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A magyar közgazdaságtan útkeresései – 2013

Menj el, menj szegény magyar, a kétség partjára,  
Tekints az ingadozó reménység pólcára,  

S te, aki t_zt_l, vastúl nem tudsz megborzadni,  
Borzadj, mikor a vég-sors hideg jelt fog adni.

Vezettessed magadat szem-bekötve, vakon,  
Elfajult testvéridtQl csinált áll-útakon,  

Kik Qseink hamvait rútúl megtapodták,  
Arany szabadságunkat aranyon eladták.

Menj, add egy olyan kézbe, szabadságod fékit,  
Mely egyszer úgy betöltse a balsors mértékit,  

Hogy megérezd, amit még sokan nem éreznek:  
A szabadság s a rabság, miben különböznek!

Pálóczi Horváth Ádám gy_jtése, népdal
Bogár László után

(Bevezetés) Több mint húsz évvel a rendszerváltás után nem látszik nehéz feladatnak, 
hogy a magyar közgazdász-társadalmat iskolák, beállítottságok szerint osztályozzuk. 
Ezen a talajon tesszük fel azt a kérdést, hogy milyen jövQképpel, milyen nemzetstratégiai 
elképzelésekkel rendelkeznek a markáns irányzatok, s az irányzatok egyes vezéregyénisé-
gei. Az ilyen módon értelmezett kollektív bölcsesség azon paradigmáját állítjuk elQtérbe, 
amelyet kritikára, át- és továbbgondolásra érdemesnek tartunk. Szempontjaink, megfon-
tolásaink tehát a konstruktivitás jegyében fogalmazódnak.

(A magyar közgazdaságtan tipológiája a 21. század elején) A „proletárdiktatúra” korszakában 
markáns irányzatokról, iskolákról nem lehetett beszélni. A „fQáramlat” minden intézményesí-
tett, írott közgazdaságtant a marxizmus–leninizmus ideológiai sz_rQjén keresztül értelmezett. 
A legitimitás az alkalmazkodás függvénye volt. A moszkoviták sztálini elméleti(?) és gyakor-
lati talajon építették ki a tudomány intézményrendszerét és válogatták ezek élére önmagukat, s 
gondosan rostált szolgahadukat, akik számos esetben rokoni1, illetve személyes kapcsolati tQ-
kén alapulva verbuválódtak.2 A táborukban képzQdött hasadás természetesen nem a tudomány 
szokásos polgári plurális játékszabályai érvényesítésébQl fakadt. Mélyebb okok álltak a háttér-
ben. Az evolúciós közgazdaságtani szemlélet szerint a társadalom – politikai berendezkedés-
tQl függetlenül − egyetlen lényeges alrendszere sem t_ri a végleteket. Az egysíkúság hosszú 
távon éppen úgy széteséshez vezet, mint a végletes sokszín_ség. Diktatúrában természetesen 
az elQbbi veszélyével kell számolni, így figyelmünket erre irányítjuk. Az elsQ hasadás: a bu-
dapesti moszkoviták sz_k körén belüliek és a kívüliek kialakulása. Az utóbbiak táborát az 
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országból elüldözött gondolkodók, a felkészültségük és tehetségük alatti szintekre szorított 
itthon maradottak alkották. Értékviláguk, világnézeti beállítottságuk, erkölcsi tartást sugalló 
személyiségük elegendQ ok volt, hogy kiszoruljanak a tudományos élet nyilvánosságából. 
Ez a kontraszelekció már önmagában megpecsételte a magyar közgazdaság-tudomány jövQ-
jét. Ezt utólag pontosan meg lehet ítélni.3 A második hasadás: a moszkoviták (és a behódoló 
táboruk) körén belül következett be. (Akár a patkány-klánok esetén; ti. a csatornákban folyó 
patkányháború mindig két klán között zajlik, s a gyQztes klán a gyQzelem után azonnal ket-
téválik, hogy ismét egymásnak eshessenek a szemét fölötti uralomért…) ErrQl a moszkovita 
– pontosabban az 1956 utáni metamorfózisuk szerint kádári – belsQ harcról ad számot „A ma-
gyar közgazdasági gondolat fejlQdése 1954–1978. A szocialista gazdaság mechanizmusának 
kutatása” cím_ válogatás.4 A kötet azokat a szerzQket, írásokat emeli a „magyar közgazdasági 
gondolat” szintjére, amelyek a tervutasításos, majd az ún. indirekt irányítású tervgazdaság, 
pszeudo-piacgazdaság „javítói”, kritikusai voltak. A „körön belüliek” egyik repedést követQ 
személycseréit Jánossy Ferenc így írja le: „A gazdasági vezetésben bekövetkezQ egyidej_ és 
általános diszkontinuitás újonnan vezetQkké vált – gyakran önmaguk számára is váratlanul 
kinevezett – irányító gazdasági funkcionáriusokat az elé a nehéz feladat elé állította, hogy – 
tapasztalatlanságuk ellenére, a hiányt áthidalva is – azonnal »vezetQkké«, mégpedig nehéz 
kérdésekben is dönteni képes vezetQkké váljanak.”5 Az a „körön belüli” Jánossy Ferenc látja 
így a gazdasági csúcsvezetés szelekcióját, akinek a munkássága idQtállónak bizonyult „körön 
kívül”, sQt nemzetközileg is. Valójában nincs itt szó, mint ahogy 1968 és 1989 után sem volt 
valóságos alternatívák megjelenésérQl, legfeljebb a zsákutcán belüli evolúcióról beszélhe-
tünk. Jánossy Ferenc a gazdasági csúcsvezetQkrQl írt, de ugyanez elmondható a tudományos 
élet szelekciójáról is. Némi különbség mellett nem mehetünk el szó nélkül. Az egyetemi, 
akadémiai szférában a személycserék szolidabb formában érvényesültek/érvényesülnek. A 
„kegyvesztett” kevesebb és kisebb súlyú folyóirat fQszerkesztQje lehet(ett), kisebb intézményt, 
tanszéket vezethet(ett), kevesebb publikálási felületet kap(ott), vidéki egyetemen folytathatta 
pályáját stb. A gazdaságtörténet, az elmélettörténet, a világgazdaság, az árelméletek stb. de-
legált „vezérei” közötti szelekció legfQbb tényezQjévé a természetes halál vált. A „körön be-
lüli” személy- és vezetQcserék jellemzQen nem intrastrukturális szelekciót jelentettek sosem, 
hanem a mai napig inkább interstrukturális szelekció révén zajlottak/zajlanak, számos esetben 
családon, nagycsaládon belül. A budapesti bennfentes nagycsaládi viszonyokat ismerQk köny-
nyedén sorolják azoknak a vezetQ politikusoknak, ÁVH-s tiszteknek, tudományszervezQknek 
a nevét, akiknek gyermekei egy másik szférában „megújulva”, „forradalmat” mímelve veszik 
át szüleiktQl a stafétabotot. Joggal vethetQ ellen: a nemzedékváltás minden körülmények kö-
zött biológiai szükségszer_ség. Valóban, de az nem biológiai kényszer, s nem egy egészséges 
társadalom velejárója, hogy hazánkban egy-egy zavaros értékvilágú, társadalmi kontroll nél-
küli, szociológiailag meglehetQsen pontosan lehatárolható társadalmi csoport egyre silányabb 
szintre szállítsa le a lét szegmenseit, a tudományt, a politikát, a médiát, az oktatást, az egész-
ségügyet, a m_vészeti ágakat stb., amelynek csaknem teljhatalmú „urai” tudnak lenni minden 
formális társadalmi megrázkódtatás ellenére.6 A „magyar közgazdasági gondolat” félévszá-
zada tehát egy egyre kontraszelektáltabb sz_k budapesti kör privilégiuma. Metamorfózisaik 
puszta külsQség csupán; „harcuk” a magántulajdon és a piac ellen, majd harcuk a túlzott köz-
pontosítás és a tervgazdaság ellen, az indirekt szabályozó eszközök inhatékonyságával, majd 
– 1989 után liberális köntösben – az állami szabályozás ellen és a privatizációért, miközben 
lényegében érintetlenül hagyta/hagyja a hétköznapi gazdasági életet, a valóságot, pontosabban 
egyre kaotikusabbá, eredménytelenebbé, élet- és természetellenesebbé tették/teszik. Az embe-
ritQke-állomány szétzilálódása, leépülése, az egy keresQre jutó reálbér negyven évvel korábbi 
szintre csökkenése, a közgazdaságilag értelmezhetetlen és kezelhetetlen eladósodottsági szint, 
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az ország vagyonának kiárusítása stb. jól mutatja a magyar gazdaság állapotát.7 Ezzel szemben 
a közbeszédben elQtérbe állított egyes makroökonómiai mutatók (a GDP, a munkanélküliségi, 
az inflációs ráta alakulása) arra tökéletesen alkalmasak, hogy hermetikusan eltakarják a való-
ságot, ugyanekkor még a nemzetközi összehasonlítás próbáját is kiállják. 

Joggal feltételezhetQ, hogy 1989 után elhárultak a szabad megnyilvánulások elQl az akadá-
lyok, így új, adekvát válaszok születhetnek az aktuális gazdasági kihívásokra. Ez a lehetQség 
természetesen nem a „körön belüliek” önmagukon túllépQ szellemi teljesítményének tudható 
be, elvégre a „rendszerváltás” lehetQsége és kényszere nemzetközi politikai folyamatok kö-
vetkezménye volt; a kelet-európai változások a Szovjetunió agóniáját felismerQ, pontosabban 
felismerésre kényszerített M. Gorbacsov nevéhez kötQdnek. A rendszerváltás jötte a „körön 
belüli” vezetQ közgazdászok, akadémikusok írásaiban nem érhetQ tetten a rendszerváltást 
megelQzQ hónapokban, években. A gyakorlat viszont megelQzte a rendszerváltás látványos in-
tézkedéseit (a köztársaság kikiáltását, a többpárt-rendszert, a Varsói SzerzQdésbQl való kilépést 
stb.) Gondoljunk a társasági törvényre.8 Bogár László felhívja a figyelmet, hogy Kádár János 
még regnál, amikor megnyílik a nyugati tQke (értsd: karvalytQke) elQtti út.9 

Ahhoz, hogy egy-egy társadalmi kataklizma után az új értékek, célok, attit_dök átjárják a 
társadalom egészét (pl. a rendszerváltozás ilyen) kb. 100 évre van szükség.10 A magyar rendszer-
váltás formális intézményi átalakulásai nem tudtak felszínre hozni olyan elméleteket, politikai 
stratégiákat, gondolkodókat, melyek/akik a kívülrQl kapott lehetQséggel konstruktívan élni tud-
tak volna. Nem szunnyadtak a potenciális szerzQk fiókjaiban alternatív lehetQségek. A diktatúra 
egyik legnagyobb b_nérQl van szó. A politika, a gazdaság, a tudomány és a média – „körön 
belüliek” által uralt − hatalmi pozícióinak birtokában csak annak felismerésére futotta, s ez lett 
az „új magyar közgazdasági gondolat”, hogy Magyarországnak követni kell ezúttal a nyugati 
mintát, a globalokrata libertinus vegyesgazdaságot, amely aktuálisan a neoliberalizmus ideoló-
giájába csomagolt. Ez a beállítottság nem tudatlanságról árulkodik (pedig az is, tudatlan), hanem 
a hatalomátmentés nagyon is tudatos pajzsa volt. Mert kimerné a „nagy nyugat” piacgazdasága, 
demokráciája ellen felemelni a szavát. A társadalomtudományok hüvelykujj-szabályának tekint-
hetQ, hogy: a társadalom s a gazdaság legkisebb alrendszere is összetettebb attól, hogy gondol-
kodás nélkül adaptálni lehetne más „hasonló” alrendszereket. E hüvelykujj-szabály neutralizá-
lását elvégzQ legitimáló hatalmak (média, szerkesztQségek, akadémiai fórumok) ugyanekkor 
elárasztották a hétköznapi és a magas kultúra nyilvánossági csatornáit a „bezzeg nyugati” meg-
oldásokkal. A cél természetesen nem az volt, hogy a holland, német, angol alrendszer-mintákat 
a legadekvátabban telepítsék (elvégre ezt újragondolás nélkül nem is lehet), hanem az volt, hogy 
e mintákra hivatkozó értelmezések során olyan homályt teremtsenek, amely elleplezi a „körön 
belüliek” érdekérvényesítését a politikai, a gazdasági, a nyilvánossági pozíciókban.

A magyar közgazdaságtan 1989 elQtt született m_vei között néhány olyan szellemi telje-
sítmény akadt, amelyek „túlélték” a rendszerváltás teremtette irányváltást. Itt Jánossy Ferenc 
életm_vére hívnánk fel a figyelmet. A magát lépten-nyomon „mainstream”-nek (fQáramlatnak) 
nevezQ budapesti „körön belüliek” ellentmondást nem t_rQen oktrojálták a politikára, a fel-
sQoktatásra, a szerkesztQségekre elkötelezQdésüket. Rendszerük – most már – a globalokrata 
libertinus technofasiszta11 gazdaság, módszerük pedig a pozitivizmus.12 Ezzel a korlátolt mód-
szerrel találkozunk Magyarország összes doktori iskolájában, s ezt a módszert abszolutizálók 
foglalhatják el helyüket a korosabb marxista akadémikusok és „követQik” körében. (Érdekes: 
kisebb személyi csetepatéktól eltekintve, békésen együttm_ködnek.) A „körön belül” az ilyen 
módon érvényesülQ pluralizmus természetesen csak látszat; a hajlott korú marxista akadé-
mikusok kétfajta választ adtak, vagy visszavonultak, nem publikálnak, ugyanekkor barátian 
egyengetik a „mainstream” törekvéseket, esetenként alternatív próbálkozásokat is, vagy „kiolt-
hatatlan” tudományos ambícióikat némi iróniával, esetenként szarkazmussal átitatott írásaikban 
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érvényesítik. Egyetlen akadémiai fokozatot szerzett közgazdász és társadalomtudománnyal 
foglalkozó tudós nem akadt, aki önként megvált volna tisztségétQl. Az önértékelés hiánya, az 
egzisztenciális kényszer, a „csillapíthatatlan megnyilatkozási vágy” pályán tartotta az érintette-
ket. A közgazdász-társadalom világában kicsit is járatos ember könnyen sorolhatja a neveket. 
Talán nem sértQ, ha Szamuely László példáját említjük. Miközben a „pozitivista”, globalokrata, 
libertinus új nemzedék – értsd a beatles nemzedék – „tombolt” a folyóiratokban, a médiában, 
a politikai fórumokon, mondván: „az állam rossz gazda, minimális teret az államnak”, addig 
Szamuely László finoman jelezte: „a jóléti állam leépülése/leépítése sem az utóbbi húsz, sem 
az utóbbi tíz évben nem következett be.”13 A „körön belüliek” skizofréniája szinkronba került a 
nemzetközi neoliberális skizofréniával: hirdették, a „pozitivista” tudományukkal bizonyították 
a minimális állam szükségességét, miközben az valójában erQsödött, vagy legalábbis magas 
szinten stagnált. Ilyen skizofrén helyzetek sem az egyén, sem a társadalom (itt közgazdasági 
kultúra) esetében nem állhatnak fenn tartósan. A válasz nem váratott sokáig magára, 2007-ben 
az Egyesült Államokban útjára induló ún. másodlagos jelzálogpiaci válság a neoliberalizmust 
is maga alá temette. Magyarországon a magukat elitnek tartók vakságuk okán nem ismerték fel 
a korszakos válságot. Ezúttal is – mint oly sokszor történelmünkben − a népnek kellett választ 
adni; 2010. április 11-én az állampolgárok politikai felhatalmazást adtak a skizofrénia feloldásá-
ra is. A „körön belül” – a társadalomontológia szerkezeti szabályai szerint − ismét kettéváltak a 
szereplQk. A „voluntaristák”, az „ortodoxok” válasza ismerQs: nem az elmélettel van baj, hanem 
annak adekvát gazdaságpolitikájával. Egy „mainstream lovag” így kesereg: „a tiszta elméletként 
megjelenQ mainstream közgazdaságtan csak bajosan kritizálható az adekvát gazdaságpolitikai 
ajánlatok megfogalmazásának hiánya miatt.”14 Az óvatosabb vitézek természetesen várják az új 
nyugati „ordas eszméket”, amelyekhez igazíthatják nézeteiket, megvalósítva a soron lévQ meta-
morfózisukat. Addig is törekedni kell – ez egyébként nem jelent különösebb kihívást számukra 
– a politikai háttérpozíciók, a gazdaság és a tudomány, de különösen a legitimitás nyilvánossági 
fórumainak megtartására. Ezek a pozíciók egyet jelentenek a destrukcióval. FelvetQdik a kérdés: 
vannak-e Magyarországon a „mainstream” mellett olyan erecskék, patakocskák – tovább saj-
nos nem mehetünk −, amelyek a „fQáramlatot” érdemben befolyásolják? Ha a „fQáramlat” által 
tudományosnak tekintett nyilvánossági fórumok produkciói között kutatunk, legfeljebb akkor 
akadunk neokeynesiánus, elvétve alternatív közgazdasági munkára, ha módszerében és foga-
lomrendszerében beilleszthetQ a fQáramlat elvárás-rendszerébe. S ezzel neutralizáltnak tekinthe-
tQk ezek az ártatlan próbálkozások.15 Jelenlétükkel pusztán az uralkodó neoliberális, a magyar 
gazdasági gondokra érzéketlen nézetek legitimitását szolgálják.16

2010. április 11-e után a jobbközép kormány néhány döntésének (bizonyos transznacionális 
cégek megadóztatása, közm_díjak csökkentése, az IMF-atyáskodás visszautasítása, közmun-
kaprogram stb.) elQzményét a „körön belül”, de még a kvázi „körön kívüliek” írásaiban sem 
találnánk. Ez valószín_leg párját ritkító kulturális jelenség. Egy, több mint 66%-ot kapott 
húsz éves párt, illetve pártszövetség a tudomány fórumain (akadémia, felsQoktatás, magukat 
tudományosnak tekintQ szaklapok, média) szinte jelenlét nélkülinek tekinthetQ, ugyanekkor 
kormányzásának döntései, gyakorlati vonatkozásai az európai nemzeti kormányok eredmé-
nyeinek mércéjével mérve elfogadható, esetenként példaérték_. Milyen következtetés adódik 
ebbQl a képtelen helyzetbQl? 1. A magyar gazdaságpolitika és a magyar akadémiai tudomá-
nyos teljesítmények között szinte nincs, s ezek szerint nem is kell, hogy legyen komoly átjárás. 
2. Közelíthetünk úgy is a kialakult helyzethez, hogy a magyar „körön belüli”-ek globalokrata 
libertinus elfogultságai olyan markánsak, s a gyakorlat felQl nézve olyannyira pusztítóak, hogy 
az evidencia szintjére kerülnek a kitörési pontok, pusztán néhány vonatkozásban az uralkodó 
nézetek ellenkezQjét kell tennie a gazdaságpolitikának. 3. S végül: a magyar gazdaságpoliti-
ka azon elméletekre, publikációkra támaszkodik számos elemében, amelyek a magyar köz-
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gazdaságtani kultúrában nem erecskék, patakocskák a fQáramlat oldalvizein, hanem megt_rt 
erek, patakok, amelyek olyan tavakba, tengerszemekbe ömlenek, amelyek gazdag, de izolált 
ökoszisztémát teremtenek. Képes beszédünk tárgyszer_sítve: a magyar gazdaságpolitikát 
megtermékenyítQ magyar közgazdaságtan a hivatalos tudományos élet perifériáján, amolyan 
földalatti csoportok magánügyeként él. Az alábbiakban két célt t_zünk magunk elé: a.) sze-
retnénk rámutatni azokra a gondolatokra, amelyek a periféria-szakirodalomból kerültek/ke-
rülhettek – nyilván esetleges személyi kapcsolatokon át – a gazdaságpolitika céljai, eszközei 
közé, b.) csatlakozva ehhez a periféria-szakirodalomhoz, konstruktív kritikánkkal szeretnénk 
hozzájárulni ahhoz, hogy ne „megt_rt”, hanem „támogatott” legyen. (A rosszíz_ disztinkciók 
használata – továbbélésük okán – nem alaptalan.)

A szisztematikus kifejtés elQtt idQzzünk el néhány gondolat erejéig a fenti három pontnál. Ha 
az 1. pont magyarázata helytálló, akkor racionálisan és morálisan megalapozott lenne a kormány 
döntése, ha megvonná a pszeudotudományos intézményektQl a támogatást. (Úgy látszik – ahogy 
azt már az ókori görögök többsége is vallotta − a tudomány attól komolyabb dolog, hogy pénz 
motiválja fQszereplQit, a tudósokat.) A 2. magyarázat szerint Magyarország sajátos helyzetben 
van: uralkodó elitje értéktévelygése(?), identitászavara(?), politikai vaksága(?) révén képtelen 
azonosulni a nemzettel, arra viszont igényt tart, hogy vezesse, pontosabban megvezesse. Lásd a 
mottót! Ez a közismert labancmentalitás. A vezetQk és vezetettek két valóságának diszkrepanci-
ája a magyar történelemben a gyakori és súlyos kataklizmák révén el-elcsitul, de idestova 500 
éve nem talál nyugvópontra − s közben birodalmak jönnek s mennek. A külsQ ellenséges erQkkel 
szemben ez a belsQ ellenséges erQ olyan edzetté, ellenállóvá tette a magyarságot, mint a közel 
2000 év óta megpróbáltatásokat elszenvedQ diaszpóra zsidóságot. Az viszont aligha fogadható el 
normális állapotnak, hogy a megsemmisítQ szándékú kritika tévedéseibQl építkezzen egy nemzet 
kultúrája, itt közgazdaságtana, illetve gazdaságpolitikája. A 3. magyarázat szerint 1989 után a tár-
sadalom, a nyilvánosság perifériáján megjelenhetnek azok a nézetek is, amelyek elszenvedik az 
elhallgatást, a nem-fQáramlatba tartozó „érdekesség” vádját, a paradigmává emelQ háttérkutatók 
hiányát, így – noha a nemzeti tradíció bázisán állnak, tehát filozófiai antropológiailag, ontológi-
ailag, etikailag megalapozottak – a társadalmi érvényesülésük esetleges, nem intézményesített, 
a tankönyvkultúra egyszer_en nem vesz tudomást róluk. A kiválóságok megnevezésétQl ismét 
eltekintünk – kb. két sort tudnánk megtölteni. Ez a létszámában szegény névsor a magyar köz-
gazdasági kultúra döbbenetes torzultságáról árulkodik.17

(Periféria a középpontban) Bogár László nemzetstratégiai elképzelései tipikus példát 
szolgáltatnak arra, hogy hogyan kerülhetnek elQtérbe – a valóság kényszerítQ erejénél 
fogva – perifériálisnak tartott gondolatok. Bogár László „A fejlQdés ára”18 cím_ m_vével 
csatlakozott a Kornai-féle hiányparadigmához. Már ebben a könyvében is tetten érhetQ, 
hogy a gazdálkodás feltételeire és következményeire egyaránt figyelni képes közgazdász, 
tehát klasszikus szemlélet_, másként „igazi” közgazdász. Konzervatív oldalon a politika 
világában is részt vállalt. Viszonylag „közelrQl” szemlélhette, s utólag értékelhette azt a 
nemzetrontó pusztítást, amit az elmúlt húsz év politikája és gazdaságpolitikája okozott. 
Tapasztalatait, kutatási eredményeit olyan „elbeszélQ” keretek közé terelte, amelyet a 
„mainstream” már nem akceptál. Ezzel szemben Bogár László az idQközben létrejött 
jobboldali média „csodabogarakra” beállított szerkesztQi és a csodát váró, kultúrára még 
nyitott jobboldali középosztály kedvelt klub-elQadójává vált. ElQadásaiban és írásaiban 
visszaköszönQ ismétlQdQ gondolatok számos erénnyel rendelkeznek:

• Filozófiai antropológiailag, ontológiailag, etikailag megalapozottak, tehát nem 
politikai ideológiákhoz, hanem morálhoz kötöttek. Ez az alapállás a legnemesebb 
klasszikus közgazdászokra volt jellemzQ, A. Smithre, J. S. Millre, F. Listre.19
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• Az általa képviselt elméleti keretek nyitottak a gazdaságpolitika irányába, számol-
nak a társadalmi, természeti következményekkel.

• Módszere: empirikusan megalapozott, az adott téma markáns sarokszámait gazdag 
hermeneutikai körök teszik hitelessé.

A magyar nemzetstratégia cím_ írása20 egy vaskos (616 oldalas) munka egyik nyitó, prog-
ramadó bevezetQje. Közel félszáz szerzQ, egyházi ember, m_vész, a nemzetért aggódó orvos, 
fizikus, jogász, történész, mérnök, közgazdász meglehetQsen egyenetlen színvonalú és közelí-
tési módú reflexióját kívánta egy lehetséges értelmezési keretbe terelni. Hogy nem sikerülhe-
tett egy konzisztens, homogén m_vet alkotni, azt talán nem is érdemes számon kérni. Az egyes 
írásokból, s az egyes – viszonylag egynem_ fejezetekbQl – kiderül, hogy a szerzQk igyekeznek 
túllépni az „itt a világvége, a magyar halál” vissza-visszatérQ keser_ narrációkon. (Az elQzQ 
fejezet és a mottó fényében ennek a megállapításnak különleges jelentQséget tulajdonítunk!) 
Egyoldalúságaikat, elfogultságaikat a fájdalmas tények és a fel-felt_nQ remények között hul-
lámoztatták. Ezt a vertikálisan tagolt, horizontálisan parttalan intellektuális kaleidoszkópot 
Bogár László az orvostudománytól kölcsönzött fogalmi rendszerrel kívánta strukturálni. Az 
emberi test anatómiája-fiziológiája ad alapot a diagnózishoz és a terápiához. Bogár László az 
emberi test helyére a nemzetet, mint élQ szervezetet állítja. A további párhuzam már problé-
másnak bizonyul. Nem a lehetQséggel van gond, elvégre az alapötlet kifogástalan, hanem a 
párhuzam következetességével, áttekinthetQségével. Az anatómiai vonatkozások elnagyoltak. 
Az alábbiakban bemutatunk egy, a nemzet, mint élQ szervezet input-output sémát, amelynek 
magja a közgazdasági kézikönyvekben is fellelhetQ, kiegészítései pedig pontosan annak az 
elvárásnak felelnek meg, amelyet Bogár László megcélzott. Az 1. ábra egy nemzet anatómi-
ai atlaszának elsQ átfogó ábrája; a részletekbe bonyolódás igényének fényében a szükséges 
elemekkel a séma kiegészíthetQ. Ez az „anatómiai térkép” egyesíti magában egy ún. három-
szektoros gazdaság (háztartások, vállalatok, állam) input-output rendszerét, J. Habermas 
„Rendszer és életvilág” közelítési módját, s figyelembe veszi a társadalom és a természet 
kapcsolatait. Ezen a bázison az egyes részletek felnagyíthatók és ott a kívánatos pontossággal 
bemutatott szereplQk, folyamatok elhelyezhetQk. Pl. a Rendszer (politikum és gazdaság) ki-
egészíthetQ a szabályozási és reálszféra szervezeteivel, termék- és szabályozási áramlataival. 
A szervezetek között feltüntethetQk egytQl-egyig azok a civilszervezetek, egyházak, egészség-
ügyi, oktatási intézmények, médiacégek stb., amelyek a stratégiaalkotásban szerepet kapnak.

Bogár László közelítésében valójában nem szerepel következetes anatómia. A kritikus 
számára úgy t_nik, hogy ezt magától értetQdQnek tekinti, pedig holisztikus közelítési 
módja éppen hogy követelné a látványos anatómiát. Nála az anatómia feloldódik a fizio-
lógiában. Így kiaknázatlan maradt az a lehetQség, hogy az anatómia alapvetQen statikus, 
a fiziológia dinamikus jelenségvilág. (Ti. a statika pontos, megbízható vonatkoztatási 
pontokat ad, a dinamika a hatás és kölcsönhatás révén, azok eltérQ intenzitásából faka-
dóan mindig elbizonytalanító hatású.) Az 1. ábrán feltüntetett áramlások valójában már a 
fiziológia irányába mutatnak, de mint pillanatfelvétel a folyamatok is állapotot tükröznek.

A Bogár László-féle nemzetstratégia rendszerének legnagyobb fogyatékossága, hogy 
az emberi test és a nemzet, mint élQ szervezet fiziológiai folyamatainak analógiája zava-
ros. Nem a következetes, a mindenáron érvényesített párhuzamokat kifogásoljuk. Elvégre 
az emberi testhez képest a nemzetnek megvannak a sajátosságai – és fordítva, hanem azt 
a rendszerelméleti megalapozottságot, hogy az életfunkcióként elemzett jelenségek való-
ban lefedjék a nemzet lényegi m_ködési folyamatait. A nemzet fiziológiájának nem teljes 
kör_ rendszere helyett szerencsésebb lenne ezen a ponton átérni a társadalomontológiára. 
Talán nem igényel különösebb magyarázatot, hogy egy erQltetett párhuzam test és nemzet 
között sokkal nagyobb tévedési lehetQséget hordoz, mint a társadalomontológia kínálta 
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lehetQség, akkor, amikor ugyanazt az értelmezési tartományt célozzák. Bogár László élet-
funkciók kapcsán beszél 1. szellemi vagy spirituális, 2. fizikai, 3. szervezeti, intézményi 
testrQl és 4. a nemzet anyagcsere-folyamatairól. A „test” inkább anatómiai természet_ 
fogalom (elsQ három szempont), a negyedik már elnevezésében is „helyén van”, valóban 
fiziológiai jelenség az anyagcsere-folyamat. A négy életfunkció – maradva Bogár László 
frazeológiájánál – minden esetben három elembQl (hol állapot, hol folyamat) áll. Kissé 
erQltetett a hegeli triád. 1. A szellemi vagy spirituális test elemei: a. lelki, erkölcsi, szelle-
mi állapot (egyház), b. diskurzus, kommunikáció (média), c. emberi minQség újratermelQ 
intézményei (oktatási, kulturális). 2. Fizikai test áll: a. népesedési folyamatból, b. a nem-
zet egészségi állapotából, c. szociális kötelékekbQl (nyugdíj intézményei). 3. Szervezeti, 
intézményi test részei (politikai, hatalmi, uralmi konstelláció); a. alkotmány, b. birodalmi 
függés, c. a nemzetállam uralmi rendszere, társadalmi önszervezQdési formák (kormány, 
pártok, civilszervezetek, nemzetek feletti szervezetek). 4. A nemzet anyagcsere-folyama-
tai; a. természeti feltételek (energetika, infrastrukturális rendszerek), b. emberi tényezQ (a 
társadalom intézményrendszere, tulajdon és elosztási viszonyok, hatalom és a gazdaság 
viszonya), c. pénzhatalmi rendszer (redisztribúció, adósságkezelés).

A nemzet létfunkcióinak fenti osztályozása tehát lefedi az anatómiai (statikus) és fi-
ziológiai (dinamikus) elemeket, ráadásul a diagnózis is rárétegzQdött az ilyen módon 
értelmezett életfunkciókra. E fogalmi háló összes fogyatékossága ellenére jelentQs ma-
gyarázó erQvel bír. SQt, a két éves regnálása utáni jobbközép kormány intézkedései arról 
árulkodnak, hogy a terápiát is hordozza ez a közelítési mód. S ezzel a gyakorlat felöl is 
visszaigazolást nyert. (Nagyon kevés közgazdász mondhatja el, hogy elméleti meglátásai 
gyakorlattá váltak, Bogár László munkáságához több ilyen markáns gondolat köthetQ.)

Bírálatunk során nem bonyolódunk a részletekbe, noha – mivel minden esetben lényegi kér-
désrQl van szó – bizonyára a kritika újabb értékes megfontolásokat hozna felszínre. Helyette 
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bemutatjuk azt a társadalomontológiailag hitelesebbnek tartott közelítési módot, amely szinte 
egyetlen lényegi elemében sem tagadja a Bogár László-féle osztályozást, ugyanekkor a diagnó-
zis és a terápia felQl ígéretesebbnek látszik. Lásd az 1. táblázatot! (E. Daly társadalmi cselekvés 
céljai és eszközei sémájának továbbfejlesztett változatáról van szó.)21 Daly eredeti kérdése a 
közgazdaságtan alapproblémájára vonatkozott: hogyan használhatók fel az emberiség számára 
rendelkezésre álló végsQ eszközök a végsQ cél eléréséhez. A végsQ cél mögött közbülsQ célok 
állnak, mint ahogyan a végsQ eszközök elQtt közbülsQ eszközök sorakoznak. Minden közbülsQ 
szint cél a tQle alacsonyabb szint számára és eszköz a tQle magasabb szint vonatkozásában. Az 1. 
táblázatban a cél-, illetve eszközhierarchiához hozzárendeltük az adott szintet tárgyának tekintQ 
tudományokat és a lét teljes gyakorlati spektrumát. A teljességet különösen hangsúlyozni kell. 
Voltak, s vannak kultúrák és korok, amikor a cél- és eszközhierarchia összezavarodik, eseten-
ként „fejére áll”. Korunkra is ez jellemzQ, ezért van különös jelentQsége, hogy legalább a teória 
szintjén törekedjünk a teljességre és a konzisztenciára. Az 1. táblázat spirituális, társadalmi és 
animális szintjei és Bogár László szellemi, fizikai, szervezeti-intézményi „test” közelítése között 
számos párhuzam állítható, ugyanekkor az általunk társadalomontológiainak nevezett közelítés 
teljességét és „rendtételét” szeretnénk többletként láttatni. Természetesen arról szó sem lehet, 
hogy a célhierarchiához párhuzamosan rendelt problémakatalógust állítsunk össze, s ennek meg-
oldását mereven az adott cél/probléma mögötti eszközöktQl várnánk. A társadalomontológiai 
közelítésnél sem lehet megtakarítani a lényeglátó intuíciót. 

A társadalmi-gazdasági cselekvés céljai, eszközei, tudományai, társadalmi szín-
terei22

Szintek Tudományok Célok Gyakorlati színterek

Spirituális

Teológia Spiritualitás (szent) Vallások

Etika Erkölcsi (jó) Hétköznapi emberi 
viszonyok

Esztétika Esztétikai (szép) Művészetek

Társadalmi

Pszichológia Lelki (harmónia)
Az egyén belső világa

Pedagógia
Szocializáció (aktív társadal-
mi szerepet vállaló egyén, 

méltóság)

Iskolák világa

Politológia – Jog
Jogi, politikai igazságosság Törvények, közigazgatás

Szociológia Szociális biztonság Társadalom, család

Közgazdaságtan Komfort (hasznos) Gazdálkodás

Animális
Műszaki- és

természettudományok
(biológia, kémia, fizika)

Ösztönvilág (fiziológiai, 
nemi)

Természet
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Formálisan a társadalom minden döntési és cselekvési szintjéhez társítható válságjelenség. 
Itt jegyezzük meg, hogy Bogár László kissé elfogultan magyar gondokról beszél ott is, ahol 
könny_ sorolni azokat a problémákat, amelyek a nyugati és a világkultúrát veszélyeztetik, 
esetenként nagyobb súllyal, mint a magyar társadalmat nyomasztó gondok. A társadalomon-
tológiai szférákat szem elQtt tartva (1. táblázat) minden szinten számolni kell válsággal.

1. A spiritualitás, a vallás válsága. A tudós papok az önkiürítésig „szétszedték” a ke-
resztény mítoszt; nyomában nihil és értékz_rzavar. A szellemtelenedésnek természetesen 
nem itt kell keresni a végsQ forrását, de formálisan itt csapódik le mindaz, amit korszel-
lemnek nevezünk.

2. A kultúra válsága. (A hétköznapi emberi viszonyok, a m_vészetek világa.) A kultúra 
feladata a közösségi eszményekre irányított szellemi és anyagi értékek egyensúlyozása. A 
nyugati kultúra elmerült az anyagiság és az individualizmus ingoványában. 

3. A psziché és a pedagógiai viszonyok válsága. A lelki elsivatagosodás karöltve az 
orientációs válsággal a társadalom reprodukciós köreit veszélyeztetik. 

4. A politikai élet és a társadalom válsága. Kétszáz év óta egy-egy emberöltQre három-
négy forradalom, háború, s egyéb társadalmi felforgatás jutott. Ezt, lelki és intellektuális 
károsodás nélkül aligha lehet túlélni. Innen eredeztethetQ az európai, különösen a kelet-
európai ember pszichikai terheltsége, s erre vezethetQ vissza társadalmi rétegzQdésének 
összekuszálódása, a kontraszelekció felerQsödése. 

5. Gazdasági krízis; a korlátolt piaci, álpiaci mechanizmusok abszolutizálása világméretek-
ben olyan fokú specializációt hoztak létre, amelyek révén az embert emberré tevQ természetbe 
ágyazottságot, az univerzális közösséghez tartozást felszámolták. Tömören – a Rendszer saját 
fogalmaival −: a nemzeti emberitQke-állományok szerkezete végzetesen szétzilálódott. Az 
életellenes gazdasági rendszerek járuléka csupán a jövedelem-egyenlQtlenség, a munkanélkü-
liség, az infláció, a költségvetési és fizetési mérleg egyensúlyi zavarai stb. 

6. A tudomány és a technika válsága. Az ipari forradalom óta újabb és újabb hullámok-
ban, soha nem látott mértékben tárta fel a természettudomány a szerves és szervetlen világ 
titkát. Mivel a gazdaság, a politikum, a kultúra és a spirituális szféra nem állított az ember 
életvilága felQl feltételeket, így azok a „csinálmányok” (kemikáliák, biotechnika, informa-
tika, közlekedés-hírközlés, atomtechnika) amelyek az elmúlt kétszáz évben egyre fojtoga-
tóbban körülvesznek bennünket, messze több kárt okoznak, mint hasznot. Legyünk követ-
kezetesek, a gépkocsinak, a m_anyagoknak, a televíziónak stb. – bármennyi hasznos dolog 
jut eszünkbe róluk – nincs létjogosultsága, mert velük a lopakodó önmegsemmisítés, a pla-
netáris halál, az egész emberi faj kihalása, jobb esetben degenerálódása került napirendre. 
Nem ismerünk olyan filozófiai antropológiát, amely az embert meghatározó kísérletében ne 
állítana a technika sebessége, grandiozitása, tömegszer_sége oldaláról elfogadhatósági kor-
látot. Az emberiség sok százszor, ezerszer, milliószor túllépte ezeket a határokat.

A technika válságáról kissé hosszabban írtunk, talán itt tudtuk legkézzelfoghatóbban 
bizonyítani, ha a világ pusztul, akkor a magyarok is pusztulnak. (Azokra a stratégiai el-
képzelésekre talán egyetlen szót sem kell vesztegetni, amelyek Magyarország végromlá-
sát abban látják, hogy nem kellQ gyorsasággal, nem kellQ adekvátsággal válaszol adaptá-
cióval, innovációval a létpusztító technikai világtendenciákra.)

A technikai „fejlQdés” a közgazdaságtanban része az ún. technológiai változásnak, 
amely a GDP-növekmény 70–80%-át adja. A gazdasági növekedés kutatói újabban a 
méretgazdaságosságot jelölik meg a hatékonyságnövelQ tényezQnek. P. R. Krugman – M. 
Obstfeld például amellett érvel, hogy eljött annak az ideje, hogy akár egy cég lássa el az 
egész világot egy-egy termékkel.23

7. A Föld ökoszisztéma válsága. A természet, benne az emberi természet reprodukciós 
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köreinek zavarai (klímaváltozás, ózonréteg vékonyodása, sivatagosodás, állat- és növényfa-
jok kihalása, a vizek, a levegQ, a talaj szennyezQdése stb.) az emberi létezés elemi feltételeit 
számolják fel.24

Vajon melyik a „búcsúcédula”?25 Melyik az a probléma(szint), amelynek orvoslásával 
elkezdQdhet/elkezdQdik a többi – esetenként végzetes – betegség orvoslása/orvoslódása? 
(Természetesen a „remény mindig van” alapállást valljuk.) Itt aligha követhetQ a merev 
elméleti séma. Pl., ha végzetesen leromlott a Föld ökoszisztéma, akkor nyilván a cél volt 
problémás, ad abszurdum – a spektrumon végig lépegetve – a spiritualitás betegségeit kell 
orvosolni. Az új értékek, hitek, célok mentén támadó új kultúra, új politika stb. vezethet el az 
egészséges Föld ökoszisztémához. Logikailag kifogástalan ez az érvelés, de nem számol az 
idQkomponenssel, s így ontológiailag is megalapozatlan. Ismét Bogár Lászlónak kell igazat 
adnunk! Bármennyire problémás az „emberi test – nemzet”, mint élQ szervezet analógia az 
anatómia és a fiziológia prizmáján át értelmezve, mégis elfogadható az a közelítés, hogy a 
lényeglátás, az intuíció révén a megnevezett fiziológiai folyamatokból – vagy esetünkben a 
társadalomontológiai spektrumból – kiemelve kell rátalálni a társadalom legégetQbb gondjaira 
és azok orvoslási módjára. Az idQkomponens fontosságára felhívnánk a figyelmet! Pillanat 
és örökkévalóság kölcsönösen feltételezik egymást. Nemzetstratégiák megfogalmazásakor 
ennek tudatában kell megtalálni a köztes – emberlépték_ – távlatot, s ezzel együtt a fiziológiai 
vagy társadalomontológiai problémakatalógust, s annak preferenciáját. Bogár László, s a kötet 
több jeles szerzQje (Vass Csaba, Szabados György, Hetesi Zsolt, Somodi István stb.) az Qsha-
gyomány, a keresztény tradíció és a felvilágosodás utáni modern társadalom „mélyszerkezeti, 
mondhatni »tektonikus« erej_” törésvonalai között különbséget tud tenni. (Ez a kissé keser-
nyés megjegyzés nyilván az „uralkodó” magyar szellemi áramlatra utal, amely nem ismeri (el) 
az Qshagyományt, s a kereszténység ezer/ kétezer évének eredményeit.)

A programadó írás három alfejezete kifogástalan, a helyzetértékelést (diagnózis) a „szük-
séges”, majd a „lehetséges” megfontolások követik. Bogár László helyzetértékelése mögé 
minden fenntartás nélkül a társadalomontológiai megközelítést is állíthatnánk. Így ír: „A ma-
gyar társadalom komplex négydimenziós újratermelési folyamatai évtizedek óta lepusztulási 
lejtQn mozognak, sQt egyre inkább a hanyatlás gyorsulásának lehetünk tanúi. Pusztul a lelki, 
erkölcsi, szellemi talapzata, tehát »belsQ« természete, pusztul a nemzet fizikai teste (népese-
dése és egészsége), e fizikai testet közvetlenül tápláló külsQ természet (ökológiai rendszer), 
olyan idegen erQk ellenQrzése alá került gazdasága, amelyek azt részben a nemzettel szemben 
m_ködtetik, részben páriaként való vegetálásra kényszerítik az anyagi újratermelésének »lo-
kális« színtereit.”26 (Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy ebben a diagnózisban legfeljebb 
a magyarok egészségi állapotának romlottsága specifikusan magyar, a többire bQven találni 
példát a világ más tájain is.) A részletekbe bonyolódva viszont valóban akadnak speciálisan 
magyar problémák. Ilyen a magyar nemzet ellen tevékenykedQ „komprádor-kollaboráns” 
háttéruralmi rendszer, benne az általunk bemutatott „körön belüliekkel”. A mai napig fenn-
áll az a jogrendszer, még inkább jogszolgáltatás, elfoglaltak azok a tudományos, m_vészeti, 
tömegtájékoztatási, pénzügyi és gazdasági csúcspozíciók, ahol blokkolják a magyar kultúra 
kibontakozását, itt segédkeztek azon „kamatszivattyúk” kiépítésében, amelyek az ország vég-
zetes eladósodásához vezettek. Ezek a társadalmi szereplQk jelentQsen hozzájárultak az állami 
vagyon elprédálásához, s ráadásul Qk azok, akik elfogadtatták a gazdaság mikroökonómiai 
szereplQivel, a háztartásokkal, hogy szabaduljanak meg a még magántulajdonukban lévQ szQlQ 
birtokaiktól, szántóiktól. A frekventált falvak és a kisvárosok elöljáróinak legnagyobb gondja, 
hogy hogyan álljanak ellent a „belterületbe vonás” állampolgári nyomásának. A „komprádor-
kollaboráns” háttéruralmi gépezet, korunk labancai maguk mögé szerveztek olyan társadalmi 
rétegeket, akik erQsítik a lakás, a telek, a szántó stb. kínálati piacokat a holland, az izraeli, a 
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német, az osztrák, a szlovák stb. polgárok számára. Az „új Trianon” már nem külsQ hatalmi 
erQk kényszere, hanem − jelentQs részben – önként vállalt és szorgalmazott öncsonkítás. A 
középréteget, de különösen az alsó középréteget az 1989 elQtt szerzett társadalmi presztízse, 
valamikori vagyonszerzése fogva tartja. Életstratégiáját most is azokhoz igazítja, akik valami-
kor üzemvezetQvé, osztályvezetQvé, vidéki iskolai igazgatóvá tették. Az életstratégiák mögött 
lelki, erkölcsi, szellemi sajátosságok állnak. Ezért érthetünk egyet ezúttal is Bogár Lászlóval, 
amikor a magyar társadalom lepusztulásának végsQ okát ebben a szférában keresi. „Minden 
emberi közösség léte szempontjából meghatározó az a mód, ahogyan saját múltjához (ere-
dettörténethez), jövQjéhez („üdvtörténethez”) és a kettQt összekötQ tanulási folyamatokhoz 
(„szenvedéstörténet”) viszonyul. A magyarság e lét-történeti hármasságát lassan egy évszá-
zada nagy erej_ vélemény-hatalmak betiltják, eltorzítják, megalázzák, tönkreteszik, sikeresen 
megakadályozván ezzel, hogy pozitív szellemi energiává váljék.”27 A középrétegek a hétköz-
napi életben és a kultúrában döntQen a médiából átszivárgó tematikus, következetesen torz 
információkból tájékozódnak. Saját életüket mások gondolják el helyettük, így nem csoda, 
hogy a madártávlatú és a hétköznapi élete között hatalmas az eltérés. Erre a diszkrepanciára 
vezethetQ issza a hétköznapi ember meghasonlottsága. A meghasonlottság kiszolgáltatottság-
érzést, magányosodást szül, ezek pedig megteremtik a szomatikus betegségek lelki alapját.

A „körön belüliek” politikai–gazdasági–kulturális–média hatalmától egyenes út vezet a „körön 
kívüliek” Európában kirívóan rossz egészségi állapotáig (ez is magyar specifikum). A leromlott tes-
ti-lelki egészség_ társadalom inkább választja a biztos, bár rövid távon is egyre apadó alamizsnát, 
vele a szolgaságot, a párialétet, mint a kockázatokkal terhes redivivust (újjáéledést). „2010. április 
11.” erre rácáfolni látszik, valószín_ az egyik utolsó segélykiáltása a magyar társadalomnak. A jövQ 
lehetQségei nem végletesek, ha úgy fogalmazunk: a. a kudarc esetén az általános apátia eluralko-
dása nagy valószín_séggel nem formális protektorátussá változtatja a körbe csonkolt Magyarságot 
(ENSZ, Európai Unió, Nemzetközi Valutaalap, valamelyik feltörekvQ ország láthatja el a gond-
noki feladatokat). A magyar etnikum kisebbségbe kerülése, betegségeinek további súlyosbodása, 
komprádor-kollaboráns „körön belüliek” megerQsödése, a föld, a víz, az erdQ idegen gazdasági 
érdekkörök kezére játszása kísérné ezt a forgatókönyvet. b. Siker esetén a „körön belüliek” árnyék-
hatalma (gazdaságban, a médiában, a tudományban, a m_vészet szervezésében és infrastruktúrájá-
ban) megtörne, a helyi közösségek önszervezQdése az önfenntartás felé érdemi lépéseket tenne, s 
ezzel együtt a pszichés és szomatikus betegségek visszaszorulnának, Magyarország a magyaroké 
maradna… 

E körbeforgó magyarázat ereszkedQ és emelkedQ spirálja metafizikai megalapozottságú. 
„Az, ami lenn van, ugyanaz, mint ami fent van, és ami fenn van, ugyanaz, ami lenn van.”28

Bogár László – nyilván az emelkedQ spirált keresve – beszél a nemzetstratégia „szük-
séges” és „lehetséges” feltételérQl, korlátairól. Kissé erQltetett a szétválasztás. A „szük-
séges”-ség nyilván az emelkedQ spirál minimális feltételeit jelenti. Ezeknek léteznie kell 
még akkor is, ha a „hit”, a „remény” pótolja ki a tudományos „objektivitással” belátott 
feltételeket. A gondok elQrehaladottsága indokolja, hogy a „szükséges” minimális feltételeit 
exponáljuk. Az emelkedQ spirál nyilván többirányú teret nyit. (Az ereszkedQ spirál lehet-
séges poklait nem tartjuk arra érdemesnek, hogy árnyaljuk – „száz halállal hal az ember”). 
A kibontakozás külsQ és belsQ korlátainak lebontása nyithatja meg ezeket a lehetQségeket. 
A külsQ feltételek közül a globalokrata libertinus technofasizmus irányvétele a perdöntQ.29

 

A belsQ feltételek közül talán a legfontosabb a „körön belüliek” társadalmi nyilvánosságá-
nak megtörése. Bogár László – mint oly sok identitászavarral nem küzdQ magyar – talán 
legnagyobb tévedésére ezen a ponton kell felhívni a figyelmet. „Kedves »körön belüliek«, 
szíveskedjetek szóba állni velünk” mentalitás értelmetlenségével – bármennyire fájó – egy 
ponton túl szembesülni kell. Krisztus ebben a kérdésben elég egyértelm_ volt: „Ha valamely 
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helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port 
is rázzátok le a lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” [Mk 6,10]

(Összefoglalás) A dolgozat vége felQl felvetQdik: vajon választ adtunk-e arra a kérdésre, 
hogy Magyarországon miért nem érvényesül a magyar közgazdaság-tudománytól is joggal 
elvárható plurális tudományszervezQdés kritériuma? LehetQségeink közepette igyekeztünk 
rávilágítani a diktatúrától örökölt hivatalos tudományos élet személyi kapcsolati hálóinak 
továbbélésébQl fakadó anomáliákra. A posztkádári közgazdász-társadalmat azok a nyugati 
szellemi erQk pártfogolták, amelyek az USA másodlagos jelzálogpiaci válságának kirobba-
násával bevonulhatnának az elmélettörténet „kétes-dicsQség_ek” panteonjába. Nem ebbe 
az irányba indultak meg a nemzetközi tudományszervezQdés szelekciós folyamatai, így 
továbbra is azok a nemzetközi gazdasági erQk „diktálnak”, akik a mai napig támogatják a 
magyar kollaboránsokat, magyarán a labancokat.

A magyar tudomány, benne a közgazdaságtan plurális pályára állása a magyar közgaz-
dász-társadalom emberitQke-állományának összetételétQl függ. Egy nemzet szellemi életé-
nek pluralitása a 100 éves emberitQke-állomány ciklusidejének függvénye. A rendszervál-
tás elmúlt több mint 20 éve talán annyi eredményt hozott, hogy a tudomány m_helyeiben 
(egyetemek, kutatóintézetek, szerkesztQsségek, kiadók) csiraszer_en, zárványokban létez-
hetnek alternatív gondolkodók. Ez az egzisztálás nem intézményesített, többnyire ízléstelen 
háttérhatalmi tusakodás eredménye. (Kár, hogy az energiák nagy része ebben a harcban 
használódik el.) A tanszéki, a kari, a kutatóintézeti sokszín_ségnek intézményi garanciái 
nincsenek; a vezetQk esetleges m_veltsége, toleranciája, nagyvonalúsága, emberségessége 
(ez szerencsére nem pártideológiához kötött) garancia csupán egy majdani nemzedék kon-
szolidált szellemi sokszín_ségére. Azt a kérdést nyitva hagyjuk, hogy van-e a magyar társa-
dalomnak 100 éve, hogy a feltételezett plurális törekvések elnyerjék természetes arányaikat. 
Ehhez az önépítéshez kívántunk hozzájárulni, amikor Bogár László periférián tartott − ki-
emelkedQen eredeti – nemzetstratégiáját kritikailag elemeztük.

A magyar nemzetstratégia választott absztrakciós szintje az orvostudománytól kölcsön-
zött (anatómia, fiziológia, diagnózis–terápia) analógiára épül. A párhuzam nem teljes, nem 
következetes. Az ilyen módon létrejött hiányosságot Bogár László lényeglátása, eredeti, 
klasszikus társadalomgazdasági szemlélete pótolta. A szakirodalomban párját ritkító az a 
virtuozitás, amellyel a múlt és a jövQ távlatait kezeli a programadó írás. Az örökkévalóság 
és a pillanat egy politikailag értelmezhetQ idQtávlat keretei között is megtalálta helyét; a 
konkrét évek, évtizedek nem rendelQdtek az esetleges változásokhoz. Ezen a ponton utoljá-
ra felhívnánk a figyelmet, hogy a lényeges társadalmi folyamatok idQigénye, másként egy 
nemzet emberitQke-állományának ciklusa kb. 100 év, a mélyponttól a maximumig tehát 
ötven év, az érdemi változások a mélyponttól az „inflexiós pontig” alapozódnak meg (25 
év). Ha 1989 a mélypont, akkor 2010. április 11. talán már az inflexiós pont. Hogy ezen 
a „logisztikus görbén” milyen minQség_ Magyarország teremtQdik – már amennyiben ez 
normativitás kérdése – az attól függ, hogy Bogár László, s a köré felsorakozó szellemi 
tábor – egyenrangú versenytársak hiányában − gyQztes paradigmává tud-e válni. Számos 
elképzelés (egyes transznacionális vállalatok és a bankok megadóztatása, a gyermekes csa-
ládok adókedvezménye stb.) most már nem pusztán írt nemzetstratégia, hanem valóság. Ez 
a bogári gondolatokat igazolja. 

Kritikai megjegyzéseink igazi célja az volt, hogy Bogár László által képviselt közelítési 
módot a paradigmává válás folyamatában támogassuk. A legfontosabbnak tartott kritikai 
megfontolásunkat záró gondolatnak szánjuk. A nemzetstratégiában, s Bogár László korábbi 
m_veiben30 sem látjuk exponáltnak − s erre hívjuk fel a figyelmet −, hogy az uralmi (poli-
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tikai–gazdasági–tudományos–média) viszonyok és a nemzet fizikai testének lepusztultsága 
közötti ok-okozati viszonyok között, s ne feledjük, már kölcsönhatásról van szó, fontos 
megnevezni azt a jelenség- és fogalomvilágot, amelyen keresztül a normativitás érvénye-
síthetQ. Kutatásaink kvintesszenciáját fogalmazzuk meg, ha ezt a demiurgoszt a nemzet 
emberitQke-állományától tesszük függQvé.31 Ha a normativitás felQl közelítünk, akkor így 
szól tételünk: a magyar emberitQke-állomány szelekciós folyamatainak átértékelése és az 
átértékelés mentén való változások szükségesek ahhoz, hogy a magyar nemzet megadja 
önmaga számára az emelkedQ társadalmi spirál lehetQségét.
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JEGYZETEK

1 A rokoni alapon történQ szelekciót egy egyenlQ 
esély_ társadalomban természetesen csak akkor 
kifogásoljuk, amikor az „alma ugyancsak messze 
esik a fájától”.

2 Itt, és a továbbiakban a budapesti közgazdász-
társadalomról fogunk beszélni, mivel a vidéki 
szellemi m_helyek érdemben nem tudtak, s nem 
tudnak beleszólni az irányt adó közgazdaságtani 
tudományos életbe. (A Budapest-centrikusság 
mögött több száz éves eltorzult szelekció húzódik 
meg.)

 A személyi kapcsolatokon alapuló szelekció ese-
tén – úgyszintén egyenlQ esély_ társadalomban 
– csak a kontraszelekcióra épülQ változatot te-
kintjük problémásnak.

3 A társadalmi folyamatok idQigénye – az emberi 
tQke ciklusa cím_ írásunkban (Valóság, 2010. 
8. sz.) amellett érveltünk, hogy a lényeges tár-
sadalmi folyamatok, s ide tartozik egy markáns 
tudományos koncepció elfogadtatása is – kb. 100 
éves ciklushossz-idQt igényel.

4 Szamuely László (válogatta és szerkesztette) 
(1986): A magyar közgazdasági gondolat fej-
lQdése 1954–1978. A szocialista gazdaság me-
chanizmusának kutatása. Közgazdasági és Jogi 
Könyvkiadó, Budapest, 1986.

5 Jánossy Ferenc (1969): Gazdaságunk mai el-
lentmondásainak eredete és felszámolásuk útja. 
Közgazdasági Szemle, 1969. 7–8. sz. 806. o.

6 Természetesen hosszasan tudnánk sorolni azokat 
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a neveket, amelyek a „körön belül” feudális 
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indokolja továbbá az is, hogy a közgazdász-
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forint külsQ adósság jut.” (Lóránt Károly: Egy 
új gazdaságpolitika körvonalai és megvalósí-
tásának feltételei) Megjelent: Medvigy Endre 
(fQszerkesztQ) (2009): Magyar nemzetstratégia 
2. Magyar Konzervatív Alapítvány, Püski Kiadó 
Kft., Budapest, 2009. 566. o. „Az egy keresQre 
jutó reálbérek 1978 óta hanyatlanak, és ezt csak 
átmenetileg törte meg a 2000 és 2003 közötti re-
álbár-emelkedés, hisz a 2009-es évi egy keresQre 
esQ reálbér ennek ellenére sem haladja meg az 
1978-as szintet.” (Bogár László: Magyar nemzet-
stratégia) Megjelent: Medvigy Endre i. m. 15. o.

8 Lásd az 1988. évi VI. törvényt.
9 A jelenség nem ismeretlen a közgazdaságtan 
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a roosevelti New Deal és az utólag magyarázó J. 
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világban”. Somogyi Ferenc (2010): A társadalmi 
folyamatok idQigénye – az emberitQke-állomány 
ciklikussága. Valóság, 2010. 8. sz. 
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meghaladóan gyors, grandiózus és tömegszer_ 
nagytechnikákat m_ködtetQ transz- és multina-
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zQdéssel. Az utóbbi sajátossága eltér a korabeli 
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korporativizmusról lehet beszélni; a nemzetek 
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12 A pozitivizmus korlátairól lásd Somogyi Ferenc 
(2011): A közgazdaságtan idQszer_ módszertani 
kérdései. Köz-Gazdaság, 2011. 1. sz. A poziti-
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13 Szamuely László (2004): A „haldokló” jóléti ál-
lam az 1990-es években. Közgazdasági Szemle, 
2004. 10. sz. 967. o.
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pontján követQket vonzott. S végül: a nemzetközi 
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vállaló jobboldali közgazdászoktól (miniszterek-
tQl, államtitkároktól stb.), akik hírnevüket inkább 
a politikának s kevésbé a tudományos reputáci-
ójuknak köszönhetik. S talán érdemes azokról a 
„fuvarosokról” is említést tenni, akik a „királyok 
építkezéseikor” kapnak/vállalnak feladatot. A 
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