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Az ideológia hatalma, az új hatalom 
ideológiája

Magyarország 44 éven keresztül megszállt ország 
volt. A  magyar népet azonban nem a kaszárnyákba 
zárt megszálló hadsereg sanyargatta, hanem a 
hatalom által rákényszerített ideológia. Évtizedeken 
keresztül az a súlyos tévedés tudta fönntartani és 
erősíteni ennek az ideológiának a hatalmát -  és 
sokakban ma is ez ébreszt nosztalgiát az elmúlt 
rendszer iránt hogy „az eszme szép, de a hata
lom birtokosai letértek a szocializmus útjáról’.

Nagyon sokan évtizedek alatt sem jöttek rá arra. 
hogy Kelet-Európa XX. századi történelme valójá
ban a bolsevizmus eszméjének konzekvens megva
lósulása volt.

„A bolsevizmus a tömegember organizált gyűlöle
te az emberi individualitás ellen”. Sigismund von 
Gleich német történész ezzel a kijelentéssel arra az 
erőre utalt, ami ezt az ideológiát a mindennapi élet 
valóságává tudta tenni.

Ma, az úgynevezett rendszerváltás után sincs 
nagyobb akadálya emberhez méltó létünk megte
remtésének, mint a bolsevizmus eszméjének 
továbbkísértése. Ez az eszme nem új eszme, 
hanem egy régi világ hanyatlásának végső konzek
venciája.

Ma olyan korban élünk, melyben világvége és 
világkezdet egymásba játszik. Nem nehéz látni 
magunk körül az egyre növekvő káoszt, a széthul
lást, egy régi világ hanyatlását; ehhez nem kell 
különösebb erőfeszítést tennünk. Egy új világ 
megteremtése azonban korántsem megy ilyen 
kényelmesen. Az emberek ma arra várnak, hogy 
életszínvonaluk emelkedjen, hogy minden vonatko
zásban gondoskodjanak róluk. Aki elveti a kommu
nizmust, de saját gondolkodásmódját és magatar
tását nem változtatja meg, az valójában bolsevik, 
bárhogy nevezze is magát.

Az a gondolkodás a legradikálisabban bolsevik, 
amelyik az egyén és a társadalom fölemelkedését 
az államtól'és a politikai pártoktól várja -  az 
államnak kell gondoskodnia az oktatásról, alapku
tatásról, a művészek, az egyház, az egészségügy 
támogatásáról, fontos beruházásokról (utak, 
vasutak, stb.,), rászorultak segélyezéséről; az 
államnak kell az adósságot törlesztenie. Mindezt 
miből? Fosztogatásból. „Fosztogatásból osztogatni"
-  ahogy Liska Tibor ezt már a hatvanas években 
megfogalmazta.

Az állami iskolázás a fennálló társadalmi rend 
szolgálatára alkalmas derék hivatalnokokat akar 
nevelni, nem pedig olyan embereket, akik képesek 
az élettől, saját tapsztalataikból megtanulni mind
azt, amit később a szakmájukban, tevékenységük
ben alkalmazni tudnak.

Láttuk, hogy 1989. után a hatalom megszerzésé
re -  és nem megszüntetésére -  törekvő pártok

semmit sem tudtak kezdeni a hatalmukkal; Ami 
lényeges történt -  a szovjet csapatok kivonulása, a 
belső hatalmi gépezet felbomlása az nem a 
pártprogramok végrehajtásából származott. Azt is 
tudjuk, hogy a helyzet akkor sem változna, ha az 
ellenzék kerülne hatalmi pozíciókba. Hisz nem 
arról van szó, hogy a hatalmon lévők korrupt, 
tehetségtelen emberek, hanem a pártprogramokból 
hiányzik az az erő, amely képes lenne a valóságot 
pozitív irányba formálni. Nem „hatalmi vákuum”, 
hanem eszme-deficit keletkezett.

Mi az oka annak, hogy az emberek nem képesek 
új gondolatokat befogadni, hanem -  semmibe véve 
saját tapasztalataikat -  frázissá üresedett régi 
gondolatokkal akarnak a jövőben is tovább élni?

A kényelem, a bátorság hiánya? Megdöbbentő 
látni, hogy az „ideológia hatalmát” milyen könnyen 
váltja fel az új „hatalom ideológiája", és hogy az 
emberek bármit hallanak is, csak azt értik meg 
belőle, amit évtizedeken keresztül megszoktak 
gondolni. A nyugaton korábban érvényes gondola
tok mára minden kapcsolatukat elveszítették a 
valósággal; a jelen problémáinak megoldására 
teljesen alkalmatlanok. Kelet-Közép-Eurőpa mégis 
ezeket a nyugati eszméket tekinti mintának: 
privatizáció, piacgazdaság, szociális védőháló. De 
mindez mit jelent ma?
-  individuális képesség helyett, ami minden 
vállalkozás alapja és feltétele, örökölhető és 
eladható vagyonjogi tulajdont,
-  szabadverseny helyett gazdasági érdekcsopor
tok uralmát,
-  az egyén szociális felelőssége helyett az állam 
gyámkodását.
E hármas bálványimádást Magyarországon két 
törvény szolgálja.
Az egyik a szövetkezeti átmeneti törvény, a másik 
a csődtörvény.

A szövetkezeti átmeneti törvény
Az eredeti törvényj avaslat nem tartalmazta a 
szövetkezetből való kiválást és a vagyon-kivételt. 
Ebben a formában biztosította volna annak lehető
ségét, hogy a vagyon-nevesítéssel az állami és 
privát vagyonjogi tulajdon helyett fokozatosan egy 
új tulajdonforma, a használati tulajdonjöjjön létre 
és így megvalósulhasson az, amiről Liska Tibor 
már az ötvenes években gondolkodott: ne azé 
legyen a termelőeszköz, aki használja, hanem az 
használhassa, aki a legeredményesebben tudja 
működtetni. A használati tulajdonforma a Közép- 
és Nyugat-Európában még meglévő magánvállalko
zások számára is megnövelné itteni tőkebefekteté
seik biztonságát, mert védelmet nyújtana azellen, 
hogy a hatalmas pénztőkével rendelkező konszerek 
tönkretegyék vagy felvásárolják őket.

A csődtörvény
Miután a tönkrement vállalatokat csak jelentős 
tőkebefektetés óvhatja meg a csődtől, Magyarorszá
gon pedig tőkehiány van, így ezek a vállalatok 
sorra idegen tulajdonba kerülhetnek. A  legnagyobb 
veszélyt a termőföld privatizációja jelenti.

E két törvény végrehajtásával elkezdődhet Ma
gyarország új gyarmatosítása, és ehhez már egy
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ideiglenesen itt tartózkodó megszálló hadseregre 
sincs szükség.

Nyilvánvaló, hogy az államszervezetet egyik 
napról a másikra nem lehet megszüntetni. De 
ahogy a 80-as évek második felében a kommunista 
hatalmi rendszer fölszámolta önmagát, és forrada
lom vagy külső beavatkozás nélkül megteremtette 
a rendszerváltás lehetőségét, példa lehet számunk
ra. A  Gorbacsov által meghirdetett glasznoszty és 
peresztrojka az oknyomozó történelem logikája 
számára elképzelhetetlen; és valóban, a 80-as évek 
vége előtt seriki sem mert volna ilyen változásokra 
gondolni. Gorbacsov szerint azonban a Nyugatnak 
is szüksége van peresztrojkára.
1989-ben Európában nem forradalomról, hanem 
áttörésről beszéltek. Ez az áttörés szembenállást 
jelentett az elöregedett, retrográddá vált latineuró
pai kulturhagyományok kiárusításával és annak 
abszurditásig vitelével a bolsevizmusban. De 
születése pillanatában szembenállást jelentett a 
„Nyugat-Európai Nemzetek Szent Római Birodal
mával”, a konszernek uralmát álcázó felvilágosult 
bürokráciával is. Európai Unió helyett akkor 
„Közös Európai Ház” felépítéséről beszéltek. „Nem 
több piacra, hanem új eszmékre van szükség!” -  
írta Rolf Henrich, az Uj Fórum egyik alapítója.

A  kelet-európai áttörés még ma is lehetőség egy 
új társadalmi struktúra megteremtésére. Ehhez 
természetesen a jelenlegi államnak kell biztosítani 
az átmenetet. Az állam legfontosabb feladata 
azonban önmaga felszámolása, nem pedig politikai 
hatalmának erősítése.

A  politikai hatalom csakis a Nyugat támogatásá
val képes a gazdaságot fenntartani, és teljesen 
képtelen a gazdálkodás, az oktatás, kutatás, 
egészségügy -  vagyis a kultúra -  területén értelme
sen intézkedni.

A  kérdést ma így kell föltennünk: hogyan tud az 
állam fokozatosan, de a lehető leggyorsabban 
visszavonulni a gazdaság és a kultúra irányításá
tól? Ami továbbra is a kezében maradhat, az a 
rendőrség, a Belügyminisztérium, a hadsereg 
irányítása, az igazságügy, vagyis az állampolgár 
külső és belső védelme; a környezetvédelem, 
munkavédelem, az infrastruktúra és kommuniká
ciós eszközök közös használatának biztosítása. E 
területen a felnőtt emberek jogérzése a mérvadó, 
így itt demokratikus döntésekre van szükség.

A  gazdaságban az átmeneti időszak legfontosabb 
kérdése, hogy milyen intézkedésekkel lehet segíteni 
a szükségletek és a jövedelmek közötti igazságo
sabb kiegyenlítődést. A  termelőeszközök és a föld 
vagyonj ogi tulaj donának visszaállítása, örökölhető- 
vé és eladhatóvá tételük ezt a kiegyenlítődést 
lehetetlenné teszi, mert a korábbinál még nagyobb 
mértékben ad lehetőséget munkátlan jövedelem 
szerzésére.

A gazdálkodásnak az az értelme, hogy az emberi 
szükségletek kielégítése -  és nem a profitszerzés -  
érdekében termelő és forgalmazó tevékenységet 
folytasson. Ennek előfeltétele egy új tulajdonforma, 
a használati tulajdon megteremtése, ami a föld és 
termelőeszközök kizárólagos tulajdonjogát azok 
számára biztosítja, akik ezt használni tudják 
mindaddig, amig erre képesek és akarják. „A

termelőeszközök vagyonjoga helyett azok használa
ti tulajdonát biztosító szociális törvény csak akkor 
születhet meg és válhat gyakorlattá, ha a lakosság 
többsége meg van győződve ennek szükségességé
ről. Azonban a gyakorlati lépések megkezdésének 
és a felvilágosításnak együtt kell történnie” (Lásd: 
Országépítő 91/1. Kálmán István: A  földkérdésről).

A  munkamegosztásos világgazdaság a gazdálko
dást az igazgatási határoktól függetlenné tette. 
Ezért ma a gazdasági problémákat csak vala
mennyi nép részvételével lehet megoldani.

Legsürgősebb a szellemi-kulturális kérdések 
megoldása. Ezek döntően befolyásolják a népek 
között kialakult konfliktusokat. Egy nép kultúrája 
csak a saját szellemi forrásából táplálkozva képes 
fejlődni, ezért a nemzetiségi kérdés és a kultúra 
kérdése egymástól elválaszthatatlan. Csak szabad 
szellemi élet hozhat békét az emberek és népek 
együttélésében. Ezen a területen nem lehet szó 
átmenetről. A  szellemi életnek -  és elsősorban az 
oktatásnak -  az államtól teljesen el kell különülnie 
és azonnali autonómiát kell kapnia. A  vállalkozá
sok és minden individuális kezdeményezés teljes 
megbénulásához vezet, ha az oktatást, kutatást 
továbbra is jogszabályokkal és a gazdasági érde
keknek alárendelve irányítják. Az individuális 
képességek csakis szabad szellemi életben bonta
kozhatnak ki s válhatnak a -szociális egész« hasz
nára. Ezért a kulturális élet valamennyi intézmé
nyének azonnali és korlátozás nélküli alapítási 
szabadságot és önigazgatási jogot kell biztosítani 
Ez a bolsevizmus legyőzésének egyetlen lehetősége. 
A  lenini út valódi célja az emberi szellem teljes 
kiiktatása volt, és a Kelet szocialista társadalmi 
rendszerei fölvállalták ennek konzekvens megvaló
sítását. A  kommunista rendszer összeomlása 
Kelet-Közép-Európából kiindulva egész Európa 
számára új lehetőséget nyitott. Kelet-Európa népei 
a bolsevizmus tapasztalataiból megtanulhatták, 
hogy a szociális társadalom alapját nem képezheti 
ideológia, hatalomvágy, gazdasági mechanizmus. 
Szociális társadalmat csak a minden emberben 
meglévő törekvésekre lehet építeni:
-  minden ember szabadon akaija önmagát megva
lósítani,
-  minden ember jogérzése megköveteli a jogegyen
lőséget, az alapvető emberi és szabadságjogok 
gyakorlását,
-  minden ember érdekelt a Föld javainak igazságos 
elosztásában.

Magyarországon ma az a legfontosabb kérdés, 
hogy fölismerj ük-e ezeket az evidenciákat -  s ezzel 
a társadalmi élet hármas tagozódásának1 szükség
szerűségét, megteremtjük-e az egyes területek 
autonómiáját, hogy elkerülhessük a nemzeti 
konfliktusok továbbéleződését, és megakadályoz
hassuk, hogy a bolsevizmus szelleme a nemzeti 
állam köntösébe bújva tovább kísértsen.

'Rudolf Steiner: A szociális élet kérdései. Mandátum 
Kiadó, 1990.
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