokakat és 
közben uralkodjanak felettük. Azért teszik vonzóvá az alávetettek 
körében a középosztály ideologikus koncepcióját, hogy a (bér)mun-
kát ténylegesen elvégzők közül mind többen oda akarjanak tartozni, 
illetve eleve odatartozónak gondolják és vallják magukat – annak 
ellenére is, hogy ténylegesen továbbra is ők végzik el a (bér)munkát. 
Vagyis még annak ellenére is, hogy ténylegesen továbbra is dolgozók, 
(bér)munkások.

A középosztályt egy nagy és befogadó, jóléttel, szabadsággal és 
önrendelkezéssel jellemezhető közös és egyenlő térként rajzolják meg 
a számukra. Úgy festik le, hogy e középosztály egyenlőnek tűnjön a 
normalitással, a jó élettel. Az emberek ezt természetesen meg is értik, 
és mivel valóban szeretnének jól élni, elfogadják a középosztályt a jó 
élettel azonosító definíciót. Ezért aztán ha meg kell fogalmazniuk, mit 
jelent a számukra a középosztálybeliség, akkor azt válaszolják, amit 
ilyenformán az uralkodó ideológia (az uralkodó osztály uralkodó 
gondolata) már előírt nekik és amit ők már megtanultak: középosz-
tálybelinek lenni annyi, mint „jól élni” (Crăciun–Lipan 2020).

Ki tanította meg nekik? Hadas Weiss már könyve bevezetőjében 
sorolja az ideológia intézményes forrásait: közpolitikai intézetek, 
tanácsadó cégek, agytrösztök, fejlesztési ügynökségek, PR- és mar-
ketingvállalkozások, központi és kereskedelmi bankok, pénzügyi 
és adózási tanácsadással foglalkozó cégek, nagyvállalatok. És a nyo-
mukban természetesen pártok, politikusok, beszédírók, politikai 
marketingesek, spin doctorok, pénzügyi és politikai termékek, illetve 
szolgáltatások értékesítői (Weiss 2019). Vagyis arról van itt szó, ami-
ről már A német ideológiában is olvashattunk. Nevezetesen, hogy az 
uralkodó osztályon

„belül az egyik rész az illető osztály gondolkodóiként lép fel (az osz-
tály aktív konceptív ideológusaiként, akik ez osztály önmagáról táplált 
illúziójának kialakítását teszik fő megélhetési águkká), míg a többiek 
ezekhez a gondolatokhoz és illúziókhoz inkább passzív és receptív 
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nak és kevesebb idejük van ahhoz, hogy saját magukról illúziókat és 
gondolatokat alkossanak” (Marx–Engels [1845–1846] 1977, 46.).

Márpedig az uralkodó osztály e gondolkodói egyáltalán nem ké-
telkednek a középosztály létezésében. Gazdaságilag mindenekelőtt 
keresletet és piacot látnak benne, politikailag pedig elsősorban a 
parlamenti váltógazdaság, a liberális demokrácia társadalmi bázisa-
ként tekintenek rá.

A politika oldaláról: a polgári demokrácia garanciájaként  
felfogott középosztály

Miben áll a középosztály fétis jellege és mi ennek politikai titka? 
Mindenekelőtt az, hogy Barrington Moore híres tételét – miszerint 
„Burzsoák nélkül nincs demokrácia” (Moore 1966, 418.) – előbb 
csak a polgárokra és a polgárságra, majd a polgári középosztályra 
alkalmazták. Eszerint a középosztály, különösen pedig a széles és 
erős középosztály a demokrácia letéteményese, a szélsőséges politikai 
irányzatok megfékezésének garanciája, a polgári politika társadalmi 
bázisa és egyben eszménye (Lipset 1959, 1995 [1960]).

A középosztály polgári-kapitalista elmélete szerint a középosztály 
olyan társadalmi-politikai erő, amely kiáll a piacgazdaságnak és 
polgári demokráciának nevezett kapitalista osztályuralom mellett, 
ugyanakkor ellenerőt támaszt a radikális baloldal antikapitalista erő-
ivel szemben. Ezért magasztalják fel, remélik polgárosodását, növekvő 
erejét, szélesedését és mélyülését – és ezért élik meg kudarcnak, ha ez 
mégsem sikerül (Szalai 2020). Ha e középosztályt sajnálatos módon 
túl szűknek, túl gyengének, nem kellően polgárosultnak vagy egyál-
talán nem is létezőnek minősítik, akkor e gazdasági és politikai funk-
ciókat hiányolva egy széles, erős és polgári-polgárosult „biztonsági-
egészségügyi sávot”, „cordon sanitaire”-t kívánnak építeni munkások 
és tőkések közé. A polgári-kapitalista politikafelfogás lényegében ezt 
nevezi középosztálynak. Antal Attilának (2020a) tökéletesen igaza 
van: kérdéses minden olyan politika baloldalisága, amely úgymond 
„a középosztályt kívánja megszólítani”.
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A középosztály gazdaságilag és pénzügyileg piacot és fizetőképes 
keresletet jelent. Individualizált fogyasztókat, akik bekapcsolhatók 
a tőke vég nélküli felhalmozásának globális, nagyrészt pénzügyi 
közvetítőintézményeken keresztül zajló folyamatába. E középosztály 
az, amelynek „el lehet adni” diákhitelt, élet- és balesetbiztosítást, 
jármű- és lakáskölcsönt, magánnyugdíj-pénztári előtakarékosságot 
és kreditkártyát, jelzálog- és áruhitelt, magánegészségügyi és magán-
iskolai ellátást, idősgondozási, ápolási és gondoskodási szolgáltatáso-
kat, a gyerekek különóráit és táboroztatását – és e sor még hosszan 
folytatható volna. A piac keresleti oldala, ahol értékesíteni lehet e 
termékeket és szolgáltatásokat.

Ami ugyanis a képzelt középosztálybeli oldalán állandósult befek-
tetést jelent, áldozat- és kockázatvállalást igényel, az a másik oldalon 
profitorientált szolgáltatás igénybevételét jelenti: nyereséget termel 
valaki másnak. Erről szól az egzisztencia mennyiségi oldalának 
állandó számolgatása, esélyek és kockázatok, költségek és hasznok, 
nyereségek és veszteségek, előnyök és hátrányok, díjak és kamatok, 
árak és bérek, árfolyamok és hozamok, opciók és részesedések, já-
rulékok és járadékok folyamatos mérlegelése. Ami az egyik oldalon 
folyamatos beruházást jelent diplomák, lakások, tulajdonelemek, 
ingóságok és ingatlanok megszerzésébe, házasságok és párkapcsola-
tok működtetésébe, családi, baráti és kollegiális viszonyok ápolásába, 
megtakarítások és kölcsönök menedzselésébe, a test és a lélek egész-
ségének megőrzésébe, illetve visszanyerésébe, az a másik oldalon 
üzlet, ami hozzájárul a tőke szüntelen felhalmozásához helyben és 
világszinten egyaránt.

A pénzügyi közvetítőrendszer kivirágzása és ezzel egyidejűleg a 
pénzpiacok kibővülése és globálissá terebélyesedése, a kapitalista 
világgazdaság hetvenes–nyolcvanas évek óta zajló financializációja 
tehát az elmúlt négy-öt évtizedben egyre sűrűbben szövött, finom 
hálóval vette körbe és vonta be a dolgozókat a tőkefelhalmozás glo-
bális rendszerébe. A köznyelvben ezt neoliberális globalizációnak 
nevezzük, ténylegesen azonban e folyamat nem más, mint a kapita-
lista világrendszer hetvenes években kibontakozó válságának egyfajta 
„megoldása”, pontosabban a probléma eltolása-elhalasztása, a válság 
elodázása. Ez a tőkefelhalmozás és a nyereségtermelés folytatása más 
eszközökkel, a felhalmozás feltételeinek „térbeli-időbeli kiigazítása” 
(spatio-temporal fix – Harvey 2003; Arrighi 2004).
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ban, amikor a reálgazdaság, azaz a termelés és a kereskedelem nyere-
ségessége lecsökken, a tőke magasabb megtérülést keresve (és találva) 
a pénzpiacokra „menekül”. E hosszabb távon ciklikusan visszatérő 
időszak a financializáció korszaka; ekkor a pénzpiaci megtérülés fel-
tornászott szintje „oldja meg”, pontosabban tolja-halasztja el a globális 
tőkerendszer válságát, hárítja el időlegesen a tőkefelhalmozás elől a 
korlátokat (Arrighi [1994] 2010). A financializációhoz természetesen 
tőkebarát állami intézkedésekre is szükség van, mások mellett a pénz-
piacok szabályozásának leépítésére (deregulációjára), e (pénz)piacok 
világszintű összekapcsolására és felszabadítására (globalizációjára és 
liberalizációjára), valamint a magánosításra (privatizációra), ami a 
profit magánelsajátítását (a tőke magánfelhalmozását) könnyíti meg 
(Brenner 2006, 2017).

A középosztályt – az így megnevezett bővülő (pénz)piacokat és 
növekvő keresletet – részint tehát az a folyamat alakította az elmúlt 
évtizedekben, amely a financializáció alig látható, finom szövedéké-
vel mind többeket hálózott és vont be a pénzpiacokon keresztül a 
tőkefelhalmozás globális körfolyamataiba. E középosztálybeliek ter-
melőként, de különösen fogyasztóként keresletet támasztanak, profit-
orientált szolgáltatásokat vesznek igénybe, ezzel pedig hozzájárulnak 
mások nyereségének előállításához, tőkéjének felhalmozásához.  
A termelés, a tulajdon, a fogyasztás és a pénzpiacok folyamatai nem 
korlátozódnak egy-egy nemzetállam területére. E viszonyok a nem-
zetállami határokat teljes természetességgel keresztbe-kasul átszelő, 
transznacionálisan szerveződő, globális folyamatok. A tőkelogika 
immár rajtuk keresztül és általuk érvényesül – helyben és világszinten 
egyaránt. (Arról, hogy Magyarországon kik építették ki és hogyan 
uralták a pénzügyi kapitalizmus intézményrendszerét, nemrégiben 
[2019] Sebők Miklós közölt egy nagyon tanulságos monográfiát.)

A tőkés világrendszer neoliberális globalizációja aláásta a hagyomá-
nyos tisztviselői szakmákat, és jelentős részüket bullshit munkákká 
fokozta le vagy tördelte szét (Graeber [2018] 2020). Ahogyan a 
hetvenes–nyolcvanas évektől előbb meggyengítette és szétforgá-
csolta a munkásosztályt, úgy valamivel később – de különösen 2008 
után – a korábban stabilnak mutatkozó professzionális-menedzseri 
osztályt (a PMO-t) is ledarálta (Ehrenreich–Ehrenreich 2013). Az 
eredmény a PMO polarizációja, a klasszikus tisztviselői feladatkörök 
nagy részének leértékelése. A PMO neoliberális átalakuláshoz jobban 
alkalmazkodni képes csoportjai is kiszolgáltatottabbá váltak (ezek 
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7inkább a menedzserek, ha a fogalomalkotás két összetevőjét vesszük 

alapul), a szakértelmiség (professionals) több csoportja, szakmájának-
hivatásának alapja és az ehhez kapcsolódó ethos eközben jelentősen 
meggyengült. E dezintegrációt előidéző logika ugyanaz, mint ami a 
(bér)munkások osztályának munka- és létfeltételeit is aláásta, csak 
immár a PMO-t érte utol (Ehrenreich–Ehrenreich 2013). E polari-
záció és szétforgácsolódás a PMO-n belüli feszültségeket is alaposan 
kiélezte (Frost 2019; Winant 2019; Kyeyune 2020; Liu 2021).

A tőke e folyamatos felhalmozásra törekvő logikája összességében 
tehát nem változott meg a hetvenes–nyolcvanas évek óta. Pusztán 
annyi történt, hogy immár új formákban, új intézményeken, új viszo-
nyokon és új folyamatokon keresztül is érvényesül (Harvey [1990] 
2013). Nevezhetjük ugyan e korszakot későmodernitásnak, kései 
kapitalizmusnak, posztmodern kapitalizmusnak, pénzügyi kapita-
lizmusnak, neoliberális kapitalizmusnak, neoliberális korszaknak és 
másképpen is, a tőke alapvető logikája ugyanaz maradt. A kapitaliz-
mus hajlandó mindent megváltoztatni maga körül, hogy „motorja” 
– az érték és a tőke szüntelen felhalmozása mások kisemmizése által 
– érintetlen maradhasson. Még ha újnak ható álruhákat ölt is magára, 
végső soron ez ugyanaz a kapitalizmus ( Jameson [1991] 2010; Fisher 
[2009] 2020; Sebők 2019; Kiss 2021).

Ahogyan Wallerstein is írja:

„Túlzottan leegyszerűsítve, a kapitalizmus egy olyan rendszer, amiben 
a proletárok [által megtermelt] értéktöbbletet a burzsoák sajátítják el. 
Ha e proletár egy másik országban van a burzsoához képest, akkor 
az elsajátítás folyamatának egyik mechanizmusa az államhatárokon 
átívelő áramlások szabályozásának befolyásolása. Ennek következ-
ményei az »egyenlőtlen fejlődés« mintázatai, amelyeket a centrum, 
a félperiféria és a periféria fogalmai foglalnak össze. Ezek az intellektu-
ális eszközök segítenek nekünk elemezni a kapitalista világgazdaság 
osztálykonfliktusainak különböző formáit” (Wallerstein 1979, 293. 
– kiemelés az eredetiben).

Proletárok? Burzsoák? Nem avítt és elavult, a valóságról lekésett 
fogalmak ezek? Nem azok. A befektetéseiket egész életükön át, 
mindennapi életük minden szegletében menedzselő „wannabe kö-
zéposztálybeliek” javarésze valójában ma sem más, mint bérből vagy 
fizetésből élő dolgozó. Hiába tekintenek magukra befektetőkként, 
startupperként, saját brandjüket menedzselő, önfoglalkoztató vállal-
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8 kozókként, és hiába tekintenek mások is így rájuk, ha végső soron 

elsődlegesen nem járadékból vagy profitból, hanem munkaerejük el-
adásából élnek. Világszinten olyan (bér)munkások százmillióiról van 
itt szó, akiket ma sem túlzás proletároknak nevezni, hiszen lényegében 
nincsen egyéb termelőeszközük, mint tulajdon munkaerejük és mun-
kaidejük, életerejük és életidejük, amit el tudnak adni. E proletárok, 
akik magukévá tették a befektetésekre alapozott önrendelkezés kapi-
talista ideológiáját, hiába tekintenek magukra középosztálybeliekként, 
ettől még nem válnak azzá. Ténylegesen – ahogyan ezt Hadas Weiss 
hangsúlyozza – sohasem voltak középosztálybeliek.

A pénzügyileg szervezett kapitalizmusban mindenkinek alaposan 
meg kell fizetnie ezért az illúzióért, hiszen – ahogy a Kaméleon c. film 
mottóban idézett főszereplője is mondja – „…az illúzió drága mulat-
ság…”. Kérdés csak az, hogy kinek éri meg még így is.
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„Amerikai anzix másodszor”

Kovács Keve a Szegedi Egyetem Pedagógusképző karának művész-
tanára, és – nem mellékesen – gyakorló üvegablak-tervező művész. 
Vizuális világát a geometrikus formák és a történeti asszociációk egy-
másra egymásba játszatása teremti meg. Nem romantikus historizáló 
ő; a geometrikus formák keménysége inkább kritikai attitűdjéről 
árulkodik, amelyet a történeti érdeklődés csak kiegészíti és konkre-
tizál: szituál. Ám a színes, nagy üvegtáblákat nem elég megtervezni, 
a kivitelezés pedig – a feladat természetéből adódóan – költséges. 
Gazdag mecénások, komoly anyagi háttér kell hozzá. Talán ez is 
magyarázza, hogy Kovács Keve újabban metszeteket is készít – azaz 
a költséges műfajtól az egyik legolcsóbb és legősibb gyakorlat felé 
fordul figyelme. 

Metszetei sok rokonságot mutatnak üvegtáblái formavilágával.  
A geometrikus formák a metszetekben is jelen vannak, de történeti 
érdeklődése itt talán erőteljesebben érvényesül, aktuálisabb, és ma-
gára veszi a kritikai funkciók számottevő részét. Ez mozgékonyságot 
visz kompozícióiba, sőt újabb dolgai, mint a mostani „Amerikai anzix 
másodszor” is egyre jobban élnek a grafikai megoldások lehetősé-
geivel. Az „anzix” darabjaiban a geometrikus elemek, a klasszikus 
halálmotívumok (csontvázak, koponyák) és a tömegkultúra képi jelei 
úgy állnak kompozícióba, hogy összekapcsolódnak a metszettechnika 
felületkezelési lehetőségeivel. Utóbbiak nem pusztán az absztrakciót 
szolgálják itt, de formaelemként „lágyítják” a geometrikus kemény-
séget, növelik a képek „elbeszélhetőségét”. (Nagy üvegtáblákban, 
amelyeknek nemcsak formákat, de fényt is kell közvetíteniük, ezek a 
kis műfogások nem igazán „élnének”.)

Az „Amerikai anzix másodszor” történeti szociológiai jelzései 
határozottak és világosak. A tömegkultúra kellékeit veszik át: fejek, 
maszkok, filmfigurák vagy éppen reklámszereplők (pl. Popeye) kom-
pozíción belüli emblémákká válnak. A kommerciális filmiparra való 
képi utalások egyszerre történeti jellemzések és a kritika motívumai. 
A tömegkultúra képi világát ma az élvezetgeneráló s élvezetet kielégítő 
hamis realitás szociológiája uralja. A „valóság” megsemmisül és hamis, 
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2 pszeudovalóság lép a helyére. A metszetek halálmotívumai (kopo-

nyák, csontvázak, stb.), mint erőteljes és archaikus jelzések, e helyzet 
aláaknázottságára, veszélyeire figyelmeztetnek. A kritika képi jelzései.

Korunk jellegzetessége a hamis realitás ipari méretű termelése és 
fogyasztása, fogyasztásra való folyamatos fölkínálása. A hamisság az 
élet alapjainak folyamatszerű fölszámolása, strukturális átkódolása. 
A „Csillagok háborúját” vagy a reklámfigurákat megidéző „Amerikai 
anzix másodszor” darabjai, rájuk vetítvén a halál motívumait, ezt a 
perspektívát nyitják meg a képek „olvasói” előtt.

 
(Lengyel András)
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A tulok

 Az értelmiség mozgástere a munkásmozgalmi szub-
kultúrában

Nyár végén megjelent József Attila-monográfiámban a költő gyer-
mek- és ifjúkorát, a pályakezdés éveit, a költői felkészülés korszakát 
dolgoztam föl.1 A második kötet egy pálya szélére szorított kisértel-
miségi útját kíséri végig, aki ebben a marginális helyzetben hozta 
létre a 20. századi magyar költészet egyik csúcsteljesítményét. Jelen 
cikkben az érett korszakot bemutató második kötet elméleti-mód-
szertani megalapozására törekszem. Célszerű első lépésként képlet 
formájában rögzíteni a gondolatmenetet. Mindvégig két totalitás 
áll majd egymással szemben. Egy szubjektív totalitás, a József Attila 
alakjában megtestesült értelmiségi egyfelől, és egy objektív társadalmi 
totalitás, a munkásmozgalmi szubkultúra másfelől. Előadásom tárgya 
a két totalitás találkozása, érintkezésbe lépése, kapcsolata, a folyamat, 
amelynek során egymást részlegesen átfedik, s amelynek során konf-
liktusaik is kibontakoznak. 

Annak, hogy valakit értelmiséginek minősítsünk, egyik legalap-
vetőbb feltétele, hogy az adott személy minél gazdagabb és minél 
minőségibb kulturális tőkével rendelkezzék, és ezt a felhalmozott 
értéktöbbletet befektesse. József Attila esetében ez a kritérium a 
húszas évek vége felé hiánytalanul teljesült. Tetemes, hatékony mű-
veltsége bizonyos kivételekkel polgári arculatú volt. Az elsődleges, 
egzisztenciális szintet, a konjunktív tapasztalati tudást2 a szegénység 
kultúrája képezte, amely a ferencvárosi utcagyerekre ragadt rá élete 
első éveiben, és amelyet nevelődése során 1920-tól kezdve hosszú 
ideig sikeresen elfojtott nővére és gyámja polgári közegének hatása, 
a makói pártfogók vidéki értelmiségi körének befolyása, az elvégzett 
iskolákban elsajátított tudás, amit Mannheim Károly „műveltségi kul-
túrának” nevez.3 Érintkezésbe lépett a népi kultúra archaikus elemei-
vel is, öcsödi lelenc évei alatt vagy a szabadszállási rokonoknál történt 
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0 időzései során, s ezt a folklórral kapcsolatos műveltségi elemekkel 

(iskolában tanult gyermekdalok) gazdagította a pályakezdése éveiben. 
Polgári műveltsége rendkívül heterogén összetevőkből épült föl. 

Egymásra rétegeződtek benne az iskolai oktatás folyamatában az 
elemi iskolától a polgárin és a gimnáziumon át az egyetemi képzésig 
bezárólag szerzett ismeretek, a vallási nevelés hozadéka, a húszas 
éveket átható közfelfogás (Trianon-élmény, a keresztény kurzus 
intenzív antiliberális és antiszocialista propagandája) éppúgy, mint 
a Makón egyre erőteljesebben érvényesülő liberális-szabadkőműves 
szabadgondolkodás eszméi, az irodalmi-kulturális modernség ízlése 
és értékrendje, majd az anarchizmus tanai, az avantgárd lázadás hul-
lámai, a szocialista gondolkodás különféle változatai. 

Polgári műveltségen tehát művelődési tartalmak konglomerátu-
mát kell értenünk, amelyet nemcsak heterogenitás, hanem belső 
antagonizmusok, egymással nehezen összeférő, egymást taszító 
elemek tagoltak. Ez az elegy szabadon, spontán természetességgel 
állt össze és módosította összetevőit aszerint, hogy a társadalmi 
beilleszkedés kötelező gyakorlatai (életmódváltás, iskolai kötelmek, 
a kíváncsiság mozgatta szellemi kalandok, a tekintélyek követéséből 
eredő irányválasztások, ideiglenes vagy tartósabb elköteleződések) 
milyen, változó arculatot adtak neki. Ennek a műveltségi kultúrának 
a mindenkori lerakódásait tanulmányozhatjuk a fiatal költő szellemi 
térképén. A korszak végére már biztonságosan meg lehet jelölni egy 
alapirányt, amelyben a kibontakozás végbement, de 1927-ben még 
ennek kimenetele nehezen lett volna megjósolható, a rendszerkritikus 
alapbeállítottság mellett ekkor még nem kisebb eséllyel választhatta 
volna a költő a polgári ellenzékiség magatartását (Vágó Márta-szere-
lem), és az ezzel diametrálisan ellentétes népi irányt (Bartha Miklós 
Társaság). Egzisztenciális súlyú, sorsszerű, az egész további pályára 
kiható választás kijelölte útja a húszas évek végén szilárdult meg.

Értelmiségi pálya volt, amelyen a felkészülés éveiben megszerzett 
szellemi talentumait kamatoztathatta, és amelyen addigi pályája 
során megszerzett pozíciójából indulhatott útja újabb állomásai 
felé. Értelmiségi, mint olyan, azonban nem létezik. Csak orvosok, 
tanárok, művészek, ügyvédek, papok vannak, vagy ezek junior vál-
tozatai: diákok, növendékek, állást kereső vagy állásukat vesztett 
szabadfoglalkozásúak. József Attila mindenekelőtt és elsősorban 
lírikusként kereste a helyét a társadalomban. Minden lépését ennek 
az ambíciónak rendelte alá, vagy legalább ezzel hangolta össze. Mire 
érett korszakának küszöbére érkezett, már két-három kötet volt a 
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nyekkel létesített kapcsolatokat, szerkesztőségekbe, orgánumokba 
volt bejáratos, szereplési lehetőségek nyíltak meg előtte. Interjúkban 
bemutatkozhatott, verseivel sikereket ért el vagy éppen botrányok 
középpontjába került. Bírálatokban, méltatásokban tették mérlegre 
teljesítményét. Kapcsolataival és szereplései révén jól körvonalazha-
tó módon láthatóvá vált hovatartozása, sejthetők voltak az irányok, 
amelyek felé tartott.  

Ezen a ponton hajtunk végre egy ugrást, amelynek révén az eddigi 
madártávlatnál sokkal közelebbről vehetjük szemügyre az értelmi-
ségi József Attila helyzetét és gyakorlatát. Az ugráshoz Mannheim 
Károly contagio, illetve Pierre Bourdieu habitus fogalmát vesszük 
igénybe. Mannheim a megismerés fogalmának kitágítása érdeké-
ben alkalmazza a contagio terminust. A tudásszociológia atyja arra 
figyelmeztet, hogy a megismerés egyik változata az, amikor valamit 
megérintünk, megtapintunk, tehát testi érintkezés révén vesszük 
birtokba. A megismerésnek ezt az aspektusát azért érdemes kidom-
borítani, mert az írástudókról szólva a kutatás hajlamos a szellemi, 
intellektuális oldal egyoldalú érvényesítésére, mintha az értelmiségi 
magatartást a szellemi tájékozódás szublimált tartalmai, tudományos 
belátások, ideológiai beállítódás szabályoznák. Holott az értelmiségi 
is emberből van, s ezért magatartását igen nagy mértékben az a körül-
mény szabja meg, hogy milyen materiális tudása van az őt körülvevő 
világról, milyen egzisztenciális meghatározások korlátozzák vagy 
segítik elő mindennapi életét.4 Bourdieu pedig a habitus fogalmának 
magyarázata során kijelenti, hogy „nous apprenons par corps”, azaz: 
a testünkkel ismerünk meg. „A társadalmi rend a testekbe íródik bele 
többé-kevésbé drámai, folyamatos konfrontáció során.”5 Hogy tehát 
valaki hogyan éli meg értelmiségi mivoltát, a környezetben való testi 
jelenlét során dől el. Az írástudó lehet, hogy az igazságra függeszti 
tekintetét, de szellemi mozgását egy meghatározott talajon, adott 
légkörben, jól leírható kontextus szabályai szerint végzi. 

Márpedig ha így vesszük szemügyre az érett korszakába lépő 
költőnket, akkor ehhez Kosztolányi egyik Esti Kornél-novelláját, a 
Barkochbát érdemes idéznünk, amelynek rejtett főhőse Jancsi János, 
azaz József Attila volt: „megpróbált mindent a világon. Dolgozott, 
tanult is, de minthogy kéziratai éveken át nem találtak gazdát, meg-
értette, hogy nincs rá szükség, és félreállt. Most a Szíriusz-kávéházba 
jár. Ebből áll társadalmi élete. Itt találkozik kitűnő kortársaival, Her-
náddal, a nagy tehetségű regényíróval, aki regényeit nem tudja kiadni. 
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akadt, hogy megbírálhassa, Baltazárral, a nagy tehetségű lapszerkesz-
tővel, akinek nincs lapja. […] Mit csinálnak a munkanélküli írók? 
[…] Kitartóságuk folytán a régi végsebességgel haladnak. Mozognak 
bennük a szavak, melyek egyébként nagy alkotásokat szolgálhattak 
volna, túlburjánoznak az érzésen, a gondolaton, s egy központi 
irányító és fékező erő híján kitörnek szokott pályájukból, föllázad-
nak, követelik a maguk jogát. Ezek a szavak önálló életet kezdenek 
élni, akár a sokáig hevertetett szerszámok, az unatkozó kalapácsok, 
melyek egyszerre csak kiugranak szerszámládájukból, és összevissza 
kalapálnak mindent, vagy az érdemtelenül mellőzött gyaluk, melyek 
kétségbeesésükben a mester keze nélkül ide-oda futkosnak és sikla-
nak, s őrjöngve gyalulgatják a falat, a szőnyeget, a tükröt, amit érnek.”6 

 A Nyugat nemzedék befutott költője tehát fölöslegesnek, perspek-
tíva nélkül tengődő szellemi munkanélkülieknek látja a Sirius kávéház 
senki földjén céltalanul lézengő, értékes szellemi tőkéjüket elpocsé-
koló fiatalok közösségét. A nihilista, illúziótlan ifjú értelmiségről 
készült látlelet pontos, de csak kívülről szemlélve helytálló. A Japán 
kávéházban egy fekete és egy pohár víz mellett naphosszat ücsörgő 
munkanélküli intelligencia egy részének másik, titkos életéről Esti 
Kornélnak nem voltak tapasztalatai. Éles szemmel vette észre, hogy 
Jancsi János vár valamire: „Rövid életének hosszú éveit azzal töltötte 
el, hogy várakozott. Várt arra, hogy a nap feljöjjön, aztán arra várt, 
hogy a nap lenyugodjék. De hogy miért várt arra vagy erre, azt maga 
se tudta volna megmagyarázni. A várakozástól voltaképp semmit se 
várt. Olykor várt a villamosokra és a társaskocsikra is. Beült a megál-
lóhelyek üvegkalitkájába. Nézte, hogy halad el orra előtt tíz-tizenöt 
kocsi. Aztán, mint aki valamit elintézett, fölkelt és tovább-ballagott 
egy céltalan cél felé. Végül rendszerint a Szíriusz zátonyán feneklett 
meg, ahol barátai tanyáztak, a háború utáni nemzedék tagjai, akik 
feleslegessé vált életükkel fizetnek”.7 Esti tanúja volt ennek a várako-
zásnak, épp csak azt nem értette meg, mire vár fiatal barátja társaival 
együtt. S arról sem látszott tudni, hogy a fellázadt szavak olyan 
mondatokká és gondolatmenetekké épültek ki, amelyek nagyon is 
tudatosan, célirányosan romboltak, hogy aztán valami kedvükre való 
építmény falait húzzák föl.

A húszas–harmincas évek fordulójának radikalizálódott fiataljai 
(Nagy Lajos, Kodolányi, Illyés, Radnóti, Vas és mások) ugyanis a 
történelmi pillanatra vártak, amikor a világválság rádönti a falakat 
a fennálló rendszerre, s eljön számukra a történelmi cselekvés ideje. 
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nemzedéktársaival, utólag így leplezte le a kávéházi bohém értel-
miségiek titkolt másik arcát, célkeresztjébe Attila barátját állítva: 
„Szélsőbaloldali volt József Attila, lenézte a szocdemeket, télről-télre 
a Japán-kávéházban, zsidó elvtársaival a kivégzendő magyar írók, köl-
tők, »fasiszta kutyák« fekete listáját [állította össze]: kiket állítanak 
fal mellé. Én nem panaszkodhatok, nekem megkegyelmezett József 
Attila, mint afféle valódi népfinak, beszámíthatatlan, megbízhatatlan, 
öntudatlan költőnek, csak a Jeges-tengerbe, a Novoja Zemljára akart 
száműzetni.”8 Úgy látszik, Esti figyelme kihagyhatott, amikor azt írta, 
hogy „csak üldögélnek. Nem panaszkodnak ezek, nem gúnyolód-
nak, nem lázonganak. Ehhez is elfogultság kell, hit és erő”,9 mert az 
ifjú titánok ezek szerint nagyon is lázongtak, ha hinni lehet Erdélyi 
emlékezetének. 

Nyilvánvaló rosszhiszeműség aknázza alá a végletesen elfogult, 
halott költőtársának poszthumusz dicsőségét elirigylő pályatárs visz-
szatekintésének a hitelét, de az bizonyos, hogy a vitatkozó, sakkozó, 
szójátékokba belevesző fiatalok egy részének volt másik, korántsem 
léha vagy rezignált arca is, mint amivel Esti Kornélnak bemutatkoz-
tak. Nemcsak a „mosolygó merénylő” Illyés, de a tőkét döntögető 
József Attila, vagy az ambivalens mozgalmi tapasztalatait A befejezet-
len mondatban megosztó Déry Tibor is érintkezett más körökkel is, 
habitusát megmerítette olyan közegben is, amelyből egészen eltérő 
tapasztalatokat halászott ki. A harmincas évek elejének fiatal költői 
nemcsak sakkban vagy szójátékokban igyekeztek legyőzni társaikat, 
abban is versengtek, ki fogja újra eljátszani Petőfi szerepét, ha üt az 
óra. 

A felsoroltak fiatal, sokszor még nem kész vagy már kisiklott pályájú 
értelmiségiek voltak, akik szakítottak jómódú polgári családjukkal 
(Déry), vagy a pusztai (Illyés), falusi (Erdélyi), külvárosi ( József 
Attila) szegénységből próbáltak tehetségüknél fogva kiemelkedni, 
vagy szűkösebb kispolgári életviszonyaiknak fölébe kerülni (Fenyő 
László), befutni a siker kikötőjébe, rendszeres, jövedelmezőbb 
megélhetésre szert tenni. Művészi, közírói hivatástudatukat igye-
keztek összehangolni valamilyen konszolidáltabb foglalkozással, 
pénzkeresettel. Addig is, amíg erre a fordulatra vártak vagy készültek, 
élték a bohém fiatal értelmiségiek sivár kávéházi életét, ahogy ez a 
Barkochbában jól le van írva. 

A habitus a contagio során a bőrén érzi meg, hogy a benne felhal-
mozott tudást nincs hová befektetnie, a tikkasztó sivatagi levegőt 
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rózsaliget, hanem a senki földje, nem számíthat arra, hogy segély-
kérésére és hívására válasz érkezik, s ebből jól érzékeli, milyen az, 
amikor magunkra vagyunk hagyva, izolálódtunk embertársainktól. 
Kosztolányi nagy empátiával éli át novellájában Jancsi János gyökér-
telenségét, amelyet Mannheim a tudásszociológia nyelvén „szabadon 
lebegés”-ként határoz meg.10 József Attila ezt már évekkel korábban 
kimondta: „Hogyha nem kell senkinek, / hát az ördög veszi meg.” 
És még egyértelműbben: „Ha kell, embert is ölök.” Később nem is 
egyszer nyomatékosítja is ezt az elkeseredésből adódó eltökéltséget: 
„Ahol nincsen villanylámpa, / gyújtsd a burzsujt gyertyalángra.”  
A Számvetésben: „rajtam már csak a fegyver foghat.” A szabadon le-
begés érzése tehát a Jancsi Jánosokban kitermeli a lázadó indulatot.  
A szabadon lebegő értelmiségi lét a radikalizmus melegágya.  

Aki szabadon lebeg, közösséget keres, amelyben gyökeret verhetne. 
Aki gyökértelen, az szövetségkötésre törekszik olyanokkal, akik hozzá 
hasonlóan gondolkodnak. A várakozás, amelyről Esti Kornél beszél, 
így tartalommal telik meg. A történelmi fordulatig hátralévő időt 
hasznosítani kell, a felkészülésre kell fordítani. Ezen a ponton értelme-
sen, rendeltetésüknek megfelelően újra működésbe léptethetik sokáig 
hevertetett szellemi szerszámaikat, a gondolat unatkozó kalapácsait, 
az intellektus érdemtelenül mellőzött gyaluit. A nagy történelmi 
esemény véghezvitelére ugyanis, amely mindennek értelmet ad, 
alkalmassá kell tenni, edzésben kell tartani a hatalmas, de képzetlen, 
nyers tömegerőt. Itt találtak a maguk számára méltó feladatot a Sirius 
kávéház boldogtalan lézengői, köztük az a Jancsi János, aki képes volt 
még élettársa öngyilkossági kísérletét is a barkochba kérdezz-felelek 
játékának tárgyává tenni. 

Esti Kornélt a Sirius kávéházban cinikus, frivol, blazírt fiatal értel-
miségi arcok vették körül, akik a nihilizmusig menő kétségbeesett, 
fékevesztett játékossággal töltötték idejüket. Ironikus attitűdökkel, 
hetvenkedéssel, egymás cukkolásával, a kompetenciák fitogtatásá-
val, a játékszabályokat nem mindig betartó versengéssel szembesült. 
Nagy meglepetés érte volna azonban Estit, ha egy nyári hétvégén 
ellátogatott volna a gödi Duna-partra, vagy ha valamelyik este kivil-
lamosozott volna Angyalföldre vagy Rákospalotára. Ugyanezen ifjak 
közül jó néhánnyal összefuthatott volna valamilyen féllegális vagy 
illegális szemináriumon, Jancsi Jánossal bizonyosan. Elcsodálkoz-
hatott volna, milyen felszabadultan, visszaszerzett önbizalommal, 
önmaga fontosságába vetett hittel éli bele magát a bohém értelmiségi 
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sugárzó szerepébe. 
Az „összevissza-olvasásairól”11 Vágó Márta által felvillantott ked-

vezőtlen Röntgen-pillanatkép után a költő a marxizmus klasszikus 
szövegeit szisztematikusan és alaposan, zseniális érzékenységgel 
sajátította el, és naprakész tudással rendelkezett a munkásoktatásban 
felhasznált német és magyar nyelven hozzáférhető ismeretanyagról is. 
Kéziratos hagyatékában szerencsére fennmaradt egy [Tanulmányunk 
három] címet viselő fogalmazvány, amelynek alapján bepillantást 
nyerhetünk abba, hogy milyen katekizmus-szerű ismereteket adott 
át a költő munkás hallgatóságának a legális, féllegális és illegális sze-
mináriumokon.12 

Az ideológiai képzés és tréning más mozgalmak számára sem volt 
ismeretlen. A marxista munkásmozgalmak azonban olyan alakzatnak 
tekintették magukat, amelyek szilárd elméleti-bölcseleti alapokon 
nyugvó eszmerendszer alapján végzik tevékenységüket. A tudomá-
nyos szocializmus alapvető tanaiba tehát bele kellett avatniuk az őket 
követő közvéleményt. Nem nélkülözhették tehát jól felkészült elmé-
leti szakemberek közreműködését. Az adott történelmi helyzetben 
az egész munkásmozgalmi baloldal, tehát a szociáldemokraták és a 
kommunisták egyaránt szűkölködtek jól felkészült szakemberekben, 
akik járatosak voltak a marxista tanokban, beszéltek vagy olvastak 
idegen nyelveken, rendelkeztek jó előadókészséggel és vállalták a 
kockázatot, hogy tevékenyen részt vegyenek a munkástömegek 
politikai, ideológiai, elméleti nevelésében. A pártelitek, a szocialista 
vezetők és a hivatásos forradalmárok egyaránt igyekeztek szert tenni 
olyan értelmiségiekre, akik írásaikkal, előadásaikkal, szemináriumve-
zetéssel hajlandók voltak részt venni a pártok kulturális programjainak 
megvalósításában. 

A fiatal intellektuelek közül, akik nem tudtak egzisztenciát terem-
teni, helyzetükkel elégedetlenek voltak, csalódtak az államban és 
társadalomban, amely megnehezítette számukra a kenyérkeresetet, 
könnyebb volt új híveket toborozni, mint az idősebb, megállapodot-
tabb generációk tagjai között. Az anarchistákkal szimpatizáló József 
Attilára legkésőbb bécsi, majd párizsi emigrációja idején felfigyeltek 
a szocialisták is és a kommunisták is. Párizsban már majdnem kötél-
nek állt, de hazatérése után még tett egy-két vargabetűt, érte néhány 
csalódás, mire elkötelezte magát a forradalmi munkásmozgalom 
mellett. Sándor Pál, az illegális kommunista párt vezetőségének tag-
ja, a Társadalmi Szemle szerkesztője világosan fogalmaz: „Szűkében 
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mináriumokon résztvevő, fejlettebb és értelmesebb elvtársakat önálló 
előadókká képezzük ki. Így akadt meg egyes elvtársak szeme 1929–30 
táján József Attilán. Hogy milyen okos, éles eszű, művelt fiatalember 
volt, azt sokan megírták. Hozzá kell tenni elmélyült tájékozottságát a 
marxista irodalomban. Ismeretei már abban az időben túlhaladták a 
szokványos brosúra-műveltséget. Alaposan tanulmányozta a Kapitalt, 
sőt belekapott Hegel műveinek olvasásába is. Eljutott hozzá a tiltott 
irodalom egy-egy agyonolvasott példánya (Lenin: Állam és forra-
dalom, Imperializmus stb.). Átlagon felüli tudása, találó fejtegetései, 
hasznos felszólalásai arra késztették a baloldali előadások szervezőit, 
hogy bekapcsolják a propaganda munkájába.”13  

És mit kapott cserébe tanításáért? Korántsem Moszkva guruló 
rubeljeit, mint a hivatalos propaganda sugallta. Ennél talán érté-
kesebbet. Munkás hallgatói, akik maguk sem bővelkednek anyagi 
javakban, megkínálják grízgaluskával, megosztották vele fél görög-
dinnyéjüket, összeadták a villamosjegy árát, hogy éjnek évadján ne 
kelljen hazagyalogolnia a távoli Székely Bertalan utcába. Szeretettel, 
érdeklődéssel vették körül, elismerték tudását. „Tartozom valahová” – 
hirdette boldogan élettársának, barátainak.14 A szabadon lebegés szé-
dülete megszűnt, Jancsi János szilárd talajt érzett a lába alatt: „Hogy 
Attila lelkiállapota ebben az időben milyen volt, csak az tudja, aki 
valaha is érezte, hogy mit jelent a tanulni vágyó munkások szeretete. 
Megszűnik a lebegés, mert felelősséget érez az osztállyal szemben. 
A szeretetlenség érzete, ami oly sokszor uralta Attilát, feloldódott, 
hiszen az édesanyját ott találta meg a grízes tésztát osztogató prole-
tárasszonyban.”15   

A folytatás hamar lerombolta a kezdeti eufóriát. Hogy nem is 
olyan sokkal később mindez mivé fajult? Ha ezt meg akarjuk érte-
ni, tudomásul kell vennünk, hogy a forradalmi munkásmozgalom 
mellett elkötelezett értelmiségi szükségképpen hübriszt követett el. 
József Attila ezt felsőfokon cselekedte meg. Felfogása szerint egy új 
világ csak akkor építhető fel sikeresen, ha az uralomra kerülő pro-
letariátus kialakítja saját kultúráját is. Ez lenne a proletárkultúra, s 
rövidítve talán még ismerősebb kifejezés: proletkult. Csakhogy nem 
mindegy, mit értünk rajta. A költő tisztában volt vele, hogy a polgári 
forradalmak eredményeképpen a győztes polgárság új kultúrát épí-
tett ki, amely magába olvasztotta a megelőző évezredek kultúrájának 
kvintesszenciáját, a maga arculatára formálva a hagyományokat.  
Ő ezt a megszüntetve megőrzést várta el a munkásosztálytól is. 
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vezetőként is. Csakhogy a szerepek ki voltak osztva. Aki érdemben 
alakítani kívánta az új kultúra arculatát, veszélyes riválisokkal találta 
magát szemben. A vezető szerepért meg kellett küzdeni. E küzdelem 
logikája azonban kontraszelekciós logika volt. A vigyázatlan neofiták 
megjelenésükkel konkurenciát teremtettek a falkavezérek számára. 
Meg kellett őket fegyelmezni, kordában kellett tartani őket, és azok-
kal szemben, akik nem hunyászkodtak meg, példát kellett statuálni. 
A középszerű engedelmesek ellenben akadálytalanul emelkedtek a 
ranglétrán. A fegyelmezetlen, renitenskedő Jancsi János hamarosan 
megérezte a gyeplő szorítását. S a zabla rángatására tévedhetetlenül 
és ismételten hibásan reagált. 

A forradalmi munkásmozgalom a két világháború közötti korszak-
ban magán viselte a szubkultúra számos lényegi vonását. A mozga-
lomban való részvétel devianciaszámba ment, és büntetéssel járt. 

A társadalmon belül az „élcsapat” egy kis, zárt társadalmat képezett. 
Saját nyelvjárást alakított ki a köznyelven belül, amelyre a villoni 
költészetet is átszínező tolvajnyelvet ismerő költő érzékenyen reagált: 
„Zizegve várnak a röpcsik, a hék.”  A mozgalom veszélyeztetett hely-
zetében igyekezett szigorúan ellenőrizni tagjai viselkedését. „Attila 
– írja Sándor Pál – gyakran tartott előadásokat, vezetett szemináriu-
mokat. Jó előadó volt, magával tudta ragadni hallgatóit, népszerűséget 
szerzett, szerették. De aztán egyre szaporodtak ellene a panaszok; 
[…] úgy döntöttünk […], megnézzük, tulajdonképpen mi is folyik 
ezeken a szemináriumokon. Mások is mentek, én is mentem.”16 

A munkásmozgalmi szubkultúra saját belső nyilvánossággal rendel-
kezett, az ellenőrzések következményeként előállt belső konfliktuso-
kat ebben a saját szűk körben igyekeztek rendezni. 

Ennek a belső nyilvánosságnak volt tipikus eseménye a csatlako-
zó értelmiség másik hübrisze, és a közösség erre válaszként érkező 
büntető riposztjai. József Attila jól ismerte a Zarathustrából a neve-
zetes egyenlőtlenségi tézist: „»az emberek nem egyenlők.« S ne is 
legyenek azokká!”17 Mint a magukat a mozgalom mellett elkötelező 
értelmiségiek, alávetette magát a konspirációs szabályoknak, de az 
önalávetés hézagosan működött akkor, ha az egalitariánus követel-
ményekkel szembesült. Elvégre azzal a feladattal bízták meg őt és a 
tudás tőkéjével rendelkező társait, hogy a közösség kevésbé felkészült, 
a proletárkultúra megteremtésében szerényebb szerepet betöltő tag-
jait okítsa, tájékoztassa, irányítsa, vezesse. A pártelit ezért könnyen 
szembefordíthatta propagandamunkásaival a mezei tagságot.  
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természetes feszültség képződött, amelyet mesterségesen is fokozni 
lehetett. E repedés mentén keletkezett a tulok minősítés, az értel-
miségiek mozgalmi gúnyneve. Érdekes kifejezés. Kettős jelentésű. 
Jelenti egyfelől a fiatal, még betanítatlan ökröt, aki csak mérsékelten 
képes hasznos tevékenységre, ha nem vigyáznak rá, könnyen kárt 
okoz. Másfelől azonban megcsonkított összetett szó: a „túlokos” 
kifejezés megcsonkítása. Olyan egyént jelöl, aki többlet tudására 
büszke, gyakorlati körülmények között csak kis mértékben hasznos 
ismereteivel hetvenkedik, és ezekre hivatkozva kivonja magát a 
közösség által vállalt feladatok nehezebb, kellemetlenebb, esetleg 
veszélyesebb részének elvégzése alól. A marxi tanokat mantrázza, de 
plakátot ragasztani, jelszavakat pingálni, kockázatosabb akciókban 
részt venni már derogál neki. Kevésbé számít itt a tényleges viselke-
dés. Aki az értelmiségből, ne adj’ isten, a polgárságból csatlakozik a 
mozgalomhoz, afölött óhatatlanul ott lebeg a tulokság gyanúja. Jól 
mutatja ezt a gazdag családjával szakító Parczen Nagy Lőrinc pél-
dája Déry Tibor: A befejezetlen mondat című regényében, akivel az 
osztálytudatos proletárok valóságos Canossát járatnak, próbatételek 
elé állítják és megalázó módon folyamatosan gyanakvással fogadják 
közeledési szándékát.  

Alig találhatnánk ékesszólóbb példákat arra, hogy a tulokra ezer 
felől leselkednek veszélyek, mint József Attila esetét: „a mozgalomban 
a többi tulkokhoz soroltak” – vonja meg a mozgalmi időszak mérlegét 
a Szabad-ötletek jegyzékében.18 Mi húzódik meg e panasz hátterében? 
A Komintern irányítása alatt álló nemzeti mozgalmak szigorú ideo-
lógiai és szervezeti ellenőrzéssel biztosították a központi direktívák 
betartását. Ha kisebb csoportok eltértek ettől a hivatalos álláspont-
tól, a frakciózás bűnébe estek. Az elnagyolt „illegális kommunista” 
minősítés nem számol a párton belüli eltérő, egymással vitatkozó 
közösségi álláspontokkal. A lehetséges belső nézeteltérések előidéz-
ték a mozgalom tagjaiban az egymás folyamatos ellenőrizgetésének, 
gyanúsítgatásának gyakorlatát. A moszkvai központi akarattól történt 
elhajlást ebben az időben előszeretettel trockizmusként bélyegezték 
meg akkor is, ha az adott nézetnek Trockijhoz nem sok köze volt. 
Ilyen alapon nevezi Arthur Köstler József Attilát „trockista” elhaj-
lónak.19 Minden önálló vélemény könnyen frakciózásnak minősült. 
Ez egyúttal arra is ráirányítja figyelmünket, hogy nem mindenki állt 
be szolgai módon a mindenkori pártvezetés mögé, volt igény – főleg 
mozgalmi értelmiségi körökben – saját álláspontok kialakítására.  
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9A Bánat című vers egy ilyen vitára utalhat, amelyben a makacs vitat-

kozó hírében álló költő vereséget szenvedett: „Egy pillanatra se mar-
tak ki, csak / az az elvaduló csahos rám támadt” – vigasztalja magát. 

A korra nagyon jellemző megbélyegző jelzős szerkezet miatt 
érdemes felidézni a költőnek Jeszenszky Erikkel (később: Molnár 
Erik) vitatkozó Kapitalista tervgazdaság vagy marxista elmélet? című 
vitacikkét, amelyben visszautalt a mozgalmi körökben nagy meg-
botránkozást keltett hegelizáló nyelven írt Egyéniség és valóság című 
tanulmányának fogadtatására: „Ez irásomat a magyarországi mar-
xisták majdnem kivétel nélkül támadták, különösen azt a passzusát 
minősitették antimarxista bolondgombának, amely szerint az emberi 
test, illetve a munkás termelési eszköz.”20 A szemináriumvezetőknek 
Madzsar József által tartott eligazításon tanúsított akadékoskodó 
megnyilvánulásai miatt vele szemben fokozódó türelmetlenség egy 
idő után oda vezetett, hogy a mozgalmi kritika a számára kivételesen 
érzékeny területekre, költészetének fogadtatására is kiterjedt. Már a 
szemináriumi hallgatóinak spontán reakciói is lehangoló értetlen-
séggel szembesítették őt. Fönnakadtak Öt szegény szól című versén, 
és ő türelmesen megmagyarázta a munkásfiataloknak, hogyan kell 
érteni a vers egyes szekvenciáit: „Értitek? – kérdezte – emlékezik 
Andrásfi Gyula. – Értjük – mondottuk, és most már mintha értettük 
volna.”21 A hézag a költői üzenet és a befogadói tapasztalat között 
azonban makacsul fennmaradt: „legközelebb megint elkezdte valaki 
a kötözködést, mi az, hogy »rege, róka, rejtem«. Miért írsz, Attila, 
ilyen marhaságokat?”22 Nemcsak a mozgalmat irritálták a tulkok 
effajta idegesítő intellektuális kilengései, de fordítva, a költőnek is rá 
kellett döbbennie, hogy a proletár közönség ízlése, szellemi nyitott-
sága szűk korlátok között feszeng. Költői üzenetei nem jutnak el a 
munkás olvasók nagy részéhez, akik arra vannak szoktatva, hogy csak 
a propagandatartalmakat fogadják el autentikusnak. 

Ezért volt könnyű dolga mozgalmi riválisainak, amikor költőként 
diszkreditálták zseniális társukat. Ellenfelei – legalább részben – 
művelt, tájékozott költők voltak, de ők belehelyezkedtek munkás 
közönségük erősen korlátos ízlésvilágába és értelmi horizontjába, 
amely sikerük feltétele volt. Garai János ebből a pozícióból sorolta 
föl, a Mondd, mit érlel… stílusutánzataként írt Ha a költő jobbra tér… 
című versében József Attilának a mozgalommal szemben elkövetett 
bűneit. Közéjük tartozik a jó kapcsolatok ápolása polgári elemekkel, 
s egyúttal engedmények tétele a burzsoá ízlésnek: „Mondd, mit érlel 
annak sorsa / ki Kosztolányért lelkesül, / habár a tőkét döntögette / 
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ízlésbeli különbség jelzése, mutatja Szántó Judit emlékezése, aki egy 
majdnem verekedésbe torkolló viszályról számol be a Mondd, mit 
érlel…-t szavaló, és erre Garai János pamfletjével riposztozó mun-
kásfiatalok között.24 

Pákozdy Ferenc, akit Madzsar és Sándor Pál használtak fel arra, 
hogy a Külvárosi éj kötetről írott kritikájával a költő tudomására hoz-
zák a párt elítélő véleményét, szintén nem volt műveletlen. Korábban 
Mária-himnuszok írásával tett szert ismertségre. Nem saját személyes 
véleményét írta le a kötetről, hanem azoknak a munkás olvasóknak 
a szempontjait tette magáévá, akikben a Külvárosi éj megütközést 
keltett, s elzárkóztak a kompozíció hatása elől. 

A pártban számon tartották, hogy a költő sógora, egykori gyámja 
révén a családjába beférkőzött a burzsoázia, hogy elfogadta Hatvany 
Lajos, az osztályellenség anyagi támogatását. Megbotránkozást keltett, 
hogy a marxizmust egy olyan tannal, a pszichoanalízissel igyekezett 
egyeztetni, amely az idő haladtával egyre elfogadhatatlanabb burzsoá 
gondolati fertőzésnek számított a mozgalomban. József Attila, a tulok 
és a forradalmi munkásmozgalom kapcsolatát tehát tanulási folyamat-
ként kell értelmeznünk, amely egyúttal egzisztenciális értelemben 
kiválasztódási folyamat volt. A munkásság és az értelmiség a pártelit 
ellenőrzése alatt úgymond kiismerte egymást. 

Ennek során különvált az intelligenciának az a része, amely kevésbé 
volt igényes és kritikus a tömegekkel szemben, jobban alkalmazko-
dott az általa irányítani kívánt dolgozó osztályok igényszintjéhez, 
átlagszínvonalához. Elfogadottságának biztosítása érdekében lemon-
dott a feltörekvő osztály kritikai nevelésének feladatáról, elfogadta 
elidegenedését a tömegektől, csak hogy fölébe kerekedhessen. Ők 
képezték a későbbi kor marxista értelmiségének csíráját, amely Kon-
rád György és Szelényi Iván szerint útnak indult az osztályhatalom 
megszerzéséért.25 

 Az útelágazás másik ágán találjuk a szocialista eszmekörtől elsza-
kadni nem akaró, de a marxi tanításokat kritikailag továbbgondoló 
marxizáló értelmiségiek csoportja. Eszmélésük és útkeresésük első 
lépései József Attila pályáját követve jól tanulmányozhatók. Az utak 
elválásához erős lökést adott a baloldal történelmi veresége, a nagy 
pofon, amit a nemzeti szocialisták németországi győzelme jelentett 
(amelyhez számos más tényező is hozzákapcsolódott). De ez nem 
szabad hogy elfedje a tényt, hogy a történelmi fordulatok csak a forra-
dalmi munkásmozgalmon belüli súlyos anomáliákat hozták felszínre, 
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megnyilvánultak. 
Személyes vonatkozásban a költő Veres Péternek írott levelét érde-

mes idéznünk, amelyből kiderül, hogy a Pákozdy Ferenc által a Kül-
városi éj kötetről a Társadalmi Szemlében megjelent lesújtó bírálatot 
József Attila teljes joggal nem egy kedvezőtlen ízlésítéleteket tartal-
mazó írásként fogta föl, hanem az illegális mozgalom elbocsátó szép 
üzeneteként olvasta: „Én semmiesetre sem tartozom sem erkölcsileg, 
sem művészileg közéjük – bizonyára olvasta, mit írt a »T. Sz.«” Kül-
városi éj c. könyvemről. Én álmarxista, szociálfasiszta, burzsuábérenc 
renegát vagyok. De költő. Ők viszont nem burzsuábérencek és nem 
költők. De nemcsak ők különböztetik meg magukat tőlem, hanem – 
amint látja – én is megkülönböztetem magamat tőlük.”26 

Világos beszéd. A tuloknak kinyílt a szeme, megértette, hogy egy 
ilyen közösségben számára nincs mozgástér. Álláspontját személyen 
túli szinten, az értelmiség és a választott osztály közötti viszony egé-
szére általánosítva is megfogalmazta: „Ha egy osztály – a bérmunká-
sokról van szó – a maga sajátos életérzését nem képes társadalmilag, 
azaz művészileg kifejezni, akkor erőtlen ahhoz, hogy az egész embe-
riség nevében lépjen föl a történelem dobogójára.”27 Az értelmiségi 
ebben a mondatban lemond arról az ambíciójáról, hogy részt vegyen 
egy új proletárkultúra kiépítése heroikus vállalkozásában. Néhány év 
múlva még ennél is élesebben fogalmaz: „A munkásosztály nem vál-
totta meg az emberiséget, amit pedig történelmi föladatának tekintett, 
hanem maga is felbomlott.”28 

Mi következett ezekből a felismerésekből? Az, hogy a költő feladta 
magára vállalt szoros elkötelezettségét, elvesztette lába alól a talajt, 
visszatért a szabad lebegés állapotába. Visszatért a senki földjére, a 
Sirius kávéházba. De nem szakadt el a munkások, a kétkezi dolgo-
zók ügyétől, és paradox módon, minden eddiginél elmélyültebben, 
kritikailag, de affirmatív szándékkal tanulmányozta a marxizmust.  
A paradoxont, amely nemcsak logikai képtelenséget jelentett, hanem 
egzisztenciális zsákutcát is, csak a szárszói síneken tudta feloldani. 
Végső tettében rejlett valami ijesztő jóslat, már ami az ész és a tömeg-
erő összeházasításának jövőbeli lehetőségeit illeti. Csak ezt a jóslatot 
a kortársak nemigen voltak képesek felfejteni. Sok évtizeddel később, 
változó körülmények között, még mindig ennek a paradoxonnak a 
csapdájában vergődünk.   
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4 KRAUSZ TAMÁS

A történelem  
természetellenes fényben

Filmkritika Nagy Dénes „Természetes fény” című alkotásáról

Hosszú évtizedek után végre megjelent egy magyar film, amely 
igyekszik szembenézni a magyar történelem legsötétebb időszakának 
(1941–1944) sokáig elhallgatott eseményeivel. Nevezetesen a náci 
Németország oldalán és alárendeltségében harcoló magyar megszálló 
csapatok rémtetteivel a Szovjetunió elfoglalt területein. Régi adósság 
ez, amelynek törlesztésében Závada Pál ismert műve volt a legfon-
tosabb inspiráció Nagy Dénes filmrendező számára. A filmkritikák 
többsége bőven ecsetelte – jellemzően szuperlatívuszokban – a film 
esztétikai érdemeit és erkölcsi jelentőségét, az Ezüst Medve-díj oda-
ítélésének jogosságát.1

Ám a film és fogadtatása nem utal arra, hogy kihívás érné korsza-
kunk  pszichologizáló mainstreamjének uralmát. Vagyis a történelmet 
helyettesíti a „pillanatnyi”, az izolált emberi érzés ábrázolása, a „szen-
vedéstörténet”,  a „lelki vívódás”, az individuális és kollektív érzelmi 
állapotban feloldódnak az okok és következmények láncolatai. Ebben 
a dehistorizált világban nem fogalmazódik meg a miért kérdése. Csak 
a „van” létezik, az ember sodródó lény. 

A kiválóan megcsinált, gyönyörűen fényképezett film sok min-
denről elgondolkodtathatja a nézőt, de a film fogadtatása arra utal, 
hogy a pszichologizáló mainstreamhez való sznob alkalmazkodás 
lesz a minden, a történelem pedig a maga bonyolult oksági láncola-
tával a semmi.  Ennek megfelelően a pszichologizáló kritika el akarja 
hitetni velünk, hogy a Természetes fény korunk Hideg napokja. Persze 
és szerencsére a Természetes fény filmkritikái sem mind készültek a 
jelzett   pszichologizáló-individualizáló-dehistorizáló hangnemben 
és alapvetésben.2 Vagyis a magyar megszálló csapatok történelmi 
„teljesítményét” nem (sem) lehet „történelmen kívül” megítélni, 
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lapos igazságok minden háború rémségeiről. 
A Hideg napokkal szemben a Természetes fénynek éppen a történeti 

látásmód hiánya a legsúlyosabb  problémája.  A rendező és történész 
tanácsadója (Ungváry Krisztián) leragadtak annál a vitathatatlan, 
mégis közhelyes igazságnál, hogy szembe kell nézni „a magyar 
rémtettekkel”, a magyar katonák által elkövetett tömeggyilkosságok-
kal.3  Noha e témakörben közel tíz éve folyik széles körű szakmai és 
„emlékezetpolitikai” vita, ez nem igazán érződik a filmen. Bizonyos 
félreértéseket sugallhat, ha autentikusan értelmezi a filmet az egyik 
recenzense: a fiatal szerző ugyanis rémes rasszista előítéletet ismétel-
get (amelynek egyik ősforrása Ungváry Krisztián). Elfeledkezik arról, 
hogy a megszállók – függetlenül nemzetiségüktől – nem egyszerűen 
csak gyilkosok, hanem rablógyilkosok. A „rablógyilkos kultúrát” 
és a magyar megszálló katonát a filmkritikus – a film értelmezésén 
töprengve – mégis úgy írja le, hogy „civilizációt hoznak és rendet 
tesznek a jelentéktelen, világvégi orosz faluban – de milyen áron?” 
Ledöbben az ember. Tort ül a butaság? Vagy a film tényleg ezt a bu-
taságot sugallja Ungváry nyomán.4 Miféle civilizációt visznek oda, 
ha nem a rablógyilkosság civilizációját, védtelen nők, nem ritkán 
gyermekek megerőszakolását, a terror és az erőszak korlátlan uralmát? 
Az európai (vagy magyar) kultúrfölény ostoba ismételgetése, amely-
ről már réges-régen le kellett volna szoknia a magyar értelmiségieknek 
is, sajnos megjelent a fiatal generáció körében is, aminek bizonyos 
táptalajt adhatott a film néhány jelenete is, amikor a magyar katonák 
„tanítják” – értsd – kínozzák az egyik szerencsétlen rabszolgát arra, 
hogy ne lopjon társaitól. És itt lép be a „történelem” mint szemléleti 
probléma, mint elemzési mód, mint struktúra, illetve mindennek a 
hiánya. A Hideg napok egybevetve a Természetes fénnyel valóban tör-
téneti film, ugyanis a történetnek (és magának a történelemnek) van 
művészi értelemben megformálódott és felismert iránya, láthatóvá 
vált a honnan hová… Hogy felfejtsük ezt az egész kérdést, amire nincs 
válasz,  vagy csak nagyon részlegesen van válasz a filmben, éppen 
erre a „hiányra” kell rámutatnunk. A Természetes fény annak ellenére, 
hogy tele van nagyszerűen megkomponált artisztikus jelenetekkel a 
háborús mindennapokról – a megszállási feladatokat ellátó katonák 
hiteles, kifinomult ábrázolásaival, beleértve még a tájszólásaikat is 
–, mindeközben közelebbről azt sem tudjuk, hol vagyunk, hiszen 
a megtámadott ország katonáival, partizánjaival, szimbólumaival 
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borzalmas ténfergése a rengetegben, éjjel és esőben, várva a halált 
vagy a menekülést.

1. Mindenekelőtt hiányzik annak megértése, hogy itt nem általában 
folyt egy „közönséges” háború, hanem a világtörténelem legpusztí-
tóbb rablóháborújában vett részt Magyarország a náci Németország, 
a Wehrmacht és az SS oldalán, továbbá ellenőrzésük alatt.

2. Nem derült ki, hogy a náci Németország irányításával egy meg-
semmisítő-népirtó, gyarmatosító háború zajlott a keleti fronton a Szov-
jetunió népei ellen. Megjegyzem, van olyan filmbírálat, mely szerint 
egy ilyesféle „meghatározás” csupán ideológia, ha viszont nem derül 
ki ez a mozzanat, az nem ideológia. Ez a fajta nagyon is ideologikus 
dezideologizálás a mai világ mainstream értelmiségére jellemző 
apologetikus beállítódás.

3. A film nem tükrözte annak megértését, hogy ebben a háborúban 
Horthy-Magyarország önként és dalolva támadta meg a Szovjetuniót 
Hitler kérése nélkül. 

4. Miközben kiderül (?) a filmből, hogy a magyar kiskatona – noha 
ennek nem feltétlen volt tudatában – egyszerre volt (rabló)gyilkos és 
áldozat. Egy jelenetben a rablás mozzanata úgy relativizálódik, hogy 
a falu állatállományát a partizánok vitték el, és szegény magyaroknak 
semmi sem jutott. Nem derül ki konkrétan, hogy a magyar katona a 
Horthy-rendszer áldozata volt, amely teljesen értelmetlenül kénysze-
rítette ki őket a történelem vágóhídjára.

5. Nem derül ki egyértelműen az sem, hogy a környék lakosságából 
és a fogságból szökött vöröskatonákból lett „láthatatlan partizánok” 
honvédő háborút folytattak a tőlük halálosan rettegő magyar (német, 
olasz, román stb.) reguláris seregek ellenében.

6. Nem derül ki, hogy a népirtó háborún belül zajló speciális népir-
tásban, a holokausztban is részt vettek a magyar katonák. Dramatur-
giai szempontból semmiféle különösebb nehézségbe nem ütközött 
volna ennek legalább az érzékeltetése, még ha nem is egy mélyebb 
ábrázolása. Pedig a film történész tanácsadója e ténynek már vagy 
negyedszázada hangot adott a Népszabadság hasábjain.

Ugyancsak a Hideg napokkal ellentétben,  nincsen  dinamikája a 
gonosznak, nem derülnek ki a gonoszság forrásai. A mindennapi 
háborús erőszak legmegrázóbb ábrázolásakor is ott motoszkál a néző-
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hiszen utóbbi csak elvont pacifista igazságok képében jelenik meg. 
Talán ezért nem képes a film szembenézni magával a népirtásnak a 

tényével sem, amelyben pedig a magyar a katonák náci felügyelet 
alatt sokféleképpen részt vettek: mint gettó-felszámolók, mint a 
tömeggyilkosságok biztosítói, őrei, a „rendellenességek” (értsd: a 
kivégzés elől menekülő zsidók) likvidálói, a hadifogolytáborok őrzői 
és a hadifoglyok gyilkosai. 

Noha az okát nem tudjuk, de a film végül is világossá teszi, hogy 
a helyi lakosság többsége mégis csak a partizánok és szovjethatalom 
oldalán állt, akik az ő szemükben hazájuk megszemélyesítői voltak 
minden náci terror ellenére vagy éppen azért is. 

Tertium non datur. A Hideg napok öröksége éppen abban rejlik, 
hogy ezt felismerte: az abszolút gonosz nem relativizálható. 

Ajánlom a film megtekintését mindazoknak, akik e témakör iránt 
érdeklődnek, akik egy valóban érdekes filmet kívánnak megnézni, 
de mindazokkal a történelmi tapasztalatokkal, megfontolásokkal, 
amelyekre fentebb utalni igyekeztem.

Jegyzetek
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Késői töredékek Tarr Béla  
Sátántangó című filmjéről

I. töredék

Számunkra a Sátántangó több mint negyedszázad után is eleven ma-
radt. A film próbára teszi világlátásunkat, történelemszemléletünket, 
filozófiai beállítottságunkat, a filmművészethez való viszonyunkat 
is, a film által önmagunkkal kell szembenéznünk, bár nem tartjuk 
kultuszfilmnek, amit például önkínzással kell ünnepelni.1 Először is, 
a mű gyakorlatilag széttör egy sor konvencionális (valamennyire is 
nézőbarát) formát végtelen lassúságával, nagyobbrészt dilettáns színé-
szeivel és a játszók által felmondott kifejezetten tudálékos szövegeivel, 
a végletekig vitt tartalmi reménytelenséggel.

Megválaszolandó kérdés: mennyiben allegorikus a film és meny-
nyiben dokumentarista? Netán mindkettő egyszerre? Hol játszódik 
a film? Magyarországon? Akárhol a világban? Miért is ne? Hiszen 
egyetemes igénnyel lép fel; az hogy magyarul beszélnek benne, 
mintegy véletlen adottságnak látszik. Netán valami magyar lelkiséget 
jelenít meg, a magyar nemzeti karaktert (ha van ilyen)? Depressziós, 
akaratgyenge, tudatlan, valóságos közösségi létre képtelen embereket 
látunk, akiket egy szélhámos manipulál.

Szóba kell hozni a film terjedelmét is. 420 perc ebben a tempóban 
rendkívül sok egyetlen filmre, miközben a rendező elvárja, hogy mo-
ziban és egyhuzamban nézzük meg. Mi indokolhatja ezt a terjedelmet 
és előírást? A tárgy iránti tisztelet, a mondandó fontossága vagy a néző 
bosszantása, provokálása, kifejezett kábítása? Avantgárd sznobizmus?

A Sátántangót nem lehet egy laza kézmozdulattal félrelökni, misze-
rint, igen, végigültük a hét és fél órát, élveztük, unatkoztunk, ez a rész 
„tetszett”, az a rész „nem tetszett”, túl vagyunk a dolgon. Számunkra a 
„nem tetszésben” is van valami, ami több az átlagos elutasításnál. Az a 
különös helyzet áll elő filmünk esetében, hogy a hirdetett világnézet, 
az ember ontológiai státuszának értelmezése, az ellenséges idődimen-
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ganciákban. A műben a történet és interpretáció harmóniában vannak; 
akkor is kábító élményben van részünk, ha nem szeretünk kábulni.

A film lényegében nem kér számon semmit a világon, emberi ál-
lapotunkon, csak bemutatja, igen részletezően, hogy mi a helyzet. 
Mindazonáltal adódik az alternatíva, esztétikai ítéletünket igazítsuk-e 
a filmhez, vagy a filmet egy tőle független esztétika alapján ítéljük 
meg. Alávessük-e magunkat a film terrorjának, szuggesztív kábításá-
nak vagy sem? A mi esztétikánk analitikus és számonkérő természetű, 
továbbá nem tud eltekinteni sem az allegória közismert hátulütőitől, 
sem az extravaganciák érdemi kritikájától. A perlekedő esztétika úgy 
véli, hogy adott pillanat mindig a történelem egy adott pillanata, a 
történelem egy kibontakozási folyamat, hogy egyelőre nem aktuális 
valami apokaliptikus végre gondolni, és kijelenteni, hogy az ember 
sorsa most már reménytelen. A részekre szabdalt emberiség véres, 
rettenetes áldozatokkal járó küzdelmet folytat, hogy képes legyen 
fenntartani magát – mert az értéktöbblet egyre nagyobb a megél-
hetési szükséglet költségeihez képest. Ebből a küzdelemből nem 
lehet kilépni, és nem is lehet a vesztésre tenni, mert akkor feladnánk 
a lehetőségét annak, hogy egyszer megfordul a dolog, és a többség 
nem a rövidebbet húzza. De feladnánk azt is, hogy az alul lévőktől 
a gazdasági és politikai uralom birtokosi tartsanak, ha pedig félnek, 
bizonyosan tesznek engedményeket.

A filmben tehát maradandó az üzenet és a médium működtetésének 
feltűnő egysége, a kilátástalanság illusztrálásának Tarr-féle sematizált 
módja (ez lenne a modor); szerencsétlen emberek szerencsétlenked-
nek órákon keresztül, úgy tűnik, hogy ez az elveszettség és önpusztítás 
az emberi léttel együtt járó adottság (és nagyon magyar). Bárkiről le-
gyen is szó a filmben, az illető élete haszontalan, még a Doktor úré is.

Nagyon jól látható a filmben az értelem és logika egymásnak feszü-
lése. A Sátántangó filmlétében a dolgok logikusan következnek egy-
másból, de az ígylétnek nincs értelme, mert a (jobb) jövő egyáltalán 
nem függ attól, hogy az emberek mit gondolnak, és mit tesznek vagy 
nem tesznek. A filmben indokolható cselekedeteket látunk, de az 
egész a Semmire fut ki, és onnan is jön, ami történik, annak nincs 
tartalma, nincs haszna. A film hősei nem rontanak és nem javítanak 
az apokalipszis utáni világon. Ha az alvilágban lenne mozi, a rendszer 
kegyeltjei megtapsolnák a filmet, és ördögi realizmusként ünnepelnék.

A Semmi keres itt megjelenési módot, és megtalálja az alig-valami 
megmutatásában, marad az üres forma, vagy a forma árnyéka, az em-
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semmi-cselekedeteik által önnön nem-létüket valósítják meg. Nem 
hagynak nyomot maguk után, az ördögnek adták a lelküket. De ez az 
ördög nem a régi. Nincs szerződés. Mi haszna van az Ördögnek abból, 
ha ezeket az embereket elviszi, akiket isten már lesöpört a tenyeréről, 
akiket a jóság soha nem kísértett meg?

Szerencsénk, hogy a filmet nem tudjuk iróniaként értelmezni. De 
nehéz szabadulni az érzéstől, hogy a rendező gyűlöli, lenézi saját 
hőseit, ugyanakkor valamennyire komolyan kell vennie őket, hogy 
ne váljanak teljesen méltatlanná az ábrázolásra. „Nem helyes, hogy 
ezt kapják, de végül is rászolgáltak.” Viszont az ütődötteket nem illik 
gúny tárgyává tenni. (Sajnos, Tarr Bélának nincs humora.)

A világnézeti üzenet és a forma küzdelme több mint hét órán ke-
resztül tart. A forma hangsúlyai, a terjedelem és a kulturális körítés 
által a néző kénytelen komolyan venni a filmet. De nem is a formáról 
van szó általában, hanem a forma konkretizálásáról, a stílusról, a mo-
dorról. Allegorikus, filozófiailag determinált dokumentarizmus. Ám 
a dokumentarizmusból éppen a valóság hiányzik, mert a filmbe csak 
válogatott emberek és gondosan válogatott problémák, tájak kerül-
hettek be, semmi olyan, ami az alapkoncepciónak ellentmondhatott 
volna. A rendező egy pillanatig sem hajlandó kételkedni saját hitében, 
ami majdnem elviselhetetlen monotóniát eredményez.

Ha igaz az, hogy a Sátántangó egy végtelenül pesszimista alkotás, 
amelyben mindent elural az elidegenedettség, a kifosztottság, az 
ostobaság, a céltalanság, akkor a film stílusa a radikális pesszimiz-
musban, a disztópia filozófiájában gyökerezik. Ilyen szellemiségű 
filmek már készültek. Ezen a körön belül Tarr Béla modora egyéni, 
mely a darabos történetszövésben, a kameramozgásokban, a kép 
alvadásszerrű megszervezésében, az erőltetetten hosszú vágásokban, 
táj és ember ellenséges viszonyában, az ingerek túlfeszítésében, a 
fásultság terrorjában, a fekete-fehérhez való ragaszkodásban, a szö-
vegek drámaiatlanságában, Hernádi Gyula-szerű kimódoltságában 
valósul meg (még folytatni lehetne a felsorolást). Ez a modor nem 
követhető, zsákutca.

Arra hajlunk, hogy Sátántangó a történelemben elveszett, fejlő-
désképtelen magyarság önértékelésének az értelmiség által még 
apatikusabbá tett világszemléleti képe. (Ezt a státuszt a fejlett világban 
bárki magára veheti.) Az értelmiségnek, a kispolgárnak lelkifurdalása 
és félelmei vannak, valamit nem tett meg, ami kötelessége lett volna, 
és nem úgy bánnak vele, ahogy elvárta. Az államilag szubvencionált 
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tudni, hogy az új, még láthatatlan uraktól mit lehet várni. Ez a kép 
akkor készült, amikor a pártállami szocializmus a végóráit élte, a ko-
egzisztencia fogalma értelmét vesztette; pontosabban akkor lehetett 
leforgatni, amikor a rendszerváltozás már megtörtént, még ha nem 
is teljesedett ki. Mivel allegorikus keretezésű (Goethe, Lukács) és 
mivel egy apokalipszis utáni állapotot ábrázol, ezért többféle értel-
mezés jön számításba az üzenetet tekintve. Négyet említsünk meg a 
lehetségesek közül. A film hideg nekrológ, a szocializmus, világkom-
munizmus búcsúztatása. (Elvtársak, ezt hagytátok magatok után.) 
Vagy: kétségbeesett kiáltás és prófécia, hogy mivel fog járni a teret 
foglaló kapitalizmus, amely legalább annyira államkapitalizmus lesz 
és elidegenedett, ahogy a szocializmus állami és elidegenedett volt. 
Vagy: a film a magyar agrárproletariátus sorsában az Ember ontológiai 
reménytelenségét mutatja fel, az emberi sorsot nemhogy bölcs jóság 
kormányozza,3 hanem a magától adódó rosszakarat, a kegyetlen sem-
legesség. Négy: a film a XX. századi magyar történelem váltásainak, 
válságainak, bukott forradalmainak és vesztett háborúinak, különböző 
sikertelen korszakainak egymásra vetített rejtjeles ábrázolása. (Még 
mindig ott tartunk, hogy „Jön a török!”) Egészében, a film hangulata 
ítélet a világról, és az ember sorsáról (sorstalanságáról), de különösen 
rólunk, magyarokról.

A Sátántangó esetében tágabb értelemben egy európai indít-
tatású modern esztétika, amely az abszolutizált elidegenedéssel, 
eldolgiasodással köti össze magát, a simulékony értelmezési keret, s 
amely nem számonkérő természetű. Ez az esztétika a (tudós, hozzá-
értő) európai polgári individuum (ízlése) szempontjából értékel, ez 
az individuum tehetetlenségében már régóta a világ lelkiismeretének 
képzeli magát. Itt az elidegenedés levált gazdasági, jogi alapjairól, és 
inkább a résztvevő felek mindegyikére vonatkozó társadalomlélekta-
ni, hangulati oldala lesz a hangsúlyos. A világ egy méretes fagyasztó-
láda, rosszabb esetben egy önműködő kínzókamra.

A mű isteni beavatkozással indul, és isteni beavatkozással végződik. 
Vagy másképpen: az ember számára Istennél a kegyelem, de isten 
nincs, csak valami természetfeletti vircsaft. A valóság tehát nem bírja 
el önmaga súlyát, a művészet áldozati bárány a Semmi oltárán. Sze-
gény Doktor úr teátrálisan magára szegezi az ablakot (vagyis magára 
húzza a koporsó fedelét), de megszólal. Ez az allegória trükkje, hátha 
sikerül egy kis katarzist vinni a műbe, de csak egy gyengén sikerült 
dramaturgiai salto mortale jött ki a mutatványból.
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zít, realista (!), amilyen a világ, olyan a film. De a Sátántangó a 
dokumentarizmus álcája alatt egy filozófiailag prekondicionált 
elborzasztó „valóságot” mutat be. Mi azt gondoljuk, hogy az esz-
tétikai ítélet a világról szóló ítélet is, és a lét teljességéhez kötött 
világítélet, megfelelő esztétikai kritériumokat involvál. Vagyis, a 
különböző koncepciójú műalkotások, művészetdefiníciók, esztétikai 
ítéletek megférnek egymás mellett, de nem egyenértékűek, még-
pedig aszerint, hogy mennyire képesek átfogni a világot, mennyire 
közelítenek az egyetemességhez, amely különböző kultúrkörökből 
tevődik össze.4 A reprezentatív mű konkrét konfliktusa általános is, 
a szereplők problémái a személyesben megjelenítik az általánost, 
egyszerre a létezőt és a lehetségest, az adottat és a szükségesnek látszót. 
A Sátántangó mindezekkel szemben különösen egyoldalú, konok, 
elfogult, merev.

Ismeretes, hogy műalkotások teremtik az esztétikát egy adott tár-
sadalomban, időben, kultúrkörön belül, valamely születő stílushoz 
igazodva. Esztétikák (értékelő, magyarázó, számonkérő rendszerek) 
élnek egymás mellett, és amennyire létezik a Sátántangóra tökéletesen 
illő, affirmatív esztétika, úgy léteznek a film korát tekintve egész más 
kategóriájú műalkotások (esztétikák) a művészet legmagasabb színvo-
nalán. (És létezik művészettörténet.) Az esztétikák kimondhatják az 
irányzatok és stílusok, modorok lényeges különbségét, kinyilváníthat-
ják, hogy ha az egyik igaz a világra nézve, akkor a másik kevésbé. Az 
ok természetesen az, hogy a művészek és a műalkotások különböző 
szellemi érdekkörökből származnak, más és más a világnézetük, a 
múlt és a jövő nem ugyanaz lesz számukra, mert a jelenben egészen 
más a pozíciójuk. Abból azonban, hogy a történelem, a társadalmi 
alakulatok, közöttük leginkább az állam és a globális gazdasági hatal-
mak ledarálni látszanak az emberek kompromisszumkész, majdnem 
a minimumig visszafogott vágyait, nem következik, hogy a munka és 
fogyasztás, a politika szövevénye, az önreprodukció regionálisan és 
világméretekben a lét kudarca lenne, és ne jelentene evolutív előre-
lépést milliárdok számára.

Tehát az Európa-centrikus alapozású pesszimista szemlélet a Föld 
jelentős részén nem igaz,  nem fedi az ottani valóságos tendenciákat, 
pontosabban ezek az ellentmondásos tendenciák egész más ideoló-
giával, tudati formában jelennek meg, ahol is (legalább a közvetlen) 
jövőért való küzdelem kiiktathatatlan politikai és érzelmi tényező.  
Leegyszerűsítve az ellentmondást: hatalmas, diffúz tömegeknek 
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miközben az emberek rettenetes megpróbáltatásokon mennek 
keresztül, vagyis megélik a lét idegenségét. Tegyük hozzá: ők fe-
nyegetés ránk nézve, az északi félteke egyes cikkelyein nyomasztó 
abban a tudatban élni, mi minden történik a Föld más részein. Ők a 
tudatlan ostromlók, és mi az ostromlott várban élünk, tömegpusz-
tító fegyvereink vannak és velünk az Ész. Az allegorikus, disztópiás, 
egzisztencialista polgári film, amely olyannyira kötődik a magyar 
(kelet- és nyugat-európai valósághoz), nem nekik szól. Ha ugyanis 
a gomolygó tömeg a világ nagyobbik részén feladná azt a reményt, 
hogy átcsónakázhat a Földközi-tengeren, vagy bejut az Egyesült Ál-
lamokba, hogy egyáltalán másnap is keres legalább két eurót, akkor 
bizonyos lehetne, hogy hamarost éhen hal. (Kevésbé igaz ez egyes 
kultúrkörök börtönébe zárt nőkre és a gyermekekre, akik előtt nincs 
alternatíva.) A Föld lakóinak kb. kétharmada tehát következetesen 
megélhetési optimista, a lét kérdése mindközönségesen a gyakorlati 
túlélés kérdése.

Másképpen felvetve a problémát. Senki, semmilyen módon nem 
láthatja feltétel nélkül igazolva azt, hogy csak az az esztétika az igazi és 
egyetlen, amelyben filmünk felmagasztosul (csak azok a lelkek „auten-
tikusak”, akik beleájulnak a filmbe).  Jelentsünk ki csak annyit, hogy 
egy pozitív, nem reményét vesztett, nem transzcendens, számonkérő 
esztétika is lehetséges, amelyben a Sátántangó egészen más érté-
kelést fog kapni. Az Európa-centrikus, individualista esztétika és 
az ilyen beállítottságú műalkotások kincstára csak egy a lehetséges 
gyűjtemények között. Egészen más felfogású és nem kevésbé értékes 
műalkotás gyűjtemények is vannak, amelyekkel viszont az ontológiai 
pesszimizmus és esztétikája nem nagyon tud mit kezdeni. De legalább 
annyit tudomásul kell vennünk, hogy Antonioni és Fellini egyidőben 
alkotnak, Makk Károly és Fehér György szintén,  Enyedi Ildikó és 
Tarr Béla megint csak, Camus és Thomas Mann kortársak voltak, 
hogy mondjuk, Esterházy Péter és Krasznahorkai László két külön-
böző szellemi irányzatot és irodalmi stílust képviselnek (egyikük 
barokkos nyelvi gazdagságot mutat, másikuk erősen minimál artos, 
egyikük bölcs derűvel tekint le olümposzi magasról a történelemre, 
a másikuk a sarat tiporja), említett párok hangvétele radikálisan kü-
lönböző, ugyanakkor elég jól el is vannak egymás mellett. 



KU
LT

Ú
RA

17
4 II. töredék – Mely korban játszódik a film? Miről szól? Mit is monda-

nak a „hősök”? 

Az eső mindig esik (ez lenne az idő metaforája), a táj sáros és remény-
telen, az út úgymond járhatatlan, a lakások lepusztultak, koszosak, 
az ablakok előtt méretes ártányok, a közeli kápolna romokban. Csak 
egybefüggő felhőzetet észlelünk, madár sem jár az égen. Látjuk a 
szenvedő, pusztuló, végletekig elhasználódott anyagot, a halmozódó 
hulladékot, céltalan hordókat, csöveket, a kiselejtezett kályhákat, 
látunk egy valamikori óriási tejgyűjtő tartályt. (A társadalmi formák 
természeti jelképeken át, roncsként, hulladék gyanánt jelennek meg.) 
Egy város főtere (Baja) felülről filmezve nyomott, szegényes, sehol 
egy lélek, sehol egy világító ablak. Kijárási tilalom van érvényben? 
Háború/forradalom volt? Milyen ügyért? Királyság van? Köztársa-
ság? Nem tudjuk. Egy azonban bizonyos, a rendőrségen (a Belügy-
nél) akad tennivaló, az irodák zsúfoltak. És jól be van fűtve. De hát 
minek ennyi rendőr, kit felügyelnek ezek?

Tarr Béla szerint ő már a 80-as évek közepe óta dolgozott a filmen 
(1989-ben mutatták be a Kárhozatot), de a megvalósításhoz csak 
sokkal később kezdhetett hozzá. A mű 1991 és 1994 között készült, 
a bemutatás éve 1994. A film alapjául szolgáló regény 1985-ben jelent 
meg. A film és a regény környezete tehát az agonizáló szocializmus 
és a születő kapitalizmus, ahol az eredeti tőkefelhalmozás, a tulajdon 
megkaparintása és az adekvát jogi, politikai viszonyok kialakítása a leg-
fontosabb megoldandó probléma. (Nota bene: kevésszer volt nagyobb 
lehetősége a magyar embereknek, hogy cselekedjenek és alakítsák 
jövőjüket. Azért nem éltek a lehetőséggel, mert olyanok, mint a telepi-
ek?) Új-régi osztályok formálódnak, és újra meg kell(ene) határoznia 
magát a népnek. Az állam és a hatóságok, a tömegkommunikáció 
feladata az volt, hogy a vagyon újraelosztása, a társadalmi átalakulás 
viszonylag zökkenőmentesen történjen. 

A regény és a film születésével kapcsolatban idekívánkozik még 
egy-két dolog. A szocializmus a mű születése idején már egyér-
telműen vesztett. Következésképpen 1989–1990 után az „átkos 
Kádár-rendszer” gyalázása, a korábbi ellenzéki erények felmutatása 
elvesztette etikai értékét, politikailag inflálódott. És egyébként is, 
Szolzsenyicin és Salimov, Gyilasz, Orwell, Kundera, Ota Šik, Alec 
Nove, Kornai János, Jiří Menzel, Wajda, Mrozek, Makk Károly, Bacsó 
Péter, Hajnóczy és Esterházy, Déry Tibor, Petri György, Galgóczy 
Erzsébet, Lengyel József meg a többiek Kelet-Európa-szerte minden 
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százai-ezrei mutatták be az elmúlt rendszer ostobaságait, képmu-
tatását és a tervgazdaságilag kondicionált szegénységet, nyomort. 
A nosztalgiázóknak a szájára ültek. A 90-es évek elejére, közepére a 
szocializmus, mint téma, döglött oroszlán lett, amibe úriembernek 
már nem illett belerúgni.

Ám felvetődött a kérdés, hogyan viszonyuljon a humanista, libe-
rális, szalonképes értelmiség a győzelmes kapitalizmushoz. Élje meg 
az egykori ellenzék, a polgári oldal az átmenetet győzelemként? Nem 
ez lett volna a logikus? Rendezzünk népünnepélyeket, hogy a „kom-
csiknak” annyi? Vagy lássunk neki a hőn áhított kapitalista típusú 
szabadság fanyalgó kritikájának? Csak hát hamar kiderült, hogy a 
polgár városban és vidéken (a pártok, az egyház) sokkal rosszabbul 
tűri a kritikát, mint a kommunista cenzor, mert a tőkés állam apológi-
át akar, a szocializmusnak viszont valahogy őriznie kellett a rendszer 
legitimálását, és ehhez meg is adta saját elégedetlen művészeinek a 
támogatást.

Az a motívumrendszer, a „nyelvezet”, a metaforák, amelyeket Tarr 
Béla használ, nagyjából a szocializmus idején (70-es évek) alakultak ki 
kompromisszumok mentén, nyugati minták alapján. Helsinki jegyé-
ben, már jóval 1989 előtt is szabad volt kimondani, hogy a nálunk is 
van elidegenedés, és erre nyelvezet született. Persze az itteni elidege-
nedés sokkal emberségesebb volt, mint az ottani. Ki hitte akkor, hogy 
a marxizmus–leninizmus politikai bázisa éveken belül összeomlik?

Tartalomismertetés – másképp

A kör alakú Sátántangó-ban a történet teremtője az alkoholista, 
elhízott, ápolatlan, mozdulni alig képes Doktor úr, aki közvetlen 
környezetének eseményeit, amennyire ablakából látni lehet, leírja. 
Ami hiányzik, azt képzeletével egészíti ki. A mű, mint rájövünk, 
saját magát alkotja meg, a Doktor úr a film végén a megsemmisülés 
határán, rátalál írói hangjára, és a sztori ott fejeződik be, ahol kezdő-
dött. Tehát, egy végtelenített filmről beszélhetünk, és arról, hogyan 
mosódnak egymásba élet és művészet. (Eredendően rossz pozíció.) 
Mondhatjuk, az egész film a befejezés expozíciója. Az alapos megfi-
gyelés és nyomor az ihlet forrása. 
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A Sátántangó vizitkártyája egy nyolcperces szarvasmarhaözön.  Ez a 
nézőknek szóló üzenetet, „De te fabula narratur!” Mindenesetre, azt 
látjuk a snittben, hogy egy 60-as évek elején emelt (akkor nagyon is 
korszerűnek számító) típusépületből, amelyről a szakemberek tudják, 
hogy automatizált istálló (kb. 200 férőhelyes) áramlanak ki az állatok, 
majd tűnnek el a mező irányában. Illik tudni, hogy az efféle istállók 
komoly helyi ipari kapacitást feltételeznek (azért látszik annyi riasztó, 
hatalmas vasbeton épület a háttérben), sok járművet, teherautókat, 
traktorokat, fejőgépeket, tejfeldolgozót, vágóhidat, takarmányozást, 
megfelelő energia- és vízellátást víztoronnyal, tárolókapacitást, s 
persze szakembereket. A helyiek nem úgy néznek ki, mintha valami-
hez is értenének. Új tenyésztés, gondozás nem kezdődik, mindenki 
mehet, amerre lát. Kihívó szituáció, amit a szerencsétleneknek meg 
kellene oldani.

Tulajdonképpen ki a tulaj? Kinek kell félnie a szabadságtól?  
Az allegória további boncolgatása

A filmből nem tudjuk meg, hogy ki a szarvasmarhák gazdája.   
Az ismeretlen tulajdonos felszámolja a birtokát, és nincs szüksége 
többé ezekre az emberekre. A csorda áru, a telepiek pedig, mivel 
bért kapnak, munkások, a szociológiában agrárproletároknak szokták 
nevezni őket, ők is áru, munkaképességüknél fogva. Szabadok lettek, 
de a munkásnak arról a fajta „szabadságáról” van szó, amiről Marx oly 
szemléletesen írt; a munkást elválasztották a termelési feltételektől, 
és úgy hagyták. Lehet, hogy az apokalipszis valójában ezeknek az 
embereknek a „felszabadulása” a munkaerőpiacon, egyszerűbben a 
munkanélkülivé válás. Ez a motívum erősen felspécizve megjelenik a 
filmben, vö. Dobai százados fejtegetése. A szabadság, jelen esetben a 
gazda, a munkaadó nélkül maradás problémája a döntő itt. A munkás 
fél a munkanélküliségtől, pedig szabad. A tőkés tart a munkanélküli 
munkások hadától, holott ő aztán tényleg szabad. Ilyen bonyolult do-
log a kapitalizmus. Ebből a szempontból majdnem teljesen mindegy, 
hogy az elnyomás nyílt vagy rejtett.
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A Százados, Irimiáshoz és Petrinához: „Ne nevezzék a saját életüket 
tragédiának. […] Legyenek szerények, szerények. Semmi tragédia. 
[…] Nem mintha olyan drága dolog lenne az emberi élet. A rend, ez 
úgy tűnik, mintha a hatóság dolga lenne. Valójában ez az emberek 
dolga: a rend. A szabadságban azonban van, (val)ami nem emberi, 
valami isteni, valami olyan, amit [sic!] túl rövid az életünk ahhoz, 
hogy megismerjük. És a kettő között, ha összefüggést akarsz keresni, 
a rendet és a szabadságot – gondolj Periklészre, assz…, a szenvedély 
köti össze. [A százados feltehetőleg szenvedést szeretett volna mon-
dani, aminek persze más a jelentése.] Mind a kettőbe’ kell hinni, 
mind a kettőtől szenvedünk. Mind a rendtől, mind a szabadságtól. 
De tartalmas, szennyes, szép az emberi élet, összeköt mindent. Csak a 
szabadsággal bánik olyan mostohán, tékozlóan, mintha szemétre való 
lenne. Az emberek nem szeretik a szabadságot, félnek tőle. [Szisszen 
vagy csettint.] Az az érdekes, hogy a szabadságban semmi ijesztő 
nincs. Ellenben a rendben van sok ijesztő. De fel kell hogy hívjam 
bizonyos dolgokra a figyelmüket. Szóval tulajdonképpen itten arról 
van szó, hogy maguknak nincs más választásuk, mint az együttmű-
ködés. És éppen arra apellálok, amit Ön mondott [Petrina], hogy 
ha ennyire tiszteli a törvényt, nyilvánvaló, hogy csak alig előztem 
meg. Gyakorlatilag felajánlom…” Petrina közbevág: „Mi továbbra 
is nagyon tiszteljük a százados urat és szeretnénk kifejteni…” A szá-
zados visszaveszi a szót: „Nem a százados urat, hanem a törvényt…” 
Petrina: „De a százados úr maga a törvény.” A százados: „Óh, nem.  
A törvény mind együtt vagyunk.” Irimiás valamit mond, nem érteni. 
A százados: „Momentán, maguk törvényen kívüliek. De azt tudják jól, 
hogy miért. Nyilvánvaló, hogy nem kellett felolvasnom az egészet. És 
ezt nem is mondom el még egyszer. Vagy mostantól fogva nekem dol-
goznak, vagy azt kell hogy mondjam, nincs más választásuk, Irimiás 
úr… Most elmehetnek.”

Töprengjünk! Először is, nem világos, hogy jön ide Periklész. Amit 
Periklészről tudunk (Thuküdidész, Plutarkhosz és mások), az távol 
van a százados eszmevilágától, Periklész népbarát demokrata volt.  
A százados viszont nyilván nem az. Egyébiránt, ha szenvedély helyett 
szenvedést mondunk, akkor értelmesebbnek tűnik a szöveg, hiszen 
a szabadságtól való rettegés és a szabadság utáni sóvárgás, valamint a 
rend szigorúságától való félelem tényleg közös nevezőre hozhatja a 
két fogalmat, amihez persze erősen negativisztikus világkép kell (de 



KU
LT

Ú
RA

17
8 valami dialektikát azért felfedezhetünk a tételben). Tulajdonképpen 

egy kötelességét rutinszerűen teljesítő korlátolt hivatalnok locsogását 
halljuk, aki az izmait mutogatja. Már utaltunk rá, Dobai százados fej-
tegetései közgazdasági értelemben ezt jelentik; a szabad piacban az a 
jó, hogy ha ügyesek vagyunk és szerencsénk van, akkor nyerhetünk, 
és az a rossz, hogy tőlünk független okok miatt is veszíthetünk, kü-
lönösen, ha a többséghez tartozunk. Mindenesetre ne lázadozzunk! 
Ennyit mond, csak kicsit kidekorálja.

Mit is kellene az ügynököknek megfigyelni?

A besúgói tevékenység tárgyát illetően világos, hogy itt nem a direkt 
rendszerellenes mozgások megfigyeléséről van szó (mely ármány talán 
már nem is létezik), hanem az egyetemes orwelli gondolatrendőr-
ségről. Igazi hangulatjelentések kellenek a Belügynek. Tipikus, avult 
szöveg, amely korábban arra szolgált, hogy lefedje az egypártrendszer 
mélyebb és árnyaltabb, őszinte kritikáját (vö. Gaál István Magasis-
kola). Később ki is derül Irimiás jelentéséből, hogy ő az emberek 
jellemét, motiváltságát figyeli meg, de politikai jellegű utalásokat 
nem tesz. Jelentésében azt taglalja, hogy a megfigyeltek alkalmasak-e 
besúgásra, a kreatíven alázatos viselkedésre vagy nem, hogy milyen 
a személyiségük.

Természetesen nem szabad megtudnunk, mi is volt Irimiásék ko-
rábbi bűne, amelyért ültek, és miben is állt az „azelőtti” szolgálatuk. 
Petrina azt kérdi: „Miért nem lehet úgy, mint azelőtt?” Mi előtt? – 
méláz a néző. Létezett az „azelőtti” reláció, azután jött valami katak-
lizma, meg nem nevezhető, a viszonyokat átrendező esemény, és most 
létezik az apokalipszis-valami utánja, amikor már nem mehetnek úgy 
a dolgok, mint régen. A százados is új fiúnak látszik. Ez a mesterkélt, 
többértelmű modellszerűség maga az allegória. (45 előtt, után, 56 
előtt, után…) Nekünk az az érzésünk, hogy Irimiás és Petrina bűne 
valami ideolgóiai elhajlás lehetett, nem például súlyos testi sértés. 
Ezek káderek voltak (jobboldali vagy baloldali frakciózók), akik 
valószínűleg eltértek a kötelező pártvonaltól, és az apokalipszis után 
is gyanúsak maradtak, de azért spicliknek jók. 
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Első pillantásra úgy tűnhet, hogy a Hamis Megváltó csak kárt tesz, 
ám végeredményben ő és a Belügy a történet és a változás előmozdítói. 
Irimiás mint a Hatalom képviselője kirángatja ezeket az embereket a 
telepről az önpusztítás öleléséből, a költözéssel és szétszóratással meg-
szűnik a lehetőség , hogy a telepiek egymást tartsák fogva. A reménybeli 
vállalkozók elhagyják eredeti környezetüket, ki erre megy, ki arra, 
egy új élet lehetősége nyílik meg előttük. Persze csak akkor, ha Irimiás 
olyan vasútállomásra vitte áldozatait, ahol tényleg járnak a vonatok. 
Ebben az értelemben a film, nyilvánvalóan a rendező szándéka ellenére, 
szabadulástörténet is, nem csak a reménytelenségé. (Sajnos az allegória 
már csak ilyen.) De ha nem járnak a vonatok?

Irimiás véleménye a világról

Az egyik hosszabb snittben megtudhatjuk, hogy mi is Irimiás véle-
ménye azokról az emberekről, akiket „megváltani” készül. Irimiás: 
„Eszük ezeknek? Cselédek voltak ezek, és cselédek maradnak életük 
végéig. Ülnek a konyhában és a sarokba szarnak. […] Még mindig 
ugyanott ülnek a mocskos hokedlin a konyhában, és nem értik, mi 
történhetett, és várnak. Urukvesztett rabszolgák ezek, néha kinéznek 
az ablakon, hogy mit csinál a másik, ismerem őket, mint a tenyeremet. 
De nem tudnak meglenni semmi büszkeség, méltóság és bátorság 
nélkül, ez tartja bennük a lelket, még ha tompa agyuk mélyén érzik 
is, hogy mindezek nem belőlük fakadnak, mert ők csak ezek árnyé-
kában szeretnek élni.” Petrina közbevág: „Abbahagynád végre?” De 
Irimiás folytatja: „Aztán arra vonulnak, amerre ez az árnyék, mint 
egy csorda, mert árnyék nélkül nem megy, mert nem bírják pompa és 
káprázat nélkül sem, csak aztán nehogy egyedül hagyják őket pompa 
és káprázat nélkül, mert megdühödnek, mint a kutyák, és szétrom-
bolják az egészet. Adjanak nekik egy jól fűtött szobát, párologjon az 
a paprikás krumpli, és boldogok, ha éjjel beletalálnak a szomszéd (?) 
asszonykájába. Érted te ezt egyáltalán, Petrina?” 

Irimiás megveti azokat, akiket becsap. Mondhatni: osztálygyűlölet, 
kispolgári előítéletesség. Irimiás ugyanazt mondja el, mint Dobai 
százados, csak más szavakkal. A munkaadó részéről a munkás nem-
csak az értéktöbblet forrása, hanem ellenség is, piaci ellenfél, kínos 
teher. A munkás a tőke keresztje. A szabad munkaerő oda megy, ahol 
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(A tőke is oda megy, ahol szaporodhat.) Mi szégyellnivaló lenne 
ezen? Egyébként pedig egy apokalipszisféle után vagyunk, amikor 
már nyoma sincs pompának és káprázatnak, a polgárságot egy gyanús 
kapcsolatokkal rendelkező fegyverkereskedő és egy idősödő városi 
vendéglős képviseli, az arisztokráciára pedig csak romos kastélyok 
emlékeztetnek. Mi alapozza meg Irimiás hisztérizását?5  (Ez az ember 
akar országos besúgói hálózatot szervezni?) Az egész fejtegetés, már-
mint Irimiásé, demonstratív, felpuffasztott ostobaság, holott a figura 
eredendően nincs ostobára véve. Egy csalódott narodnyikot látunk, aki 
megdühödött, mert a rendőrségen megalázták. A szöveg sem nem 
ironikus, sem nem drámai, sem nem eredeti, ráadásul színészileg 
nagyon rosszul van felmondva.  Irimiás egy követ fúj a Doktor úrral. 
(A Doktor úr korábban: „Megdögöltök mind, te is, Futaki!) A dü-
höngő spicli gyűlölete áll szemben az agrárproletárok tétovaságával, 
züllésével. ( Jó tudni, az Irimiás névnek semmi köze sincs a bibliai 
Jeremiás nevéhez. A keresztnév spanyol eredetű, és olyasmit jelent, 
hogy viselője az Irimia folyó vidékéről származó személy. A név egye-
dül Romániában divatos.)

Irimiás levele

„Tisztelt Százados úr! Az örökkévalóság éppen azért van örökké, mert 
semmilyen módon nem hasonlítható össze azzal, ami mulandó, vál-
tozás alá vettetett, átmeneti. Ám az az intenzitás, ahogy a fény befúrja 
magát a sötétségbe, csökkenni látszik. Folytonossági hiányok lépnek 
fel, szakadások, lyukak, végül a fekete semmi. Közben csillagok mil-
liárdjai elérhetetlen messzeségben, és középen parányi szikra az Én. 
Tetteink éppen azért tudják az örökkévalóságban és csak ott elnyerni 
jutalmukat vagy büntetésüket, mert van egy, a valóságon nagyon is 
kívül lévő helye mindennek, ahol tulajdonképpen a helyére kerül 
[minden, oda], ahol mindig is volt, ahol mindig is lenni fog, ahol 
most is van, az egyetlen igazi helyen.” Itt Irimiás valami tapasztalat 
előtti világról beszél, melyben már eleve ott vannak tetteink, és oda 
is térnek vissza. Az Örökkévalóság a Semmi, és a Semmi Örökkévaló. 

Az Én parányi szikra az űrben. Az örökkévalóságban bűnhődünk vagy 
dicsőülünk. A szöveg költőien, Madách Imrétől: Lucifer az Úrnak: 
„Méltó-e illyen aggastyánhoz e / Játék, melyen csak / Gyermekszív 
hevülhet? Hol sárba gyúrt kis szikra mímeli Urát, / de torzalak csak, 
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összhangzó értelem.” A Krisztus-arcú szélhámos (a leendő Matuska 
Szilveszter) tehát maga az Ördög.

III. töredék – Definiálhatja-e az idő önmagát?

Ha óránkon a másodpercmutató futását nézzük, akkor egy perc 
nagyon sokáig tart. Paradox módon ekkor kozmikus szempontból ér-
tékeljük az időt, mert gyakorlati tevékenységünket felfüggesztettük. 
Egyébként az egy perc elmúlását észre sem vesszük. A film esetében 
ez azt jelenti, hogy egy perc a vásznon, ha ott nem sok dolog történik, 
vagy éppen semmi, akkor az idő mint valóságos dimenzió jelenik meg. 
Ezt a benyomást a rendező szándékosan váltja ki, mert a létbe vetett-
séget akarja velünk érzékeltetni: mi jelentéktelenek vagyunk, hiába 
kapálódzunk. Időnket hiába töltjük e földön, olyan közeg ellenállását 
kellene legyőznünk, amely nálunk elmondhatatlanul erősebb. Ha a 
Tarr-filmben 1 perc egyenlő 1 perccel, akkor részünk lesz a kozmikus 
időben. A rendező az időt magának az időnek a fizikai múlásával fejezik 
ki, ami tautológia, és éppen a művészet egyik legfontosabb eszközét, a 
sűrítést veti el. Metaforának pedig ott van az eső és a táj. A tautológiát 
illetően jusson eszünkbe Fassbinder filmje, a Miért lett R. úr ámokfu-
tó?, amelyben emlékezetünk szerint csak 6–8 perces vágások vannak, 
és ezekben sem történik semmi.

IV. töredék – Számolgatás: a vágások eloszlása

Egy vágás átlaga filmünkben 3,5 perc. A hollywoodi átlag 2,5 má-
sodperc. Az átlagot esetünkben jelentősen torzítják a „nagyon” és a 
„nagyon-nagyon” hosszúságú vágások: 3,01–6,00 és 6,01–x. Tarr Béla 
valahol azt nyilatkozta, ők Hranitzky Ágnessel eredetileg 5 és fél, 5 óra 
hosszúra tervezték a filmet, de aztán „valamiért” egy hosszabb változat 
született. Mindenki döntse el, hogy a megnövelt terjedelem jót tett-e a 
filmnek vagy sem, és képzelje el a Sátántangót egy rövidebb verzióban. 

Egy bizonyos, a film mágikus hatása a kurtább változatban sokkal 
kisebb lenne. A filmmel kapcsolatos számítgatásoknak van egy érde-
kes aspektusa: megfelelő mérésekkel ki tudjuk mutatni, hogy a film 
mely jelenetei milyen mértékben intenzifikálják az időt (vagy sem), 
mikor azonos a jelenet lefolyása a valóságos idővel, és mikor milyen 
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mondja, 2 óra, a filmben 4 perc, azaz harmincszoros. Harmonikás 
és telepi kocsmáros (a „mákfejű”) szóváltásában nincs sűrítés, azaz 
1=1, Irimiás szónoklata a telepiekhez a kiterített Estike mellett: szin-
tén 1=1. A Kalauz felrakja a Doktort a kocsijára és távolodik: 1=1. 
Ezeknek az arányoknak az érdemi elemzésére terjedelmi okokból 
nincs lehetőség. A film teljes hosszúságát persze egy külső szempont 
is meghatározta. Egy műszak a moziban három előadás, egy nap álta-
lában hat előadás. A Sátántangó terjedelme épp egy műszak (három 
előadás) a szünetekkel. Pedig több mint 20 órányi anyag készült.

V. töredék – Kié a film?

Tudunk róla, hogy mostanság az emberek és kultúrák csak egymás 
rovására élhetnek, hogy a haladás pusztulás is (egyébként mindig is így 
volt), hogy a fejlődés pesszimista nézetek szerint a Föld megsemmi-
sítése és az emberi értékek borzalmas rombolása is, hogy a megváltás 
bizonytalan időre kitolódott, tehát a disztópiának vannak esélyei. De 
a tudomásulvétel mégsem lehet más, mint bizonyos kiindulási pont, 
a jelen helyzet mérlegelése; a tények szuverén, művészi értelemben 
objektív rögzítése nem jelentheti az elkeserítő helyzet igazolását.  
A tudomásulvétel számunkra csak része a jövőképnek, nem a teljes 
jövőkép.6 Tényleg azt jelentené a modern-posztmodern fordulat, hogy 
nem hiszünk a történelmi haladásban? De akkor a posztmodern kom-
munizmus-függő, hiszen a haladásba vetett hit feladása lényegében 
egybeesik, a világ első és addig a legnagyobb szocialista-kommunista-
bolsevista államának züllésével, összeomlásával. Vajon ebben törté-
nelmi jelentőségű szituációban mi a művészet feladata, társadalmi 
megbízatása? Mit kell vagy nem kell vállalnia a művészetnek? Szükség 
van-e még egyáltalán az úgynevezett művészetre? A Sátántangót nézve 
úgy tűnik, hogy a modorban, a dramaturgiában alakot öltő világszem-
lélet a válasz. A módszer a mindent betöltő reménytelenség technikai 
leképezése. Az előítéletes világszituáció rigiditása feloldhatatlan. 
Vagyis, ha van a filmnek erénye, művészi értéke, akkor az abban áll, 
hogy ezt a világérzést semmilyen módon nem próbálja takargatni, 
a filmtechnikai, formai megoldások tökéletes összhangban vannak 
az alkotás „lelkével” és „szellemével” (tetszik, nem tetszik). Ha van a 
filmnek hibája, akkor éppen az, ami egy másik világszemlélet számára 
az erény. Ezzel persze feltételezzük, hogy végül is mindenki ugyanazt 
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stílusban) maradandó lenne, és hogy az emberi szabadság szolgálatá-
ban állna. Nem igaz az, hogy a negálás negálása logikailag a teljesség 
akarása lenne. A filmben nem találunk olyan momentumot, amely 
felvillantaná az öntudat szikráját – ezek az emberek (bárki a filmben) 
tehetetlenek, helyenként naivak, ostobák, egy pillanatig sem józanok. 

Mindazonáltal megragadja-e valami a lelkiismeretünket, nem tá-
mad-e fel valamilyen általános emberi felelősségérzet bennünk? 
Lehetséges-e hogy erre a „mindazonáltalra” játszott volna a rendező? 
Ha viszont nem azonos világnézetünk az alkotókkal, akkor igenis 
szégyelljük magunkat. De vissza kell kérdeznünk, azért szégyelljük 
magunkat, mert szerintünk az ember nem egészen az, ami reflektálat-
lan valóságában, nem a történelem tehetetlen kiszolgáltatottja, hanem 
eddig elért eredményeinek és lehetőségeinek összessége is? Hiszen az 
elidegenedés korában zajlik a visszavétel, üzleti keretek között, vérben 
gázolva, vagyis mi azért szégyelljük magunkat, mert a disztópiában 
nem látjuk meg a jó akarását? 

Ha van bennünk szív, akkor a filmbéli embertársainkat nagyon saj-
náljuk. Sajnálat? Részvét? Azért ez mégiscsak az egyik legfontosabb 
kérdés, ami a film kapcsán felmerül, ismerjük be. Vajon a láthatatlan 
apokalipszis nem a mi részvétlenségünk-e és a homályba vesző jövő? 
És az apokalipszis utánja nem az az állapot-e, amikor már csak a rész-
vét és a gyász marad, mert semmit sem lehet visszacsinálni. A néző, 
mi magunk, úgy ülünk be a moziba, hogy a szánalom e holt lelkek 
láttán bennünk él, mert így lettünk nevelve. Agymosott liberálisok, 
lagymatag, patyolatlelkű humanisták vagyunk. Szánakozunk és 
megdöbbenünk, de nagyon szeretnénk nem ott lenni, amikor ezek az 
emberek mégiscsak megindulnak, és karhatalom visszalő. 

Ahogy már felvetettük, a rendező látszólagos kívülmaradása és a 
beteges szürkeség talán nem más, mint provokáció. Tudod-e szánni 
ezeket az embereket? Megszólítható néző vagy?  Intelligibilis film 
a szenzitív, az empátiától felturbózott publikumnak. Estikét szánni 
ugyan nem nehéz, de tudjuk-e szánni a kurválkodó, érzéketlen mos-
tohaanyát? Tudjuk-e szánni a mindig részeg telepieket? A Doktor 
urat? Van-e valami esendőség Schmidtben és feleségében? A bibliás 
asszonyban? Horgos Sanyiban? Az Iskolaigazgatóban? A Kocsmá-
rosban? A Kalauzban? A sarokba okádó Harmonikásban? És mi 
legyen Futakival, Irimiással, Petrinával, a Belügyesekkel? Akkor itt 
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meg nem. De akkor minek ehhez több mint hét óra? Mármost, ha a 
szánalomról, a részvétről, mint a morális felelősség bázisáról lenne 
szó, és a film az emberiség (a magyarság) szétrohadásáról szól, akkor 
a probléma természetéhez képest nevezett érzések annyit jelentenek, 
hogy alárendelődünk a helyzetnek. Olyannyira, hogy se nosztalgia, se 
lázadó gondolatok, csak szédülés a szakadék szélén. Tarr Béla (akit a 
filmben nyilván a Doktor úr jelenít meg) valójában egy sértett vadro-
mantikus mizantróp, nagyon nem szeret minket és saját magát sem, 
de ettől még szakmájának igazi mestere (mágus és improvizatőr). 
Így hát modorossága is, ha lehet ilyet mondani, mesteri és mágikus.

Jegyzetek

1 Báron György: A nagy Sátántangó-tekerés. Élet és Irodalom, (2021), 2.
2 Ez lesz a művész pozíciója is: „A művész semmit sem helyez munkája fölé, és 

gyorsan észreveszi, hogy csak a semmiért képes alkotni.” Alain Robbe-Grillet. 
Idézi: Ernst Fischer: Művészet és koegzisztencia. MSZMP Bizalmas, é. n. 

3 J. G. Herder: Eszmék az emberiség történetének filozófiájáról és más írások. Budapest, 
Gondolat, 1978. 445.

4 Itt többek között az egyenlőtlen gazdasági, társadalmi fejlődés tényére célzunk. 
A globális versenyben számos ország mindinkább lemarad, más országok behoz-
hatatlan előnyre tesznek szert. Az államszocialista országok ebben a versenyben 
alulmaradtak. A gazdasági leértékelődés együtt járt a szocializmus morális leérté-
kelődésével. Az érdemleges kivételt Kína jelenti.

5 „Hisztéria mint a szenvedély pótléka...” In Fischer (é. n.): i. m. 253. (A kérkedő 
dekadencia c. fejezetben.)

6 „Nos, éppen ez a történelmi haladásba vetett hit az az alkotóeleme a moderni-
tásnak, amely korunkra szertefoszlott. Egy ilyen hit mind a filozófusok és tör-
ténészek elméleti reflexióiban, mind a mai világ tényszerű társadalmi jellegében 
elvesztette minden alapját. Végső soron és talán nem is elsősorban elméleti síkon 
való felbomlásról van szó – amit ahhoz lehetne kötni, amit az ideológia és a »nagy 
elbeszélések« végének szoktak nevezni: a filozófia feladta az olyan nagy rendsze-
reket, mint amilyen a hegelianizmus, a marxizmus, a pozitivizmus stb. Először is 
mindenekelőtt történelmi-politikai változások együtteséről van szó: A nyugati 
imperializmus bukásával a történelem – feltehetőleg maga is a Nyugat találmá-
nya – nem volt többé elgondolható egységes folyamatként és egyúttal egységesen 
előrehaladó lefolyásként. Attól a pillanattól kezdve, amint nem volt többé »köz-
ponti« hatalom – lett légyen ez a katolikus egyház Luther előtt, a Szent Római 
Birodalom vagy végül a »Polgári Társadalom«, amely az emberiség legfőbb vív-
mányaként lépett föl, és vindikálta magának más kultúrák civilizálásának a jogát –,  
az is lehetetlenné vált, hogy a történelemről mint egyetlen időbeli lefolyásról 
lehessen beszélni, amelynek progresszív értelme van, következésképpen kötelező 
erejű értékkritériumokat állít.” Gianni Vattimo: A múzeum a posztmodern korban. 
Lettre, (1998), 29.
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5KRAUSZ KATALIN

Bevezetés Bertha Bulcsu  
Kardos G. György íróval készített  

interjújához

Az alább közölt interjúban Bertha Bulcsu kérdezi írókollégáját, 
Kardos G. Györgyöt életéről, könyvei születéséről, a világhoz való 
viszonyáról.

A beszélgetés egy interjúsorozat része volt, amelyet Bertha Bulcsu 
(1935–1997, publicista, a Jelenkor, az Új Írás, majd az Élet és Irodalom 
munkatársa, regényíró) készített népszerű, ismert írókkal – többek 
között Csoóri Sándorral, Örkény Istvánnal, Csurka Istvánnal, Gal-
góczi Erzsébettel, Hubay Miklóssal, Hernádi Gyulával – 1976–1978 
között. Az interjúk a Jelenkor című folyóiratban láttak napvilágot. Az 
alább olvasható beszélgetés az 1977. áprilisi számban jelent meg.  
A mai olvasó számára nemcsak az akkoriban is kényesnek nevezhető 
zsidó tematikája teszi érdekessé, hanem Kardos G. György humanista 
kiállása, a minden irányú nacionalista előítéletek bátor kritikája.

1977 az író életének azért nevezetes dátuma, mert ekkor jelent 
meg a Palesztinában, illetve Izraelben 1946 és 1949 között játszódó 
regénytrilógiájának harmadik kötete, A történet vége címmel. Kardos 
G. írói pályájának nyitó darabja, az Avraham Bogatir hét napja című 
mű 1968-ban jelent meg, szerzője akkor volt 43 éves és elsőköny-
ves író. A folytatás 1971-ben látott napvilágot, címe Hová tűntek a 
katonák?, végül a fentebb már említett 1977-es regény zárta a zsidó 
tematikájú írásokat. 

A regényeket nem várt siker fogadta itthon és külföldön: az olvasók 
szerették, a kritikusok először óvatosan, később általában elismerés-
sel nyilatkoztak a könyvekről. Ez szellemi áttörés volt. Az Avraham 
Bogatir hét napja számos kiadást ért meg itthon, és nyolc nyelvre 
fordították le. A második regény is sikeres volt, ugyancsak sok kiadást 
ért meg, és két idegen nyelvű fordítása is született. Végül a befejező 
regény a magyar kiadások mellett németül is olvasható. Az első könyv 
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6 héber fordítása 1986-ban jelent meg, de nem keltett jelentős vissz-
hangot, az izraeli magyar közösség pedig különösen is idegenkedéssel 
fogadta. Az Avraham Bogatir hét napja, illetve a másik két könyv is 
realista módon mutatták meg a nacionalista előítéletek mozgatóit és 
jellemzőit a konkrét történelmi feltételek között. Kardos elkötelezett 
baloldali, szocialista-kommunista meggyőződésű emberré vált, talán 
éppen Borban és mindenekelőtt Palesztinában. 

A regények sikerét a korabeli kritikák elsődlegesen a témának tulaj-
donították. A művek történelmi hűséggel és művészi erővel ábrázolták 
azt a korszakot, amely nemcsak a könyvek megjelenésének idején, de 
a mai napig meghatározzák Izrael és a szomszédos népek viszonyát.  
A trilógia első darabja, az Avraham Bogatir hét napja megjelenése 
előtti évben, az izraeli–egyiptomi ún. hatnapos háborút követően, 
1967. június 12-én a Varsói Szerződés országai megszakították a 
diplomáciai kapcsolatot Izraellel (a diplomáciai kapcsolatok újrafel-
vételére 1989-ben került sor).

Ez tehát a könyvek megjelenésének világpolitikai és magyar háttere. 
Mára azonban gyakorlatilag az olvasók, a közönség – és a szakma is 
– teljesen elfelejtette az írót is, a trilógiát is (és ennek nem csak az az 
oka, hogy az irodalom és a kultúra általában is perifériára szorult).

A regények a 20. századi világtörténelemben játszódnak, a rivalda-
fényben mozgó valóságos szereplőkre az egész világ figyel. Palesztina–
Izrael olyan neuralgikus pont azóta is, amelynek állapotán lemérhető 
a világ erkölcsi-politikai állapota. Ebben az értelemben – ahogyan a 
könyvek megjelenésük óta igazolják – a helyszínek, az emberek, az 
események, a konfliktusok az egész világ helyszíneivé, szereplőivé, 
konfliktusaivá szélesednek ki. A művek többek között azt sugallják, 
hogy ami a zsidósággal történik, az történik a világgal, ahol a zsidóság 
felbukkan, ahol megveti a lábát, ott érzékelhetőbbé, kiélezettebbé 
válnak az adott közeget, tágabb értelemben a világunkat jellemző 
alapvető ellentmondások. 

És hogy ki is Kardos G. György?
1925-ben született Budapesten, zsidó családban. Ebben az „első 

életében” tipikus budapesti kispolgári családban élt a Király utcában, 
anyja, Pollák Jolán gépírónő volt, apja, Kardos István, aki sohasem élt 
velük, a gyermek születése miatt, „becsületből” vette feleségül a nőt, 
hogy nevet adjon a gyereknek. Az apa egyébként ismert, bohém életű 
újságíró volt, akire a gyerek felnézett, de akihez érzelmileg sohasem 
került közel. Családi kulturális hátterét az 1848-as forradalom emlékét 
öltözékében is mindhalálig őrző dédapa, polgári foglalkozásra nézve 
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7cserzővarga, illetve a kiskereskedő anyai nagyapa meg a nagynénikéi 
és nagybácsikái formálták. Életének legmeghatározóbb két szereplője 
anyja és nagyanyja voltak. A Berzsenyi Gimnáziumból temérdek 
igazolatlan órája miatt harmadik gimnazista korában eltávolították, 
és nem is tett soha érettségi vizsgát.

Ugyanekkor egy életre beleszeretett az irodalomba, mindent elol-
vasott, ami a kezébe került. Bekerült egy irodalmi körbe (Hofstetter/
Mesterházi Lajoséba), ahol ő volt a fiatal, ígéretes tehetség. Egyik 
életinterjújában Kardos G. fel is idézi egy korai versét. Itt, ebben a 
körben megismerkedett a korszak legjelentősebb avantgárd és fiatal 
művészeivel, többek között Radnótival is. 

1944 júniusa és szeptembere között a bori kényszermunkatábor-
ban dolgozott, majd néhány hétig a jugoszláv partizánok között, a 
hegyekben élt. Valamikor 1944 végén indult Palesztinába egy alijázó 
(kivándorló) gyerekcsoport egyik kísérőjeként. Törökországon 
keresztül, azaz a szárazföld felől akkoriban könnyebben be lehetett 
jutni Palesztinába. Útközben Bejrútban találkozott magyarul beszélő 
francia idegenlégiósokkal. 

Ebben a „második életében” Palesztinában az angolok által az arab 
zavargások idején, az 1930-as években megszervezett kisegítő rend-
őrség tagja lett, és Gederában, illetve Ber-Tuviában lakott, kibucnyik 
volt. Mint a hasonló korú fiatal férfiak – és ahogy az Avraham Bogatir 
hét napja egyik szereplője, Rina –, ő is kapott önvédelmi kiképzést, a 
Hagana őt is felkészítette a várható harcokra az arabok ellen. 

Mint kibucnyik megtanulta a földművelést, tudott szántani, 
vetni, aratni, értett a növénytermesztéshez, tudott tehenet fejni, 
lovasszekérrel közlekedni. És megtanult héberül úgy, hogy A törté-
net vége tanúsága szerint szabrénak, azaz bennszülöttnek gondolta 
mindenki.

A függetlenségi háborúban az első perctől kezdve harcolt a leg-
fontosabb frontokon, a legjelentősebb ütközetekben vett részt, s az 
őrmesteri fokozatig vitte. 

1951-ben hazajött, megkezdődött „harmadik élete”. (Kissé ironi-
kusan úgy is fogalmazhatunk, hogy az ő életében tökéletesen meg-
valósult a társadalmi mobilitás…) Palesztinában kiábrándult, azt 
hitte, itthon majd látja megvalósulni elvesztett illúzióit. De itt is a régi 
szellem, a régi emberek várták. Előbb kőművesként dolgozik, majd 
egy ismerőse, Földes Gábor, sikeres fiatal színházi rendező Győrbe 
hívta dramaturgnak. Ő állította színpadra A kőszívű ember fiait, ami 
országos sikert aratott.
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8 Az 1960-as években Budapestre hívták a Bábszínházhoz dramaturg-
nak. Aztán rádió, televízió, színház és újságírás következett. 

Elképesztően művelt ember volt, sok nyelvet tudott, lenyűgöző volt 
a memóriája. A barátok, ismerősök, kollégák mind úgy emlékeztek 
rá, mint kedves, szerény emberre, aki meg akarta magát szerettetni, 
el akarta magát fogadtatni. Kifogyhatatlan volt a történetekben – és 
ezek a történetek mind valóságosan is megestek, és mind éppen úgy, 
ahogy ő elmesélte ezeket. 

Az ismerősök visszaemlékezései abban is megegyeznek, hogy 
amikor az Avraham Bogatir hét napja című regénye megjelent, senki 
nem értette, hogy is kapcsolható össze az anekdotázó, kedves ember 
a remekmű szerzőjével.

A trilógiát 1993-ban követte Jutalomjáték című könyve, amely egy 
vidéki színház életének egy napját ábrázolja 1951 szeptemberében. 
A jobbára az Élet és Irodalomban és az Esti Kurirban megjelent cikkei-
nek, glosszáinak, tárcáinak, leveleinek gyűjteménye az Ez is én vagyok 
(1996), illetve a Csak úgy mesélek (2000) című kötete. Regénytervei 
között szerepelt a Horthy-korszak és a bori időszak tapasztalatainak 
megírása, ám ezek sajnos nem születtek meg. A három regény közös 
kiadására utoljára 2005-ben került sor, azóta csak antikvár kiadások 
érhetők el.

Egyik utolsó, szépirodalmi kvalitású írása A végső címet viseli, a 
párizsi kommünről szól, de nem jelent meg az Ezredvégben 1989-ben, 
pedig már ki volt szedve.

Ez a bevezető – a sorok írójának eredeti szándékai szerint – itt véget 
ért volna, de az Izraelben 2021. május közepén történt újabb háborús 
konfliktus miatt szükségesnek vélem, hogy Kardos G. György egy 
másik interjújából idézzek egy véresen aktuális részletet. Itt Bakonyi 
Péter beszélgetett az íróval 1984-ben. Az interjú születése idején 
éppen az 1982-ben kezdődött libanoni háború egy újabb fejezete 
volt napirenden, amikor is Izrael a Libanonban tartózkodó Palesztin 
Felszabadítási Front felszámolására tett kísérletet. (Az interjú Egy elő-
ítélet háttere címmel jelent meg a Forrás című folyóiratban, az 1984/5. 
szám, 26–37. oldalán)

„– Én menekültem oda [Palesztinába, Izraelbe – B. K.]. Most nem 
menteni akarom magamat. Vissza is jöttem. Sokféle nép gyűlt össze 
(mint Amerikában), és valami összetartja őket. A közös sors (az 
üldöztetés), a vallás, a megkülönböztetettség. De egységes népről 
beszélni hiú ábránd. Van egy nép, amely ott él, és számít a világ zsi-
dóságára mint tagjaira. Ez valamifajta védelmet jelent, még annak is, 
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9aki nem oda tartozik. Én Izrael állam alapítói közé számítok, hiszen 
az első katonák egyike voltam, de Izrael mai politikájával nem érzek 
erős közösséget, csak féltést. Szükségesnek tartom a militarizálódást 
a helyzetükben, de elfogadni semmiképp sem tudom. És Bejrút miatt 
nem tudom felmenteni a katonai-politikai vezetést.

– Mitterrand feltételezte, hogy Bejrút sokat árthat az európai zsidóság-
nak, mert felszíthatja az antiszemitizmust.

– Elképzelhető, hogy Mitterrandnak valami igaza lesz, mondjuk, 
hogy erősödhet az antiszemitizmus, de nem Bejrút fogja felszítani, 
hanem felszítják, és például Bejrút lehet majd a hivatkozási alap. 
Ha abból indulna ki az antiszemitizmus, hogy az izraeli hadsereg 
kegyetlenül bánt a palesztinokkal, akkor például Európának lehetne 
spanyol-gyűlölete is – ismerve a dél-amerikai történelmet. Minden 
nép valamikor kegyetlenül bánhatott más népekkel. De ez nem ok, 
csak felhasználható magyarázat.”
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0 BERTHA BULCSU

Interjú Kardos G. Györggyel

Bertha Bulcsu: Milyen volt a gyermekkorod? Hol laktatok, mit 
csináltak a szüleid? Mire emlékszel? 

Kardos G. György: A legrosszabb fajta zsidó, félproli családba szület-
tem bele. Nagyapámék évszázadokon keresztül cserzővargák voltak. 
Dédnagyapám a szabadságharcban megsebesült, búsmagyar lett, fiai 
jószágigazgatók lettek különböző birtokokon, kivéve a nagyapámat, 
aki vegyeskereskedést nyitott Óbudán, ami elég hamar tönkrement. 
Nagyanyám meghalt, egyedül maradt hat gyerekkel. Hirdetések útján 
feleségül vett egy pancsovai pravoszláv asszonyt, egy vengerkát. Új 
nagyanyám rosszul beszélt magyarul, de beszélt szerbül, románul, 
németül. Szerbül énekelt, ezért gondolom, hogy inkább szerb volt. 
Nagyapám anyanyelve valószínűleg német volt, mert nem beszélt jól 
magyarul. De nagyapám nagy magyar volt, legitimista. Károly király 
képe ott lógott a falon. Folyton árvereztek nálunk, de a magyarságára 
adott. Vett egyszer egy hat kötetes Magyar Honvéd sorozatot, bőr-
kötésben. Nagyanyám oroszországi történetei csodálatosak voltak, 
forradalmakról mesélt, s elmondta, hogy száz szál tearózsát kapott 
egy nagyhercegtől. Ott minden gyönyörű volt, kánkánt táncolt és 
orosz táncokat járt. Ezekről mesélt. Nagyon hatott rám. Így az egész 
kommün egy mese volt nekem. Nagyanyám gyöngyöket hozott haza a 
nyakán egy kis zacskóban. Ennek árából a Széchenyi fürdőben bérel-
tek egy büfét. Mágnások jártak oda… A kommün alatt persze pangott. 
Nagyapám a gázgyárban volt kis írnok. Az emberek beválasztották 
bizalminak. A fehérek erre aztán kirúgták. A nagybátyáim később 
mind szervezett munkások voltak. A nagyanyámnak mindenki szép 
ember volt, Cserny Jóska szép ember volt, Prónay szép ember volt, 
Tisza szép ember volt, az egész akkori történelem csak így jelent meg 
előtte. A kommün mégis rettenetesen élt nálunk a családban. Van 
egy nagynéném, aki mindig cseléd volt, de a kommün alatt egyszer 
gyerekeket vitt valahová nyaralni. A zsidóságból semmi sem jutott el 
hozzánk, bár a család zsidó volt. Nagyapám arra volt büszke, hogy 
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1Sipneczky nyugállományú tábornok a barátja. Azt szokta mondani 
nekem: „Huszár leszel, fiam!” Édesapám jónevű újságíró volt az Esti 
Kurírnál, színházi kritikus, anyám gépírónő egy ügyvédi irodában. 
Elvette feleségül anyámat, és nevet adott nekem, de nem élt velünk. 
Rettenetes szegénységben éltünk. Nagybátyáim mind iparosok 
voltak, nyomdász, aranyműves, szűcs. Találkozgattam apámmal, de 
nem tudtam mit kezdeni vele. A Király utcában születtem, a nagyon 
szegény zsidónegyedben, nem az új Lipótvárosban. Ott, ha valaki 
elkiáltotta magát, hogy Weisz!, a fél utca visszafordult.

Bertha Bulcsu: Hogyan telnek mostanában a napjaid? 

Kardos G. György: Depressziósan. Fél hétkor kelek, ami azt jelenti, 
hogy már fél kilenckor el tudok kezdeni dolgozni. Utált bérmunkát 
végzek, úgy kettőig mondjuk. Ez a lakástörlesztés. Kettőtől fél hatig 
a dolgaimat intézem, társadalmi életet élek, ha nincs más dolgom. 
Fél hatkor jön a feleségem. Rendszerint itthon ülünk, nem megyünk 
sehová. Ide jönnek barátok, de egyre kevesebben. Pedig vannak 
emberek, akikre szeretek ránézni, mindegy, hogy a barátaim-e. Csak 
úgy vibrál a lelkem, ha olyan embereket látok, mint a Faragó meg a 
Gáll Pista vagy Réz Pali, Csurka. Elfelejtem, hogy én is író vagyok, és 
tisztelettel nézek rájuk. Nem tudom elhinni, hogy író lettem. Olyan 
ez, mint amikor egy bakából tiszt lesz, de ha a régi rendszer magas 
rangú tisztjével találkozik, tiszteleg. Szeretem az írókat, örülök, ha jót 
írnak. Az olyan, mintha én írtam volna, sokszor még jobb. Ide vagy 
jön valaki, vagy nem. Ritkán megyünk el hazulról. Színházban nem 
tudom, mikor voltam utoljára… Csurka-premieren, meg a sajátomén. 

Bertha Bulcsu: Mikor írsz? Hol? 

Kardos G. György: Itt hasalok az ágyon. Régebben mindig tele volt 
a lepedő tintafoltokkal. Most már leveszem a lepedőt. 

Bertha Bulcsu: Könnyen írsz, vagy nehezen? 

Kardos G. György: Nagyon nehezen, rettenetes nehezen. Gyötrődés. 
Írás közben ami előre-hátra eszembe jut, gyorsan felírom. Csak akkor 
kezdek írni, ha a teljes koncepció él bennem. Ilyenkor azt gondolom, 
könnyű lesz, de soha nem könnyű. Minden jelzővel harcban áll az 
ember. Szörnyen is néznek ki a kézirataim. Gépeltetés közben is 
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2 gondolkodom és átírom a szövegeimet. Nem akarok sokat írni. Egy 
regényt szeretnék még írni és novellákat. 

Bertha Bulcsu: A prózán belül is egyműfajú író vagy, csak regényt 
írsz. Miért? 

Kardos G. György: Talán csak egy novellám volt. Azt sem novellának 
szántam. Bulgária felszabadulási évfordulójára írtam, és egy novella 
jött ki belőle: Szeretni kell Théophile Gautiert. Tulajdonképpen a 
regényeim is novellákból állnak, figurák, sorsok, de mindez novel-
lafüzér tulajdonképpen. Nincs fantáziám hozzá, hogy átugorjam az 
időt, szépen sorban leírom, hogy egy nap alatt mi történt, legfeljebb 
visszajátszom a múlt történeteit hozzá. Nem tudom alkalmazni az 
epikus technikát, hogy éveket átugorjak. Ez olyasmi, mint amikor 
valaki remek festő, de nem tud rajzolni, és ebből elméletet csinál, 
mint Kandinszkij. A művészet mindig a fogyatékosságból állt össze, 
attól egyéni. Joseph Conrad (lengyel származású volt) nem tudott jól 
angolul, ezért vigyázott rá, hogy pontosan írjon. Ebből lett egy stílus. 

Bertha Bulcsu: Kivel érzel az elődök közül írói, szellemi rokonságot? 

Kardos G. György: Amit érzek, arra nem tudom azt mondani, hogy 
rokonság. Vannak könyvek, amiket szeretek olvasni, ilyen Hemingway 
első regénye, a Fiesta, és a Búcsú a fegyverektől. Ilyen Nagy Lajos Kis-
kunhalom, és Martin du Gard Vén Európa című könyve, Bálint György 
tárcái. Ha elakadok írás közben, ezek mindig átsegítenek, ha ezekből 
olvasok, el tudok kezdeni egy mondatot. Reggelente úgy ébredek, 
hogy nem tudom, hogyan kell elkezdeni a mondatokat. Hogyan 
lehet életre kelteni a jelentéktelen mozgásokat, hogy valaki kiment, 
bejött. Nyilván ismered ezt a gondot. Hogyan lehet úgy fogalmazni 
egy mondatot, még a nyelvtan kárára is, hogy a szórend megvál-
toztatásával megfelelő hangulata legyen. A szavaknak szerintem 
hőfoka van. El tudok mondani egy csomó szót, aminek semmi köze 
sincs ahhoz, hogy meleg van, de ha ezeket a szavakat leírom, érezni 
lehet, hogy meleg van. Keresgélem a szavakat. Ahogy Nagy Lajos a 
legyekről és a porról ír, abból mindent érzek. Jókai egyetlen sora az 
akkori világot érzékelteti. Mint író, soha nem tudom milyen politikai, 
társadalmi megoldás kínálkozik. Az író valójában egy komputerbe 
pontos jeleket táplál. Az a dolga, hogy pontos jeleket tápláljon be, és 
nem a megoldás. 
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3Bertha Bulcsu: Ma Magyarországon milyen embercsoporthoz 
sorolod magad? Társadalmi helyzeted, szereped szerinted milyen? 

Kardos G. György: Egy Dos Passos könyv mottójában két amerikai 
katonáról olvashatunk, akik egy francia kantinban hullarészegen 
ülnek. Az egyik katona kérdez: Szereted az amerikaiakat? – Nem.  
A franciákat szereted? – Nem. Németeket? – Nem. Akkor kit szeretsz? 
A barátomat. Én is csak ezt tudom mondani. Barátaimon kívül azokat 
szeretem, akik ebben a társadalomban nem hazudnak, nem lopnak. 
Nem azért mondom, mert nagy bolsevista vagyok, de akik ebben a 
társadalomban hamisan játszanak, etikailag leprások a számomra. 
Már orvos barátaim sincsenek, már senkit sem tudok elviselni, aki-
nek a zsebébe pénzt lehet dugdosni. Ez nem érdem, betegség nálam. 
Irtózom minden nem etikus megnyilvánulástól. 

Bertha Bulcsu: Regényeidet olvasva, úgy tűnik hosszú ideig éltél 
Izraelben. Hogyan kerültél oda, mit csináltál ott? 

Kardos G. György: 1944-ben kerültem Izraelbe. 1944 nyarán fel-
szabadítottak engem a jugoszláv partizánok Borban. Bor környékén 
meneteltünk egy országúton, onnan loptak el bennünket. Még 
ugyanazon év őszén a Vörös Hadsereg által felszabadított Bulgáriába 
mentem át. Plovdivból kalandvágyból minden papír nélkül 1944 
októberében átmentem Törökországba. Ott nem tudtunk megma-
radni, mert a törökök internálták a menekülteket. Kilencen voltunk, 
mi akkor már irtóztunk minden tábortól. Magyarország felé nem 
lehetett jönni, mert itt Szálasi-rendszer volt. A nemzetközi menekült-
ügyi szervek szereztek nekünk beutazási engedélyt Palesztinába. Ez 
borzasztó nehéz volt, a beutazási kvóta miatt. Aki illegálisan ment, 
azt az angolok internálták. 

Bertha Bulcsu: Nyelveket tudtál ebben az időben? 

Kardos G. György: A gimnáziumi németből és franciából éltem, 
amit aztán jól megtanultam később. Én már itthon verseket írtam, 
publikáltam is. Kint soha többé nem foglalkoztam vele. Hosszú 
lenne felsorolni, hogy mit csináltam kint. Sokat voltam katona, az 
angol zsoldban is. Szolgáltam az angol csendőrségnél. Két és fél évig 
szolgáltam az izraeli hadseregben. Még nem is volt izraeli állam, de 
egy csomó fiatalt, aki már valamilyen hadseregben ki volt képezve, 
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4 behívtak. Ez 1947-ben volt. És csak 1948 májusában alakult meg az 
izraeli állam. A hadseregben őrmester voltam. 

Bertha Bulcsu: Ez az élményi alapja a regényeidnek? 

Kardos G. György: Nem ez. A borzasztó emberi kavarodásban 
annyiféle országból jött emberrel, sorssal ismerkedtem meg, hogy 
kialakult bennem a szánalom szemlélete. A világ minden részéről a 
nyomor hírnökei futottak be. És nem egy etnikailag egységes közös-
ségbe kerültem, az európai zsidóságon kívül voltak ott afrikai zsidók, 
tripoliszi, tuniszi, görög zsidók, dél-arábiai, ádeni zsidók. Mindenki 
magával hozta a hazai szokásait. Csak le kellett ülnöm a tábortűznél 
a szakaszommal, és egy egész világ vett körül. Hozták magukkal a 
világ nyomorúságát. Ezek a zsidók alakították ki az embercentrikus 
szemléletemet. 

Bertha Bulcsu: Odakint éreztél honvágyat? 

Kardos G. György: Rettenetesen… Mindig haza akartam jönni. 
De húzódott. Úgy volt, hogy a háború végéig maradok, de aztán 
húzódott tovább. Szereztem egy állampolgári igazolást, hogy haza 
tudjak jönni. De hiába. Angol rendőr voltam, nem tudtam leszerelni, 
amíg működött a menekültügyi bizottság. Ez nem jelenti azt, hogy 
ott nem akklimatizálódtam. Nem is éltem magyarok között, héberül 
beszéltem, amikor hazajöttem, héberül álmodtam. Izraelben tanultam 
meg héberül. 

Bertha Bulcsu: Hogyan kerültél haza? 

Kardos G. György: 1950-ben létesítettek először magyar követ-
séget Izraelben, ahová rögtön beadtam a kérelmemet, és 1951-re 
elintéződött. 1951-ben hazajöttem. Román hajóval jöttünk Haifából 
Constanțáig. Már behajóztak bennünket, és várakoztunk. Az volt 
a legrohadtabb. Haza akartunk jönni, de elfogott a kétség. Néztem 
Haifa fényeit. Constanțából vonattal jöttünk, négyen hazatérők, ezen 
kívül izraeli kommunisták, akik mentek Berlinbe a VIT-re, arab és 
zsidó fiatalok. Pravoszláv parasztokra is emlékszem, egy fiatal fiúra, 
lányra, akik tele voltak nosztalgiával, hittel és mentek haza a Szovjet-
unióba. A nagyapjuk vándorolt ki, ők már kint születtek Izraelben. 
Én arra vágytam, hogy magyar málnaszörpöt igyak. Útitársaimnak 
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5meséltem a csodálatos gyermekkori ízekről. Lökösházán aztán ren-
deltem öt málnaszörpöt. Iszonyatosan kátrányízű volt. Egyébként 
álomszerű, valóságosan csoda volt az egész út. Itthon mindenkit 
elegánsnak láttam. Úgy látszik, 1944-ben, amikor elmentem, nagyon 
kopott volt a világ. Még a házakat is megcsodáltam. Ha észrevettem 
egy feliratot, hogy: „Ezt a házat a lakók szocialista megőrzésre át-
vették” – csodálkoztam és örültem. 1944-ben a Keletiben váltam el 
anyámtól, most ott találkoztunk újra. Nem ismert meg, átnézett a 
fejem felett. Ott keringtem körülötte, mint egy rossz kurva. Nehezen 
találtunk egymásra. A lakás ki volt dekorálva, Lenin-szobor gipszből, 
Sztálin-kép kínai selyemből, és Rákosi Mátyás a búzában. Anyám 
olyan fenntartással beszélt a polgárokról, mintha nem tudom mik 
lettek volna. Mi kint nem ismertük ezt a kifejezést. Elvitt magával 
a Külker üdülőbe nyaralni. Siófokra. Akkor nyaraltam életemben 
először. Minden gyönyörű volt, „így él a szabad nép” – gondoltam. 
Nem vettem észre, hogy az itthoniak már nem hisznek mindenben, 
de nem mernek előttem beszélni. 

Bertha Bulcsu: Most, hogy itthon élsz, nincs nosztalgiád a tenger 
és a bibliai táj után? 

Kardos G. György: Szeretnék elutazni oda, és megebédelni. Héberül 
kérni egy ebédet, megmutatni a feleségemnek a városokat. Nosztal-
giám nincs. Talán azért nincs, mert kiírtam magamból. Nagyon nem 
szerettem azt a szociálfasiszta világot, azt a munkáspárti fasizmust. 
Mindenféle nacionalizmustól viszket a bőröm, különösen attól, ami 
ott volt. 

Bertha Bulcsu: Sokfelé jártál, van összehasonlítási alapod. Milyen-
nek találod a magyar népet? 

Kardos G. György: Nem tudom, tudok-e rá válaszolni… Itt tudok 
élni. Nincs bennem semmiféle elfogultság, még a németek iránt sincs. 
Itt tudok élni… Lehet, hogy ez a nép nem tökéletes, de itt tudok élni. 
A mentalitását ismerem. Tudok viselkedni, jelen lenni. Másutt nem. 
A magyart egyébként elég hitetlen népnek érzem. Ez sok mindent 
megnehezít. Emberi és társadalmi hitetlenségről van szó. Azt már 
nem is merem mondani, hogy olyanfajta események idején, amelyek 
árulóvá tehetnek, könnyen megvehetők az emberek. Történelméből 
eredően, politikailag eléggé éretlen nép a magyar. Az állampolgári 
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6 felelősség hiányzik nálunk, ami vérében van egy franciának és angol-
nak. Az nem létezik, hogy az angol egy telefonfülkét megrongáljon. 
Nálunk teljesen hiányzik a köztulajdon iránti érzék. 

Bertha Bulcsu: Életkorodból eredően nyilvánvaló, hogy elég sokszor 
voltál életveszélyben. Mit éreztél? Mire gondoltál?

Kardos G. György: Hiányzott belőlem a veszélyhelyzetek érzéke-
lése, nem féltem. Előfordult, hogy Izraelben egy védtelen terepen 
állomásoztam, amit belőttek, és állandóan estek el körülöttem az 
emberek, de én nem féltem. Borban sem féltem. Mi nem tettük meg 
azt a halálmenetet, amit Radnótiék megtettek. Egyébként ez volt 
életem felejthetetlen élménye… Egy szerpentinen meneteltünk, két 
tigristank biztosította az utat, minket őrök kísértek. Én a menet végén 
voltam, mert lemaradtam marharépát lopni. Agyonáztunk, rongyosak 
voltunk, ziláltak, fáradtak. Amikor felnéztem, felettem állt az országút 
túloldalán egy férfi. Szerb tiszti egyenruhát viselt, a sapkáján vörös 
csillag volt. „Tamo druzse” – mondta. Ködös, esős nap volt, előző 
nap is esett, ronggyá voltunk ázva. Ahogy odább pillantottam, lát-
tam, hogy őreink már eldobálták a fegyvereiket, mindenütt vidám, 
glasszécsizmás partizántisztek álltak, zömében angol egyenruhában, 
de szerb sapkát hordtak hozzá. Mindez a német megszállás kellős 
közepén. Ezerhétszázan vonultunk az úton, erőltetett menetben. 
Az egész hegyoldalt megszállták a partizánok. Ekkor ért először a 
szocializmus szele. Letértünk az útról, a hegyek között elértünk egy 
tisztásra, ahol egy politikai tiszt másfél órás beszédet tartott nekünk 
szerbül, amit nem értettünk. Mintha csak azért szabadítottak volna 
fel bennünket, hogy ezt a beszédet meghallgassuk. Mi közben tüzet 
raktunk és a lábunkat melengettük. Este egy Pleszkovác nevű parti-
zánfaluba értünk, ahol kórházszállás is volt. Mi a parancs szerint nem 
állhattunk meg, tovább kellett mennünk. De a faluban éppen gu-
lyáslevest osztottak, szólt a szerb citera és táncoltak. Nem állhattunk 
meg, de én ottmaradtam. Találkoztam egy kislánnyal, aki elvezetett 
az olasz partizánok szállására. Sok furcsa kép fogadott ebben a falu-
ban. A házak tele voltak partizánnak öltözött úri fiúkkal, s a német 
bányászok mint tottista, fasiszta foglyok ültek távolabb. Ezek valaha 
szociáldemokraták voltak, de ekkor horogkereszt díszlett a karjukon. 
A komisszárok között sok jómódú belgrádi úrigyerek volt és újvidéki 
zsidógyerekek. Engem innen reggel tovább zavartak. – Még Borban 
volt egy másik furcsa élményem. Hajnalban mentünk a bányába a 
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7hegyek közé, ahol állandó partizánveszély volt. Egyszer csak öblös, 
szláv nyelven felhangzott egy ének, az „Amuri partizánok” dallamára. 
Mindenki összerezzent. Aztán észrevettük, hogy az egyik őrzőnk 
énekel, egy vlaszovista katona, német egyenruhában. A bori táborban 
egyébként tizenkétezer olasz volt, akik Badoglióra felesküdtek, aztán 
letették a fegyvert, de Mussolini parancsára nem vették fel. Ezeket 
hazaárulóknak nevezték, Montenegróban fogták el őket a németek. 
Volt ott hatezer magyar zsidó, persze kárpátaljai és szlovák is. A né-
metek részéről a bosnyák handzsár divízió, német egyenruhában, de 
piros, halálfejes fezzel. Aztán usztasák, ezek voltak a legrohadtabbak. 

Bertha Bulcsu: A szorongást mint aktív érzést ismered? 

Kardos G. György: Csak azt ismerem mostanában. Sok mindenért. 
Úgy érzem, fáradt vagyok, az időm végén járok, és amit el szeretnék 
mondani, annak az elején tartok. Ötvenkét éves vagyok. Egyszobás 
lakásban ténfergek, s ha a feleségem beteg, újra presszóban írok. Két 
évig csak ezért a lakásért dolgoztam, az irodalom legperiférikusabb, 
legalantasabb műfajaiban, hogy az adósságot ki tudjam fizetni. Saj-
nálatos, hogy csak az ilyen írói munkát fizetik meg. Szorongok, mert 
nem tudom, mi jön ki az életünkből ilyen etikai körülmények között. 
A szocializmus etikai kérdés. Óriási lehetőséget kaptak az emberek.  
A társadalom sokat adott, de az emberek nem sugározzák azt vissza. 
Az állampolgári tudatot kellene visszaállítani. Valamilyen állampol-
gári játékszabályra lenne szükség, amit mindenki betart.

Bertha Bulcsu: A politika és a társadalmi mozgalmak érdekelnek? 

Kardos G. György: Politika nélkül egyetlen sort sem lehet leírni. 
Én mindig társadalmi problémákat érintek. Bennem teljesen külön 
válik az értelem és az érzelem. Érzelemben még mindig kommunista 
vagyok, mint ifjú koromban. Akkor házasodtam össze vele, amikor 
még szép volt és fiatal. Most már nem válok el, bár egyszerűbb lenne 
nem hinni. 

Bertha Bulcsu: Véleményed szerint az író befolyásolhatja az ország 
tudatát, szellemi közéletét? 

Kardos G. György: Persze, ugyanúgy, mint minden ember, aki 
tisztességes, vagy nem tisztességes. Egyébként azt szoktam mondani 
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8 a fiataloknak, akik nem tudják, hogyan legyenek lázadók, hogy élje-
nek teljes tisztességgel. Semmi sem olyan felháborító, mint ha valaki 
keményen, tisztességesen él. 

Bertha Bulcsu: Van valamilyen állásod? 

Kardos G. György: Nincs állásom. 
Elém teszi a munkakönyvét. Belepillantok, szakképzettsége: kőműves. 
Kint Palesztinában tanultam a kőművességet. Amikor rendőr vol-

tam. Huszonnégy óra szolgálatunk volt egész héten. Úgy osztottuk 
be egymás között, hogy egybe lement, és öt napot dolgoztunk a civil 
életben. 

Bertha Bulcsu: Most ez az állástalanság nem jelent létbizonytalan-
ságot? 

Kardos G. György: Hát… Olyan magasak az ember kiadásai, hogy 
az állás nem fedezné, de mellette nem tudnék dolgozni. Idegesítők 
ezek a sine cura állások. Minden nap be kell menni, ott ül az ember 
és nem csinál semmit. Ez is demoralizál. 

Bertha Bulcsu: Nincs időnként olyan érzésed, hogy elrontottál 
valamit az életedben? 

Kardos G. György: Ilyen értelemben az élettel könnyelműen bánok. 
Valószínű, több mindent elrontottam… De az élet azért van, hogy 
rontsuk. Mindenki rontja. Olyan ez, mint egy házasság. Vagy úgy 
rontod el, hogy maradsz a rossz házasságban, vagy úgy, hogy elválsz. 
Az ember folyton változtat az életén, jól vagy rosszul. 

Bertha Bulcsu: Milyen a közérzeted? 

Kardos G. György: Szeretnék nyugodtan dolgozni, és nem végezni 
piszkos munkát. Nehéz ezt elmondani. Az élet anyagi feltételeiről van 
szó. Irtózatosan sokat köszönhetek Kardosnak, a Magvető igazgató-
jának, aki rossz lektori vélemények után adta ki a könyvemet. Kardos 
úgy viselkedik, mint egy kiadó, aki hisz benne, hogy könyveket ad ki. 
Kiadta Mándy, Ottlik, Fejes, Konrád könyvét. Legfeljebb azt mondja, 
hogy ezzel vagy azzal nem ért egyet, de kiadja. Ez ad az embernek 
biztonságérzetet. 
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9Bertha Bulcsu: Mitől vagy ideges, ha vagy? 

Kardos G. György: Ha ideges akarok lenni, mindentől. Ideges va-
gyok ettől a pletykatársadalomtól, ami mindent továbbad, de rosszul, 
és szétbomlasztja a kapcsolatokat. Ideges vagyok, mert amit mondani 
akarok, nem mondhatom el, mert kifacsarják. Valami belém szorul, 
nem tudom kimondani. Iszonyatosan idegesít minden taktika és 
diplomácia. 

Bertha Bulcsu: Ha nem írsz, mit csinálsz? 

Kardos G. György: Nyáron evezni szoktam, van egy kielboatom a 
Rómain. De tavaly alig eveztem. Milyen passzióm van még? Régen 
fényképeztem, laboratóriumom volt… Ezért az egyszobás lakásért 
való harcban tíz évet öregedtem, pedig csak kétszázezret kellett 
befizetni. 

Bertha Bulcsu: Szenvedélyeid vannak? 

Kardos G. György: Az élet… Nem tudom. Igazából a nők voltak, de 
hát… Szeretnék utazni, de soha nem utazom mostanában. Azt most 
is megcsinálom, hogy a HungarHotelsnél lefoglalok egy szobát két-
három napra Kecskeméten vagy Sopronban és elutazunk oda. Főzni is 
szeretek, rengeteg szakácskönyvem van. Magyar, külföldi. Gyűjtöttem 
valamikor. Szeretek főzni, enni már kevésbé. 

Bertha Bulcsu: Álmodni szoktál? Vannak visszatérő álmaid? 

Kardos G. György: Szoktam álmodni, de inkább csak félálomban. 
Ha fölriadok, és nem tudok elaludni, arra gondolok, hogy kézigrá-
nátot biztosítok ki, és eldobom. Akkor el tudok aludni. Nem tudom 
milyen szadista indulatból ered ez, talán abból, hogy katonako-
romban mindig álmos voltam. Egyébként is aknákról álmodom, 
robbanásokról. Félálomban is erre gondolok. Mi angol kézigránátot 
használtunk, ami kétszeresen volt biztosítva. Gyakorlatokon ki 
kellett biztosítani, és gránáttal a kézben szaladgálni. Négyig számol-
tunk, hétre robbant. 

Bertha Bulcsu: A nappalokat szereted jobban, vagy az éjszakákat? 
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0 Kardos G. György: Most már teljesen nappali ember vagyok. Régen 
szerettem az éjszakákat. Estére elfáradok. Maga az írás adminisztráci-
ója jobban elfáraszt, mint az írás. 

Bertha Bulcsu: Mikor sírtál utoljára? 

Kardos G. György: Szoktam sírni… Könyveken, novellákon mindig 
tudok sírni, moziban is. Anyám halálakor is sírtam. 

Bertha Bulcsu: Melyik a legkedvesebb ünneped? 

Kardos G. György: Nincs ünnepem, nem ünneplek semmit. Zavar az 
ünnep, mert kínlódás nekem. Egész évben ünnepeljenek az emberek. 
Minden doktrinerség, szabály ingerel. A haszid mozgalom idején 
kitiltották a rabbikat a városokból, azok a falvakat járták és egyszerű 
meséket mondtak: „Ne magyarázd a tant, te magad legyél az.” Aztán 
a híres mese: A cár egyszer meglátogatott egy hadgyakorlatot, amit 
az a tábornok irányított, aki valamikor osztálytársa volt. A cár meg-
szólította a tábornokot: – Na öreg, lángol még a véred? – A tábornok 
így válaszolt: – Felség, a vér nem lángol, a szolgálat lángol. – És még 
egy: Egy ember híres rabbihoz küldte a fiát, hogy ott tanuljon. Amikor 
hazajött, megkérdezte: – Mit tanultál a rabbinál? – Megtanultam, 
hogy van isten. – Öt évig tanultad ezt? – Az apa behívatta szolgáit, 
és megkérdezte őket: – Van isten? – Van isten – válaszolták. Apa a 
fiúhoz: – Ezek nem tanulták, mégis tudják, látod? – Fiú: Ők mondják, 
de én megtanultam. 

Bertha Bulcsu: Hol étkezel, mit eszel szívesen? 

Kardos G. György: Bent a városban, vendéglőben. Vasárnap otthon 
főzök. Keleti ételeket, szerb csevapcsicsát, ami tulajdonképpen kebab. 
Salátákat. Szeretem a marhabélszínt, csak nem lehet kapni és drága. 

Bertha Bulcsu: Írónak ital is kell. 

Kardos G. György: Töményét iszom, a legegyszerűbbet. Leginkább 
erős pálinkákat, törkölyt, cseresznyét. Kár belém az olyan előkelő 
ital, mint a whisky. Valamikor bort ittam, de újabban nincs időm 
kivárni, mire hat. Inkább pálinkára sört iszom, hogy meggyorsítsam 
a folyamatot.
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1Bertha Bulcsu: Van valamilyen babonád? 

Kardos G. György: Magam csinálok magamnak babonát. Van egy 
nyilazójáték az erkélyen. Arra gondolok, ha száz pontot elérek, sikerül 
valami. Kinyilazok magamnak valamit. Így vagyok babonás. De ha 
kéményseprőt látok, nem fogom meg a gombomat. 

Bertha Bulcsu: Vannak ellenségeid? 

Kardos G. György: Biztosan vannak. Én mindig azt hiszem, hogy 
nincsenek, de aztán kiderül, hogy vannak. Nem hiszem, hogy halálos 
ellenségeim volnának, inkább irigyeim vannak, mint ellenségeim. 

Bertha Bulcsu: Gyűlöltél már valaha valakit? 

Kardos G. György: Most hirtelen nem emlékszem rá. Nyilván sok 
eset nem lehetett, mert akkor emlékeznék. Azt hiszem, egy embert 
gyűlöltem, de azt szívből. 

Bertha Bulcsu: Hiszel a barátságban? 

Kardos G. György: Hiszek benne. Vágyódom a barátságra, de ez 
egyre nehezebb. Mindig volt egy olyan álmom, hogy egy házban 
együtt lakom olyan emberekkel, akik szeretik egymást. De én egy 
olyan házban lakom, ahol reggel a kukából felbontatlan albumokat 
húzok ki. Még azt a fáradságot sem veszik, hogy a könyvet bevigyék 
az antikváriumba. Én aztán ezekről a könyvekről a dinnyelevet és a 
magot lemosom. 

Bertha Bulcsu: Írói életedben mennyit jelentenek a nők? 

Kardos G. György: A legtöbbet jelentették. A világra a nőkön keresz-
tül figyel oda az ember. Ők hozták be a világot, amire oda kell figyelni. 
Négy éve élek a feleségemmel úgy, hogy kapcsolatunk egyetlen pilla-
natra sem kopott meg érzelmileg. 

Bertha Bulcsu: Mondj egy pénzösszeget, amelyik szerinted összeg. 

Kardos G. György: Félmillió forint. Ebből a következőkre telne: 
lakás berendezéssel, kocsi, és egy motorcsónak.
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2 Bertha Bulcsu: Szerinted merre halad az emberiség? 

Kardos G. György: Úgy vélem, reneszánsza lesz a 19. századi tiszta 
eszményeknek és a hitnek. Nyugaton is belefáradnak az emberrab-
lásokba. Belefáradtak a pornóba, hippiségbe, beat-be, figyeld meg, a 
dallamok is visszajönnek. Ha eljön egy kor, amikor a gyermekeknek 
nem fognak hazudni, és ezáltal nem bírják őket lázadásra, nemcsak 
mi, hanem az egész társadalom megszelídül. Ha én most gyerek len-
nék, én is állandóan lázadnék. 

Bertha Bulcsu: El tudod képzelni, hogy más bolygókon is élnek 
emberek? 

Kardos G. György: El. Szeretnék hinni benne. Én nagyon szeretem 
ezt a tudományos fikciót. 

Bertha Bulcsu: Szerinted a harmadik világháború elkerülhető? 

Kardos G. György: Szerintem elkerülhető, de ha nem kerülhető el, 
akkor több háború már nem lesz. Habár kérdéses szó ez a világhá-
ború. A második világháború még nem szűnt meg. Csak mi azokat 
a háborúkat, amelyek nem érintik Európát, nem tekintjük világhá-
borúnak.

Beszélgetésünk végére már nyoma sincs Kardos szép babilóniai arcának. 
Csak egy fáradt magyar, mint a többi, aki lakásra, kocsira, életre gürizik. 
Kardos is egy güriző ember. Csak közben álmodik, gondolkodik, ír.
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