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„Nevelőmtől tanultam, hogy a cirkuszban sem a
zöldek, sem a kékek, sem a kerekpajzsúak, sem a
hosszúpajzsúak pártjához ne csatlakozzam…”
Marcus Aurelius1
„Senki sem tudja már, miért gyűlölik egymást olyan
halálosan, miért vívnak véres harcokat egymással,
miért tartoznak egyesek a kékekhez, mások viszont a
zöldekhez. Valamennyien pártjukat helyezik mindenek fölé, nem létezik számukra sem család, sem barátság, sem isteni, sem emberi törvények, nem törődnek
sem az állammal, sem a hazával. Mind a férfiakat,
mind a nőket megszállta ez a vak őrület.”
Prokopiosz2
„Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul,
és ház házra omlik.”
Lukács 11, 17

„Jézus mondta: Ha ketten békében maradnak egymással ugyanabban a házban, s azt fogják mondani
a hegynek »Menj odébb!«, odébb fog menni.”
Tamás-Evangélium3

1

Marcus Aurelius elmélkedései. Európa Könyvkiadó, 1974. 5. p.

2 Prokopiosz Bell. Pers., I. 24. Idézi: Grzegors Leopold Seidler: Politikai gondolkodás az
ókorban és a középkorban. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967. 254. p.
3 Az Evangélium Tamás szerint. In Jézus rejtett szavai. Vízöntő Könyvek, é. n. 81. p.
(Hubai Péter fordítása). Ugyanez ugyanitt más megfogalmazásban: „Jézus mondta: Ha
a kettőt eggyé teszitek, az ember fiai lesztek. És ha (azt) mondjátok: »Hegy, menj odébb!«
– odébb fog menni.”
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Ajánlás az olvasónak
A könyv, amelyet az olvasó – terjedelmétől vagy tárgyától, esetleg ettől is,
attól is elborzadva – kezében tart, hogy belelapozzon vagy akár rá is szánja magát elolvasásának mártíriumára, bizonyos értelemben nem más,
mint helytelenkedés. Állampolgári helytelenkedés, politikai helytelenke
dés, tudományos helytelenkedés. Helytelenkedésen azt értem, hogy
sem a benne megjelenő tudásmódnak, sem a benne foglalt tárgyi tudásnak
(vagy ami ugyanaz: tudatlanságnak) nincs helye sem egyik, sem másik el
határolt és önállóságára büszke tudásterületen, sem egyik, sem másik
„diszkurzusban”; nem felel meg semmilyen külső elvárásnak, nemcsak
politikai elvárásnak, de a „szabatosság-mániás pedantériájában módszeresen elmeszesedett ész”4 kívánalmainak sem, ezért aztán nem engedhet
a megismerésben „semlegességet”, „objektivitást”, „egzaktságot” követelő tudományos racionalitás csábító szirénhangjának; nem kívánja igazolni
magát semmiféle szakmai vagy filozófiai esküdtbíróság előtt, aminthogy
címzettje sem az intézményesült és kissé mindig belterjes szakma vagy
a hatalom – a „bölcs fejedelem”, a „hülye/meghülyült fejedelem”, az „udvar”, a „kormányzat”, a „pártvezetés”, a „politikai osztály” –, mégcsak nem
is egyik vagy másik politikai oldal, hanem az állampolgári közösség egésze,
műfaja pedig a nyilvános okoskodás, fennköltebben szólva: a homília, az
egymás szavából értők bizalmas, de nem belterjes együttléte és társalgása,
közös töprengése e közösség – saját magunk – sorsán a harmadik évezred
elején. Területek és tudásmódok között ide-oda csúszkáló szerzőjét az
a mértéktelen ambíció fűti, hogy olyan helyet hozzon létre, ahol e sokféle
4 Az ész korlátgyakorla című esszéjéből Odo Marquard szubtilis gorombaságát idézem,
amelyet a szerző jókedvűen vág bele az „exkluzív” – magából minden változékonyat, érzékit, véletlenszerűt, egyszerit, feltételeset, viszonylagosat, igazolhatatlant, érzelmeset
kirekesztő – „ész”, a mindenkit „igazoláskényszer elé állító”, a „vádemelő ész” végtelenül
komoly és mérhetetlenül ellenszenves képébe. (In Uő: Az egyetemes történelem és más mesék.
Atlantisz, 2001. 205. p.) Marquard, aki az „emberi életvalóság” perbefoghatatlanságáért
emel szót filozófiai esszéiben, és aki Paul Valéryval válaszol a személy létezésének és
igazságának „igazoláskényszeréről” papolóknak („nem állítom, hogy igazam van; azt állítom, hogy ilyen vagyok”), korántsem az ész megtagadója, valamiféle nietzschei „esztelen
ember”, a nihilizmus álláspontjának védelmezője. Miklós Tamás, Marquard tudós kiadója, aki A vonakodás filozófiája című kongeniális utótanulmányában a szerzőt mint krónikus „megtagadásmegtagadót” mutatja be, tanulmánya mottójául a következő beszédes Udo
Marquard-idézetet választja: „Csak a féligazság igaz”. (I. m. 401. p. – Kiemelés – Sz. Á.)

14

15

A kékek és a zöldek

Ajánlás az olvasónak

tudásterület, szakterület, életszféra, sajátos tudásmód és különös beszédmód összekapcsolódhat, s amelynek lakói nem távoli idegenekként, gyanakvóan vagy hidegen méregetik egymást, hanem bennszülöttekként,
úgyszólván testvérileg ismernek a másik hibáiban a magukéira és a magukéiban a másikéira is. Nem ígérhetem meg hát az olvasónak, hogy a magyar rendszerváltozás láthatatlan története fog e lapokon látható történetként
– népszerűen vagy épületesen – megelevenedni. Elbeszélhető történet
és elbeszélői tehetség híján mégcsak arra sem tehetek elkötelező ígéretet,
hogy egyáltalán történetként fogok bármit is összeállítani és elmondani ezeken
a lapokon. Amire vállalkozhatom, nem több mint, hogy filozófiai reflexiókkal,
kultúrtörténeti lábjegyzetekkel, politikai kommentárokkal, költői hasonlatokkal, történelmi analógiákkal gondolatilag és képzeletileg körülkerítsek, világtalan fogalmakkal és világot alkotó metaforákkal kitapogassak az események,
tények, vélemények és elméletek káoszában valami összefüggőt, folytonosat, ismétlődőt, sorsszerűt, világszerűt, történetszerűt, ami azonban csak szellemi szemekkel
– ahogyan a régiek mondták: az „értelem” vagy a „szív szemeivel” – látható.
Nem ígérhetem meg, hogy az így kitapogatott történetszerű a szó történettudományi értelmében „objektív” lesz, vagyis megfelel valaminek a valóságként
megkonstruált és egyfajta istenségként tisztelt nyelvi tartományban; sőt ha
valamire, hát ennek inkább az ellenkezőjére tehetek töredelmesen és egyszersmind ironikusan fogadalmat. Nemcsak mert szerző és olvasó egyaránt
„benne vannak” a történetben, mert belülről és kortársi közelségből látják,
amit látnak és gondolják el, amit nem látnak, hanem azért is, mert a szerző rosszul viseli a tények önkényuralmát: azt a fajta „objektivitást”, amely
a mindenféle előfeltevésről, mindenféle érzületi, erkölcsi, szellemi értékelésről leválasztott tényszerűből – a faktumból – csinál bálványt, a tudományból
pedig áldozóhelyet e bálvány számára. Nietzschével együtt vallja, hogy „az
ember mindenütt azáltal lesz erényessé, hogy felkel a faktumok vak hatalma, a
valóság ellen, s olyan törvényeknek veti alá magát, amelyek nem e történelmi
fluktuációk törvényei”.5

Olyan hely lenne hát ez a könyv a mértéktelen szerzői szándék szerint,
ahol az összes ismert nyelvjáték – ó igen, e sorok írója a társadalomtudományok nyelvét is nyelvjátéknak tekinti, melyet csak e nyelvjáték módja, mindenekelőtt a tudományos beszédmód magának tekintélyt követelő, a nyelvi
kijelentést tárgyi valóságoknak megfeleltető referenciális komolysága különböztet meg az e komolyságot bevallottan fölfüggesztő fikciós nyelvjátékoktól
– szóval, az összes létező nyelvjáték, a politikai nyelv játékait – különösképp
a baloldaliság és a jobboldaliság nyelvjátékait – is beleértve, egyetlen nyelvjátékban fonódnak össze – a nyelvjátékok nyelvjátékaként. E mértéktelen
ambíció, e képtelen vállalkozás, e mind politikai, mind tudományos szempontból komolytalan, ámde remélhetőleg annál szükségesebb és annál vidámabb
nyelvtanulás jegyében hívom hát az olvasót abba a nyelvjátékba, amelyben
a politika és a politikatudomány komolyságából semmi nem marad, önmagunk megismerésében viszont – remélhetőleg – legalább akkorát léphetünk
előre, mint Søren Kierkegaard (pontosabban: filozófiai prózájának egyik
szerző-alteregója), amikor szellemi előmenetelét a Vagy-vagyban így foglalja
össze: „A legfőbb mégiscsak egész embernek lenni. Ma tyúkszemeim nőttek,

5 Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Akadémiai Könyvkiadó, 1989.
(Tatár György fordítása). Éppen csak utalhatok ezzel összefüggésben a 19. századi modernek egész világszemléletét meghatározó, szigorúan „tényszerű”, „egzakt”, „pozitív”
„objektív” tudományosság alapjainak első világháborút követő nagy megrendülésére Európában, amelyet az „európai emberiség radikális életválságának” kifejeződéseként értelmezett a fenomenológiai filozófia atyja, Edmund Husserl híres prágai előadás-sorozata
első előadásában (A tudományok válsága mint európai emberiség radikális életválságának kifeje-

ződése): „A puszta ténytudományok csupán tényembereket szülnek. A nyilvános értékelésben bekövetkezett fordulat kiváltképp a háború után vált elkerülhetetlenné, ami, mint
tudjuk, az ifjabb nemzedékben a tudományokkal szemben megnyilvánuló ellenséges
hangulathoz vezetett. Életünk nehézségei közepette – mondják – ennek a tudománynak
nincs semmi mondanivalója számunkra. A tudomány elvileg éppen azon kérdések felvetését zárja ki, amelyek boldogtalan korunkban a legvégzetesebb változásoknak kiszolgáltatott emberek számára a legégetőbbek: mert egész emberi létezésünk értelmes vagy
értelmetlen mivoltára vonatkoznak. (…) Mi mondanivalója lehet a tudománynak észről
és ésszerűtlenségről, rólunk, emberekről mint e szabadság szubjektumairól? A pusztán
fizikai tudománynak magától értetődően semmi mondanivalója nem lehet, hiszen minden szubjektivitástól elvonatkoztat. Ami másrészt a szellemtudományokat illeti… nos,
mint mondják, ezek szigorú tudományossága megköveteli, hogy a kutató gondosan határolódjék el minden értékelő állásfoglalástól…(…) De lehet-e valójában értelme a világnak és benne az emberi létezésnek, ha a tudományokban csak az objektíve megállapítható
számíthat igaznak, ha a történelem csak arra taníthat, hogy a szellemi világ összes alakzata,
az emberi életnek mindenkor tartást nyújtó kötelékek, eszmények, normák föl-fölcsapó
hullámként keletkeznek és múlnak el újból, hogy ez mindig is így volt, s így is marad,
hogy az észből mindig értelmetlenségnek, a jótettből szerencsétlenségnek kell fakadnia?
Belenyugodhatunk-e ebbe, képesek vagyunk-e ebben a világban élni, amelynek történelmi folyamata nem egyéb, mint illuzórikus lelkesedés és keserű csalódás szakadatlan láncolata?” (Edmund Husserl: Az európai tudományok válsága és a transzcendális fenomenológia.
I. Atlantisz, 1998. 22-23. p. – Berényi Gábor és Mezei Balázs fordítása.)
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és valamit ez is segít.”6
E sorok írója nem szeretné hát szépíteni a bizonyítványát: e könyv
lapjain nem „egymásra tornyozott doktorkalapok” alól kikandikálva
fog „écákat”, jótanácsokat osztogatni a politikai libalegeltető jobboldalának és baloldalának, hogy „könnyed kalapváltásokkal” gyógyítsa nemzete
és emberisége ezer baját, ahogyan azt az Éjjeli őrjáratok bolondja beszéli
el a doktorkalapok által bölccsé lett tudós fejeken élcelődve, a tébolydai
bolondok hibbantságai és a katedratudományok professzorainak igazságai
közötti különbséget keresve, ámde nem találva: „Ragyogó dissztertációkban
értekezni a különböző betegségek leghatásosabb gyógymódjáról, s egyszersmind magát a beteget is a legrövidebb úton megszabadítani kínjaitól!
A haldoklót, gyors kalapcsere után, a jog felkentjeként ölelni át, földi dolgai
elrendezésének gondját átvállalván tőle, végezetül pedig, csupán sebtében
másik talárt húzván az előző fölé, az Ég felkentje gyanánt megmutatni néki
a mennybe vezető igaz utat.”7 Nos, e sorok írója Bonaventura bolondjával és
Nietzsche „vidám tudományával” tart, Foucault „déraison”-ja, Feyerabend
„módszertelensége”, Udo Marquard „elviektől búcsúzó” szkepszise
előtt emeli meg képzeletbeli madárijesztő-kalapját, sőt legszívesebben
visszahátrálna a bolondságot avatott szavakkal dicsérő Erasmusig avagy
a kiugrott ferences rendi szerzetesig, François Rabelais-ig, hogy Panurge-gel
együtt lelkesedjen a bolondságért: „Nem vagyok olyan őrült, hogy a bolondok
sorából ki akarnám rekeszteni magamat. Alázatosan beismerem: én is közébük tartozom. Mindenki bolond, aki él. Salamon király mondja:
a bolondok száma végtelen. A végtelenből semmit sem lehet elvenni és
hozzáadni, bizonygatja Arisztotelész. Azaz eszeveszett színbolond lennék,
ha bolond létemre tagadni akarnám, hogy bolond vagyok. Ezt csak a teljesen
őrültek merik tenni, a válogatott hülyék milliói, mert a hülyeség fajai is véghetetlen lehetőségeket rejtenek.”8 Különösképpen indokolt e ragaszkodás
a bolondsághoz mint legjobb javunkhoz egy olyan könyvben, amelynek
tárgya a politika. Már Blaise Pascal felhívta rá kortársai figyelmét, hogy
mindeddig „a politikáról úgy írtak, mint aki egy bolondokházában akart
rendet teremteni, s ha színleg mégis úgy beszéltek róla, mint valami jelentős

dologról, az csak azért volt, mert tudták, hogy azok a bolondok, akikhez
szólnak, királynak, császárnak képzlik magukat. Belementek az elveikbe, hogy a lehető legkisebbre csökkentsék őrültségük káros következ
ményeit.”9
Ámde miért e sok helytelenkedés? Miért nem fér el valaki az elfogadott, jól bevált, megbecsült helyek egyikén? Mért kell neki más, netán különb hely? Mért nem becsüli meg kapott-szerzett-kivívott helyét
a világban? Talán annyira el van már telve önmagától, hogy az elérhető,
elfoglalható, betölthető helyek, amelyek másoknak megfelelnek, neki már
nem is jók? Azt akarja talán, hogy külön helyet akasszanak le számára
valahonnan? Vagy azt képzeli: minden hely betöltve már? Minden hely
fölött ott lóg a tábla: „Megtelt”? Szó sincs róla. Az illető, mitagadás, már
nem térfoglalásra készülő fiatalember, aki még azt képzelheti: csak azért
nincs helye a nap alatt, mert minden helyet megkaparintottak és megszállva tartanak a féltékeny és irigy öregek. A helyzet ennél azért valamivel
rosszabb. Igaz, valamivel jobb is.
A helytelen ember egyrészt a magát nem lelő ember, aki valóban egyetlen helyet sem akar elfoglalni, betölteni vagy kitölteni az életben, mert azzal
ő még nem lenne meg a maga számára. (A világ számára persze megvan
és fogva van. Már azzal markába kaparintotta őt a világ, hogy megszületett.
Ámde hagyjuk e régi gnosztikus kesergést másra!) És hát ki ne szeretné megállni helyét az életben? Márpedig hogy állhatná meg a helyét, ha az életben
sehol sincs helye? Ezért kell az ilyennek felütnie tanyáját a helyek között,
a helyek találkahelyén vagy kereszteződési pontján – a határokon, a peremvidékeken, a küszöbökön, a széleken, a törésvonalak mentén –, egyszóval
a helyek helyén: a helytelenségben. Jó hely az annak, aki szereti, és mért is ne
szeretné, ha úgy találja, hogy sehol sincs inkább a helyén, mint itt, és a legjobb, amit ebben az életben a magáénak mondhat, hogy nincsen egészen
sehol. Seholia. Képzelhet-e vagy kívánhat-e jobb helyet magának – vagy
ha jobbat nem is, különb helyet – ennél emberfia? Nem inkább az tűnik
a túlfeszített képzelőerő csalóka tüneményének, ha valaki úgy érzi: a „helyén van” vagy „megtalálta/kivívta helyét a nap alatt”? Mármint miféle „nap
alatt”? Melyik nap alatt időben és térben? Hol van már az a nap? De, még
ha a Nap alatt is, mégis, hol lenne ez a hely? Mármint a világmindenségben
hol? És a világmindenség helye hol van? Hol a helye? Hacsak nem Isten

6

Søren Kierkegaard: Vagy-vagy. Gondolat, 1978. 45. p. (Dani Tivadar fordítása).

7 Bonaventura (August Klingemann): Éjjeli őrjáratok. Fekete Sas Kiadó, 2004. 86. p.
(Tatár Sándor fordítása).
8

Rabelais – Faludy: Pantagruel. I. kötet. JATE Kiadó, Szeged, 1989. 420. p.

9

Blaise Pascal: Gondolatok. 1983. Gondolat, 162. p. (Pődör László fordítása).
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a hely, ezen a helyen azonban tudvalévőleg csak hívőknek van maradásuk
és erről a helyről eleve semmi nem tudható azon kívül, hogy nincsen sehol,
hiszen ha lenne valahol, akkor neki is lenne helye, márpedig „a” Hely – fogalma szerint – éppen az a hely, amelynek nem lehet helye, ha egyszer az – ami.
Egyetlen válaszként marad tehát a nyelv, mint az alkotó és tevékeny szellem
maga, mint minden hely létesítője, mint a helyek helye, ahol és ami által
minden hely van (rajta kívül sehol semmi), és amely ebbéli minőségében
– mint „helyek helyét” – önmagát is létesíti.
A helytelen embernek, aki nem leli helyét semmilyen szaktudomány fellegvárában-börtönében, semmilyen presztízst és tekintélyt biztosító szakma
szerepkörében, semmilyen politikai oldalon, semmilyen poszton, őrhelyen,
védbástyán, lövészárokban, nos, az ilyen embernek nemigen van más választása, mint a helytelenség helyének kikalapálása a nyelv aranyércéből. A helytelenség kalapácsát kell újra meg újra megragadnia, azt a bizonyos kalapácsot,
amelynek – Kafkát idézem – izzik a nyele, hogy feljajdulva, mindjárt teljes
erőből el is hajítsa. Ebben áll szerinte minden valódi filozofálás. Márpedig
e sorok írója – bizonyos értelemben tehát a hősöm – csakugyan helytelen ember.
Nem büszkén, kihívóan, hetykén mondja ezt, hanem – arcán némi zavarral,
sőt talán egy kis bűntudattal is – rezignáltan konstatálja. Helytelenségéből
nem kíván valamiféle kivételességet, szellemi előkelőséget, rangot, előjogot
fabrikálni vagy – pláne! – hasznot húzni. Még retorikailag sem, habár persze tudja, hogy retorika csak ez is. Talán egyszerűbb, bár sajnos, még ennél
is hivalkodóbb lenne, ha szellemi nomádként helyezné el magát a helytelenségben, hiszen ezzel egyenesen Friedrich Nietzsche titáni mellényét húzná
csenevész szellemi kebelére, bár az sem segítene, ha sokkal robusztusabb
lenne az a kebel: nem született még ember, akinek ez a mellény ne lett volna
túl nagy. Meglehet, magán Nietzschén is lötyögött kissé. Az embertelenül
nagy mellényt szeretné hát meghagyni azoknak, akik viselni tudják, merik és
akarják, de annak már ő sem tud ellenállni, hogy önértelmezésébe ne vonja
bele eredeti viselőjének szavait, aki a modernek között először használta ilyen
értelemben a „nomád” (’Nomadenthum’) szót, amikor az Emberi – túlságosan emberi című művében ezt írta: „mi a szabadságot szellemünk legerősebb
ösztönének érezzük, s a megkötözött és földbe gyökerezett intellektusokkal ellentétben ideálunkat mondhatni a szellemi nomádságban látjuk”.10 Persze, lehetséges,

hogy egyszerűen csak arról van szó –, amit Richard Sennett – nyilvánvalóan
Szent Ágoston nyomán – a zsidó-keresztény kultúra „helynélküliségéről”
szólva, úgy fogalmaz meg, hogy ez a kultúra „már kezdettől fogva szembesült
a hontalanság s a helynélküliség tapasztalataival. Hitünk már akkor szemben állt
a hellyel mint olyannal.”11
De akárhogy nevezzük is a helytelen embert – bolondnak, dilettánsnak,
nomádnak, ironikusnak, idegennek, vándornak, peregrinusnak – a lényegen ez mitsem változat. E sorok – magát besorolni sehová nem kívánó és
minden besorolás ellen hevesen tiltakozó – írója, mióta csak ilyen-olyan
szakmai, kiváltképp pedig politikai eszét tudja, és – kezdetben kénytelenkelletlen, utóbb pedig boldogan – felismerte saját helyét a világban – két
szék közt a pad alatt! –, vagyis azt, hogy – ó jaj és hál’isten! – nincs helye
benne, és hogy éppen ez a helytelenség az ő legsajátabb helye, legjobb osztályrésze, már-már kiváltsága, nos, azóta nemcsak elfogadja, de öntudatosan vállalja is, természetesen a vele járó összes kényelmetlenséggel, összes

10 Nietzsche Menschliches, Allzumenschliches című művének 211. passzusát – Gilles
Deleuze és Félix Guattari közösen írt Kapitalizmus és szkizofrénia című kétkötetes mű-

vének Nietzschére hivatkozó nomadológiai fejtegetéseit kommentálva – Kunszt György
idézi „A Genealógia helye Nietzsche életművében és életrajzában” című ragyogó tanulmányában, hozzáfűzve: „Deleuze szerint ez a nomádság egyben az állammal szemben teljesen elzárkózó, sőt ellenséges nietzschei magatartást is jellemzi, azt a pontot, amelyen konkrétan ki van
zárva a kompromisszum Hegel és Nietzsche között…Ezek szerint a Deleuze és Guattari
által ajánlott recept a teljes elzárkózás és az eltökélten kritikai attitűd az állammal – általánosítca:
az establishment minden formájával szemben.” In Kunszt György: Nihil és ámen (Nietzschereflexiók). Gond-Cura Alapítvány – Palatinus Kiadó, 2002. 194. p. – Kiemelés – Sz. Á.
A műnek csak első része jelent meg magyarul (Friedrich Nietzsche: Emberi, nagyon is
emberi. Könyv szabad szellemek számára. Osiris Kiadó, 2008.) Horváth Géza kitűnő fordításában – érthetetlen módon nemcsak minden filológiai apparátus nélkül, de anélkül is, hogy a kiadásból kiderülne: nem a teljes művet kapja kezébe a magyar olvasó.
A Kunszt fordításában idézett szöveghely a mű második részében szerepel. Lásd a Giorgio
Colli és Mazzino Montinari gondozásában napvilágot látott Sämtliche Werke. Kritische
Studienausgaube Werke II. kötetének 469. oldalán.) Vö. Gilles Deleuze: Nietzsche és a filozófia. Gond Alapítvány – Holnap Kiadó, 1999.
11 Richard Sennett: Civitas. Die Großstadt und des Unterschieds. Frankfurt am Main,
1991. 20. p. Idézi Zygmunt Bauman: A zarándok és leszármazottai: sétálók, csavargók, turisták. In: Az idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Szerk. Biczó Gábor. Csokonai Kiadó,
192. p. (Kiemelés – Sz. Á.) Éppen az Emberi, túlságosan emberi lett az a Nietzsche-mű,
amelyben a filozófus megvetése mindenféle nacionalizmus, mindenféle „németkedés”
és „germánkodás” iránt radikalizálódott és – vitathatatlanul az eredeti zsidó-keresztény
hagyományhoz visszatérve – a szellemi nomádságra alapozva megjelent a „jó európaiság”
koncepciója. Nem hiába jegyezte meg a mélységes csalódottság hangján Cosima Wagner,
hogy ezzel a könyvvel Nietzschében „Jeruzsálem legyőzte Germániát”. (Czeglédi András
szíves közlése.)
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kellemetlen félreértéssel, ráfogással, gyanakvással, hamis azonosítással
egyetemben, és nem engedi kihúzni azt a lába alól senkinek és semminek.
Ehhez a talpalatnyi helytelenséghez most már mint legsajátabb helyéhez
körömszakadtig ragaszkodik. Tudja persze, hogy nincsen egyedül, hogy se
szeri, se száma a késő modern kor nomádjainak,12 hogy sokan vannak ezzel
így a magyar és egyetemes helytelenségben, és – az igazat megvallva – főképpen az ő nyitottságukra, rokonszenvükre, társalgó kedvükre, állampolgári
és embertársi érzékenységükre számít, amikor útjára bocsátja ezt a könyvet,
pontosabban hát – hisz könyv! a letűnő tipografikus kultúra darabkája –
a benne foglalt tudást és tudatlanságot ezennel kivonja a szellemi forgalomból a bennfentesek, a kiválasztottak, a szellemileg még ma is papírból szövegekkel táplálkozók számára, akik nem tanultak meg elektronikus késsel és
villával a képernyőről enni, vagy ha megtanultak is, az ő szájukban ízetlen
az effajta szellemi táplálék.13

Amiről mind ez idáig beszéltem, természetesen szerzői ambíció csupán, még ha mértéktelen is, és hogy mennyire és miképpen teljesül ezeken
a lapokon, azt csak azok ítélhetik meg, akik e szerzői ambíció körén kívül állnak, akár fejüket csóválva eleve helytelenítik a szerző helytelenségét,
akár lelkesen csatlakoznak hozzá ezen a helyen, fölismervén benne tágabbiközelebbi közösségük – társadalmuk, országuk, nemzetük, társadalmi
csoportjuk – helytelenségét, egészen az ember helytelenségéig a világmindenségben, közelebbről pedig mindjárt itt, a Föld Bolygón is, ahol
az embernek csak addig volt helye, jó helye, szép helye – a Paradicsomban ugyanis! –, amíg el nem követte az első bűnt, és neki nem szegezték
a kérdést: „Ádám hol vagy?” És csakugyan: hol vagy? Pontosabban: hol vagyunk? Ki fog végre helyre tenni minket? Isten? Egy kozmikus katasztrófa?
A forradalmi nép? A Hatóság? A Hivatal? Az ügyeletes hülye? Az ügyeletes
zsarnok ügyeletes ideológusa? Netán egy szakértő? De hátha éppen az tesz
minket helytelen lényekké, hogy emberek vagyunk, Pascallal szólva: semnem-angyalok, sem-nem-állatok, vagyis emberek, mert éppen az ember
az a lény, akit semmiben és semmilyen módon nem lehet helyre tenni?
Erre még a halál, ez a nagy helyretevő sem képes. Persze, ha úgy vesszük,
minden helyretevés egy-egy kis kivégzés, egy-egy kis halál, erőszaktétel az
emberen, még ha végső soron sikertelen is. A halál ugyanis nem cáfolata
az életnek. Nem cáfol rá az emberre. A személy, bármily hevesen kívánná
is, hogy megcáfolják – Kafkát idézem – cáfolhatatlan. Cáfolhatatlan, vagyis
semmivel nem azonosítható; az ember mindentől megszabadítható, csak
szabadságától nem. A személy cáfolhatatlan, vagyis egyetlen helyhez sem
kötözhető hozzá véglegesen. Még a sírhelyhez sem. Ez persze korántsem
azt jelenti, hogy feltétlenül igaza is van. Az igazság az ember létezésében és
létezése szabadságában áll, nem pedig abban, amit maga állít, gondol vagy
mond róla vagy önmagáról. Kierkegaard például – az épületesről írott értekezésében – azt írja, hogy Isten az, akivel szemben az embernek sohasem
lehet igaza. (Hogyan is lehetne igaza bárkinek az Igazsággal szemben?) Ez
azonban nem azt jelenti, hogy Isten (az Igazság) szüntelenül rácáfol az
emberre, hanem éppen ellenkezőleg: az Isten képére és hasonlatosságára
teremtett ember cáfolhatatlanságát jelenti, akár hittel hisz ebben valaki, akár
pedig egyszerűen nyelvjátéknak tekinti, persze olyan nyelvjátéknak, amelyben a nyelv a Lét Házaként jelenik meg, hogy Martin Heidegger közismert
metaforáját – mi mást? – idézzem föl ebből az alkalomból.
A mértéktelen szerzői ambíció, amelyről ilyen mértéktelenül sokat beszé-

12 Lásd ehhez Tillmann J. A. könyveit, esszéit, melyekben a posztmodernitást szépen és pontosan „későújkornak” nevezi és sokat foglalkozik a későújkori „nomád élet”
problematikájával. (Tillmann J. A.: Későújkori kilátások. Levelek a tengerre. Koinónia, Kolozsvár, 2004.)
13 Aki netán nem tudná, miről beszélek, annak Ivan Illich A szöveg szőlőskertjében című
csodálatos kis könyvét ajánlanám figyelmébe, amelyben a könyvbeliség (bookish) kultúrájának (a kézzel írt, majd nyomtatott könyvlap fizikai valóságának „talajától” elváló szöveg
világának) születését és történetét beszéli el Hugo de Santo Victore 12. századi szerzetes
Didascalion című művét kommentálva, egészen az egyetemes könyvbeliség kultúrájának a
számítógépes szöveg korában tapasztalható megrendüléséig és visszaszorulásáig, amelyről
– e kultúra bennszülötteként – így emlékezik meg: „Otthonom a könyvbeli szöveg, »mi«tudatomba pedig a könyvbeli olvasók közösségét alkotó emberek tartoznak. Ez az otthon
éppen olyan ódivatú, mint a ház, ahol akkoriban születtem, amikor a gyertyákat már lassan kezdték felváltani a villanykörték. A számítógépekben, amelyek azzal kecsegtetnek,
hogy új sztrádákat nyitnak az adatokhoz, hogy megkönnyítik a behelyettesítés és megfordítás műveleteinek végrehajtását, és lehetőséget adnak az azonnali nyomtatásra, buldózer rejtőzik. Tanítványaim gondolkodásmódját már újfajta szöveg formálja: a printout,
melynek nincs horgonya, s nem tarthat számot arra, hogy valaminek a metaforája, vagy
egy szerző kezétől származó eredeti legyen. Mint valamely fantomhajó fényjelei, úgy jelennek meg és tűnnek el szellemként bináris kódláncokból alkotott tetszőleges betűkészletei a képernyőn. A könyv egyre kevesebb embernek a jelentés kikötője.” (Ivan Illich: A szöveg
szőlőskertjében. Gond–Cura Alapítvány – Palatinus Kiadó, 2001. 206–207. p. – Tóth Gábor
fordítása – Kiemelés – Sz.Á.) Uti figura docet: amikor ezt az idézetet itt és most begépelem
a „dokumentum-file”-ba, akkor szemeimet egy könyvlapra nyomtatott szövegre vetem,
de már a bemásolt szöveget a képernyőn követem, az elütéseket kijavítva. És mindezt
mégis – meglehet anakronisztikus módon – csak azért, hogy a képernyő virtuális oldalán
megjelenő szöveg majd egy valóságosan kinyomtatott könyvoldalon váljon olvashatóvá.
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lek, végül is egyfajta alapállás, egyfajta kitartás az ember helytelensége mellett
a létezésben, és talán egyfajta hűség ehhez az emberiséghez. Ahogyan József
Attila írta egykoron: „Maradj fölöslegesnek, / a titkokat ne lesd meg. / S ezt
az emberiséget, / hisz ember vagy, ne vesd meg.” E könyv szerzője – feltett
szándéka szerint – senkit nem fog helyére tenni (vagy „helyre tenni”). Tegyék
csak helyükre őket (és e sorok íróját is) mások! Minden bizonnyal ez is jó
játék annak, aki szereti, de mi itt nem ezt fogjuk játszani! Mi itt, szerző és
olvasó (hiszen nincs szerző olvasó nélkül: nem abban az értelemben, hogy
ténylegesen elolvassa-e valaki, amit a szerző leír, avagy a kutya se olvassa,
hanem abban az értelemben, hogy mindig valakihez beszélünk, hogy a beszéd aktusa nem lehetséges a hallgató vagy olvasó fikciója nélkül), nos, mi
itt legalábbis azon leszünk, hogy mindenkit, akiről beszélünk, eloldozzunk
helyétől, amellyel azonosítják vagy amellyel ő maga belülről is eggyé vált,
odanőtt hozzá, mint rabszolga a gályapadhoz, bármi legyen is ez a hely – szociális szülőhely, származás, gazdagság, hatalom, magas poszt, szakma, funkció,
szerep – és tőlünk telhetően helyreállítsuk eredendő helytelenségét, visszaadjuk őt önmagának.
A politikai azonosítások és definíciók értelme ebben a könyvben tehát nem-politikai és még kevésbé erkölcsi, éles ellentétben az ócsárlás és
gyalázkodás retorikájának leleplező, megszégyenítő és megsemmisítő azonosításaival, melyek – ha csak verbálisan is – mindig arra futnak ki, hogy
a másikat mint problémát „megoldják” (lehetőleg végleg), vagy mint az élet,
a haladás, a közösség, az ország útjában álló akadályt eltávolítsák, egyszóval,
hogy felszámolják, kikészítsék, retorikailag megsemmisítsék. Ámde megölni valakit, mégha csak metaforikusan is, az azonosítás által – Mihail Bahtyint, a nagy
orosz filozófust idézve – nem annyi, mint megcáfolni őt. A halálnak (és eképpen
az azonosításnak is) nem lehet semmilyen lezáró és életet megvilágító jelentősége
a személy életében. Az azonosítás, mondjuk egy személy politikusként való
azonosítása, nem a személy cáfolatára szolgál, hanem a személy eloldozására
a gályapadtól, a személy leválasztására arról a helyről, amellyel azonosítják,
mégha ő maga esetleg kézzel-lábbal tiltakozik is e leválasztás ellen, úgy kapaszkodva gályapadjába, mintha édesanyja, oltalmazója, végső mentsvára,
létezése egyedüli igazolása, alibije, dicsőségének címerpajzsa lenne.
Ahány azonosítás, annyi leválasztás: ő nem az! A személy létéből fakadóan
cáfolhatatlan, cáfolni csak azt lehet, ami nem ő, tehát a helyet, amivel azonosítják, vagyis magát ezt az azonosítást és azonosságot. Az azonosítás ebben
az értelemben – szándékunk szerint legalábbis – éppen a hely és a személy

szétválasztását jelenti, végső soron pedig a személy eredeti és megszüntethetetlen helytelenségének helyreállítását. Ez azonban nem kezdődhetett mással,
mint a szerző helytelenségének helyreállításával.
***
Amikor e sorokat írom, a világban – mint mondani szokás – áll a bál. Nem
is áll, hanem dúl. Dúl a bál. Egyre mélyül a gazdasági világválság. Egyre
hallhatóbban remeg és döng a világépület padlata, rázkódnak falai. Milyen
természetű e most előviharzó és vágtába kezdő globális válság, amelyhez
fogható mélységű válságot állítólag kerek nyolcvan éve nem produkált a kapitalista rendszer? Nem azt kérdezem, gazdasági vagy politikai, erkölcsi vagy
civilizációs természetű-e, hiszen ezek csak arcai ugyanannak az ezerarcú
nagy válságnak. Azt kérdezem, hogy „utánunk-az-özönvíz”-természetű-e
a mostani válság vagy „nekünk-Mohács-kell”-természetű”-e inkább? Metaforákkal kérdezem, részben, hogy érthetőbb legyek, s részben, mert nem
vagyok mindentudó szakember, hanem csak egyszerű magyar látnok. És
noha tudvalevőleg ezerszer látnokok a magyar látnokok, ilyet még az ő,
kifejezetten „túlfeszített lényeglátásra” beállított szemük sem igen látott.
Igaz, a szakértőknél így is előbb és jobban látták, mi közeleg (elég legyen
talán itt egy Soros György nevű nagy képzelőerejű magyar pénzügyi látnok
– határozottan nem-szakember! – múlt év elején mondott prófétai szavaira
utalni), ez azonban nem kunszt. Hiszen a szakértő csak a szakértelméig
– egyszóval az orráig – láthat előre, és mélységes lenézéssel, megsemmisítő
iróniával sújtja mindazokat, akik szánalmas módon azt képzelik, hogy az
ember tovább is láthat szakértelme orránál. De hiszen, ha így lenne, akkor
miként lehetne a szakembereket az orruknál fogva vezetni? Márpedig – és
ezt senki nem tagadhatja – nemcsak lehet, de másként talán egyáltalán nem
is lehet vezetni őket. Ha nem ragadná meg őket néha orruknál fogva a történelem szakmai racionalitásnak fittyet hányó démona – ahogy Sztavrogin
ragadta meg Dosztojevszkij regényében a totyogó öreg tábornok orrát, aki
egyre csak azt ismételgette: „Kéremszépen, engem nem lehet az orromnál
fogva vezetni!” –, akkor talán tapodtat sem mozdulnának, állnának csökötten és tunyán, a tények és doktrinák földjébe gyökerezett lábbal, báván
a semmibe meredve: „Érthetetlen! Ennek egyáltalán nem volt szabad megtörténnie! Ámbár, annál rosszabb a tényeknek!” Így viszont, ha vonakodva
is, mégiscsak kénytelenek eltotyogni a soron következő világszakadékig,
hogy fejcsóválva és hümmögve, de feltétlenül szakértőileg beletekintsenek:
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„Ugyan kérem, miféle világszakadék? Függőhíd ez itt, mely egy jobb világba
visz! De most már tessenek elengedni az orromat!”
Nos, ha végigtekintünk a huszadik század történetén, nyilvánvaló, hogy
a szakértők soha semmilyen sorsdöntő, világrendítő megrázkódtatást nem
láttak előre, sőt e tekintetben még a politikusoknál is kevésbé rendelkeztek
az előrelátás képességével. A szakértők nem látták előre (mi több, elképzelhetetlennek tartották) az első világháborút, nem látták előre a szakértők az
egész nyugati világot alapjaiban megrendítő 1917-es bolsevik forradalmat,
az 1929-es gazdasági világválságot, a náci Németország felemelkedését,
a második világháborút, de a Szovjetunió összeomlását sem látták előre,
egyszóval nem láttak előre szinte soha semmit. Így hát e mostani globális
pénzügyi-gazdasági válság szakértői előre-nem-látása egyáltalán nem megy
meglepetésszámba. Mit akarnak tőlük? Persze, hogy nem láttak előre semmit! Hiszen szakértők!
Innen nézve egészen természetes, hogy a világ egyik legnagyobb pénzügyi szakértőjeként, az amerikai gazdaság megmentőjeként, a pénzügyek
kérlelhetetlen ellenőreként tisztelt Alan Greenspant, a FED (a Federal
Reserve, vagyis az Amerikai Szövetségi Tartalékbank) tegnapi elnökét, a hitelpiaci dereguláció leglelkesebb hívét a kitört globális pénzügyi válság
ily szavakra ragadtatta: „Még mindig nem értem teljesen, miért következett ez be…” Mármint hogy miért következett be az, aminek elkerülésére – az 1929-es gazdasági világválság megrázkódtatását gyermekként átélt
Greenspan – egy egész dolgos életen át törekedett: az újabb gazdasági világválság. „Kétség sem fér hozzá, hogy ez a folyamat kezd felülmúlni mindent,
amit valaha is láttam és még nincs megoldás, még folytatódik” – mondja
ő, aki pedig hosszú szakértői élete során látott már egyet s mást, egyebek
mellett sok-sok válságot is.
De még ha a szakértők tudásuk legjavát adták is bele, bizony akkor sem
láthattak volna túl sokat. A szakértelem azért szakértelem, hogy semmit
ne lásson abból, ami a szakmai racionalitás határain – nyelvi-tudati horizontján – túl van. Ilyen látással a dolgok állására vagy menetére nézvést
bizony csak azok rendelkeznek, akiket Bibó István egykoron – a „hamis
realistákkal” állítva szembe őket – „túlfeszített lényeglátóknak” nevezett.
Efféle szerzeteknek viszont nemigen osztanak szakmai vagy politikai lapot, egyébként teljes joggal, hiszen „lényeglátásukkal” semmit nem lehet
kezdeni, sőt politikai szempontból egy ilyen „tudás” végletességével csak
leszereli a tettrekészeket, ezzel pedig csak tetézi a bajt.

Való igaz: a „túlfeszített lényeglátók” tudása politikailag hasznavehetlen. De
ettől még bizonyulhat igaznak. A „rémeket látók” – mert hát a lényeglátás
többnyire bizony rémeket látás – gyakran csakugyan túllátnak azon, ami van,
a pazarul elrendezett vagy éppen kaotikusan kavargó felszínen, látják a rosszat,
ami elközeleg, de egyszersmind azt is látják – és ezt látják talán a legpontosabban –, hogy mindaddig senki semmit nem fog tenni az elközelgő rossz elhárítására, amíg e rossz nem válik mindenki számára nyilvánvalóvá, márpedig
erre csak akkor kerülhet sor, ha már késő, ha a rossz már bekövetkezett.
A „túlfeszített lényeglátók” ezért aztán nem adnak tanácsot – ami azt illeti,
kifejezetten tanácstalanok! –, nem látják a „kivezető utat”, semmire sincsen kész
receptjük, nem hozakodnak elő jobbnál jobb új écákkal, nem alkotnak épületes cselekvési programokat, nem dédelgetnek reményteljes reformterveket,
minthogy azt, ami közeleg – az emberi természet ismeretének tükrében – jószerével elkerülhetetlennek tartják. Való igaz: nincsenek nagy véleménnyel az
emberi természetről, különösképpen pedig a modern tömegtársadalmak politikai és gazdasági irányítóinak és irányítottjainak emberi természetéről, bárha
e természetet – hisz ők is csak emberek – nem vetik meg és nem tagadják meg
magukban sem. De látják, hogy a modern társadalmak bármilyen radikális
szemléleti változtatásra és ennek cselekvő valóra váltására mindmáig csak post
festa, vagyis elkésve, a mindenkori legrosszabb – katasztrófa, összeomlás, csőd,
vereség, bukás – bekövetkezte után tudták elszánni magukat, föltéve persze,
hogy a katasztrófának kellő számban maradtak túlélői, akik az ilyen katasztrófák után szokásos megrendülést és magukba szállást, lelki erőgyűjtést és új
elszánást követően képesek mindent elölről kezdeni vagy megtenni azokat
a halaszthatatlan lépéseket, amelyeket a katasztrófa bekövetkeztéig vonakodtak megtenni. A „nekünk Mohács kell!” önvádló és önostorozó magyar
jajszava, amely legújabban a „pénzügyi Mohács” metaforájában kel új életre,
egyetemes jajszó is lehetne, hiszen ha „Mohács” a katasztrófa, a végső összeomlás, a teljes megsemmisülés neve, akkor az emberi faj egész történelmének
menete elfér ebben az önvádló képletben.
Már a válságzsivajtól és a mediatizált válsághisztériától irtózó Hamvas
Béla utal arra a szembeszökő ellentétre, amely valamilyen válság, katasztrofális fejlemény vagy radikális változás előrelátása tekintetében egyfelől
a szakértelem és a hétköznapi józan ész, másfelől a látnoki képzelőerő között
mutatkozik: „Amit a válságtudat előre látott – írja –, bekövetkezett, s amit
a múlt század (a 19. század – Sz. Á.) és a századelő látnokai, mint a rejtőző felbomlás és katasztrófa csíráit leírtak, aktuális valóság lett: a politikai szétesés,
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elszegényedés, gazdasági leromlás, társadalmi felbomlás, morális, értelmi,
művészi, tudományos válság. Egyelőre azonban, sajátságosképpen, ezt a válságot még mindig nem ismerték fel valódi jelentőségében. És itt egy sajátságos ellentmondásnak látszó körülményre okvetlenül rá kell mutatni. Amíg
a szellemileg tájékozott gondolkozók, történészek, tudósok már tíz, sőt húsz
évvel ezelőtt beszéltek válságról, azt a realitások között élők még mindig
nem voltak hajlandók észrevenni. Így támadt aztán az a groteszk helyzet, hogy
akiket általában irreálisaknak és elvontnak szoktak nevezni, már régen látták betörni
a válságot egész félelmetességével; azok pedig, akiket szeretnek a tények embereinek
nevezni, a krízist csak akkor vették észre, amikor az már a fejükre zuhant.”14
Mit lehet előre látni és mit nem? Ítéleteink, jóslataink – ma már egyébként napi szinten és közvetlenül manipulálva ezekkel a prognózisokkal
a közvélemény kutatása ürügyén a közvéleményt – maguk formálják,
hozzák létre az eseményeket. Az önbeteljesítő prófécia és prognózis nem
a véletlen műve, hanem a politikacsinálás bevett eszköze. Előre látni semmit
nem lehet, de lényegretörően, mélyrehatóan látni – belelátni a történelem
kártyáiba, melyeket a véletlen kever – nos, ez talán lehetséges, bár amit
így pillant meg valaki és így próbál mások elé tárni, azzal nem sokat lehet
kezdeni. Ez a tudás egyáltalán nem igazít el a modus operandira nézvést.
Politikailag kifejezetten haszontalan (ha ugyan nem egyesen kártékony)
tudás, sőt bizonyos értelemben defetista – a cselekvést leszerelő – tudás ez,
amellyel sem szakember, sem politikus nemigen tud mit kezdeni. Márpedig
őket csak a hasznosítható tudás érdekli, a haszontalan tudás nem. Éppen
ebből ered az effajta tudás megvesztegethetetlensége. Hogy politikailag
felhasználhatatlan.
Adott-e például használható – politikai vagy akár politológusi szempontból használható – tudást látomásos publicisztikájában Ady Endre,
korának e javíthatatlan „túlfeszített lényeglátója”, aki vajákosi képességét
addig feszítette, míg ő maga bele nem pusztult a magyar jövő, a huszadik századi nemzeti és összeurópai végkifejlet előrelátásába? (Mi másba?)
Kétségkívül nem adott használható tudást sem kormányoknak, sem pártoknak. Mégis ô, lázálmok delíriumos álmodója látta előre, ami bekövetkezett. Ebből persze nem következik, hogy szürrealista költők lépjenek
az államférfiak vagy a statisztikusok helyére és a politikatudományi elemzéseket költői látomások helyettesítsék. Isten őrizz! Politikába keveredett

lényeglátók, megszállottak, olykor kifejezetten költők vagy írók gyakorlati
politizálása mutatja, hogy katasztrófában még a legszürkébb vagy legostobább politikai garnitúra katasztrófateljesítményén is túltesznek (elég talán a jugoszláviai polgárháború rémtörténetére és néhány kulcsfigurájára
gondolni). A költői látomások nem arra valók, hogy megvalósítsák őket,
hanem arra, hogy egy önmagát, helyzetét nem látó, végzetébe ruhanó
társadalom tudatos erői számára a látomásban felszakadó igazság egyfajta
tükörként szolgáljon és segítsen e végzet erőinek megfékezésében.
Hogy is írta Ady-vízió című vitairatában József Attila: „a költőt régebben krónikásnak is hívták, nyilvánvalóan azért, mert oly dolgokat mesélt el,
amelyeknek megtörténtekor jelen voltunk ugyan (hely: Kozmosz, idő: örökkévalóság), de éppen söröztünk, lövöldöztünk az oroszokra, vagy a Bethlen–
Rassay-esélyeket latolgattuk, vagyis attól, amit csináltunk, nem vettük észre azt,
ami történik, s így csupán saját éles eszünkkel rekonstruált nézetünk lehet
róla. A tudósoknak és bölcselőknek szakértői véleményük…”15 A költőnek pedig, aki természetesen már nem krónikás, hanem tanú, csak szava
lehet róla, a tanúságtevő szava, föltéve, hogy szavahihető. Márpedig miről
tesz tanúságot a költő, ha nem arról, amit lát, ami a köznapi tudat számára rejtve marad vagy legfeljebb elfojtott rosszérzésként, szorongásként,
aggodalomként kavarog benne és ami a – komoly dolgokkal komolyan
foglalkozó – szakértők tudásának kecses fogalmi konstrukcióiból – mint
komolytalan, érdektelen, lényegtelen, képlékeny – mindegyre kirekesztődik? Lehetséges, hogy ez a látás és láttatásmód – mint egy helyütt Kant
mondja, mitagadás, nem éppen az „érzékfeletti víziókra jósdát alapító
jóemberekkel” és az ő orákulumaikkal való együttérzés hangján – a törvényszerűségeket a logika tanítása szerint világos fogalmi alakra hozó
filozófiai gondolkodásmóddal szemben egyszerűen „ugyanazon tárgynak
az esztétikai elképzelésmódja”?16

14

Hamvas Béla: Világválság. Magvető Könyvkiadó, 1983. 78 –79. p. (Kiemelés – Sz.Á.)

15 József Attila: Ady-vízió. In: Uő: Tanulmányok és cikkek 1923–1930. Osiris Kiadó,
1995. 152. p.
16 I. Kant: A filozófiában újabban meghonosodott előkelő hangnemről. In: Jacques Derrida
– Immanuel Kant: Minden dolgok vége. Századvég Kiadó, 1993. 32. p. (Nyizsnyánszky Ferenc fordítása). Megjegyzem, Kant ezt az „esztétikainak” tett engedményt a következő
félmondatban némiképp visszavonja: „Ezzel is lehet élni ugyan utólag (mármint a tárgynak ezzel az esztétikai elképzelésmódjával – Sz.Á.), ha a másik eljárással az elvek már
tisztázódtak, s érzékeletes, bár pusztán analogikus ábrázolás segítségével elevenebbé lehet
tenni az elveket, de ez bizonyos mértékig mindig az ábrándos látomások veszélyével jár – s ez
mindenféle filozófiának a halálát jelenti.” (U. o.) Kant persze nem a szakmai, hanem
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Nézzük például, mit látott, miről képzelgett, mit vetített prófétai könyörtelenséggel látomásosan a kortársak elé kerek egy évszázaddal ezelőtt
Ady Endre? „Kompország, Kompország, Kompország: legképességesebb
álmaiban is csak mászkált két part között: Kelettől Nyugatig, de szívesebben vissza. Miért hazudták, hogy a komp – híd –, ó, Potyomkin, te
kenetes kezű szent ember, te csak Katalin cárnőt csaltad meg. Idealisták
és gonosztevők összeálltak, álság levegőköveiből várakat csináltak, teleujjongták a világot, hogy a Kárpátok alatt kiépült Európa. A Nyugattal
szórványosan már régen elmátkázódtak itt lelkek, Magyarország durva
embermatériájából már kicsillant egy sereg differenciálódásra érett és
alkalmas molekula. A nagy Humbug nem Európának ártott meg, a hazugságot itthon hitték el. Miért hazudtak már az apáinknak, és miért
ad-ták a hazugságot tovább? Minékünk váltig azt mondták, hogy itt Európa van,  kultúréletre készültünk, s megfeszített idegekkel rángattuk
magunkat egyre előbbre (…) Tízezer ember előreszaladt, európaivá vált
idegben, vérben, gondolatban, kínban, szomjúságban. Egy túlfejlődött
embertípus termett itt, mely előtte fut a magyar társadalomnak száz
esztendővel legalább. Ezek a szent kengyelfutók nem is álmodták, hogy
sarkukban százezrek nincsenek. Íme, egyszerre zúgás, a kendőzött
Ázsia lemossa az arcát, szája bugyborékol, s kiárasztja folyóit, melyeknek
áradata szörnyűséges, mint a Jankcekiangé. Turulok kerengnek a levegőben, nyílzáport lőnek a Nap felé, támadásra készülnek a magyarok.
Hányadikra, mióta a betűtanító olasz papokat koncolták? (…) zajlik a tatárság
a Kárpátok alatt. Kompország megindult dühösen Kelet felé újra: egy kis
sarka leszakadt a kompnak, ott maradt a nyugati partok táján vagy tízezer
emberrel; mi lesz ezekkel? (...) Ki-ki úgy oldja meg a maga problémáját,
ahogy tudja. Száz évvel előbbre élni nem lehet, bolygani az űrben nem
lehet. Kompország Keletnek indul, kéredzkedjék fel reá a gyenge. És látom az új áldozatot Hadúrnak, az  új Gellért-papokat. Élén az új magyar
társadalomnak állnak az ordító táltosok. Szomorú embereket vonultatnak
el. Akinek homlokán ott vigyázatlankodik a Gondolat, akinek a szemeiből új érzések máglyája világít, akire rábizonyul, hogy szívesen áldozott
az Eszme idegen és ékes isteneinek: az elveszett. Azt belesüllyesztik

a mélységes, a piszkos, az örvénylő árba. Ave Caesar, morituri te
salutant.”17
Ilyennek rémlett fel Magyarország jelene a múlt század elején a jö
vőbelátó Ady Endrének Ismeretlen Korvin-kódex margójára című, egykor méltán nagy indulatokat kavart írásában. Mi tagadás, ezt az álmot nem Rákosi
Jenő és Tisza István Országimázs Központjában álmodták Magyarországól.
sőt kifejezetten ellenálom volt: rémálom, lidércálom. Maga a valóság. Tegnap
álmomban a valóságban jártam – micsoda megkönnyebbülés volt felébredni! – riadtak fel egyszer-egyszer a millenniumi álmok álmodói, hogy aztán
ébren masírozzanak világháborúba, Trianonba, forradalomba és ellenforradalomba, gazdasági világválságba, még egy világháborúba, Auschwitzba,
Don-kanyarba, kis Gulágba, Nagy Gulágba, diktúrába és demokráciába,
mikor mi volt az álom (és az állam). Csak Ady és a magyar progresszió nem
tudott többé felébredni a magyar valóság lidércálmából. Ady, ez az örök
huhogó, örök károgó, semmit nem látott (sőt megátalkodottan semmit
nem volt hajlandó meglátni!) az ország dinamikus fejlődéséből, ragyogó
gazdasági mutatóiból, regionális vezető szerepéből, a „békebeli béke” áldásaiból, Nagy-Magyarországból, mely – ha a Monarchia birodalmi keretben
is – állt és virágzott. De talán egyszerűen másképpen látott és ezért mást is.
Az ő szemei elől – hogy ebből az alkalomból e régi, szimbolista-platonista
fogantatású századfordulós metaforát idézzem föl – a tények nem takarták
el a valóságot18, mint a „pillanat legionáriusainak” szemei elől, ahogyan

a filozófiai észről beszél, ez azonban mitsem változtat azon, hogy az esztétikai képzelet
műveinek autonóm igazságérvényét nemhogy abszolút, de még viszonylagos értelemben
sem ismeri el. Kantot persze nemcsak ezért szeretjük!

17 Ady Endre: Ismeretlen Korvin-kódex margójára. In: Uő: Publicisztikai írásai. II. kötet,
Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977. 216. p.
18 Bizonyára nem véletlen, hogy a pozitivizmussal eljegyzett 19. századi társadalomtudomány reprezentánsai a „tények” – a „magukért beszélő” tények, az „objektív tények”,
a „statisztikai tényadatok” pátoszától ittasultak meg, míg a modern művészeket, különösen a költőket az újplatonikus-teurgikus művészet-vallás, a szimbolizmus „tényellenes”
pátosza ragadta magával. (Az „empirikus”, „értékmentesen”, tehát /!/ tudományosan leírható tények világa az ő szemükben csak új nevet adott az igazi realitást elfedő látszatok
fenomenális világának – az „árnyékvilágnak”.) Nem hiába lett a nem-irányzati, hanem
általános spirituális és poétikai irányultságát tekintve „posztszimbolistaként” jellemezhető Pilinszky János kedvenc Rilke-idézete, hogy „a tényektől sohasem tudhatjuk meg a valóságot”. (Lásd például Pilinszky János: A mélypont ünnepélye. Szépirodalmi Könyvkiadó, 1984.
I. kötet, 129. p.) A filológusok által mindmáig föl nem lelt Rilke-szöveghely létezése azért
valószínűsíthető, mert a kortársak között se szeri, se száma azoknak, akik fantazmának,
semminek, absztrakcióknak, hamis istenségnek tekintik a tényt és kigúnyolják a „tényszerűség apologétáit”. Természetesen mindenekelőtt Nietzschére kell gondolnunk, akinél
vehemensebben senki nem támadta a „tényszerű bálványozását”: „Ezzel vagytok az ördög
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a „tények emberét”, a faktumok bálványimádóját Nietzsche nevezi.
A szakértők szeme – ahogyan azt már Schiller észrevette az „értők értelméről” szólva – „olyasmit nem lát, amit egy gyermek meglát, olyasmit nem
hall, amit egy gyermek meghall; ez az olyasmi éppen a legfontosabb: mivel
épp ezt nem érti, megértése gyermekibb a gyermekinél és együgyűbb az
együgyűségnél – pergamen arcvonásainak ravasz redői és ujjainak virtuóz
gyakorlottsága ellenére, amivel a bonyolultat kibogozza. Azaz: ösztöneit
semmisítette meg és veszítette el…” Nos, tíz év sem telt el Ady emlékezetes írásának megjelenése után és bekövetkezett az „igazzá válás”: az addig
szolid tényekben és diadalmas számadatokban valóságként ünnepelt „hazug
konstrukció” összeomlott: a szecessziós országálmok operettszőttese alól
előbukkant az igazi ország – véresen, üszkösen, szederjesen, csonkán.
És mi tárul annak szemei elé, aki ma néz az országra? Egy szuverenitását visszanyert szabad országot, amelynek parlamentáris demokráciája és
viszonylagosan fejlett piacgazdasága van, amely a globális áramlásokba szőtten, az Európai Unió tagállamaként éli életét, kultúrája pezseg, gazdasága
virágzik, fogyasztói népe boldogan fogyaszt? Valóság mindez, csak mi nem
látjuk? Tíz millió túlfeszített lényeglátó? De akkor, hogy ilyen anakronisztikus fogalmakkal – „valóság” – és ilyen avitt kérdésekkel hozakodjak elő: mi
a valóság? Nos, majd megtudjuk. Most húzzák el nagyon lassan függönyt.
Egy Magyarország – ezúttal az össze nem jött vagy össze nem állt huszadik
századi Magyarország – megint összeomlóban van, a végpusztulás baljós
előérzetével és aggasztó előjeleivel.

***

ügyvédjei – fordul kora pozitivista történészeihez –, mégpedig azáltal, hogy a sikert, a faktumot teszitek meg bálványotokká, holott a faktum mindig ostoba, és mindenkor inkább
hasonlított egy borjúhoz, mintsem egy istenséghez.” (Friedrich Nietzsche: A történelem
hasznáról és káráról, i.m. 79 p.) Arnold Schönberg 1907-es Végrendeletvázlatában pedig szinte szó szerint megtalálható az a mondat, melyet Pilinszky Rilkétől vélt idézni: „…a tények
nem bizonyítanak semmit. És aki a tényekhez igazodik, soha nem jut túl rajtuk, nem jut
el a dolgok lényegéhez. Én tagadom a tényeket. Valamennyit kivétel nélkül. Az én szememben
semmi értékük nincsen; én ugyanis eloldozom magamat tőlük, még mielőtt leránthatnának magukhoz.” (Idézi Elias Canetti: Feljegyzések. Európa Könyvkiadó, 2006. 248.
p.) Vö. Émile Durkheim: A társadalmi tények magyarázatához. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1978.; Tény, érték, ideológia. Szerk. Papp Zsolt. Gondolat Kiadó, 1976. Lásd még:
Szilágyi Ákos: A tények és a lények. Liget Könyvek, 1995. 43 –75. p.
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Befejezésül – e hosszúra nyúlt bevezető végére érve – köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akiknek e könyv szerzőjeként talán a legtöbbet köszönhetek, barátaimnak és kollégáimnak, akikkel közel húsz
éve már, hogy együtt helytelenkedhetem a Pénzügykutató Részvénytársaság (e nagyon is helytelen hely!) külön e célra fenntartott helyén,
a Korridor elnevezésű szellemi műhelyben, ahol e könyv fejezeteinek első
– baráti beszélgetésekben és kíméletlen szakmai vitákon ízekre szedett –
fogalmazványai megszülettek. Köszönet tehát mindenekelőtt Gombár
Csabának, Lengyel Lászlónak és Polgár Miklósnak, akik ezt a helytelen
helyet megálmodták, megteremtették és mindmáig életben tartják, és köszönet mindazoknak, akik rokonszenvükkel, érdeklődésükkel, mélyreható
ismereteikkel, inspiratív és szókimondó kritikájukkal hozzájárultak ahhoz,
hogy e könyv jelen formájában megszülethetett: köszönet tehát Csányi
Vilmosnak, Hankiss Elemérnek, Kende Péternek, Romsics Ignácnak,
Sz. Bíró Zoltánnak, Várhegyi Évának, Vásárhelyi Máriának, Volosin
Hédinek. Köszönöm továbbá lapom, a 2000 folyóirat szerkesztőnek,
barátaimnak és kollégáimnak – Barabás Andrásnak, Bojtár Endrének, Czeg
lédi Andrásnak, Kemény Máriának, Kovács János Mátyásnak, Margócsy
Istvánnak, Nagy Mónika Zsuzsannának, Szüts Miklósnak, Trencsényi
Balázsnak – hogy bárha hüledezve és fejüket csóválva is olykor a kéziratok irdatlan terjedelme fölött, időről időre helyt adtak lapjukban e könyv
tárgykörében született írásaimnak, időnként árnyaltabb megfogalmazásra,
mértéktartásra sarkalltak, felhívták figyelmemet túlzásaimra, egyoldalúságaimra, pontatlanságaimra, melyektől persze teljesen e könyv olvasóit sem
kímélhetem meg.
Budapest – Szamosangyalos, 2008 decemberében
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ELŐHANG
Saját Magyarország
1
Magyarország van. Nem lesz, hanem van. Nagyon-nagyon van. Megvan.
Egyszer és mindenkorra. Színültig van önmagával. Csordulásig. Odavan.
Oda és vissza. Széthullásában élünk, szinte szédelegve. Ezért hullanak szét
bennünk azok az érzületi és gondolati minták és alakzatok, amelyekben
e hely modern értelemben nemzetté vált lakói az utóbbi kétszáz-háromszáz
évben megalkották képét – az állampolgári haza és a nyelv-nemzet imaginárius valóságát – és létrehozták azt a különös életvilágot, amelyben otthon
voltak vagy legalábbis otthon szerettek volna lenni. „Szívet cserél, aki hazát
cserél!” – zengett fülükbe a tizenkilencedik század költőjének intése, amelyre
a hazát cserélni semmi áron nem hajlandó, de hazájában „származási idegenként” megbélyegzett, az állampolgári közösségből kizárt és brutálisan
meggyilkolt huszadik századi magyar költő sorai így feleltek: „Nem tudhatom,
hogy másnak e tájék mit jelent, / nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt / kis ország,
messzeringó gyerekkorom világa (…) Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj /
S nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály.”
Nekem szülőhazám! Tehát személy szerint az enyém! Jó vagy rossz, az
én országom. Sorsa az én sorsom és az én sorsom az ő sorsa. Ami velem
mint emberrel és állampolgárral ezen a helyen megtörténik és megtörténhet,
vele történt és történhetett meg. Saját Magyarország. Annyira saját, hogy
ha állama és állampolgárainak egy része, netán egy felfegyverzett kisebbség
vagy a fegyvert ragadt többség ellenem fordulna, ha kirekesztne, üldözne,
börtönbe vetne, meg akarna ölni, és ez ellen országom, az állampolgárok
emberségüket megőrző maradéka nem volna képes vagy nem merne megvédelmezni engem, akkor is sajátomnak tekinteném a sorsot, amely osztályrészemül jut ezen a helyen: ő az enyém, én az övé. Egymáséi vagyunk, mint
a szerelmesek. Nincs más választásom. Életösztönöm tiltakozhat sorsom
ellen, megpróbálhatom megmenteni puszta életemet, elmenekülhetek, elrejtőzhetek, sorsomat azonban nem téphetem ki a közösség sorsából, amelyet személytelen hatalmak fonnak az egyéni életek kusza szálaiból. Így lesz
kényszersorsom, sőt – igen! – sorstalanságom is – a modern kényszersorsok
e leggyakoribb magyar és európai mintázata a Huszadik Században –, az
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ország sorsává és az ország sorsa – sorstól-fosztottsága, vagyis hát sorstalansága is – a sajátom. Kitartok országomban és országom mellett – mindhalálig.
A magánember szemében a puszta élet – nuda vita – minden érték fölött
áll: mindegy hogyan, milyen áron, csak élni, élni, élni! Túlélni mindent és
mindenkit! Mit érdekel engem, hogy ha én már nem leszek, mi lesz itt?
Ez az egy életünk van, nem igaz?! Utánunk az özönvíz! Nincs olyan közös
ügy, olyan erkölcsi vagy szellemi érték, amely megérné ennek az egyetlen
életnek – a puszta életnek, az édes életnek – a kockáztatását vagy feláldozását.
Nem hülyültem meg! Az izolált magánember a nevezetes hexameterpár
első soráig tart csak a költővel: „Mért legyek én tisztességes? Kiterítenek
úgyis!” A második mondatot – „Mért ne legyek tisztességes? Kiterítenek
úgyis!” – egyszerűen nem érti. Magas neki. A „halálra ráadásul kapott”
életből ő csak a ráadást kéri. A halálból, köszöni szépen, nem kér. Nem kér,
ámde kap. Több, mint eleget. Erről azonban tudni sem akar. Csak nem
fogja tönkretenni az életet ilyen nyugtalanító, kellemetlen gondolatokkal:
„vég”, „halál”, „semmi”, „kudarc”! Hagyják őt békén ezekkel a marhaságokkal – „jövő”, „közösség”, „közjó”, „felelősség”, „szabadság”! Ő egyszerűen
csak élni akar. Jól akar járni, ez minden. Addig – amíg. Mint mindenki.
Hiszen mindenki jól akar járni, nem? Különben is, még nem fizette ki
a lakásrészleteit! sőt a villanyszámláját sem! Különben is alig áll már lábán, „tiszta ideg”, „teljesen depri”, „tökre elege van az egészből”. Őt spéci
hagyják ki a buliból. Ha pedig nem akarják kihagyni, mindenesetre – mint
balekre, áldozatra, ágyútöltelékre, hullajelöltre, ügyeletes hülyére – rá ne
számítsanak! És így lép rá arra az útra, amelynek a végére érve aztán balek,
áldozat, ágyútöltelék, ügyeletes hülye lesz belőle. Ő mindenesetre mossa
kezeit és szedi a lábait. Ha ez az ábra, akkor ő már nincs is itt. Nem azért jött
a világra, nem azért vállalt gyereket (stb. stb.), hogy áldozattá váljon, hogy
ő vigye el mások helyett a balhét, hogy együtt szerencsétlenkedjen ezzel
a szerencsétlen társadalommal, ezzel a szerencsétlen, lúzer országgal, a többi
szerencsétlennel! Akkor ő már inkább a szerencsések közé akar tartozni!
A nyertesek közé. Odamegy, ahol a nyertesek vannak. Belép a nyertesek
klubjába. Mert megérdemli! Aki hülye, az csak – tessék! – maradjon! Amit
mások főztek, egyék is meg mások! Ő pedig, szíves engedelmükkel, inkább
kimaradna ebből a pompás lakomából. Mondja, és két perc múlva meghal.
Két perc múlva, tíz év múlva, hatvan év múlva – egyre megy. Kiterítik őt
is. A nyertest, a győztest, a sikerest, aki épp azért lesz a legnagyobb lúzer, mert
ő csakugyan mindent elveszít, mert belőle csakugyan semmi nem marad.

Minél inkább széthullanak azok a politikai, erkölcsi, kulturális kötelékek,
amelyek egy országot összefognak, közös vállalkozássá, cselekvésegyüttessé
– egyszóval modern értelemben nemzetté, társadalommá – tesznek; minél
inkább izolálódnak – elválnak és elszigetelődnek egymástól – alkotóelemei,
a hús-vér egyének, minél inkább bezárulnak saját szűkös életidejük terébe,
elszigetelődnek a „nagy időtől” (bármit jelentsen is ez és bármennyire kulturális konstrukció legyen is, hiszen mi nem az?!), annál kevésbé tekintik
magukra nézve érvényesnek azokat az erkölcsi törvényeket, írott és íratlan
szabályokat, jogi előírásokat, vallási parancsokat, érzelmi kötelezettségeket,
amelyek nélkül semmiféle közös vállalkozás nem vihető sikerre, és annál
inkább ellenséget fognak látni maguk körül szinte mindenkiben, annál
inkább tagadják majd meg a szolidaritást másoktól, annál hajlamosabbak
lesznek mindenféle rendteremtő külső hatalmakat – mindenekelőtt magát az államot – és kívülről jött megmentőket maguk fölé emelni, annál
inkább idegenednek el saját közös sorsuktól, annál kevésbé vállalják a felelősséget a közösséggel történtekért, annál inkább próbálják a közös sorsot
megúszni vagy kicselezni, „kimaradni a történelemből”, biztonságos helyen
kivárni, „kibekkelni” míg elmúlik a vész, a válság, a katasztrófa, tehát mint
közösség annál kevésbé lesznek képesek megbirkózni a kihívásokkal, jól
kijönni bármilyen bajból, saját erővel legyőzni a rosszat és az összefogásban, együttcselekvésben és együttérzésben rejlő erőt mint személyes és
közösségi méltóságot, mint szabadságot megtapasztalni.
Ezért jelenik meg saját történelmük az ilyen társadalomban élők többsége előtt kívülről rájuk zúduló vészként, végzetként, gonosz erők játékaként, amelybe őket csak belerángatták; ezért nem képesek azt, ami
történt és ami történik velük, saját tettükként felismerni, vállalni, pontosabban: politikai és erkölcsi értelemben saját tettükké változtatni, lelkileg és értelmileg feldolgozni. És ezért ismétlődik ez a katasztrófa kényszeresen. Ahhoz, hogy ne ismétlődjön, meg kellene törni a kényszert:
saját sorsként kellene vállalni és átélni mindazt – jót és rosszat –, ami velünk – nem veled, velem, vele, hanem velünk! – ezen a helyen, melynek
határait nem nagyhatalmak békediktátumai, hanem a „mi-tudat” jelölheti csak ki, ha töredezett vagy csonka, akkor úgy és annyira, nos, ezen
a helyen az elmúlt száz-százötven évben történt. Csak így válhatna az ország saját országunkká, amelyben mindenért, ami itt történt és történik,
személy szerint és együttesen is – mint állampolgári közösség – mi vagyunk
felelősek, nem más! Akkor is, ha éppen megszállás alatt van az ország,
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akkor is, ha mások döntenek róla, akkor is, ha éppen diktatúra alatt nyög.
Azzal, hogy megpróbálunk elfutni a nemzeti balsorsként megkonstruált
történelem elől, azzal hogy a számlát mindig másoknak – ártó szándékú
idegeneknek, rosszindulatú szomszédoknak, cinikus világhatalmaknak,
javíthatatlan belső gonoszoknak – akarjuk benyújtani a rosszért, ami ezzel az országgal és ebben az országban éppen megtörtént vagy történik
(e rossz nagyságától függetlenül), azzal, hogy lázasan erkölcsi különutakat
keresünk, ilyen-olyan büszke magánvárakban, a privátélet izolált magánszigetein kuporogva képzeljük átvészelni a közösség egészét sújtó katasztrófát, meg akarjuk úszni a közös sorsot, ki akarunk maradni
a rossz történelemből, arra kárhoztatjuk magunkat, hogy megismételjük
a kényszersorsot és újra meg újra a legrosszabbat idézzük magunkra,
a legmélyebbre rántson le a történelmi örvény.
Saját Magyarország? Kinek-kinek az övé? Igen, de nem enyém-tiéd-övé,
hanem saját! Kinek-kinek a sajátja. Mert csak ebből jöhet létre a miénk! Ez
itt a kérdés, ez itt a bökkenő! Hogy nincs saját Magyarországunk! Hogy
ami a sajátunk volt – visszavonhatatlanul elveszett vagy végérvényesen lemondtunk róla, hogy valaha is lehet saját Magyarországunk. Akkor pedig
soha nem lehet a miénk. Akkor pedig tartani fog Magyarország felfűrészelése miénkre és tiétekre, jó és rossz, igaz és hamis, vörös és fehér, vörös és fekete, kék
és zöld, nemzeti és nemzetietlen, zsidó és keresztény, roma és magyar, szegény és
gazdag, határon túli és határon inneni Magyarországra, a tifélétek és a mifélénk Magyarországára, amíg csak marad az ország történelmi holtteteméből
– miért, mi másból? – valami. Magyarország vagy saját országunkká válik,
s ezáltal a miénk lesz, vagy valóban nem lesz. Az lesz, ami van. Persze, az is
valami. A semmi.
Ezért hullunk, hasadunk, esünk hát szét napjainkban is, megállíthatatlanul. Kétlelkűek vagyunk, kétszívűk, kétfejűek. S akinek két lelke,
két szíve, két feje van, annak egy sincsen. Magunk vagyunk a széthullás, Magyarország széthulló társadalmának, egész széteső életvilágának
egyszülöttei, akikben széthullik most minden. Minden egész darabokban.
Kettészakadásunkkal, széthúzásunkkal, meghasonlásunkkal, viszálykodásunkkal csak siettetjük a széthullást. Úgy látszik, nem tehetünk egyebet. Erre vagyunk ítélve. Itt és most. A széthullásban nem lehet megállni. Nincs visszaút. De hová is vissza? Amikor éppen azért hullik szét
ma minden, mert aminek kellett volna, nem tudott széthullani teljesen
sem 1867, sem 1919–1920, sem 1945 után; mert elég nagy volt az inercia

a társadalomban és elég erős az amorf közérdekkel szemben határozottan érvényesített különérdek a gazdasági és politikai elitben, hogy a szükséges széthullás – a kikorúságban tartó, infantilizáló és korrumpáló állami
paternalizmus-parazitizmus rendies rendszerének széthullása – újra meg
újra megálljon félúton. Ezért nem új, életképes, dinamikus társadalmi
integrációban egyesültek a széthulló elemek, hanem a széthullást feltartóztató, „rendteremtő” adminisztratív állam bürokratikus és ideologikus
integrációjában, valahogy úgy, mintha befagyasztották volna a rothadást,
mintha jégbe dermesztették volna a káoszt. Nem csoda, hogy az éppen
aktuális – aufklérista-terrorista, fejlesztő-utolérő, restauráló-rendteremtő
– államfeudalizmus rendjének menetrendszerű összeomlását követő „olvadások”, „rendszerváltások” nyomán a bomlás, a rothadás, a széthullás ott
folytatódott, ahol abbamaradt.
Magyarország van, tehát vége van. Az egyik Magyarországnak. Mert sok
Magyarország volt már és sok ért véget. E történeti megsokszorozódás az
egymást követő életalakzatokban mit sem változtat az ország létezésének
egységén és lakóinak végső önazonosságán, ahogy az sem változtat, hogy
minden eddig létezett Magyarország maga is sok-sok Magyarországból,
sok-sok többé-kevésbé önálló és öntudatos szociális és kulturális életvilágból tevődött össze. Éppen az a probléma, hogy a modern Magyarország
– kétszáz éve egyfolytában! – sehogyan sem akar összetevődni, vagyis hát,
mi magunk nem vagyunk képesek összetenni, amink pedig van.
Egymás után egész sor Magyarország ért véget a huszadik században
is. 1920-ban az, amelyiket utóbb félreérthetően, a trianoni békediktátum
következtében területének és népességének jelentős részét elveszített
„Kis-Magyarországra” utalva értelemszerűen, bár történeti-jogi, főképpen
pedig nyelvi-etnikai tekintetben nem korrekten „Nagy-Magyarországnak” neveztek. 1945-ben az „úri Magyarország” ért véget, most pedig,
a rendszerváltás (vagy rendszerváltozás) második évtizedének vége felé
közeledve az államszocialista vagy „kádári Magyarország” ér véget, illetve, bár véget ért már, nem akar, nem tud, nem hagyják véget érni. Ámde
ezúttal olyan hatalom sem létezik, amely képes lenne széthullását megállítani, a bomlást befagyasztani. Annál jobban bomlik, annál förtelmesebb e bomlás bűze és veszedelmesebbek lehetséges következményei,
minél kevésbé engedik, hogy véget érjen, ami fenntarthatatlan, hogy valóban gyökeresen új berendezkedés, új társadalmi, gazdasági és emberi
viszonyok lépjenek a szétrothadt régiek helyére. Ámde ki vagy kik nem
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engedik? Először is nem engedik véget érni a kádári Magyarországot
a sajátos külső és belső körülmények; nem engedik a magyar társadalom
megújulni képtelen vagy a megújulásban nem érdekelt igen széles rétegei;
nem engedi véget érni a változatlanul külső hitelekből megfinanszírozott
„koraszülött” jóléti állam és állam-függő, „eldzsentrisedett” középosztálya;
végül nem engedi véget érni háborús pártokra és táborokra szakadt, minden
mélyreható és szükséges átalakítást megtorpedózó politikai osztálya.
A kádári Magyarország végéről illetve véget érni-nem-tudásáról beszélek. Nem a kívülálló hideg közönyével és értetlenkedésével, hanem az ezer
szállal e régi Magyarországhoz kötődő bennszülött részvétével és haragjával. Mert a Kádár-kor nem pusztán a „kommunista rendszer” volt – az
valóban a múlté! –, hanem a kezdetben megemészthetetlen rendszert 1956
után mégiscsak jól-rosszul megemésztő ország, a ráerőszakolt, életképtelen
parancsuralmi gazdaságot saját életvilága indáival befonó, túlélni akaró és
túl is élő Magyarország. Esterházy Péter szellemes és találó metaforájával:
1956-ban úgy rázta le magáról a rendszert az ország, mint kutya szőréről
a vizet. De már a hatvanas évektől egyre kevésbé lehetett megmondani,
hol ér véget a kutya és hol kezdődik a víz, hol ér véget a rendszer és hol
kezdődik az ország. Nem is csoda, hogy a Kádár-rendszert nem forradalom
döntötte meg. Hogy az új politikai osztályban, minden szinten szinte minden pártban szép számban a régi politikai osztály vagy annak utódai ülnek
ma is. Ebben önmagában nem volna még semmi égbekiáltó. Csakhogy ez is
hozzájárul a Kádár-kori Magyarország húsz éve tartó agóniájához és ahhoz,
hogy a legrosszabb végkifejlések felé tartunk.
Érthető, ha egy ilyen helyzetben a társadalom megkötő tapasztalati
világába legkevésbé integráltak, a mai húsz-huszöt éves fiatal generációk
egyre radikálisabban gondolkodnak és lépnek fel, félő azonban, hogy ez
a radikalizmus is – politikai előjelétől függetlenül – csupán bomlástermék,
a végkifejlet szimptómája, és nem a valóságos problémákra adott valóságos válasz, nem egy más létmódra áttért, valóban teljesen új Magyarország
előkészületének erős jele. A radikalizmus – a szó eredeti jelentése szerint
– valóban annyit jelent, mint gondolatilag gyökerénél (radex) megragadni
valamit – mondjuk, egy kérdést, egy problémát, egy helyzetet –, de korántsem azért, hogy aztán ezt a problémát gyökerestül kiirtsák, legtöbbször
mindjárt a probléma okául megjelölt bűnbakokkal – különféle életkori,
származási, szociális csoportokkal – egyetemben. Márpedig a mai magyar ifjúság – sajnos csak vitális, vagyis életkori és ennyiben – repetitív radikalizmusa

még mindig nem haladta meg a tizenkilencedik századi német romantika,
az orosz nihilizmus és az 1960-as évek „dühöngő ifjúságának”, mindennel
szakító „ellenkulturális” lázadóinak politikai horizontját: „Ki harmincnál
több évet élt meg, voltaképpen már halott / agyon kéne bunkózni mindet jókor” – ahogyan Goethe Faustjában a Baccalaureus mondja, még az
„öreg ördögöt” is elképesztve. Az ifjúsági „új-radikalizmus” – jobboldali
és baloldali változatában egyaránt – mint a vigasztalan jelen összetorlódó
helyi és globális válságaira adott „megalkuvást nem ismerő” válasz, sajnos,
a „meg nem gondolt gondolat” – a rossz nihilizmus! – tegnapi katasztrófatörténetéhez tartozik, amin történelmileg akkor is túl vagyunk, ha az „Ős
patkány” által terjesztett „gondolat” mutációi – a civilizációs megrekedés
ékes bizonyítékaként – kényszeresen visszatérnek, és a huszadik században
már megismert módon katasztrofális tettekre ragadtatják megszállottaikat,
ez akkor is az érvényét vesztett múlt, ha az ellentmondásosan egyetemesülő
nyugati civilizáció modern nemzetei nem lesznek képesek túljutni rajta,
a késő modern kor „Auschwitz-utánisága” meghaladhatatlannak bizonyul,
a nyugati civilizáció pedig, mint annyi másik, elérve fejlettsége e tetőpontját-mélypontját, hanyatlásnak indul és katasztrofálisan széthullik. Ez esetben persze minden történeti viszonyítás – „innen” és „túl”, „meghaladás”,
„túllépés” – üres szójáték csupán. Mese, amely már véget is ért. A „nagy
végkifejletben” persze sok-sok helyi végkifejlet kapcsolódik össze. Kinekkinek az övé.
Az élet – mint a költő mondja – él és élni akar. De a széthullás is élet.
Minél előbb hullik szét, ami van, annál jobb. De nem jó széthullásban élni.
A széthullás – káosz. A széthullás – bomlás. A széthullás – szenvedés, éspedig a halálállapot elszenvedése. A széthullás – boldogtalanság. A széthullás
– pokol. Pokolra kell annak menni. Kinek? Annak, aki dudás akar lenni?
A népek dudása? Nem, annak kell alászállnia a pokolra, aki új, második
életet akar.
Egy legalább kétszáz éves történet – a modern Magyarország története –
közeledik végkifejlete felé. Nem mindennek a végét jelenti ez, hanem csak
a mi megszokott világunkét. Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni.
Márpedig mi örökösen arra gondolunk. A legrosszabbra. Mindig a legros�szabbra. Szinte reflexszerűen. Csakhogy a legrosszabb azért következett be
újra meg újra, mert nem tudott széthullani az, aminek szét kellett volna hullania: az örök kiskorúságban tartó rendiség és a paternalista – fegyelmező,
fejlesztő, civilizáló – etatizmus egyént és közösséget gúzsba kötő rendszere.
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Nem tudott felszabadulni az egyén, megformálódni a civil társadalom, elvileg új alapokon működőképes integrációt képezni a politikai közösség.
E régi történet – az ellehetetlenülések, bukások, kudarcok, hőkölő harcok
története – azonban úgy jelent meg az egyének előtt, mintha nem ők lettek
volna a történet valóságos szerzői; mintha ők csupán a történelem kínpadjára vont szenvedő-jajongó áldozatok, tehetetlen eszközök lettek volna.
A Történelem Hatalmának gyűlölete, az örökös szembeszegülés és lázadás
pompásan megfért a Történelem Hatalma előtti meghunyászkodással és
leborulással, a labanckodás a kuruckodással, amely hiszen csak visszájára
fordított labanckodás. Márpedig – mint Nietzsche oly csodálatos éleslátással foglalta össze a mitológia és a vallás helyére lépő „történelem-vallás”
erkölcsi következményeit – „aki megtanulta, hogy »a történelem hatalma«
előtt meggörbítse a gerincét és fejet hajtson, az végül egy kínai gépiességével
fog »igent« bólintani minden hatalomnak, legyen az akár kormány, akár
közvélemény vagy számszerű többség, és minden tagját pontosan arra az
ütemre fogja mozgatni, amellyel valamely »hatalom« a zsinórokat rángatja.”19 Vagy – tenném hozzá még – ugyanilyen gépiességgel fog mindenre
„nem”-et mondani és minden tagját éppen ellentétes ütemre mozdítani,
mint ahogy a zsinórokat rángatják.
Bármilyen társadalmi fordulat, új kezdet előfeltétele innen nézve az
lenne, ha az egyének a velük történteket saját történelmükként ismernék fel
és ismernék el, ha történelmük teljes súlyát magukra vennék, ha a mind
a rajtuk, mind az általuk megcselekedett rosszakért felelősséget vállalnának,
éspedig mindenki személy szerint. E felelősség nem jogi, hanem erkölcsi
természetű, de vállalása nélkül nincs mód semmiféle közösségalkotásra,
a politikai közösséget is beleértve. Hogyan érezhetnénk egymás iránt felelősséget, ha nem érzünk felelősséget mindazért, ami velünk mint társadalommal történt? Hasonlóképpen személy szerint felelős a föld minden ma
élő embere az esőerdők kiirtásáért, az élővizek elszennyezéséért, a levegő
megmérgezéséért, a lemészárolt állati fajokért, a velünk egy helyen és egy
időben élők millióinak éhhaláláért és nyomoráért, noha ő maga – közvetlenül legalábbis – a felsorolt bűnök elkövetésében nem vett részt. A részvételnek azonban nem az elkövetés az egyetlen módja. A felelősség alól senki
nem bújhat ki azzal, hogy ő akkor még nem is élt, hogy ő nem is volt itt

vagy ott, sőt még azzal sem háríthatja el a közös felelősséget személyétől, hogy
ő áldozat volt, s nem hóhér; üldözött, s nem üldöző. A felelősség vállalása
mindig közösségvállalás is, és minden valóságos cselekvés első lépése. A felelősségvállalástól való vonakodás, a felelősség előli menekülés, ilyen-olyan
kibúvók, mentségek keresése pedig mindig a közösségvállalás megtagadása,
elszigetelődés, cselekvésképtelenség, romlás és pusztulás.
A széthullás, akár melankolikus pillantás fogja át a romlás, az oszlás
és foszlás létkörét, akár ijedt vagy reményteli várakozás, nem fáj. Nem
a széthullás fáj, hanem feltartóztatása; amikor erőnek erejével, nyers vagy
kifinomult erőszakkal és naftalinszagú, anakronisztikus eszmékkel akarják
egybetartani, ami már szétesőben, elmúlóban, hanyatlóban van, amit belülről már nem tart össze az élet rendező elve, ami már a halálé. Erővel,
lármával, szidalommal, rúgásokkal próbálják talpra állítani, életre ösztökélni, életre ütni-verni-rúgni az országot, mint az összeroskadt gebét, aki
a végét járja.
A széthullás feltartóztatása akadályozza az új élet, egy másfajta, magasabb
szintű integráció kialakulását, hátráltatja vagy megakadályozza az újjászületést, és sietteti a halált. A hanyatlás, a szétesés folyamatának feltartóztatása
csak felgyorsítja a hanyatlást, még burjánzóbbá, még hatalmasabbá teszi
a bomlást és a romlást. „Amit azelőtt nem tudtunk, amit ma tudunk, tudhatnánk – visszafejlődés, visszafordulás, valamiféle értelemben és fokon egyáltalán
nem lehetséges. Mi fiziológusok legalábbis tudjuk ezt. De minden pap és
moralista hitt ebben – vissza akarták vinni, visszasrófolni az emberiséget az
erény egy korábbi mértékére. Az erkölcs mindig Prokrusztész-ágy volt. Ebben még a politikusok is utánozták az erény prédikátorait: még ma is vannak
pártok, amelyek minden dolog rák-hátrálásáról álmodnak, mint célról. De senki sem
lehet rákká. Semmi nem segít: előre kell haladnunk, akarom mondani lépésről lépésre
tovább a dekadenciában (én így definiálom a modern »haladást«…). Ezt a fejlődést
lehet gátolni, és a gát révén magát az elfajzást felduzzasztani, felhalmozni, hevesebbé
és váratlanabbá tenni: többet nem tehetünk.”20 Azóta, hogy Nietzsche e szavakat
a „konzervatívok fülébe súgta”, megjelentek az álkonzervatívok, a radikális
konzervatívok, akik rák-pártjaikban és rák-államaikban meg is valósították
a rák-mozgást, elkezdtek menetelni visszafelé, egész társadalmi rendszerekkel, fundamentalista diktatúrákkal és rendőrállamokkal torlaszolva el

19 Friedrich Nietzsche: A történelem hasznáról és káráról. Akadémiai Kiadó, 1989. 78. p.
(Tatár György fordítása).

20 Friedrich Nietzsche: Bálványok alkonya (Avagy hogyan filozofálunk a kalapáccsal). In:
Uő: Válogatott írásai. Gondolat, 1972. 380. p. (Szabó Ede fordítása. – Kiemelés – Sz. Á.)
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a modern haladás (a „dekadencia”) útját, és iszonytató méretűre duzzasztva
föl az elfajzást, katasztrófává szervezve a hanyatlást, alig lehetett őket megállítani a világ teljes elpusztításában, az emberiség kiirtásában.
A regressziós erőszak mértékétől függően a feltartóztatott vagy megszakított idő kivételes állapotában rettenetes és hazug integrációk jöhetnek létre.
A régi – jó, de túlhaladott – integrációk széthullásának mesterséges feltartóztatásával, amely a diktatúráig, a rémuralomig, a világpusztításig és népirtásig
fajulhat, egyrészt a modern társadalmakban elért szabadság-szintet rombolják
le, másrészt a széthullásból keletkező új elemeket, erőket, szereplőket, készségeket és képességeket számolják föl. Ezzel pedig szétverik, meggyöngítik
vagy megroppantják a széthullás és újjászületés folyamatában levő emberi
társulásokat. Ez idő szerint elsősorban a modern nemzeteket. A radikális, azaz
tettleges nemzetféltők közül kerültek ki – száz év óta egyfolytában – a legeszelősebb nemzetrombolók, a legvéresebb kezű népirtók és nemzetgyilkosok.
(Ahogyan, sajátos módon, szerte Kelet-Európában nem volt vérszomjasabb
mészárosa a baloldaliaknak, ezen belül a kommunistáknak a hatalomra jutott
kommunista pártoknál: egyetlen más rendszer sem ölt meg annyi baloldalit, ezen belül annyi kommunistát, mint a történetileg létezett kommunista
rendszer.)
Ha a régi élet felbomlása előtt sikeresen torlaszolják el az utat a radikális
konzervativizmus erői, az új élet elemeit, az új szereplőket pedig, mihelyt előbújnak valahonnan, felszámolják, meggyöngítik, üldözni kezdik, akkor fönnáll a veszély, hogy a széthullásból nem születik semmi, az ország kihullik az
élet körforgásából. A Van ádáz megmentői és habzó szájú prófétái, rettegnek
attól, ami Lesz. Úgy állítják be az új élet terjeszkedését, mint végpusztulást,
dögvészt és halált. Nem csoda, hiszen idegen számukra, hiszen nem ismerik,
hiszen nem látják, főképpen pedig nem találják benne saját helyüket. És csakugyan: mostani helyüket hiába is keresnék az új társadalmi integrációban. Új
helyet kell találniuk a maguk számára, és kétségtelen, hogy ezt a helyet nem
fogják ingyen adni: nem a származás jogán és nem is az állami „húsos fazékhoz” való közelség foka szerint jár kinek-kinek. Ezen az alapon többé semmi
nem jár senkinek. Az állam szociális, pénzügyi biztonsági, kockázatközösségi
kötelezettségvállalásai és ellátó rendszerei nélkül természetesen a modern
társadalom fenntarthatatlan. De egy olyan társadalomban, amelyben egymillió
minimálbérre bejelentkezett vállalkozó az adóterhek 3%-át fizeti be, míg az
adóbefizetések több mint 30%-át az adófizetők 3%-a állja, nos, egy ilyen társadalomban az állam fenntarthatatlan és ha az állam fenntarthatatlan, akkor

– gyöngülésének mértékében – fenntarthatatlan a közrend, az élet- és vagyonbiztonság, az egészségbiztonság, a nyugdíjrendszer és a többi nagy ellátó
rendszer is. Ahol a játékrendet az „én jól járjak” alapelve határozza meg (vagy
ami ugyanaz: a „mieink” – a mi családunk, a mi pártunk, a mi klientúránk,
a mi területünk, kerületünk, vállalatunk, intézményünk „jól járjon”, a többi
eket meg ott egye meg a fene, ahol vannak), ahol a társadalom dezintegrálódása,
fragmentalizálódása, polarizálódása, a depriváció és anómia olyan szintet ért
el, mint Magyarországon,21 ott – a szétesett társadalom hatékony és intézményesült önvédelmének akut hiányában – elkerülhetetlenül előáll a legrosszabb politikai alternatíva: végül már csak az alapvető közfeladatainak
ellátására is mind képtelenebbé váló, elernyedő, káoszba merülő állam vagy
a szabadságszűkítő, kemény kézzel rendet teremtő állam autoriter erőszaka
között lehet választani. (Nem teljesen mellékes persze, hogy ezt az alapvető
alternatívát az egymással versengő politikai erők konkrétan hogyan jelenítik
meg, milyen módon valósítják meg vagy engedik megvalósulni.)
Magyarországon a fenntarthatatlan fejlődés globális ökológiai problémáját a fenntarthatatlan állam problémája súlyosbítja (nem a szociális államról,
mégcsak nem is a jóléti államról beszélek, hanem arról az államról, amely
nem képes behajtani az adókat, miközben a szociális rászorultakon és a költségvetési intézményeken kívül – közvetve-közvetlenül – egy rendkívül széles
hivatalnoki és középvállalkozói réteget is fönntart, amely elképesztően pazarló
21 Nem szeretném statisztikai adatok tömegével terhelni az olvasót, álljon itt csupán néhány „keretszám” a húsz éve egyfolytában rendszert váltó ország jelen állapotáról: „Az ország
területileg fragmentált állapotokat mutat: amíg területének alig több mint egytizede (13%)
tartozik a »kiugróan fejlődő« térségek közé, és itt él a lakosság hatoda (17%), addig az ország
területének csaknem kétötöde (38%) »krízishelyzetben« van, ahol a népesség közel egynegyede (23%) él.
A szakemberek szerint a vidéki lakosság egy része (kb. 600 ezer fő) már napjainkban is »gettósodó« falvak lakója. A magyar társadalom polarizálódott. A népesség 5-6 százaléka a hazai erőforrások jelentős része felett rendelkezvén sikeresen integrálódott a globálkapitalizmus világába, amelyet »kiegészít« egy 10-15 százaléknyi »felső-középosztály«. Ők együttesen jelenítik
meg a rendszerváltás »nyerteseit«. Alattuk egy 30-35 százaléknyi népesség található, melynek
helyzete részben javult, részben romlott, alapvetően azonban nem változott. Legalul pedig durván a lakosság felét magában foglaló depriváltak és szegények szintén differenciált világa – a »nyomorban
élőké«, az »átmenetileg szegényeké«, a »lecsúszással fenyegetett szűkölködőké« stb. – található. E rétegek-csoportok részben vagy teljesen kiszorultak a társadalomból, sokan napi megélhetési
gondokkal küszködnek, gyerekeik versenyképes iskoláztatásáról nem tudnak gondoskodni, munkakultúrájuk erodálódott, megélhetésüket pedig döntően a járadékok-segélyek,
a közmunka és alkalmi munka köré szervezik. Ők írott jogaikat sem képesek érvényesíteni,
nemhogy aktuális vagy távlatos érdekeiket megfogalmazni és megjeleníteni.” (Laki László:
A rendszerváltástól a rendszerválságig. Egyenlítő, 2008. 12. szám, 5. p. – Kiemelés – Sz. Á.)
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és amelyet átitat a korrupció.) Az évszázados múltra visszatekintő, teljeséggel
fenntarthatatlan paternalista állam, az egész osztogató-fosztogató rendszer
lebontását minden bizonnyal égbekiáltó igazságtalanságnak fogják tekinteni
mindazok, akiknek e rendszer fenntartása érdekükben áll, holott éppen egy
égbekiáltó igazságtalanság szűnik meg ezzel, még ha nem is azért, mert
égbekiáltó igazságtalanság volt, hanem mert kimerültek az igazságtalanságot fenntartó állami újraelosztás hitelforrásai: nem arról van szó, hogy
elvesznek valamit, hanem arról, hogy nem adnak oda valamit, mondjuk ártámogatás, családtámogatás, lakásvásárlás-támogatás formájában állampolgári
jogon szerzett privilégiumként mindenkinek (gazdagnak és szegénynek, rászorultnak és rá nem szorulónak), illetve nem adnak oda valamit, mondjuk
juttatásként, közbeszerzési pályázatokon keresztül elnyert megbízásként,
vállalkozói hiteltámogatásként az arra politikailag érdemes választott keveseknek,
a klientúrához tartozóknak, az állami „nemességnek” – éspedig egyszerűen azért, mert többé nincs miből. A források szűkülése persze nemcsak
a fenntarthatatlan állam mélyreható reformját kényszerítheti ki, eredményezheti a klientúra szűkítését, a még nagyobb önkényt, a még nagyobb
igazságtalanságot az egyenlőtlenségek állami újraelosztásában.
A káosz nem mindig a legrosszabb abból, ami történhet. A káosz az
új élet előjele is lehet. Afféle beavatási halál – az átmenet rítusa. Meg kell
halnunk, hogy újra születhessünk. Megint egyszer. Hányszor halt meg az
eltelt ezer évben Magyarország, nem tudom. Nem számoltam. Egy biztos:
megint meg kell halnia. Haza vagy halál! Ki mondja ezt? Ki az a sehonnai
bitang? Én vagyok. Egy hang a tömegből. Ennél többre nem formálok sem
jogot, sem igényt. Igen, hazabeszélek. Hazabeszélem magamat. Hátha van
haza még ott. Azazhogy – lesz.
Hátha még feleleveníthető a valahai bizodalom, mely szerint Magyarország nincsen? Hiszen: csak ami nincs, az a virág! Ha Magyarország van, akkor végünk van. Akkor nincs remény. Akkor már minden
itt van, akkor nincs átkelés, akkor ott – a széthullással átellenes oldalon,
a túlparton – miránk nem vár semmi. Avagy a semmi vár. S valóban: nem
kötelező, hogy Magyarország legyen. A Lét Nagy Könyvében nincsen az
megírva. Hisz annyi minden más sincsen megírva ott. Annyi minden elmúlt már, annyi nagy nép, édes nemzet, szép ország, erős ország, rettentő
világbirodalom mutatkozott már ki a világból, akár megőrizte szellemi arcukat a kulturális emlékezet, akár nem.
De hátha még nincs meg Magyarország. Nem készült el. Nem van,

hanem lesz. Talán újra eljött a hazafiság ideje, a hazafias beszédmódé és
a hazafias műveké, ha csak az újabban Európa-szerte annyit emlegetett
alkotmányos patriotizmus jegyében is, amely a szűkebb hazát az Európahazával és a Föld-hazával kapcsolja össze. Bizakodjunk hát benne, hogy
Magyarország nincsen. Hol van ez a Nincs, ha van valahol? Bennünk van? De
van-e még bennünk valami Magyarországból, ami nincsen? Hátha minden
megvan, minden készen van már? Az nem lehet! Az nem lehet, hogy annyi
szív! Hinnünk kell benne, hogy Magyarország nincsen. Különben hogyan
lehetnénk mi? Ha egyszer nekünk lennünk kell, akkor neki is lennie kell.
Ámde épp ez itt a kérdés: kell-e lennie? Amíg mi leszünk, addig biztosan.
Senki nem fogja megkérdezni tőle, akar-e lenni. Eddig se kérdezte. Így lett
Magyarország. Azért van. Azért nincsen.
2
Magyarország nem „új” és nem is „második rendszerváltás” előtt áll, hanem
a húsz éve egyfolytában tartó, lezárulni sehogy sem tudó rendszerváltozás
egyre csüggesztőbb vállalkozásának befejezése, a még húsz év után is átmeneti jellegű, cseppfolyós halmazállapotú új rendszer szilárd formákba
öntése, vagyis konszolidálása előtt. „Mindössze” az a kérdés, kik fogják, kik
tudják konszolidálni az új rendszert, milyen keretek között, milyen alapon
és milyen módon?
A rendszerváltás – a „nagy átkelés” folyamata: a tranzit – Magyarországon
nem zárult le. Egyre tart a rendszerváltás, mintha a magyar társadalmat
elfelejtették volna értesíteni róla, hogy már rég befejeződött. A „rendszer
ellen” fellépő mai radikálisok legnagyobb – bár jobbára reflektálatlan –
problémája, hogy ilyen körülmények között még szétverni sem igen van
mit: nincs megállapodott, kész rendszer. Egy kocsonyás állagú és jellegű,
alkalmi öntőformákba löttyintett, alakját próteuszi módon válogató, és ezért
megfoghatatlan pszeudo-rendszerben élünk, amit még szétverni sem lehet.
Csapjon csak bele a kocsonyába, akit nem riaszt vissza, hogy tetőtől talpig
kocsonyás lesz maga is, nade szétverni a kocsonyát?! Mégha fekete egyenruhát és szöges bakancsot öltünk is, mégha a rendszer remegni fog is, mint
a miskolci kocsonya, nos, ez a harsány jelenet legfeljebb egy filmburleszkben
megy el. Minden „rendszerdöntés” elemi előfeltétele egy rendszer megszilárdulása, átmenetiségének megszűnése, de nem a rendszer bezárulása
és mozdulatlanná válása értelmében, hanem abban az értelemben, hogy
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a rendszer működőképessé válik, hogy egy társadalom berendezkedik az
adott rendszerben és – jó vagy rossz – saját rendszereként fogadja el, hogy
a társadalmi mozgások rendszerszerűvé, a rendszer legsajátabb mozgásaivá
válnak.
Mivel az új rendszer ilyenformán mindmáig nem állt össze sem az intézményes gyakorlatokban, sem a fejekben (és még ennél is kevésbé
a szívekben), nem is működhet. Sok minden működik természetesen
– a régi rendszer megmaradt, önállósult elemei, az állami redisztribúció
ismert osztogató-fosztagó rendszere, bizonyos kriminális, kleptokratikus,
korrupcionista hálózatok, a „globálkapitalizmus” piaci és kulturális mechanizmusai, az uniós bürokrácia áttételei stb. stb. –, de Magyarország mint
társadalmi egész rendszerszerűen nem működik.
A társadalmi gépezet, amit persze a világért sem azonosítanék a társadalommal, minden bizonnyal bonyolultabb rendszer, mint a termelési gépezet,
de azért – legalábbis, amióta a bürokratikus racionalitás vezérli – megvannak a maga automatizmusai, megvan a maga mechanikája, és mindenesetre
nem kell hozzá sem zsenialitás, sem karizmatikus kiválasztottság, hogy ezt
a gépezetet az államban berendezkedő pártok-kormányzatok megbízhatóan,
folyamatosan, egyenletes tempóban működtessék.
Egy rendszer kialakulatlanságának, átmenetiségének, instabilitásának
biztos mutatója, hogy még ezen a legmechanikusabb szinten sem működik
üzemszerűen: működése akadozik, az egyik területen hirtelen felgyorsul,
a másikon éppily hirtelen leáll, hol itt, hol ott kell gondterhelt szakembereknek föléje hajolva az összeomlás előtti utolsó pillanatban megreparálniuk.
Az persze önmagában még nem lenne elegendő egy társadalmi rendszer
konszolidálásához, ha az államüzem legalább akkora hatékonysággal működne, mint a Köztisztasági Hivatal (vagy a közüzemek többsége), bár ma
Magyarországon ez sem lenne semmi. A rendszer mint egész csak akkor
lehet működőképes, ha a társadalom többsége (de legalábbis erőforrásokkal rendelkező tehetősebb része) berendezkedik az adott rendszerben, ha
nem „örök átmenetiségben” kénytelen élni, ha – épp ezért – nem azon
igyekszik, hogy minél gyorsabban kiszivattyúzza az ország erőforrásait,
lelegelje „közlegelőit”, kiaknázza a zavarosban halászás édes lehetőségeit,
lefölözze a hasznot és továbbálljon, vagyis ha saját rendszereként fogadja el –
mondhatnánk: véglegesíti – az új rendszert, éspedig nem ideológiailag, nem
szavakkal, nem négyévenként leadott szavazócédulákkal, hanem tettekkel:
a közérdeket tiszteletben tartó gazdasági és politikai viselkedéssel, tisztes

(tehát nem a kriminalitás, a kleptokrácia és a korrupció mocsárvidékével
határos) polgári életvitellel, civil kurázsival, kooperációra való készséggel,
a kevésbé tehetősek, az elesettek, a hátrányos helyzetûek iránt ugyancsak
tettekben megnyilvánuló szolidaritással.
Mivel megállapodott, alapjaiban rendíthetetlen új rendszer ebben az
értelemben nem jött létre Magyarországon, az államüzem sem működhet
kiszámíthatóan, biztonságosan, akadozások és kimaradások nélkül. Mindaz
a rossz, amit konkrétan és az ideologikus általánosítás szintjén is az „új rendszernek” tulajdonítanak, valójában épp abból fakad, hogy nem jött létre „új
rendszer”, hogy a magyar társadalom – úgy tűnik – megrekedt két rendszer
között. A régi paternalista-etatista, osztogató-fosztogató rendszer roncsaiba kapaszkodó hajótörött társadalom nem engedte létrejönni a piaci elveken
alapuló új rendszer működőképes magyar modelljét; az állami forrásokért
folyó gazdasági és hatalmi érdekharcban kettészakadt politikai osztály pedig
egymásnak rontó hadiszekereibe fogta és állami juttatásokkal hitegetvemegvesztegetve választásról választásra magával vonszolta ezt a hajótörött,
ilyen-olyan állami juttatások, megrendelések, segélyek deszkaszálaiba kapaszkodó, öngondoskodásra képtelen, életképességében megroppant, súlyosan anómiás társadalmat.
A magyar rendszerválság, amelynek csak különösen drámai színezetet kölcsönöz a jelenlegi gazdasági világválság, abból adódik, hogy
a magyar rendszerváltás műve – és ebben csakugyan eltér a közép-keleteurópai rendszerváltások többségétől – befejezetlen maradt. Hála isten,
hogy az maradt! – sóhajt fel talán a nekikeseredett magyar olvasó, akinek
ez a befejezetlenség az utolsó reménysége –, még csak az kellett volna,
hogy valamelyik pártnak vagy politikai oldalnak sikerüljön befejeznie!
Igaza lenne, ha a befejezetlenség azt jelentené, hogy még minden nyitva áll előttünk, hogy még minden lehetséges. Csakhogy húsz év után
a rendszerváltás befejezetlensége nem nyitottságot jelent, hanem bezártságot:
bezártságot a rendszerváltás vigasztalan taposómalmába, az örök átmenetiségbe. Bénultságot jelent, megrekedést, és egy helyben topogást. Mert
vállalhatja egy társadalom a szükséges, elkerülhetetlen vagy mégoly üdvös
rendszerváltás átmenetével járó kockázatokat, áldozatokat, nehézségeket,
de nem élhet örökké átmenetiségben, berendezetlenségben.
De csak akkor hagyhatunk valamit magunk mögött, akkor léphetünk
tovább, ha elkészültünk vele. Csak akkor választhatjuk le magunkat valamiről, ha szilárd formát öltött és különvált tőlünk. Enélkül nincs továbblépés.
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Enélkül csak sárdagasztás van és beleragadás ebbe a sárba. Húsz éve tapossuk-dagasztjuk a rendszerváltás sarát, anélkül, hogy bármilyen működőképes új rendszer kialakulhatott volna vagy legalább a „rossz”, „szokatlan”,
„idegen” rendszert saját rendszerré tapostuk volna. De hát hogyan is taposta
volna sajátjává a rendszert az a társadalom, amelynek közel fele eleve kívül
él – pontosabban: vegetál – a számára fölülről bevezetett rendszeren, és
semmi esélye, hogy – bármilyen értelemben – valaha is „rendszeralkotó”
tényezővé váljon!
Nem a választási demokrácia, a politikai váltógazdaság gyarló természetéből (egymást a hatalomban négyévente váltó kormányok, oligarchi
zálódás, klientúrák, egymásnak „betartó” pártok, „veszekedő parlament”,
örökös politikai válságok stb.) következett a rendszerváltás eddigi konszolidálhatatlansága, bár tagadhatatlan, hogy erős állampolgári összetartás és aktivitás, erős középosztály, erős civil társadalom híján minden
bizonnyal a – rendszerváltó elitcsoportok által „kialkudott” – parlamentáris rendszer maga is hozzájárult a rendszerváltás lezárhatatlanságához.
(Innen nézve, úgy tűnik, a prezidenciális berendezkedésű demokráciák általában valamivel sikeresebben – és nem is mindig a demokrácia illiberális
szűkítésének árán – birkóztak meg a rendszerváltás konszolidációjának feladatával szerte Közép-Kelet-Európában. Ebből persze még nem
következik, hogy Magyarország is sikeresebb lett volna, ha 1990-ben
a „négyigenes” népszavazáson nem bukik el az „elnöki típusú” – vagyis
más hatalmi súlyokra és ellensúlyokra – épülő parlamentáris demokrácia
kialakításának MDF-es kísérlete.22)
A parlamentáris berendezkedésű nyugati demokráciák többsége stabil, de a politikai stabilitás a rendszer egészének stabilitásán nyugszik.
A politikai garnitúrák cserélődése ezekben az országokban nem azt jelenti,
hogy amit az egyik garnitúra jól-rosszul felépített „estélig”, azt a másik rohamtempóban rombolja le „reggelre”. Mert először is nem rombolja le, azaz:
retorikailag tán lerombolja (a hatalomért folyó versengésben igyekszik ellenfelét hitelteleníteni), gyakorlatilag azonban inkább rátelepszik arra, amit
riválisa jól-rosszul fölépített, pillanatok alatt „átcímkézi”, kisajátítja, saját

teljesítményeként mutatja föl, de ami ennél is fontosabb: folytatja tovább
az építkezést ott, ahol a másik abbahagyta. A létrejött struktúrák szüntelen földig rombolásában, a kisajátítók szüntelen kisajátításában (vagy legalábbis az ezzel való fenyegetőzéssel és zsarolással), minden létfontosságú
társadalmi átalakulás állandó elölről kezdésében, tehát a kumulatív jellegű
fejlődés elakadásában vagy megfeneklésében van valami nagyon-nagyon
kelet-európai23.
Másodszor stabil demokráciákban a politikai garnitúrák és kormányok
cserélődése a hatalomban egy percig sem jelenti azt, hogy a demokráciák
polgárai permanens rendszerváltásban, permanens átmenetben és krízisben élnek, azaz egyfolytában „túlélnek”. Ha a parlamenti választások újra
meg újra rendszerváltást („új” rendszerváltást, „majdnem-rendszerváltást”,
„második rendszerváltást” stb.), mélyreható egzisztenciális megrázkódtatást jelentenek a társadalom nagy része számára, akkor semmilyen téren
nem jöhetnek létre konszolidált viszonyok, az egyének sem mentálisan,
sem lelkileg, sem gyakorlatilag nem rendezkedhetnek be saját életükben.
Semmire nem építhetnek, semmire nem számíthatnak biztosan. Az összes
játékszabályok – az adótörvényektől a megállók áthelyezéséig – ötpercenként változnak, minden szabály átírható, ideiglenes, visszavonható, semmi
nem kalkulálható, vagyis az egyének nemhogy biztonságban nem érzik
magukat, de folytonosan és mindenfelől fenyegetve érzik biztonságukat,
veszélyben érzik mindazt, amit – általában elég keservesen – elértek vagy
megszereztek az életben. Márpedig ha a jövő kiszámíthatatlan, a többség
végképpen elveszti amúgy sem túl intenzív érdeklődését a közösség ügyei
iránt; ha a játékszabályok örökösen és önkényesen megváltoztathatóak, akkor az amúgy sem pedáns jogkövetéséről híres társadalom hajlamos lesz
felrúgni a szabályokat, semmibe venni a törvényeket; ha pedig nem működnek a közösség pszichológiai védekező reflexei, akkor az eltömegesedett
egyéneken úrrá lesz a félelmi hisztéria, amely hol agresszivitásban, hol letargikus közönyben, hol pedig pánikhangulatokban csapódik le. Ahhoz, hogy
mindennek korrumpáló – közösséget és egyént egyaránt szétrohasztó –

22 A kívánatos vagy elkerülendő/elkerülhetetlen „prezindencializálódásról” lásd bővebben: Körössényi András – Lengyel László – Stumpf István – Tölgyessy Péter: Túlterhelt
demokrácia – Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk. Szerk. Gombár Csaba. Századvég
Kiadó, 2006.

23 Lásd ehhez a nagy magyar történész, Szűcs Jenő nagyívű történelmi esszéjét, amely
azóta, hogy 1979-ben megjelent a kéziratos Bibó-emlékkönyvben, mitsem veszített megvilágító erejéből és nem-politikai értelemben vett aktualitásából: Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. In: Bibó-emlékkönyv I. Századvég Kiadó – Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem, Budapest–Bern, 1991. 161–218. p. (A tanulmány végleges, átdolgozott szövege: Szűcs Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető, 1983.)
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erkölcsi következményeiről meggyőződjünk, már nem szükséges empirikus tudományos kutatás vagy a társadalmi mélyfolyamatok szigorú
fogalmi elemzése: a belső rothadás és szétesés olyan szintet ért el, hogy
szinte szabad szemmel, közvetlenül látható (sőt immár mindinkább szagolható is!), lépten-nyomon kiütközik a valóságos mindennapi élet összes
színterén. Ezért is nőhetett meg a rothadt szerkezetből eredő rothadásért,
a hazug konstrukcióból eredő hazugságért viselendő egyetemleges társadalmi és egyéni felelősséget félrevezető módon felülre vagy kívülre – ilyen-olyan
elitekre vagy ártó szándékú idegenekre – hárító politikai populizmus iránti
társadalmi fogékonyság az utóbbi években Magyarországon.
Minden rendszerváltás jótékony hatású, amennyiben megszabadulást jelent valamilyen önmagát túlélt, abszurd, az egyének és közösségek életet
tönkretevő, elnyomó, megmerevedett rendszertől. De a régi kötöttségek
elvesztése, a bezárt kapuk megnyílása, az elnyert szabadság mindig bizonyos
fokú szorongással, bizonytalansággal is összefonódik, amit az alig körvonalazódó új rendszer ígéretei csak részben ellensúlyoznak. Ilyen már az efféle
átmenetek természete: az eufória nem tarthat tovább az új rendszer megszilárdulásánál. Ámde mi van akkor, ha az új rendszer megszilárdulásához
húsz év sem elegendő?
1989-ben a magyar módon berendezett szovjet típusú államszocializmus
diktatorikus rendszerének felszámolása kétségkívül megszabadulást jelentett
az egész magyar társadalom számára, még a rendszert kétlelkűen és 1956 óta
egyfolytában szorongva fenntartó pártállami elitet is beleértve. Csakhogy
a szóban forgó rendszer – az államszocializmus – nem szimpla politikai diktatúra, hanem egyfajta fejlesztési diktatúra volt, amely 1968 után, ha megmegtorpanva is, elindult a zárt parancsgazdaság kinyitása és piacosítása útján,
s amelynek modernizációs teljesítménye szinte az egész magyar társadalom
életszínvonalán és életminőségén jótékonyan megmutatkozott.24 Amikor

tehát ütött a rendszerváltás órája – éspedig mint az utóbbi száz évben szinte
mindannyiszor: nem a társadalomban ütött, hanem a külvilágban25 –, akkor
a magyar társadalmat nemcsak egy szabadságkorlátozó, a fejlődés gátjává vált
rossz rendszertől, parancsuralmi gazdaságtól, az idegen függéstől, hanem sok
minden egyébtől is „megszabadították”, amitől esze ágában sem volt megszabadulni és amit az új rendszeren számon is kért (nota bene: mindjárt
a legelső adandó alkalommal – a taxisblokád alatt) és számon kér azóta is: mindenekelőtt attól a kétségkívül pazarló, nem-hatékony, szuperbürokratikus
etatista jóléti rendszertől „szabadították meg”, amely szavatolta munkahe–
lyét és alapvető szociális ellátását, anélkül azonban, hogy a rendszerváltó elitek által a népnek üveggolyóként megígért „szociális piacgazdaság” akárcsak
körvonalakban megjelent volna. Nem is jelenhetett, hiszen a rendszerváltás
akkor következett be (és sok tekintetben azért), mert a globalizáció nemcsak
a szovjet típusú zárt társadalmakat bomlasztotta föl, hanem a hagyomá-

24 Álljon itt ennek a modernizációs teljesítménynek az érzékeltetésére egyetlen adatsor.
Az antropometrikus társadalomtörténet paradigmája szerint a jólét növekedése, közelebbről az egy főre jutó nemzeti össztermékben kifejezett gazdasági fejlettség szintje és a lakosság testi mutatói (mindenekelőtt a testmagasság) között szoros összefüggés van. A magyar
társadalomtörténet adatsorai mindenestre igazolni látszanak a paradigmát. Az 1852–1927
közötti sorozási adatok azt mutatják, hogy évtizedenként 7,88 mm-rel nőtt a férfilakosság
átlagos testmagassága. 1927–1943 közötti évtizedekben a növekedés üteme felgyorsult és
már 17,88 mm volt. A második világháború megrázkódtatása után, az ötvenes években,
mint mindenütt Európában, Magyarországon is átmeneti stagnálás és némi visszaesés következett, majd az 1960-as évek végétől gyors, sőt ugrásszerűnek mondható növekedés. 1981–1984

között már a 18 évesek testmagasságának átlaga fiúknál 175, 34 volt, a lányoknál: 162,28,
ami azt jelenti, hogy egyik esetben 7, 89 cm-rel (!), a másikban 7,28 cm-rel (!) voltak magasabbak a 60 évvel korábban mért minta átlagánál. 1998-ra (1973-hoz viszonyítva) a 18.
életévüket betöltő sorkötelesek testmagassága 171,2 cm-ről 175,8 cm-re, vagyis 25 év alatt
4,6 cm-rel (!) nőtt, ami példátlannak mondható. Ha az 1790-es adatokat (158, 7cm) az 1998-as
adatokkal (175,8 cm) vetjük össze, a növekmény 208 év alatt 17,7 cm. Csakhogy ez
a növekedés nem egyenletes: 1790–1870 között az éves átlagos növekedés 5,2 mm; 1870
és 1911 között éves átlagban 5,8 mm; 1911–1973 között 9,7 mm, míg 1973 és 1998 között
az évi növekedési átlag 18 mm. Kétszáz év metszetében tehát a testmagasság legnagyobb
növekedése a Kádár-kor államszocialista modernizációja és „koraérettnek” mondott jóléti
állama égisze alatt következett be, nyilvánvalóan az egész társadalom életszínvonalának
és életminőségének ugrásszerű emelkedése hatására. A vizsgált időszak magában foglalja
a rendszerváltás tíz évét is, de csak abban az értelemben, hogy ez a trendet nem törte
meg, s nem abban, hogy meghatározta volna. Mindenesetre a magyar lakosság testmagasságának hirtelen megnövekedése nem ebből vagy abból a politikai rendszerből következett, hanem az adott politikai rendszer keretei között végbement gazdasági és társadalmi
modernizációból és csak annyiban vet jó fényt erre a rendszerre, amennyiben forszírozta, lehetővé tette vagy legalábbis nem akadályozta meg a modernizációt. (Lásd ehhez
mindenekelőtt Gyenis Gyula és Joubert Kálmán alapkutatásait és publikációit, például:
Gyenis Gyula és Joubert Kálmán: Óriások leszünk? A felnőttkori testmagasság szekuláris trendje.
Természettudományi Közlöny, 2002. 11. füzet, 505–507 p.; Joubert K. – Mag K. – M. van’t
Hof – Darvay S. – Ágfalvi R.: A testmagasság növekedési sebessége 3 és 18 év között az ezredforduló időszakában. Gyermekgyógyászat, 2006. 5. szám, 517–527. p. Vö. John Komlos: Hol
tart ma az antropometrikus történetírás? AETAS, 2006. 2–3. szám, 268–283. p.; Szentay Antal:
Testmagasság és ipari forradalom. BUKSZ, 1992. 3. szám, 320–326. p.)
25 Lásd ehhez Szilágyi Ákos: Két globalizáció Magyarországon. In: A zárva várt Nyugat
– Kulturális globalizáció Magyarországon. Szerk. Kovács János Mátyás, 2000–Sík Kiadó,
Budapest, 2002. 36–65. p.
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nyosan nemzetgazdaságokra épülő világrendszer egészét, messzemenően
beleértve ebbe a „szociális piacgazdaság” európai modelljét, amely ugyancsak közel húsz éve agonizál, s amely a „globálkapitalizmus” új viszonyai
között mindinkább fenntarthatatlannak bizonyul. Hosszú történet ez és
mások másfajta szemszögekből, e sorok írójánál sokkal jobban elmondták
már.26 Csupán azért idézem fel itt, hogy jelezzem a magyar rendszerváltás
befejezetlenségének mélyebb – a politikai osztály önzésén, tájékozatlanságán, tehetetlenkedésén messze túlnyúló – okait.
A rendszerváltásban mindig többről van szó a politikai filozófiák és
programok, a politikai pártok és kormányzatok cserélődésénél: a változások
közvetlenül érintik az állampolgárok mindennapjait, magánéletét, belenyúlnak egzisztenciájukba, vagyis – ha talán nem is mindig olyan közvetlenül,
mint a pártállami diktatúra idején – az egyének egzisztenciája közvetlenül
a politikától függ, jelesül attól, melyik párt kerül éppen hatalomra, melyik
párt és meddig kormányozhatja az államot. Márpedig a társadalomnak ez
a tartós politikafüggése egyáltalán nem a konszolidált polgári társadalom velejárója. Nem a demokratikus rendszerből következik, hanem sokkal inkább
a „rendszer-telenségből”, a rendszer-hiányból, egyszóval a rendszerváltás befejezetlenségéből, az új gazdasági-társadalmi viszonyok működő rendszerré konszolidálásának elmaradásából, bármi legyen is ennek az oka és bármennyire igaz
is, hogy a felelősséget ezért a korszakos kudarcért nem egyaránt viseli mindenki, noha mindenkinek viselnie kell – személy szerint és együttesen is.

A permanens rendszerváltást – vagyis a befejezetlenséget – éli meg
tehát a magyar társadalom az egyik oldalon zűrzavarként, válságként,
a biztonság hiányaként, kiszolgáltatottságként, romlásként és bomlásként;
a befejezési kísérleteket pedig – a másik oldalon – úgy, mint elközelgő
pártdiktatúrát, reformdiktatúrát, antiparlamentáris fordulatot, etatista
rendteremtést. Ennek a kettős félelemnek a szorításában vergődik a társadalom és vergődnek a pártok is, hiszen vagy a „liberális káosz”, vagy az
„antiliberális rend” árnyéka vetül rájuk. Félreértés ne essék: a hatalomban egymást követő pártok, a baloldali és jobboldali kormányok újra meg
újra megkísérelték a rendszerváltás folyamatát lezárni. Mindegyik a maga
módján, saját rendszere megteremtésével, amelyből a másik (és vele együtt
a társadalom jelentős része is) többé-kevésbé kirekesztődött, ha nem is jogi,
de egzisztenciális – gazdasági és politikai –, illetve szimbolikus – erkölcsi és kulturális – értelemben. Ez persze mindent eredményezhetett, csak
konszolidált, működőképes rendszert nem. Sommásan azt mondhatnánk:
a létező jobboldal az illiberális demokrácia, a létező baloldal pedig a liberális
demokrácia politikai rendszerében próbálta konszolidálni a rendszerváltási
folyamatot, próbált formát adni a fortyogó társadalmi katyvasznak.
A jobboldal a rendszerváltás illiberális befejezésére igazából csak egyszer
– 1998–2002 között – kapott esélyt, de bármilyen közel került is a rendszerváltás forszírozott – erőből történő – lezárásához, saját rendszere konszolidálásához, ez a kísérlet bukásra volt ítélve, mert az egész társadalom
integrálása helyett megosztásához vezetett: a kirekesztő „saját rendszer”
ráerőszakolása a társadalom egészére félelmi frusztrációt váltott ki, egységesítette a „kirekesztetteket” (vagy legalábbis a magukat valamilyen szempontból fenyegetve érzőket), és ellenakciót indított el. Ez most már – különösen
az ellenakció sikere: a jobboldali „rendszerteremtő” kísérlet bukása után –
a másik táborban keltett félelmet, míg csak az egymást erősítő félelmi hisztériák szításával el nem jutott az ország a „hideg polgáháborúig”.
A baloldal több lehetőséget is kapott a rendszerváltás liberális befejezésére, de egyszer sem volt képes megteremteni a liberális demokrácia stabil, működőképes helyi – mondjuk ki: magyar – modelljét. Vitathatatlan,
hogy ebben a baloldal politikai fantáziátlanságán, sajátos politikai kultúráján, félelmi reflexein túlmenően szerepet játszott a pártállami múlt szerencsétlen öröksége, valamint a hagyományos (és új) baloldali értékek és az
újkapitalista rendszer létrehozásának feladata közötti ellentmondás, amelyet
csak súlyosbított, hogy a rendszerváltás baloldali lezárására olyan szocialista

26 Legyen talán most elég Laki László könyveire és tanulmányaira utalnom, amelyekben a huszadik századi magyar rendszerváltások paradigmáját elemzi vagy amelyekben
– empirikus kutatási adatok alapján – a legutóbbi – gazdasági és társadalmi értelemben
megint egyszer megalapozatlan – magyar rendszerváltást és következményeit mutatja be:
Laki László: Rendszerváltások Magyarországon. In: Társadalmi metszetek – Érdekek és hatalmi
viszonyok, individualizáció és egyenlőtlenség a mai Magyarországon. Szerk.Kovách Imre. Napvilág Kiadó, 2006.; Laki László – Gazsó Ferenc: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág
Kiadó, 2004. Lásd még legutóbbi tömör összefoglalását a rendszerváltás húszéves történetéről (Laki László: A rendszerváltástól a rendszerválságig. Egyenlítő, 2008. 12. szám, 2–6. p.),
amelyben többek között ezt írja: „Rendszerváltásaink mindig súlyos töréseket okoztak a
magyar fejlődésben, hiszen kizárólag ideológiai-politikai alapon szakítottak meg távlatos gazdasági-felhalmozási folyamatokat, világgazdasági és -piaci beágyazottságokat, vagy
társadalmi rétegeket (osztályokat) »szüntettek meg«, és újakat »hoztak létre«…a rendszerváltó politikai osztályok az addig fennálló társadalmi-gazdasági újratermelési modelleket
nem fokozatosan átalakítani, átvezetni, reformálni-dinamizálni stb. gondolták, hanem
azonnal, totálisan, minden alternatívát elutasítva, osztályharcos és agresszív módon »lecserélni«.” (i.m. 3. p.)
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politikusok vállalkoztak, akik a régi állampártban is a hatalom részesei voltak, ámde meghallva az új idők harsonaszavát (pontosabban szólva: mert
a „spontánnak” nevezett privatizáció alatt jó időben voltak jó helyen) a régi
rendszer összeomlását követő letargikus álomból gazdag üzletemberekként
ébredtek fel, hogy a politika mezejére lépve magasra emeljék a neoliberalizmus lánglobogóját, és a tiszta (valójában: kapitalista) gazdasági racionalitásra, a szakmai ésszerűségre hivatkozva próbálják meg lefejteni az egyre
kétségbeesetten kapálózó hajótörött társadalmat az államról.
De nem ez – üzlet és állam szimbiózisa, üzletember és politikus összekeveredése – volt a rendszerváltás liberális lezárásának legfőbb akadálya (ha valamivel kisebb mértékben is, és az „eredeti tőkefelhalmozás” jellegét öltve,
hasonló szimbiózis jellemezte a jobboldali kormányzatokat is), hanem
egyfelől a Fidesz-uralta jobboldal által 1998 végén elindított, a társadalmat érzelmileg és kulturálisan megosztó, majda parlamenti választások
2002-es elvesztése után felpörgetett „hideg polgárháború”; másfelől pedig
a szociális és liberális bal-oldal képtelensége arra, hogy megtalálja a liberális politikai demokrácia működtetésének magyar módját, azt a liberális
rendszert, amelyben a magyar társadalom – ha nem is politikai pártválasztását vagy ideológiáját, de életformáját, mindennapi mentalitását, spontán követett értékeit tekintve túlnyomórészt liberális érték-orientációjú
többsége – berendezkedhetne, mindenesetre nem felülről vagy kívülről
rákényszerített, tőle érzületileg idegen rendként, avagy mindenféle rend
hiányaként fogna fel, amely kialakult életvilágát fenyegeti.
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy – nem számítva az 1989-ben az
ellentétes politikai oldalak összefogásával, konszenzusosan végigvitt politikai fordulatot – a magyar jobboldal legnagyobb politikai sikere az volt, hogy
a magyar középosztály politikai megosztásával, a lélektani hadviseléssel,
a hideg polgárháború politikai generálásával megakadályozta a baloldalt
a rendszerváltás liberális befejezésében; a magyar baloldal legnagyobb sikere pedig az volt, hogy mind ez idáig megakadályozta a jobboldalt a rendszerváltás illiberális lezárásában. E két „nagy” politikai siker – a kormányzás
folytatásának megakadályozása 2002-ben, és a hatékony kormányzás minden módon történő meggátlása 2002-től – az ország gazdasági tönkremenéséhez, példátlan mértékű társadalmi anómiához, dezintegrálódáshoz,
a politikai közösség meghasonlásához és tribalizálódásához, politikai
„weimarizálódáshoz”, etnikai ellenségképzéshez vezetett, ami végső soron
azt jelenti, hogy a magyar rendszerváltás lezárhatatlannak bizonyult: új

rendszer nem jött létre, húsz éve egyfolytában véget nem érő átmenetben
– tranzitban – élünk.
A rendszerváltás befejezése nem halogatható tovább. Ennek előfeltétele változatlanul a politikai osztály hideg polgárháborújának beszüntetése;
a társadalmi béke helyreállítása minden politikai és civil erő összefogásával;
politikai és társadalmi konszenzusra jutás az állam gazdasági és politikai szerepének meghatározásában, a nagy ellátó rendszerek átalakításának alapkérdéseiben; a gazdasági válság kezelésében. Máskülönben a ma már minden
szinten és minden területen jól érzékelhető bomlás és hanyatlás társadalmi
katasztrófába fog torkollani. A még mindig fenyegető államcsőd hátterén
és egy mindeddig elképzelhetetlen etnikai polgárháború félelmes előjeleit
látva, talán nem hat túlzónak a következtetés: vagy valamilyen társadalmi katasztrófa fogja lezárni a húsz éve tartó magyar rendszerváltást, vagy pedig az
a társadalmi összefogás, amely – blokkolva a szélsőségek előretörését – képes
a politikai osztályt rákényszeríteni a hideg polgárháború beszüntetésére.
Nem kell hozzá látnoki tehetség, hogy megállapítsuk: a rendszerváltás
befejezésének műve – politikai értelemben – most már minden bizon�nyal a jobboldalnak jut osztályrészül (legvalószínűbben 2010 után) és ennek megfelelően ez a befejezés illiberális lesz. E sorok íróját ez a kilátás nem tölti el pezsgő örömmel: nem örül neki, hogy az újkapitalizmus
varangyosbékájának (melyből természetesen egyszer majd – mint a meséből
tudjuk – világszép királyfi lesz!) a bőre nem liberálisan, hanem illiberálisan
fog feszülni, hogy az új rendszer az illiberális demokrácia rendjében fog
konszolidálódni. De most nem erről van szó, hanem arról, hogy még ennek
az illiberális konszolidációnak sem elégséges feltétele a jobboldal mégoly
nagyarányú választási győzelme, amelyet – tegyük hozzá – a baloldalnak
mindenesetre ki kellett érdemelnie.
Még ha a jobboldal kétharmados többségbe kerülne is 2010 után a parlamentben, a rendszerváltást még illiberális módon sem lehet lezárni erőből.
(Ez csak az egész demokratikus rendszer összeomlása vagy megdöntése
esetén volna lehetséges, aminek egyelőre sem külső, sem belső feltételei
nem látszanak.) Az „erőfutball” a politikai gyepen sem folytatható tovább.
Az illiberális lezárásnak is ugyanaz a két előföltétele, mint volt (illetve lett
volna) a liberális lezárásnak: az egyik a demokrácia (ez esetben az illiberális
demokrácia) magyar módjának „föltalálása” (ahogyan – akár tetszik ez a mód
valakinek, akár nem – igenis létezik konszolidált demokrácia cseh módra, szlovák módra, román módra, sőt még orosz módra is, mint ahogyan
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a demokrácia konkrét társadalmi működési módjában tegnap is, ma is óriási
különbségek voltak és vannak a svájci, a japán, a német, a francia, a dél-koreai vagy az amerikai demokráciák között).
A másik föltétel pedig a társadalmi béke – mindenekelőtt a középosztályon belüli béke – helyreállításához elengedhetetlen politikai béke vagy legalábbis „fegyverszüneti egyezmény” megkötése az egymással csaknem húsz
éve (de tíz éve biztosan) permanens hideg polgárháborúban álló magyar
jobboldal és baloldal és a mögéjük felsorakoztatott középosztályi csoportok
között. A magyar jobboldalra minden eddiginél nagyobb felelősség hárul,
mert minden eddiginél nagyobb a tét. Most aztán tényleg megmutathatja
elhivatottságát, hogy mennyivel többre képes a baloldalnál. De csakis akkor,
ha képes leküzdeni eredendő hibáját: türelmetlenségből és elhivatottságtudatból fakadó hajlamát arra, hogy mindent erőből oldjon meg (az erőből
való politizálás reflexszerűen félelmet és ellenszenvet vált ki a magyar társadalom többségéből). Mert ezen (és nem máson) bukott el 2002-ben az új
rendszer első jobboldali – illiberális – konszolidációja, ahogyan 2010-ben
a baloldal eredendő hibáján – a doktrinerségből fakadó türelmetlenségen, az
autoritást nélkülöző civilizátori dölyfön – fog elbukni – már ha csakugyan
elbukik – az új rendszer liberális konszolidációjának második kísérlete (az
1994–1998 közötti első „majdnem-sikeres” volt).
Nem prognózis ez, hiszen a mérkőzés – legalábbis a papírforma szerint – le van futva már, és a győztesei is vesztesei lesznek, az országról
– a kezét tördelő vagy csodát váró nézőközönségről – nem is beszélve. Ott
tartunk hovatovább, hogy már mindegy is ki, csak fejezze be végre valaki
valahogyan ezt a nyomorult rendszerváltást. De akárkinek jut is ez a szép
politikai feladat, ha egymagában, vagyis a másik politikai oldal nélkül, a másik
középosztály, a másik társadalom ellenére, különösképpen pedig a másikkal háborúba keveredve akarja végrehajtani, bizonyos, hogy megint kudarcot fog
vallani. És vele együtt megint kudarcot vall majd ez az önnön kudarcaiba
már-már beleszerelmesedett ország.

ezen a héten a kettes, az utolsó nyereményosztály: nyolcszázötven forintot. Szép summa. Ha játszom, erre lett volna legnagyobb esélyem; a hármasra már csak egy az ötszázezerhez, a négyesre egy a százmillióhoz,
az ötösre pedig egy a negyvenmilliárdhoz. Ha azonban van egy kettesem,
akkor a nyereményen – hisz kit ne ragadna el a játékszenvedély heve, ha
éppen nyerésben van?! – további szelvényeket vásárolok, amiken aztán – ez
a legvalószínűbb – nem nyerek már semmit. Így hát nyereményként most
nyugodtan elkönyvelhetek és egyben le is számolhatok magamnak mindjárt
kétezer forintot. Ez valamivel több, mintha két kettesem lett volna, sőt még
annál is több, hiszen a jéghideg számítás visszatart attól, hogy újabb szelvényekbe öljem kemény agymunkával megkeresett kétezer forintomat. Nos,
mivel minden szerencsejáték célja az, hogy jól járjunk, elmondhatom, hogy
én ezúttal jól jártam. Ebből is látszik, hogy érdemes lottózni. Akár még úgy
is, hogy nem lottózik az ember.
Ugyanezen a héten megkérdezett az egyik közvélemény-kutató intézet:
melyik pártra szavaznék? Nem általában, hanem biztosan. Biztosan egyikre
sem – válaszoltam. Akkor szavaznék-e olyan pártra, amelyik még nincsen?
Csakis ilyen pártra szavaznék! Nem sejtettem, hogy ezzel – mint a napilapokból másnap értesültem – a legnagyobb magyar párt biztos szavazója
lettem. Mert egy, csak egy párt van ma Magyarországon, mely nagyobb és
népszerűbb minden létező pártnál: az, amelyik nincsen. A létező pártok
választói bázisából kivonuló többség pártja. Nem az új, hanem a megcsömörlött többségé. A népé. Ehhez a nagy népi többséghez tartozom immár
magam is. Nem tagadom: eggyé válásom a többséggel, összeolvadásom
a néppel, elszánttá és büszkévé tett. Fejem felvetve lépdelek egy jobb világ
felé, mely nincsen és ez benne a legjobb. Ha ma lennének a választások,
e pártra szavazna a magyar választók közel negyven százaléka. Csaknem
kétszer annyian, mint arra a pártra, amelyik ellenzékben van, csaknem négyszer annyian, mint arra, amelyik kormányoz. Bár lehet, hogy ők sincsenek,
csak úgy látszik, hogy vannak. Ez azonban ma már nem elég. Nem elég
nemlétezőnek látszani, annak is kell lenni!
Legfőbb ideje hát, hogy a negatív teológia mintájára megalkossuk
a negatív politológiát és a negatív szociológiát is, amely a sivár és lapos Van
helyett végre a bámulatos és végtelenül gazdag Nincs-csel foglalkozik. Nyomon követi, hogyan kap erőre fokozatosan ez a Nincs, hogyan ível fölfelé
pályája, felméri a Nincs egyre növekvő népszerűségét, prognosztizálja elközelgő eljövetelének időpontját. E legerősebb párt a magyar demokrácia

3
Ezen a héten sem lottóztam. Tehát szerencsém volt. Átkozott szerencsém.
Ha lottózom, nyilván nem egy szelvénnyel játszom – nem vagyok hülye! –, legalább néggyel. Több szelvény – több esély. Úgy gondolom, legalább kétezer forintot szántam volna szelvényekre. Nézem, mennyit fizetett
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legszebb jutalma, közel két évtizedes romlástörténetének legnagyszerűbb
virága. Nincs az a választó, akinek ilyen pártban csalódnia kellene! Nincs az
a párt, amely fölvehetné véle a versenyt! Ó boldog demokrácia! Ó boldog
választó, ki a nemlétezőt választottad! Tudd meg, jól választottál! Mert:
„Csak ami nincs, annak van bokra, // Csak ami lesz, az a virág, // Ami van, széthull
darabokra.”

ELSŐ FEJEZET
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„Idézlek téged, ó démon – bárki vagy is – és tereád
bízom e mostani órától, naptól és pillanattól fogva,
hogy a zöldek és fehérek pártjának lovait gyötörd és
gyilkoLásd Clarus, Primulus és Romanus hajtókat
ütköztesd össze és öljed meg, lélegezni se engedd őket!
Annak az istennek nevében idézlek, aki téged életében
megváltott: a tenger és levegő urának nevében: Iaó,
Iasdaó, Sorió, aeia!!”27
(Latin nyelvű átoktábla az afrikai
Hadrumentumból a Kr.u. II. századból)
„Ismét lóversenyek vannak, és társaságunk megint
megcsappant.”28
(Aranyszájú Szent János)
„Úgy marcangoltuk egymást, mintha cirkuszi látványt
akartunk volna szolgáltatni a néző nemzeteknek.”29
(Alexander Bernát)

„Mi kék? Az ég. Mi zöld? A föLásd” Milyen szép, milyen megnyerő!
Mindössze két szín – a csilló levegőég azúrkék burája odafönn és a megtartó anyaföld éltető zöldje idelenn – és készen is van a világ. Az összevis�szaság, a puszta űr – a bibliai tohu-va-bohu – „fent”-nek és „lent”-nek
ezzel a fundamentális szétválasztásával világgá áll össze. Világgá rendeződik. A káosz tátongó szakadékából előgurul a kozmosz szép, kerek világa.
A megformált, mindazonáltal osztatlanként elgondolt Lét-Egész.
Az Ószövetségben még nincs külön szó a „világ” fogalmának jelölésére:
„amikor mi világról beszélünk, akkor az Ószövetségben az ég és a föld áll”.30
De már az egyiptomiak így gondolták el a világot: „Tégy valamilyen meg27 In: Róma istenei. Gondolat, 1975. 207. p.
28 Aranyszájú Szent János: A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről – Kilenc prédikáció
az ariánusok ellen. Osiris 2002. – Odigitria Könyvek, 149. p.
29

Alexander Bernát: A háború mint nemzetnevelő. Hadi beszédek 16. Budapest, 1915. 4-5. p.

30 Lásd. „világ” szócikk, in: Herbert Haag: Bibliai Lexikon. Szent István Társulat, 1989,
1926.
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különböztetést – és univerzumot teremtesz”, vagy: „ossz fel egy teret – és
univerzum születik” – idézi Jan Assman a kettéosztás és egyesítés, a kettősség és
az egység motívumai körül kikristályosodó egyiptomi politikai szimbolika
radikális konstruktivizmusának szabályát, így általánosítva azt: „Ha egy teret
kettéosztanak és a részeket egyesítik, univerzum születik”31. És csakugyan:
ha adva van „fönn” és „lenn”, akkor minden adva van, minden rendező elv,
minden lehetséges szellemi és gyakorlati irányulás, minden összekapcsolási
és elválasztási mód – „itt” és „ott”, „kint” és „bent”, „elöl” és hátul” –, adva
van minden közvetítés „fönn” és „lenn” között, velük együtt pedig adva van
minden jelentés is ezen a világon, beleértve „e világ” jelentését is, amely
a „másik világgal” alkotott oppozíción áll és bukik.
Az egyik emberről azt mondják, a fellegekben jár, holdkóros vagy églakó,
a másikról meg hogy két lábbal áll a földön, vagy – ellentétes előjellel – hogy
földhözragadt vagy alantas gondolkodású, nem képes elszakadni az anyagi
világ dolgaitól, a porban csúszkál, a sárban fetreng (Plótinosz szép szavával:
az „iszap barátja”), vagyis a testi gyönyörök rabja, haszonleső, „érdekember”. Az egyik emberről azt mondják, lilákat beszél, a másikról meg, hogy
zöldeket, bár ebben az összefüggésben néha az is „lilát” jelent. Plótinosznak
– az anyagi világ elutasításának kifejezésére – feketébe öltözött hívei, akiket
utóbb újplatonikusoknak kezdtek nevezni, arra a kérdésre, mely országból valók, nem válaszoltak, csak némán fölmutattak az égre, jelezve, hogy
nem itt van az ő édes, egyetlen hazájuk, hanem odafönn, ők itt csupán
átutazóban vannak. (Ismeretes, hogy maga Plótinosz kifejezetten szégyellte,
hogy teste van.) Hasonlóképpen, ha nem is a testi-anyagi-földi létezés teljes
elutasításának hangsúlyával, Szent Ágoston is peregrinusnak, vagyis e világ
ideiglenes lakójának, átutazó idegennek tekintette az igaz keresztényt, de bár
ő – szellemileg felülkerekedve ifjúkorának rajongó manicheizmusán – nem
az anyagi világtól való teljes és mielőbbi elfordulásra, nem az e világból való
szökésre-menekülésre ösztönözte a híveket, mégiscsak azt fogalmazta meg,
„hogyan legyünk nem e világiak ezen a világon”. 32

A késő római birodalomban a „római polgár” jogi státusára és az ezzel
együttjáró kiváltságokra büszke átlagember rossz szemmel nézte, elítélte,
megvetette és kigúnyolta az efféle szerencsétlen flótásokat, akik a „semmiben hajóztak”, lemondtak a testi örömökről, ahelyett, hogy e röpke földi
lét és a római civilizáció összes gyönyörét kiélvezték volna. Az ókori ember
ugyanis – és e tekintetben az ószövetségi Seol alig különbözött a görög-római Akheróntól – a lelkek túlvilágát, az Alvilágot csak látszatlétre kárhoztatott, valóságos élet nélkül senyvedő-tengődő – testüket, arcukat, nevüket
vesztett – holtak siralmas árnyékvilágaként tudta elképzelni. Ezzel szemben
a római civilizáció „romlottságától” megcsömörlöttek, különösképpen azok
a jómódú polgárok, akik a IV. században mind nagyobb számban vonultak ki a nagyvárosokból a közeli egyiptomi sivatagba – így született meg
a szerzetesi életforma modellje –, majd a másvilági örökéletbe vetett hitükért a kínhalált, a vértanúságot is vállaló első keresztények, nyomukban az
újplatonikusokkal és a gnosztikusokkal, különösképpen pedig a fényt és
sötétséget testi síkon is radikálisan szétválasztó, „fényevő” manicheusokkal,
éppen e földi-anyagi világot tekintették árnyékvilágnak, a mulandó testies létezést csalóka árnyéklétezésnek, az e világ börtönében megrekedteket
pedig élőhalottaknak, tovatűnő árnyaknak, az anyagi-testi lét iszapjában
elmerült, megpecsételt sorsú lelkeknek, akik nem kerülhetik el az örök
kárhozatot, a „második halált”33, vagyis a teljes, az igazi halált.
A római birodalomnak alapjaiban kellett megrendülnie ahhoz, hogy szellemi válságának kiemelt színterein – Rómában, Alexandriában, Karthágóban, Jeruzsálemben – az elit túlfinomult, „értelmiségi” spiritualizmusa (az
újplatonizmus) összekapcsolódva a spirituális bizonyosság, politikai rend,
gazdasági stabilitás után vágyakozó szélesebb népi rétegek igényeivel, elérje és áthassa az egész társadalmat, hogy a „fent” és a „lent” (egyszersmind:
a „kint” és a „bent”), képletesen szólva, a „kékek” és a „zöldek” irányultsága,
érzülete, gondolkodásmódja összekapcsolódjon és az Egyházban eggyé váljon.
Fent-nek és lent-nek, szelleminek és testinek, „klérikusnak” és „laikusnak”
(ma úgy mondanánk: „értelmiséginek” és „népinek”) erre a példa nélkül álló

31 Jan Assmann: Uralom és üdvösség. Atlantisz Könyvkiadó, 2008. 127., 129 p. (Hidas
Zoltán fordítása).
32 Peter Brown: Szent Ágoston élete. Osiris Kiadó, 2003. 380 p. (Sághy Marianne fordítása). „Ágoston – írja tündökletes monográfiájában Peter Brown – a két »város« egymással
való kapcsolatában azt tartja a legfontosabbnak, hogy a Menny polgárai megőrizzék azonosságukat a földi világban. Az emberi társadalmaknak helyet kell szorítaniuk a »másság«,
a civitas peregrina, a megtelepedő idegenek számára. Ágoston a peregrinatio szóval jellemzi

az ő helyzetüket. Az ókori ember jól ismerte a tartózkodási engedéllyel bíró idegen (peregrinus) jogi kategóriáját. Ágoston maga is ide tartozott. (…) Az érzékeny lelkű peregrinus
úgy vágyik hazája után, ahogyan a fogoly áhítozik a szabadságra, ahogyan a zsidók vágyódtak el Babilonból. Gyökértelennek érzi magát, átutazó idegen az őt körülvevő kényelmes,
otthonos világban…” (I. m. 380 p.)
33

Jel 20,14.

62

63

A kékek és a zöldek

A kékek és a zöldek

kulturális egyesülésére és egyesítésére az eredetileg osztatlan – paradicsomi
– létállapot helyreállását hirdető keresztény üdvtan talaján és az egyetemes
keresztény egyház égisze alatt került sor, bárha az egyesített elemek újra meg
újra elszakadtak egymástól és az Egyház herézisekben gazdag története során
újra meg újra – gyakran az egyházszakadásig menően – szembe is kerültek
egymással.34
A szociokulturális értelemben vett „fönt” és „lent” – a „kékek” és „zöldek” – ellentéte tehát nem szűnt meg az „arisztokratikus” és „plebejus”,
az „értelmiség” (klérosz) és „nép” (laosz) keresztény egyesítésével sem.
A színek hagyományos szimbolikája is mindmáig érvényben van, bárha
jobbára reflektálatlanul. A „kék”, attól függően, honnan nézik – kívülről
vagy belülről – lehet a valóságos élettől elrugaszkodott, terméketlen, enervált, életképtelen és életellenes elvontság, a spekulativitás, a széplelkűség,
a sterilitás „fedőszíne” (az arisztokraták „kékvérűek”; a széplelkű entellektüel „lilákat” beszél és ír; az entellektüel nők gúnyneve a „kékharisnya”),

de lehet a ”kék” az éteri lebegés, a magasröptű szellemiség, az égi kiválasztottság, az intellektualitás, a spiritualitás, az égi harmónia és békesség
jelképe is. Ezzel szemben a „zöld” mindenekelőtt a legyőzhetetlen és minden spekulatív okosságnál „okosabb” élet, a föld, a megújuló természet35,
a „népi talaj” színe, az élet eleven igazságának színe, amelyhez képest
minden ész-igazság, minden fogalom szürke, szegényes, steril, sőt halott.
Ahogy – Goethe nyomán: „minden elmélet szürke, ám zöld az élet aranyló fája” – Wittgenstein írta: „Az okosság kopár csúcsairól szállj mindig alá
a butaság zöldellő völgyeibe.”36 Nem is beszélve az éltető Szentlélek (Spiritus
Sanctus) színéről, amely szintén a zöLásd Ugyanakkor kívülről és felülről tekintve – akár arisztokratikus gőg, akár elitárius idegenkedés, akár
a minden anyagitól-földitől irtózó „tiszta” szellem viszolygása hatja át az
értékelést – a „zöld” gyakran válik a faragatlanság, a szellemtelenség, az
antiintellektualizmus, a trágyaszagú élet, a tahóság vagy bugrisság fedőszínévé.
A kék és a zöld színnek tulajdonított átfogó kulturális jelentés, a kék
és a zöld poláris ellentétének szimbolikája tehát a „fenn” és a „lenn” értékelő szembeállításából fakad. Ebből a szempontból mellékes, hogy míg
a „kékek” szemléletében a „zöld” jelenik meg alacsonyabb rendűként vagy
értéktelenként, addig a „zöldek” szemléletében a „kék”. Ami az egyik értékelő

34 A duplex veritas, az „egyistenhit” és a „népi vallásosság” ellentétét megfogalmazó
Hume-i koncepció vallástörténeti kritikáját lásd Peter Brown A szentkultusz című könyvében, amelynek tárgya éppen a szentek sírja, vagyis az a különleges hely, ahol Ég és
Föld egybekapcsolódhatott. A kései Római Birodalom zsidósága, különösképpen pedig
a hellenizálódott zsidóság és a „zsidókeresztények” számára magától értetődő volt a holtak
feltámadása, de a Birodalom művelt elitje szemében ez a hit az alantas „népi” szemlélet
kifejeződése maradt: „Az, hogy a nép hitt Romulus apotheosisában, a holttest mennybemenetelében, a »primitív gondolkodásmód« elszomorító példája volt /Plutarkhosz/ szemében, hiszen a világegyetem egész ismert szerkezete ellentmondott ennek az elképzelésnek.” (Peter Brown: A szentkultusz. Atlantisz, 1993. 24. p.) A vallási tanítás elkülönítése
ezoterikusra és exoterikusra, beavatottaknak és beavatatlanoknak szóló tanításra – a hívek
szellemi fokozata, értelmi vagy felkészültségi szintje szerint – nemcsak a mindenkori vallási gyakorlatot strukturálta, hanem a vallási jelenségek magyarázatát is, különösképpen
a monoteizmusét, amelynek térhódítását – a felfoghatatlan és szemlélhetetlen Egy-Isten
képzetének elvontsága folytán – nem lehet közvetlenül egy ilyen istenképzet népszerűségéből megmagyarázni. „Noha mindenkor az egyistenhit volt az eszmény – interpretálja
Peter Brown Hume-nak azt a gondolatát, hogy az emberek nem természetes monoteisták
és soha nem is voltak azok –, ez meglehetősen ingatag ideál maradt, nem azért, mert az
emberek javíthatatlan bűnösök, hanem azért, mert az átlagember javíthatatlanul korlátolt.
Az egyistenhit szellemi, s ebből következően kulturális és szociális előfeltételeit nehéz
volt megteremteni. (…) Az egyistenhit kudarca ráadásul pontosan lokalizálható volt a társadalom térképén: »a vulgáris tömegtől« sajnos nem lehet elvárni, hogy monoteisztikus
fogalmakban gondolkodjék…” (i.m. 36. p.) Lásd még a kétféle vallásosság kérdésköréhez
Jan Assmann monográfiáját, amelyben a monoteizmus felvilágosodás korabeli, kifejezetten értelmiségi recepcióját dolgozza fel (Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi. Osiris Kiadó,
2003.).

35 A Wordsworth vagy a zöld filozófiája című esszéjében Hamvas Béla a régi Kelet „misztikus
analógiáival” világítja meg a zöld sajátos kulturális jelentéstartalmát: „A zöld valóság Venus
uralma alá tartozik. Napja: péntek; száma: hat; féme: réz; tulajdonsága: az érzés; kora:
a tizedik évtől a tinennegyedikig. Az emberi testrészek közül a mell, a szexus, a vér, a nedvek
engedelmesnek neki. A Venus-ember szeret domboldalon vagy dús kertekben lakni. Körébe tartozik: a művész, a táncosnő, az ékszerész, a vadász; drágaköve: a gyöngy, a korall és
a zafír; állata a méh, a lepke, a galamb, a fácán, a kecske; növénye: a mirtusz, a füge, a rózsa,
a liliom. Tulajdonsága: nőies, magnetikus hűvöses. (…) A misztikus analógiák nagy könyve
a Bardo-Thödol, a tibeti Halottak Könyve azt mondja, hogy a zöld a hatalmi ösztön színe. Az
első, az elementáris szín, a vad, a bárdolatlan, felbontatlan, fel nem bontható és masszív, nem tanítható
és nem szelídíthető. Mélyebb minden tudásnál, mélyebb minden érzésnél, merő keménység,
ösztön, értetlenség, elemi egyszerűség. A zöld összefügg az Első Lélekkel, az Első Lélek az
Első Élettel. S ez az Első Élet a legelső mohákkal és moszatokkal együtt fellobbanó Zöld
Lény, amely az egész életből nem ismer még semmit, se férfit, se nőt, se rokonszenvet, se
gyűlöletet, se kapcsolatot, se közösséget, semmit sem ismer, semmit sem tud, nincs nem
is lehet érzéke, vágya, gondolata, csak homályos, elementáris hatalmi ösztöne – Én-je, ez a titán.
A zöld a titáni szín.” (Hamvas Béla: Wordsworth vagy a zöld filozófiája. In: Uő: A láthatatlan
történet. Akadémiai Kiadó, 1988. 42., 44. p. Kiemelés – Sz.Á.)
36 Ludwig Wittgenstein: Észrevételek. Atlantisz, 1995. 110. p. (Fordította: Kertész
Imre).

64

65

A kékek és a zöldek

A kékek és a zöldek

alapállásból nézve nem más, mint szabadulás az anyagi-testi világ kötöttségeiből, elszakadás a földtől, felemelkedés az égbe, az a másik alapállásból
nézvést az éltető talaj elvesztése, kiüresedés és hanyatlás, elszakadás a néptől,
elidegenedés a közösségtől.
A színek szimbolikus jelentéshordozó szerepe a kulturális térben – még
a politikai reprezentáció terében is – ennél persze változatosabb, árnyaltabb
és gazdagabb. A színek olykor szigorú hierarchiába rendeződnek. Elég itt
a római császárkor, majd főleg a bizánci társadalom hatalmi hierarchiáját megörökítő, szigorúan szabályozott színviseletre utalni, amely az ortodox keresztény ikonok színszimbolikájában élt tovább: legfelül a nem-teremtett fényt
szimbolizáló arannyal, amelyet – hiszen a színskála nem ismer ilyen színt –
„szín fölötti színnek” tekintettek, majd az uralkodói bíborral (a császár bíborköntösétől, bíborcsizmáin át bíbortintájáig), aztán a színeváltozás fehérével,
a mennybolt kékjével, egészen az életet és földet jelképező piroson és zöldön
át a nemlétet jelképező testi világ és alvilág feketéjéig.37 E helyütt csupán azt

a legátfogóbb szimbolikus jelentésű színpárt emelem ki, amely az egész késő
római társadalmat pártszerűen kettéosztó cirkuszi fogathajtóversenyek domináns színpárja lett, és szinte kettévágta a késő római társadalmat „pártjukért”
rajongó, hisztérikusan egymás ellen fenekedő kékekre és zöldekre, és hamarosan
politikai színezetet nyert, bár a kékek és a zöldek ellentéte és szüntelen viaskodása csak Bizáncban érte el a valóságos polgárháború hőfokát.
Ne feledjük azonban, hogy a kék és a zöld polaritása – legalábbis az ősi
temetési szertartásokra, halotti játékokra visszanyúló görög és római lovasversenyek zöldje és kékje – nem csupán az elemi erők és elvek – fenn és
lenn, vagyis égi és földi kettészakadását, nemcsak kezdet és vég, élet és halál
kibékíthetetlen ellentétét, hanem összekapcsolását és egésszé egyesítését is szimbolizálta. Az egymással vetélkedő színek – mind a pályán robogó kocsik kék
és zöld szalagjai és a kocsihajtók kék és zöld öltözéke, mind a lelátói tömeg
kék és zöld szurkolótáborai – a hippikus játékban éppenséggel összekapcsolódtak, ahogyan az ókori ember számára a sírban kapcsolódtak össze élet és
halál, égi és földi világ – hogy „fent” és „lent”, „ég” és „föld”, „élet” és „halál”
e körforgásában38 rituálisan állandóan újjáteremtsék és átélhetővé tegyék

37 A bíbor a V–VI. sz-ban kialakult színlexika szerint császári szín. Csak a baszileosz
írhatta alá nevét bíbortintával, miközben bíbortrónusán ült, és lábán bíborszínű csizma volt. Utóbb
a császári születés elengedhetetlen feltétele lett a bíbor. A császár gyermekei nemcsak
a szó átvitt, hanem materiális értelmében bíborban születtek (porfürogennetosz). Ekkortól
már nem egymagában a vérrokonság, a leszármazási sor, hanem a bíborban születés szakrális eseménye tehetett csak valakit császárrá. Az oltárra helyezett Evangéliumot is bíborba
kötötték. VI. századból számos bíborszínű pergamenre írt kézirat maradt fenn. Közöttük a híres
bíborpergamenre ezüstszínű tintával írt Codex Purpureus Rossanensis (nevét onnan kapta, hogy
Rossano calabriai érsek könyvtárában maradt fenn), egy VI. századi szír evangeliarium
Máté és Márk Evangéliumával és a szöveghez készült tizenhét illusztrációval. A bizánci embert a mindennapi életben is szimbólumok vették körül. Nemcsak a liturgia és
a császár kultusza volt minden mozzanatában szimbolikus és szigorúan szabályozott,
hanem a reprezentatív nyilvánosság összes szereplőjének – császárnak, papságnak, hivatalnokoknak – a ruhaviselete és színhasználata is. Ha a bíbor és az arany a császár megkülönböztető színei voltak és a baszileiosz bíborszínű tintával írta alá okmányait, akkor
a szebasztokrátor cím viselői – a baszileusz gyermekei és testvérei – a kék tinta használatára
voltak jogosultak. Az utánuk következő főrangú emeberek – a protoszebasztokratorok és
helytartók – a zöld tintát használhatták. Mikor az uralkodó a nagyböjt napjaiban alattvalói
elé ment, nem a bíborvörös emelvényre állt fel, mint rendesen, hanem a zöldre, ezzel is
aláhúzva alázatosságának nagyságát. A színek szimbolikája határozta meg aztán Jézus és
Mária ikonográfiáját is. Már a III. Epheszoszi egyetemes zsinat elrendelte, hogy Máriát
és Annát a legmagasabb tisztelet jeléül bíborszínű köntösben kell ábrázolni. Hasonlóképpen
a Mennyben, Dicsőségében trónoló vagy Utolsó Ítéletet hirdetni eljövő Jézus Krisztus
(a Pantokrátor-ikonon) hümationja is bíborszínű (vállrészén az elmaradhatatlan arany
clavusszal). A bíbor ugyanis a színskála összeegyezetethetetlen színeit – a kéket és a pirosat, az
aktívat és passzívat, a hideget és meleget – egyesíti, azok legnagyobb feszültségében és egyben zárja
a színkört. A bíbor lenyűgöző hatásáról színelméletében Goethe is megemlékezik: bíbor-

üvegen át nézve a természet szörnyűséges fényben jelenik meg, talán „ilyennek kell lennie
a földnek és az égnek az Utolsó Itélet napján”. A bíbor tehát az örökkévalót, az istenit, az égit,
a transzcendenset (vagyis: a kéket, illetve égszínkéket) egyesítette a földivel (a pirossal).
Pontosan úgy, ahogyan Jézus Krisztus egyesítette magában az isteni és emberi természetet, s ahogyan aztán ez szimbolikusan Krisztus öltözékében – kék tunika és piros vagy
bíbor hümation – is megjelent. (Lásd erről bővebben például: Szergej Averincev: Poetyika
rannyevizantyijszkoj lityeraturi. Moszkva, Coda, 1997.; Viktor Bicskov: A bizánci esztétika.
Gondolat, 1988.; Pavel Florenszkij: Az ikonosztáz. Typotex, 2005.)
38 A komoly világszemlélet abszolutizálja a halált. Mivel az időbeliséghez kapcsolódik,
az időben képzeli el és alkotja meg a halhatatlanság képét is. Ezt azonban csak úgy teheti meg, ha megdermeszti az időbeli mozgást, megmerevíti az életet, kiöli az időből az
elevenséget, az ellentmondásosságot, vagyis – paradox módon – a halhatatlanság képét
a halállal jegyzi el. Ahol és amikor a kultúrában teret nyer vagy éppen uralkodóvá válik
ez a mindent megdermesztő, elmerevítő, a másik pólust kizáró halálos komolyság, ott
véget ér a komolyságot és a nevetést egyesítő archaikus világszemlélet karneváli körforgása: „Úgy teszünk komollyá egy képet – írja Rabelais-monográfiájához készült egyik
nyersfogalmazványában Mihail Bahtyin –, hogy eltávolítjuk mindazt, ami ambivalens és
kétértelmű, ami eldöntetlen – ne változtathassa a kép a maga értelmét, ne fordulhasson
a visszájára (…) Megállítjuk kerékforgását, cigánykerékvetését, elválasztjuk az arcot a hátsótól (abban a pillanatban állítjuk meg, amikor az arc van előtérben), elválasztjuk a magasztalást az ócsárlástól (…) Maradandónak és változtathatatlannak mondjuk a komollyá
tétellel együtt járó elválasztásokat: a halál és az élet, a magasztalás és ócsárlás elválasztását.
Az arc és a hátsó egybeolvadása a sodró forgásban, a fent és a lent (az ég és a pokol) eggyé olvadása
a gyors libikókában (az emelkedés-alábukás folytonosságában).” In: Mihail Bahtyin: A tett
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a minden ellentétet magában foglaló, oszthatatlan Egyet, az „ős-egészt”,
bármennyire háttérbe szorította is utóbb az archaikus kultusz karneváli
lényegét a szórakoztató tömeglátványosság politikával színezett esztétikai
izgalma a római cirkuszi játékokban.39 Nem hiába állt a konstantinápolyi

Hippodromosz bejáratánál a Léda tojásából kikelt és – két apától: emberi
és isteni apától származásuk okán – a halandóságot a halhatatlansággal, az
Alvilágot az Olümposszal összekapcsoló kocsiversenyző ikerpár – Castor
és Pollux – gigantikus szobra – fejükön az elmaradhatatlan tojáshéjjal. Ők
ugyanis éppen a kékek és zöldek cirkuszi kettősségét – a bennük megelevenedő ellentétes princípiumok egymástól való elszakíthatatlanságát, testvéri
egymásra utaltságát, egymásban- és együtt-létezését – szimbolizálták, azt
a kettősséget, amely éppen e két szín egymással való szüntelen versengésében, birkózásában – mintegy az élet körforgásában: egyszer fenn, egyszer
lenn – „adja ki” az Egyet. Az ellentétes princípiumok egymást feltételező
és egymással birkózó kettőssége az archaikus tudatban voltaképpen az Egy
létezési módja a földön, az emberi világban.40

filozófiája. A szó a regényben. Gond-Cura Alapítvány, 2007. 384–385 p. – Kiemelés – Sz. Á.
(Szőke György fordítása).
39 J. J. Bachofen, az etnológiai kutatások egyik úttörője értekezik Sírszimbolika című 1859ben kiadott könyvében a cirkuszi játékoknak, „a rómaiak leghatalmasabb szenvedélyének,
amely gyakran pártoskodáshoz sőt véres harcokhoz vezetett” a halotti ünnepségekkel, a sírral, a halállal való összefüggéséről és ezzel kapcsolatban különös tekintettel a római szarkofágokon, illetve az etruszk hamvvedreken való ábrázolásukra. Ezen belül kap hangsúlyt a tojás
archaikus szimbolikája, hiszen római cirkuszi futtatások egyik sajátos kultikus eleme éppen
az ova volt: a hét tojás alakú báb, amelyekből minden forduló után elvettek egyet. A cirkuszi
játékokban – Bachofen szerint – egyesül a „természeti nemzőerő két foka”: a tellurikusneptunikus víz „anyai matériája” a mennyei fény szoláris hatalmával, a „férfiúi nemző erő”
a „föld nedves mélyével”, a chtonikus erő az uranikus erővel: „A női őstojás párja az életre
hívó potenciát megtestesítő chtonikus férfi isten, aki az anyag nedves mélyében uralkodik és
munkál, s aki a föld sötétjében rejtőzik, egy igazi Zeus Arcanus (rejtőzködő Zeus), aki a puer
Iuppiter Anxurusszal (anxuri gyermek Iuppiter) hasonlítható össze, a phallikus erő démona
(…) Oltára a föld alatt van, természete neptunusi, természeti alapja a föld mélyét átható
nedvesség, szent állata a ló, a nemző vizek képe, a neki szánt játék valóságos Hippokrateia
vagy Equirria (lófuttatással összekötött Mars-ünnep – Sz.Á.).” (J.J. Bachofen: A sírszimbolika.
In: Uő: A mítosz és az ősi társadalom. Gondolat, 1978. 49. p.) Bachofen megjegyzi, hogy „még
a versenyzők viselte színekhez is, amelyekre különösen a lovak megválasztásával ügyeltek,
a tellurikus termékenység eszméi társultak, és vonatkozásokat fedeztek fel bennük a causae
elementorummal (elemek okai). Nem elégedtek meg azzal, hogy a színeket a terméshozam
szempontjából fontos évszakokra és elemekre vonatkoztatták, hanem az egyes színek győzelmében a közelgő bő aratás vagy a várható ínség előjelét is látták. Meglehet, hogy a színekkel kapcsolatos egyes feltételezések, találgatások és jelentések teljesen önkényesnek és alaptalannak
látszanak. Mégis a cirkuszi játékoknak a föld termékenységével való általános összefüggése mint gondolat, és az ezzel kapcsolatos, mélyen gyökerező hit a maga szenvedélyes kitöréseivel együtt,
amelyekről Cassiodorus is beszámol, annak az eredeti felfogásnak az utóhangja, amely
a Seia–Messia–Tutilina anyaistenségek triászának kiváltságos helyet biztosított a cirkuszban, és ebben egyesítette a földi termékenységet előmozdító valamennyi természeti erőt.” (i.m. 55.
p. – Kiemelés – Sz.Á.) Mármost „a szarkofágokon ábrázolt cirkuszi játékoknak pontosan az
a jelentésük, mint azoknak, amelyeket valóban megtartottak. Ez utóbbiak pedig az anyagi
erőt jelképezik, mindenekelőtt a teljesen tellurikus jelleggel elképzelt természeti nemzést,
amely magában foglalja a földi élethez szükséges valamennyi tényezőt, életet és halált, anyagot és erőt, és
amely nem egyéb, mint az istenség eszméjének tartalma. (…) A meta (a cirkuszi játékokban
a célkő, amelynek megkerülésével ért véget és kezdődött új forduló – Sz.Á.) mindenkor
sírkő, egy tellurikus Dameón síremléke, egy lithos empsychos (lélekkel rendelkező kő),
amely Taraxipposként a lovakat megriasztja, s amely meta sudansként (izzadó oszlop) a föld
méhének nemző nedveihez fűződő vonatkozását hirdeti. Ezen az általános vallási jelentőségen alapul a játékok felvétele a sírvilágba (…) A halál az élettel összefüggésben, annak
alapjaként jelenik meg. Ezért olyan gyakoriak a sírokban az élet jelképei; ezért nevezi magát

a Campana-féle columbarium feliratán a phallikus Priapos mortis et vitae locusnak (a halál és
élet helye). A cirkuszi játékok is ezért ábrázolják kettejük egyesített erejét, s egyben a tellurikus
természet örökös körforgását, amelyet kettejük kapcsolata idéz elő.” (i.m. 57 p. – Kiemelés – Sz.
Á.) Vagyis ahogyan a cirkuszban, a Körben (hisz nem véletlenül lett kör alakú a római kocsiversenyek színtere s lett magának a látványosságnak is éppen ez a neve: Circus Maximus
vagyis Nagy Kör vagy Körpálya) szűnik meg minden különbség kezdet és vég, az élet és
a halál között (a kör minden időkben a kezdet és vég nélküli örökkévalóság szemlélhető
képe, szimbóluma volt), úgy foglalja egybe a kék és zöld versenyzőket és szurkolótáborokat
is ez a kör, kissé Dionüszosz – a részekre tépett, szenvedő, de új egésszé összeálló istenség
– mitikus történetének logikáját követve. A cirkuszi játék során nem azért szakad őrjöngő
részekre a római közönség – a lelátók népe és maga a római társadalom –, hogy e háborús
szembenállásban, végletes kettősségben megmerevedjen, hanem éppen azért, hogy a körkörösségben összekapcsolódhassanak a polárisan ellentétes oldalak, hogy ég és föld, élet és halál,
élők és halottak versenyként, harcként, összecsapásként dramatizált eredendő kettőssége az
élet magasabb egységét rajzolja ki, hogy tehát eleven – az elmúlást és a születést, a földi és
az égi világot egyaránt magában foglaló – Egy-gyé állhasson össze a Kettő, Egész-szé, ami
osztott, mert más módon, mint e kettősség körkörös egybekapcsolásával ez nem volt kifejezhető az archaikus vallási világ embere számára.  
40 Bachofen idézett művében külön fejezetet szentel a cirkuszi játékok, a sírszimbolika és a tojás mitologikus jelentése közötti összefüggéseknek, különös tekintettel a hét
tojás (ova) rituális szerepére, a cirkuszi versenypálya tojásdad alakzatára és a Dioskurosok
mitikus alakjára: „A tojásból született és tojást őrző Dioskurosoknál arra a csillagok és
tojás közötti összefüggésre ismerünk, amelyet művészi formában is gyakran feldolgoztak.
A pompeji festményeken a természetistennő csillagpalástja alatt a kép alsó felében tojás
látható. Emlékeztetőül égi eredetére templomok tholosába (kör alaprajzú épületrész) is
gyakran felfüggesztették a tojást, amely itt a csillagokhoz hasonlóan a levegőben lebegett.
Maga is részesül tehát a csillagok tiszta természetéből, és hozzájuk hasonlóan hét világ
határán helyezkedik el, az anyagi föld és az anyagtalan fény között. Éppen ezáltal válik
képessé arra, hogy egyszerre két születést tegyen lehetővé: a tellurikust és az asztrálist
(…), ezért kerülhet a misztérium középpontjába (…). Az érzékeléssel felfogható és az
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A szimbolikus jelentésképzés legáltalánosabb politikai szintjén azt figyelhetjük meg, hogy a „kék” évezredeken át az elit, a felsőbbség, különösképpen
a gyűlölt-irigyelt arisztokrácia – a „kékvérűek” – színe volt, míg a „zöld” a nép
színe, plebejus szín (Rómában a „plebs”, a „profanum vulgus”, valamint
a felszaporodott tömegű, ingyenkenyéren élő „római proletárok” színe, akik
ugyanis csak saját maguk szaporításával azaz „proles”-szel, ivadékaikkal járultak hozzá a közösség javához). A zöld mint a „tömeg”, a „közönséges emberek”, a „pórnép” színe mindig népszerűbb volt a kéknél, még akkor is, amikor
az arisztokrácia volt hatalmon és a „zöld” hivatalosan üldözött vagy megvetett
színné, a „csőcselék”, az „aljanép” színévé vált41 (bár a „zöld” ezen a ponton

gyakran ment át „feketébe”, olykor a világtól elfordulás vallási értelmében
is – gondoljunk a szerzetesi „feketére” – máskor pedig a világgal-hatalommal
való szembefordulás anarchista és a morbid életellenesség fasiszta politikai
értelmében is). Olyannyira, hogy a hatalmukat hol az arisztokráciától, hol
a néptől féltő római császárok – politikai széljárástól függően – maguk
is hol a kékekhez, hol a zöldekhez „pártoltak”. Így van ez – ha nem is
feltétlenül a színek szimbolikus nyelvén fejeződik ki – mindmáig: minél

érzékeinken túli fényvilág kapcsolatát hirdeti a sírkamrákban, a testi élet összefüggését
az utána következővel, a halálét az élettel, a tellurikus szféráét az égi szférával. A sírban
egymásnak kezet nyújtó két világ és kétféle lét, valamint ezek belső összefüggése (…) már
a tojásban is megtalálható.” (Bachofen: i.m. 60 p.)
41 E színszimbolika öntudatlanul továbbélt a modern politikai pártok, mozgalmak, sőt
a futballszurkolói táborok színválasztásában is. Elképzelhetetlen, hogy egy populista párt
– a „népi többség” nevében fellépő párt – színe a kék legyen (ha nem zöld, akkor fekete
vagy barna – nem hiába lett például a középkori orosz nyelvben a társadalmilag lenézett,
az elit által semmibe vett „pór”, a „szegény ember” neve: „csornij cselovek”, vagyis „fekete
ember”, ahogyan nem véletlenül vette magára éppen ezt a megvetett, ám az egyszerű népet jelentő fekete színt a múlt századelő orosz protofasiszta mozgalma: a Fekete Százak,
a Csornaja Szotnya). Innen nézve természetesen az sem véletlen, hogy a két legrégebbi és
egymással polárisan szemben álló magyar futballklub közül a „többségi” Fradi színe lett
a zöld, és a „kisebbségi” MTK színe pedig a kék. (Lásd a két klub keletkezéstörténetéről
és szurkolói táborainak kialakulásáról Szegedi Péter Régi idők focija című – közkeletű sztereotípiáktól mentes – átfogó tanulmányát: 2000, 2003. 9. szám). A futballcsapatok (vagy
még inkább: a szurkolói táborok) színének rejtett szimbolikus jelentése az 1930-as évek
közepétől-végétől, a nagy-budapesti alsó középosztályi rétegek politikai fasizálódásával
összhangban erőteljesen antiszemita felhangott kapott: a római „patríciusok” vagy az „arisztokrácia” ellenszenves szerepét a magyar középosztály zsidó származású és származásilag
megbélyegzett-kirekesztett része töltötte be. A zöld és a kék e konkrét szimbolikus politikai
jelentése korántsem szűnt meg a magyar zsidóság túlnyomó részének – a fasiszta zöldek:
a magyar nyilasok aktív részvételével végrehajtott – tömeges deportálása, illetve helyben
történő legyilkolása után, sőt még meg is erősödött, mivel a zsidóság elpusztításának magyar társadalmi katasztrófaként való erkölcsi, politikai és érzületi feldolgozása előtt eleve elállta
az utat a társadalom döntő többsége számára idegen eredetű, szovjet típusú, diktatorikus
államszocializmus, amelyhez ráadásul – a zsidó származásúaknak a „moszkovita” vezető
garnitúrában való felülreprezentáltsága folytán – még az az antiszemita előítéletekre rájátszó látszat is hozzájárult, hogy a szovjet típusú oroszosító diktatúra rendőrállami brutalitása és nemzetidegensége nemcsak abból fakadt volna, hogy az „oroszok” (külső idegenek)
kényszerítették az országra, hanem abból is, hogy a „zsidók” („belső idegenek”) gyakorolták
benne az uralmat (és a rémuralmat is, elég talán itt a „zsidó ávós” rémképére utalni). Ez
a látszat a gyűlölt Rákosi-rendszert megdöntő 1956-os forradalom nemzeti egységet te-

remtő első napjaiban megdőlt ugyan, a politikai forradalmat azonban – legalábbis az utcán
– kezdettől fogva erős antiszemita megnyilvánulások, kilengések kísérték. (Lásd minderről
bővebben Standeisky Éva: Antiszemitizmusok. Argumentum, 2007. A Rákosi-diktatúra még
a választott és üldözött színek szimbolikájával is ráerősített az előítéleteket igazoló politikai
látszatokra. Elég talán ebben az összefüggésben a „Ferencváros” (a „Fradi”) klubnév „Kinizsi”-re változtatására vagy az önkényuralom rettegett államvédelmista elitje – az ávósok
– „kék parolijára” utalni. Napjainkban az archaikus színszimbolikának ez a politikai felhangja – legalábbis a lelátókon – erősebb, mint valaha. Innen nézve érdekes a rendszerváltó
pártok színválasztása, mindenekelőtt a fiatalok alapította Fidesz narancssárgája (mögötte a fanyar utalással Bacsó A tanújának „magyar narancsára”, amely az akkori Fideszhez közeli
fiatal értelmiségiek alapította lap címét – Magyar Narancs – is ihlette). A narancssárga szín
választásában minden bizonnyal némi irónia is volt, és a jól ismert, de „foglalt” politikai
színek és az e színekbe öltözött politikai oldalak ásatag háborújának az elutasítása is kifejezésre jutott. Az új nemzedék számára érvénytelenné vált – értelmetlen, improduktív
vagy kártékony – régi szembenállásokon (kék és zöld, vörös és fehér, liberális és nemzeti,
népi és urbánus, zsidó és nem-zsidó) való túllépés szándékának magabízó és vidám bejelentése volt ez a harsány színválasztás (hasonlóképpen, ha persze fáradtabban is, ugyanez az igény fejeződött ki a későbbi ukrajnai „színes forradalom” narancssárgájában is.)
E politikai szándék színleg mindmáig rajta maradt a Fideszen, jóllehet időközben – a nemzeti populizmus felé haladva – egyre „zöldebbé” vált (a zöld egyébként pártpolitikai értelemben – teljes összhangban plebejus lakitelki fogantatásával, amire e könyv lapjain még
visszatérek – az egyik nagy rendszerváltó párt, az MDF szimbolikus színe lett s maradt,
bár a „zöldet” nevükbe is fölvevő környezetvédő mozgalmak és az úgynevezett „zöld
pártok” időközben egészen új értelmet adtak e színnek). A mondottak értelmében – a politikai színszimbolika kialakult és hagyományozott jelentéseinek kontextusában – egyáltalán nem volt véletlen, hogy a rendszerváltó pártok közül éppen a „legintellektuálisabb”,
„legelitisztikusabb”, „legarisztokratikusabb” párt, az SZDSZ választotta a kék színt, ezzel
együtt egyszersmind a politikai kékek szerepét is, mégha az égi szabadságnak ez a kezdetben oly sokat ígérő és sokakat vonzó kékje időközben átment lilába és az intellektuálisan
mindentudó – egyre sterilebben, egyre doktrinérebben, következésképpen egyre erőszakosabban politizáló – liberális pártvezetés hübriszének növekedésével egyenes arányban
fogyott a „kékek” támogatottsága és ma úgy fest, hogy a következő évtizedben a magyar
politikai palettáról alighanem hosszú időre el fog tűnni minden, ami „kék”. (Ez utóbbihoz lásd a lengyelországi liberálisok „ellilulásának” párhuzamos történetét David Ost
kitűnő elemzésében: David Ost: The Defeat of Solidarity: Anger and Politics in Postcommunist
Europa. Ithaca, Cornell University Press, 2005. A könyv egyik fejezete magyarul is megjelent: Hogyan veszítették el a liberálisok a munkásság támogatását? 2000, 2009. január, 3–22. p.)
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népszerűbb akar lenni egy politikus vagy politikai párt, retorikailag annál
inkább „elzöldül”, „zöldbe öltözik”, „zöldeket beszél”: „kétkezi” embernek
mutatkozik, vaskos népi mondásokat citál, „nép közé jár”, népi eredetét
fitogtatja, nép iránti szeretetének ad lépten-nyomon hangot. A modern
politikában pártok és pártpolitikusok ilyenfajta „bezöldülését” legújabban
populizmusnak nevezik és – lévén az ellenfél populizmusa fertőző –, alig
van modern politikai párt, amelyik ne igyekezne némi „zöldet” – legalább
„védőszínként” – eredeti „kékjéhez-vöröséhez-fehéréhez” hozzákeverni, és
a „nép igaz hívének”, „örök barátjának”, „kenyerespajtásának”, „jótevőjének” mutatkozni a nép – azaz most már az új látványosság: a mediatizált
politikai élménycirkusz nézőközönsége – előtt.
Ne feledkezzünk meg ebben az összefüggésben az úgynevezett „színes forradalmakról” – „narancsos forradalom”, „rózsák forradalma” stb.
– amelyek színt adtak a korrupt elit parlamentáris alkuit megtorpedózó
népi akcióknak, a „jobboldalt” és „baloldalt” egyaránt elutasító, szervezett
politikai utcának. Azt se feledjük, persze, hogy pár évtizede a „zöld” – legalábbis Európában – már nem az alapvető politikai színek – vörös és fehér,
vörös és kék, vörös és narancssárga vagy fekete – populista átszínezésére
szolgál, hanem – a jobb-bal osztottságot meghaladni kívánó környezetvédő mozgalmak és alternatív pártok színre lépésével – önálló, teljesértékű
és merőben új politikai színt alkot a politikai palettán. Ma jobbára ebben az
értelemben beszélünk „zöldekről”, akik azonban – és ez is ékesszólóan mutatja e színárnyalat politikai önállóságát és újdonságát – egyelőre egyáltalán
nem népszerűek, sőt a nézői demokrácia hatalmas „népi” talapzatát képező
fogyasztói társadalom szemében inkább lila lelkű okvetetlenkedôknek, hibbant világmegváltóknak, éretlen gyermekeknek, egyszóval – József Attila
kedvelt fordulatát idézve – „zöld lényeknek” hatnak, akik nem átallanák
megfosztani szegény népet minden szórakozásától, készek lennének korlátozni pazarló fogyasztását, személyautó helyett biciklire és villamosra ültetnék, netán még televízióját is elvennék, kitessékelnék a globális birodalom istenadta népét az ô páholyából és megfosztanák isteni néznivalójától:
a világkatasztrófától.

Pártok a Cirkuszban
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„A pártra költik az emberek vagyonukat, a pártért szenvedik el a kínzatást és
a halált, a pártért követnek el bűntetteket. A pártérdek megelőzi a családot,
a nemzetséget, a hazát és a törvényt. Egyfajta szédület fogja el a férfiakat
és az asszonyokat egyaránt; olyan ez, mint valami általánosan elterjedt elmekór.”42 Nem egy totalitárius párt rajongó tömegeiről, hanem a két pártra
szakadt rómaiakról, saját honfitársairól írja ezt Chronicus, Justinianus császár
uralkodása idején. Chronicus azonban korántsem politikai pártokról, hanem
úgynevezett „cirkuszpártokról” beszél. A császárkori Rómában (mindkettőben: a régiben és Nea Roménak nevezett újban: Konstantinápolyban is)
a pártok számára csak a cirkuszban maradt hely. A factiók, vagyis a cirkuszpártok eredetileg azért jöttek létre, hogy megszervezzék a futtatásokat, vagyis a lóversenyeket – a cirkuszi ingyenlátványosságok (circenses) központi
eseményét, fokozatosan azonban rivalizálásuk és küzdelmük kezdte átszőni
a korabeli rómaiak egész életét.
A kék és a zöld szín eredetileg tehát factiókat, vagyis pártokat jelölt,
kettőt azok közül az istállók közül, amelyek a kocsiversenyekre csapatokat
állítottak ki (factio veneta, factio prasina). Egy-egy factio mai szemmel nézve
voltaképpen birodalmi léptékű sportegyesület és a római látványosságipar
nagyszabású üzleti vállalkozása volt, kiterjedt pénzügyi-gazdasági infrastruktúrával, információs- és propagandagépezettel.43 A factio élén a pártigazgató (dominus factionis) állt, aki nem annyira a modern politikai pártvezér,
42 Idézi: Sir Galahad: Bizánc. Athenaeum Kiadás, é.n. 99. p.
43 Familia gladiatoriának megfelelő familia quadrigaria akár száz főt is számlálhatott, elég
a hozzá tartozó alkalmazottak jegyzékét szemügyre venni: „a doctorok mellett, kiknek
dolga volt a kezdőket megtanítani a versenykocsin való megállás nehéz művészetére,
a kocsihajtókon és a lóápolókon kívül alkalmaztak kerékgyártókat, nyergeseket, sőt még
lószerszámdíszek gyártására szakosodott mesterembereket is – nem beszélve az adminisztrációról, amelyet egy ilyen bonyolult szervezet megkövetelt. És vegyük számba,
hány embert kellett kiállítani, amikor egyetlen játéknapon huszonnégy futamot rendeztek – még ha sejtjük is, hogy mindegyik hajtó többször rajthoz állt.” (Roland Auguet:
Kegyetlenség és civilizáció. Európa Könyvkiadó, 1978. 200–201 p.) Lásd bővebben a kékek
és a zöldek történetéről: Alan Cameron: Circus Factions: Blues and Greens at Rome and
Byzantium. Oxford University Press, 1976. A tárgykörben igen szegényes magyar szakirodalmat jól egészíti ki a nagyszerű klasszika-filológus, a latin kultúra szerelmese, Révay
József – szórakozató-ismeretterjesztő céllal az ifjúságnak írt, adatgazdag és bájos – regényes „időutazása” (Raevius ezredes utazása. Ifjúsági Könyvkiadó, 1956.), amelyben egész
fejezet szól a kékek és a zöldek cirkuszi versenyének lefolyásáról (i. m. 198–214. p.).
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mint inkább a háttérből irányító-szervező amerikai párt-boss típusának44
lenne megfeleltethető. Eredetileg nem is kettő, hanem négy factio (párt),
négy versenyistálló – a fehér (alba), kék (veneta), vörös (russa) és a zöld
(prasina) – versengett egymással. sőt Domitianus császár létrehozott még
két – kifejezetten a császári udvar színeit viselő – bíbor (purpureata) és
arany (aurata) factiót is, ezek azonban nem bizonyultak hosszú életűeknek.
A versenypályán a császárok is szívesebben tűntek fel a „pogány” természet
színeiben – a nép színeiben –, mint azt az aurigák (vagyis: fogathajtók, kocsisok, gyeplőtartók) ujjatlan zöld tunikájába beöltöző és a versenyeken is
induló császárok – Néró, Caligula, Commodus – példája is mutatja.
A négy vagy hat szín követhetetlenül tarkabarkává tette volna a játé-

kot, összezavarta volna az egymással szemben álló táborok egyöntetűségét,
megtörte volna az egymásból táplálkozó és összetartó indulatok extázisának gondolattalan boldogságát, elbizonytalanította volna a lelátók egyszerű
népét – a profanus vulgust –, amely a játékban is egyszerűséget követelt.
Semmi többértelműség, semmi bonyodalom, semmi értelmi erőfeszítés!
Vagy-vagy: fekete-fehér, jó-rossz, barát-ellenség, kék-zöLásd Így a fehérek
nemsokára a zöldekkel olvadtak össze, a vörösök pedig a kékekkel (úgy valahogy, ahogyan – különös módon – az 1990-es évek második felében a magyar politikai paletta színei). A hippikus játékok (vagyis az eredetileg az
istenek vagy a halott hősök tiszteletére rendezett lovasversenyek) zöldbe
és kékbe öltöztetett aurigái (profán szóhasználattal: zsokéi) kék és zöld szalaggal megkülönböztetett kétfogatú és négyfogatú szekereiken (a bigákon
és quadrigákon) igyekeztek egymást megelőzve célba jutni.45 A nézők
a százezres lelátók messzeségéből nemigen láthattak mást, mint a kocsihajtók
öltözékének kéken és zölden villanó foltjait, a kocsikerekekre erősített kék
és zöld szalagok lobogását, ahogy azok hol közelebb, hol távolabb kerültek egymástól (hacsak a kocsik mellett, kezében szócsővel vágtázó agitator
nem jelentette a közönségnek időről időre a verseny állását). A felvonulást
(pompa) követő futam a célkő (meta) hétszeri megkerülése után ért véget,
a győztes factio kendőjének felmutatásával és a győztes hajtó nevének kikiáltásával. A győztes párt hívei a lelátókon tógáikat lobogtatva, ugrándozva
diadalünnepet ültek, a vesztesek pedig nekikeseredve átkozódtak és szitkozódtak, gyakran össze is verekedve a győzelemtől megittasult ünneplőkkel
(ahogyan az ma is megesik a futball-lelátók ádáz szurkolótáborai között).
„A lóversenyek inkább őrjöngésbe viszik, semmint jókedvre hangolják
a kedélyeket és már sok nagyvárost elpusztítottak”46 – állapítja meg rezignáltan
Chronicus. Ahhoz hasonló, vagy még annál is rosszabb tébolyba kergette
a régieket a cirkuszi pártosodás szenvedélye, mint utódaikat két évezreddel

44 „A népszavazáson alapuló pártgépezet rendszerével megjelent a színen a boss alakja.
Hogy ki a boss? Politikai tőkés vállalkozó, aki a maga számlájára és kockázatára szerez szavazatokat. (…) A boss nélkülözhetetlen a párt szervezéséhez. Minden szál az ő kezében
fut összes, lényegében ő teremti elő az anyagi eszközöket.” (Max Weber: A tudomány és
a politika mint hivatás. Kossuth Könyvkiadó, 1995. 105. p.) Félreértések elkerülése végett: a
régi Róma számos korszakában, de a köztársaság alatt különösképpen nemcsak a cirkuszi
pártok – a kékek és zöldek – versengésének néphülyítő látványpolitikáját ismerte. Róma
politikai-jogi berendezkedése – bizonyos mértékig a főhatalom gyakorlásának módjától:
királyság, köztársaság, császárság – függetlenül rendkívül kifinomult volt. Attól kezdődően, hogy bevezették a népgyűlés (vagyis a plebs, a köznép), és a senatus összehívásának jogával egyaránt rendelkező néptribunusok tisztséget (Kr.e. 494-ben) a politikai
közösség mindinkább átfogta a civitas egészét (azaz a civesek, vagyis a teljes jogú római
polgárok összességét), akiknek a szavazatáért esetenként komoly harcot folytattak a magas állami tisztségekre pályázók – patriciusok és homo novusokok egyaránt. Szabályos
választási küzdelem folyt – kampánykörutakkal, a collegiumoknak nevezett egyesületek
utcai tömegakcióival, különféle választási trükkökkel, olykor csalásokkal, az ellenfelet
lejárató „píárral”, a házak falára festett választási hirdetményekkel – a vagyoni cenzus
szerint centuriákra osztott populus romanus bizalmának elnyeréséért, amelybe olykor egyik
vagy másik jelölt mellett pénzek és ajándékok osztogatásával „kampányoló” egyesületek
(sodalitates) is bekapcsolódtak. Lásd minderről bővebben a Nótári Tamás és Németh
György által fordított, kommentált, illetve összeállított kitűnő kis könyvet: Hogyan nyerjük
meg a választásokat? Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve. Lectum Kiadó,
Szeged, 2006. Némi betekintést adhat az igen fejlett római választási gépezet működésébe az a néhány vakolatra festett felirat, amelyet Németh György idéz tanulmányában,
s amely egyedülálló módon – a Pompeit betemető hamu- és lávarétegnek köszönhetően
– fennmaradt. Íme néhány politikai „ellenreklám” az ókorból: „Az összes gazember és
szökött rabszolga kéri, Vatiát válasszátok aedilisnek!”; „Marcerio és az összes álomszuszék
kéri, hogy Vatiát válasszátok aidilisnek!”. A pozitív kampányfeliratok persze unalmasabbak: „Az almakereskedők kérik, hogy Marcus Ennius Sabinust (válasszátok) aedilisszé!”;
„Genialis kéri, hogy Bruttius Balbus legyen a polgármester. Meg fogja kímélni a város
kincstárát.” (Magyarán: nem fog lopni – Sz. Á.) stb. stb. (Németh György: Választások
a köztársasági Rómában. In: i. m. 133–134. p.)

45 William Wyler 1959-ben készült, és máig népszerű Ben-Hur című monumentális
filmeposzának – filmtörténetileg is méltán elhíresült – „szekérverseny”-jelenetében többé-kevésbé hiteles képet kaphatunk arról, hogyan is festettek ezek a fogathajtó versenyek
Rómában. Az is kiderül a szakértők bevonásával rekonstruált cirkuszi versengésből, miért vált a hajtók számára a cirkusz porondja – a megistenülés és dicsőség mellett – igen
gyakran a halál porondjává. A fogathajtáshoz – és alighanem ez a titka a fogathajtók római
sztárolásának is – nemcsak rendkívüli testi ügyességre, hanem halálmegvető testi bátorságra és isteni szerencsére is szüksége volt az aurigának ahhoz, hogy ha nem győz is,
legalább túlélje a versenyt.
46

Sir Galahad: i.m. 99. p.
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később Európa-szerte a futballcsapatok színe: „Előnyt nyer a zöld és a nép
egyszerre már levert; a kék nyeri az előnyt: most a nép másik része búsul;
anélkül, hogy bárminő hasznuk volna belőle, szenvedélyesen ujjonganak és
anélkül, hogy bármi kárt szenvednének, a legmélyebb fájdalmat érzik – írja
a VI. században Világtörténet (Chronica) című művében Cassiodorus. – Akár
Nero, akár Marcus Aurelius kormányozta a világot, akár csend volt a birodalomban, akár polgárháború dúlt, akár fenyegették határait a barbárok, akár diadalmasan visszaverték őket a légiók: Rómában nagyok és kicsinyek, szabadok
és rabszolgák, férfiak és nők csak azt kérdezték, vajon a kékek fognak-e győzni,
vagy a zöldek.”47 „Ha a zöldek a cirkuszban veszítenének – írja Juvenalis –,
Róma úgy meg volna döbbenve, mint a cannaei vereség után.”48 A cirkuszi
játékszenvedély nyomai még a korabeli temetők síremlékein is fellelhetők,
ami akkor is meglepő, ha tudjuk, hogy a lovasjátékok eredete a görög-római világban a temetési szertartásra és a halottkultuszra megy vissza. Például
egy kamaszfiú sírkövére édesanyja a következő sort vésette fel: „Coecilius
Pudensnek, a kékek párthívének”. Olyan ez – írja Kegyetlenség és civilizáció című
könyvében Roland Auguet –, mintha ma ezt vésetné valaki a fia sírjára: „X.
Y., élt tizenkilenc évet, a Saint-Étienne szurkolója volt”49. Nem hiába nevezte
a korai kereszténység harcosságával mindenféle látványosság ellen fellépő
Tertullianus a fogathajtók színeit a „bálványimádás színeinek” 50.

A cirkusz a császárság korában a birodalom minden nagy városában
jelen volt, kiváltképp Rómában és Róma bukása után – átértelmeződve, új
funkciót kapva – még sokáig Konstantinápolyban. Ne feledjük, hogy míg
Tertullianus korában évente 135 ünnep esett egy évre, a IV. században már
175 (az év napjainak fele), az ünnepnapokon pedig 101 színházi, 64 cirkuszi
és 10 amfiteátrumi látványosságot rendeztek.51 A 190 ezer férőhelyes Circus
Maximusban 800 méter hosszú és 80 méter széles pályán száguldoztak
a kettes és négyes fogatok. De az Új Rómában, Konstantinápolyban is központi helyet foglalt el a Hippodromosz – a császári palota és a Hagia Szofia
székesegyház – közé ékelődve. A cirkuszt még a keresztény birodalom
baszileusza – a Földi Krisztus – és a keresztény egyház sem kerülhette ki.
Hozzátartozott Róma hiteles atmoszférájához, márpedig Bizantionban, az
Aranyszarv torkolatöblében Rómát – a rituális ismétlés szakrális logikája
szerint – újra megépítették (még a hét dombot is megtalálták hozzá).
A Circus Maximus öt nagy épülete, hatalmas, palotaszerű istállóival, kocsiversenyek céljára szolgált. A lovaknak Rómában márványistállójuk volt,
ahol az elefántcsont vályúban mazsola és datolya várta őket zab helyett.
Ezenkívül nyugellátásban is részesültek, amikor a versenyzésből kiöregedtek. A lovak egészségi állapota, akárcsak a versenyek kimenetele – a zöldek
győztek-e, vagy a kékek? – a korabeli levelezések elmaradhatatlan témája
volt. Az egyik factio igazgatója túl lassúnak találván a birodalmi postát, fecskéket festett be a győztes párt színére és így bocsátotta őket útjukra, hogy
tudathassa a jó hírt a párt messzi tartományokban élő híveivel: „győztek
a kékek!”. Vagy a zöldek. Egy bizonyos távolságból nézve ez – mint ifjabb
Plinius irodalmi leveleiből is kitűnik – már akkor is tökéletesen közömbös
volt: „Éppen folytak a circusi játékok, s az effajta látványosság cseppet sem
köt le. Nincs benne semmi új, semmi változatos, semmi, amit ne lenne elég
egyszer végignézni. Annál megdöbbentőbb számomra, hogy emberek ezrei
újra meg újra oly gyerekes kíváncsisággal bámulják a vágtató lovakat meg
a kocsiban álló hajtókat.”52
A kocsihajtó Rómában dédelgetett kedvenc, istenített hős, rajongott
sztár volt, vagyonos ember, aki szinte bármit megengedhetett magának,
mint valami elkényeztetett arisztokrata. Még életében szobrot kapott (igaz,

47 Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus (Kr.u. kb. 490–583), késő római államférfi
és író, Theoderik keleti gót király alatt konzul, majd a kancellária vezetője. Fő műve,
a Historia Gothorum csak kivonatosan maradt fenn. (Idézi: Sir Galahad: i.m. 99. p.)
48

Uo.

49

Roland Auguet: i.m. 172. p.

50 „A lovaglás a múltban egyszerűen azt jelentette, hogy felülnek a ló hátára; és ez
az elterjedt szokás mentes volt minden bűntől. De a játékok részeként a lovaglás Isten
adományából a démonok szolgálatává változott. Ezt a látványosságot ugyanis Castornak
és Polluxnak szánták (…) A hatosfogatot pedig Jupiternek, a négyest a Napnak, a kettőst a Holdnak szentelték. (...) Erichtonius (aki először mert négy lovat fogni szekérbe
– Sz.Á.), Minerva és Vulcanus fia, a földre hullatott kéjvágy szülötte, nem más, mint
démoni szörny, már nem is kígyó, hanem maga az ördög. (...) A négyes fogatok, mivel
efféle alkotóik voltak, méltán öltöztették hajtóikat is a bálványimádás színeibe. Kezdetben
csak két ilyen szín volt, a fehér és a vörös. A fehéret a télnek ajánlottak fel, amelynek hava
tündöklően fehér, a vöröset pedig a nyárnak, amelynek napja égő piros. De később, amikor a kéjelgés és a babona egyaránt elharapózott, a vöröset némelyek Marsnak, a fehéret
mások Zephyrosnak szentelték, a zöldet a Földanyának vagy a tavasznak, a kéket az Égnek
és a Tengernek vagy az ősznek. Minthogy azonban Isten a bálványimádás minden fajtáját
elítéli, egyszersmind azt is elítéli, amelyet a világ elemeinek szentelnek.” (Tertullianus:

A látványosságokról. In: Az égi és földi szépről. Szerk. Redl Károly. Gondolat, 1988. 62. p.)
51 Lásd. ehhez: V. V. Bicskov: Aesthetica Patrum I. Ladomir, Moszkva, 1995. 169–181. p.
52 Ifjabb Plinius: Levelek. Európa Könyvkiadó, 1981. 280. p.
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ezt az életet a tragikus balesetekkel végződő versengés gyakran igencsak
rövidre szabta). A szoborállítás élő személyeknek a császárkori Rómában
persze korántsem ment kivételszámba53. A közösségért dicső tetteket végrehajtó vagy magas posztot betöltő személyt halálán túl is „életben tartó” vagy
az élő személy életerejét, hatalmát, dicsőségét megsokszorozó szoborportré
a monumentális birodalmi propaganda, a hatalmi reprezentáció, az „emlékezetpolitika” és a „tömegkulturális sztárolás” legfőbb eszköze volt. Az
istenszobrok és az emberekről készült portrék között azért persze a rómaiak
is különbséget tettek, legalábbis a nyelvhasználat szintjén: az istenképmások
neve simulacrum vagy signum, az embereknek állított szobroké pedig statua
volt. De a császárnak festett képmása is volt – az imago imperialis –, amelyet
a birodalom legtávolabbi városaiba is eljuttattak, s amelyet éppoly ünnepélyesen – elébe menve, ünnepélyes tiszteletadással – fogadtak az elöljárók,
mintha maga a császár érkezett volna meg hozzájuk.
A császárképet ugyanis szinte minden tisztelet és jog megillette, ami

a császárnak magának járt. „A császár államjogi státusát átruházták képmására.”54 A császár képének tisztelete azonos volt a császár tiszteletével,
a képét ért sérelem pedig felségsértésnek és alkotmánysértésnek számított
és a legsúlyosabb szankciót vonta maga után. Az új császárt trónra lépésekor
képmásának felállításával ismerték el az alattvalók. E pillanattól a császár
képe ott állt a legtávolabbi provinciák hivatali helyiségeiben is, terítővel
letakart asztalon, lobogó gyertyák között. A császár képe – mint a császár
teljes értékű képviselője – igényt formált a kultikus tisztelet összes attribútumára: babérkoszorúra, tömjénfüstre, gyertyákra, csókra, térdre borulásra.
A császárkép nem csupán vallási, hanem jogi funkciót is betöltött. A régi
és az új Rómában – Bizáncban – egyaránt. Amikor a császár bizonyos jogi
aktusoknál nem lehetett jelen, teljes jogú képviselője az arcképe volt. Ha
például a bíróság épületében jelen volt a császár arcképe, a bíró a császár jogi
teljhatalmát gyakorolva ítélkezhetett. A magukat megadó városok például
a városkapu kulcsát a császárkép alatt megjelenő hadvezérnek nyújtották
át, mert a város átadása csak ezáltal nyerhetett hivatalos jogi elismerést.
A császárkép megsokszorozta a császár személyes jelenléten alapuló hatalmát, a birodalom legtávolabbi zugát is a császári tekintet ellenőrzése alá
helyezte. Nem meglepő ezek után, hogy Rómában a pártütést, vagy a császár hatalmát megdöntő katonai zendülést képrombolásnak (imaginum
eversiones), a zendülőt pedig képrombolónak (imaginum eversor) nevezték. Az erőszakos fordulatokban ugyanis értelemszerûen a katonák játszottak meghatározó szerepet (még a bizánci ikonoklaszta katonacsászárok
– látszólag merőben vallási-teológiai indíttatású – képellenes fellépései is
katonáik képromboló akcióival kezdődtek és a „képromboló katona” típusa a nyugat-európai képellenes mozgalmakban is rendre megjelent). Ők
rombolták le a megdöntött császár szobrait a köztereken, ők kaparták le
képét a hadijelvényekről, zászlókról; sőt néha még (mint Caligula esetében)
a császár portréját viselő pénzérméket is beolvasztották. Még ennél is gyakoribb volt, hogy a régi imago imperialist az új császár egyszerűen töröltette:
a damnatio memoriae mindazoknak a távollevőknek – már halott régi császároknak, elmenekült riválisoknak, potenciális vetélytársaknak – a képmását
sújthatta, akiknek képét a hatalmon lévő császár – saját hatalmi ambíció
szempontjából – a közös emlékezetben való megőrzésre, nyilvános vizuális megörökítésre és így politikai-jogi jelenlétre méltatlannak, feleslegesnek

53 Az állam rendeletére vagy jóváhagyásával köztereken felállított portrészobrok – cenzorok, császárok, hadvezérek, ilyen-olyan érdemeket szerzett polgárok, híres emberek,
kiváló szellemi alakok felirattal azonosítható portrészobrai – egyfelől az ábrázolt személy
iránti közösségi tisztelet kifejezésére és ezzel együtt a közösség kulturális emlékezetének megerősítésére szolgáltak; másfelől a halhatatlanság, a megdicsőülés, az apoteózis
szimbolikus kifejezései voltak, hiszen a megdicsőült vagy megistenült személy – kőbe
vésett képe, vagyis reprezentációja révén – ott is jelenvalóvá, láthatóvá (és megérinthetővé) vált, ahol fizikai valóságában már vagy éppen nem lehetett jelen, ahhoz hasonlatosan,
ahogyan az imagines maiorum (vagy imagines cerees – az ősök viasz álarcai, viasz képmásai)
tették jelenvalóvá a nobilitasok temetési menetében (a viasz álarcokat színészek viselték)
összes valaha élt ősüket vagy ahogy a császárkép, az imago imperialis biztosította a császár
jelenlétét a birodalom minden helyén, ahol ítéletek vagy törvények meghozatalához a császár – illetve a benne megtestesült isteni karizma – jelenlétére volt szükség. (Mint ahogy
riválisok vagy ellenségek arcképének lerombolása, lemeszelése, kikaparása, egyszóval törlése – a damnatio memoriae – biztosította jelenlétük megszüntetését, alakjuknak a feledés
Tartaroszába tűnését.) (Lásd ehhez például: A római művészet világa. Gondolat, 1974. 129.
p.) Az arcképek iránti szenvedélyes rajongás utóbb a könyvtárakra és értelmiségi dolgozószobákra is átterjedt: „Nem hallgathatunk arról az új szokásról sem, hogy ha ugyan nem
aranyból vagy ezüstből, de legalább bronzból készült arcképeit állítják fel a könyvtárakban
azoknak, akiknek halhatatlan szelleme ugyanott szól hozzánk... Úgy vélem, csakugyan nincs
megbízhatóbb bizonyítéka a boldogságnak, mint ha valakiről mindig mindenki tudni akarja, hogy
milyen is volt.” – írta Plinius minden idők képi reprezentációjának – a mai mediatizált
tömegkultúrának is – legfőbb antropológiai mozgatórugóját ragadva meg. Az arcképek
megakadályozták, hogy híres emberek, szellemi nagyságok alakja feledésbe merüljön, de
„nemcsak halhatatlansággal ajándékozta meg őket, hanem a föld minden pontjára eljuttatta őket, hogy mindenütt jelen lehessenek, akár az istenek”. (In: A római művészet világa,
i. m. 131. p.)

54

Hans Belting: Kultusz és kép. Balassi Kiadó, 2000. 106. p.
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vagy veszedelmesnek ítélte. Nem annyira a múltért, mint inkább a jelenért
folyó harc részét képezte ez a császári képrombolás. Nem azért került rá
sor, hogy ennek vagy annak a császárnak az emléke a múltból hulljon ki,
hanem azért, hogy a jelenben ne létezzen, hogy egyáltalán ne legyen többé
jelen. Mert a kép által való jelenlét is egészen valóságosnak számított. Azzal,
hogy valakinek a képmását elkészítették és megőrizték, mágikus értelemben
életben tartották, mint azt az imagines maiorum (vagy imagines cerees), az ősök
viaszálarcának római halotti kultusza oly jól mutatja.
Némi túlzással azt mondhatnánk, hogy a mindent a látásra, a szem
„telhetetlen” érzéki kíváncsiságára alapozó, hellenisztikus kultúrával összhangban – a császárkori Rómában jött létre az első látványosságállam, az
első „mediatizált birodalom”, amely a vallási-politikai reprezentációt a szórakoztató tömegkultúra tisztán esztétikai látványosságformáihoz rendelte,
s amelyben a hatalom elfogadottsága és tekintélye is mindinkább a képhez
és a nézettséghez kötődött. A császár, a legnagyobb néző, maga is elsőrendű
néznivalóvá vált. „Qualis spectator pereo!” – Milyen nagy néző hal meg
velem! – e sóhajjal lehelte ki lelkét állítólag Tiberius császár. Aki azonban
legalább Suetonius krónikájából ismeri Tiberius rémtetteit, hozzátehetné:
és micsoda néznivaló!
Ami a korai keresztények szemében a bálványozás förtelmes bűnének
számított,55 az a mai látványosságipar felől nézve a sztárolás kezdetleges változatának tekinthető56. A fogathajtók Rómában akkora sztárok voltak, hogy

császárok keresték társaságukat, dicsőségük fényében szenátorok sütkéreztek (ahogyan manapság sütkéreznek filmszínészek, popsztárok, olimpikonok, élsportolók népszerűségének jótékony fényében politikusok). Nem
csoda, ha egyik-másik császár féltékeny lett rájuk, elirigyelte a kocsihajtók
dicsőségét és a császári dicsőség mellé megpróbálta meg is szerezni azt.
Persze, minden bizonnyal szerepet játszott ebben a cirkuszi játékok vallási
háttere is, hiszen a kocsiverseny – mint azt már említettük – eredetileg
a halott hősnek szentelt temetkezési játék volt, amely a hős istenné válásának, apoteózisának elképzelésével kapcsolódott össze. A megistenült hős
a cirkuszból ismert kocsiszekéren emelkedett az égbe. Így a császárok, még
ha életükben távol tartották is magukat a cirkuszi fogathajtástól, halálukban
– apoteózisuk, vagyis halálukat követő istenné avatásuk során – mindenképpen „fogathajtókká” váltak. A római hagyomány szerint a megboldogult
imperátort (ruhátlanul vagy felöltözve) napszekéren állva ábrázolták, amely

55 „Vagy tetszhet-e Istennek a kocsihajtó, annyi lélek háborgatója, annyi őrjöngésnek,
annyi váltakozó hangulatnak a kiszolgálója, akit maga az ördög díszített fel, hogy mint
valami koszorúval ékesített vagy selyefiú módjára kifestett papot, mint egy fonák Illést,
szekerestül elragadja”? – kérdezi Tertullianus A látványosságokról (’De spectaculis’) című
traktátusában, amelyben a látványosságokat – kivétel nélkül – bálványosságokként leplezi
le és utasítja el. Tertullianus egyébként – saját érvkészletét gyarapítandó – éles szemmel
mutat rá a római életnek arra az ellentmondására, hogy „a négyesfogatok hajtóit, a színészeket, az atlétákat,a bajvívókat, e körülrajongott kedvenceket – akiknek a férfiak lelküket,
a nők pedig a testüket is átengedik...maguk a látványosságok szerzői és intézői lenézik és
lealacsonyítják” (Tertullianus: A látványosságokról. I.m. 62. p.), ugyanazért, amiért felmagasztalják, egyben büntetik és korlátozzák is őket: megnyirbálják polgári becsületüket és
jogaikat, kizárják őket a curiából, a szenátusból, a lovagi rendből, minden egyéb méltóságból, tisztségből és bizonyos kitüntetésekből is. Tertullianus következtetése: „Miféle ítélkezés az, hogy valakit azért becsmérelnek, amivel érdemeket szerez. Nem inkább
megvallása ez annak, hogy valami hiba van ott, ahol a szereplők népszerűségük csúcsán
szégyenbélyeget viselnek.” (Uo.)
56

A képek hatalma – életben tartó, megörökítő, istenítő hatalma – persze azt is ma-

gában foglalta, hogy amilyen könnyen kaphatott egy hivatalból istenített vagy valamely
kivételes képessége, tette alapján rajongott személy – császár, imperátor, auriga – szobrot
(„statuát”, a „simulacrummal” és „signummal” szemben, amely isteneket illetett meg),
éppoly könnyen tűnhetett is el képmása ebből az egész városra kiterjedő hatalmas szoborparkból, ha azt a képek és nevek világából a hatalmon levők politikai vagy egyéb féltékenységből eltörlésre (damnatio memoriae), tehát az emlékezetben való megtartásra
méltatlannak ítélték. A császárkori Rómában a képállítás és a képrombolás a hatalmat
létesítő, fenntartó vagy megdöntő aktus volt, és nemcsak abban az értelemben, hogy
a császárkép ténylegesen reprezentálta a császárt – ahol a császár képe jelen volt, ő maga
volt jelen –, hanem abban az értelemben is, hogy a kép a császár hatalmának fennállását is
reprezentálta, a kép lerombolása pedig hatalmának elvesztését is: van kép – van hatalom,
nincs kép – nincsen. A császár hatalma a császárkép révén, a császárképben állt fenn és
nyert elismerést a hatalmas birodalomban, amelyben testi valója szerint vajmi kevesen láthatták a császárt. Nem hiába lett Tacitusnál a császár hatalmát megdöntő katonai puccsok
neve: képrombolás, szobordöntés (imaginum eversiones, confractio/confractiones simulacrorum),
a zendülésben részt vevő katona neve pedig (imaginum eversor – képromboló). A császár
hatalmának megdöntéséhez nem volt elégséges megölése vagy elűzése Rómából, képeit
is meg kellett semmisíteni, mivel hatalma magukban a képekben is jelen volt. Jellemző,
hogy az egymás ellen vonuló Nagy Konstantin és Maxentiusz sorsdöntő Milvius hídi
csatájuk előtt kölcsönösen elégettetik egymás képét. Nem nehéz felfedezni ebben a rituális képégetésben az ellenfél megvetésének, semmibe vételének – „nem létezel”, „nincs
fölöttem hatalmad”, „halott ember vagy” – kifejezésén túl az ellenfél mágikus törlésének,
az egyiptomi képmágiának a reminiszcenciáit. Nem véletlen, hogy Bizáncban mindkét
képromboló korszak katonai akcióval kezdődik, csak ez esetben a legnagyobb tekintélyű
Krisztus- és Istenszülő-ikonok szimbolikus lerombolásával: a császári hatalomtól függetlenedő, létszámát és befolyását tekintve egyre növekvő szerzetesség hatalmát igyekeztek
ily módon megtörni, mivel az ikonkultusz-szentkultusz központjai a szerzetesi kolostorok, propagálói pedig elsősorban a szerzetesek voltak.
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a hamvasztó máglya fölött helyezkedett el, pogány jelképektől körülvéve.
Még a Nagy Konstantin 337-ben bekövetkezett halálakor kiadott pénzérmén is így – az évszázados hagyománynak megfelelően – látható a császár
égbe emelkedésének képe. Csakhogy a reinterpretatio christiana az első keresztény császár apotheózisát számos ponton eltérítette a pogány római
ikonográfiai hagyománytól. Konstantin is a fejére vetett tógával látható az
érmén (a római hagyományban ez a viselet felelt meg az áldozathozatal, az
ima rituális cselekedetének és általában az istenséghez való közeledésnek).
Itt azonban a római jelképek – a máglya is – hiányzanak: az imperátor lepelbe burkolózva egy quadrigán vágtázik az ég felé, az Úr feléje nyúló jobbja
irányába. Illés próféta alakját idézi, aki tüzes szekéren mintegy felemelkedett az égbe (bár persze Krisztustól eltérően, nem nyert oda azonnali és
közvetlen bebocsátást).
De az elhíresült „fogathajtó császárok” – Caligula, Néró, Vitellus és mások
– nem csupán a vallási hős nimbuszát irigyelték el a kocsihajtóktól, s nem
is csupán saját apoteózisukat siettették, már életükben úgy tekintve magukra mint született istenekre (nem pedig megistenült emberekre). Valójában
a császár isteni „imidzséhez” a sztár „imidzsét”, a hiten alapuló isteni karizmához a tetszésen alapuló esztétikai karizmát igyekeztek megszerezni, amikor
kocsihajtónak csaptak fel és a cirkusz porondjára léptek.57 Mintha manapság
egy pártvezér vagy egy államfő azzal próbálná növelni politikai tekintélyét,
hogy a futballpályára lép. Egyenest a stadion gyepére, igazi csapatban, igazi pályára futva ki. Persze, ha már, akkor nyilván csatárként kellene pályára
lépnie (a csatár a futballpálya császára!), hogy ő vezethesse a támadásokat, és
lövései – a lelátói tömeg üdvrivalgása közepette – védhetetlenül vágódjanak az
ellenfél hálójába (ahogyan a fogathajtó császárok is mindig győztesen kerültek
ki a versenyfutásból58).

Egy mai politikai vezérnek (egy mai császárnak?) idáig persze nem kell
elmennie, elég, ha kicsit lábtengózik a kamerák előtt, bemutat egy-két dzsúdó–fogást, átússza a nagy folyót vagy a kis tavat, feltűnik hórihorgas alakja
a maratoni futók tömegében, sőt elég, ha biciklire ül, visszaüt egy-két teniszlabdát, csapzottan és lihegve, ámde izmos felsőtesttel kiemelkedik a medencéből. A fő, hogy lássák imponáló testi erejét, kidolgozott izmai játékát,
könnyeden szökellő járását, sportos keménységét, harcra termettségét, vereséget nem ismerő szívósságát. Vagy egyszerűen csak lássák, hogy ő is ott
van a pályán, ereje teljében, fiatalosan és mosolygósan, és bizony nem fogja
megengedni, hogy holmi jöttmentek kibabráljanak vele, elüssék konctól-hatalomtól, amely pedig képessége, származása, nagyratörő céljai szerint megilleti. Mert a biopolitikában, ami a politikus elektronikus képmásának elkészítése
szempontjából testi élete teatralizálásának, egészsége, testi ereje, elmeállapota,
evési-ivási szokásai, szexuális erényei (ellenfél esetében: betegségei, bűnei,
fogyatékosságai, gyöngeségei) átpolitizálásának, politikai metaforizálásának
felel meg, manapság nincs megnyerőbb a futballista, az autóversenyző,
a teniszbajnok, a harcművész gyűjteményes tömegkulturális imázsánál. De
térjünk vissza a metaforikus Rómából – jelenünkből – az igazi, a történeti
Rómába!
A császári hóbortok csak a zsarnok-császároknál fokozódtak a tébolyig.
Nero, Caligula, Commodus, nemhogy aurigaként, de olykor még gladiátorként is színre léptek a római nép előtt. A kocsiversenyeken ők is a hajtók
sisakját és öltözékét viselték. Commodus a zöld párt zöld formaruháját is
örömest magára öltötte. A zsarnoksággá torzult császári hatalom mindig
a zöldekkel tartott. Minél populistább volt egy császár, annál bőkezűbb ajándékokkal, annál gyakoribb és annál pompázatosabb ingyenlátványosságokkal,
annál hízelkedőbb szavakkal traktálta a népet, hogy aztán az így megvesztegetett néppel rémisztgethesse riválisait. Minél jobban számított a hatalmi
játszmákban a nép támogatására, annál fontosabb lett számára a népszerűség, annál szívesebben forgolódott „a nép körében”, annál vehemensebben
fogta „a nép pártját”, annál „zöldebb” lett. Ez persze egyáltalán nem a nép
ízlésének, gondolkodásmódjának átvételét jelentette, hanem csak színjátékot
és megtévesztést, amely mögött – mint azóta is minden populizmusban –
a nép megvetése és kijátszása húzódott meg, a valóságos cél a hatalom

57 Bizáncban persze – ellentétben a kései Rómával – a császárok, a baszileioszok –
mégha, mint az olykor megesett, bolondultak is a lovakért és a lovas versenyekért – már
nem szálltak le az arénába fogatot hajtani: a baszileiosz mint Földi Krisztus számára ez
a szerep méltatlan lett volna. Ő nem érhette be kevesebbel Illés szekerénél, amelyen
általában halálakor, az apoteózis pillanatában ábrázolták.
58 Néróról írja Suetonius: „Győztesnek mindig ő jelentette be magamagát; ezért a kikiáltásban is versenyzett mindenhol. És hogy a szent játékok győzteseinek még az emléke
vagy a nyoma se maradjon fenn, elrendelte, hogy döntsék le mindegyiknek a szobrát, képmását, kampókkal vonszolják el, és dobják be valamennyit a latrinákba. Kocsihajtóként
is többfelé versenyzett, az Olympián pedig tízfogatú kocsit hajtott (…) Ez alkalommal
valahogyan kidöntötték kocsijából; vissza is emelték nyomban, de nem tudott mégsem

helytállni, és kiállt a futamból; azért persze mégis fejére tették a győzelmi koszorút.”
(Gaius Suetonius Tranquillus: A Caesarok élete. Magyar Helikon, 252. p.)
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megszerzése vagy megtartása volt. Hogy valójában mit gondoltak a „népimádó császárok” a népről, jól tükrözik Caligula hírhedt szavai: „Egyszer
a tömeg más versenyzőnek fogta pártját, mint ő, ezért haragra gerjedve
felkiáltott: »Bárcsak egy nyaka lenne az egész római népnek!«”59
Ha a császárnak – a szenátus, a nobilisek, az arisztokraták ellenében –
a tömeg támogatására volt szüksége a hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához, akkor „bezöldült”; ha viszont az arisztokrácia támogatása kellett
neki – nép által támogatott riválisai ellenében –, habozás nélkül kék lett.
A legkirívóbb példa Caligula lovászának, Vitelliusnak az esete, aki utóbb
egészen a császárságig vitte: hatalomra jutásáig a legkékebb kékeket is túllihegő kék volt (nem csoda, hiszen hatalomra kerülése az arisztokráciától
függött), de amikor hatalomra került, azonnal színt váltott. Ő, aki korábban
hóhér kezére juttatott néhány szerencsétlent, csak mert „arra vetemedtek”,
hogy jelenlétében a kékeket szidalmazták,60 egyszeriben a „zöldek pártfogójaként” tűnt fel, a „nép egyszerű fiaként” és minden módon a zöldek kedvében akart járni. Néró, a nép rokonszenvének hajszolásában odáig ment,
hogy mikor kocsihajtóként a cirkusz porondjára lépett, még a versenypályát
is zöld réz-szulfáttal szóratta fel. A hatalom másik tébolyultja, a zöldeknél
is zöldebb Caligula pedig egy életre – igaz, rövid életre – meggyűlölte népét, mert a lelátói tömeg egyszer az ő jelenlétében arra vetemedett, hogy
megtapsolta a kékeket.
Kéknek vagy zöldnek lenni sokkal több volt, mint pusztán a kék vagy
zöld színnek szurkolni a római Circus Maximus, különösképpen pedig
a konstantinápolyi Hippodromosz lelátóin. Ammianus Marcellinus azt írja,
hogy a cirkusz a népnek „templom, lakóház, gyülésezőhely, ahol egyforma reményektől eltelten, azonos szenvedélyektől fűtve gyűlhet össze”61.
Műsor közben mindenki eszik-iszik, otthon érzi magát a cirkuszban. Még
a rómaiak szerelmi élete is jószerével itt bonyolódott. A cirkusz volt a legnagyobb és legkényelmesebb szerelmi találkahely, mivel – ellentétben más
látványosságok ültetési rendjével – a férfiak és a nők itt vegyesen ülhettek
a lelátókon. A fizikai közelséget erotikus szabadossággá fokozta az izgatott-

ság általános légköre: ezer ürügy és mód nyílott az ismerkedésre és a testi
közeledésre. Nem csoda, hogy a látványosságok ellen prédikáló Tertullianus
éppen a cirkuszt, „ahol különösképpen dúl az őrjöngés”, nevezi mind közt
a „legocsmányabbnak”: „Nézd a sokaságot, amely már őrjöngve, már felzaklatva, már elvakultan, már a fogadások lázában érkezik a látványosságra.
A prétor jöttét késeinek találja, szemét le nem veszi az urnáról, amelyből
sorsot húznak. Reszketve figyelik a jeladást. A közös téboly egy hangon morajlik fel. (…) Ettől lángolnak fel a dühök, az indulatok, a viszálykodások,
s mindaz, ami megengedhetetlen a békesség papjainak. Ez váltja ki az átkokat, a gyűlölet igaztalan mocskolódásait és nemkülönben a szeretet érdemtelen tetszésnyilvánításait. (…) Így esik meg, hogy aki az utcán még vizelési
szükségében is alig emeli fel a tunikáját, az a cirkuszban úgy nekivetkőzik,
hogy egész szemérme mindenkinek a szeme elé tárul.”62
A két nagy cirkuszpárt tagjait a színeken és a színek mögött meghúzódó
társadalmi helyzetek – lenn és fenn – azonosságán túl más is összekötötte.
A közös időtöltés, a törzshelyek, a közös ügyek iránti érdeklődés. A factiók
főhadiszállásai valóságos klubokká fejlődtek az idők során, ahol a „párt tagjai” találkozhattak egymással. Rómában a klubok a Mars-mezőn voltak,
és egyik-másik megszállott egész napját ott töltötte. Suetoniustól tudjuk,
hogy a lóbolond Caligula, aki cirkuszok sokaságát építette és előszeretettel
hajtott kocsit maga is, „a kocsihajtók közül a zöld pártot annyira szívébe
zárta, hogy rendszeresen istállójukban étkezett, és éjszakára is nem egyszer
ott maradt náluk. Eutychusnak, a hajtónak tivornyázás közben, egyéb vendégajándékon kívül kétmillió sestertiust is adományozott. Incitatus nevű
lovának – miután az állat nyugalma kedvéért a circusi játékok előtti napon
katonaság útján intézkedett, hogy a környék lakossága egy hangos szót se
ejtsen – nemcsak márványistállót, elefántcsont jászlat, bíbortakarót, drágakővel ékes nyakláncot adott, hanem egy palotát is, személyzettel, berendezéssel, hogy méltó módon fogadhassa a nevében meghívott vendégeket;
mint mondják még consulságot is szánt neki.”63
Karthágóban, a Lovak Házában, amely minden bizonnyal a kékek székházául szolgált, az egyik melléképület fennmaradt mozaikpadlója megőrizte
a nagybetűs feliratot: FELIX POPULUS VENETI. „Éljenek a kékek!” Vagy
inkább: „Hajrá, kékek!”

59 I. m. 186. p.
60 „Néhány alacsony néposztálybelit azért ölt meg – írja róla A Caesarok életében Suetonius
–, mert a circusi kék pártot hangosan szidalmazták: azt hitte, ezt a személye iránti megvetésből és az uralomváltozás reményében merészelik tenni.” (Suetonius: i.m. 308. p.)
61

Idézi: Roland Auguet: i.m. 185. p.

62

Tertullianus: i.m. 62. p.

63

Suetonius: i.m. 201. p.
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Egyház és cirkusz: Bizánc

ünnepeken kinyílt a város felé és szinte az egész város terévé szélesedett
a hatalmas körmenetekben; aztán ott volt a császári hatalom fenséges liturgiája65 – a császár születésének, megkoronázásának, felkenésének, Palotá-

A birodalomnak egészen az V–VI. századig alig volt olyan nagyvárosa
– Karthágó, Antiokhia, Konstantinápoly –, ahol ne örvendett volna kivételes népszerűségnek a cirkusz, ne jelentek volna meg a kékek és zöldek
factiói, ne kerítette volna hatalmába a vak szenvedély a tömegeket, mint
azt Antiokhiában prédikáló Aranyszájú Szent Jánosnak e fejezet mottójául
választott korabeli szavai is mutatják: „Ismét lóversenyek vannak, és társaságunk megint megcsappant.”
A konstantinápolyi „Circus Maximus”, vagyis a közel százezer néző
befogadására alkalmas Hippodromosz megfelelt a szórakoztató ingyenlát
ványosság összes római kritériumának, mindazonáltal több is és más is volt,
mint elhíresült előképe. A négy csapat vagy sportklub (kék, zöld, piros,
fehér) Bizáncban is kettővé – a kékek és a zöldek táborában – egyesült,
és itt is birodalmi léptékű üzleti vállalkozássá terebélyesedett. A cirkuszi
szolgáltatás a lovak futtatásán, a kocsiversenyek megszervezésén kívül más
cirkuszi műfajokra is kiterjedt, melyekkel a futtatások közötti szüneteket
töltötték ki (egzotikus állatok fölvonultatása, csepűrágók jelenetei, akrobaták mutatványai, táncjelenetek). Az Új Róma polgárai is (hiszen romaiosznak
nevezték magukat a bizánciak is, s éppúgy sértésnek vették, ha valaki „lehellénezte” őket, mint Róma polgárai „lelatinozásukat”) 618-ig, amíg a perzsák
el nem foglalták Egyiptomot, a birodalom e régi gabonaraktárát, ugyanúgy
és ugyanolyan osztályok szerint (szegények, palotai szolgák, testőrcsapatok) kapták meg az „ingyencirkusz” mellé az „ingyenkenyeret” (az annonát),
mint a rómaiak (próbálták volna a hatóságok nem szétosztani a támogatottak
körében az „örvendetes szállítmányt”, hiszen ha csak késlekedett is, azonnal
zavargások törtek ki a nagyvárosokban!), az „ingyencirkuszba” azonban Bizáncban már sok minden nem „fért bele”, és maga a cirkuszi látványosság
is új típusú látványosságok közé illeszkedett.
A látványosságkínálat a Bizáncban egyszerre bővült is és szűkült is Rómához képest, főképpen azonban: megváltozott a minősége. Konstantinápolyban ugyanis akadtak a cirkuszinál monumentálisabb és a bizánci ember képzeletét legalább ennyire megragadó és lenyűgöző látványosságok:
mindenekelőtt a Hagia Sophia liturgikus terében,64 amely a nagy vallási
64 Arra, hogyan festett a mennyei liturgia képmásaként felfogott és kivitelezett, végső
formáját elnyert bizánci istentisztelet szemkápráztató látványossága, álljon itt egy részlet

Phótiosz pátriárka X. századi leírásából: „s ahogy egyre mélyebben hatol a szentélybe,
micsoda boldogság fogja el (ti. a templomba lépőt), és ugyanakkor micsoda nyugtalanság
és ámulat is! Mintha az égbe jutott volna, anélkül, hogy bármiféle ellenállásba ütközne,
s mint megannyi csillag ragyogja be és ejti bűvöletve a mindenfelől feltáruló sokféle szépség (...) Minden egyéb szakadatlan hullámzásban levőnek látszik innen, maga a szentély
pedig mintha forogna, mert azt, amit a néző a látvány sokoldalú változatosságának hatására,
a legkülönbözőbb fordulatok és folytonos mozgások következtében átél, a képzelet ereje átviszi
a szemlélt látványra, mintha nem saját benyomása volna, hanem a látvány tulajdonsága.” (Idézi
Viktor Lazarev: Bizánci festészet. Magyar Helikon, 1979. 79 p.)
65 „Az alattvalók kötelesek »istent megillető« tiszteletet adni a császárnak: aki színe elé
járul, annak földre kell borulnia előtte. A császárt dicsőítéssel fogadták, melynek szövegét
minden egyes alkalomra szigorúan előírták. A császár kilépése a palotából valóságos ünnepség
volt, melyre az egész város összesereglett. Rendszerint istentiszteletre ment a Nagy Palotából – gyalog vagy lóháton –, valamelyik konstantinápolyi székesegyházba. Ott különleges díszruhát öltött,
mely annyira nehéz volt, hogy az egész istentiszteletet nem is állhatta végig benne, ezért
a szertartások megkezdése után egy külön oldalhelyiségbe távozott, hogy kipihenje magát.”
(A. P. Kazsdan – G. G. Litavrin: Bizánc rövid története. Gondolat, 1961. 144. p.). A Nagy Palota udvartartásának csodáiról, a császári fogadások meghökkentő – a baszileusz félelmetes hatalmát teatralizáló – „show”-járól több nyugati diplomata is beszámolt. A legismertebb ezek közül Cremonai Liudprand – Antapodosis vagyis „Megfizetés” című, a Bizáncon
és főleg a bizánci császárokon vett elégtétel és bosszú feltett szándékával írt – történeti
beszámolójának az a része, melyben leírja, hogyan fogadta őt, mint az Itáliában akkor
(950–951) uralkodó (vagy inkább zsarnokoskodó) Berengár fiatal követét Constantinus
császár: „A császár helye előtt egy fémből készült, de aranyozott fa állott, amelynek ágai
telis-teli voltak különféle fajtájú, szintén ércből készült aranyozott madarakkal, amelyek
fajtájuk szerint különféle madárhangokat bocsátottak ki. A császár trónja pedig oly művészileg volt kialakítva, hogy az egyik pillanatban alacsonynak, majd nagyobbnak, utóbb a
magasságba emelkedettnek tűnt. A trónnak mintegy őrei szörnyű nagy, nem tudni fémből
vagy fából való, aranyozott oroszlánok voltak; farkukkal verdesték a földet, és tágra nyitott
szájukkal – amelyben mozgó nyelvet lehetett látni – üvöltést hallattak. Ebben a teremben
vezettek a császár elé úgy, hogy közben két eunuch vállára támaszkodtam. Belépésemkor
üvöltöttek az oroszlánok, és fajtáiknak megfelelő nagy zajt csaptak a madarak is, de engem sem félelem, sem csodálkozás nem fogott el, mivel minderről előre tudakozódtam
ezen dolgok ismerőinél. Miután háromszor mélyen meghajolva hódoltam a császárnak, fejemet felemeltem, és ekkor őt, akit korábban mérsékelt magasságban láttam ülni
a föld színe felett, most más ruhába öltözve csaknem a mennyezet magasságában ülve
pillantottam meg; hogy ez miképpen történt, el sem tudtam gondolni (…) A császár
ekkor személyesen egy szót sem beszélt, mert ha akart volna is, a nagyon nagy távolság
miatt ez illendően nem sikerülhetett volna; a logotheta (a „belügyminiszter” – Sz. Á.)
útján viszont érdeklődött Berengár élete és egészsége felől. Miután erre válaszoltam,
ahogy kell, a tolmács biccentésére távoztam, majd visszavittek a számomra kijelölt szállásra.” (In: Peter Classe – Cremonai Liudprand: A Nyugat és Bizánc a 8–10. században.
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ból való kijöveteleinek, hadjáratokból való diadalmas megtéréseinek összes
ceremóniájáig –, nem beszélve a csodatévő kultuszképek és ereklyék vagy
– mondjuk – az oszlopos szentek spirituális látványosságairól, amely csak
a lelki szemek előtt tárult fel. Megannyi új típusú látványosság, melyek a régi
Rómában ismeretlenek voltak.
Általánosságban azt lehetne mondani, hogy míg a római császári hatalom
mindinkább esztétikai közvetítésű lett, ezért is jelenhetett meg az istenített
császár minden nehézség nélkül a kocsihajtó sztár népszerű tömegkulturális
szerepében (s ennyiben Róma látványállama kétségkívül közelebb áll a politika modern és késő modern esztétizálásához, ahhoz a gyakorlathoz, amely
az „unalmas”, „komoly” politikát a szórakoztató tömegkultúra esztétizáló
élmény- és látványformáiban igyekszik „feloldani”), addig a bizánci császári
hatalom – a keresztény baszileosz hatalma – elsődlegesen vallási közvetítésű
volt, olyannyira, hogy még a cirkuszi kocsiverseny – a római tömegkultúra
e jellegzetes és legnépszerűbb műfaja – is vallási összefüggésbe került, kifejezetten a „Földi Krisztus” – a baszileosz – parancsára és az egyház áldásával
kerülhetett rájuk sor, a kékek és zöldek háborúskodása pedig nyíltan vallásiteológiai jelleget nyert.
Bizáncban ily módon még a látványosságok esztétikai és politikai formái
is szakralizálódtak, vagy legalábbis a vallási hit és az egyházi rituálé formáival szövődtek össze. Innen nézve például zavaró, sőt a Pantokrátor „élő
ikonjának” – az Autokrátornak – az „imidzsére” nézve súlyosan romboló
hatású lett volna, ha ő is „beszáll a ringbe” – kivetkezik Isten angyalától kapott
(!) császári öltözékéből (egyszersmind a szent hatalom viselőjének krisztusi
hiposztázisából) és beöltözik a kocsihajtók közönséges kék vagy zöld öltözékébe (annál inkább lehetett azonban az angyali „Seregek Ura” vagy az
angyalként tisztelt eunuch-hadvezérek karának vezetője, aki a csatamezőn
arat diadalt a pogányok, a barbárok, lábát – Krisztus diadalát utánozva –
a legyőzött Gonosz fejére helyezve). A római császár augustusi címe, tehát
emberfelettisége66 – héroszi, isteni-félisteni létesítő ereje – úgy nyert igazolást,

hogy a császár minden téren – háborúban, művészetben, tudományban –
bizonyította legyőzhetetlenségét, azt, hogy mindenben ő a legjobb. Bizonyos
értelemben isteni mivoltában meg kellett sokszoroznia magát. A bizánci
baszileusz azonban ilyen értelemben már nem lehetett isten – sem sok isten,
sem „az” isten –, neki Krisztus földi ikonjává, az Égi Király földi társuralkodójává kellett válnia (trónja mellett ott állt a hetoimaszia, vagyis az utolsó ítélet napján visszatérő Jézus Krisztusnak előkészített üres trónszék, a parúszia
szimbóluma), márpedig ez azt is jelentette, hogy abszolút distancia választja
el ettől a világtól, a közönséges emberek világától és ennek a távolságnak
kifejezésre kellett jutnia a baszileosz valamennyi nyilvános megmutatkozásában, minden láthatóvá válásában, ami már önmagában véve is ünnepnek,
jelenésnek, jeladásnak, csodának számított, mintha az uralkodó maga is
mindannyiszor egy másik világból bukkanna elő.
A kocsiversenyek sportlátványossága ily módon is a keresztény egyház
és állam új látványosságainak szőttesébe illeszkedett, valahogy úgy, ahogyan építészetileg a Hippodrom ékelődött a Palota és a Hagia Sophia közé.
A lelátói kékek és zöldek dichotómiája Bizáncban szintén erős vallási szí-

Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2005. 478–479 p.) Lásd. A palota liturgiájáról, ezen
belül a császári liturgia rítusairól bővebben Louis Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Bizantinológiai Intézeti Alapítvány, 2003.
66 Az „augere/augeo” (’növel, gyarapít, megtermékenyít, szaporít, fokoz’ jelentésű)
igéből származtatható „Augustus” – az istenek és szentélyek megkülönböztető jelzője
volt Rómában, és valaminek az „emberfeletti”, „isteni” voltára utalt. Az „augere” ige eredetileg kifejezetten isteneknek tulajdonított kozmikus cselekvéseket jelölt: létrehozást,

teremtést, kezdeményezést, isteni cselekvőerőt és aktivitást. Etimológiailag szintén az
augere/augeo igére megy vissza az auctor szó, mint a valamit létrehozó, megalapító, a létezést valamivel gyarapító, cselekvő szubjektum megnevezése (a műalkotást létrehozó
auctor, a „szerző” jelentésében is) és az auctoritas szó is, amely e cselekvő szubjektum
bizonyos minőségét (hatalommal, erővel való felruházottságát, befolyását, hatását, súlyát)
fejezi ki. Hasonlóképpen erre az igére mennek vissza a jóslás képességével, a jóserővel
kapcsolatos „augurium” és „augurius” vagyis „jóslás, jósjelek” és „jósló, madárjós” szavak
is. Elsőként Julius Caesar Octavianus kapta meg az „Augustus” melléknevet (cognoment),
utána pedig minden római császár. Augustus emberfeletti mivolta „istenfiúi” leszármazásából eredt: ő maga terjesztette ki a görög héroszok úgynevezett „kataszteriszmoszát” (égre
kelését, csillagok közé kerülését, csillaggá válását) egy üstökös csillag megjelenése alkalmából Julius Caesarra, akit ettől kezdve megistenült személynek – divusnak – tekintettek,
magát Augustust pedig „isten fiának”. Augustus császár egész élete a héroszok mitikus
életrajzi sémája szerint alakult, aminek az ad különös jelentőséget – más összefüggésben,
a magát „Isten Fiának” nevező Jézus felségsértô „címbitorlása” kapcsán még utalok erre –,
hogy számos ponton érintkezik Jézus életének evangéliumi elbeszélésével (a hős majdani
nagyságát már születése előtt csodajelek hirdetik; születésekor halálos veszély fenyegeti,
amelyből csak a szerencsés véletlen menti meg; anyja nem a törvényes apától, hanem
a természet törvényeit megcsúfolva, istentől fogan meg; egy jós a csillagok állása alapján
születésekor közli majdani nagyságát; pályafutását életében csodás jelek kísérik; halálát
is előjelek hirdetik, amikor pedig meghal, testi mivoltában felemelkedik az istenek
közé). Ettől kezdve minden római császár közös héroszi sorsa lett, hogy halála után égre
kelt és csillaggá válva, megistenült. (Lásd. mindehhez: Róma istenei. Gondolat, 1975. 179. p.
valamint: Sz. Sz. Averincev: Avtorsztvo i avtorityet. Isztoricseszkaja Poetyika, Moszkva, 1994.)
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nezetet kapott, még a császárok kék- vagy zöldpártisága is vallási beállítottságuktól függött. Ugyanakkor a bizánci egyház, jóllehet nem ítélte el és
nem üldözte bálványimádásként a spektákulumok összes korabeli formáját,
elég sok mindent nem engedett be az Új Rómába. Tertullianus nyilván
jóleső érzéssel hallotta volna, hogy az első keresztény államban fokozatosan
megszűnt a színjátszás, lényegében nem voltak színházak és komédiások.
A leglényegesebb különbség azonban a gladiátorjátékok betiltása volt. A bizánci Hippodromoszban nem vetettek kiéheztetett vadállatok elé elítélteket,
hadifoglyokat, szökött rabszolgákat sem (nyilván a keresztényüldözések és
a római amfiteátrumokban lemészárolt szent vértanúk még közeli emléke
is közrejátszott ebben). Konstantinápolyban elképzelhetetlen lett volna az
a történet, amelyet Ágoston örökít meg a Vallomásokban, amikor elbeszéli,
hogy fiatal tanítványa, Alypius, hogyan próbál ellenállni a véres látványosságok csábításának és hogyan válik aztán e játékok rabjává – bizonyos értelemben látványosságfüggővé – maga is67.
Az egyház más módon is jelen volt a cirkuszban: a baszileusz ugyanis a
patriárka és a papság jelenlétében kereszttel áldotta meg a játékokat. Noha
a játékokat a császár előjoga volt kihirdetni és ő is ott ült császári páholyban
a koronázási futtatásokon, és a cirkuszi pártok iránt sem volt közömbös (bár
abban már különbözött római elődeitől, hogy teológiai alapon állt a kékek
vagy a zöldek mellé), abban azonban a szó szoros értelmében ég és föld volt
a különbség köztük, hogy a baszileosz soha nem szállt arénába (még ha bolondult is a lovakért, mint például V. Konstantin, aki egyik ragadványnevét

is – „Kaballinosz”: Lómániás – e mániájának köszönhette). A Mennyben
trónoló Pantokrátor Krisztus élő ikonjaként – földi képmásaként – fölfogott,
a profanitástól abszolút distanciával elválasztott szinte időn kívüli baszileusz
tekintélyére nézve végzetes lett volna minden érintkezés a közönséges világgal. Mint az időtlen isteni hatalom reprezentálója fehérbe öltözött angyali seregétől – eunuchjaitól – körülvéve, magától Istentől kapott súlyos
aranyruhájában,68 rezzenéstelenül, már-már önnön szobraként ülte végig
a kathiszma trónszékén a versenyeket. Az isteni hatalom teatralizálásával
összeegyeztethetetlen volt, hogy egyszer csak a kocsihajtók öltözékében
jelenjen meg odalenn, a cirkusz porondján mérje össze Istentől eredeztetett
erejét holmi kocsihajtó suhancokével69. A keleti keresztény uralkodó Krisz68 A császári díszruha és korona legendáját Konsztantinosz Porphürogennétosz híres
A birodalom kormányzása című fiához címzett intelmeiben (immár merőben praktikus
jótanácsként: hogyan kell kitérnie majdan Romanosznak a nomádok „idétlen kérései és
orcátlan követelései” elől, ha netán a császári öltözékből, koronákból vagy díszruhákból
kérnének maguknak) így foglalja össze: „Ezeket a díszruhákat és koronákat, melyeket ti
fejdísznek neveztek, nem emberek készítették, nem is emberi mesterkedés eszelte ki vagy
csinálta azokat, hanem, amint a régi történelem titkos könyveiben írva találjuk, amikor
az Isten ama Nagy Konstantínt, az első keresztény uralkodót császárrá tette, ő küldte
neki angyala útján ezeket a díszruhákat és koronákat (…) és megparancsolta neki, hogy
helyezze ezeket az Isten nagy és szent székesegyházába, amelyet éppen az Isten lényegében rejlő bölcsességnek nevéről Ajía Szofíának (ismertebb átírással: Hagia Szophiának
– Sz.Á.) neveznek, és hogy ne öltse fel azokat mindennap, csak amikor az Úrnak nagy
nyilvános ünnepe köszönt be.” (Bíborbanszületett Konstantín: A birodalom kormányzása.
Lectum Kiadó, Szeged, 2003. – Moravcsik Gyula fordítása.)

67 „Odaérkeztek, és letelepedtek az ülőhelyeken, már ahol éppen lehetett. És akkor
iszonyú gyönyörűségben lobbant lángra minden, Alypius lezárta szeme ablakát. Lelkének
is tilalmat szabott, hogy ilyen förtelmekre rá ne vetemedjék. Bárcsak fülét is jól betömte volna. Az egyik küzdelem során ugyanis, midőn beléje hasított az egész tömeg őrült
zsivaja, rajta is erőt vett a kíváncsiság. Fölnyitotta szemét, bár arra készen volt még, hogy
akármi legyen, de ő legyőzi és megveti ezt a látványt. És lelkét súlyosabb seb ütötte át,
mint annak testét, akit látni szeretett volna. Nyomultabban elesett amannál, kinek elestén fölzúgott a lárma. Fülébe dübörgött ez a zsivaj és fölfeszegette szemét, hogy azon
keresztül sebesítse meg és terítse földre inkább csak merész, mint erős lelkét. (…) Midőn megpillantotta a vért, ugyanakkor hörpintett az embertelenségből is, és nem fordult
el, hanem merően odanézett. Belekósolt már az őrjöngésbe, bár erről maga sem tudott.
Örömet talált a förtelmes küzdelemben, és a vérengző gyönyörtől megrészegült. Nem az
volt már, mint belépésekor. Csupán egy volt az őt is magával sodró tömegből. Méltó társa
volt immár mindazoknak, akik őt magukkal idáig cipelték. Mi kell még egyéb? Nézett,
üvöltött, toporzékolt. Erről a helyről esztelenséget hurcolt magával, és ez újra meg újra
visszatérésre ösztökélte őt.” (Aurelius Augustinus: Vallomások. Gondolat, 1982. 163. p.)

69 325-ben I. Konstantin uralkodásának – írja Szergej Averincev – huszadik évfordulóján pompás ünnepségeket rendeztek, amelyekre az uralkodó az egyházi méltóságokat
is meghívta (akkoriban ez még egészen új dolognak számított). Euszebiosz így számol
be erről: „Nem volt nehéz úgy tekinteni mindezt mint Isten királyságának ikonját”.
Ammianus Marcellinus latin történetíró úgy jellemzi Konsztantinosz császár ritualizált
viselkedését, mintha egy szobor, vagyis egy szent és örök képmás – hierosz tüposz – megvalósítása vagy színrevitele lett volna: olyan volt ő, „akár egy ember szobra” – „tamquam
figmentum hominis”. Mintha Konsztantinosz körültekintően mindenféle esetlegességtől megszabadította és megtisztította volna megjelenését az emberek előtt: „Akárha egy
ember szobra lett volna, meg sem rezzent, amikor hintójának kereke nagyot zökkent,
nem köpködött félre, nem vakarászta és nem fújta ki az orrát, senki nem látta, hogy kezét akárcsak megmozdította volna. (...) Soha senki nem látta emberek előtt orrot fújni
őt vagy kiköpni, vagy hogy arcának egyetlen izma is megrezzent volna.” (Idézi Szergej
Averincev: Poetyika rannyevizantyijszkoj lityeraturi. Moszkva, Coda, 122. p.) Így kell viselkednie annak az uralkodónak, aki ugyan bűnös ember csupán, de a szimbolikus jelentések síkján, méltósága és rangja szerint Isten transzcendens nagyságát reprezentálja.
Az autokrátor a Pantokrátor (azaz Jézus Krisztus) ikonja. Ugyanígy a Szent Palota
a Mennyek Országának ikonja. A fehérbe öltözött udvari eunuchok pedig a mennyei ud-
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tus-követésének, majestasának – legalábbis a IX–X. századtól kezdődően
– vajmi kevés köze volt a római császárok istenségéhez,70 az emberré lett
Isten ikonjának az emberfölötti hérosz alakjához, a metamorfószisznak az
apoteózishoz, a teószisznak a kataszteriszmoszhoz. Egy magát az ember

hús-vér testiségéig, szolgai alakjáig, a kínhalál gyalázatának és gyötrelmének
elviseléséig lealacsonyító Isten képzete a római császárok istenképzetével
tökéletesen összeegyeztethetetlen lett volna. Elég elképzelni egy pillanatra, mi lett volna a véleménye Augustusnak, Tiberiusnak vagy Nérónak
arról a római császárról, aki – rituálisan megismételve az önmegalázkodás
nagy krisztusi cselekedetét – minden évben Húsvét előtt, a Hagia Sophia
székesegyházban ünnepélyesen megmossa a város tizenkét legszegényebb
lakójának lábát!
De a legfontosabb különbség Róma és az Új Róma között mégis a cirkuszpártok vallási átszíneződésében mutatkozott meg. A VI. századi bizánci kékek és zöldek ellentéte – a fellángoló teológiai-zsinati viták ezek
közvetlenül politikai implikációi és a császári hatalom teológiai és egyházi
kérdésekben játszott döntőbírói állásfoglalásai nyomán – Bizáncban egyszerre öltöttek politikai és teológiai színezetet. A kékek (venetoi) voltak
a „khalkédoniak”: ők a Khalkédoni zsinat Hitvallása alapján álló ortodoxia
(és így általában a császári hatalom) védelmezőiként léptek fel és szálltak
szembe a monofizita eretnekséget képviselő – ergo: „földhözragadt” – zöldekkel (praszinoi). (Sajátos módon éppen ez a szőrszálhasogatásnak ható
teológiai vita mutatja meg, hogy alapját nem annyira a hit kérdésében elfoglalt ellentétes álláspontok képezték, mint inkább a kékek és a zöldek tábora
között meghúzódó mély szociális – vagyoni-hatalmi és kulturális-habituális
– különbség és ennek politikai manipulálása. Ugyanakkor mégsem a puszta
véletlen műve, hogy míg a monofizitizmus már-már rusztikusan egyszerű
teológiai tanítása mellett a népi rétegek, a szociális és vagyoni „lent” állt ki,
addig az egylényegű háromszemélyű Isten és a szétválaszthatatlan és ös�szekeveredés nélküli két természet kifinomult dogmáját az arisztokratikus
hatalmi és vagyoni „fent” képviselte.)
A kereszténnyé lett birodalom egyik legszembeöltőbb paradoxona, hogy
míg az Egyház tiltására az emberölés véres látványosságának, a gladiátorjátéknak Konstantinápolyban véget vetettek (nyilvános kivégzéseket azért
elég gyakran tartottak a cirkuszban,71 noha ez esetben a „rettenet színháza”

vartartás tiszta fénybe öltözött, a nemiség osztottságát nem ismerő angyali szolgáló rendjeinek és karainak tükörképei, „földi angyalok”, ahogyan az angyali életmódot folytató
szerzetesek is azok az Egyházban. Anna Komnena így emlékezik vissza atyjára, Alexioszra
és anyjára Eirénére az Alexiászban: „Alexios nem volt túl magas ember, de alakja tökéletes
harmoniában volt. Lehet, hogy állva nem keltett csodálatot a körülállók között, ám amikor
császári trónusán ült, a szeme félelmes lángokat lövelt, akkor fényben úszó arca valósággal sugárzott. Sűrű szemöldöke kétfelől szétívelt, a félelmes, de mégis lágy tekintet élesen
szegeződött rád, a szem rendkívüli ereje, a fenséges homlok, a sötétebbszínű arcbőr egyszerre félelmet és bizalmat támasztottak abban, aki láthatta. A vállak szélessége, a két hatalmas kar, a domború mellkas, szóval mindaz, ami egy hérosz külső jellemvonása – mindez
megvolt nála, hogy elragadtassa s örömmel töltse el a tömeget. (…) Iréne (Eiréné)…
valósággal szobornak látszott, mely a szépség fényében tündöklik, a báj élő oszlopa lehet.
Keze, melyet csak csuklójáig hagyott fedetlenül, a mozdulat gráciájával kísérte szavait
s olyan volt, mintha művész keze elefántcsontból faragta volna ki a kézfejet s az ujjakat…”
(Komnena Anna: Alexias. Officina Könyvtár 53/54. 1943. – Passuth László fordítása.)
70 A római császár istenként való tisztelete – attól kezdve, hogy Augustus a szenátussal
istenné avattatta Julius Caesart, hogy fölvehesse az „Isten Fia” hivatalos címet – általános
lett a birodalomban. Divus Juliusnak számos templomot is emeltek, de kaphattak templomot az élő császárok is, akik ettől kezdve mind jogosultak voltak az „Isten Fia” címre.
(A Jézusra Pontius Pilatus által kimondott halálos ítélet fő oka is – mint azt a keresztre
erősített causa poenae-t megjelölő híres titulus szövege is tanúsítja – a kettős „címbitorlás”
lehetett, hogy egyrészt a „zsidók királyának” mondotta magát, és ezzel felségsértést követett el, hiszen kétségbevonta a római császár által kinevezett király legitimitását, másrészt „Isten Fiának” mondotta magát, vagyis elbitorolta az erre címre egyedül jogosult
római császár – akkor Tiberius – címét.) Az ún. priénei felirat, amely szerint Octavianus/
Augustus születésével új világkorszak vette kezdetét, a császár születésének napját „minden dolog kezdeteként”, euangelionként (örömhírként) ünnepli, mert: „az egész világot
megváltoztatta, újból felegyenesítette, ami szétesőben volt és pusztulásnak indult, sőt
a világ maga is a megsemmisülés útjára került volna, ha nem született volna a mindenség
szerencséjére Caesar”, ha az isteni gondviselés nem küldte volna el „nekünk és utódaink
javára megváltóként (szótér) Augustust, aki véget vetett a háborúknak és a mindenséget
újjá rendezte”. (Idézi Kovács Károly: Hellenizmus. Róma, zsidóság. É.n. 170. p.) A római
császár istenítésének kultusza alighanem Caligulában érte el tetőfokát, aki „megbízást
adott, hogy a vallásos tisztelet és művészi megmunkáltság tekintetében leghíresebb istenszobrokat, így az olympiai Zeusét is, hozzák el Görögországból, s fejüket levéve helyébe
az övét tegyék, a Palatium egyik szárnyát pedig a Fórumig meghosszabbíttatta, s Castor és
Pollux templomát a palota előcsarnokává alakítva, gyakran odállt a két testvéristen közé,
s imádtatta magát harmadikként az oda betérőkkel; néhányan Iuppiter Latiaris néven köszöntötték is. Külön templomot emelt önmaga istenségének, papokkal és nagy gonddal megválasztott áldozatokkal. Életnagyságú aranyszobra ott állt a templomban, mindig
olyan ruhában, amilyet maga viselt aznap.” (Suetonius: A Caesarok élete, i.m. 179. p.)

71 Nem hiányzott teljesen a teatralizált kivégzés az eredeti római cirkuszból sem, csak
ott valóban elsősorban látványosságul (nem annyira elrettentésül) szolgált, és többnyire
a birodalomszerte üldözött keresztények megkínzatását és kivégzését foglalta magában.
Olyannyira, hogy az első római vértanúk – közöttük Péter és Pál – ünnepe éppen ahhoz
a rettenetes mészárláshoz kapcsolódik, amelyre Néró „kertjeiben”, illetve cirkuszában került sor, nem sokkal az elhíresült és a város nagy részét – köztük a Palatiumot és a császári
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már nem a tömeg esztétikai gyönyörködtetésére szolgált, hanem az elközelgő
isteni igazságszolgáltatás teatralizálására – azaz: színrevitelére – és a rettenetes, azaz numinózus baszileuszi hatalom reprezentációjára72), addig a kékek
és zöldek között megállás nélkül folyó véres csatározások és a hatalommal
való összecsapásaik olykor halottak ezreivel és tízezreivel borították a cirkusz porondját. A népet ingyenlátványossággal és ingyenkenyérrel jóllakató
Rómában a nagy „tömegkulturális törzsek” – a kékek és a zöldek – Caligula,

Néro vagy Claudius alatt mindig készek voltak elagyabugyálni egymást,
de nem követtek el nap mint nap véres gyilkosságokat egymás ellen, és
nem keveredtek polgárháborúba egymással, ami pedig talán még ennél is
fontosabb: egyetlenegyszer sem fogtak össze a hatalmon lévő császár megdöntéséért. Igaz, a Circus Maximus soha nem lett a római császári hatalom
olyan kiemelt fontosságú reprezentációs politikai tere, amilyen a keresztény
baszileuszé volt Konstantinápolyban a Hippodrom:
„Két életpólus uralkodik az egész Bizáncon: a Hagia Sophia és a cirkusz.
A kettő között középen áll a »Szent Palota« (…) Már az uralkodó trónra
lépése is két ellentétes előjelű ünneppel kezdődik: az egyik a koronázás
a Hagia Sophiában, a másik a futtatás a Hippodromban. A felkent (mármint
a felkent császár73 – Sz.Á.) úgy áll az örökkévalóság aranyos kupolatojásában, mint aki több az embernél, egy változhatatlan létnek képmása; amikor
elhagyja az örökkévalóság kupolatojását, akkor keletkezés és elmúlás tarka
óriástojása, a cirkusz fogadja be, ahol a quadrigák száguldanak át a célon,
hogy mindig újra visszatérjenek a kiindulóponthoz, az élettől a halálig tartó, látszólag hiábavaló és mégis olyannyira izgató rohanásban, mert hiszen
a hippikus játékok ősrégi kultikus jelentősége ebben áll. (…) A palota egyik
végét szabad árkádok és paradicsomkertek kötik össze egyrészt a Hagia
Sophia aranytojásával, másrészt pedig a tárnák, folyosók és csigalépcsők
egész bélrendszere köti össze a palota másik végét a cirkusszal, jobban
mondva annak császárpáholyával, a kathizmával. Hídfő gyanánt mered bele
a páholy, az exkluzív császári palota utolsó kiágazása az ijesztő csőcselékoválisba, ahol az emberhegy szélesedő gyűrűkben nyomul felfelé, mindig
készen arra, hogy lávát okádjon. Ebben a páholyban is ott állt a trón, a császár sok trónja közt a legveszélyeztetettebb. Erről a trónról beszél mindjárt
megkoronáztatása után a baszileusz a néphez, és később is onnan hirdeti

házat is – elpusztító tűzvész után, s amelyről Tacitus is beszámol (nem elképzelhetetelen,
hogy a fiatal római keresztény közösség feje, Péter apostol is e cirkusz porondján lelte
halálát, de bizonyosan Néró uralkodása alatt): „…nem akart távozni az a gyalázatos hie
delem, hogy parancsra tört ki a tűzvész. Ezért a híresztelés elhallgattatása végett Nero
másokat tett meg bűnösnek, és a legválogatottabb büntetésekkel sújtotta azokat, akiket
a sokaság bűneik miatt gyűlölt és Christianusoknak nevezett. (…) Így hát először azokat
fogdosták össze, akik ezt (a gyújtogatást – Sz.Á.) megvallották, majd az ő vallomásuk
alapján hatalmas sokaságra nem is annyira a gyújtogatás vádját, mint inkább az emberi
nem gyűlöletét bizonyították rá. És kivégzésüket még csúfsággal tetézték, hogy vadállatok bőrébe burkoltan kutyák marcangolásától pusztuljanak, vagy keresztre feszítve, és
mikor bealkonyodott, meggyújtva éjszakai világításul szolgáljanak. Nero a kertjeit ajánlotta
fel e látványosság céljára, és cirkuszi játékokat rendezett, amelyen kocsisruhában a nép közé vegyült,
vagy kocsira szállott.” (Évkönyvek, XV. 44. In: Tacitus Összes Művei. Második kötet, Európa Könyvkiadó, 1980. 420. p. – Borzsák István fordítása. Kiemelés – Sz.Á.) A régészeti
kutatások által részben igazolt hagyomány szerint Nagy Konstantin Néró cirkuszát leromboltatta és bazilikát építtetett fölé, vagy legalábbis „a cirkusz közelében” („in circo”),
melynek maradványait a Szent Péter bazilika alatti ásatások során tárták fel. Ilyenformán az államvallássá emelt kereszténységet szimbolizáló szent hely építészetileg mintegy
„felülírta” az istentelen és szentségtörő pogány helyet, az igaz hit helye a vérszomjas csőcselék
szórakozásának helyét, méghozzá oly módon, hogy az ott zajló mészárlás áldozatait szent
vértanúkként (mártírokként) értelmezte át, akiknek Krisztusért kiontott vére és türelmesen viselt testi szenvedése a cirkusz helyét eleve tiszteletre méltóvá, megszentelt hellyé
tette, olyan hellyé, amelynél keresve sem lehetett volna jobb helyet találni keresztény
templom építése számára. (Lásd erről bővebben: Engelbert Kirschbaum SJ: Az apostolfejedelmek sírjai. Szent István Társulat, 1987. 14–25. p.; Vö. Euszebiosz Egyháztörténete.
Ókeresztélny Írók IV. Szent István Társulat, 1983. 91–91 p. II. 25.5.)
72 Elég e tekintetben talán az V. Konsztantinosz (az utóbb, a „Kopronümosz” – „Trágyanevű” – ragadványnéven elhíresült ikonoklaszta császár) által a Hippodromoszban
rendezett nagy megtorlási-megszégyenítési ceremóniára utalni, amelyet Teophanész
örökít meg Khronographiájában – ekként: „Amikor lóversenyt rendezett, Artavaszdoszt
(akit rokonai és a pátriárka segédletével császárrá kiáltottak ki és meg akarta dönteni
Konsztantinosz hatalmát – Sz.Á.) fiaival és társaival együtt megkötözve a Diipionon keresztül bevezettette (majd megvakíttatta őket – Sz.Á.); köztük volt Anasztasziosz, a törvénytelen pátriárka is. Őt nyilvánosan megkorbácsolták, és hátrafelé szamárra ültették (ez
az inverzió nyilvánvaló célzás a pátriárka antikrisztusi mivoltára vagy legalábbis a Ros�szal való cimborálására – Sz.Á.) aztán a versenypályára is bevezették és körbevitték.” (In:
A bizánci irodalom kistükre. Európa, 1974. 107. p.)

73 A „felkenés” és a „sacra potestas” problémájáról lásd többek között: Luis Bréhier:
A bizánci hatalom intézményei. Bizantinológiai Intézet Alapítvány, 2003. 14–24. p.; Peter
Classen: Nagy Károly, a pápaság és Bizánc – A karoling császárság megalapítása. In: Peter Classen
– Cremonai Liudprand: A Nyugat és Bizánc a 8–10. században. Bizantinológiai Intézet
Alapítvány, 2005. 118-158 p.; Marc Bloch: Gyógyító királyok. Osiris Kiadó, 2005. 188-236.
p.; Szuromi Szabolcs Anzelm O. Praem.: A „szent hatalom”-ról és gyakorlásáról alkotott koncepció sajátosságai 1073 és 1303 között. In: Hatalom, legitimáció, ideológia. Szerk. Gedő Éva és
Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest, 2007. 58–67. p.; Bilder der Macht in Mittelalter
und Neuzeit. Byzanz – Okzident – Rußland. Herausgeben von Michail Bojcov und Otto
Gerhard Oexle. Göttingen, 2007. (Ugyanez oroszul: Obrazi vlasztyi na Zapagye, v Vizantyii
i na Ruszi. Szrednyije veka – Novoje vremja. Moszkva, Nauka, 2008.)
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ki a fontos eseményeket; a parlament közvetítő közege nélkül csapódnak
a nép hullámai a szabadság színterén a majdnem védtelen császárhoz. Néha
össze is csapnak feje fölött a hullámok, mert a forradalmak legtöbbször
a cirkuszban törnek ki. Nemcsak tréfás jelenetek és játékok folynak le itt,
hanem kínzások és kivégzések is. Bár a világ ura egy könnyen védhető
csigalépcsőn és a folyosók bélrendszerén át elérheti testőrökkel megtömött
palotáját, az ilyen gyávaságot nagyon zokon veszik tőle.”74
Az is komoly eltérés Rómához képest, hogy a bizánciak szemében
– különösen az V–VI. századtól – a cirkuszi kocsiversenyzőnél is rajongottabb hősnek – magasabb rendű látványosságnak! – számított a szent
életű szerzetes-aszkéta (különösen az oszlopos szent), akinek megérintése
(avagy már puszta látása: szemmel érintése) is elegendő volt a hívő csodás
gyógyulásához, közbenjárása pedig elengedhetetlen az üdvösség elnyeréséhez.75 (Mint ismeretes a „megtestesült Ige”, a hús-vér alakot öltött,
tehát láthatóvá lett Igazság – a mindent vizualizálni igyekvő hellenisztikus kulturális hagyománnyal teljes összhangban, de a „saját szememmel
akarom látni Istent” népi igényére is válaszolva – a keleti ikon- és ettől
elválaszthatatlan ereklyekultusz krisztológiailag igazolt szemléleti alapja
lett.76)
Ahogy a bizánci államot a baszileoszban és a patriárkában megszemélyesült és szemlélhetővé vált politikai és szakrális hatalom „harmonikus”
összefonódásának (a „szümphoniának”) az eszménye határozta meg és ahogyan a császári Szent Palota építészetileg kapcsolta össze a Hippodromot

a Hagia Szophiával, úgy kapcsolódott össze a bizánci főváros mindennapi
társalgásában a két nagy beszédtéma: a régi Róma témája, vagyis a futtatások,
a kocsihajtók és a lovak; és az Új Róma témája: a híveket végletesen megosztó vallási kérdések körül föllángoló teológiai-dogmatikai viták: „Mindenhol,
kunyhókban, utcákon, piacokon és keresztutakon nyüzsögnek az emberek,
akik megfoghatatlan dolgokról beszélnek – írja Nüsszai Gergely püspök
a IV. században. – Ha azt kérdezem, hány obulust kell fizetnem, a meg
születettről és a nem-születettről szóló bölcsességgel felelnek. Ha azt
akarom tudni, mennyibe kerül egy kenyér, azt kapom feleletül: az atya
nagyobb, mint a fiú. Most azt kérdezem, készen van-e már a fürdő, és
a felelet így hangzik: a fiút a semmiből teremtették.”77
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75 „Elterjedt a hit, hogy a szentek fizikai távollétük ellenére is jelen vannak képmásaikban.
Ezeket általában olyan kicsiny, hordozható táblácskákra festették, amilyeneken hagyományosan a hősök, a személyes jótevők és szeretett rokonok emlékét örökítették meg. Egy as�szony, akit az 550-es években az ifjabb Simeon Antiochia mellett meggyógyított, otthonában
elhelyezte a szent képmását. A kép, »elboríttatván a szentben lakozó Szentlélek által«, csodákat
kezdett művelni. Mindez a ház nők által lakott részének bizalmas légkörében történt, sok
mérföldre attól a dombtetőtől, amelyen Simeon élt. Az egyik asszony azért kereste föl a házat,
hogy kigyógyuljon tizenöt éve tartó betegségéből: Ezt mondta magában: »Ha csak a képmását
látom, már meg vagyok mentve.” – írja Peter Brown Az európai kereszténység kialakulása című
monográfiájában (Atlantisz, 1999. 237. p. – Kiemelés – Sz.Á.)
76 Lásd erről bővebben: Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Osiris, 2003.;
Christoph Schönborn: Krisztus ikonja. Holnap Kiadó, 1997.; p. A. Uszpenszkij: Az ikon
teológiája. Kairosz – Paulus Hungarus, 2003. Hans Belting: Kép és kultusz. Balassi Kiadó,
2000.; Szakrális képzőművészet a keresztény ókorban I–II. (Forrásgyűjtemény – Összeállította: Bugár M. István), Paulus Hungarus – Kairosz Kiadó, 2004.

A Cirkusz mint „népi parlament”
A konstantinápolyi „cirkusz” abban is eltért római előképétől, hogy
a Hippodromnak a Palotával való kapcsolata különleges tekintélyt és sajátos – Rómában még ismeretlen – funkciót biztosított számára: a császári
hatalom reprezentációjának mind fontosabb színterévé vált. A császár egyenesen a Palotából érkezett titkos folyosókon a Hippodromba, a nézőtértől
elválasztott császári „páholyfülkébe”, az úgynevezett „kathiszmába”, itt nézte
végig a látványosságokat, császárrá emelése után itt fogadta a nép üdvözléseit, kikiáltója útján pedig innen közölte a néppel egy-egy döntésének okát.
A Hippodrom tehát az V-VI. században egyfajta nem-formális népi parlamentként, a közvélemény fórumaként, politikai és vallási véleménykülönbségek és
hatalmi ellentétek kifejezésének és levezetésének csatornájaként is működött
és a két nagy párt – a kékek és a zöldek –, az úgynevezett démoszok egy ideig
valóban képesek voltak befolyásolni, féken tartani, sőt olykor meghátrálásra
is késztetni egy-egy sarkalatos kérdésben a császárt, illetve a kormányzatot.
„Mint Rómában, a Hippodrom itt is lényegében a kocsiversenyek lebonyolítására szolgált, s mint a birodalom összes hippodromában, Konstantinápolyban is megszerveződött a Circus Maximusban egymással vetélkedő
négy párt (factiones, meré), s ezek ugyanazokban a színekben küzdöttek:
77 Idézi: Sir Galahad: Bizánc, é.n. 132. p. A szóban forgó vitákról lásd bővebben többek
között: Jean Meyendorff: Krisztus az ortodox teológiában. Osiris, 2003. (Odigitria Könyvek)
Christoph Schönborn: Krisztus ikonja. Holnap Kiadó, 1997.; André Grabar: L’iconoclasme
Byzantin. Flammarion, 1984.; Perczel István: Isten felfoghatatlansága és leereszkedése – Szent
Ágoston és Aranyszájú Szent János metafizikája és misztikája. Atlantisz, 1999.
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a factio russata (vörös) a factio prasinával (zölddel) szövetkezett, a factio albata
(fehér) pedig a factio venetával (kékkel). Így két rivális párt jött létre, s közöttük oszlott meg a nép, amely kedvenc pártjának színét tűzte ki zászlóul.”78 De
a pártok Bizáncban nem csupán a játékok lebonyolítására szakosodott vállalkozások, sportegyletek voltak, nagyszámú személyzettel – kocsiversenyzőkből,
lovászinasokból, mesteremberekből, lóápolókból, orvosokból, énekesekből
–, és nem is csak hatalmas szurkolótáborok, melyeknek politikai színezetet
adott az a szokás, hogy „mindegyik császár trónra lépésekor pártját fogta egyik
vagy másik cirkuszi csoportosulásnak”,79 és mivel a kocsihajtóversenyeket csak
a császár kifejezett parancsára lehetett megrendezni, „a játékok olyan jelleget
öltöttek, mintha államügyek lennének”80. Konstantinápolyban a Hippodrom ezen kívül még „a közélet grandiózus színpadává” is vált: „Itt tartották
– mint Louis Bréhier írja – a császárkoronázásokat. Különösen a császárok
diadalmeneteinek lett a színterévé, akik győztesen tértek meg hadjárataikból.
Nyomukban pedig a foglyok csapatai és a zsákmánnyal megrakott szekerek
haladtak. Egyes uralkodók gyakran itt tartották a nagy gyűléseket, hol azért,
hogy akaratukat közöljék a néppel, hol azért, hogy esküjét vegyék, hol fontos
ügyekben ítélkezzenek. Hol meg azért, hogy nyilvános kivégzéseket hajtsanak
végre. Ezek a szokások oda vezettek, hogy a Hippodrom alkalmat adott a népnek arra, hogy kifejezésre juttassa a hatalom iránti érzelmeit, még gyakrabban
pedig kritikáit és elégedetlenségét. (…) Az biztos, hogy gyakran, különösen az
5–7. században számos véres lázadás tört ki a Hippodromban, melyek közül
az 532-es Nika-felkelés volt a legsúlyosabb. E felkelések zöme azzal kezdődött, hogy vita támadt a cirkuszi pártok között, vagy a pártok összeütközésbe
kerültek az eparkhosz (városi praefectus – Sz. Á.) hatalmával.”81
De új vonás volt az is, hogy a kékeket és zöldeket Konstantinápolyban
(akárcsak a Kelet többi birodalmi nagyvárosában: Antiokhiában, Alexandriában) egyszerre nevezték pártoknak (meré) és démoszoknak (démoi),
Konstantinápoly különféle – jómódú és szegényebb – városnegyedeihez
kapcsolva őket (a démoszok a görög városok régi területi beosztási alegységei, körzetek vagy kerületek voltak), ami arra vall, hogy a pártok között

Bizáncban szociális, politikai, sőt vallási különbségek is voltak. Nem véletlen, hogy az 562-es felkelés után „a kékek az arisztokrata külvárosban
fekvő Blakhernai-templomba menekülnek, a zöldek pedig az Aranyszarv
partján fekvő, egyszerű nép lakta ipari negyedben levő Szent Euphemiatemplomba”82.
A kékek és zöldek közötti megoszlás ebből a szempontból Bizáncban is
az ősi szimbolikát tükrözi: a szociális „lent” (plebejusok) a föld-színnek felel
meg, a szociális „fent” (arisztokrácia) pedig az ég-színnek. Láttuk, hogy már
a császárkori Rómában is, „az arisztokráciát leginkább gyűlölő császárok,
mint Caligula, Nero, Domitianus és a többiek mind a zöldeket kedvelték”83. A kékeket végső soron a vagyonos társadalmi osztályok pártjaként,
a zöldeket pedig a szegények pártjaként lehet jellemezni Bizáncban. Ennek
a szociális színezetű ellentétnek a párját meg lehet találni a korabeli (VI.
századi) Rómában I. (Nagy) Theodorik uralkodása idején, ahol az egymással vetélkedő kékek és zöldek ugyancsak a tehetős és a szegény osztályok
pártjaivá váltak és a szociális ellenszenv vagy gyűlölet az ô összecsapásaikban
is jelen volt.84
Bizáncban a társadalom két pólusa közti különbség idővel karakterisztikus vallási és politikai különbségekkel is kiegészült. A kékeket az arisztokrácia privilegizált helyzete összekötötte a Palota hatalmával, a császárok általában többet elnéztek és megengedtek nekik.
Ha mégis szembefordultak valamelyik császárral, rendszerint azért,
mert sokallták a rájuk kivetett adóterheket, fellázadtak privilégiumaik megnyirbálása, a császári hatalom birtokokat és vagyonokat
kisajátító önkényeskedései ellen. A zöldek lázadásait ettől eltérően
legtöbször az annona – az ingyenkenyér – szétosztásának késlekedése vagy elmaradása és még ennél is gyakrabban a kékek véres túlkapásainak, gyilkosságainak, önkényeskedéseinek megtorlatlansága,
a császári elnézés váltotta ki (a Nika-lázadás is ezzel kezdődött).  
A démoszoknak – a római cirkuszpártoktól eltérően – számos olyan
funkciójuk volt, amelyeknek semmi közük nem volt a Hippodromban zajló
kocsiversenyekhez: végső soron különféle katonai-védelmi és municipiumi

78 Louis Bréhier: A bizánci birodalom intézményei. Bizantinológiai Intézet Alapítvány,
2003. 197. p.

82

79 I. m. 198. p.

83 I. m. 200 p.

80

84 Lásd erről E. Condurachi: Factions et jeux de cirque à Rome au début du VIe siècle. Revue
historique du sud-est européen, 1941 (XVIII. vol.) 95–102. p.
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feladatokat láttak el. Részt vettek 413-ban a Nagy Fal építésében (majd
447-ben helyreállításában) és a barbárok rajtaütésszerű betöréseivel szemben védelmezték a várost. A császári hivatalnokokkal szemben pedig a nép
védelmezőiként léptek fel és olykor – félretéve az ádáz ellenségeskedést –
a két párt koalícióra is lépett egymással a császári hatalommal szemben
(mint 532-ben Jusztinianosz vagy 602-ben Maurikiosz alatt). Egészen
a démoszok politikai hatalmának megtöréséig – Hérakleiosz megkoronázásig – minden bizánci császárnak kijutott a zöldek és a kékek felkeléseiből, zavargásaiból. A központi hatalom, az autokrácia többször megpróbálkozott a démoszok előidézte anarchia felszámolásával, de a démoszokat
megtörni először Hérakleiosz császárnak sikerült csak. „Amikor minden a
megszokott kerékvágásban haladt, az, hogy a baszileusznak el kellett magát
köteleznie az egyik párt színei mellett, a másik pártot szükségképpen ellenzékbe kényszerítette. A démoszok intézménye állandósította az anarchiát, s volt
abban némi ellentmondás, hogy a municipiumi szolgálatokat és a város védelmét két,
egymással versengő pártra bízták, melyek szüntelen viszályai a hatalomnak magát
a létét vonták kétségbe – írja Bréhier. – Mondhatjuk, hogy az Arkadiosztól
Hérakleioszig eltelt három évszázad alatt egyetlen uralkodó sem úszhatta
meg, hogy egyszer vagy akár többször is fel ne lázadjanak a démoszok (…)
A démoszok anarchikus rendszerét a saját túlzásaik temették maguk alá.
Szörnyű polgárháború kezdetét jelentette Maurikiosz bukása, akit elárultak
az általa kegyelt zöldek, és méltatlanul kigúnyolt mindkét párt, a háború
pedig Phókasz egész uralkodása alatt (602–610) tartott, és lángba borította
az egész birodalmat. A praszinoszok és a venétoszok nemcsak az összes
városban ütötték-verték és öldösték egymást, ahol volt hippodrom, hanem
a legeldugottabb keleti tartományokban is, amint erről azok a feliratok tanúskodnak, amelyeken a két párt azzal fejezte ki gyűlöletét, hogy bosszúból
irgalmatlanul kivakarta ellenfelei nevét, csakhogy a magáét írhassa a helyébe. Konstantinápolyban Hérakleiosz győzelme a zöldek átpártolásának
volt köszönhető, mert otthagyták Phókaszt, és üldözték a kékeket. Három
nappal Hérakleiosz megkoronázása után a kékek zászlaját Phókasz képeivel
együtt elégették a Hippodromban. A vesztes párt számára ez valóságos katonai
lefokozással ért fel.”85
Ettől kezdődően veszítették el a démoszok addigi önállóságukat. Teljesen betagolódtak a palotai hierarchiába (a démoszok városi szekcióját

képviselő démarkhoszok a hivatalok ötödik rendjét képezték, a külvárosi
szekciók pedig a császári gárda alakulatai alá lettek beosztva). A két pártnak
megmaradt a helye a cirkuszban, de megszűnt a hatalmi politikában, vagyis
mindinkább a palotai ünnepségeken való részvételre korlátozódott, merőben reprezentatív jellegű lett. A kékek és a zöldek adtak nevet a trónörökösnek, ők vezették a nászszobába a császári párt, ők siettek szerencsét kívánni
a császárnének újszülöttjéhez. Ha külső ellenség fenyegetett, akkor a kékek
és zöldek polgárőrséggé szerveződtek és a városnak azt a részét védelmezték,
amellyel hagyományosan azonosították magukat (a kékek az egyik nagy,
előkelőbbek lakta városnegyedet, a zöldek a kikötőket). Herakleiosz császár
uralkodásától kezdődően mindenestre megszűnt a démoszok polgárháborús kvázi-párt szerepe, amely a központi hatalmat összeomlással fenyegető
zűrzavar szüntelen forrása volt: a kékek és a zöldek „egyre inkább díszőrséghez kezdenek hasonlítani, amely emeli a palotai ünnepek fényét, és
meghatározott napokon megjelenik, hogy éljenzéssel köszöntse a császárt”.
Ezekre a fogadásokra a Nagy Palotában külön szökőkúttal díszített udvart
(phiálét) építettek előbb a kékek, majd a zöldek számára is. „Azután nyoma
vész a démoszok tevékenységének, a 14. században azonban még megemlítik őket. Azokon az ünnepélyes szertartásokon, ahol a császár diadémot
(sztemmát) visel, a város négy arkhónja kíséri, akik nem mások, mint az
ókori cirkuszi pártok vezetői.”86

A démoszok közötti összecsapások színtere nemcsak a cirkusz volt, hanem az utca is, egyáltalán minden színhely, ahol érintkezésbe kerülhettek egymással. Egy biztos: a császárellenes hippodrombeli lázadások nem
a játékok ideje alatt törtek ki, és az a párt indította őket, amelynek az uralkodó nem viselte a színeit. A császárok tartós zöld- vagy kékpártisága (vagy
pillanatnyi ide- vagy odapártolása) sok mindentől függött, de kiváltképpen
a császár teológiai alapállástól, a IV–VI. században döntően attól: monofizita
volt-e avagy az ortodoxia híve? A kékek ugyanis ortodoxok voltak (vagyis a
khalkédoni-nikeiai hitvallásban rögzített meglehetősen kifinomult, elvont
teológiai érvekkel alátámasztott hitelveket vallották az Atyának a Fiúval
való egylényegűségéről és arról, hogy Krisztus egy személy két természet-

85 I. m. 201 p. (Kiemelés – Sz. Á.)

86 I. m. 204. p.
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ben), a zöldek viszont monofiziták, vagyis egy sokkal kevésbé spekulatív87
krisztológia hívei (ha Krisztus személy, akkor egyetlen természet is, vagyis
a Logosz-Isten szubsztanciális egyesülése az emberi valósággal egyetlen
természetet eredményezett az isteni természet elnyelte az emberit).
Az első komoly zendülésre a Hippodromban nem Jusztinianosz, hanem
elődje, Anasztasziosz uralkodása (igaz, de facto már ekkor is Jusztinianosz,
a kiválasztott unokaö  cs kormányzott) alatt került sor, ami világosan jelezte,
mekkora befolyásra tettek szert addigra Bizáncban a „cirkuszpártok”, vagyis

a démoszok, amelyeket egyébként mérének (pártoknak) is neveztek (ugyanúgy a „rész”-ből – a „merisz”-ből – alkotva meg a „párt” politikai fogalmát,
ahogyan a latinban a „pars/partis”-ból). Anasztasziosz monofizita volt és az
„ortodox párt” hívei, vagyis a kékek erre hivatkozva törni-zúzni kezdtek
a városban, végül új imperátort kiáltottak ki és szokás szerint a Hippodromban
kezdtek gyülekezni. A fejleményektől megrémült Anasztasziosz már császári diadém nélkül érkezett meg a kathiszmába és kikiáltója útján közölte a néppel, hogy kész a hatalomról lemondani. A lelátókon gyülekező nép azonban,
hogy császárát ennyire szánalmas helyzetben pillantotta meg, lecsillapodott
és a zendülés véget ért. Nyilvánvalóan némi szerepet kellett ebben játszania
a zöldek jelenlétének is (a zöldek a korabeli jegyzékek tanúsága szerint mindig
sokkal számosabbak voltak, mint a kékek, ha nem is vérszomjasabbak ezeknél), mivel Anasztasziosz – lévén monofizita – a zöldekhez húzott.
Jusztinosszal és különösen Jusztinianosszal azonban az ortodox álláspont győzedelmeskedett a bizánci államban, ami maga után vonta a kékek
befolyásának növekedését is. Mégis Jusztinianosz ortodoxiája alatt került
sor az egyesült (!) kékek és zöldek legnagyobb és legvéresebb felkelésére,
a már említett Nika-felkelésre. Hogyan volt ez lehetséges? Hogyan egyesülhetett a tűz meg a víz? Avagy mi egyesítette őket hirtelen? Bizonyára
véletlenek is közrejátszottak ebben: Jusztinianosz alighanem elszámította
magát a politikai húzd-meg-ereszd-meg játékban. De már a császárnak
ez a pártokat egymás ellen kijátszó játéka is arra irányulhatott, hogy ily
módon lekötve az elszabadult „pártszenvedélyeket”, felszabadítsa befolyásuk alól a központi hatalmat, megszüntesse a birodalmat összeomlással
fenyegető anarchiát, és új alapokra helyezve, helyreállítsa a rendet. Az
már csak hab volt a tortán, hogy a felkelés leverése után a pártütők – főleg
a jobb módú kékek – minden vagyonát elkobozhatta és az így szerzett

87 A régi Rómában még az istenek is megoszlottak patríciusok és plebejusok között:
a capitoliumi hármasság égi istenei a patrícius uralkodó osztály istenei voltak (még a Jupiter
által küldött égi jelek is kizárólag patrícius magistratusokra vonatkoztak), míg a plebejus
istenhármasság – Ceres, Liber és Libera – a gabonaneműek és a szőlő termékenységének istenei – földistenek, a munkával és terméssel, egyszersmind az evéssel-ivással, tehát
a földi örömökkel eljegyzett termékenységistenek. A „patrícius” Jupiter és a „plebejus”
Ceres csak akkor kezdenek kibékülni egymással, amikor a patríciusok és plebejusok között folyó ádáz küzdelem – nem utolsósorban a secessio plebis, vagyis a plebs Rómából való
kivonulása hatására – a politikai kiegyezés felé halad és a patríciusok elismerik a plebset
(a köznépet) képviselő néptribunusok (tribuni plebis) tisztségét (Kr. e. 494-től), majd pedig
elismerik, hogy legalább e tisztség plebejus viselői szentek és sérthetetlenek (sacrosanctus).
Az istenek egykori rivalizálása Concordiának – a megszemélyesített Egyetértés új „közös”
istenének – emelt templom felavatásával zárult le i.e. 377-ben. Lásd erről bővebben: Róma
istenei. Gondolat, 1975. 60. p.; A köztársasági Róma politikai berendezkedéséről, a választási kampányokról lásd mindenekelőtt Németh György fentebb már idézett összefoglaló
tanulmányát – Választások a köztársaságkori Rómában, amely kísérő tanulmányként jelent
meg a Quintus Tullius Cicero: A hivatalra pályázók kézikönyve című könyvben (Lectum
Kiadó, 2006. 133–155l.); Lásd még ugyanebben a könyvben a Quintus Cicero (a szónok
Marcus Cicero fivére) által írt szöveget fordító Nótári Tamás utótanulmányát: Quintus
Tullius Cicero és műve, A hivatalra pályázók kézikönyve. (I. m. 59-131. p.) Nem lenne persze helyes, ha túlságosan idillikus képet festenénk a köztársasági Rómáról, amelyTiberius
Gracchus meggyilkolását követően egy – Kr. e. 132-től Kr. e. 31-ig, Octavianus actiumi
győzelméig, tehát száz éven át tartó – polgárháborús káoszba torkollott. Ez alatt az időszak alatt általánossá vált a politikai vetélytársak lemészárlása, a politikai konfliktusok
nyílt erőszakkal történő megoldása, majd a polgárháborúból győztesen kikerülő Sulla
által föltalált proscriptio intézményének rendeleti úton történő bevezetése nyomán a törvényesített tömegterror, az utcai lincs. A „proscriptio” szó, amely eredetileg elárverezésre,
áruba bocsátásra vonatkozó „nyilvános közzétételt”, „írásbeli kihirdetést” jelentett, akkor
kezdett vészjósló, új tartalommal telítődni, amikor a polgárháborúból győztesen kikerülő
Sulla „Kr. e. 82-ben néppárti politikai ellenfelei nevét íratta ki nyilvános listán, méghozzá tömegesen – mint Németh György írja egy másik tanulmányában. – Az első listán
Appianosz szerint mintegy 40 senator és 1600 lovag neve szerepelt, de a névsor később
gyorsan bővült. Ezeket az embereket a dictator halálra ítélte, de az ítélet végrehajtását
rábízta a polgárokra és a rabszolgákra. A rendelet a gyilkosoknak ajándékot, a feljelentőknek vérdíjat ígért, az elítéltek rejtegetőinek pedig példás büntetést. Akire rábukkantak,
azonnal megölték, akár lakásában, akár az utcán, akár éppen egy szentélyben tartózkodott.

A nagyobb jutalom reményében voltak, akik élve hurcolták áldozatukat Sulla elé, és ott
gyilkolták meg. A város megtelt temetetlen halottakkal és az utcán végighurcolt rettegő
áldozatokkal, különösen a vagyonos polgárok forogtak életveszélyben, mivel feljelentők
és gyilkosok nagyon rugalmasan értelmezték azt, hogy valaki valóban Sulla ellenfelének,
Mariusnak a híve volt-e.” (Németh György: Proscriptiók, politikai gyilkosságok a Római Köztársaságban. In: Rubicon, 2008. 7–8.szám, 15–16. p.) A Római Köztársaságot végül is – ha
nem is közvetlenül – megalapozó secessio plebisről lásd bővebben könyvünk Magyarok kivonulása című negyedik fejezetét.) Más formában az „arisztokratikus” (égi, elvont, összetett,
spekulatív) és a „népi” (földi, konkrét, egyszerű, érzékien-szemléletes) ellentéte tovább
élt a politikában és a vallási képzetek világában is és nem szűnt meg a keresztény birodalomban, a kereszténység állami vallássá emelkedése után sem.
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bevételeket is a központi hatalom ambiciózus és költséges fejlesztéseire
fordíthatta.
Prokopiosz, aki elhíresült Historia arcana című leleplező célzatú történetírói pamflet-emlékiratában csak úgy emlékszik meg Jusztinianoszról és
Theodoráról, akiknek halálukig hivatalos krónikásuk volt, mint a nép pusztítóiról – a „két vérszopóról”, a két „emberbőrbe bújt démonról” – márcsak
ezért is úgy mutatja be a császári párt, mint javíthatatlan kékeket: „Theodora
oldalán (Jusztinianosz – Sz. Á.) még sokkal kegyetlenebbül pusztította a népet, mint azelőtt, és nemcsak itt Bizáncban, hanem szerte az egész római
birodalomban. Mindketten régtől fogva a kékek oldalán álltak, s most a kékek
bandáinak teljes szabadságot adtak az államban.”88 Kétségtelen, hogy „a császár a két párt közül az egyiket támogatta, de a másik sem maradt nyugton.
Ezek hátrányos helyzetük miatt, azok meg elbizakodottságukban, elkeseredett, illetve vakmerő tetteket forgattak egyre a fejükben. Hol tömegesen
csaptak össze, hol kisebb csapatokban ütköztek meg, vagy ha úgy adódott,
egyes emberek ellen követtek el merényleteket. Harminckét éven át nem
mulasztottak el egyetlen alkalmat sem, hogy ne követtek volna el egymás
ellen szörnyű tetteket, és a városi praefectus is gyakran szabott ki halálos
ítéletet. A bűntettek megtorlása azonban többnyire a zöldeket sújtotta.”89
Az egész birodalmat megrázkódtató – már említett – Nika-felkelés (Nika
= Győzz!) is a Hippodromoszban tört ki 532. január 11-én. Előző napon
a városban a kékek gyilkosságokat követtek el. A zöldeket felháborította
Theodora császárnő részrehajlása, aki hagyta, hogy a kékek kitöltsék bos�szújukat a zöldek párthívein. Maga Jusztinianosz egész uralkodása alatt azon
volt, hogy – összetűzések, kölcsönös gyilkosságok, fosztogatások provokálásával – egymás ellen hangolja a kékeket és a zöldeket, s ezzel megakadályozza
egységes fellépésüket a zsarnoki hatalom ellen. Császár és császárné az „oszd
meg és uralkodj” régi, jól bevált játékát játszották alattvalóikkal: Jusztinianosz
úgy tett, mintha titokban a kékeket támogatná, Theodora meg úgy, mintha
a zöldekhez húzna. A zöldek – a krónikák szerint – csakugyan súlyos sérelmeket szenvedtek azokban a napokban a kékektől és úgy érezhették, a császár cserbenhagyta, Theodora elárulta őket. Lármával, füttyögéssel juttatták
kifejezésre elégedetlenségüket a Hippodromoszban díszes udvari kísérettel
megjelenő császár előtt.

A páratlan dialógus, amely a méltatlankodó zöldek és az egyre haragosabb Jusztinianosz között (a császár kikiáltója útján) zajlott le, az eredeti
forrásokból dolgozó Theophanész Khronographiajában90 maradt fenn (lásd
szövegét e fejezet függelékében!): „Ti nyilván nem azért jöttök ide, hogy
a játékokat megnézzétek, hanem csakis azért, hogy sértegessétek a kormányzókat.” – zárja le Jusztinianosz az elfajuló és császár méltóságát súlyosan sértő vitát, amely érzékeltetheti a bizánci cirkusz átpolitizálódásának mértékét
és a kékek és zöldek között dúló háborúskodás hőfokát is. Jusztinianosz szavainak nem volt foganatjuk. Elhangzásuk után – a korabeli „jegyzőkönyv”
tanúsága szerint – a kékek és a zöldek egymást kezdték becsmérelni. Végül
a zöldek tüntetőleg kivonultak a cirkuszból, aminél nagyobb sértést nem
követhettek volna el a császári méltóság ellen. A kedélyek azonban nem
csitultak. Pár nap múlva – miután Jusztinianosz vonakodott meneszteni
gyűlölt kegyencét, a mindenható Kappadókiai Jánost – a kékek és a zöldek
összefogtak és most már együtt léptek fel a Palota ellen. Ez már valódi
népforradalom előjátéka volt már. A nép megrohanta a börtönöket és kiszabadította a foglyokat. Jusztinianosz megrettent a népharag elemi erejű
kitörésétől, aztán kíméletlenül visszavágott: kivégzések, kínzások, vagyonelkobzások, könyvégetések, száműzetések következtek.91
A Nika-felkelés mögött azonban korántsem pusztán Jusztinianosz és

88

Prokopios: Titkos történet. Helikon Kiadó, 1984. 58. p. (Kapitánffy István fordítása.)

89

Uo.

90

Theophanész: Khronographia. In: A bizánci irodalom kistükre. Európa, 1974. 97–99. p.

91 Ragyogó összefoglalását és elemzését adja az ismert történetnek híres művében Montesquieu: „Konstantinápoly népe már régóta két pártra oszlott, a kékekre és a zöldekre:
e megosztottság hátterében ugyanolyan fajta vonzalom rejlik, mint amelyiknek a következtében a színházban egyes színészeket jobban szeretünk más színészeknél. A cirkuszi játékok
során a zöld ruhás hajtók fogatai versengtek a kék ruhások fogataival; s a nézők szenvedélyes
izgalommal figyelték a versenyeket. A két párt a birodalom minden városában jelen volt, és
szenvedélyének mértéke a város nagyságától függött, vagyis attól, hogy a nép mekkora része
dologtalan. De az effajta megosztottság, amelyre a köztársasági kormányforma fenntartásához feltétlenül szükség van, a császárság esetében végzetesnek bizonyult, mert a törvények
helyreállítása és a visszaélések megszüntetése helyett csak egyik uralkodónak a másikkal
való felcserélését eredményezte. Jusztinianosz, aki előnyben részesítette a kékeket, és nem
volt hajlandó a zöldeknek igazságot szolgáltatni, felingerelte, s ezzel csak megerősítette
a két pártot. Végül már a köztisztviselők tekintélyét is teljesen semmibe vették: a kékek nem
tartották be a törvényeket, mert a császár megvédte őket a törvények következményeitől;
a zöldek viszont nem tisztelték többé azokat a törvényeket, amelyek nem védték őket. Nem
volt többé sem barátság, sem rokonság, sem kötelesség, sem hála: a családok egymást irtották; minden gazember, aki valami bûntettet akart elkövetni, a kékek pártjához tartozott;
akit megloptak, vagy meggyilkoltak, az mind a zöldek pártjához.” (Montesquieu: A rómaiak
nagysága és hanyatlása. Magyar Helikon, 1975. 199–200. p.)
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Theodora mértéktelen hatalmi ambíciói és az oszd meg és uralkodj jól
ismert politikai technológiája húzódott meg, hanem sokkal inkább az egész
démosz-rendszer felszámolásának, az egységes és erős központi hatalom
megteremtésének szándéka, hiszen e nélkül Jusztinianosz hozzá sem kezdhetett leghőbb vágya – a Római Birodalom helyreállítása – megvalósításához. Márpedig – mint Georg Ostrogorsky írja A bizánci állam története című
könyvében – Jusztinianosz a Római Birodalmat kívánta restaurálni, ezért
hatalomra kerülése után „arra törekedett, hogy megszabaduljon a démosz
befolyásától, és szigorú intézkedéseket foganatosított a nyughatatlan városi szervezetek ellen. A szigorú büntető rendszabályok, amelyek mindkét
pártot sújtották, a kékeket és a zöldeket egyaránt a császár ellenségeivé tették, annál is inkább, mivel Jusztinianosz politikája óriási anyagi áldozatokat
követelt a néptől, s hatalmas kiadásokkal járt. A központi hatalom elleni
harcban a két párt egyesült.”92
A kékeket és zöldeket Jusztinianosz ellen egyesítő három legfőbb ok így
foglalható össze:93 az egyik dinasztikus természetű, amennyiben a megboldogult Anasztasziosz császár unokatestvérei nem nyugodtak bele, hogy
nagybátyjukat a trónon nem ők, hanem előbb Jusztinosz, majd Jusztinianosz
követte és mindent megtettek, hogy a monofizita beállítottságú zöldekre
támaszkodva megdöntsék Jusztinianosz uralmát. A másik ok az általános
társadalmi elégedetlenség Jusztinianosz olyan udvari elöljáróival, akik törvénysértéseikkel, kíméletlenségükkel különösképp kihívták maguk ellen
a nép haragját. Végül a monofizita vallási ellenzék is Jusztinianosz megbuktatásában volt érdekelt, hiszen az ortodoxiát képviselő császár uralkodása
alatt súlyos üldöztetések érték őket.
Így kerülhetett sor a népi és vagyonos rétegek, az ortodox kékek és
a monofizita zöldek egyesült fellépésére a császár ellen. „A Hippodromban
szokatlan kiáltások hallatszottak: »Sok évet a kegyelmes zöldeknek és kékeknek!« A lázadás lángba borította a fővárost. Hüpathioszt, I. Anasztasziosz
unokaöccsét császárrá kiáltották ki, s megkoronázták a Hippodromban.
Jusztinianosz elbátortalanodott, s már menekülni készült. Ettől azonban Theodora császárné félelmet nem ismerő magatartása tartotta vissza,
a trónját pedig Beliszar határozottsága és Narszész ügyessége mentette meg.

Narszész tárgyalásokba bocsátkozott a kékekkel, s így megosztotta a lázadók
egységét. Beliszar pedig császárhű egységei élén berontott a Hippodromba, s szétverte a meglepett lázadókat. A rettenetes mészárlás, amelyben
több tízezer ember vesztette életét, véget vetett a felkelésnek. A bizánci
autokrácia győzött, a démoszokat szétverték, a régi városi szabadság utáni
vágyakat pedig vérbe fojtották.”94
A Nika-zendülés véres politikai cirkusza után a cirkuszpártok hatalma
lehanyatlott, a cirkusz azonban maradt, mi volt: látványosság – római
nép és római császár legfőbb élvezete és öröme. A császárkori Rómában a szociális ellentétek, az alulról jövő elégedetlenség csak egészen
halványan jutott kifejezésre a factiók harcában. Végtére is Róma szabad
polgárokból álló szurkolói pártjai mindenekelőtt ingyenélőkbôl álltak,
a hatalom eltartottjaiból, akik nem sokat törődtek azzal, ki uralkodik fölöttük, ha gondoskodott látni- és ennivalóról. A császárok – innen heves
zöldpártiságuk is – egymást túlszárnyalva igyekeztek kielégíteni a római
nép gyönyöréhségét, jól megtömni a nép hasát ingyenkenyérrel és a nép
szemét ingyenlátványosságokkal, a nép támogatásáért cserébe. A nép adományokkal és látványosságokkal való megvesztegetésének ezt a – ma sem
ismeretlen – populista válfaját talán „jóléti korrupciónak” lehetne nevezni.
Olykor egy egész uralkodó osztály, máskor csak az uralomra jutott párt,
esetleg pártvezér, vagy a szorult helyzetbe került kormányzat folyamodik hozzá. A populista uralmi elit „népiségét” alapvetően kétféleképpen
tanúsíthatja a nép előtt: elitellenességgel vagy elitidegenséggel (értelmiségellenességgel, antiintellektualizmussal stb.) és a népkultusszal, a nép
istenítésével (nép közé járás, a népi származás kidomborítása, népi ízlés és
szóhasználat stb.). Az elitellenességét a populista kontraelit gyűlöletretorikával és tisztogatásokkal, a ténylegesen korrumpálódott vagy korrupciós vádakkal inszinuált rivális elittel való leszámolásokkal igazolja; népközeliségét,
népszeretetét pedig az ígéreteken túmenően a különféle juttatásokban,
adományokban, a legszélesebb népi rétegek állami korrumpálásában. Következésképp aligha létezik korruptabb rendszer a népet – antikorrupciós
kampányoknak álcázott elitellenes tisztogatásokkal és gáláns költségvetési
adományokkal – megvesztegető populista rendszereknél.

92 Georg Ostrogorsky: A bizánci állam története. Osiris, 2001. 77. p.
93 Lásd erről bővebben: A. A. Vasziljev: Isztorija Vizantyijszkoj Imperii (Vremja do
kresztovih pohodov). Aleteia, Szentpétervár, 2000. 220–224. p.

94 Georg Ostrogorsky: i.m. 77. p.
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Beszédes színek

valamely korszak embere számára, minél nehezebben áll össze áttetszően
értelmes renddé mindaz, amit tapasztal maga körül és magában, annál ellenállhatatlanabb igénye támad a zűrzavart eloszlató, minden érthetetlen és
váratlan fejleményt ugyanarra a nagy kettősségre visszavezető magyarázatokra, tehát valamilyen vallási-politikai összeesküvés-elméletre.
A népi gondolkodásmód – mint azt a mindig újjáéledő népi eretnek
mozgalmak sokasága bizonyítja – az államvallássá emelt keresztény hit korszakaiban is nagyobb fogékonyságot árult el a kereszténység manicheista és
teurgikus-mágikus („zöld”), mint újplatonikus-gnosztikus, spiritualizáló
(„kék”) átértelmezései iránt, sőt a népet a keresztény egyháznak a Hitvallásban népszerűen is rögzített, ám rendkívül kifinomult teológiai spekulációkon alapuló dogmái sem érintették meg különösebben mélyen. A mitikus
gondolkodás kettéhasítja a világot (nem hibája, természete ez neki), hogy
a kettő ellentétéből és harcából állítson elő minden magyarázatot. A fogalmi gondolkodás ezzel szemben nem érheti be háromnál kevesebbel, mivel
az ellentétek közötti fogalmi közvetítések kidolgozását tekinti feladatának,
nem pedig forgatagos történetük mitikus megelevenítését és elbeszélését.
Ahol a kettősségből hármasság lesz, ahol a duális ellentétpárok közvetítésére
és/vagy merevségük és kizárólagosságuk feloldására a fogalmi gondolkodás triászokat képez, legyen bár ez az egylényegű és oszthatatlan Szentháromság triásza, avagy a hegeli rendszer dialektikus triásza, ott kezdetét
veszi a spekuláció. Ahol pedig kezdetét veszi a spekuláció, onnan menekül
a nép. A jónép. Csak a „rossznép” nem menekül, amely eleve hajlamos az
„életidegen” spekulációra, amely a mitikus gondolkodás végét az emberiségnek saját gyermekkorából való kilábalásként ünnepli: véget ér a józan
paraszti ész rémuralma, a mítosz hályoga a szemekről lehullik, kezdetét
veheti a szellem szárnyalása – a nép szemével nézve: maga az ôslila káosz
és a halálos unalom.
Mi következik mindebből a politikára nézve? Általában semmi. Különösen azonban, a tömegkultúra részévé vált, a sikerességet, eredményességet, népszerűséget fogyási, nézettségi, tetszési indexekkel mérő
látványosság-politikára nézve nagyon is sok. Mindenekelőtt az, hogy színt
kell vallania. Esetleg mindjárt két színt is. A tömegkultúrában, amely – ha
csupán merőben esztétikai értelemben is – helyreállítja a mítosz uralmát,
csak két szín, két párt lehetséges. A Zöldek Pártja és a Kékek Pártja, konkrétan akárhány párt fusson is a lelátói tömeg kegyeiért és bármi legyen is
éppen egy párt neve. Az egyik oldalon tehát a Szív-Párt (és egyben a Has-

L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature, mais c’est un roseau pensant”
– írja Pascal. Így igaz. Az ember gondolkodó nádszál, a természet legtörékenyebbje, akit már egy kis kipárolgás, egyetlen csepp víz is megölhet. Ereje,
amely mégis a világegyetem fölé helyezi, a gondolat ereje, hogy mindezt –
saját gyöngeségét, eltaposhatóságát, még a világegyetem végtelen túlerejét
is – képes elgondolni. Ez az egyetlen dolog, amire a világegyetem nem képes.
L’univers n’en sait rien.95 A világegyetemnek sejtelme sincs arról, hogy „ő”
világegyetem és arról a mérhetetlen fölényről és túlsúlyról sem tud semmit,
amivel az emberrel szemben rendelkezik. Csak az ember gondolkodik.
Ámde az ember is csak kettőig gondolkodik, nem tovább. Ember és világegyetem, gondolkodás és nem-gondolkodás – ez bizony kettő – nem több.
Az ismert meghatározáshoz hozzá kellene tehát tenni: az ember gondolkodó lény, ámde kettőig gondolkodó. A három már sok neki. Megerőltető,
fárasztó, idegesítő, esetleg: unalmas. A gondolkodás bináris szerkezetű.
A csapatjátékok úgyszintén. Két térfél, két kapu, két csapat. Egy nem elég,
három már sok. Oszd meg a teret, oszd meg a közösséget – „ti” lesztek
a kékek és „mi” leszünk a zöldek; „ti” lesztek a rosszak, „mi” leszünk a jók;
„ti” lesztek az „ellenség”, „mi” meg a „mieink”; ti lesztek a „labancok”, mi
pedig a „kurucok” – és máris kezdődhet a játék. Aki kezébe keríti a varázspálcát, aki meg tudja szabni a kritériumokat, amelyek mentén a politikai
közösség kettéválik, mint a bibliai Vörös-tenger, győzedelmesen kelhet át
rajta és előbb-utóbb e közösség fölött – a nép vagy a népek tengerén –
uralkodni is fog.
A legtöbb mítoszban, vallásban, világfelfogásban két világ (e világ és
a túlvilág), két idő (múlt és jelen vagy jövő és jelen), a Jó és a Gonosz, a Sötétség és a Világosság erői, avagy – ami ugyanaz – a Múlt és a Jelen (a Jelen és
a Jövő) erői, két osztály, két kultúra, a Kunyhók és a Paloták népe (stb. stb.)
feszül egymásnak, vívja örök küzdelmét, élethalálharcát. Kettő – nem három, és nem is négy. Minél egyszerűbb egy gondolkodásmód, annál kön�nyebben helyezkedik bele azokba a konstrukciókba, amelyekben kettőből
teremtik meg a világot. És minél kuszább, minél áttekinthetetlenebb a világ
95 Blaise Pascal: Pensées. (Michel Le Guern szerkesztésében az 186. fragmentumnak felel
meg), Coll. Folio Classique, Gallimard, 2004. 355. p. Lásd a Brunschvicg-féle kiadást követő magyar fordítását (347. fragmentum), in: Gondolatok. Gondolat Kiadó, 1978. 138. p.)
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Párt!) jelenik meg, a másikon pedig a Fej-Párt. Egyfelől a Ráció Pártja,
másfelől a Ressentiment Pártja. Egyfelől a „tojásfejűek” – a spekuláció,
a racionalizáció, az intellektualitás – pártja, másfelől a „kétkeziek”, a „két
lábbal a földön állók” – a közvetlen akciók, a zsigeri válaszok, az ösztönös
igazságérzet – pártja. Egyfelől az intellektuális és erkölcsi nyavalygás, rossz
közérzet, töketlenkedés és okoskodás értelmiségi pártja, másfelől a fizikai erő, az akarat és határozottság, az egészség és jó közérzet népi pártja.
A Vesztesek Pártja és a Győztesek Pártja (a választási harc kimenetele ezen
nem változtat, mert nem a tényleges szereplés, hanem a védő- és fedőszín
a döntő). Az Éjszaka Pártja és a Nappalok Pártja feszül itt egymásnak, akár
egy akciófilmben a Jó és a Gonosz. Közöttük zajlik le a spekulatív Ész és
az egészséges Ösztönök világdrámája, ahogy azt hátborzongató és vidám
látványosságként a tömegkultúra színpadára viszik. Szó szerint színre viszik
azt, ami – a pszichoanalízis tömegkultúrává vált doktrínájának nyelvét
véve kölcsön – minden egyes egyénben nap mint nap, újra meg újra
lejátszódik, amikor leomlanak a közvetítések – minden civilizációs gát,
kulturális és erkölcsi tiltás, jogi akadály, minden tabu, minden elfojtás – és
az értelem nappali fényét elnyeli az ösztönvilág extatikus éjszakája.96

A hatalomra jutott párt, bármennyire kék volt is eredetileg, többé-kevésbé mindig belezöldül a hatalomba. Kékül-zöldül. Megpróbál a nép nyelvén
beszélni, népközeli és népszerű lenni. Összekacsint, alászáll, hurkát tölt,
együtt sörözik, vonatozik, buszozik, lót-fut, robotol a néppel. Együtt szurkol, együtt érez: örül, rajong, kesereg. Ugyanazt eszi és issza. Népszerű
intézkedéseket hoz. Néppártnak nyilvánítja magát. Ő a nép pártján áll. Nem
úgy, mint ellenfele. A Nép Pártját fogja. De olyan erővel, hogy az szinte
már kapaszkodás. El nem ereszti a népet, akárhogy fincánkol is alatta. Szőrén üli meg. Nem tehet mást, még ha a nép le is akarja őt vetni a hátáról,
mert ő nemcsak szereti a népet, hanem felelősséget is érez sorsa iránt: nem
engedheti, hogy a nép a maga feje után menjen, mikor van neki egy még
ennél is jobb feje: a Párt.
A modern politikában hagyományosan a baloldalon – mármint az 1789es francia parlament ülésrendje szerinti baloldalon – gyülekeznek (csapódnak ki) a zöldek, a jobboldalon pedig kékek. De azóta, hogy színre lépett
a jobboldali populizmus, a kék hol elfehéredett, hol elfeketült. A hatalomra
jutott – eredeti talajától elszakadt – baloldal pedig hol elkékült (aufklérista
értelmiségi diktatúra), hol szintén elfeketült (antintellektuális, értelmiségellenes, antiszemita húrokat is szívesen pengető baboldali etatizmuspopulizmus). Mára az európai demokráciákban a politikai fekete és fehér
a széleken csorog alá a semmibe, a „közép” viszont – már amit a mediatizált
tömegpártok/műsorpártok annak neveznek – eleve kétszínű, attól függően,
mi van éppen műsoron, mit kell elővennie annak, aki tetszeni akar: a kék
cédulát vagy a zöldet? Forog a színpad, cserélődik a háttér, cserélődnek
vagy szélkakasként forognak a politikai figurák. Legjobb, ha a politikusnak
eleve két arca van: egy zöld meg egy kék és ezeket váltogatja. Hol egyik,
hol másik arca felől fordul felénk. A hatalom hol a pofonokat osztogató,
a néppel bukfencet hányató Fehér Bohóc ellenszenves, hol pedig a bukdácsoló, buta és naiv Auguszt megnyerő szerepében lép fel.97

96 Természetesen a lélek szerkezetének ez a közismert duális felfogása is a tömegkultúrára vall, ahogyan a pszichoanalízis piaci sikerét is a mitikus gondolkodás duális
szerkezetének lényegileg változatlan megőrzése és felszíni racionalizálása, terminológiai
szcientizálása magyarázza. Platón – a közvetítések kidolgozására összpontosító fogalmi
gondolkodás szellemében – a Phaidroszban még három lélekrészt különböztet meg, épp
a fogathajtás metaforáját alkalmazva az elvont gondolati séma szemléltetésére. Lásd
Platón: Phaidrosz 249d–251b, Kövendi Dénes fordítása. In: A lakoma; Phaidrosz. Szerk.
Steiger Kornél. Ikon Kiadó, 1994. A lélek három része ennek megfelelően: a fogathajtó maga, a jó és engedelmes ló és a rossz és makrancos ló. A kocsis és a két ellentétes
irányba – lefelé: az érzéki széphez és felfelé: az örök, ideális széphez – húzó ló közötti
harcban minden azon múlik, mekkora a hajtó ereje, közelebbről: mekkora a magát megismerő, igazi mivoltára visszaemlékező lélekrész súlya a lélekben, mennyire képes tisztán
visszaemlékezni arra, aki az ideák világában eredetileg volt. Vagyis a lélek mozoghat az
emberi létszinten, süllyedhet az alá és kerülhet föléje is. Nagyjából ez a három létszint
jellemzi a keresztény világképet is, amennyiben a minden továbbit – a Pokolra jutást vagy
Paradicsomba kerülést – eldöntő földi lét önálló létszintként határolódik benne körül.
A pszichoanalitikus mítoszban – mivel a pozitivista tudományosság talaján áll – lehetséges
lefelé mozgás (démonalitás), de nem lehetséges a spirituális felfelé mozgás (elszakadás
ettől a világtól). Minden ilyen felfelé mozgás, a kultúra maga is, nem más, mint az ösztönök úgynevezett szublimálása. A transzcendencia „amputálásából” logikusan következik,
hogy az ember számára a maximum, amit elérhet, az elhatárolódás lefelé – az ösztönvilág
káosza, a mitikus pokol, a démonalitás felé –, avagy ennek a sötétségnek az „elfojtása”,
illetve felemelése és megtisztítása (szublimálása) a kultúra rendjében. A keresztény vallás,

különösen újplatonikus és misztikus olvasatban – innen nézve – úgy is felfogható, mint
fordított pszichoanalízis, amennyiben a sajátosan földi-emberi felől – a töredékes lét,
a mulandó, bűnös, meghasonlott lét felől – határolja el a lelket (de nem a pszükhé/anima/
dusa, hanem a pneuma/spiritus/duh értelmében vett szellemi lelket), megváltva ezáltal az
„idő fogságából” és felemelve abba az isteni létmódba, amelyben a test maga is „pneumatikus” lesz, romolhatatlanságba „öltözik”, felvétetik a pneumatikus „egész”-be.
97 Federico Fellini a Bohócok című film rendezője, aki magát – és általában a művészt
– inkább Auguszt-típusú bohócnak tartotta, így ír a Fehér Bohócról: „Az arc fehér és
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Pankráció és politika

a modern újak – egy Hume, egy Montesquieu – sem voltak nagy vélemén�nyel a pártokról és a pártosodásról, nem beszélve a kifejlett politikai pártok
törvényszerű elbürokratizálódását, törvényszerű eloligarchásodását vagy –
államszocialista változatban – elnómenklatúrásodását igen korán megfigyelő
és leíró szociológusokról, társadalomkutatókról, olyanokról, mint Michels
és Ostrogorsky.100
Persze, a római factiók – a kékek és a zöldek – szavalókórusai, ahogyan
a legocsmányabb szavakkal küldik el egymást melegebb égtájakra, ahogyan
botot, követ ragadnak, összeverekednek és rombolnak, mindez első pillantásra inkább a mai futballstadionok őrjöngő szurkolótáborainak vagy
az úgynevezetett „futballhuligánoknak” a viselkedéséhez hasonlít (lám,
a cirkusz nem vész el, csak átalakul!), a politikai hatalom mediatizálódásának
mértékében azonban a posztmodern látványosság-állam tulajdonképpeni
politikai pártjainak és pártszenvedélytől fűtött tömegeinek a viselkedése
is egyre közelebb kerül a római cirkuszpártokéhoz. sőt az utcai politizálás
színterein már ma sincs közöttük lényeges különbség: a stadionok törőzúzó szurkolópártjai az utcai tömegben olykor teljesen eggyé válnak a parlamentet és a pártköntöst egyre szűkebbnek érző kordonbontó, barrikádépítő,
hídfoglaló, székházostromló politikai szurkolótáborokkal, a cirkuszi-stadioni kékek és zöldek a parlamenti kékekkel és zöldekkel, voltaképpen már
csak e két alapvető színtér – stadion és parlament – egyesítése van hátra –
a cirkusz égisze alatt, de az utcán –, ahogyan arra egyszer a Nika-felkelés
idején a konstantinápolyi Hippodromoszban sor is került.
A szurkolói fanatizmus, az elvakult pártszenvedély kissé a szerelmi megszállottsághoz hasonlatos: egyfajta megittasultság ez, önkívület, mely tudatbeszűkülést idéz elő, és beszámíthatatlanná teszi, akit
megszállt. Csakhogy – a szerelmi szenvedélytől eltérően – ez a rajongás nem az egyént, hanem a közösséget szállja meg és az egyént éppen

Úgy látszik, már a régi rómaiak tudták (a régi rómaiak egyébként mindent tudtak, mégpedig a régi görögöktől, akiknek viszont a régi egyiptomiak súgtak meg mindent98), szóval tudták, hogy a pártok hová valók:
a cirkuszba, természetesen.99 Nemhogy a régi görögök, de kezdetben még
kísérteties, kúpocskákkal a gőgösen felhúzott szemöldök fölött. Szája keskeny vonal, könyörtelen és visszataszító, távoli és rideg, jéghideg, parancsoló, mint egyes, óvodákban
felügyelő apácáké.” De leginkább „azokhoz az elegáns fasisztákhoz” hasonlít – írta Fellini –, akik „fényes fekete selyemben, aranypaszománnyal, kezükben lovagópálcával (jellegzetes bohócfelszerelés) katonai parancsokat osztogatnak”. A Fehér Bohóc „sötét, kísérteties eleganciája” ez. „A Fehér Bohócok mindig versengtek jelmezük pazarságában”.
„A gyerekek szemében a Fehér Bohóc mumus, mert a felelősséget testesíti meg, vagy –
hogy divatos szóval éljünk – az elfojtást.” És: „A Fehér Bohóc szereti arcul ütni az embereket”. (Idézi Norman Manea: Bohócokról – A diktátor és a művész. Európa, 2003. 67–68. p.)
98 Egyes források szerint a cirkuszi játékok és a cirkuszpártok is Egyiptomból – ám
alighanem a hellenizálódott Egyiptomból – származnak. Grzegorz Leopold Seidler írja
W. Schubart Justinia und Theodora (München, 1943. 85. p.) című művére hivatkozva:
„Felső-Egyiptomban, Oxyrhynchosz városában a cirkuszi játékok idején az egyik párt
hívei a plebejusoknak nevezett lovakat biztatták, a másik párt hívei viszont a patríciusoknak nevezett lovakra fogadtak.” (In: Uő: Politikai gondolkodás az ókorban és a középkorban.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1967. 252. p. Lásd még: i.m. 252–257. p.) A bizánci
„cirkuszpártok” sajátosságairól és történetéről lásd bővebben: Louis Bréhier: A bizánci
birodalom intézményei. Bizantinológiai Intézet Alapítvány, 2003. 197–204. p.
99 A „párt” szó használata, jóllehet maga a szó latin eredetű (pars/partes = rész/részek),
modernizálásnak hat, hiszen az egészet (az egész politikai közösséget) képviselő rész értelmében politikai pártokról vagy választási pártokról az ókori Rómában aligha lehet beszélni. (Lásd a „párt” terminus problematikusságáról az ókori görög polisz vonatkozásában
Németh György: Küzdelem a hatalomért. In: Uő: A zsarnokok utópiája. Atlantisz, 1996. 137.
p.) A „rész” semmi módon nem helyettesíthette az egészet, csakis a másik résszel – mintegy annak kiegészítőjeként és így vele együtt – alkothatta az egészet (nemcsak a politikai,
hanem bármilyen egészet, amellyel a részesülés viszonyában állt). Maguk a rómaiak talán
ezért is használták a „cselekvés”, „tevékenykedés”, „agilitás”, „társas kapcsolat”, „közösség”
alapjelentésű factio szót az „érdekcsoport”, a „pártállás”, a „felekezeti hovatartozás” jelölésére (a cirkuszi pártokat is factióknak nevezték). Így lett a pártoskodó, pártütő, szakadár
– factionarius; a pártoskodó szenvedély – factiositas; a pártoskodó jellem – factiosus. A rész, mint
az egészből kivált-kiszakadt, elkülönült létező eleve csak egyoldalú, beszűkült, korlátolt
lehetett. Ez azonban nem hibája, bűne, hanem a rész-lét természetéből folyó végzete volt.
Az ilyen módon felfogott rész (factio) nem lehet más, mint pártoskodó (factiosus). Ezzel
szemben a modern képviseleti demokrácia pártjai (az egész politikai közösség képviseletéért egymással versengő pártok, amelyek csak akkor tekinthetők demokratikus pártoknak,
ha nem vonják kétségbe ellenfelük, a másik vagy többi politikai „rész” jogát e közösség
képviseletére), egyáltalán nem szükségképpen pártoskodók. A pártoskodás a modern politikai közösségben végső soron regressziós tünet, „archaizmus” és a demokratikusan tagolt

politikai közösség egységének felbomlasztását jelenti: vagy politikai hiba, vagy a demokrácia pártos „kisajátításának” kísérlete, vagy pedig a demokrácia politikai ellenfeleinek támadása az egész rendszer ellen. (Rész és egész keresztény vallási és szekuláris politikai
felfogásának különbségéről lásd bővebben e könyv Kettőről az egyre című utóhangját.)
100 Lásd Robert Michels: Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie. Lipcse, 1911. (Angolul: Political Parties: A Sociological Study of the Oligarchical Tendencies
of Modern Democracy. New York, 1962.) Lásd továbbá: Moisei Ostrogorsky 1898-ban
franciául írt, 1902-ben angolul is kiadott alapművét: Democracy and the Organization of
Political Parties, amely hazájában Demokratyija i polityicseszkije partyii címen 1997-ben láthatott csak napvilágot (magyarra viszont mindmáig egyetlen fejezetét sem fordították le).
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a tömegben való extatikus-orgiasztikus felolvadás tölti el különös örömmel. Az
egzaltált, hisztérikus állapotba került tömegbe keveredés egyfajta elragadtatottság és mámor, és bárkit könnyen kivetkőztethet önmagából. Utóbb
sokan számot sem tudnak adni e tömeghipnózisban elkövetett tetteikről,
hitetlenkedve vagy szégyenkezve hallgatják bűneik lajstromát. A római cirkuszok lelátóin őrjöngő tömegben sokan még az eszméletüket is elvesztették: üvöltve szidalmazták az ellenpárt híveit, összefüggéstelenül beszéltek,
letargiába estek, reszkettek a haragtól vagy őrjöngő tetszésnyilvánításban törtek ki. Hasonló pszichés jelenségekről, az elmeállapot különös elváltozásáról
számolnak be a „forradalmi neurózisok” és társadalmi hisztériák krónikásai,
a „tömegtest betegségeinek” első elemzői is.101 De már a római cirkusz össznépi tébolyát megörökítő kortársak is kiemelik az értelem és az érzékelés
kóros beszűkülését: a színt kivéve minden kiszorul a nézők látó- és hallóköréből: nem érdekli őket sem a lovak ereje és szépsége, sem a kocsisok ügyessége, a versengők erényei. Semmi nem marad a kocsihajtók öltözékének és
a kocsikeréken tekergő szalagoknak a színén kívül: „És ha legalább a lovak
gyorsasága vagy a hajtók ügyessége vonzaná őket, még volna a dolognak
valami értelme; de hát a ruháknak szól a biztatás, ruhákért rajonganak, s ha a futtatás alatt, a verseny kellős közepén ezt a színt oda, azt emide helyeznék át,
a rokonszenv és biztatás azonnal átpártolna, cserbenhagynák tüstént kedvenc hajtóikat, kedvenc lovaikat, bár eddig messziről rájuk ismertek, folyton az ő nevüket harsogták. Ekkora közkedveltségben, ekkora tekintélyben
áll egy silány tunica – hagyján, hogy a tunicánál is silányabb csőcselék, de
néhány komoly ember előtt is”102 – írta finnyásan Plinius.

A Circus Maximusban őrjöngő régi kékekhez és a régi zöldekhez hasonlóan, a futballstadionokban tomboló, szitkokat-átkokat skandáló mai
kékek és zöldek103 szavalókórusai is hajlamosak odahagyni a verbális agres�szió terepét, és a tettek mezéjére (olykor egyenesen a pálya zöld gyepére)
lépni, hogy ott aztán alaposan ellássák egymás, továbbá a játékosok, a bírók, az edzők, esetleg a rendfenntartók, szóval összes ősi ellenségük baját.
(Ha van bajuk velük, ha nincs.) Nincs ebben semmi rendkívüli, semmi
égbekiáltó. Így cselekedett minden időkben mindenféle cirkuszi tömeg,
minden magáncsőcselék, még ha nem volt is bekamerázva, mint manapság
és csak önmagának önmagáért, nem pedig a világot jelentő kameráknak,
úgyszólván a nézők kedvéért játszott. Mert persze a pankráció, ha mégoly
véres is, azért csak játék. Vidám verekedés, nem gyilkos pogrom. Ősi játék, melyet már – kell-e mondanom? – a régi görögök is igen kedveltek:
a pankrationban, amely a birkózást és az ökölvívást egyesítette, mindig is a
testi erő (kratosz) összemérésének kötetlensége adta a játék hasonlíthatatlan
gyönyörét. A politikai játékban azonban a régi görögök történetük során
csak ritkán süllyedtek le a kheirokráciáig (az öklök uralmáig) és az okhlokráciáig
(a csőcselékuralomig).
A pankráció döntő jellegzetessége épp abban áll, hogy nem ismeri
a szabályos küzdelmet, a szabályokat állandóan felrúgják benne. sőt ebben a játékban egyenesen az a szabály, hogy a szabályokat fel kell rúgni.
Ha törik, ha szakad. Hogy aztán tényleg törjön és szakadjon is – lehetőleg minden. A szabályok felrúgása adja meg aztán a játék savát és borsát,

101 Lásd különösen a kérdéskörben született első összefoglaló műveket: Alfred
Fouillée: Psychologie du Peuple Français. Alcan, Párizs, 1889.; August Cabanes – Leonard
Nasse: La Névrose Révolutionnaire. Albin, Párizs, 1924.; Gustave Le Bon: Le Révolution
française et la psychologie des révolutions. Párizs, 1912.; Uő: A tömegek lélektana. Franklin Társulat, 1913.; Uő: Új idők pszichológiája. Világkönyvtár 48. Révai Kiadás, 1926.; S. Freud:
Tömegpszichológia és én-analízis. In: Uő: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. Cserépfalvi, Budapest, 1995.; Bibó István: A német politikai hisztéria okai és története (Az európai békéről és egyensúlyról című politikatörténeti értekezés II. fejezete). In: Uő: Válogatott
tanulmányok. Első kötet, Magvető Könyvkiadó, 1986, 365–482. p.; Mona Ozouf: La fête
révolutionnaire 1789–1799. Gallimard, 1976.; Patrice Gueniffey: La politique de la terreur –
Essai sur la violance révolutionnaire 1789–1794. Edition Arthème Fayard, 2000. Lásd még: T.
R. Gurr: Why Men Rebel. Princeton, 1970.; S. Moscovici: The Age of the Crowd. Cambridge
University Press, 1985.; Pataki Ferenc: A tömegek évszázada. Osiris, 1998.
102 Ifjabb Plinius: Levelek. Európa Könykiadó, 1981. 280. p. Plinius, mint a kékek és
zöldek alpári harcát, ostoba versengését, értelmetlen indulatait mélységesen megvető ér-

telmiségi – a szellem arisztokratájának „ultrakék” nézőpontjáról – ehhez még hozzáfűzi:
„És valahányszor eszembe jut, micsoda olthatatlan szomjúsággal ülnek végig egy ilyen
lapos, szellemtelen és egyhangú szórakozást, némi gyönyörűséget érzek, hogy ehhez
a „gyönyörűséghez« nekem nincs érzékem.” (Uo.)
103 Abban a tekintetben a kétféle játék (egyfelől a fogathajtás és a neki közvetlenül megfeleltethető autóversenyzés, másfelől a futball) között alig van különbség, hogy ez is, az is,
a halál és a termékenység körül forog. A futball kifejezetten „fallokratikus” sport, amennyiben az, ami a labdajáték drámájában – góltól-gólig – újra meg újra megjelenik, kétségkívül
a férfi szexualitásra vall, sőt – némi túlzással – a nemi aktus fiziológiáját képezi le: elég talán
a hatalmas petesejtet szimbolizáló kapukra és a feléje vágtázó, egymással – a csapat összjátéka ellenére is – harciasan versengő (ki ér előbb oda?) hímivarsejtek – természettudományos
filmekben megörökített – rohamára gondolni, vagy arra a – két sejt egyesülését szimbolizáló
extatikus pillanatra –, amikor a labda a hálóba vágódik: a lelátókon örömtüzek gyúlnak,
a gólt lövő futballista pedig orgiasztikus vonaglásba kezd. A bizánciak egyébként sikeresen
kapcsolták össze a kétféle játékot – a lovak száguldását és a labdák kergetését – a perzsák
lovaspólójának, a rendkívül népszerű dzigannak az átvételével.
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teremti meg az ünnep atmoszféráját, a karneváli hangulatot: amíg a játék
tart, mindent szabad. A szabályos viselkedés, a becsületesség, az udvariasság
a pankrációban fogyatékosságnak számít. A galádság a pankráció természetes légköre – állapítja meg Roland Barthes a Mitológiák104 egyik remekmívű
kisesszéjében. A szabályok negatívan jelennek meg itt, akkor és ahogyan épp
semmibe veszik, lábbal tiporják őket: a győztes belerúg a vesztesbe; nem
ad kezet neki; ha pedig az ellenfél a szorító kötele mögé menekül – „nem
ér a nevem!” –, a közönség üdvrivalgása közepette hajánál fogva rángatják
vissza a küzdőtérre.
A pankráció műfaji sajátosságát a szélsőségek adják, ezért is látványosság
csupán, nem pedig sport. (Avagy mutatis mutandis: látványosság és nem politika.) A szabályok áthágása és az ezt követő megtorlások sorozata egyre fokozódik, egyre magasabbra hág, a szenvedélyek egyre jobban felkorbácsolódnak, úgyhogy végül a játéktér határain is túlcsapnak és bevonják a játékba
az egész nézőteret. Elmosódik a határ közönség, lelátó és játéktér között.105
A „felkorbácsolt szenvedélyeknek, a feszült helyzetek sorozatának, a kölcsönös megtorlások okozta elkeseredésnek nem is lehet más befejezése, csak az eszeveszett zűrzavar. A legsikerültebb mérkőzéseket a végső verekedés koronázza meg,
a gátlástalan tombolás, amely fittyet hány a szabályoknak, az előírásoknak,
a bírói tekintélynek meg a szorító határvonalának, és amely átcsapva a termen,
diadalmas összevisszaságban sodorja magával, egymás hegyén-hátán, a birkózókat, az edzőket, a bírót meg a közönséget.”106
Pontosan úgy, ahogy a politikai élet szemünk előtt kibontakozó pankrációs terében manapság. A mediatizált látványosság iránti tömeges igény ugrás-

szerű megnövekedése egy természettörvény könyörtelenségével szorítja ki
a képernyő virtuális teréből, a műsoridőből a politikusokat. A nézettségi és
tetszési indexek letéteményese, az átlagnéző – a fejhangú értelmiségi dervisekkel és szürkén nyekegő vagy vízfolyásszerűen pénzügyi mantrákat daráló szakemberekkel szemben – a politikai akcióhősöket és botrányhősököt
részesíti előnyben. Akciót, pankrációt, botrányt, egyszóval látványosságot
– cirkuszt akar. És ha egyszer ezt akarja, akkor meg is kell kapnia, mert
a demokráciában a nép dönt. Székházeladási cirkusz, megfigyelésicirkusz,
korrupciós nagycirkusz, háromperhármas-cirkusz, bróker-cirkusz, őszödi
cirkusz... Nulla dies sine circensium! Egyetlen napot se cirkusz nélkül!
Mert ebben a formában – mint bámészkodó tömeget – lehet a szuverén
politikai közösség tagjait legkönnyebben távol tartani a politikától, leszerelni a kísértést, hogy – ne adj’isten – beleszóljanak saját sorsuk intézésébe;
így lehet elhitetni velük, hogy a politika a korrupt csirkefogók biznisze és
a reménytelen hülyék játéka, amelybe jobb bele se folyni: közös ügyeink
márpedig nincsenek, saját érdekeinket pedig csakis izolált privátemberekként tudjuk érvényesíteni, politikailag sehogy. A politika nem arra való, hogy
részt vegyünk benne, hanem arra, hogy nézzük: fogadjunk a pártokra, mint
a lovakra, szurkoljunk a kékeknek vagy a zöldeknek, élvezzük a cirkuszt.
A szórakoztatás nagy pártjait is színük teszi, nem pedig programjaik, az,
amit ígérnek vagy ígéreteikből valóra váltanak. A virtuális lelátókról hajrázó
és fújoló tömegek csak a választási versenyen száguldó pártok pántlikáinak
színét nézik, felhördülve vagy ujjongva, ha egyik vagy másik pártszekér felbukik vagy darabokra esik, letargiába hullva, ha nem saját pártjuk a győztes
befutó és diadalmámorban úszva, ha övéik nyerik a versenyt. Arról már nem
is beszélve, hogy a régi római cirkuszpártokhoz hasonlóan a látványpártok
is hatalmas gazdasági vállalkozások, kiterjedt gazdasági-pénzügyi és médiaháttérrel, beszállítókkal, klientúrával, vállalkozói holdudvarral.
Úgy látszik tehát, hogy a futball- és sporthasonlatok megsokasodása, a politikai vezető sportos imázsa nem a véletlen műve, és nem is csak
a tömegkultúrával való elkerülhetetlen felszíni érintkezés következménye,
hanem a modern politikai pártok cirkuszpártokká való kényszerű átalakulásának eredménye. Fenn a császár, lenn a kas, mármint a méhkas és
az ő kékjeinek és zöldjeinek a zümmögése. A császár hatalma osztatlan,
az alattvalóké viszont osztható és osztandó. Lehetőleg kétfelé. Mondjuk
a kékek és a zöldek hatalmára. Hogy a részek teljesen lefogják és lefoglalják
egymást. Mert ebben áll a politikai cirkusz értelme.

104

Roland Barthes: Mitológiák. 1983. Európa 9–26. p.

105 Így volt ez a régi római cirkuszban is. Nemcsak a császárok lépték át a lelátót
a játéktértől elválasztó határt és csaptak fel – a kék és zöld sztárok dicsőségét elirigyelve
– fogathajtóknak, sőt olykor gladiátoroknak is, hanem a pártosodott lelátók tömege is besereglett néha a porondra, hogy elagyabugyálják egymást és a versenyzőket, ekként váljon
eggyé, ami szétválasztatott: néző és hős, rivalda és nézőtér, fent és lent. Éppúgy, ahogy
a régi komédiák fináléjának kommuniójában, amikor – az ellenséges oldalak kibékülésével és összeborulásával megvalósuló „Földi Paradicsomba” – a lakomához meghívják
a közönséget is. Éppúgy, mint a komédiák előadásának végén, a verseny után a cirkuszban
is záporoztak a népre a császár ajándékai: finomságok, édességek, gyümölcsök, pénzzel
megtömött bukszák, házépítési engedélyek, a versenynap végét pedig hatalmas lakoma
zárta, amelyen a pártszenvedélyek elcsitultak, az ellenségeskedés kihunyt, mintha egy
pillanatra helyreállt volna a kettészakított világ eredeti Egy-sége.
106

Roland Barthes, i. m. 22. p.
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A politikai nagycirkusz e kétosztatúsága nem a jövő zenéje, hanem
a jelen csikorgó tapasztalata immár Magyarországon is. Csakhogy a tényleges
(nem-formális!) kétpártrendszert nem úgy kell elképzelnünk, mint régen.
Nem politikai pártok, hanem cirkuszpártok váltogatják egymást. Egyszer
fenn, egyszer lenn. Egyszer a kékek jönnek, másszor a zöldek. Avagy maguk
a jövő-menők váltanak színt. Szükség szerint kékülnek-zöldülnek. Egyszer-egyszer össze is fognak egymással: kék és zöld – két jóbarát. Az a párt,
amely nem képes vagy vonakodik cirkuszpárttá válni és cirkuszolni, halálra
van ítélve. A szürkék már agonizálnak is rendesen. S bizton számíthatnak
a lelátói tömeg lefelé meresztett hüvelyujjára: le vele! Nem az a kérdés,
ki van hatalmon (ki lenne? a császár!), hanem hogy ki van műsoron, kinek
a képe, teatralizált akciója tölti ki a képernyőt, ki tudja és mivel rabul ejteni a nézők tekintetét? Mert egyfajta theatrokrácia – nézői demokrácia, pontosabban:
„a karzat uralma” – ez, melyről – ha némileg más összefüggésben is – már
Platón beszélt, s amely csak a „spektákulum társadalmában”,107 a modern
mediatizált tömegdemokráciákban fejlődhetett ki teljesen.108
A látványköztársaságban, ahol a politikus lélegzetvétele is be van kame-

rázva (a „ki kit győz le?” régi kérdése így módosul: „ki kit kameráz be?”),
nem is beszélve bankszámlájáról, szerelmi életéről, testi szokásairól, a politikai rendszer kétosztatúsága szinte kikényszeríti a politikai harc átalakulását
fogathajtó versennyé: a politikai vezetőkből gyeplőtartók, a választókból
őrjöngő lelátói tömeg, a pártokból szurkolópártok, cirkuszpártok – kékek
és zöldek – lesznek, a politikai harc pedig – némi túlzással – a kék és zöld
szalagok lobogtatására szorítkozik. A valóságos tétek – megélhetés, nyereség,
biztonság, társadalmi nyugalom – nem láthatók a látványos-színes futamtól,
ahogyan az sem látható, kik teszik meg a téteket és kik nyerik meg aztán.
Akár a Circus Maximus őrjöngő közönsége, a választási fogathajtóverseny
hisztérikus tömegei sem vennék észre, ha a pártszekerekre tűzött szalagokat
kicserélnék: egyre kevésbé az eszmék, a célok, a programok, világnézetek,
értékrendek, személyek számítanak, csak az a fontos, hogy győzzenek a kékek (vagy győzzenek a zöldek). És megfordítva: „Dögöljenek meg a kékek!”
(Vagy: „Dögöljenek meg a zöldek!”). De hisz csak játék az egész! Egy kis
ártatlan (azaz tét nélküli) szórakozás!
A modern politika normatív értékrendje felől nézve súlyos anómiás
tünettel állunk szemben: a politikai ökölharc és az üzleti birkózás összekeveredésében, pankrációvá torzulásában, csak láthatóvá válik a „nomosz”
– a törvények által kijelölt tér –, a törvénytisztelet, a szabályozott küzdelemre való hajlandóság általános hiánya a társadalomban: az anómia és az
ettől elválaszthatatlan korrumpálódás, vagyis romlás és romlottság. Ám
a kommercializálódó politika – a cirkuszpolitika, a látványpolitika – felől
nézve éppen ez az – ugyanis a politikai tér érzéki elváltoztatása: szkandalizálása,
szenzualizálása, a politikai szereplők sztárolása – amire a népnek szüksége
van. De hisz amúgy is minden a pankráció felé közelít a mai világban:
sporttól az üzeleti életig, napi politikától a globális rendteremtésig. Üsdvágd, nem apád, nem anyád! Pankráció ez, nem szabályos küzdősport.
Látványosság, nem politikai nyilvánosság. A botrány érzéki öröme élteti,
nem a joghatóság megvesztegethetetlenségének vagy a megtisztulást hozó
társadalmi igazságkeresésnek az erkölcsi pátosza. Mindegy, kit vágnak földhöz, kinek a galádságát leplezik le, csak elég látványos, elég döbbenetes, elég
felkavaró legyen.
Ahogy a kamerának (vagyis a lelátói tömegnek) dolgozó politikai pártok
és a kormányzatok tevékenysége artistamutatvánnyá, attrakcióvá, salto
mortalévá, sportrekorddá alakul át, ahogy az eredmények folytonos felmutatásából hókuszpókusz, cirkuszi mutatvány – világszám! – vagy cirku-

107 Lásd ehhez Guy Debord-nak a fogalmat meghonosító, először 1967-ben megjelent könyvét: Guy Debord: A spektákulum társadalma. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, 1992. Lásd még Uő: Kommentárok a spektákulum társadalmához. Trafó – Kortárs
Művészetek Háza, 2008.
108 Platón elutasítva mind a népet minden szabadságtól megfosztó, az alattvalókat
teljes szolgaságba görnyesztő perzsa parancsuralmat, mind a törvényeket semmibe
vevő, félelmet és tiszteletet nem ismerő köznépnek (a tömegnek) teljes szabadságot adó
görög demokráciát, a „mérsékelt uralom” mellett érvelve hozza fel példaként a zenét
illető törvények semmibevételéből fakadó következményeket (különös tekintettel arra,
hogy a görögben a zenei dallam szabályai is nomoszok, vagyis törvények). Egykor – írja
– „a döntő hatalom” a zeneművek megítélésében „nem a tömeg füttye és műveletlen
kiáltozása volt, mint manapság, de tetszést nyilvánító tapsai sem, hanem kellő nevelésben részesült emberek számára természetes volt, hogy csendben végighallgassák az előadást; a gyermekek, kísérők és a tömeg legnagyobb része számára pedig elegendő volt
a rendfenntartó vessző esetleges figyelmeztetése. E rend alapján szívesen alávetette magát a vezetésnek a polgárok tömege, és nem merészelt volna zajongással bírálatot gyakorolni”. (Platón: Törvények. 700c In: Összes Művei. Harmadik kötet, Európa Könyvkiadó, 1984. 584. p. – Kövendi Dénes fordítása.) De a költők, akiknek megvolt ugyan
a tehetségük, „de tudatlanok voltak azt illetőleg, hogy mi jogos és törvényes”, „a tömegbe törvénytelenséget oltottak – egyelőre a zenére vonatkozólag (! – Sz. Á.) – és vakmerőséget, mintha a tömeg képes lenne valamit megítélni! Ennek folytán a nézőközönség
némából hangossá lett, mintha értene múzsai dolgokban ahhoz, hogy mi a szép és mi
nem; és az arisztokrácia helyett holmi semmirekellő theatrokrácia (a nézőtér, a »karzat« uralma)
fejlődött ki.” (i.m. 701a–585. p. – Kiemelés – Sz. Á.)
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szi leleplezés és megszégyenülés – világbotrány! – lesz, úgy fordul át szép
lassan minden politikai intézmény és esemény is látványosságba: a politikai
nemzetből látványosság-nemzet, a történelemből show-műsor, az országból
országimázs – televíziós klip vagy spot és reklámlevél –, az állampolgárokból
pedig nézők lesznek, akik már nem politikai pártok, hanem élménypártok
között választanak, aközött, melyik cirkusz-párt szavalókórusába vagy tojásdobáló aktivistái közé állnak be, aközött, maguk is színre lépnek-e a cirkuszi
pankrációban vagy csak nézik, ami a karnevalizált utcán zajlik. A látványosság
minden, a politika semmi. A médiapiac alapszabálya ez. Mivel pedig a politika
csakis ezen a piacon keresztül fogadtathatja el magát azokkal, akiknek képviseletét – elvileg legalábbis – el kell látnia, nincs más választása, mint hogy
néznivaló látványossággá válik maga is.

kettészakadásából, a kettős hatalom vészterhes szindrómájának kialakulásából
permanens zűrzavar következik, a permenans zűrzavarból pedig permanens
háború, amely az egyik fél (a zűrzavar okozója: az ellenség) feltétel nélküli
kapitulációjával és a másik fél (az országot megmentő, a rendet helyreállító
„barát”) korlátlan hatalmával érhet csak véget. Ha ebbe az irányba mutat
a társadalom pártosodása; ha nem a közösség ügyei, hanem a klánok, csoportok, egyének magánügyei alkotják a politika lényegét; ha tehát épp ezért
nem lehetséges semmiféle érintkezés, semmiféle dialógus, megegyezés,
összhangoltság közöttük, akkor a kettősség terméketlen, sőt pusztító, hiszen
nem a sokféleség politikai mozgásformája, hanem a sokféleség megölése,
nem az egység természetes létformája, hanem az egység elpusztítása és az
egyetlen szólamot ismerő egyeduralom egységével – a zsarnokság egységével – való felváltása.
Hume épp ezért nem is állt meg a pártok sommás elítélésénél és egyáltalán nem tartotta kívánatosnak a pártok törvényen kívül helyezését vagy
betiltását, ahogyan az a despotikus rendszerekben történik: „A despotikus
rendszerekben a pártok gyakran valóban nem láthatóak, noha nem kevésbé
valóságosak, sőt épp e láthatatlanság miatt még valóságosabbak és még veszedelmesebbek.”110 Hume a pártok szükségességét és hasznosságát aszerint
ítéli meg, hogy barátságon és ellenségeskedésen alapuló személyi vagy igazi
vélemények és érdekek különbségén alapuló valódi pártok-e? Harmadik
típusként – mint a modern idők „legszokatlanabb és legmegmagyarázha-

Személyi pártok – valódi pártok
David Hume, a modern politikai gondolkodás egyik úttörôje, nem volt
nagy véleménnyel az általa a szektákkal egy sorban emlegetett pártokról.
Egyik esszéjében 1777-ben így ír: „Amennyire tisztelniük és becsülniük
kell az embereknek a törvényhozókat és az államalapítókat, oly mértékben
kell megvetni és gyűlölni a szekták és pártok alapítóit; hiszen a pártok hatása
pontosan ellentétes a törvényekével. A pártklikkek felforgatják a kormányzatot,
ellehetetlenítik a törvényeket, és a legádázabb ellenségeskedést szítják a nemzet tagjai
között, akiknek pedig kölcsönös segítséget és védelmet kellene egymásnak nyújtani.
S ami még gyűlöletesebbé kellene, hogy tegye a pártok alapítóit: e gyomokat, ha egyszer már gyökereket eresztettek valamely államban, igen nehéz
kiirtani. Évszázadokon át tenyésznek, és gyakran csak ama kormányzat teljes felbomlásával szűnnek meg, amelybe elvetették őket. A legdúsabban
ráadásul a legjobb talajban teremnek; s bár az abszolút kormányzat sem teljesen
mentes tőlük, mégis meg kell vallani, hogy a szabad rendszerekben sokkal kön�nyebben szárba szökkennek és gyorsabban is szaporodnak. Itt mindig magát
a törvényhozást mételyezik meg, pedig a jutalmak és büntetések állhatatos
alkalmazásával egyedül ez lenne képes őket kiirtani.”109
Bármely „Jó Fejedelem”, felvilágosult monarcha, rendpárti demagóg,
magát pártok fölé helyező etatista pártvezér két kézzel írhatná alá e sorokat.
Való igaz: a politikai közösség háborús jellegű, „barátra” és „ellenségre” való
109

David Hume: Összes esszéi. Atlantisz, 1992. I. kötet, 64. p. (Kiemelés – Sz. Á.)

110 I. m. 67. p. Tegyük hozzá: despotikus rendszerek magukban az egyes pártokban is
létrejöhetnek, s ez esetben a párton belül fognak láthatatlanul megképződni a frakciók,
a párton belüli különbségek, ellentétek, platformok veszélyeztetik – s épp mert láthatatlanok, mert megformálatlanok – a politikai pártképződmény működőképességét és
politikai sikerességét. Lásd a pártok szervezeti tipológiáját (patronáló pártok, osztálypártok, világnézeti pártok, illetve: karizmatikus pártok, tradicionalista pártok, hitkérdések
körül szerveződő pártok, posztok szerzésére szervezôdô pártok) Max Webernél, különös
tekintettel az általa „patronáló pártoknak” nevezett típusra, amelyek „hivatalosan vagy
ténylegesen is kizárólag csak arra irányulnak, hogy a vezetők számára megszerezzék
a hatalmat, és a saját embereikkel töltsék be az igazgatásban az állásokat”, de még amikor
a pártok osztályok érdekeit követik, konkrét dologi célokat, esetleg elvont elveket tartanak
szem előtt, akkor is „a tárgyszerű program nemritkán csupán eszköz arra, hogy a kívülállókból tagokat toborozzanak”. (Max Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia
alapelvei. 1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 288. p.). Lásd még Halmai Gábor
jogi szempontú összefoglalását (A pártok a nyugat-európai jogrendszerekben) az egyesülési
jog történetét feldolgozó monográfiájában: Halmai Gábor: Az egyesülés szabadsága. Atlantisz, 1990. 140–159. p. és lásd a pártok politikatudományi rendszerezését: Enyedi Zsolt
– Körössényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris Kiadó, 2004.
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tatlanabb jelenségeinek” egyikét – megemlíti még az „elv-pártokat” is, melyekben a szövetkezés elvont, spekulatív elveken alapul. Ismeretes, hogy
a huszadik századra ez utóbbi típus – az elv-párt – vált mind a demokrati–
kus, mind a diktatórikus politikai szerveződések legjellemzőbb típusává.
A személyi pártok – Hume szerint – azért nem tekinthetők valódi pártoknak, mert a gyűlölet, a harag, a hűség, a szeretet magánügyei – különféle
érzelmi ügyek, megszállottságok, előítéletek, hóbortok, akaródzások – körül kristályosodnak ki, ennyiben pedig a puszta véletlen, az egyéni önkény
alaptalan művei. De ugyanezen okból válnak rendszerint az ilyen pártok
a terméketlen viszály, a társadalmi romlás és bomlás előidézőivé. S ami
legalább ennyire lényeges: az elvakult szenvedélyek fúriái, amelyek szinte
megszállják és beszámíthatatlanná teszik az ilyen pártok tagjait, sikeresen
gátolják meg a politikai közösséget saját tagoltsága felismerésében és megformálásában, a valódi közügyek artikulálásában, az ellentétes álláspontok
kimunkálásában és az érvek politikai csatájának lefolytatásában. A gyűlölet,
harag, hűség, szeretet magánügyei körül kikristályosodó személyi pártok
csak az abszolútum kizárólagos nyelvén hallanak és beszélnek – pontosabban: csak magukat hallják –; saját világukba falazódnak, folytonos háborút
folytatva az ellenségnek tekintett külvilággal – aki nincs velünk, ellenünk
van –, nem ismerik a dialógus nyelvét, a kétszólamúság és többszólamúság
éltető elemét, képtelenek az eleven sokféleség politikai drámájának kibontására.
Ezért óhatatlanul a személyi zsarnokság és a polgárháborús káosz alternatívája elé állítják a politikai eszméletét vesztett közösséget. Ahogyan zseniális
tömörséggel Pascal foglalta össze a Gondolatokban ezt a szabályszerűséget:
„A sokféleség, ha nem zárul össze egységgé – zűrzavar; az egység, ha nem
függ a sokféleségtől – zsarnokság.”111
A kékek és zöldek kettőssége az archaikus mitológia és a temetési szertartásból kifejlődött futtatások, maga a cirkuszi játék szintjén, mint fentebb
láttuk, a végtelen körforgás tökéletes egységébe zárta a fentet és a lentet, az

életet és a halált, az eget és a földet. Csak később, mikor a szembenállás
mindinkább átpolitizálódott és háborús jelleget öltött – Bizáncban – lett
belőle a zűrzavar forrása, amit a császári hatalom nem tudott másként lecsillapítani, mint az egységgé össze nem záruló kettősség – a sokféleség
vagy pluralitás – tényleges felszámolásával, és annak az egységnek a megteremtésével, amely nem függ a sokféleségtől, végső soron tehát – ha nem is
a szó modern politikai értelmében – kimeríti a zsarnokság kritériumát. Ez
a probléma a magyar politikai világ sokféleségével is, hogy ugyanis egymással a „barát-ellenség” háborús – „hideg polgárháborús” – viszonyában
álló magyar „kékek” és „zöldek” nem zárulnak össze semmiféle politikai
egységgé, a parlamentáris demokrácia alapját képező állampolgári közösség
egységévé sem, ami permanens zűrzavarhoz, ez pedig a „rendpártiság” közóhajjá erősödésével együtt olyan személyi uralmi formához vezethet, amely
nem függ a sokféleségtől, tehát – tipológiailag legalábbis – zsarnokságként
írható le. Minderre azonban könyvem végén még visszatérek.
Hume nem tévedett abban, hogy az általa rombolónak ítélt „személyi pártok a legkönnyebben a kis köztársaságokban születnek. Itt minden
családi viszály államüggyé válik. Szeretet, hiúság, vetélkedés és bármilyen
szenvedély, csakúgy mint a becsvágy és a harag megosztottságot szül a polgárok között. Effajta pártot alkottak Firenzében a NERI és a BIANCHI,
Genovában a FREGOSÓK és az ADORNÓK, az újkori Rómában pedig
a COLONNÁK és az ORSINIK. (...) Az emberek oly szívesen tömörülnek személyi klikkekbe, hogy azokat a valódi ellentéteknek már a legcsekélyebb látszata is létrehozza. Mi lehet jelentéktelenebb, mint a mezek
színe közötti különbség egy lóversenyen? Mégis e különbségből eredeztethető a BIZÁNCI birodalom két legmegrögzöttebb pártja, a PRASINI
és a VENETI, melyek mindaddig nem hagytak fel a gyűlölködéssel, amíg
romba nem döntötték ama boldogtalan kormányzatot.”112 Mindennapos
tapasztalatunk ez ma is: „Ha az emberek egyszer különböző zászlók alá
sorakoztak fel, akkor megkedvelik azokat, akikkel egyesültek, ellenfeleikkel
szemben pedig gyűlöletet táplálnak, s az ilyen érzéseket gyakran továbbadják utódaiknak.”113

111 Pascal mondatát Halasi Zoltán fordításában idézem, aki mint Elias Canetti Feljegyzések című írói naplójának fordítója, a Canetti szövegében szereplő idézetként ültetette –
feltehetően németből vagy a német fordítást figyelembe véve – magyarra Pascal mondatát
(i. m. Európa, 2006. 330 p.), egy fokkal szerencsésebb megoldást találva a multitude – adott
összefüggésben érvényes – jelentésének visszaadására („sokféleség”), mint a Gondolatok
magyar fordítója, Pődör László: „Az olyan sokaság, amely nem áll össze egységgé, zűrzavar; az egység, ha nem függ a sokaságtól, zsarnokság.” (Blaise Pascal: Gondolatok. Gondolat Kiadó, 1978. 370. p.)

112 I. m. 64–65. p.
113 I. m. 66. p.
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rendezett köztéri látványosságoknak az eredetiségében, hatásosságában,
meggyőző erejében, amelyet a pártvezér számára rendeznek vagy amellyel
megpróbálják aláásni, elbizonytalanítani, idegesíteni az ellenvezért és az
ő táborát. A kékek a zöldeket, a zöldek a kékeket.
Természetesen a politikusnak az „infokommunikációs technológiák”
korában is szüksége van a jól ismert többi politikai képességre – adminisztratív-szervezési készségre, kombinatorikus-machiavellisztikus készségre,
bürokratikus készségre, retorikai készségre, rögtönző készségre stb. –, de
mindezek a képességek és készségek csak akkor hozhatók igazán működésbe, ha rendelkezik a politikai áru ipari jellegű létrehozásának és realizálásának (piacra dobásának, forgalmazásának) összes új eszközével és az új
eszközök – a techno-telemédiumok: számítógép, internet, mobiltelefon,
digitális televízó stb. – hatékony működtetéséhez szükséges tudással, tehát
képes – nem egymagában természetesen, hanem a pártnak nevezett politikai
vállalkozás vezetőjeként, az infokommunikációs technológusok, a political
consulting, a PR virtuózai, az imidzsmékerek tudását, szolgáltatásait megrendelve és megvásárolva – képes politikai mondanivalóját látványosságként
megeleveníteni, személyét hatásos képpé átvarázsolni. Mert ama mesebeli
„százegyedik” szoba – a hatalom szobája – ajtaját végső soron mindig a média–
siker nyitja. Aki a képért – és képben – a nézői-választói tömeg tetszéséért
vívott nézettségi csatát elveszti, aki pénzügyi háttér vagy politikai nyomás híján
nem jut megfelelő médiafelülethez, vagy nem képes kihasználni saját felületét (és leleményesen átalakítani minden lehetséges felületet, az ellenfelét is
saját felületté), aki nem képes hitelesnek ható vagy egyszerűen rokonszenves képpel semlegesíteni azt a szörnyképet vagy karikatúrát, amelyet ellenfele egyfolytában készít róla, az elbúcsúzhat a hatalomtól vagy lemondhat
róla, hogy megszerzi.
A társadalmat felzászlózott, felkokárdázott barátra és ellenségre osztó mai
pártszenvedélyek politikai értelme és tartalma – különösen felzaklató, lelkesítő, érzelmileg mozgósító élménytartalmához képest – nagyjából a nullával
egyenlő. A politika, csakúgy, mint szinte minden „hagyományos termék”,
amely a piacra kerül, vagy amelyet piacra visznek, abban a naiv hitben vagy
tudatos számítással, hogy így lesz realizálható eredeti szellemi tartalma
– tudomány, magasművészet, történelem, erkölcs – élménnyé kell váljon.
Legyen a politika élmény! Ahogyan a vásárlás is az! Élménytársadalomban

A modern parlamentáris köztársaságokban semmi akadálya a valóságos
pártosodásnak. Éppen csak semmi értelme. A tényleges hatalom oligarchiák kezében van. Igazat kell adnunk a jeles német művészettörténésznek,
Wilhelm Hausensteinnek, aki 1920-ban, a „weimari demokrácia” születése táján így fogalmazott: „hiszen a demokrácia, amióta a világ világ, még
soha nem volt más, mint egy többé-kevésbé rokonszenves polgári oligarchia reklámja”.114 Nem csoda hát, hogy a nép, az istenadta nép a lelátókon
vagy – pontosabban szólva – a képernyők előtt, a néző-térben pártosodik
– a „Nagy Ő”- és a „Big Brother”-féle kukkoló-show-k osztják meg –,
maguk a politikai pártok pedig átalakulóban vannak kékekké és zöldekké,
vagyis szurkolói-fogyasztói törzsekké, tömegkulturális élménypártokká, televíziós
műsorpártokká, amelyeket sztárok vezetnek már – tűzön-vízen-barikádon át –, nem
politikusok. Pontosabban: sztárrá formált politikusok. A politikai elfogadottság, népszerűség, bizalom, meggyőzés, tömeghatás titka nem a politikai
program tartalmában és hitelességében, nem a politikai rátermettségben és
szakmai tudásban rejlik – ez mind-mind, ha nem is semmi, de nagyon kevés –, hanem a telegenitásban (képre-termettségben és sztárolhatóságban),
a szómágiájában, a politikai áru (a politikust is beleértve) reklámképének
hatásosságában (vagyis az eladhatóságban) és azoknak a kameráknak meg-

114 Wilhelm Hausenstein: A barokk szelleme. In: Emlék márványból vagy homokkőből.
(Válogatta, fordította: Marosi Ernő). Corvina, 1976. 403. p. Meglehet, hogy a polgári demokráciának e szkeptikus, bár barátságosan nagyvonalú megítélése, amelynek – minden
látszat ellenére – inkább a konzervatív kultúrkritikához, semmint valamiféle populista
elitellenességhez van köze, a megfogalmazása óta eltelt évtizedek tapasztalatainak tükrében pontosításra szorul. Mindenekelőtt a demokrácia és a gazdasági fejlettség, illetve
a jólét összefüggésére gondolok: „Minél gazdagabb egy nemzet, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy demokratikus rendet fog fenntartani – írja alapvető politikaelméleti
könyvében, a Homo politicusban a demokratikus rend feltételeit taglalva Seymour Martin
Lipset. – Arisztotelésztől kezdve napjainkig mindig voltak, akik amellett érveltek, hogy
csakis a jólét társadalmában, tehát ahol viszonylag kevés polgár él a tényleges szegénység szintjén, jöhet létre az a helyzet, amelyben a népesség tömegei okosan részt vesznek
a politikában, és kifejlesztik magukban a kellő önmérsékletet, amely szükséges ahhoz,
hogy ne kerüljenek a felelőtlen demagógia vonzerejének hatása alá. Az a társadalom, amely
elszegényedett széles tömegekre és egy szűk körű kedvezményezett helyzetű elitre oszlik, vagy oligarchiához (a szűk körű felső réteg diktatórikus uralmához), vagy türanniszhoz (populáris alapokon
nyugvó diktatúrához) vezet.” (Seymour Martin Lipset: Homo Politicus. Osiris Kiadó, 1995.
44. p. – Turai Tamás fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)
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élünk.115 Élménnyé válik lassan minden színtér (a természeti katasztrófa,
a múzeum, az oktatás, a tudományos ismeretterjesztés, de még a zajló történelem színterei is) és élményként realizálódik minden esemény (kriminális
események, balesetek, szülés, gyereknevelés, utazás, vásárlás, fogyasztás,
szerelem, halál stb.)
A pártok futtatása mindenekelőtt az üzleti elit biznisze (ahogyan, mint
láttuk, az volt már Rómában is), a nép számára pedig látványosság: az elfojtott vágyak kiélésének, a társadalmi szenvedélyek levezetésének bevett
tömegkulturális módja és egyszersmind a szerteágazó hatalmi és anyagi
érdekek medrébe való becsatornázásának legkézenfekvőbb technikája is.116
A parlamentáris demokráciának nagy utat kellett megtennie visszafelé: az
érdekeken és elveken alapuló valóságos pártoktól a személyi és klikkpártokig. A parlamentáris köztársaság egyfolytában a „császárság” – avagy
hát: az abszolút hatalom, az egyeduralom, az ilyen-olyan delegatív elnöki hatalom, az illiberális demokrácia – küszöbén toporog, Napóleonra
– Megmentőre, Szabadítóra, Rendteremtőre – várva, aki valóban egészen
közel van már. Ante portas – ahogyan a régiek mondták. Addig meg csak
hadd verjék egymást kékre-zöldre a kékek és a zöldek.
A forradalmi fordulatokat – „rendszerváltásokat” – követő politikai restaurációk e különös belső logikáját elsőként alighanem Denis Diderot fedte
fel, még jóval azelőtt, hogy a francia forradalom menete a történeti események szintjén is igazolta azt: „Alig telik el némi idő, és az állam már csak két
pártból áll; bárkit rejtsenek az elnevezések, ez a két név csakis „royalisták” és
„antiroyalisták” lehet. Ez lesz a nagy megrázkódtatás pillanata.(…) A roya-

lizmus puszta ürügy, akárcsak az antiroyalizmus. Mindkettő a becsvágy és
kapzsiság álarca. A nemzet immár nem több, mint maroknyi bűnözőtől és
megvásárolt alaktól függő tömeg. Ebben a helyzetben csupán egyvalakire és
a megfelelő pillanatra van szükség ahhoz, hogy egészen váratlan következmények lépjenek fel. S mihelyt eljön a pillanat, a nagy ember színre lép. (…) Így
szól az emberekhez, akik az előbb még mindennek hitték magukat: Semmik
vagytok. Mire ők: Semmik vagyunk. Erre ő így beszél hozzájuk: Én vagyok az
úr. Mire ők egy torokból kiáltják: Te vagy az úr. Erre ő így beszél hozzájuk:
Íme a feltételek, amelyek mellett hajlandó vagyok leigázni benneteket. Mire
ők: Elfogadjuk.”117
Vagy ahogy nem sokkal később, mit sem sejtve Diderot hamarosan
beteljesült politikafilozófiai próféciájáról, de azért a francia forradalom
történetének alapos ismeretében Dosztojevszkij foglalta össze ennek az
ismétlődő történeti érzületváltásnak a menetét – hogyan csap át a minden
tekintélyt leromboló, szabadságlázadás érzülete a Jótevőre, a Megváltóra,
a Nagy Testvérre váró alattvalói engedelmesség érzületébe – „A nagy
inkvizítor” legendájában,118 már ahogy Ivan Karamazov ezt a példabeszédet
öccsének, Aljosának elbeszéli:
„Ó, minélkülünk soha, soha nem tartják el magukat! Semmilyen tudomány nem ad nekik kenyeret, amíg szabadok maradnak, így hát az lesz
a vége, hogy odahozzák a szabadságukat a lábunk elé, és azt mondják nekünk: »Inkább igázzatok le, de tartsatok el bennünket.« Végre maguk is
ráeszmélnek, hogy a szabadság és a mindenki számára elegendő földi kenyér
együtt elképzelhetetlen, mert ők soha nem tudnak megosztozni egymással!

115 Az „élménytársadalom” (Erlebnisgesellschaft) Gerhard Schulze fogalomalkotása.
Lásd Gerhard Schulze: Élménytársadalom. A jelenkor kultúrszociológiája. Szociológiai
Figyelő, 2000. 1–2. szám, 135-158. p.

117 Idézi Reinhart Koselleck, In: Uő: Elmúlt jövő. Atlantisz, 2003. 39 p. Az 1774-ből
származó prognózis szerzőjét sokáig a névtelenség homálya rejtette. Herbert Dieckmann
mutatta ki Diderot szerzőségét. Vö. Diderot: Oeuvres politiques. Párizs 1963. P. Verniére
bevezetője, XXXIII. p.

116 Többé-kevésbé mindig is így volt ez, az új talán csak abban van, hogy az info
kommunikációs forradalom teremtette új piaci hatáseszközök, tömegkommunikációs
szervezési, mozgósítási és döntésbefolyásolási módoknak köszönhetően – a késő modern
társadalomra egyszerre jellemző univerzalizálódás és fragmentalizálódás, eltömegesedés
és individualizálódás közepette – a választók és szavazók tömegének irányítása totális jelleget kezd ölteni. A kezdetet már Max Weber világosan megfogalmazta a pártok finanszírozása kapcsán: „Egy párt finanszírozása semmi esetre sem jelent korlátlan hatalmat:
csak azt lehet propagandaeszközként fölhasználni, aminek van »piaca«. De kétségtelen,
hogy – akárcsak a kapitalista vállalkozásban – a szuggesztív reklám (nevezetesen azok az
eszközök, amelyekkel a jobb- vagy baloldali – ez itt egyremegy – »radikális pártok« reklámozzák magukat) a kereslethez képest hallatlanul megnöveli a kínálat hatalmát.” (Max
Weber: Gazdaság és társadalom, i.m. 291. p.)

118 Mint ismeretes, utóbb éppen a Nagy Inkvizítor negatív, hisz antikrisztusi (a legendában Sevillában, a spanyol inkvizíció legrettenetesebb időszakában a Földre aláereszkedő és másnap a társadalom érdekében máglyára küldött „eretnek”, a némán hallgató
Jézus színe előtt kibontott) utópikus társadalma szolgált az úgynevezett negatív utópiák
regényes műfajának kiindulópontjául („Nálunk meg mindenki boldog lesz, nem fognak
többé lázadni, nem fogják egymást irtani, mint a te szabadságodban mindenütt történt.
Ó, mi meggyőzzük őket, hogy csakis akkor lesznek szabadok, ha a mi javunkra lemondanak a szabadságról és meghódolnak előttünk.”). Egyetlen regényes negatív utópiát sem
találunk, amelyből hiányozna a Nagy Inkvizítor és az Utolsó Ember (utolsó ellenálló,
eretnek, forradalmár stb.) végső, nagy párbeszédének szituációja. A negatív utópia prototípusát épp ezért talán nem véletlenül egy – Dosztojevszkijhez ezer szállal kötődő
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Arról is meggyőződnek, hogy szabadok se lehetnek soha, mert gyöngék,
gyarlók, hitványak és lázadók. (…) Gyarlók és lázadók, de végül éppen ők
lesznek az engedelmesek. Csodálni fognak, és isteneknek tartanak bennünket azért, mert mi, az élükre állva vállaltuk, hogy elviseljük a szabadságot és
uralkodunk rajtuk – olyan szörnyű lesz végül nekik a szabadság!”119

Függelék
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Theophanész: Khronographia120
A „Nika” felkelés
532. január 13-án vasárnap szokás szerint kocsiversenyek voltak a hip
podromoszban. A versenyeken díszes udvari kíséretével együtt a császár
is megjelent, de mindjárt tapasztalhatta, hogy az összegyűlt nézősereg igen
fel van indulva. A „zöldek” sorai felől szűnni nem akaró lárma és fütyülés hallatszott. A „zöld” párt panaszt akart tenni, és így juttatta kifejezésre
elégedetlenségét, Jusztinianosz kikiáltója útján tudakolta meg a néptől viselkedésének okát. A „zöldek” megbízottjai és a császár válaszait hangosan
megismétlő kikiáltó között a következő párbeszéd zajlott le:

– örök „eretnek orosz”, Jevgenyij Zamjatyin teremtette meg Mi (1920) című regényes
antiutópiájával, amely mind Aldous Huxley, mind George Orwell saját regényeinek –
a Szép új világnak és az Ezerkilencszáznyolcvannégynek – mintájául szolgált, a koncepció, a
kollízió, az eszmék és a hősök mozgatásának síkján egyaránt. Lásd erről George Orwell:
E. I. Zamjatyin: Mi. In: Uő: Az irodalom fölszámolása. Európa, 1990. 325–330. p. Lásd még a
negatív utópiák összehasonlító műfaji elemzését: Szilágyi Ákos: Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl – A negatív utópiák társadalomképe. Budapest, 1988. Magvető Kiadó. A Nagy
Inkvizítor általános eszmetörténeti és különös politikai-teológiai témájához kapcsolódó
könyvtárnyi irodalomból lásd többek között az orosz „ezüstkor” legkiválóbb filozófusainak – V. Sz. Szolovjovnak, V. V. Rozanovnak, Sz. N. Bulgakovnak, Ny. A. Bergyajevnek,
Sz p. Franknak – írásait: In: O Velikom Inkvizitore – Dosztojevszkij i poszledujuscsije. Moszkva, 1991.; továbbá a jeles litván konzervatív gondolkodó, Antonas Maziena (1908–1987)
monográfiáját: Antonas Maziena: Velikij Inkvizitor. Aleteia, Szentpétervár, 1999.
119 Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek. Magyar Helikon, 1971. I.
kötet, 326–327. p. (Makai Imre fordítása.).

A Zöldek: Élj sok évig, Jusztinianosz császár! Légy győzelmes! Jogtalanságokat követnek el rajtam, egyetlen jó császárom, s Isten a tanúm: nem
tudom tovább elviselni. Félek az illetőt nevén nevezni, mert esetleg
továbbra is jó sora lesz, és én kerülök veszedelembe.
Kikiáltó: Ki az? Nem tudom.
A Zöldek: Az, aki bennünket nyúz, háromszor-felséges császár, a vargák
negyedében lakik.
Kikiáltó: Senki sem jogtalankodik rajtatok.
A Zöldek: Egyetlenegy ember törvénytelenkedik velem. Isten anyjára, csak
fejemet ne vegye!
Kikiáltó: Nem tudjuk, ki az illető.
A Zöldek: Te tudod csak igazán, háromszor-felséges, ki zsarol engem mostanában.
Kikiáltó: Ha van ilyen ember egyáltalán, mi nem ismerjük.
A Zöldek: Bármi is ő mostan, Judás sorsára jut; az Isten hamarosan megfizet
neki, amiért engem nyomorgat.
Kikiáltó: Ti nyilván nem azért jöttök ide, hogy a játékokat megnézzétek,
hanem csakis azért, hogy sértegessétek a kormányzókat.
A Zöldek: Ha bárki is törvénytelenkedik velem, Judás sorsára fog jutni.
120 In: Bizánci irodalom kistükre. Európa Könyvkiadó, 1974. 97–99. p. (Gyóni Mátyás
fordítása).
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Kikiáltó: Elhallgassatok, ti zsidók, manicheusok és szamaritánusok!
A Zöldek: Zsidóknak és manicheusoknak nevezel bennünket? Ám az Isten
anyja van mindnyájunkkal.
Kikiáltó: Meddig átkozzátok még magatokat?
A Zöldek: Ha valaki azt állítja, hogy a császár nincs az igaz hiten, átok arra,
akár Judásra?
Kikiáltó: Azt tanácsolom nektek, keresztelkedjetek meg egytől egyig.
(A zöldek pedig egymást túlharsogva felkiáltottak, és ezt ordítozták – ahogyan Antlasz utasította őket: Megkeresztelkedünk mind egy szálig!)
Kikiáltó: Ha el nem hallgattok, igazán lefejeztetlek benneteket.
A Zöldek: Mindenki arra törekszik, hogy hatalomra tegyen szert, hogy boldogan élhessen. S ha mi nyomorgattatásunkban netalán kiszalasztunk
a szánkon valamit, felséged azért ne nehezteljen. Hiszen az isteni felség
mindent eltűr. Mivel szavunk van, császárunk, most mindent nevén
nevezünk. Mi már azt sem tudjuk, háromszor-felséges, hogy hol van
a császári palota, s hol folyik a birodalom kormányzása. Csak akkor jövünk be a városba, amikor szamár hátára ülünk. Bár akkor se tennénk,
háromszor-felséges!
Kikiáltó: Minden szabad ember nyugodtan és nyíltan mehet bárhová, ahová
csak akar.
A Zöldek: Meghiszem azt, hogy szabad vagyok, de mégsem engedik meg,
hogy éljek a szabadságommal. Ha valaki szabad ember, de a zöldek véleményét vallja, csak nyilvános fenyítés a sorsa.
Kikiáltó: Ti halálraszántak, még az életeteket sem kímélitek?
A Zöldek: Csak tiltsátok ezt a mi színünket, akkor az igazságszolgáltatásnak
máris nem lesz dolga. Hát csak engedd meg, hogy gyilkoljanak bennünket, csak nézd el, hogy sújtsanak minket. Íme, te vagy (az élet) buzgó
forrása, hát csak sanyargasd agyon azokat, akiket akarsz! Az emberi természet nem is tűri el ezt a két (ellentétes) dolgot. Bár meg se született
volna Sabbatész, hogy ne lett volna gyilkos fia! Valószínűleg már a hatodik az a gyilkosság, mely Zeugmában történt: reggel még nézelődött
az az ember, estefelé pedig lemészárolták, ó mindenek ura!
A Kékek: Az egész stadionban csak köztetek vannak gyilkosok!
A Zöldek: Valahányszor csak gyilkoltok, (büntetlenül) elszöktök.
A Kékek: Ti pedig gyilkoltok, és még nektek áll feljebb. Hiszen az egész
stadionban csak közületek kerülnek ki a gyilkosok.
A Zöldek: Ó, Jusztinianosz császár! Ők kiáltanak segítségért, holott senki

sem bántja őket. Bárki megmondhatja, hogy azt a zeugmai fakereskedőt
ki gyilkolta meg, császárom!
Kikiáltó: Ti gyilkoltátok meg.
A Zöldek: Hát Epagathosz fiát ki gyilkolta meg, császárom!
Kikiáltó: Őt is ti öltétek meg, s a kékek ellen fondorkodtok.
A Zöldek: Éppen most és pontosan mi! Uram, irgalmazz! Elnyomják az
igazságot. Ha ezek azt állítják, hogy isten igazgatja a dolgokat, kedvem
lenne megkérdezni tőlük, hogy hát akkor honnan van ez a nyomorúság?
Kikiáltó: Istent gonoszságok nem kísérhetik.
A Zöldek: Istent gonoszságok nem kísérhetik? Hát ki az, aki engem nyomorgat? Ha van filozófus vagy remete, hát tegyen igazságot!
Kikiáltó: Ti, istengyűlölők, istentagadók, még mindig nem fogjátok be
a szátokat?
A Zöldek: Ha felségednek úgy méltóztatik, elhallgatok, háromszor-felséges,
még akaratom ellenére is. Mindent, mindent tudok: de hallgatok. Élj
boldogul, igazság – oda az igazság! Elmegyek zsidónak. Isten a tudója,
hogy jobb pogánnyá lenni, mint kék-pártivá.
A Kékek: Látni sem akarom ezt az undokságot; felháborító ez a gyűlölködés!
A Zöldek: Hogy szórnák ki a nézők csontjait a sírjaikból!
A zöldek tömege ezek után kivonul a hippodromoszból, és ezzel súlyosan
megsérti a császárt. A kékek meg akarják akadályozni távozásukat; vad tülekedés támad.
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a társadalmi csoportnak a „lebüdösözése” csak annál élesebben mutatja meg,
hogy a modern társadalmi kirekesztés technikája miért éppen az archaikus
veszélyérzetnek erre a testi-fizikai kifejeződésére – a félelmetes idegen testhez
kapcsolódó, és egykor csakugyan közösségi védelmi funkciót is betöltő
undor érzésére – igyekszik minden módon rájátszani, amikor a verbálisszimbolikus (de gyakran a fizikai) térben (is), mint „elviselhetetlen kipárolgásút”, mint „rossz szagút”, tehát mint nem-embert vagy nem-egészen-embert
különíti el, tartja távol a „magunkfajta” „rendes”, „normális” emberektől
(„egészen-emberektől”) a „veszélyes” idegent.
Amikor valakit, mondjuk, valahol egy határszéli kiskocsmában „le
büdösmagyaroznak/bozgoroznak” (vagy vice versa: „lebüdöstótoznak”,
„lebüdösoláhoznak” stb.), akkor nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy
a „büdösözők” orrát megcsapta a jellegzetes „magyarszag” (vagy általában
véve: az idegenszag), még kevésbé arról, hogy az illető magyarnak fizikai
értelemben rossz a szaga, mondjuk, mert napok óta nem mosdott vagy mert
nem használ testápoló szereket, hanem azárt nevezik „büdösnek”, hogy negatív értelemben elhatárolják az „emberi világtól”, amely ez esetben – mint
minden modern törzsi nacionalizmus esetében – ideológiailag és érzületileg egybeesik a saját testi világgal: a politikai test – az államtest, az etnikai
test, a faji test – törzsökös világával. (Aki nem magyar, nem szlovák, nem
német, francia, orosz, román, szerb, grúz, az a törzsi nacionalista számára
nem egyszerűen idegen, hanem: nem-ember, nem-egészen-ember, alacsonyabb rendű ember stb.) Az embernek mint magyarnak (mint szerbnek,
románnak, franciának, orosznak) éppúgy nincsen semmiféle szaga, mint
ahogy az embernek mint embernek sincsen.121 Ha valakinek mint magyarnak
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A politikai közösség kampánytribalizálása
„Az ember vándorolt,
S ha néha zápor volt,
Jöttek a néger törzsek,
A sárgák, a kékek, a zöldek,
Hogy megfőzhessék belőlünk
A nagy ebédmenüt.”
(Bertholt Brecht: Ágyú dal

– Koldusopera)

Emberszag
A törzsek színes és szagos közösségek. A törzsi világ a közvetlen érzékelésben,
a testi tapasztalásban létesül, ezen áll és bukik. Szagok, ízek, tapintások világa
ez. A törzs tagjai, mondhatnánk, félszagokból megismerik egymást és vis�szahőkölnek az idegenszagtól. Az idegen szaga – kellemetlen szag: a veszély
szaga, az ellenség szaga: nem-ember szag. Az emberszag ugyanis a társadalmasulás
e korai fokán a törzs szagával azonos. Ez a törzs bennszülöttei számára ismerős szag tulajdonképpen nem is szag, hiszen belülről éppoly kevéssé érzékelhető, ahogy bárki saját testének szagát nem érzi. Szaga ilyen értelemben
csak az idegennek van. És mivel az idegen, az ismeretlen szaga az egyszerű
társadalmakban szükségképpen a nem-ember szagával azonosul, nemcsak
félelmet ébreszt, hanem a bűz képzetével is társul. Nem hiába maradt fenn
a szociális vagy kulturális okokból megvetett, lenézett, kirekesztett társadalmi
csoportokat idegenként – származási és/vagy szociális idegenként – stigmatizálók
(származási, gazdasági, műveltségi elitek vagy frusztrált középosztályi csoportok) szótárában – immár természetesen inkább metaforikus értelemben
– a „büdös” jelző („büdös zsidó”, „büdös cigány”, „büdös nigger”, „büdös
paraszt”, „büdös proli”). Ez a másik embert szándékosan megalázó jelzőhasználat, a verbalitás síkján kiélt agresszió, kétségkívül atavizmusnak hat
az Isten előtti embertársi egyenlőséget hirdető kereszténység és az Emberi
Jogok Nyilatkozata után, és a liberális demokráciákban rasszizmusnak vagy
a „politikai korrektség” durva megsértésének minősül, de ennek vagy annak

121 Ha valakinek kétségei lennének e tekintetben, olvassa el Szép Ernő 1944-ben írt
Emberszag című remekművét, amely a legújabb magyar történelemnek azt a – szerző által
személyesen megtapasztalt – legmélyebb pontját örökíti meg, méghozzá az ijedt gyermeki csodálkozás és a szenvtelenségével ironikusan ható tárgyszerűség elbeszélői hanghordozásával (némiképp Kertész Imre Sorstalanság című regényének elbeszélői hangját
előlegezve), amelyben a magyar nemzetet hivatalosan és jogilag is kodifikáltan származási
törzsekre – „mifajtánkbeliekre” és „élősködő idegenekre”, „fajilag tiszta árjákra” és „tisztátalan idegenekre: zsidókra” – osztották. A náci fajelmélet és annak magyar változata az
„idegen törzset” döntően – felismerhető vagy vélelmezett – testi jegyek alapján azonosította. Ebben persze – mint minden regressziós mentális és érzületi alakzatban – nem
archaizálást, hanem ad absurdum vitt modernizálást kell látunk, amit az is mutat, hogy
a nácizmus sok tekintetben a biopolitika előfutárának bizonyult. Mindenesetre nem véletlen, hogy éppen a test volt és maradt minden „emberszagot” érző rasszista számára az elsődleges projekciós objektum: „A fajelmélet hívei számára az »alacsonyabbrendű fajhoz«
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(szerbnek, románnak, franciának) szagot tulajdonítanak, akkor az mindig az
archaikus idegen, a nem-ember „rossz szaga” lesz, akkor is, ha e tulajdonítás értelme semmi egyéb, mint a másik megalázásában lelt alpári kielégülés
vagy a másikkal szemben érzett kisebbrendűségi érzés kompenzálása verbális
agresszióval.
A szag mindent áthat, átitat, mindenbe beveszi magát, beivódik. Az érzékileg artikulált világ elsődleges kategóriája, amely elválaszthatatlan
a látható és hallható testi élet egészétől. Szaga van a viselkedésnek, a
mimikának, a testmozgásnak, az öltözködésnek. Közös szaga. Minden
egyénben az egész közösség teste viselkedik. Minden arcról a törzs arca
néz. Egyáltalán: aki még nem vette fel a törzs arcát – különféle tetoválások, ékítmények, maszkok formájában – annak nincs is arca. A mesebeli
Hétfejű Sárkány hazatérve egész napos nehéz sárkánymunkájából így süvölt a szabadítóját elbujtató királylány-feleségnek: „emberszagot érzek!”
A törzsi emberből feltörő morgást és ingerültséget talán így fordíthatnánk
le: „nem-ember szagot érzek” – vagyis nem a „mieink” szagát. A törzsi
világállapotot maga mögött hagyott ember viszont megint más szagra
kapja fel a fejét: „törzs-szagot (törzsiség-szagot) érzek”. Mert ha a törzsi
ember szagról felismeri a másikat, akkor – bizonyos értelemben – magát
a törzsiséget is szagáról felismerheti bárki, aki másfajta, nem-törzsi, nem
„nyers”, úgyszólván „szagtalan” vagy „szagtalanított” közösség – egyetemes spirituális, politikai vagy jogi, dologi – közösség tagjaként azonosítja
önmagát, alkotja meg öntudatát és kulturális emlékezetét. A törzs szaga
félelmetes és fenyegető. A háborús káosz, a viszály és vér szagát hozza
magával a múltból. Annak a vérnek a szagát, amelyet kiontanak, amely
elválaszt, s nem amely összeköt. Pontosabban szólva: kötése kizárólag
a törzsi közösségre terjed ki, nem minden egyes emberre, az emberi faj
egészére.
A törzsiséget képviselő regresszió (vissza a természetbe! vissza az ősi állapotba! vissza az organikus közösségekbe! stb.) modern hívei rossz néven is
veszik, hogy a modern közösség színtelen és szagtalan: ugyan miféle közösség
is az ilyen? Hol a vér szaga? A föld szaga? Hol test – a közös test – ismerős,

meghitt kipárolgása? Úgy gondolják, az egyetemes szellemi elven nyugvó
közösség, amelyet szabad választás és nem a beleszületés véletlene határoz
meg, steril és spekulatív közösség, az ész és nem a szív műve, sőt egyenest
azért fundálták ki világba vetett „idegenek”, sötét erők cinkosai, ilyen-olyan
emberiség- és nemzetellenes összeesküvők, hogy elpusztítsák a „vér és föld
közösségét”.

tartozó egyének testi megjelenésükben és testi tulajdonságaikban is reprezentálják azt a veszélyt,
amelyet a Másik léte jelent a domináns csoport számára: fertőz, elcsábít, felfal. Az ilyen
egyéneket izolálni kell, végső soron pedig elpusztítani, mindenekelőtt a fantáziában, s ha
erre a körülmények módot adnak, a valóságban is.” (Csabai Márta – Erős Ferenc: Testhatárok és énhatárok – Az identitás változó keretei. Jószöveg Könyvek, 2000. 116. p.)  

Tribus, tribe, tribalizmus
A törzs – maga a világ. De a törzsi világban nem fér el egy vagy több másik
törzs világa. A politikai közösségben világok sokasága fér el, kivéve azokat,
amelyek törzsi vagy vallási alapon törölni kívánják a politikai közösséget, egyben tehát mindazokat a világokat, amelyek a politikai közösség racionalista
konstrukciójában elférnek. Ezért jelenik meg a tribalizáló politikai közbeszéd szintjén oly gyakran a törzsi engesztelhetetlenség, a gyűlölet és hencegés hanghordozása és metaforakészlete: a civil- és politikai társadalom törzsi
(kvázi-törzsi) alapon, tehát indulatokkal és szagokkal körülírt („körülvizelt”,
azaz szagosított) rivális részének felszólítása, miszerint takarodjon ki a képből,
tűnjön el az országból, hordja el magát, amíg jódolga van, számítson az elközelgő leszámolásra, szégyellje a pofáját (amiért egyáltalán van neki), rettegje
az uralomra elhivatott törzs elközelgő hatalmát. A közösség kérdései – a par
excellence politikai kérdések – nem megvitathatók ott, ahol a végső érv vagy
az egyetlen érv az, hogy a vitapartner fulladjon meg a saját a levében vagy
takarodjon el a közösségből, lehetőleg máma még. Ugyanis nem tartozik
a közösséghez (a törzshöz), más a bőrszíne, a szaga, a habitusa, az életstílusa,
az észjárása.
Az idegen törzsbeli – ellenség és nem-ember vagy nem egészen ember.
„A múltban, amikor az úgynevezett primitív kultúrák csak minimális kapcsolatban álltak egymással – írja Clifford Geertz – »az Igaziak«-nak, »a Jók«nak vagy csak egyszerűen »az Emberi Lények«-nek nevezték magukat, és
elűzték a folyó vagy a hegygerinc másik oldalán lévőket, akiket »földi majmoknak« vagy »tetűpetéknek«, azaz nem, vagy nem teljesen emberi lényeknek tekintettek – könnyen meg tudták tartani kulturális integritásukat.”122
Egészen hasonlóan foglalta össze egykor az ember élet ember általi elvétele,
122 Clifford Geertz: A sokféleség édes haszna. In: Uő: Válogatott tanulmányok. Századvég Kiadó, 1994. 335. p.
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az emberi ellenségeskedés abszurditását Blaise Pascal: „Miért ölsz meg?
– Ej, hát nem a túlsó partra való vagy? Barátom, ha ezen a parton laknál,
gyilkos lennék, és igazságtalanságot követnék el, ha megölnélek; de a másik
partra való vagy, tehát megöléseddel hős vagyok és a tettem igazságos.”123
Innen nézve a tribalizálás – még ha csupán a tömegérzelmek és a szimbólumok szintjén is – mindig annak a kulturális integritásnak a tagadását
jelenti, amely messze meghaladja a törzs integrációs szintjét, s amely azóta
létezik, amióta az általános egységesülési és egyetemesülési folyamatban –
előbb a világvallásokban és a rájuk épülő egyetemes birodalmakban, majd
a világi, de ugyancsak egyetemes erkölcsi és politikai értékeket valló nemzetállamokban és az ezen az alapon létrejött nemzetközösségben – megvalósult, illetve – minden megtorpanás, visszaesés, katasztrófa ellenére –
megvalósulóban van.
Mi képezett a modern, premodern és archaikus, illetve a posztmodern társadalmakban csoportot, tartós kohéziót, közös identitást, esetleg
politikai és kulturális öntudatot, egyben pedig függést, szembenállást,
ellentétet az egyének között? Milyen alapon létesült és létesül társadalmi
integráció egyének és csoportok között? Milyen alapon, milyen kritériumok mentén különböztették meg (választották el) és azonosították
magukat ilyen-olyan csoportokkal az egyének? Mennyire pecsételte meg
sorsukat a beleszületés (törzsbe, kasztba, rendbe, osztályba születés) esetlegessége (mármint esetlegessége az önállóságra jutott egyéni tudat felől
nézve)? Mennyire volt kényszerűen elszenvedett és mennyire választható
az egyének számára az adott csoporthoz tartozás? Mikortól merülhet fel
egyáltalán, hogy ez – valamilyen mértékben legalább – választható? Hogy
a „rámért” csoport-sorsot, közös sorsot az egyén föltörheti, méghozzá
anélkül, hogy ezzel bűnt követne el, ahogyan választhatja is, de akkor már
a magáévá tett erkölcsi elveket követve, szabad elhatározásából? Hogy az
életpálya, az élet színtere (földrajzi, kulturális, szociális értelemben egyaránt), az élet értelme választható? Hogy az élet az egyén előtt álló feladat
és lehetőség, nem pedig mögötte álló hajcsár, előre megadott minta és
követési kényszer, amellyel szemben neki személy szerint sohasem lehet
igaza? Hogy meggyőződés, világnézet, hit, egyszóval az értékek világa

egyénileg választható, ahogyan többé-kevésbé az egyén saját választásától
függ státusa, presztízse, anyagi boldogulása is? S végezetül, hogy még
identitása is saját választásán alapulhat, nem „készen kapott” és reflektálatlan, amit a beleszületés véletlene és ezzel együtt a közösség határoz
meg, hogy életében többször is választhat identitást és „többes” identitása
is lehet, ami nemcsak az archaikus törzsiség állapotában lett volna képtelenség, de még az egyetemes vallásokra épülő birodalmakban is (nem
lehetett valaki egyszerre az iszlám, a judaista és a keresztény közösség
tagja, s nem keverhetett ki magának ezeknek a vallásoknak az elemeiből
saját, „külön bejáratú” vallást vagy individuális vallási identitást), de még
a modern politikai identitás – a nemzeti és a pártidentitás – is kizárólagos
volt, s bár többé-kevésbé választható, a „többszörös” identitás leküzdendő
fogyatékosságnak, gyógyítandó betegségnek, büntetendő eltévelyedésnek
számított).

123 A Gondolatok fentebb már idézett francia és magyar kiadása szerinti 47., illetve 293. fragmentumát itt Halasy-Nagy József fordításában idézem. In: Íme az ember! Voilà l’Homme!
A francia aforizma mesterei. Lectum Kiadó, Szeged, 2004. 123. p.

Új törzsiség: politikán innen és túl
Az elsődleges kapocs, csoportképző elv az egyének között a közvetlen testi
leszármazás, a „beleszületés”, a vérségi-rokonsági kötelék volt (ennek a testi
közelségen alapuló erős természetadta kötésnek az emlékét ténylegesen ma
már csak a család foszladozó közös tapasztalati- és élményvilága őrzi). A szó
tulajdonképpeni értelmében vett törzs származási-vérségi közösség volt, és
így is képzelte el magát: önmagában elegendőnek és kizárólagosnak. A törzs
lokális kisvilága – belülről nézve – „a” világ volt, amelyet kívülről a káosz
sötét erői fenyegettek, mindenféle szörnyek, idegen, nem-emberi lények
(más törzsek) és különféle természeti csapások alakjában. Ezen a képleten
alapvetően nem változtatott, hogy idővel, a törzsi közösség lélekszámának
növekedése, letelepedési helyének változása, más törzsekkel való érintkezése széttagolódáshoz, rokon „altörzsek” keletkezéséhez vezetett, amelyekkel a rokonság tudata sokáig fennmaradhatott, és amelyek egymással – az
ilyen-olyan ősre (totemállatra) visszavezetett közös eredet alapján – kiterjedt
törzsi szövetségeket köthettek.
Mindenesetre a törzs – fogalma szerint – nem a korai lokális társadalom belső tagoltságának kifejezésére szolgált (két törzs – ha egymás számára idegenek voltak – soha nem integrálódhatott egyetlen világban, így
persze, az sem merült fel, hogy egy törzs saját belső világa kettészakadhat
„törzsbeliekre” és „idegenekre”, vagy hogy egy idegen törzs, annak tagjai,

136

137

A kékek és a zöldek

Egyet mondok – kettő lesz belőle

származási identitásukat, „külövilágukat” fenntartva, valamilyen okból – veszély elől menekülve, jobb életlehetőséget keresve, netán ártó szándékkal
– „befurakodhatnak” a „saját törzsbe” – ebből a szempontból természetesen
a törzsszövetségek is egyetlen és töretlen törzsi világot képeztek). A törzsön
belüli státust és presztízst képző különbségek és az ebből eredő, olykor viszályt keltő ellentétek a primitív munkamegosztási hierarchiából (a különféle funkciókra vagy feladatokra szakosodásból, az egyéni teljesítmények és
speciális tudások közösségi rangsorolásából) fakadtak, és jobbára megmaradtak az egyéni vetélkedések vagy ellenszenvek szintjén, mindenesetre
a klánon, a nemzetségi „családon” belül. Az idegenek (az idegen törzsbeliek) kívül voltak a törzsön, ezért aztán föl sem merülhetett, hogy egy törzs
tagjai rémülten hátrahőkölve egyszeriben magukban és maguk között fedezik fel az idegeneket, a „túlparton lakó” idegen törzs tagjait. (Ilyesmi csak
a komplex társadalmak eltérő politikai és kulturális elemeket integráló keretében fordulhat elő. Ehhez azonban előbb a másiktól „mint idegentől,
idegen »törzsbelitől« hátrahőkölőnek” kell magát „törzsi” – helyesebben
szólva: kvázi-törzsi – entitásként elkülönítenie és ebbéli minőségében erőszakosan a politikai közösség egészével azonosítania, új identitását a politikai közösség más alkotórészeinek mint idegeneknek vagy mint ellenségnek
a kizárására124 alapítva.) A törzsi idegen éppoly kevéssé születhetett bele más

törzsbe, mint amelyikbe beleszületett, ahogyan egy szarvas nem születhet bele
a farkashordába vagy egy farkas nem születhet a nyulak közé. Ha a törzsön
belül jelent meg az idegen és az idegenség, akkor szinte mindig valamilyen
démonikus megszállottság alakjában, amelyben a törzs egy vagy több tagját
ideiglenesen vagy végleg kiragadta a törzsből, ami ellen csak különféle varázspraktikákkal vagy a démonikus idegen megölésével lehetett védekezni.
A lokális világokat (nem csupán törzsi, de a törzsi állapotból rég kiemelkedett politikai világokat is) egyetlen politikai és civilizációs világkeretben
egyesítő birodalmak új univerzalisztikus politikai és kulturális identitást
teremtettek. Ebben a keretben megmaradhattak a lokális identitások (még
a törzsi jellegű identitások is), föltéve, hogy a lokális közösségek elismerték
az univerzalisztikus politikai identitás hordozójának, a birodalmi központnak a hatalmát, vagyis fizették az adót és a császár karizmatikus autoritását
nem vitatták. Az idegen fogalma (barát és ellenség, sőt idegen és ellenség
megkülönböztetése) mindenesetre új – merőben politikai – dimenzióba
került át. A régi ellenségfogalom csak az etnikai alapon álló vallási közösség számára létezett, amit jól mutat mind az „ellenség”, mind a „háború”
szó megkettőződése.125 Elvileg semmi akadálya nem lehetett annak, hogy
bármely lokális közösség, idegen nép, feladva ellenkezését, betagolódjon
a birodalmi keretbe, anélkül, hogy különös etnikai-kulturális azonosságát,
vallási identitását, azaz létét is fel kellett volna adnia (sőt olykor háború
nélkül is, idegen törzsek elől menekülve, vagy maga a birodalom felől fenyegető háborúknak sietve elébe, maga kérje „felvételét” a birodalomba:
mintegy a birodalom védelme alá kéredzkedett, mielőtt a birodalom megtámadja és leigázza.

124 Arról az esetről van itt szó, amikor „egy történelmi cselekvő közösség a lehetséges
általános fogalmakat egyediekké stilizálja, hogy ezek csak őt jelentsék és csak rá vonatkozzanak” – írja Reinhart Koselleck a kizárással létrehozott úgynevezett aszimmetrikus
ellenfogalmak keletkezésének logikáját mutatva be, és erre mindjárt példákat is hoz: „Egy
katolikus számára ’az egyház’ csak az ő egyháza lehet, egy kommunista számára ’a párt’
az ő pártja, a francia forradalmárok számára a ’La Nation’ csak a saját nemzetük lehetett.
(…) Ilyen esetekben egy konkrét csoport kizárólagos igényt formál az általánosságra azáltal, hogy
egy nyelvileg univerzális fogalmat csak saját magára vonatkoztat, és elutasít vele kapcsolatban
minden viszonyítást. Az ilyen jellegű önmeghatározások ellenfogalmakat hívnak életre, amelyek
diszkriminálják a kizártakat. A nem-katolikus így lesz pogány vagy eretnek; a kommunista pártból
kilépőről nem azt mondják, hogy pártot cserélt, hanem azt, hogy »kilépett az életből és az emberiségből« (J. Kuczinski); nem is szólva azokról a negatív minősítésekről, amelyekkel az európai
nemzetek illették egymást konfliktusos időkben, és amelyeket aztán a változó hatalmi
helyzet szerint át lehetett vinni az egyik nemzetről a másikra. A történelem ily módon
számtalan, kölcsönös elismerés kizárására irányuló ellenfogalmat ismer. Az öndefinícióból
magából az idegen olyan meghatározása következik, amely nyelvi kifosztást jelent, gyakorlatilag pedig felér egy rablással. Ekkor beszélünk aszimmetrikus ellenfogalmakról.” (Reinhart Koselleck:
Az aszimetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. In: Uő: Elmúlt jövő. Atlantisz,
2003. 243. p. – Kiemelés – Sz. Á.) A továbbiakban Koselleck három ilyen kizárással létrejött fogalompárt vizsgál meg az aszimmetrikus ellenfogalomképzés mintájaként: a hel-

lén–barbár, a keresztény–pogány és az ember–nem-ember fogalompárt (a kizárás ebben
az összefüggésben azt jelenti, hogy egyik identitás azon alapul, hogy ellen-identitásként
kizárja magából a másikat: egy ember lehet egyidejűleg polgár és keresztény is, de egy
keresztény soha nem lehet pogány, ahogy egy hellén sem lehet barbár, egy „Übermensch”
pedig végképp nem lehet „Untermensch”). Az idegenség, másság, ellenségesség eltérő kulturális konstrukcióiról lásd még Jan Assmann Uralom és üdvösség című monográfiájának
Idegenség az ókori Egyiptomban című fejezetét (Atlantisz Könyvkiadó, 2008. 263–293. p.),
továbbá: Az Idegen – Variációk Simmeltől Derridáig. Szerk. Biczó Gábor. Csokonai Kiadó,
Debrecen, 2004.; Frank Olaf Radtke: Az idegenség konstrukciója a multikulturalizmus diskurzusában. In: Multikulturalizmus. Szerk. Feischmidt Margit. Osiris Kiadó – Láthatatlan
Kollégium. 1997. 39–46. p.
125 Lásd erről bővebben: Georg Schwab: Enemy vagy Foe: a modern politika konfliktusa.
In: Az ellenség neve. Szerk. Szabó Márton. Jószöveg könyvek, 1998.
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Utóbb a birodalmak egyetemes küldetésének vallási-egyházi egyetemességként való újraértelmezése (a kereszténység „államvallássá” válása Rómában, s ennek nyomán a keresztény birodalmak, majd az iszlám birodalmak
kialakulása) már olyan politikai integrációt eredményezett, amely a vallásikulturális egységesítés felé mutatott, bár ezt sohasem sikerült elérnie és
ritka időszakokat kivéve, különösképpen pedig a birodalom egész térségére
vonatkozólag politikai célként sem fogalmazódott meg. Mindenesetre a 17.
századig az európai népek közös identitása vallási jellegű volt: a „keresztény
világ” a vallási alapra helyezett egyetemes birodalom politikai identitásának kifejeződése volt, amely egészen a kereszténység belső meghasonlásáig,
a vallásháborúk koráig egyfajta kultúrateremtő és politikát is befolyásoló
közös tudatként jelent meg és egészen az „európaiság” és „Európa” modern
közös tudatának kialakulásáig érvényben maradt.
A nemzet mint a rendi és vallási kötöttségekből kiszabadult egyének
elsődleges identitásának alapja, mint lokalitások sokaságát kulturálisan és
politikailag is homogenizáló integráció egyfelől a meghiúsult egyetemes
keresztény birodalom egységesítő politikai-vallási integrációjának példáját
követte, másfelől viszont a rendi nemzet (nemesi nemzet) származási-politikai közösségét terjesztette ki a származásilag meg nem különböztethető, szabad és egyenlő polgárok összességére. A modern nemzetben, amely
a szuverénné vált nép (peuple) fogalmára épül, fölszakadt a rendi-származási közösség politikai burka. Azért politikai, mivel a nemesi nemzet a rendi
leszármazásra épült ugyan, de már politikai, nem pedig törzsi közösség
vagy archaikus kaszt volt, s csakis ezen az alapon lehettek a rendi előjogokból általános emberi és politikai jogok, mintha maga az állampolgári
közösség is egyfajta származási közösség volna, amelybe úgyszólván beleszületik az egyén. Olyan politikai közösség ez, amelybe vérségi-rokoni,
felekezeti vagy osztály-hovatartozásától, társadalmi helyétől, presztízsétől,
vagyoni helyzetétôl függetlenül – pusztán a politikai közösségbe születése
révén – minden egyes állampolgár beletartozik, s amely – lévén politikai
közösség – elvileg szabadon elhagyható és nyitva áll mindenki előtt, aki
más politikai közösségbe született ugyan (vagyis más állampolgárságú),
de igényt formál rá, folyamodik a közösségbe való felvételért, kiérdemli
azt (esetleg valamilyen sajátos jogállás révén jár neki), és kész e politikai
közösség kötelékét magára venni, teljesítve az állampolgárság megszerzésének kritériumául szolgáló – államonként eltérő – általános (és különös)
feltételeket.

A politikai nemzet – mint minden modern közösség – racionális konstrukció. A képzelőerő és a nagy érzelmek csak kötőanyagul szolgálnak csak
e racionális műhöz.126 A demokratikus berendezkedésű nemzetállamokban
még a politikai hatalom legitimációja is a kalkulatív racionalitáson (szavazatok puszta számán és arányán) alapul (bár ez a liberális demokráciákban nem
feltétlenül és nem minden szinten jelent egyet a többségi elv mechanikus
követésével127). Nincs az az ősi leszármazás, karizmatikus kiválasztottság,
tradíció, etnikai tudat, vallási érték, amely a nemzettársadalmak demokratikus és jogállami rendszerében inkább jogosítana fel bárkit a hatalom
gyakorlására, mint a választók által titkosan leadott szavazatok számszerű
végeredményeként megállapított szavazattöbbség. Természetesen a modern, tehát politikai nemzet racionális konstrukciója felveheti és fel is veszi
magába az adott közösség kulturális emlékezetének – társadalmi csoportonként, értelmi világonként eltérő terjedelmű és értelmezésű – érzelmi és
tárgyi gazdagságát, végtére a nemzetet mint képzeleti művet ebből az anyagból („hozott anyagból”) alkotják meg, igaz, oly módon, hogy érzelmileg is
az egyenjogú állampolgárokat magában foglaló és egybeforrasztó politikai
közösség tartalmaként legyen megélhető és mindenki számára igenelhető.
A lényeg mindenesetre az, hogy a modern nemzet mint politikai közösség (nép), mint a szuverén területi állam letéteményese egyfelől meg
szüntetett minden származási megkülönböztetést magán belül (a származás
merőben magánüggyé vált, avagy a történeti és a kulturális hagyomány
szimbolikusan elismert elemévé), másfelől viszont ezzel egyidejűleg erőteljes
és minden kulturális, nyelvi, vallási, politikai helyre (csoportra) kiterjedő
homogenizációba kezdett, ami az egyetemes birodalmak kezdetleges és soha
végig nem vitt vallási-felekezeti homogenizációjának világi folytatása volt, de
abban a tekintetben gyökeresen eltért a régi birodalmak gyakorlatától, hogy
a nemzetállam politikailag nem „bekeretezte” csupán a különféle kulturális

126 Lásd ehhez: Benedict Anderson: Elképzelt közösségek – Gondolatok a nacionalizmus
eredetéről és elterjedéséről. L’Harmattan–Atelier, Budapest, 2006. Lásd még: Stuart Hall:
A kulturális identitásról. In: Multikulturalizmus Szerk. Feischmidt Margit. Osiris Kiadó –
Láthatatlan Kollégium, 1997.
127 Elég talán itt az Egyesült Államok Szenátusára utalni, amelyben a mintegy 30 milliós lélekszámú Californiának ugyanannyi szenátora és szavazata van (ugyanis kettő), mint
a 3,7 milliós Arizonának, vagyis a szenátorok az egész ország lakosságának körülbelül
16%-át képviselik, miközben a Kongresszusban benyújtott bármely törvényjavaslatot
megtorpedózhatnak.
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helyeket, alig érintve a szokások, hitek, nyelvek, civilizációk önálló és sajátos
világát, hanem – hol durvább, hol szelídebb eszközökkel, hol mindenre
kiterjedően, hol csupán a modernizáció legfontosabb területeire szorítkozva – egy mesterségesen létrehozott és egységesített normatív kulturális, történelmi, jogi minta követésére, vagyis önfeladásra, hasonulásra kényszerítette
vagy késztette őket.
Épp ezért a polgárosulás és az ipari forradalmak nyomán eltérő utakonmódokon létrejött helyi társadalmak, tartományok, rendi államocskák, régiók tarka sokaságát egyetlen politikai közösségbe (a nemzetbe) integráló, s többnyire
a népfelség elve alapján álló szuverén területi államok úgy hasonlítottak egymásra,
mint az ikrek. Hiszen a modernizáció kulturális és politikai előfeltételeinek
megteremtése, az egyesítéshez és egyneműsítéshez szükséges mentalitás,
tudás, készségek, normák és igények biztosítása, bármily fennkölt nemzetideológiák (pontosabban szólva talán: nemzetvallások) drapériái fedték is
el a prózai valót: a kulturális különbségeket, helyi sajátosságokat, színeket
eltörlő, kilúgozó vagy visszaszorító, nivelláló, szabványosító, normatív, as�szimiláló, szeparálódási törekvéseket véresen letörő, regionális autonómiákat semmibe vevő nemzetállam rideg ténykedéseit.
Mindezért a modern politikai közösség – a nemzet – tribalizálódásáról
beszélni csak metaforikusan lehet. A tribalizálódás ebben az értelemben
vagy a modernitás nagy ugrásait – a közös tudás régi tapasztalati és érzelmi világát romba döntő forradalmakat – követő érzelmi és szellemi regresszió leírására,128 vagy pedig magának a nemzetállamnak a késő modern

kiüresedésére és általában a modern politikai közösség általános válságára
adott torz kulturális válasz. A modernizációs világfolyamat kiteljesedése
– a globalizáció – olyan kihívások elé állítja a régi modern államokat, amelyek előtt tehetetleneknek bizonyulnak, amelyek az elközelgő és elháríthatatlan katasztrófa képében jelennek meg a nemzeti lét horizontján belül

128 Hermann Bausinger írja A népi kultúra a technika korszakában című művében, hogy
a technikához kapcsolódó mágikus magatartásmódok nem a régi világ maradványai, amelyek túlélték saját világukat, hanem a technika átláthatatlansága által kiváltott regressziók.
A regresszió mindig valamilyen korábbi fejlődési fokra való visszaesés vagy visszatérni
akarás, amelynek oka a fejlettebb fok bonyolultsága előtti kétségbeesés széles társadalmi
rétegekben, az új követelmények teljesíthetetlensége, a lemaradási pánik. Túl bonyolult
minden, túl nagy szellemi erőfeszítést vagy túl gyors átállást és követést kíván, más típusú
tudást és készségeket feltételez. „A regressziók nem mások, mint e folyamatban fellépő
zavarok és szünetek – a túlságosan gyors mintakövetés útjába kerülő göröngy vagy megálló. (...) a regressziók egyidejűleg visszanyúlást is jelentenek a genetikusan régebbihez, s
így a mélyebb lelki szintekhez. Ez a mélységbe – és nem a múltba – történő lehorgonyzás
kölcsönöz a regresszióknak gyakran veszélyes erőt.” (Hermann Bausinger: A népi kultúra a technika korszakában. Osiris-Századvég, 1995. 44. p.) Lásd itt: Max Weber Gazdaság
és társadalom című már idézett művében az Etnikai közösségi kapcsolatok című fejezetben
A politika közösséghez fűződő viszony. »Törzs« és »nép«” alfejezetét. (i.m. 2/1. 91–107. p.)
A modern politikai közösség tribalizálása, az állam- és kulturnacionalizmust felváltó törzsi

nacionalizmus is regressziós tünet, melynek első jelei már a 19. század végén kiütköztek
– mint Hannah Arendt írta az úgynevezett „pán-mozgalmak” kapcsán – azoknak a népeknek a nacionalizmusában, „amelyeknek nem adatott meg a nemzeti egyenjogúsodás
és az állami önállóság” Közép-Kelet-Európában és Kelet-Európában, és aminek emberiség-ellenes logikáját aztán a nácizmus vitte végig – egészen a katasztrófáig: „a törzsi
nacionalizmus mindig azt hirdeti, hogy tagjait egy »ellenséges világ« veszi körül, hogy
»egyedül vannak, mindenkivel szemben«, hogy lényegbe vágó különbség van az ő népük
és minden más nép között. Azt vallja: az ő népe egyedi, páratlan, senki nem fogható
hozzá, tehát elméletileg már jóval előbb kétségbevonja annak lehetőségét, hogy minden
ember az emberiség tagja, hogysem az ember emberségét szétzúzó eszközzé válna.” – írja
Hannah Arendt A totalitarizmus gyökerei címe könyvének a Törzsi nacionalizmusról szóló fejezetében. (Hannah Arendt: A totalitarizmus gyökerei. Európa, 1992. 275. p. – Seres Iván
fordítása.) A „törzsi nacionalizmus” Arendt által leírt antiliberális és egyszersmind antiszemita narratívája újjáéledőben van azokban a nemzetállamokban, amelyekben a gazdasági
és kulturális globalizációt bizonyos középrétegek úgy élik meg, mint merényletet egzisztenciájuk ellen, és úgy általánosítják ideológiailag mint a nemrég kivívott-visszaszerzett
nemzeti szuverenitás elvesztését, a nemzet helyének veszélybe kerülését, a nemzet külső
és belső bekerítését, leigázását stb. mindenféle „idegen törzsek” által. Lásd ehhez ennek
az új keletű „tözsi nacionalista” pszichózisnak egyik szemléletes magyar dokumentumát:
Varga Domokos: A törzsi háború természetrajza 1–3. LKD Kiadó, 2005. (Fejezetcímek a
könyvből: Törzsek harca (Ki háborúzik kivel?); Háborús helyzet (Valóban háború?); Háborús
vonások; A törzsek természetéről (Törzsi ellentétek a négy igen tükrében); Zsidóság és baloldaliság (Törzsképződés a fő törésvonal mentén); Antinacionalisták – nacionalisták; „Antiszemiták” és „idegenszívűek”. stb. stb.) Lásd ehhez Alain Finkelkraut A gondolkodás veresége című
könyvét, amelyben plasztikusan mutatja be, hogyan lesz az emberi faj, a közös emberi
természet, az individuum és az egyetemes kultúra puszta létezését is tagadó modern,
kvázi-biológiai alapra helyezett antiliberális típusú politikai rasszizmusból a kulturális
különbségeket abszolutizáló, a másságot, az idegenséget „tisztátalanságként” kirekesztő
kulturálisidentitás-ideológia: „A rasszizmus szerint minden egyes nép sajátossága a génekbe ivódott, a nemzeti »lélek« határozott fajtajelleget öltött, és ez a jelleg öröklődő,
állandó és kitörölhetetlen. Ez az elmélet összeomlott. Ámde hol a haladás? Mint a faj régi
dalnokai, a kulturális identitás jelenlegi fanatikusai is hovatartozásuk szerint lajstromozzák az egyéneket. Mint amazok (mármint a rasszisták – Sz. Á.), ők is a különbségeket az abszolútumig
hangsúlyozzák, és a sajátos, oksági összefüggések sokfélesége nevében szétrombolnak minden természeti vagy kulturális összefüggést az emberek között. Renan azt állította. »Az ember sem
nyelvéhez, sem fajához nem tartozik. Csak önmagához, mert szabad lény, azaz erkölcsi
lény.« Erre Barrès így felelt: »Az a morális magatartás, ha nem akarjuk magunkat a fajtól
függetlennek tudni.« Hihetjük-e, hogy Barrès megcáfolásához elég lenne az ő biológiai
rögeszméjét a kulturális különbségeket kifejező szavakba lefordítani és kimondani: az  
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maradó gondolkodás síkján, pánikot, félelmet, agressziót keltve a váltásra képtelen vagy a váltásban nem érdekelt társadalmi csoportokban, sőt
olykor egész társadalmakban is. Elég talán itt a nemzetállam elszivárgó szuverenitásának tünetegyüttesére, például a „gazdasági állampolgárság”129 vagy
a „háború privatizációjának”130 új jelenségeire, a politikai szuverenitás nemzetközi emberi jogi és polgárjogi normák és instantanciák alá rendelésére,
a nemzeti bíróságok végső ítéleteinek nemzetközi megfellebbezhetőségére,
a tőke- és munkapiac nemzetközivé válására, a nemzetközi pénzügyi és
információs hálózatokba való szabad – semmiféle előzetes hatósági engedélyhez nem köthető – bekapcsolódásra, az egységesített nemzeti kulturális tér fragmentalizálódására, heterogénná és multikulturálissá válására,
az „új nomadizáció” jelenségére, a globális ökológiai katasztrófák nemzeti
keretben történő megoldhatatlanságára, egyszóval új tapasztalatok, fejlemények, evidenciák sokaságára utalni, hogy képet alkossunk arról a válságról,
amelyben a nemzetállamok vergődnek, s amelyek az egyik oldalon szorongást, félelmet, agressziót, különböző mélységű és kockázatú regressziós
mozgásokat indukálnak a nemzetként egyesített társadalmakban, másfelől
viszont olyan gyors és olyan hatalmas szabadságnövekedést eredményeznek, amilyet utoljára a rendi társadalom kötöttségeinek széthullása hozott
magával, természetesen e hirtelen támadt szabadságnövekmény összes ellentmondásos erkölcsi következményével együtt.
A regressziós mozgások – hála az európai jóléti nemzetállam második
világháború után kiépült, bár mindinkább roskadozó támfalainak – az adminisztratív-újraelosztó államnak Európa globális versenyképességet bizonyára csökkentő, ám a társadalmi stabilitás fenntartásához elengedhetetlen

szociális tehervállalásának – egyelőre nem kulmináltak olyan társadalmi
hisztériákban, amilyeneket az 1929-es „nagy gazdasági világválság” gerjesztett, a szimptomák azonban (a parlamentarizmus válsága; a politikán való
túllépés populista ígéretének, különösképpen pedig az antiliberalizmusnak
a növekvő népszerűsége; a hisztérikus rendvágy; a politikai nemzet racionális
konstrukciójával szembehelyezett törzsies élményközösségek az újpaganizmus,
az etnikai-kulturális leszármazás organicitása, a „csont és vér” organicitása
vagy a „Volkgeist” jegyében; a „nemzet” vagy az egész földgolyó” megtisztítására” szövetkezett „tiszták” rohamosztagainak színre lépése; „a meg nem
gondolt gondolat” terjedésének sebessége), nos, a szimptómák kísértetiesen
hasonlóak.131 Azokban a régiókban, ahol a jóléti állam túl gyönge, a külön-

a morális magatartás, ha az ember nem akar kultúrájától szabad lenni, és – bármi áron
– szembeszáll az idegen beszivárgással? Ha ezen az úton járunk, akkor állandósítjuk
a kollektív lélek kultuszát, ami a Volksgeist eszméjével jelent meg, és amelynek fajvédő
szellemű kidolgozása egy tébolyult és átmeneti változat volt csupán. Ha a biológiai érvelést kulturális argumentációval helyettesítjük, akkor a rasszizmus nem múlt el. Csak
visszatért kezdeti fejezetéhez.” (Alain Finkelkraut: A gondolkodás veresége. Osiris Kiadó,
1996. 102–103. p. – Dr. Vidor Pálné fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)
129 A „gazdasági állampolgárság” fogalmáról lásd például: Saskie Sassen: Elveszített
kontroll? – Szuverenitás a globalizáció korában. Helikon Kiadó, 2000. 49–77. p.
130 Lásd ehhez: Herfried Münkler: Die privatisierten Kriege des 21. Jahrhunderts.
Merkur, 2001. 623. szám, 222–234. p. Lásd még: Szilágyi Ákos: A háború privatizálása, In: Képtelen háború. Szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi. Helikon-Korridor, 2004.
107–167. p.

131 József Attila, akiben megállt a dialektikus ész, amikor kora Európájában körülnézett, így foglalta össze tanácstalanságát 1933-ban: „Marx azt írja, hogy az emberiség csak
olyan feladatokat tűz maga elé, amelyek megoldásához a szükséges feltételek a valóságban
jelen vannak – hogy lehet tehát, hogy egy hatvanmillió lakosú állam polgárainak fele a fajtisztaságot látja ma történelmi céljának?” (József Attila: Hegel, Marx, Freud. In: Összes Művei III. Akadémiai Kiadó, 1958. 263. p.) A válasz egyszerű és nagyszerű: úgy lehet, hogy
e cél megoldásához (mint utóbb kiderült) adottak voltak a feltételek, méghozzá nemcsak
technikailag (az ipari-bürokratikus racionalitás infrastruktúráiban, a fegyelmi társadalom
automatizmusaiban és az ipari-tudományos fejlesztések technikai vívmányaiban), hanem
szubjektíve is, abban a formában, hogy bármely magánhóbort a tömegmédiumok tudatés akaratformáló hatóereje folytán közvetlenül politikai programmá és céllá válhatott.
A fasizmus eredendően privátjellegű, amit a politika (a politikai közösség, a célok és eszközök) esztétizálása önmagában is kellőképp mutat (más út ugyanis nincs a magánügy
közösségi üggyé felfújására, a magánember mitologikus szabadító hőssé felstilizálására).
Ebből a szempontból a fasizmus politikai bukása nem megszűnését, csak eredeti állapotba való visszatöpörödését jelentette: visszaváltozását világzabáló állam-szörnyből a tökfejű
nyárspolgár magánhóbortjává, visszahúzódását a privátélet hasadékaiba, ahonnan különféle eredetű véletlenek katasztrofális összjátéka folytán kiszabadult és világpolitikai tényezővé növekedhetett. Ebben a formában viszont – mint privátfasizmus – úgy tartozik hozzá a késő modern élménytársadalom (Erlebnisgesellschaft) pszichológiájához és mentális
állapotához (érzületi alakzatként, indulatként, képzeletjátékként, irodalomként, tömegkultúraként, szektaképző elvként), mint a depresszió vagy a kábítószerek. A tömegkultúra
mindent el is követ e privátfasizmusként jellemzett érzületi igény kielégítésére, sőt maga
válik a privátfasizmus legfőbb médiumává, ösztönzőjévé és terjesztőjévé. Az üzlet – az
üzlet. (Az „élménytársadalomról” lásd a fogalmat a kultúrszociológiai kutatásba bevezető,
fentebb már hivatkozott Gerhard Schulze könyvét (Die Erlebnisgesellschaft. Kutursociologie
der Gegenwart), különösen a könyv A mindennapi élet esztétizálódása című első fejezetét,
amelyből részlet olvasható magyarul Szociológiai Figyelő, 2000. 1-2. szám, 135–157. p.).
Lásd még Schulze koncepciójáról: Éber Márk Ádám: Élménytársadalom. ELTE Társadalomtudományi Kar, 2007.; Wolfgang Welsch: Az Esztétikai – korunk egyik kulcskategóriája.
In: Poszt-posztmodern. A kilencvenes évek. Szerk. Pethő Bertalan. Platon, Budapest,
é.n. 264–266. p.
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féle – kulturális, vallási, politikai – helyek nemzetállamban való integrálása
megkésett volt, a demokrácia pedig gyönge lábakon állt (mert például döntően külső hatalmak nyomása vagy kényszere jelentette fennmaradásának
biztosítékát), s ahol az államban uralomra jutott elit elvakultan és kalandor
módon igyekezett fenntartani ezt a felemás nemzeti integrációt, mint arra
Jugoszlávia esete szolgálhat iskolapéldául, a válság szinte azonnal polgárháborúhoz és a politikai közösség etnicizálódásához vezetett. A ténylegesen
ugyanazt a nyelvet beszélő, közel száz éven át – rövid megszakításokkal –
egyetlen területi állam politikai közösségébe tartozó, de eltérő történelmű,
megoszló vallási hagyományú régiók népei származási-kulturális közösségként
határozták meg magukat egymással, illetve a nemzetállammal (pontosabban: a nemzetállamot kisajátító, államalkotónak önmagát tekintő származási-kulturális közösséggel) szemben, amelyből (mellékes most, mivégre)
etnikai-vallási alapon akartak kiválni és új politikai közösséget alapítani,
aminek aztán törzsi időket idéző etnikai háború, népirtás lett a végeredménye. (Más kérdés, hogy mindenütt, ahol a politikai közösség széthullását
regresszió követte, és az etnikai, vallási-kulturális csoportok, nemzetiségi-törzsi klánok törésvonalai mentén bekövetkezett a fragmentalizálódás,
a gyilkosságok, „etnikai tisztogatások”, rablások, nemi erőszak permanens
káoszában jól felismerhetően jelen volt a háború privatizációja, azaz: azoknak
a kriminális társadalmi csoportoknak a háborús állapot fenntartásához fűződő magánérdeke, amelyek számára a háború üzlet, megélhetés, munka
és életforma. A háborút államosító, a háborúindítás jogát monopolizáló
szuverén abszolutizmusok, majd modern nemzetállamok kora előtt Nyugat-Európa társadalmait is véget nem érő privátháborúk dúlták és uralták.
S csak most, a nemzetállamok meggyengülésének és a haditechnika fejlődésének – mindenekelőtt a semmiféle előzetes és hosszadalmas kiképzést
nem követelő, kiskorúak számára is könnyen és gyorsan elsajátítható automata fegyvereknek – köszönhetően válhatott a privátháború újra fontos
és immár a globalizálódott maffia által fenntartott üzletággá, beleértve az
ilyen-olyan eszmékre hivatkozó, a megfélemlítés technológiájával dolgozó
terrorizmust, a mindennapos emberrablást vagy túsz-ejtést mint jövedelmező vállalkozást, különösen azokban a régiókban, ahol gyönge az állam
vagy éppenséggel romokban hever.)
Összefoglalva: nem valószínű – még az európai egyesülési folyamat lelassulása, netán megfeneklése, még a jóléti állam most már bizonyosnak
látszó meggyengülése, még az Uniónak a globális gazdasági versenyben

való viszonylagos lemaradása ellenére sem valószínű –, hogy Európa társadalmai megint egyszer visszatérnek vagy visszaesnek arra a szintre, ahol a
megrendült és régi szerepét vesztett szuverén politikai közösséget (a népet/
nemzetet) a vérségi-származási („faji”, „etnikai”, netán „vallási-civilizációs”)
közösség mesterséges újraalkotásával, vagyis a „felvilágosodás projektumának” – a formális ész „kategorikus imperatívuszára” alapozott egyenlő emberi és polgári jogoknak, az autonóm egyén, a felnőtt ember személyes méltóságának – tagadásával próbálnák megmenteni, hogy – az első és második
világháború európai és világ-katasztrófája után – harmadszor is lerombolják
azt a civilizációs szintet, amelyre annyi áldozattal és munkával fölvergődtek.
Mondom, nem valószínű végkifejlése ez a modern világállapotnak, amely a
permanens önmeghaladás (egyben tehát permanens önrombolás) folyamatában a vége felé közeledik. Megerősíteni látszik ezt az ökológiai-ökonómiai
válság globalizálódása és elmélyülése,132 a kapitalista racionalitásra épülő
világintegráció gazdasági és politikai fenntarthatatlansága és megerősíteni
látszik a végállapot posztmodern reflexiója, amely a szellemi értelemben
vett „új” teljes hiányából, az utópiák kiüresedéséből táplálkozik, és nem új
kezdetet jelez, hanem egyfajta melankolikus lecövekelést a végnél, megtorpanást a régi világ vége előtt, az esztétikai képzelőerő burjánzásával palástolt
szellemi és politikai erőtlenséget vagy inerciát, vonakodást és visszariadást
minden értékteremtő újrakezdéstől, egyfajta kultúrává, érzületté, gondolkodásmóddá, művészetté szilárdult „túljutni-nem-tudást” a végen.
Európa most már csak a globalizálódott világgal együtt eshet szét, önmagában pedig csak akkor, ha e világ formálódóban levő, még egészen
kezdetleges, rosszul (vagy egyáltalán nem) működő döntéshozó instanciái
valamilyen okból szétesésre ítélik, hogy utóbb majd ők fűzzék bele Európa széthulló alkotóelemeit a nagy globális integrációba. Addig azonban,
míg a modern politikai közösségek, a nemzetek (és pártok) újradefiniálják
magukat, megtalálják új szerepüket, új funkciójukat, ki kell valahogyan
tartani, át kell hidalni a politikai űrt. Minél nagyobb az űr, annál inkább.
Az áthidalások legáltalánosabb módja a mediatizált tömegkultúrához kap132 Lásd e meghatározó fontosságú kérdéskör könyvtárnyi irodalmából az Oikosz és
polisz című alapvető ökopolitikai szövegeket összegyűjtő válogatást, amely nem sokkal
könyvünk kéziratának lezárása után jelent meg: Oikosz és polisz. Zöld politikai szöveggyűjtemény. Szerk. Scheiring Gábor és Jávor Benedek. L’Harmattan – BCE Társadalomelméleti Kollégium PPKE JÁK – Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék
– Védegylet, 2009.
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csolódik: a politikailag passzív, a politikai részvételt megtagadó tömegek
mobilizálásához a politikacsinálók – jobb híján – mindinkább piaci eszközöket, szervezésmódokat, hatásmechanizmusokat használnak. A politikai
közösség tribalizálása, minden elkerülhetetlen és olykor tudatosan kijátszott
történelmi és kulturális áthallás ellenére – a piac logikáját követi, piaci törzseket formál, melyeket természetesen nem a képzelt leszármazás (a „vér- és
fajközösség” gőze), de nem is érdekek vagy racionálisan megvitatható közös eszmék, meggyőződések, hitek egyesítenek, hanem létező és/vagy piaci
úton létrehozott habituális és ízlésbeli minták, divatok, élmények, ízlések.

érdeke, megélhetése, az állami és alapítványi forrásokhoz való hozzáférése, politikai befolyás- és privilégiumszerző igyekezete – húzódik meg.
Maga a „tribalizmus” szó azonban nem a biopolitika fogalomtárából való.
Eredetileg – az alkotmányjogban használatos értelemben – annak a jelen
ségnek adott nevet, amikor a nemzetközileg elismert (de facto és de jure szuverén) állam politikai burkában fennmaradtak az archaikus törzsi-nemzetségi
osztottságok és ellentétek, és a politikai pártok színeibe az egymással szemben
álló archaikus törzsek öltöztek bele, amikor egyik vagy másik törzs szerezte
meg az államhatalmat és saját törzse számára csoportosította át az állam anyagi
forrásait. A tribalizmus ebben az értelemben tehát nem más, mint az egyes
etnikai csoportok közötti ellenségeskedést felszító, etnosoviniszta politika,
amely végső soron arra irányul, hogy az egyik etnikai csoportnak (és e csoport
egyes képviselőinek) kedvezményeket és előjogokat biztosítsanak, míg más
etnikai csoportokat megfosszanak jogaiktól, kiszorítsanak az állam területéről,
háttérbe szorítsanak a javak és források elosztásakor, ami aztán permanens
káoszhoz, törzsi háborúkhoz, kegyetlenkedésekhez és népirtásokhoz vezet
az adott állam területén. Ahol a nemzetté válás nem ment végbe vagy nem
fejeződött be, s a törzsi elitek önzése és felelőtlensége nem ismer határt, ott
könnyen állandósulhat a törzsi káosz.
Az afrikai országok többségében a politikai pártok törzsi alapon formálódtak ki. A pártpolitikai versengés ezért csap át oly gyakran törzsi viszályokba és háborúskodásba, és ezért végződik – már ha egyáltalán sor kerül
rá – egy-egy választási kampány törzsi mészárlással, törzsi puccsal és törzsi
diktatúrával. Az egyenjogú állampolgárok szuverén politikai közösségeként
elképzelt modern nemzet olyan attribútumai, mint a jogállamiság, a parlamentarizmus, a politikai pluralizmus ezen a fél-archaikus közösségi talajon
valójában igen gyakran csupán arra szolgálnak, hogy a törzsi vezetők és
a törzsek új legitimáció alapján vívják tovább a régi törzsi háborúkat az anyagi erőforrásokért, de mindenekelőtt az állam tulajdonlásáért. Hogy aztán
a modern állam politikai keretében a gyakran népirtásig menő törzsi háborúk megszelídülnek-e valamelyest, avagy még megsemmisítőbb jelleget
öltenek, országról országra, helyzetről helyzetre változik. Nem csoda, hogy
sok afrikai vezető az egységes, egyenjogú polgárokból álló politikai közösség kialakulását gátló többpártrendszerrel – mint a szétforgácsolódásért,
a korrupcióért, a kriminális káoszért felelős tribalizmus végső menedékével
és modern igazolásával – az egypártrendszert szegezi szembe, és ennek
bevezetését követeli. Persze, egypártrendszeren nem az egységes állam tör-

Tribalizmusok a posztpolitikai térben
A latin eredetű tribe (tribus, azaz: törzs, néptörzs) és tribalism (törzsi rendszer, törzsiség) szavaknak az angolszász politológiai irodalomban és publicisztikában meghonosodott jelentése szerint tribalizmusként, újtörzsiségként
jellemezhetők mindazok a törekvések, amelyek a modern politikai közösségeket (a nemzetet, a pártot, az osztályt) „természeti”, vitális, testileszármazási – átfogóan: biopolitikai jegyek – alapján próbálják artikulálni,
megosztani és újradefiniálni, ketté- és sokfelé hasítani, védelmet és jogokat (többletjogokat), autonómiát vagy egyenesen saját államot követelve
a politikai közösség ezen az alapon elkülönült, levált, elszakított, szeparálódó részeinek, ilyen-olyan kisebbségeknek, amelyek most már – a politikai
pártokkal ellentétben – nem is törekszenek a politikai Egész képviseletére:
csak magukat óhajtják képviselni, részben a politikai közösséggel, részben más, csak magukat képviselő részekkel szemben. A csoportképzéshez
és a csoport jogérvényesítő törekvéseihez önmagukban elégséges alapul
szolgálnak: a bőrszín, a vérségi kapcsolatok, az etnikai-kulturális hovatartozás, a nemi identitás, különféle megváltoztathatatlan testi állapotok
és testi adottságok – például betegségek, fogyatékok – alapján létrehozott
identitások, amelyek alapul szolgálhatnak a pozitív kulturális, jogi, esetleg
politikai megkülönböztetésre, igazolhatják az el- és különválás (szeparálódás) jogosságát és szükségességét és a többletjogokra formált csoportigényeket is. Persze, a pozitív diszkriminációk, a szegregációk, szecessziók,
szeparatizmusok mögött igen gyakran nem az egyes csoportok tagjainak,
hanem a csoportot etnikai vagy biopolitikai öntudatra ébresztő, csoportként összetartó és mozgató, szervező és intézményesítő ideológusoknak,
techno-bürokratáknak, hatalmi klánoknak és klientúráiknak – anyagi
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zsi megszállását és kisajátítását, nem tribalista diktatúrát, hanem egyfajta
nemzeti alapon álló abszolutista államot (avagy nacionalista diktatúrát) értenek, amelynek az lenne a hivatása, hogy az adott állam szuverén területén
hatalmaskodó törzsi kiskirályokat megfékezze, a fél-törzsi állapotban élő
népességet politikai közösségbe integrálja, valóságos nemzetté egyesítse az
állam által garantált jogegyenlőség alapján.
Kívülről nézve könnyű felismerni, hogy a tribalista csebernek etatista vederre cserélése aligha hozhat megoldást az afrikai országok fő bajára.
Mindenütt, ahol a modern állam születése (mint a külső kihívásra adott
válasz és a helyi modernizációs elit erőszakos fejlesztési diktatúrája) megelőzi a gazdasági-társadalmi modernizációt (nem mellékes persze, mekkora
késésben van a társadalom az államhoz képest és mi az oka a késésnek), ott
mindig élesebben (olykor polgárháborúig és országszakadásig fokozódva)
kerül szembe „régi” és „új”, „haza” és „haladás”, „rendiség” és „polgárság”,
„törzsiség” és „politikai nemzet”, a modernizációs elit pedig gyakran öltözik
a központosító erőszak vértezetébe, a megosztó, káoszhoz és hanyatláshoz
vezető tribalizmussal – bölcsen egyensúlyozó – központosított abszolutizmusokat vagy ostoba és véres etatista diktatúrákat állítva szembe.
Kétségtelen persze, hogy ahol a modern nemzetállam normatív terét és
intézményi rendjét, politikai és kulturális normáit kívülről és felülről kényszerítik rá egy társadalomra, ott a népességet megosztó törzsi ellentétek,
törzsi intézmények és törzsi vezetők fognak beöltözni az újonnan kapott
és kötelező politikai viseletbe, hogy most már ebben (a külvilág előtt is
igazolhatóan) folytassák az archaikus világ véget nem érő háborúit egymás
ellen. A tribalizmussal szembeállított etatizmus békéje azonban illuzórikus:
nem megszünteti, csak felfüggeszti, elnapolja a törzsi mészárlásokat. A valóságos háború ugyanis nem az egyes törzsek, hanem az archaikus törzsi
állapot és a modern politikai állapot között folyik, végső soron a politikai
közösség létrehozásáért. Ennyiben a politikai pártok színeibe öltözött törzsi
viszálykodás, mely persze nem minden afrikai országban ölti véres káosz
jellegét, a nemzettársadalom keletkezésfolyamatának gyötrelmes valósága,
s addig tart, míg a törzsiség elevenen élő intézményi és érzületi formái el
nem halnak, míg a vérontásig menő törzsi gyűlölködések és viszályok nem
„finomulnak” kulturális-habituális ellentékekké, életstílus- és gondolkodásmódbeli különbségekké.133

Racionálisan nem levezethető, legtöbbször még csak nem is reflektált
vonzások és taszítások, ellen- és rokonszenvek természetesen a habitualitás
(a politikai közösségbe integrált egyének eltérő kulturális hagyományok
formálta viselkedési módjai, felismerhető észjárások, hanghordozások,
életstílusok stb.) szintjén134 továbbra is léteznek minden modern társadalomban, csakhogy az ebből eredő viszolygások, ingerültségek, ellenszenvek
„szublimáltan” jelentkeznek, megmaradnak a szimbolikus megformáltság,
a kulturális jeladás szintjén, nem állnak össze semmiféle tartós, törzsi jellegű
közösségi tudattá vagy ideologikus meggyőződéssé: az undor, a viszolygás,
akárcsak a rajongás, a rokonszenv illékonyak és változékonyak, állandóan
megbicsaklanak a konkrét tapasztalati valóságon, sőt olykor visszájukra fordulva, előjelet váltanak.
A habituális különbségekre, vonzalmakra és taszításokra persze „rájátsz-

133

A megosztott társadalmak demokratikus fejlődésének dilemmáiról lásd Donald

Horowitz: Democracy in Divided Societies. In: Nationalism, Ethnic Conflict and Democracy.
Szerk. Larry Diamond and Mark F. Plattner. The Johns Hopkins University Press, 1999.
35–55. p.
134 Pierre Bourdieu dolgozta ki a viselkedést, modort, stílust létrehozó különbség, távolság, eltérés, megkülönböztető jegy, elkülönülés („distinction”) fogalmi közvetítésére
alapozva a habitusok (diszpozíciók) terének elméletét. „A /társadalmi/ pozíciók minden
osztályához egy pozíciók által kondicionált habitus (ízlés) osztálya rendelhető, valamint
ezen habitusok és tulajdonságok szervezett együttese, amelyet a stílus rokonsága egyesít
– írja. – A habitus az a generáló és egységesítő szabályrendszer, amely egy /társadalmi/
pozíció inherens és relacionális tulajdonságait egységes életstílussá alakítja, vagyis személyeket, javakat és gyakorlatokat egységes választások sorozatába illeszt. (…) A habitusok elkülönült és megkülönböztető (distinctif) gyakorlatokat generáló alapelvek. Amit
a munkás eszik, és főleg, ahogyan elfogyasztja, az általa űzött sport és a sportolás módja,
politikai véleménye és ahogyan azt kifejezi, mind szisztematikusan eltér az ipari (nagy)
vállalkozó fogyasztási szokásaitól vagy gyakorlatától. Ám a habitusok egyúttal eltérő besorolási
sémák, az osztályozás, az ízlés, illetve az észlelés és a felosztás különböző elvei is. Megkülönböztetik
többek között a jót a rossztól, a helyest a helytelentől, az előkelőt (disztingváltat) a közönségestől,
ám ezek az ellentétek nem állandók. Például ugyanaz a viselkedés vagy ugyanazok a javak
valakinek előkelőnek tűnhetnek, egy másik embernek hivalkodónak vagy dicsekvőnek,
a harmadik számára pedig közönségesnek.” (Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás. Napvilág
Kiadó, 2002. 18–19. p.) Nem tagadva a megfelelést ízlések, habitus, modor és társadalmi
helyzetek között, úgy vélem, hogy a posztindusztriális társadalmakban a megkülönböztető jelekként működő, szimbolikus rendszereket alkotó modor-, stílus-, ízlésbeli eltérések
az egyének habitusát meghatározó, szilárd társadalmi pozíciók (osztály, nemzedék, nemi
szerep stb.) elmosódása, összevegyülése, individualizálódása következtében elszakadhatnak a társadalmi pozícióktól és olyan piaci-fogyasztói pozíciókhoz rendelődhetnek hozzá,
amelyek habituálisan egészen eltérő társadalmi helyzetű és kulturális hagyományú egyéneket is csoporttá egyesíthetnek. Elemzésemben a továbbiakban ilyen értelemben fogom
használni a habituális közösség (ízlés-, élményfogyasztási közösség) fogalmát.
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hatnak” a politikai hatalom szereplői, sőt akut társadalmi vagy hatalmi válságok
időszakában, szervezett és tömeges formát, ideologikus jelentést is adhatnak
nekik, gyűlöletközösséget kovácsolva a „mieinkből”, hogy az érzelmileg és
kulturálisan megosztott politikai közösség homályosan és kétértelműen
„idegeneknek” bélyegzett, „jövevényekként”, „betolakodókként”, „ellenségekként” azonosított és megkülönböztetett tagjait érzelmileg kirekesszék
a nemzetből, esetleg állampolgári jogaikban korlátozzák őket, ami szélsőséges
esetekben egészen a teljes jog- és vagyonfosztásig, kitelepítésig vagy emberölésig is elmehet. Az „idegenként” azonosított és üldözött társadalmi
csoport élettől való megfosztása csak elkerülhetetlen betetőzése annak
a „törzsiként” szimulált és valójában mindig a nemzet (a politikai nemzet) ellen
folyó, a modern nemzet életerejét felőrlő vagy megroppantó háborúnak, melynek
rövid távon is kétes nyertesei rendszerint a gazdasági, politikai, kulturális
versengésben gyöngébben teljesítő, lemaradó vagy lemaradástól rettegő,
hisztérikusan viselkedő középrétegek.
A nem-intézményes, nem-formális, mindazonáltal a különféle hagyományokban (vagy legalábbis a piaci tömegkultúra által diktált és széles rétegek által követett mintákban) kulturálisan megalapozott, a társadalmi térben
kölcsönösen érzékelt és valamennyire reflektált életviteli, viselkedési, ízlésbeli, döntési-választási, stilisztikai-intonációs módok közötti különbségek
mentén kialakuló habituális közösségek egymás iránti ellen- és rokonszenve azonban önmagában és önmagától soha nem juthat el a pogromok és
népirtások szintjéig, ahogy még a társadalmi osztályellentétek sem jutottak
el az osztályháborúig és a tulajdonosi és vagyonos osztállyal való fizikai
leszámolásig.
A politikát esztétizáló, a politikai eszméket és figurákat a tömegkultúra
piacán meghatározó, piaci eszközökkel és célokkal dolgozó politikai képcsinálás jószerével éppen a habituális közösségekre (ízlés-, élmény-, stílusközösségekre) épül, mióta az ideologikus, eszme- vagy program-megvalósító
politizálás – mind jobban kiüresedvén – átadta helyét a piaci eszközökkel
folyó médiapolitizálásnak és az érdekellentéteket, a forrásokért és javakért,
azok elosztásáért és az elosztási arányokért folyó küzdelmet egyre nehezebb
a régi modern ideológiákra alapozni. (Természetesen, mint áruvédjegyek,
mint cégérek, logók, címkék a politikai elnevezések és hivatkozások jobbára
megmaradtak – liberalizmus, szociáldemokrácia, konzervativizmus stb. –
de inkább alakilag elkülönítő, semmint tartalmilag meghatározó politikai
különbségek kifejezéseiként).

Igaz, a fejletlenebb régiókban a politikát – a modern ideológiák elpárolgása után – nem a szimulációra, a mediatizált képre, hanem az elevenen élő,
mindazonáltal nem törzsi jellegű, etnikai-vallási osztottságokra alapozzák,
egyszóval etnicizálják. A modern politikai közösség etnicizálása összehasonlíthatatlanul vészterhesebb, mint fogyasztói típusú tribalizálása a piacon és
a virtuális térben. Ez utóbbi esetben ugyanis a hatalmon levők vagy hatalomra törők létező habituális-kulturális hasonlóságok és különbségek
felnagyításával és kiszínezésével hoznak létre hasadást, csinálnak az egyből kettőt, gerjesztenek ellenszenveket és rokonszenveket, félelmeket és
reményeket a középosztályok ellenérdekű, felemelkedő és lesüllyedő (vagy
legalábbis ebben reménykedő/ettől rettegő) nagy csoportjai között.
Ezzel szemben a politikai nemzet etnicizálása – a racionális legitimáción és formális jogon alapuló modern politikai közösség „törzsi-vallási” törésvonalak mentén végrehajtott széttördelése – elkerülhetetlenül
a forradalmakkal, függetlenségi háborúkkal, normatív állami erőszakkal és
ideológiával jól-rosszul összetapasztott politikai „nemzet-test” szétrobbanásához és az afrikai kontinensen dúló véres törzsi mészárlásokat idéző
polgárháborúkhoz, népirtásokhoz („etnikai tisztogatásokhoz”) vezethet.
Az etnicizálás különösen azokban a szeparatista mozgalmakban erősödik
fel, amelyek valamelyik sajátos hagyománnyal, kulturális öntudattal, esetleg saját nyelvvel is rendelkező régiót, a nemzetállamba teljesen sohasem
integrálódott locust ki akarnak szakítani a szuverén politikai közösségből,
hiszen a saját szuverén területi államiság igényét és ennek elismertetését
másra, mint az etnikai közösségre, illetve e közösség fikciójára (a posztpolitika
nyelvén: a „biopolitikai és kulturális másságra”) nemigen alapozhatják.135
A de jure és de facto szuverén politikai közösséggel szemben ez esetben
135 Paradox, bár a modernitás történetében korántsem példátlan módon ez esetben
a posztmodernitás politikán túli kategóriáiban egy politikán inneni, archaizáló létforma
artikulálja magát. A posztpolitika, a biopolitika, a multikulturalizmus ugyanis egyáltalán
nem áll szemben azzal az integrációs kerettel, amelynek meghaladásaként létrejött, hanem más, a politikai nemzetnél átfogóbb, nem-politikai, nem-ideológiai integrációs keret
keletkezését segíti elő, amennyiben a multikulturális és biopolitikai „másság” igazi alanya
nem valamilyen nemiségre, testi különbségre, fogyasztói szokásra alapozott közösség,
hanem az egyén, aki élményközösségekben tágítja ki mozgásterét és tudatát, egymagában
alkot „törzset”, „kulturális világot”, „államot”. Képzeleti alkotás ez is, csak alanya nem
valamely közösség, hanem az atomizálódott és eladdig elképzelhetetlen lehetőségekkel,
szabad idővel, technikai és pénzeszközzel rendelkező egyén, célja pedig nem valamely
közösség boldogítása, hanem az egyéni boldogulás és boldogság.
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nem egy másik – gazdaságilag és képzeletileg is megalkotott, már létező
vagy keletkezőben levő – kisebb politikai közösség lép fel a szuverenitás
igényével (ez esetben ugyanis a kiválás, a szétválás többnyire békésen zajlik
le), és nem is – mint a „gazdag régiók” szeparatizmusa esetében – a jóléti-fogyasztói közösség önzése jogán kíván a politikai nemzetbe integrált
locusok egyike-másika szeparálódni. Az etnikai szeparatizmus nem megkettőzi a modern politikai közösséget, oly módon, hogy egy nemzetállam
helyére több lép, hanem magát a nemzetállamot alkotó modern politikai
közösség elvét támadja meg és rombolja le, akkor is, ha sikerül elérnie
politikai célját, a szuverén területi államiságot, hiszen az így elismert államot alkotó politikai közösség változatlanul etnikai alapra épül. Az etnikai
szeparatizmus – bármi hívja is életre – ennyiben kifejezetten antimodern
jelenség: nem új politikai integrációt hoz létre, hanem mindenféle politikai
integráció értelmét és lehetőségét lerombolja, amikor a vérségi összetartozás
fikciójára (illetve az ezzel azonosított exluzív vallási-kulturális hagyományra) épített csoportidentitást mozgósítja az ugyancsak etnicista módon, vérségivallási közösségként136 elképzelt és azonosított ellenséggel (valójában mindig az

egész modern politikai közösséggel) szemben.137 Mellékes, hogy ezen az
etnikai-törzsi alapon a politikai közösségből való kiválást megvalósítani avagy
megakadályozni akarják-e éppen, mint azt különös éleséggel a Balkánon
a közelmúltban kirobbant véres etnikai polgárháború és ennek következménye: a tartós kulturális és politikai demodernizálódás mutatja a volt Jugoszlávia
térségében (Horvátországot és Montenegrót kivéve).
A politikai nemzet mint a modernizáció elődleges integratív kerete
mára minden bizonnyal túlhaladottá vált. Az érett és a modernizációban
magukat sikeresnek tudó nemzetek politikai elitje tudatában van annak,
hogy más típusú, a politikai-jogi-kulturális nemzeti integráció kapcsainál
sokkal erősebb kapcsokra épülő nemzetek fölötti integrációk vannak kialakulóban, ezért nem akadályozzák régióik önállósulását, nem kényszerítik
őket a szuverén nemzetállammá válás etnicista tévútjára, amelyben rövid
távon csak vesztesek vannak, nyertesek nincsenek, hosszabb távon pedig
az lesz a nyertes, aki etnicista vagy nemzeti alapon elnyert szuverenitását
arra használja föl, hogy előbb és sikeresebben integrálódjon a nemzetek
fölötti pénzügyi-jogi hálózatokba, mint versenytársai. Aki erre nem képes,
az megsütheti szuverenitását: az elszakadás csak szuverenista-szeparatista
elitjének kamatozik, az elszakadásba belerántott régió társadalma ezzel
szemben többnyire az alá a gazdasági és civilizatorikus szint alá süllyed,
amelyet a korábbi – ellehetetlenült vagy szétvert – nemzetállami integrációban elért.
Másutt, ahol a modern politikai nemzet kialakultnak és érettnek mondható, a fejlett országokban (a „fejlettségnek” és „érettségnek” ez csaknem
egzakt mutatója) a tribalizálódás nem veri szét a nemzetet mint elsődleges
politikai integrációt, merőben „szublimált”, biopolitikai, multikulturális, privát és fogyasztói jelleget ölt, sőt éppen ezáltal segíti elő a nemzetek fölötti integrációk kialakulását és az azokba való egyéni beilleszkedést. A posztpolitikai
pártok tabui és totemei nem etnikailag, hanem habituálisan – az ízlésben és
az élményben, a viselkedésben és a jelviseletben – vannak megalapozva. A
habituális törzsek a kulturális – a testi viselkedési módokban, szokásokban

136 Jellemző – mint arra V. J. Szuhacsov hívja fel egy tanulmányában a figyelmet –, hogy
az orosz szaktudományos terminológiában és a közbeszédben is nem az „etnikai kisebbségek”, hanem a „nemzeti kisebbségek” fogalma vált általánosan bevetté. Az etnikai entitások
ugyanis az életvilágok és életstílusok egyediségét, összehasonlíthatatlanságát és kizárólagos
jellegét, tehát számos nem-racionális elemet is magukban foglalnak (vér, föld, gyökér, testiség stb.). Az etnikai entitás valamilyen érzékelési-észleleti, érzéki-érzelmi egységet jelöl,
míg a nemzet azt a tervet, programot vagy valóságot, mely szerint egy adott terület népessége nemzetként határozza meg és ismerteti el magát, olyan politikai közösségként tehát,
amely összemérhető a többivel. Hiszen minden modern nemzet egységes kulturális, nyelvi
normatívák, politikai és gazdasági sztenderdek szerint határozza meg magát. Épp ennek
alapján – a hasonlóság (és nem a másság!) – alapján kívánhatja meg, hogy ismerjék el szuverén nemzetként a nemzetek nemzetközi közösségében és ugyanezen az alapon képes magába
fogadni mindenkit, aki az adott általános normákat, törvényeket magára nézve elismeri,
ezen az alapon – mint a politikai közösség egyenjogú tagja – lép kapcsolatba, szövetkezik,
kooperál és verseng a közösség bármely más tagjával. A törzsiség – miként azt a totemállatok jelképesen is értésére adhatják bárkinek, aki ebben kételkedik – feltételezi a törzs és az
emberi lény azonosítását, de legalábbis az egyes törzsek közötti különbség zoológiai felfogását: hogyan is alkothatnának egyetlen közösséget rókák és tigrisek, lovak és kenguruk?
Milyen szabályok alapján tárgyalhatnának, köthetnének szerződést vagy versenghetnének
egymással? Az még csak elképzelhető, hogy közömbösek maradnak egymás iránt, hogy
távolról elviselik a másik puszta létezését, de az már nem (vagy csak a mitikusan felfogott
zoológiai rokonság elismerésével), hogy átjárjanak a zoológiai határokon, hogy a másik
törzsbelit valaha is „sajátjukként”, „emberként” („rókaként” stb.) ismerjék el. (Lásd erről:
V. Ju. Szuhacsov: Cselovek v nacionalnom i etnyicseszkom izmerenyijah. In: anthropology.ru/

ru/texts/sukhach/manne_4.html 27. 04. 2004) Lásd még: Stephen Steinberg: Az etnikum
mítosza – Fajok, etnikumok, osztályok Amerikában. Cserépfalvi Alapítvány Kiadása, 1994.;
T. H. Eriksen: Etnicitás és nacionalizmus. Gondolat, 2008.
137 Lásd ehhez: Gombár Csaba: Társadalomszemléletünk etnicizálódása. Politikatudományi
Szemle, 1994. 4. sz. 78–115. p.; Michael Walzer: Le nouveau tribalisme. Esprit, 1992. 11.
szám; Michael Walzer: Másság és politika. 2000. 1994. 11. sz.

154

155

A kékek és a zöldek

Egyet mondok – kettő lesz belőle

manifesztté váló – „másságok” (hagyományozott és/vagy kitalált másságok)
mentén sorakoznak fel egymás mellett vagy egymással szemben. Ebben
a modernitás utáni helyzetben a megosztó vagy az osztottságokat kihasználó
politika már nem etnikai-vallási csoportokra (etnicizálás), nem kvázi-tudományosan – fajilag (rasszizmus) vagy szociálisan (osztályharc) – tömbösített
nemzetekre, hanem – célcsoportjától függően – kisebb-nagyobb, vizuálisan is
jól felismerhető, megmutatható és azonosítható habituális tömbökre épít, ezekre
hivatkozik, ezeket „szólítja meg”, sőt a politikus habitusának képe, vagyis
politikai imázsa is ezekhez a habituális tömbökhöz hasonul. (Nota bene:
a politikus imázsa, amely a politikai piacon létesül, maga is szüntelenül és
igen jelentős mértékben változhat, aszerint, hogyan változik az elérendőmeghódítandó piaci célcsoport. Ez a változékonyság és állhatatlanság, ez
a politikusi alakoskodás azonban nem a politikai elvtelenség vagy cinizmus
kifejeződése, hanem az elv-nélkülivé váló, merőben piaci módon kalkuláló és működő posztmodern politika természetes velejárója.) A politikus
imidzsmékerei által pontosan megtervezett testi viselkedésével, melyet aztán ő intuíciójától, színészi megelevenítő erejétől függően visz képre a politikai áru megmutatkozásának gondosan előkészített és felépített színterein
és helyzeteiben, gesztusaival, mimikájával, hanghordozásával, szlogenjeivel,
bemondásaival, ízes és ízetlen mondásaival, totemizált politikai jelképek
fel-felmutatásával hívja, mozgósítja, forrasztja eggyé – egyetlen élményközösséggé – övéit, a habituális-kulturális törzs tagjait.
Ám a posztpolitikai tribalizmus – a létező vagy kitalált habituális különbségekre, a kulturálisan megformált testi és szellemi viselkedési módok másságának társadalmi igenlésére vagy tagadására, az ízlésközösségeket és élményközösségeket megosztó tetszésre és nem-tetszésre alapozott
újtörzsiség – bármennyire is alkalmas a modern közelmúlt véres történelmi tapasztalatainak, indulatoknak és félelmeknek a felkeltésére, nem
tévesztendő össze sem a tribalizmus archaikus (Afrika), sem az etnicizálás
félmodern/posztmodern (Balkán, Kaukázus) modelljeivel. A piaci közvetítéssel, úgyszólván esztétikai alapon létrehozott habituális törzsek – ízlés- és
élménytörzsek –, bármily kevéssé racionalizálható is a vonzások és taszítások tartalma, bármily mélyen nyúljanak is a múltba a habituális viszolygások és rokonszenvek, és bármily tartós legyen is egy-egy habituális- vagy
ízlésközösség – éppen érzelmekre és élményekre alapozott természetüknél fogva és a folytonos megújulást, változatosságot diktáló piac kényszere
folytán is, nem intézményesíthetők, bomlékonyak, nem képezhetik tartós

identitások alapját, nem válhatnak struktúraképző politikai vagy társadalmi
tényezővé.
A nagy középosztályi csoportok között – anyagi forrásokért, elosztási területekért, befolyásért, presztízsért, politikai hatalomért stb. – folyó szüntelen érdekharc (ki kapja, kinek kell kapnia az elosztási tortából a legnagyobb
szeletet?) kölcsönveheti és kölcsön is veszi az archaikus törzsi gyűlölködés
és rajongás mitologikus nyelvét, ahogyan olykor a vallási és a politikaiideológiai hitháborúk nyelvezetét is, sőt még az is lehetséges, hogy ebben
a küzdelemben a politikai közösség végső egysége megbomlik, egy nemzet
lelki egyensúlyát elveszíti, közérzete elborul, csak egyvalami nem lehetséges
– legalábbis, amíg a modern nemzetek közös alkotása: a nemzetközösség és
a világgazdaság stabilan fennáll – a törzsiség állapotába való tényleges visszasüllyedés. sőt ez az, ami egyáltalán nem lehetséges, mert egyszerűen nincs
visszaút: csak a világtársadalom és a világkáosz között lehet választani, föltéve,
hogy csakugyan létrejön az a globális döntéshozatali politikai szint, amelyen
ez a választás az egyes kérdések, konfliktusok, válságok konkrét kezelésében újra meg újra megvalósul és az új nemzetekfölötti (de nem nemzetek
nélküli!) világintegráció felé mozdítja el az amúgy a káosz felé sodródó
világközösséget. Helyi szinten persze addig is szüntelenül választani kell,
és minden politikai szereplő, minden cselekvőképes társadalom erről hoz
döntést, akár tudatában van annak, hogy választ, akár pedig nincsen, akár
tudja, mi képezi e választás tétjét, akár pedig nem.
Ha a politikai közösség tribalizálása csak a mediatizált politika eszköze,
és nem megy tovább a kampánytörzsek viszálykodásánál, a politikafogyasztó
élményközösségek törzsiesítésénél, akkor össztársadalmi veszélyessége viszonylag csekély, ha azonban – bármi okból – ennél mélyebb meghasonlást
idéz elő a társadalomban, akkor a nemzet létalapját ássa alá: szeparatizmushoz, tömeges egyéni és csoportos kivonulásokhoz (az ország elhagyásához),
parlamentáris autokratizmushoz, leválthatatlan hatalomhoz, legrosszabb
esetben pedig polgárháborúhoz, utcai atrocitásokhoz, helyi pogromokhoz,
kölcsönös leszámolásokhoz, népirtásokhoz is vezethet.
Abban a világállapotban, amelyben az erőszak fölött (a háborús erőszak
fölött is) az állam kezdi elveszíteni – egyébként nem is olyan régen megszerzett – monopóliumát, s a háború minden tekintetben privatizálódik
(magánemberek vállalkozása lesz magáncélok érdekében és más magánemberek ellen irányul), korántsem veszélytelen persze, ha az államban uralomra jutott pártok fogyasztói-törzsi alapon magánosítani próbálják az államot.
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Különösen veszedelmes változata ennek a kriminális-kleptokratikuskorrupcionista uralmi mód, amelyben az össztársadalmi – civilizatorikus
és gazdasági – hanyatlás permanens káosszal, terrorizmussal, banditauralommal, magánhadseregek helyi háborúival fonódik össze. De folyamatos
hanyatlással és káosszal terhes az állam „békés”, „polgári” magánosítása is,
amikor ugyanis az egyik habituális törzs maszkjában fellépő középosztály
úgy akarja kisajátítani magának az államot, hogy kizárja belőle a másik középosztályt, monopolizálja a politikai piacot, s magát nyilatkoztatja ki „új
nemzetként”. A politikai közösségnek ez a „törzsi” jelmezekben végrehajtott privatizálása valóban „hideg polgárháborúhoz” és az államiság dezintegrációjához, a gazdasági és kulturális elit elszivárgásához vezethet. Ennek
a játszmának – akárhogy végződik is az egyes középosztályi tömbök szempontjából – hosszabb távon csak vesztesei vannak, végső következménye
pedig a nemzetállami integráció meggyengülése vagy széthullása, az egyes
társadalmi helyek és szereplők más integrációkba való beépülése vagy kihullása minden integrációból (a tényleges anómia).
Az újtörzsiség mint a spektákulum társadalmának élményformája, mint
a piacosodni kényszerülő politika tömegkulturális tüneménye, mint a hatalmi
versengés posztpolitikai nyelve, önmagában nem érinti az államüzem biztonságos működését. De ha az újtörzsiség a „hideg polgárháború” narratívája
lesz, ha a keletkezése, érdekei, gazdasági és kulturális teljesítménye szerint
kettévált, ellenérdekű tömbökre hasadt középosztály egyik nagy tömbje azon
az alapon próbálja rátenni kezét az államra, hogy ő „a” nemzet, a másik középosztály pedig az „idegen”, tehát eleve nincs joga indulni a hatalomért folyó
versengésben, vagy eleve be kell érnie a megtűrt, az alárendelt, a zsarolható
„idegen” szerepével, akkor az út elkerülhetetlenül a dezintegrálódás, gazdasági
hanyatlás, decivilizálódás felé vezet.

rális kisebbségek leválását, kivonulását, önállósulását a piac – gyorsan felismerve a fogyasztás bővítésének ebben rejlő lehetőségét – minden módon
támogatta, felgyorsította, kiaknázta, hogy az elhasonulás, kiválás, szakítás
nyomán létrejött (vagy kifejezetten piaci úton létrehozott) kulturális „törzseket” eláraszthassa „törzsi” áruval és szolgáltatással. Ebben az értelemben
a multikulturalizmus csak betetőzése volt annak a folyamatnak, amelyben
a piac a fogyasztói tömeget – mindig az esztétikailag átértelmezett testre,
a vitális testi funkciókra, testi különbségekre, a test narcisztikus megmutatására, az örökké fiatal, örökké szép test avagy a másság egzotikus testének
létrehozására összpontosítva138 – életkori, nemi, életmódbeli, vallási törzsekre
(illetve szektákra), törzsies szubkultúrák sokaságára tördelte szét, hogy az
így teremtett speciális törzsi igényeket, törzsi hóbortokat maga generálja,
elégítse ki, termelje újra, változtassa meg az esztétikai kultúra kategorikus
imperatívuszának („ne légy unalmas!”) engedelmeskedve, mert a fogyasztás
intenzifikálása nélkül, a fogyasztói tömegnek ezerarcú, színes fogyasztói
törzsekre való „felfűrészelése” nélkül lehetetlen volt már a kereslet további bővítése. A piac minden lehetséges másságot igyekezett meglovagolni,
minden kulturálisan megformált – látható vagy demonstratív módon láthatóvá tett – biológiai, mindenekelőtt vitális, testi, nemi eltérést, különbséget,
kulturális, tehát életmódbeli sajátságot megpróbált „mássággá” átalakítani,
sőt az új igények felkeltői és kielégítői maguk is megpróbálkoztak ilyen
„másságok”, „identitások” kitalálásával vagy előállításával, forgalomba (azaz
divatba) hozatalával, hogy aztán e piac teremtette másságok hordozóit megfelelő termékkel és szolgáltatásokkal elégíthessék ki. Egyfajta másság-ipar,
multikulturális identitás-ipar alakult ki így, amely az uniformizált tömegtermékek egyhangúságát másságok tarkabarka tömegében oldotta föl, és
a multikulturalizmus ideológiájával139 igazolta.
A piaci törzsek világai között nincs átjárás: ahány törzs, annyi totem és

A piaci törzsek
A tömegtársadalom tribalizálása a múlt század 60-as éveitől kezdődően világszerte a fogyasztói tömegkultúra általános piaci szervezésformájává vált.
A vásárlói tömeg egymással szemben ridegen közömbös vagy harciasan
ellenséges fogyasztói rendekbe és törzsekbe tördelése az egyének általános
fogyasztói mozgósítását szolgálta. A modern ipari társadalom átfogó létformáinak (nemzet, osztály, nemzedék) szétesése következtében spontán
módon bekövetkezett elhasonulásokat, különféle kulturális és szubkultu-

138 Lásd erről bővebben: Mike Featherston: A test a fogyasztói kultúrában. In: Mike
Featherston – Mike Hepworth – Bryan S. Turner: A test – Társadalmi fejlődés és kulturális
teória. Jószöveg Könyvek, 1997. 70–107. p.; Tillmann J.A.: A test eltávolítása. In: Uő: Távkertek. Kijárat Kiadó, 1997. 27–46. p.
139 Lásd ehhez: Augie Fleras – Jean Leonard Elliot: A multikulturalizmus Kanadában: „A
sokféleség felmagasztalása”. In: A multikulturalizmus Szerk. Feischmidt Margit. Osiris Kiadó –
Láthatatlan Kollégium, 1997. 29–39. p. Lásd továbbá: Fehér Ferenc: A multikulturalizmus.
Kalligram, 1994. 3. szám, 16–25. p.; Slavoj Žižek: Az inherens törvényszegés avagy a hatalom
obszcenitása. Thalassa, 1997. 1. szám, 116–130. p.
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tabu, annyi rítus, annyi testtartás és álarc, annyiféle díszítés és annyiféle
hajviselet, annyiféle bőrre, ruhára, arcra festett-rajzolt-tetovált embléma,
címer, logo, annyi kivonulási és mutatkozási színtér, viselkedés- és beszédmód, amelyek jobbára idegenül, közömbösen vagy kifejezetten harciasan
néznek egymásra. De bár a törzsi világok határán nincs átjárás, az átlépésnek, átugrásnak, a törzs-váltásnak a piacon nincs különösebb akadálya. A fogyasztói törzs elvileg újraválasztható. Végtére a piacon létesülő törzshöz
(a közösség illúziójához és élményéhez) nem a beleszületés természeti köteléke, nem is a hűség erkölcsi vagy politikai szálai fűzik az egyént, hanem
a piacilag generált esztétikai tetszés (a divat) pillanatnyi vagy a priváthóbort
tartós megszállottsága.
Még csak csatlakoznia sem kell valakinek a törzshöz, hogy megnyerőnek találja életvilágát, szokásait, külső rekvizitumait, jelképeit, viseletét,
nyelvét, vezérét. Elég, ha imponál vagy tetszik neki, mint akármely néznivaló, akármely látványosság. S valóban: a fogyasztói törzsnek vannak eredeti
szerzői és másodlagos szerzői, vannak „beavatottjai”, akiknek színre vitt
testi viselkedésében láthatóvá és vonzóvá válik a törzs képe, akik teatralizálják
a törzsi viselkedést, felveszik magukra a törzsi identitás jelképeit, beöltöznek
a megfelelő verbális szerepekbe, törzsi ruhákba; és vannak, akik – szurkolókként vagy voyeurökként – nézik a színes törzsi felvonulást, a törzsi
játékokat, nem mennek el a törzzsel való aktív azonosulásig, de szívesen
bámulják meg a törzsek különös, szokatlan, egzotikus, őrült világát, amely
annyira eltér az övéktől és mindentől, ami szokványos, hétköznapi, átlagos.
Piaci szempontból ennek a különbségnek nincs túl nagy jelentősége. Mellékes, hogy a törzsi árut és szolgáltatást valaki a törzsi játék aktív szereplőjeként vagy nézőjeként vásárolja-e meg.

a techno-telemédiumok forradalmához, és a kommersz tömegkultúra piaci
eszközeinek és formáinak gyors ütemű politikai átvételéhez kötődő folyamat a „nézői demokrácia”, a „látványosság állam”, a „műsorpártok” vagy
„élménypártok” megképződésével teljesedett ki a mediatizált nyilvánosság
terében: a szimulákrumban.141 A politikai törzsek éppoly változékonyak
és tünékenyek, mint a fogyasztói világ más törzsi tüneményei. Ami állandó: a törzs – az élmény- és ízlésközösség – érzelmi alaphangoltsága, amely
gyűlölet és rajongás, félelem és agresszió, vonzalom és viszolygás között
fluktuál, mindenféle ésszerű magyarázat, indoklás vagy igazolás nélkül.
A „kékek” rohadékoknak tartják a „zöldeket”, mert „zöldek”; a „zöldek”
viszont a „kékekről” gondolják ugyanezt. Ez a feszültség, harc, egymásnak
feszülés, szurkolás bizonyos értelemben a harci ünnep atmoszféráját viszi
a sivár hétköznapokba, karnevalizálja az utcát, kiszámíthatatlan kalanddá
változtatja a politikai üzem monoton futószalagának unalmát. Szórakoztató
funkciójú interaktív politikai élményszolgáltatás ez, de nemcsak azon az elsődleges szinten, amelyen a teatralizált utcai akciók harcosai élik meg a politikai
törzshöz tartozás élményszerűségének örömét, hanem – és főként – azon
a másodlagos szinten, amelyen a „törzsi ünneplés” – a rituálisan beöltözött

Fogyasztói törzsek a politikában
A fogyasztói törzsek megjelenése a politikában posztmodern fejlemény; elválaszthatatlan attól a folyamattól, amelyben a hagyományos parlamentáris
demokrácia, a politikai pártok, a modern ideológiák a szórakoztató tömegkultúra mediatizált látványosság-műfajaiban „szívódnak fel” – vagy inkább
„transzformálódnak”. Ez a – úgynevezett képi fordulathoz (picturial turn140),
140 A picturial turn kifejezést a Richard Rorty által 1967-ben bevezetett linguistic turn
és a Gottfried Boehm által 1994-ben alkotott iconic turn nyomán, de utóbbinál sokkal tá-

gabb értelemben T. J. W. Mitchell, a képelmélet egyik legnagyobb hatású mai képviselője
használta Picture Theory címen 1994-ben megjelent könyvében. Hogy milyen jelentésben
beszél ő képi fordulatról, annak érzékeltetésére álljon itt egy idézet a könyvből: „Ha feltesszük magunknak a kérdést, miért épp most történik a picturial turn, bizony paradoxonnal találjuk magunkat szemben. Egyfelől nyilvánvaló, hogy a videó, a kibernetikus technológia
és az elektronikus reprodukció kora a vizulis szimuláció és illúzió példátlan hatalommal rendelkező új formáit hozta létre. Másfelől azonban rettegünk a képektől, és félünk hatalmuktól,
mely végül alkotóikat és manipulátoraikat is képes lenne elpusztítani. Az idolokhoz való
ragaszkodás, a képimádat (ikonofília), a fetisizmus és az ikonoklazmus egyidejű jelenlétéből eredő paradoxon jellemzi ezt az időszakot. Valóság lett a (tökéletesen) képek által uralt
kultúráról szőtt álomból. (…) A CNN bemutatta nekünk, miként éli meg egy állítólag tanult
nemzet – például az amerikai választópolgárok – egy arab ország szétrombolását holmi
látványos televíziós drámánál nem sokkal nagyobb érdeklődéssel, mely a Jó Rossz felett
aratott győzelmének hangzatos szólamaitól visszhangzik.” (Idézi Willibald Sauerländer:
Iconic turn? – Egy szó az ikonoklazmusért. In: A kép a médiaművészet korában. L’Harmattan,
2006. 127. p. – Kiemelés – Sz. Á. Lásd még ugyanezt: T. J. W. Mitchell: Picture Theory:
Essays on Verbal and Visual Representation. The University of Chicago Press, 1994. 15. p.;
Lásd továbbá: A képek politikája – W. J. T. Mitchell válogatott írásai. Szerk. Szőnyi György
Endre, Szauter Dóra. Ikonológia és Műértelmezés 13. JATEPress, Szeged, 2008.)
141 Ezt a kérdéskört két korábbi könyvemben is behatóan tárgyaltam, ezért itt csak
érintőlegesen térek ki rá. Lásd: Szilágyi Ákos: Borisz sztár és a sztárevicsek. Helikon, 2000.;
A szépfejedelem. Palatinus, 2001.
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„törzsi harcosok” felvonulása, ugrándozása, különféle akciói – a képernyőre
kerülve maguk is élményeket gerjesztenek, hiszen létrehozásuk politikai értelme ekkor és ezzel teljesül be, így értékesül a politikai áru maga. A politikai
törzsek a lényeget illetően semmiben nem különböznek a tömegkultúra
más, merőben privát hóbortok köré szerveződött vagy multikulturális fogyasztói
törzseitől. Még a gyűlölet és a rajongás privát- és politikai „koncertközönségének” hangsúlyozottan testi együttléte, együttrángása, a narcisztikus-agresszív
és extatikus-hisztérikus kitörések tekintetében is alig van különbség közöttük. Miért is különböznének egymástól, ha egyszer a politikai közösség
fogyasztói típusú tribalizálása valójában a politika általános privatizálásának
felel meg. A politika mostantól csak úgy képes hatást gyakorolni a társadalmi
képzelőerőre, ahogyan a piaci áruk: a magánembert, a fogyasztót vásárlásra
késztető reklámkép erejével, e kép folytonos sulykolásával, letaglózó újszerűségével, élményszerűségével.
A fogyasztói törzsek sem nem archaikus törzsek, sem nem a modern
történelem polgárháborúiban kettéhasadt vagy kettészakított társadalmak
képződményei, ezért nem fenyeget az a veszély, hogy viszályuk túlmegy
a lelátók szurkolótáborainak – „kéknek” és „zöldeknek” – acsarkodásán
és összecsapásán, lobogjanak bár az indulatok a tömeghisztéria legmagasabb hőfokán: ahogy jön, úgy el is múlik. Olyan tartós politikai hisztériák
vagy neurózisok kialakulására, mint a régi modern időkben, a mediatizált
piaci időben és térben – remélhetőleg – már nincs mód. Az az egyeseket
elborzasztó, másokat a szabadság érzéki gyönyörűségével eltöltő politikai
és kulturális káosz, ami a „posztmodern”, a „multikulturalizmus”, a „pluralizmus” harsány címszavai és divatszavai alatt került be a késő modernitás
bulvárfilozófiai szótárába, és „pozitív káoszként”, „végtelen toleranciaként”
dicsőült meg, nos, ez a káosz, mint a piaci felszín kulturális fodrozódása, mint
tömegkulturális világkáprázat semmiképpen nem csaphat át világkáoszba, hiszen a modern világ nem a hit – a spirituális kultúra, a szakrális hatalom és
a személyi függés – fundamentumán áll és bukik, hanem a személytelen
dologi függés – a szellemileg üres pénz, a formális jog és az információként,
adatként, tényként tárolt és hasznosított tudás – univerzalisztikus igénnyel
fellépő hatalmán. Csak ha ez a dologi alap – mondjuk a nemzetközi jogi
rendszer, a globális pénzügyi rendszer, az informatikai világrendszer – kezd
el repedezni, rendül meg, hullik szét, csak akkor fenyeget valóságosan is
a világkáosz veszélye, s mindaz, ami ennek nyomában jár, beleértve az esztétikai fogantatású élményközösségek, a ma még puszta priváthóbortnak,

szórakozásnak, narcisztikus önérvényesítésnek látszó tömegkulturális
törzsek egyikének-másikának elszabadulását, politikai materializálódását,
eladdig elképzelhetetlen hatalomra kerülését és világpusztító dühük kiáradását a világra.
A fogyasztói tribus – éles ellentétben a politikai közösséggel – az egyén
teljes életét magához rántja, nemcsak behatol a magánszférába, de expanziójának és érzelmileg megosztó hatásának éppen ez az elsődleges
közege. Nem átpolitizálja a privátéletet, hanem tribalizálja: a fogyasztóitörzsi hovatartozás érzelmileg ellenséges törzsek tagjaiként fordítja szembe
egymással a legközelebbi rokonokat, barátokat, szomszédokat is. Heveny ellenszenvek lobbannak föl olyanok között, akik eladdig inkább rokonszenveztek egymással; kölcsönös gyanakvások bozóttüze söpör végig
a családi, baráti, munkahelyi kapcsolatok terepén; magukból kikelt rajongók
vágnak egymás fejéhez megvető kifejezéseket, szidalmakat, átkokat, válogatott rosszkívánságokat. Az általános törzsi ellenségesség légkörében még
a hétköznapi élet szituációi is feszültséggel telítődnek: villamoson-autóbuszonvonaton, rendelőben, étteremben, megállóban, sorbanállás közben bizalmatlanul méregetik egymást az emberek: „nem az ellenség keze tette-e be a lábát
már ide is?” Azt lesik, ki melyik „törzsi lapot” tartja kezében vagy vásárolja
meg éppen? Ki melyik törzs totemét viseli hajtókáján vagy törzsi büszkeségtől dagadó kebelén? Kinek az ábrázatáról, hanghordozásáról, habitusáról,
öltözékéről sír le, hogy nem „törzsbéli”, hogy az ellenséges törzshöz tartozik?
Az érveket a vitában a törzsi azonosítás helyettesíti, amely mindig megelőzi, és
legtöbbször helyettesíti is az érveket: minek az érv, ha az ellenfél az ellenséges
törzshöz tartozik, tehát eleve nem lehet velünk szemben igaza, és nem lehet
saját véleménye sem: akármit mond, az ártó szándékú idegen beszél belőle.
A törzsi lekáderezés, az inkriminált „másik” (szerző, gondolatmenet, vélemény) törzsi azonosítása (méghozzá csípőből!), egyszersmind átvilágítását,
leleplezését, végső megfejtését és stigmatizálását, a politikai diskurzusból
való kizárását is jelenti. Az ellenfél véleményének vitatását helyettesítő törzsi azonosítás (a vitapartner szavainak, nevének, származásának kapargatása,
míg csak elő nem tűnik mögülük az ellenséges törzs rémképe, márpedig
az mindig előtűnik, csak akarni kell), a szöveg és a név rituális megtaposása
hovatovább hozzátartozik a törzsi jólneveltséghez, a tribalizált politikai korrektséghez, mint azt internetes vagdalkozó-fórumok sokasága tanúsítja.142
142

Aki a magyar társadalom, különösképpen a tág értelemben vett „véleményformáló
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A tribalizálás a politikában is a fogyasztói tömeg, a nézőtömeg – a tö
megkulturális ízlés- és élményközösség – hiszterizálásának, izgalmi állapotban tartásának és irányításának eszköze. Persze, mint minden eszköz,
ez is kicsúszhat néha felhasználói kezéből, önállósulhat, céljaikkal ellentétes irányba ránthatja őket. Mind ez idáig azonban – kisebb-nagyobb kisiklások, erőszakos utcai tömegoszlatások, túlkapások, balesetek ellenére –
a szimulált politikai hisztéria, a hiányzó vagy kiüresedett politikai közösség

helyére állított mediatizált élményközösségek közötti törzsi háborúskodás
egyszer sem ment túl a tervezők vagy programozók céljain, főképpen pedig:
a szimuláció nem csapott át valóságba, sem véres pogrom, sem polgárháború nem lett belőle, sőt a szimbolikus politizálás síkján zajló törzsi háború
sokszor – még ha nem is ezért indították – a társadalomban felhalmozódott
szociális és indulati feszültségek „kisütésére” vagy levezetésére szolgált.143

Kampánytribalizmus és kampánytörzsek
elit” érzületi tribalizálódásának mértékéről fogalmat akar alkotni, annak elegendő betekinteni ezekre az internetes fórumokra. Itt, ezeken az internetes lelátókon nyilvánulhat meg
ugyanis a törzsi szurkolótábor indulatvilága a legleplezetlenebbül, legnyersebben: a tömegből, névtelenségbe (álnévbe) burkolózva bárki bármikor bármit beüvölthet a pályára,
ahol a szabályszerű játék folyik. Azt eddig is tudni lehetett, hogy az új, internetes nyilvánosság a névtelen levél és a névtelen feljelentés műfaját demokratizálta és privatizálta (mindenki mindenkit mindenkinek feljelenthet, inszinuálhat, legyalázhat, zsarolhat,
terrorizálhat, anélkül, hogy ezért vállalnia kellene a legcsekélyebb személyes – erkölcsi,
politikai, jogi – felelősséget). Az azonban talán újdonság, hogy az általános anonimitás
felelősségnélküli szabadságának súlyos morális ára van és a társadalmi kommunikáció
általános barbarizálódását vonhatja maga után: a nyilvános okoskodás több évszázados kultúrája, a tudományos és politikai vita évezredek alatt kialakult és kifinomult játékszabályai
vannak megsemmisülőben. A lelátói bekiabálás, a törzsi anyázás, a lehurrogás, a mutogatás helyettesíti a vélemények artikulált kifejtését, az érvelő vitát, amelyben ki-ki vállalja
a felelősséget azért, amit ír vagy mond. Ez azonban csak a kezdet. A tribális beszédmód
– a köpködés, a szidalom, az átok – egyelőre még csak rejtetten, szégyenlősen nyilvánulhat meg. Még nem nyert, hogy úgy mondjam polgárjogot. De közel már egy jobb kor,
egy új világ, amelyben az érvelő meggyőzést, a személynek és álláspontjának kijáró elemi
megbecsülést, az értelem artikulált nyelvét a lelátókon hullámzó tömeg – a „kékek” és
a „zöldek” – ritualizált törzsi skandálása válthatja fel: „Egyszerűen tuszik vagytok!” „Egyszerűen zsidók vagytok!” „Egyszerűen bozgorok vagytok!” S legvégül: „Egyszerűen nem
is vagytok!” Avagy másként: „Halott ember vagy, haver!” Alain Finkielkraut A gondolkodás
veresége című több mint húsz éve megjelent alapvető könyvét a kultúra barbarizálódásáról
szóló A zombi és a fanatikus című rövid epilógus zárja. Finkielkraut két évszázad eszmetörténeti alakulásait elemezve lyukad ki ott, hogy „a barbárság végül hatalmába kerítette
a kultúrát”. Finkielkraut a kultúrát belülről legyőző barbárságon a gondolkodó élet, az
autonóm ember, a felnőtt társadalmi lény, a szabadság vereségét érti, amelyet kétfelől
mér rá a modern tömegtársadalom: egyfelől a növekvő intolerancia, másfelől a növekvő
infantilizmus formájában, a magát képzelt származási közösségek törzsies indentitásába
bebörtönző fanatizmus és az egész világot szórakoztatóipari termékként bámuló és bekebelező zombiság formájában: „Ha nem a kulturális identitás börtönzi be az egyént a maga
hovatartozásába, az árulás bűntettében marasztalva el azokat, akik élnek a kétség, az irónia,
a ráció jogával, és elszakadnak a kollektív anyaméhtől, akkor a szabadidőipar, a technika
korának vívmányai süllyesztik csillogó csecsebecse szintjére a szellem alkotásait. (Ahogy
Amerikában mondják: entertaintment lesz mindenből.) És a gondolkodó élet csendben átadja
helyét a fanatikus és a zombi iszonyú és nevetséges szembenállásának.” (Alain Finkielkraut
A gondolkodás veresége. Osiris Kiadó, 1996. 173. p. Dr. Vidor Pálné fordítása.)

Európában, de különösképpen Kelet- és Kelet-Közép-Európa posztszocialista
demokráciáiban a tribalizálás mindenekelőtt a depolitizálódó – a politikai
demokrácia gyakorlásában amúgy hagyománytalan, az államszocializmus
kései időszakában erősen fogyasztásra hangolt, viszonylagos fogyasztói
szabadsággal leszerelt, megvesztegetett vagy kárpótolt, majd a rendszerváltásban csalódott, a politikai életből kivonuló – társadalom tömeges
kampánymozgósítását szolgálja. A passzív tömegeket úgy vonják be a döntő
pillanatokban a politikába, a halott politikai közösséget úgy rázzák életre és
hozzák újra mozgásba – legalábbis érzelmileg, hiszen más mozgásra már
nemigen hajlandó –, hogy szurkolótáborokra szakítják szét és hiszterizálják.
Az „igazak” és „gonoszok” törzsi háborújaként mediatizált választási küzdelem persze nem valóságos háború, csak háborús pszichózis. Bármily mes�sze mennek el háborgásban, fogcsattogtatásban, egymás rémisztgetésében
a hadviselő törzsek, reszketésben és rémületben a törzsi pszichózis áldozatai – elcsattanhat itt-ott egy pofon, képen találhat egyszer-egyszer valakit
szónoklás közben egy tojás, szíven üthet egy gyalázkodó mondat, ennek
a háborúnak a hősi halottai vagy szerencsétlen áldozatai csupán ledöfött
vagy megcsalt érzelmek. Leöldösött remények és vágyak, hősi indulatok és
rajongó szívek tetemei borítják a harcmezőt, ahogyan maga a háború sem
sokkal több, mint szitkozódók és átkozódók köpködőversenye, a háborús
cselekmények pedig a képi és verbális retorika túlzásai: őrjöngő vagy fojtott
fenyegetések, szent esküvések, elszánt fogadkozások, ráolvasások, káromkodások, harcias erőfitogtatások és narcisztikus kérkedések.
Innen nézve sikeres kampányt folytatni – főképpen reménytelennek
143 Minderről bővebben esik még szó e könyv Válság és interregnum című hatodik fejezetében a 2006–2007. évi budapesti utcai zavargások kapcsán, a szimulált interregnum címszava alatt.
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tűnő helyzetekben – a hatalom minden időn túli megtartása vagy a leválthatatlan hatalom sarokba szorítása és megdöntése céljából annyi, mint
mediatizálni és marketingfogásokkal (a politikai áru hatékony reklámképének megteremtésével és felfuttatásával) mozgósítani, azaz vásárlásra késztetni a választókat. E folyamatban kell létrejönniük a politikai piac fogyasztói
törzseinek – a kampánytribusoknak – amelyek aztán annak előírt rendje és
módja (értsd: a kampánystáb forgatókönyve) szerint fognak rituális táncot
lejteni (kivonulni, elfoglalni, megszállni, csápolni, ugrándozni, vastapsolni,
füttyögni, zászlót, miegyebet lengetni, jeleket mutogatni, együtt sírni és
nevetni) az áru (ez esetben a politikai párt és sztárja: a törzsfőnök/pártvezér) körül, mígcsak a törzs erejét sugárzó – hatalmas és gyakran heteken
át tartó – tömegdemonstrációk rendezvényvilágának képe be nem vésődik
a nézői tudatba és nem ragad magával mind többeket, olyannyira, hogy
kisvártatva már szinte mindenkinek táncolni kerekedik kedve (a tánc, még
ha vitustánc is, ragadós), egyre többen csatlakoznak az élményközösséghez,
s táncléptekben szökellve haladnak a szavazóurnák felé, ahol – most már
a modern politikai rítus prózai rendje és módja szerint – leadják szavazatukat a törzsre.
Csakhogy szinte mindenütt, ahol ez a posztpolitikai kampánytribalizmus
sikert hozott a leleményesebb, kezdeményezőbb, eszközökben és módszerekben kevésbé válogatós politikai oldalnak (például Oroszországban 1996ban, Grúziában és Ukrajnában 2004-ben), ott a győztes párt a végletekig
felfokozott kampánytribalizmust – tehát a politikai közösség tömegkulturális
megosztását – szinte azonnal a „megosztott nemzet” újraegyesítésének,
a „törzsek” megbékéltetésének, a „konszolidálásnak” és „normalizálásnak”
a retorikájával váltotta fel. Különösen jól látható volt ez Ukrajna példáján.
Az ukrán „narancsforradalom”, amelyben sokan egy polgárháború vagy
államhasadás rémképét vélték felsejleni, valójában csak a politikai nemzetté
soha nem egyesült keleti és nyugati régiók politikai és gazdasági elitcsoportjainak és középrétegeinek tribális színekbe öltöztetett érdekharca volt,
amelyet hatalmasan felerősített a politikai játszma kifutásában ellenérdekű
külső hatalmak – államok és gazdasági érdekcsoportok – erőteljes anyagi
és politikai támogatása.
A választási harc tribalizálása végső soron a keleti és nyugati régiók hagyományos kulturális és gazdasági ellentétét kijátszó oligarchikus-etatista
klánok és középosztályi klientúrájuk végsőkig feszült érdekellentétének és
érdekharcának lezárását szolgálta. „Nyugatról” a választásokat manipuláló,

korrupt adminisztratív hatalommal a tömegkulturális eszközökkel mozgósított kampánytribus mediatizált képét – az engesztelhetetlen utcai tömeg
forradalmi élményközösségét és a szimulált forradalom fenyegetését – szegezték szembe igen hatékonyan. A „Keletről” (a választást elcsaló politikai
vezér részéről) érkező válasz deffenzív volt, s már csak ezért is erőtlen: a kiválással fenyegetőző, ádáz szeparatista tömegek képének mediatizálásával
elkéstek, és a felbuzgó szeparatista indulatok felülről szervezett rendezvényvilága oly átlátszóan imitált volt, hogy komoly hatása aligha lehetett
a kölcsönös zsarolások és fenyegetések nagy törzsi médiajátékában. sőt éppen
a polgári engedetlenség és a szeparatizmus polgárháborús pszichózisában
élték meg az ukrán társadalom törzsiesített tömegei egymásra utaltságukat,
összetartozásuk szükségességét, azt, hogy így nem mehet tovább, politikai
szerződést kell kötniük, valóságosan is nemzetté kell egyesülniük. A törzsi
kampánynak forradalmi látszatot adott a puszta választással már nem leváltható – kleptokratikus, korrupt, választásokat elcsaló, ellenfeleit minden eszközzel elnémító – autokratikus hatalom (az „ancien régime”) pszichózisa,
amelyben a jogos társadalmi fölháborodás és elutasítás az unatkozó nézői
tömegek elégedetlenségével keveredett („új műsort akarunk!”)
Ukrajnában ennek megfelelően a kampánytribalizmust szinte már
a „forradalom” (a grandiózus, gigászi pénzeket felemésztő, mediatizált utcai
karnevál) másnapján a „nemzet újraegyesítésének” szimbolikus politikája
váltotta fel, s ez eredményes is lehet, ha sikerül a rivális politikai klánnal és
az – érdekük szerint – hozzájuk húzó középrétegekkel kiegyezni, vagy ha
– látván az ellenállás reménytelenségét – ők maguk adják fel a küzdelmet
és békélnek meg új, alárendelt, függő helyzetükkel. A lényeg mindenesetre
az, hogy a kampánytribalizmust a nemzeti újraegyesítés szimbolikus politikája követte. A szabályos műveleti sor ezek szerint a következő: első
körben megosztják a politikai közösséget (egyet mondanak, hogy kettő legyen belőle), élményközösségekbe, szurkolótáborokba terelik az atomizált
választókat, kampánytörzseket formálnak belőlük és lefolytatják a törzsi
háborút (a kampányt); második körben pedig a győztes – a maga hasznára,
a haza javára – nagylelkűen és pragmatikusan végrehajtja a törzsi háború
által kettészakított, kimerült és vérző társadalom, győztesek és legyőzöttek,
eufóriától másnaposak és vereségtől frusztráltak politikai újraegyesítését.
Valójában az érzelmek és vágyak, ízlések és pofonok által megosztott társadalom
ellenségesen szembenálló részeit próbálják meg tőlük telhető nagyvonalúsággal
– úgymond: a kisszerű törzsi acsarkodás fölé emelkedve – abba a politikai
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keretbe integrálni, amely a győztes uralmának felel meg. Az integrációt
mindig és mindenütt a győztesek hajtják végre, tehát maguknak és magukért
integrálják azokat, akiket a kampányban éppen ők osztottak meg, tüzeltek fel,
állítottak szembe egymással, polgárháborúként (nép versus oligarchák, vörösök
versus fehérek), vallási háborúként (Jó versus Gonosz) vagy törzsi háborúként
(kékek versus zöldek, sárgák versus kékek) szimulálva a választási kampányt.
A tribalizálás mint politikai technológia azonban minden esetben a választási
kampányra és a hatalomszerzésre szorítkozik, és nem terjed ki az egész kormányzási ciklusra, a hatalom gyakorlására.

fölött jelent meg és került hatalomra, megszabadítóként és megmentőként, egyesítőként és rendteremtőként (valójában és legtöbbször nevető
harmadikként „inter duos litigantes”). Csak a hatalom megszerzése után,
uralma kiteljesülésének mértékében kezdte el megosztani a társadalmat,
minden módon és minden eszközzel egymás ellen hangolva részeit. Ez
a belső megosztottság, a részek egymás elleni acsarkodása és fenekedése
volt ugyanis hatalmának legfőbb forrása. A zsarnok csak így jelenhetett meg
folyamatosan a részek fölötti egység és rend képviselőjeként, így érhette el
uralma elfogadását vagy eltűrését („ha rettenetes is, de legalább féken tartja
a viszály szítóit, ilyen-olyan sötét erőket”), legalábbis addig, amíg a dölyf
és erőszak hübrisze nem fordította szembe vele a társadalom mind több
részét, mindazokat, akiket oly sokáig és oly sikeresen osztott meg és játszott
ki egymás ellen, hogy uralkodhasson felettük. A zsarnokság vége mindig
azzal veszi kezdetét, hogy a megosztás politikája által létrehozott és egymás
ellen háborúzó részek felocsúdnak a rájuk küldött ideológiai álomból és
félelmi bénultságból, előbb érzületileg hangolódnak össze egésszé, majd
politikailag is egésszé egyesülnek az immár részként – méghozzá önkényes,
kártékony, felesleges részként – lelepleződött, magára maradt zsarnokkal
szemben.144
Végső soron az egyesítés és megosztás szabályos műveleti sorának a megfordításában, ebben a váratlan hatalomtechnológiai fordulatban ragadható
meg annak a sokak számára rejtélyesnek tűnő (és a zsarnoki hatalom kialakulásának lehetőségét is felidéző) hangváltásnak a titka, amelyre a Fidesz 1998-as
választási győzelmének másnapján került sor. Miután ugyanis a „Polgári Magyarország” nemzetegyesítő jelszavával, mindenféle megosztó, tribalizáló retorika nélkül, programjában a polgári társadalom összefogását ígérve a Fidesz
hatalomra jutott, szinte azonnal hozzákezdett a társadalom érzületi, habituális,
politikai megosztásához: a „kormányváltásnál többet, rendszerváltásnál kevesebbet” sejtelmes vagy baljós politikai ígérete/fenyegetése egyszeriben az „aki

Egyesítés és megosztás: a zsarnoki hatalom logikája
A politikai egyesítés és megosztás hatalomtechnológiai szempontból szabályos műveleti sora, mint fentebb láthattuk, így fest: a társadalmat megosztják, hogy aztán egyesíthessék. Az egyesíti, aki megosztotta. A Győztes
(a Szabadító, a Megmentő Hős) alakjában Megosztó és Egyesítő azonossá
válik. Az egyesítés győzelmének megkoronázása, amelyben saját hatalma
egységét ünnepli. Előfordulhat, hogy a társadalom – piaci értelemben vett
– tribalizáló megosztása „mieinkre” és „idegenekre” túl jól sikerül, túl mélyre
szalad a megosztó hatalom médiapengéje vagy akaratlanul is valóságos és
mély társadalmi osztottságokat talál el; esetleg a megosztók beleszeretnek
a megosztás egyszer már jól bevált technológiájába, s attól kezdve minden
politikai konfliktust, hatalmi vetélkedést ezen a módon akarnak megoldani,
sőt már kormányozni sem tudnak vagy akarnak másként, mint az „oszd
meg és uralkodj” ősi elve szerint. Nem mellékes természetesen, mi képezi
a megosztó politika kritériumát, milyen ideologikus előfeltevés mentén
vágják ketté a politikai közösséget: vallási, etnikai, faji, osztálykülönségek
és -ellentétek, avagy habituális, ízlésmódbeli, stilisztikai különbségek és
ellenszenvek mentén sorakoztatják-e fel egymással szemben a törzseket
és táborokat, az egyetlen mesteri nyisszantással vagy elhúzódó, dilettáns
nyisziteléssel kettészelt politikai Egész részeit.
A szabály mindenesetre az, hogy a törzsi háborút a nemzeti béke, a polgárháborús káoszt állami rendteremtés, a megosztó politikát a konszolidáló
– a társadalmat lehetőség szerint legtágabb keretben egyesítő és önmagával
megbékítő – politika követi. Mindig is így volt ez, egyetlen uralmi formát –
a zsarnokságot kivéve, ahol megfordult a sorrend: a zsarnok (személy
és/vagy párt) általában a viszálykodó, egymást lefogó- megbénító részek

144 A „megosztom, hogy egyesíthessem” hatalmi technológiájának zsarnoki megfordítására („az egység képviselőjeként, új egyesítőként lépek fel, hogy győzelmet aratva,
a hatalom birtokában folytonosan megosszam a társadalmat”) alighanem a bolsevik politikai gyakorlat, de ezen belül is a sztálinista korszak szolgál a leggazdagabb példatárral.
Az ország polgárháborús megosztása (1917 és 1921 között), majd bolsevik újraegyesítése
az új politikai rendszer keretében a 20-as években még a hatalomszerzés és uralmi berendezkedés szokványos képletét követte. Utóbb azonban – a nyílt diktatórikus uralom
belső logikáját követve – a pártabszolutizmus személyi zsarnoksággá fajulása mértékében
fordult visszájára a megosztó és egyesítő politika logikája is.
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nincs velünk, ellenünk van” régről ismerős engesztelhetetlenségével fordult
a társadalom felé, egyetlen retorikai suhintással „ellenségre” és „mieinkre”
szelve a plurálisan tagolt politikai közösséget, hadat üzenve az immár „ellenségként” interpretált „létező baloldalnak” (természetesen az 1994-ben az
„utódpárttal” koalícióra lépő, tehát „áruló” liberálisokat is idesorolva ekkor
már), jóllehet maga a politikai háború az egész kormányzati periódus alatt
nem ment sokkal tovább a riválisok egzisztenciális megfélemlítésén, megzsarolásán, sakkban tartásán, a késő-kádárkori középosztályi konglomerátum által kiépített és kétségkívül igen erős gazdasági, politikai, kulturális
tőkepozícióik megtörésénél, illetve ezeknek a pozícióknak – állami segédlettel történő – részleges elfoglalásánál (leváltás, benyomulás, felszámolás,
osztozkodásra kényszerítés, fölszippantás stb.)145
Ami kívülről nézve rejtélyesnek vagy politikailag logikátlanak látszott
és ami – megint csak kívülről nézve – szükségképp vezetett a 2002-es választási vereséghez, korántsem politikai meggondolatlanságból vagy következetlenségből fakadt. sőt azt lehet mondani, hogy a megfélemlítés és
megosztás hatalmi politikája a nemzedékileg viszonylag fiatal és javarészt
első generációs értelmiségiekből álló politikai vezérkar elismerésre méltó
helyzetfelismerő képességéről tanúskodott. A kétségtelen politikai túlerővel
szemben ugyanis csak így lehetett megmaradni, csak a politikai műveleti
sorrend megfordításával lehetett a hatalomban tartósan, leválthatatlanul,
korszakot alkotva berendezkedni. Már ha valaki nem érhette be ennél
kevesebbel. Ahhoz, hogy majd ők egyesíthessék, előbb még meg kellett
osztaniuk a társadalmat; ahhoz, hogy a konszolidációt a társadalom majd
az ő kezükből kapja, és nekik legyen érte hálás, előbb szét kellett zúzni
a szocialisták talán túlságosan is jól sikerült 1994 és 1998 között végrehajtott
(és 1998-ra kissé már el is unt) társadalmi konszolidációját. Ami azt illeti,
a Fidesz-vezetés politikai stratégiájában nem is tévedett sokat. Csak az idő
volt kevés a megvalósításához vagy az ütemezés volt rossz. Ha csak fél-egy
évvel több időt kapnak, vagy ha ők maguk kezdik el fél évvel korábban
a konszolidációt (végtére, ha megkésve is, ha félszívvel is, a már kikezdhetetlennek hitt hatalom birtokában elkezdték!), s ha ellenfeleik kiengedik
őket a tribalizáló politika csapdájából a választási kampány során (csakhogy
ennek épp az ellenkezőjét tették, a maguk szempontjából logikusan), akkor

valószínűleg simán megnyerik a választást, s akkor bizony kezdetét vette
volna Magyarországon az Orbán-korszak, megszilárdulhatott volna a parlamentáris úton leválthatatlan, autoritárius üzemmódba kapcsolt illiberális
demokrácia146 magyar képlete. Kevésen múlt, hogy nem ez következett be.
Ez a kevés azonban mégsem a puszta véletlen, hanem a köztársaság aktív
politikai többségének műve volt, azoké, akik nem akartak újabb „korszakot”, újabb személyi uralmat, akik elutasították a „hideg polgárháborúval”
együtt járó félelmi atmoszférát, a politika mérgének folytonos beszivárgását
magánéletbe. Évtizedek óta ez a kevéske – kiélezett helyzetekben azonban
sorsdöntőnek bizonyuló – különbség választja el a magyar társadalmat kelet- és dél-európai szomszédaitól. Ahhoz nem elegendő, hogy kényelmesen
berendezkedjen a liberális demokrácia világában, ahhoz azonban egyelőre
igen, hogy megússza a legrosszabbat.
Az 1998-as választásokon a Fidesz a „polgári Magyarország” a „polgárnemzet” egységesítő plebejus-demokrata és nemzeti demokrata víziójával
lépett fel (ellenfelét ekkor még – legalábbis retorikailag – politikai riválisként és nem ellenségként írva körül vagy nevezve meg), ennek köszönhette
választási győzelmét, mely, ha elsöprőnek nem is volt mondható, ahhoz
elegendő volt, hogy koalíciós kormányt alakítson. Csak ezt követően fogott
hozzá a politikai közösség tribalizálásához, politikai egyensúlyvesztésének
mértékében fokozva a tempót, radikalizálva a hanghordozást és a jelképhasználatot. Ezzel a tribalizáló politikával a ciklus végére, az új választások
küszöbén ugyan szép nagy kampánytribust sikerült mozgósítania a koalíciós partnereit „leszalámizó” és akkor már ténylegesen egyedül kormányzó
pártnak, csakhogy a tribális kizárással létrehozott és egyre hatalmasabbra
növő ellen-tribus (a szimbolikusan és egzisztenciálisan is kizártak, fenyegetettek, megfélemlítettek, rosszkedvűek, rossz előérzetűek amorf társadalmi
tömbje) valamivel még ennél is nagyobb lett, a saját tábor mozgósítása pedig
indirekt módon (bár a választás sorsdöntő pillanatáig alig észrevehetően) az
ellentábort is folyamatosan mozgósította.
Ideje van a megosztó tribalizálás, és ideje a nemzeti újraegyesítés politikai szimulálásának. Nem valószínű, hogy ezzel ne lett volna tisztában

145 Lásd majd minderről bővebben könyvünk Két középosztály közt, egy hazáért című
ötödik fejezetét.

146 Az „illiberális” vagy „nem-liberális” demokráciáról lásd Fareed Zakaria alapvető
tanulmányát: The Rise of Illiberal Democracy. Foreign Affers, 1997 november–december, 2243 p.; lásd még az öt évvel később vele készült beszélgetést tanulmányáról és a témáról:
Illiberal Democracy five years later: democracy’s fate in the 21st Century, Harvard International
Review, 2002. 24 (2). 44–48. p.
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annak a pártnak a vezetése, amely a születése óta eltelt rövid idő alatt számtalanszor adta már tanújelét elismerésre méltó alkalmazkodókészségének
és átváltozóművészetének, ami – mellesleg szólván – nem annyira a politikai állhatatlanság és hatalomszomj kifejeződése, mint inkább egyfajta tehetség: gyorsabban ismerték fel és leleményesebben használták ki a mediatizált
politikában rejlő lehetőségeket. Ahogy az már nagy átalakulások idején lenni
szokott, ezúttal is a fiatalabb nemzedék bizonyult az idősebb tanítómesterének: a többi párt azért került hátrányba a Fidesszel szemben (különösen a jobboldalon), mert nem ismerte fel a különbséget a hagyományos és
a mediatizált politika között, azt azonban a fiatal politikai rivális szokatlan
húzásainak és különös viselkedésének sikere láttán fokozatosan mindenki
felismerte, hogy „tudnak valamit”, hogy náluk van a „politikai siker receptje”, ezért elkezdték utánozni őket. (Olykor túlságosan is mechanikusan,
szellemtelenül, tehetségtelenül.)
Feltételezhető mindenesetre, hogy a politikai műveleti sor megfordítása elsődlegesen nem bundás indulatokból vagy megcsontosodott ideológiai
képzetekből táplálkozott, hanem hűvös számítás és pragmatizmus húzódott
mögötte. Elképzelhető, hogy a párt választási győzelmi esélyeit felmérő
„agytröszt” számítása a következő volt: a győzelemhez vezető legbiztosabb
út nem a politikai közösség aktív választói többségének megnyerése, hanem
egy nagy tömegű, saját, zárt és könnyen aktivizálható társadalmi bázis (egyben politikai kampánytörzs) létrehozása az államhoz kötődő (és/vagy az
államhoz köthető), a párt tartós hatalmon maradásában egzisztenciálisan is
érdekelt középrétegekből, egyszóval: saját rivális középosztály megteremtése
a kádárkori középosztállyal szemben (természetesen abból is kikanyarítva,
amit csak lehet). Ezt a rivális középosztályt, költségvetésből eltartott vagy
támogatott „állami nemességet”, „új dzsentrit” ruházták fel a politikai közösség egészének jelentésével és jelképeivel, masszív pszichikai nyomás alá
helyezve, megbénítva, demoralizálva, feltétel nélküli megadásra szólítva fel
a másik középosztályt (és csatolt részeit), azt sejtetvén, hogy csakis egy ilyen
feltétlen megadás és töredelmes behódolás esetén, az új uralmi elit kegyelméből részesülhet majd újra a „nemzetben” (főképpen pedig az osztogatófosztogató állam jótéteményeiben).
Az államért (állami forrásokért, támogatásokért, stallumokért, privilégiumokért stb.) versengő rivális magyar középosztályok törzsi háborúként
szimulált – utcára és képernyőre vitt – érdekharca csak akkor fog véget érni
– üzente a háborút kirobbantó törzs vezérkara –, ha „mi” győzünk, addig

azonban senki ne is reménykedjen abban, hogy a „nemzet” visszafogadja
az ő kebelére, addig szó sem lehet semmiféle konszolidációról, kiengesztelődésről, kiegyezésről, a politikai közösség egységének helyreállításáról.
Vagy mi fogjuk egyesíteni saját kereteink között ezt az országot (értsd: a régi és új
középosztályokat), vagy állandósul a „hideg polgárháborús” állapot. Mint ismeretes, az utóbbi következett be. A Fidesz elvesztette a választásokat, s bár
a törzsi háborúskodás médiaheve idônként valamelyest lanyhult, konszolidációnak, társadalmi békének, összefogásnak, érzületi kiengesztelődésnek
2002-tôl mindmáig nyomda sincsen. A szimulált törzsi háború – a rivális
középosztályok háborúja az állam megszerzéséért és uralásáért – most már
biztosan csak akkor zárulhat le vagy csitulhat el, ha eldől, melyik középosztály fogja az országot saját politikai keretében egyesíteni, melyik lesz
képes – ígéretekkel, juttatásokkal, támogatásokkal – a másik középosztályi
tömbből magának nagyobb részt lehasítani.
A 2006-os választások küszöbén úgy látszott, hogy a „nagy egyesítő”, az
„integrátor”, a „megbékítő”, a „konszolidátor” szerepének eljátszására azt
szerződteti a társadalom, aki a választásokat megnyeri. Az Európai Uniótól
várható jelentős többletforrásokat ugyanis a választási nyertes használhatta
fel a rivális középosztályi csoportok megbékítésére, az ellenfél harciasságának vagy ellenállásának leszerelésére vagy akár arra, hogy az „ellenséges”
középosztályt megossza, meggyengítse, egyes csoportjait kegyesen fölvegye
magába. Erre azonban, mint ismeretes, nem került sor. Nemcsak azért,
mert a 2002–2006 között kormányzó balliberális koalíció alapjában elhibázott – reformhalogató és túlköltekező – gazdaságpolitikája már csak annyi
mozgásteret engedett az új kormánynak, amely nemhogy egy nagyszabású,
végiggondolt, előkészített és konszenzuson alapuló reformpolitikához, de
még a „tűzoltáshoz” – a hitelválság, a pénzügyi összeroppanás, az államcsőd elhárításához – sem volt elegendő. Mondom, nemcsak ezért folytatódott a politikai hideg polgárháború, a politikai nemzet tribalizálódása,
nemcsak ezért mélyült el és öltött most már össztársadalmi méreteket
a válság, hanem azért is, mert az új kormány már felállása másnapján súlyos
politikai bizalmi válságba került a kormányfő elhíresült „őszödi beszéde”
miatt, amely a – másodszor elszenvedett, felfoghatatlannak tűnő választási
vereség nyomán a gyász és a megszégyenülés felfokozott lelki állapotában élő – jobboldali élményközösséget odáig radikalizálta, hogy eljutott
az addig át nem lépett határok átlépésének határáig: a nyílt utcai erőszakig
és egy antiparlamentáris fordulat tettleges megvalósításásának küszöbéig.
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Ha ebben a politikai erőszak elszabadulásával fenyegető helyzetben a Fidesz
– végső soron – mérsékelő szerepet játszott is, s nem állt élére egy igen kockázatos – főképpen a külvilág, a nyugati szövetségesek és globális pénzügyi
parancsadó helyek támogatásának elvesztését kockázató – puccskísérletnek
(megmaradt a politikai és pszichológiai nyomásgyakorlással kikényszeríthető „alkotmányos puccs” határai között), attól még a hideg polgárháború
újult erővel és a korábbinál is kiélezettebb formában folytatódott tovább.
A magyar társadalom „újraegyesítésére”, a húsz éve tartó rendszerváltozási folyamat konszolidálására, a politikai osztály megbékítésére most már
csak 2010 után kerülhet sor, olyan körülmények között, amelyeket egyfelől
a gazdasági világválság (ezen belül az államcsőd peremén imbolygó kifelé és
befelé és mérhetetlenül eladósodott magyar állam pénzügyi válsága), másfelől pedig a liberális/neoliberális gazdaságfilozófia általános veresége határoz
meg, ennek összes politikai és gazdasági következményével, amelyekbe az
állam új gazdasági szerepvállalása, általában az etatista rendteremtés és az
illiberális politikai rendszerváltás is beletartozik. Ha 2010 után valóban sor
kerül a magyar rendszerváltási folyamat konszolidációjára, akkor az most
már szinte bizonyosan az illiberális demokrácia keretei között fog megtörténni.

kihívó, harcias megmutatásának, a törzs ritualizált együttlétének színterein (ilyen
színtér lehet például a szinte totemállatként imádott popsztár koncertje,
a „törzs-helyként” használt kocsma, a törzs által uralt városrész, kerület,
utca, ház, lelátói szektor) a sok-sok önmagába gubózó „skin-ego” a csápolásban, ugrándozásban, táncban vagy a verekedésben egyetlen, extatikusan vonagló törzsi testté – voltaképpen: élményközösséggé – alakul át.
Ez az átváltozás nem azt jelenti, hogy az egyén „skin-ego”-ja egyszerűen
felolvad, eltűnik a csoportos „skin-ego”-ban, hanem azt, hogy az izolált
magánegyén – különösen az izolálódás legdrámaibb életkori helyzetében:
a szülőkről való leválás idején, a serdülőkorban – a „törzshöz” tartozást,
a „törzsben” való feloldódást saját „skin-ego”-ja élményszerű kiterjesztéseként, önaffirmációként, egyfajta expanzióként élheti meg.
A tömegkulturális törzseknek a testi határjelekkel való elhatárolása az
eredeti törzsi kultúrákat idézi. Ezeket – az elhatárolódásban a primitíveknél
meghatározó szerepet játszó – határjeleket nevezi Emil Wilhelm Mühlmann
limitikus szerkezeteknek.148 Mivel a még le nem telepedett, lakóhelyüket
gyakran változtató, magukat „a” világgal, „az” emberrel azonosító archaikus
törzsek előtt identitásuk területi elhatárolással történő meghatározása föl sem
merülhetett, a határjeleket az emberi test viselte: ez a határ ott húzódott, ahol
a törzs kollektív testének minden egyes tagjában reprezentált határa: „A határt
jelölhetik tetovált minták, testfestések, testtorzítások, ékszerek, ruhaviselet,
nyelvhasználat, konyha, életmód, egyszóval a »kultúra« mint tárgyi tulajdon, továbbá hagyományok, mítoszok stb. (…) Szőnyegek, szárongminták,
sőt a fegyverek kialakítási formái is jelölhetnek »határokat«, de akár még
énekek és táncok is. Mindezek nem egyszerűen csak »vannak«, hanem elhatárolnak »másoktól«, a kiválóság és felsőbbség ideologikus fogalmaival összekapcsolódva.
A természeti népek határfogalmában ez a megjelölés, illetve »márkajelzés«

Limitikus szerkezetek
A törzsi csoportot a tömegkultúrában is a testiség síkján határolják körül:
a fogyasztói törzshöz tartozás közvetlenül felismerhető módon a testfelületen jelenik meg a testbőrre festett, rajzolt, tetovált, vésett jelek, színek,
a kilyukasztott orron-fülön átszúrt ékítmények, jelvények, jellegzetes
egyenruhadarabok, ruhaviseletek, szíjak, övek, csuklószorítók és a ruhákra
nyomott emblémák, feliratok, képek formájában. A törzsi identitást tehát
elsődlegesen nem szavak – hívószavak –, hanem a testfelület és a testi viselkedés közvetíti (voltaképp egyfajta testbeszéd, amelynek a tulajdonképpeni
beszéd is részét képezi csupán). Az elkülönült és ezzel vagy azzal a „törz�zsel” szembehelyezkedő törzsi „mi”, a csoportos „skin-ego”147 narcisztikus,
147 A „skin-ego” (’bőr-én’) kifejezés D. Anzieu-től származik (D. Anzieu: The Skin Ego:
A Psychoanalytic Approach to the Self. Yale University Press, 1989.), aki ezzel a bőrnek mint a
testet fedő kültakarónak az „én” határainak kijelölésében játszott pszichés funkcióját jelöli: „Az Anzieu által »bőr-énnek« nevezett funkció pszichológiai védőpajzsként működik, a
»bőr-énbe« történő behatolás pedig az én integritását, határait veszélyezteti – írják könyvük-

ben Csabai Márta és Erős Ferenc. – Analóg módon, a csoport is rendelkezik efféle »bőr-én«nel (…) A csoport »bőr-én«-je összetartja a csoport »testét«, megvédi azt, és kijelöli a határt
az »egészséges« és a »beteg« között.” (Csabai Márta – Erős Ferenc: Testhatárok és énhatárok
– Az identitás változó keretei. Jószöveg Könyvek, 2000. 119. p.) De nemcsak erről van szó:
„Napjaink etnikai tisztogatásai, az idegengyűlölő, kisebbségellenes, a kulturálisan, testileg
vagy szociálisan diszkriminált Másik ellen irányuló indulatok ugyancsak »biopolitikára»,
a csoportos »bőr-én« megvédésére, a határok (újra)definiálására vonatkoznak, fizikai, testi,
politikai, szimbolikus és testi értelemben egyaránt.” (i.m. 124. p.)
148 E. W. Mühlmann: Ethnologie und Ethnogenese. Teoretisch-ethnologische und ideologiekritische
Studie. In: Studien zur Ethnogenese (Abh. D. Reinisch-Westfalischen Akad. D. Wiss. 72.),
Opladen, 1985. 19. p. (Idézi Jan Assmann: Uralom és üdvösség, i.m. 265. p.)
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(vö. a latin »margo«) sokkal fontosabb, mint mondjuk a területek elhatárolása (…)
Ideáltipikus esetben a limitikus szerkezet nem az életmód egyik formájaként határolja el a »kultúrát« más, szintén »kultúrának« minősíthető formáktól, hanem a sajátot a voltaképpeni »kultúraként« öleli fel, vagyis ez az
érvényes kozmosz, amelyhez képest minden más »kultúra« tulajdonképpen
ember alattinak számít.”149
A posztmodern „primitívek”, a „világba vetett” újnomádok, akik magukat sem vallási, sem nemzeti kultúrákban, sem államban, sem politikai
pártban nem képesek „lehorgonyozni”, ahhoz viszont szellemileg nem
elég erősek, hogy saját létezésükből, saját emlékezetükből új, személyes
vonatkoztatási rendszert, új helyet képezve önmagukban „horgonyozzák le”
a kultúra egyetemét, a közösséget, a történelmet, Istent, nos, az újnomádok
megpróbálnak – legalább érzületileg, legalább az élmények szintjén, legalább
szabad idejükben – visszahátrálni abba a differenciálatlan, kvázi-természeti,
„vad”, önfeledt, boldog állapotba, amelyben a törzsi közösség elnyeli az
egyént; megszünteti egyedüllétét; megszabadítja önmagától, saját felelőssége, szabadsága, önállósága terhétől és mint a törzsi másság határjeleinek viselőjét
egyfajta presztízzsel, súllyal, megkülönböztetett jelentőséggel ruházza föl:
az, aki magát senkinek érzi, egyszeriben, mindenféle szellemi erőfeszítés
nélkül valakivé válik, azzal a látszattal vigasztalhatja magát, hogy tartozik
valahová és számíthat „övéire”. A törzs ebben az értelemben már csak esztétikai fikció (törzs-élmény), de olyan fikció, amelyet mint életformát vagy
életstílust meg is valósítanak, vagy legalábbis színre visznek, dramatikusan kibontanak, eljátszanak és ezt a játékot önmagukkal és önmaguknak
narcisztikusan élvezik. E játék részét, egyszersmind előfeltételét is képezi
a törzsi szereplők önelhatárolása a szóban forgó limitikus szerkezetekkel.
A törzsi másság kifejezése a „határjelek” felállításával fokozható. Egy olyan
világállapotban, ahol megszűnnek, relativizálódnak, átjárhatóvá válnak
a modern politikai közösség határai (mindenekelőtt a szuverén területi államok
határai), felerősödnek a testi határok és elhatárolási módok, felerősödnek
azok a limitikus szerkezetek, amelyek a primitív társadalmakban voltak
erősek.
Elegendő talán itt a fanatikus szurkolói „törzsek” testi „határjeleire” –
kifestett arcokra, nemzeti vagy klubcsapatzászlókba burkolt testekre, törzsi
jelvények viselésére, törzsi „totemek” folytonos felmutatására, az egy testté

forrott lelátói tömeg ritualizált megnyilvánulásaira – gondolni, hogy jobban megértsük, miről is van szó. Ennek a narcisztikus és közösség-pótló
élménykultúrának a ma tapasztalható expanziója természetesen elképzelhetetlen volna a kulturális felületek mediatizációja nélkül. A törzsi felvonulás
és akció nem egyszerűen a kamera előtt vagy a kamera számára történik, hanem egyenesen a kamera jelenléte hívja életre. Ha nem kerülne adásba, ha a
képernyőkön nem sokszorozódna meg és nem áradna szét a világon, akkor
– mind önélvezeti értéke, mind médiahatása szempontjából – nem lenne túl
sok értelme a politikai-fogyasztói törzs nyilvános szereplésének. Nem csoda, ha ilyen körülmények között az amúgy is mindinkább tömegkulturális
élménypártokká átalakuló politikai pártok maguk is igyekeznek törzsiesíteni
saját táborukat és ebben a folyamatban létrehozni saját elhatároló törzsi jelképeiket vagy törzsiesíteni az általános nemzeti jelképeket.
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A nemzeti jelképek tribalizálása:
a kokárda mint kampánytörzsi totem
Az egész politikai közösség, vagyis a nemzet képviseletére hivatott és szerződött politikai részek, vagyis a pártok köntösében megjelenő archaikus
törzsek viszályát és vetélkedését egyes afrikai országokban azzal igyekeznek
fékezni és visszatartani, hogy törvényileg tiltják a törzsi jelképek viselését
a nyilvános térben. A tiltás a szimbolikus reprezentáció terének egységesítésével a nemzetté válást hivatott elősegíteni, a törzsi széthúzást csökkenteni,
az ellenségeskedés elszabadulását meggátolni.
Európában – már ahol és ahogyan – éppen megfordítva: részben
a politikai közösség egységét hagyományosan kifejező szimbolikus jelek
tribalizálása figyelhető meg, részben az a törekvés, hogy a politikai közösség képviseletére aspiráló szereplők a mediatizált piaci nyilvánosságban
teremtsék meg a maguk törzsi jelképeit, amit aztán aktivistáik és militáns
híveik visznek fel minden felületre, ami csak elérhető és képbe kerülhet:
testre, arcra, öltözékre, házfalakra, hirdetőoszlopokra. Ez az érzelmi-indulati tribalizálódás – ismétlem –, minden régmúltat és közelmúltat idéző
lidérces látszat ellenére, minden általa kiváltott és nagyon is valóságos
rosszérzés – émelygés, szorongás, utálat, harag, egyszóval: ressentiment
– ellenére, önmagában (!) nem képes kikezdeni a nemzeti létezés nem-szimbolikusan (jogállam, szociális állam, gondoskodó állam, közszolgálati állam)
változatlanul fennálló működésbeli egységét (ahogyan nem érinti azt a maga-
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sabb és ugyancsak nem eszmei alapon létesülő egységet, adminisztratívés gazdasági egységet sem, amelybe az európai nemzetek többsége ma
integrálódni igyekszik). A posztpolitikai tribalizálódás nem a modern
nemzet egységét ássa alá, mert ez az egység – még ha kulturális emlékezete
és szimbolikus megörökítésének hagyománya töretlen is – többé nem
modern ideológiák közvetítette értelmi és érzületi egység, hanem jogi,
gazdasági, pénzügyi egység – a „szolgáltató állam” működésbeli egysége
–, és mint ilyen egyre kevésbé szorul rá valamely képzelt közösséggel való
érzelmi és értelmi azonosulásra. E nélkül is fennáll és működik. Érzelmi
és értelmi azonosulásra a magukra maradt egyéneknek van szükségük,
s ezt az igényüket – egyelőre legalábbis – elsősorban a tömegkultúra elégíti ki. Ennek részét képezi a szimbolikus politizálás is, ezen belül pedig
a politikai tér fogyasztói típusú tribalizálása.
Mindenesetre a politikai közösség emlékezetének, reprezentációjának
tribalizálása nem a nemzeti történelem vagy a nemzetseszme pártpolitikai
kisajátítását, nem valamiféle értelmezési hegemóniára vagy monopóliumra
törekvést jelent, hanem mindenféle értelem és értelmezői aktus tagadását
a puszta lét, a beleszületés „csodája”, a testi vagy lelki „idevalóság” és „belevalóság” jegyében. A tribalista politikus nem saját értelmezését igyekszik
elfogadtatni vagy ráerőltetni a politikai közösség egészére, hanem azzal
igyekszik mozgósítani a közösséget, hogy szimbolikusan, érzelmileg újra meg
újra, minden kimondott szavával és képbe foglalt tettével kettévágja, létrehozza benne a harc szellemét és azt szükség szerint a végletekig fokozza.
A jelhasználat szintjén ez azt jelenti, hogy nem a jelek értelmét, hanem
magukat a jeleket sajátítja ki, lopja el, foglalja le „övéinek”. Mert először is
létrehozza „övéit” (a saját törzset), másodszor pedig „övéit” (saját törzsét)
állítja a nemzet (a politikai közösség) helyére, „övéit” ruházza fel a „nemzet” jelképeivel: „a nemzet mi (a törzs) vagyunk! „ti” (idegen törzsbeliek) – mutat rá ellenfeleire vagy a másik szurkolótáborra – nem tartoztok
a nemzethez, avagy legalábbis a következő mérkőzésig még gondolkodom
rajta, oda tartoztok-e – gondolkodjatok ezen kicsit ti is!”
Arra, hogy mit is jelent a politikai közösség egységét – a nemzetet létrehozó felejtést és akaratot – kifejező nemzeti jelképek tribalizálása, rendkívül szemléletes példával szolgált az a megosztó politika, amellyel a Fidesz
próbált hatalmon maradni az 1998–2002 közötti kormányzati ciklus után.
A választási kampány évében, 2002-ben – botcsinálta jobboldali politikusok
ösztönzésére, de nem épp kormányzati jóváhagyás és támogatás nélkül –

a március 15-én szokásosan viselt nemzeti kokárdát a „polgári kormány”
hívei, a jobboldallal rokonszenvezők nem vették le másnap, hanem mint
afféle győzelmi talizmánt, választási totemet kezdték tüntetőleg viselni,
mindaddig, amíg – úgymond – a „nemzet” nem győzedelmeskedik a választásokon. Aki kormánypártisága, pártszíne megkülönböztető kifejezésére egy
hagyományosan az egész politikai közösség reprezentálására szolgáló jelképet
használ, az óhatatlanul tribalizálja azt.
Abban még nincsen semmi rendkívüli, hogy valaki magaválasztotta
politikai vagy akár biopolitikai hovatartozását a nyilvános térben is megvallja, közölni vagy demonstrálni kívánja: miheztartás végett, tüntetőleg,
narcisztikusan, mindegy. A mediatizált látvány- és élménykultúrában széles fogyasztói rétegek hajlamosak erre. Abban sincs semmi különös, hogy
vannak kormánypártiak (hatalompártiak), és ezt nem restellik, de fennen –
hangos szóval vagy ékes képpel – hirdetik, és kifejezésre juttatják a közös terekben. Ami a szóvá tett jelenségben új, ami e tüntető önmegkülönböztetést
egy új jelenség tüneti értékével ruházza fel, s ami a magyar társadalom
számára eleddig ismeretlen volt, másban keresendő. Miként lehetséges,
hogy a politikai közösség egyezményes jeleit e közösség egyik része a másikkal szemben mintegy lefoglalja és kirekesztőlegesen használja föl? A kirekesztőleges jelhasználat elkötelezett hívei ilyenkor álnaivan azt kérdezik:
miért kirekesztőlegesen? Ki tiltotta meg bárkinek, hogy e jeleket viselje?
Természetesen senki.
A problémát nem a jel, hanem a jelhasználati mód jelenti, hogy ugyanis
kirekesztőlegesen viselik, ami odáig mindenki számára az elsődleges politikai kötés, az összetartozás természetes érzületi kifejezésére szolgált. Attól
a pillanattól fogva, aki a jelet magára tűzi és viseli, csak „értünk vagy ellenük” viselheti: kénytelen osztozni a jel kirekesztőleges használati módjában. Persze, hogy ezt vagy azt a jelet ki viselheti és ki nem, illetve mikor és
milyen jelet kell viselnie valakinek, jogállamban nem lehet törvényi szabályozás tárgya.150 Attól azonban egy összetartozást kifejező, az egész politikai
150 A jogilag több mint problematikus kivételt ez idő szerint még mindig az úgynevezett „önkényuralmi jelképek” nyilvános viseletét tiltó törvény, a kelet-európai politikai
képrombolások e megkésett és kezdettől fogva okafogyott megnyilvánulása jelenti (az egy
kalap alá vont, baloldaliként és jobboldaliként azonosított „önkényuralmi jelképek” – vörös csillag, sarló-kalapács, nyilaskereszt, horogkereszt – viseletének betiltására ugyanis
akkor került sor, amikorra már réges-rég kiüresedtek, elvesztették reprezentációs értéküket, érzelmi töltésüket; eredeti jelentésüknek holt emblémáivá vagy groteszk torzó-

178

179

A kékek és a zöldek

Egyet mondok – kettő lesz belőle

közösség számára pozitív érzelmi tartalmú jelkép megosztó, kirekesztő,
diszkriminatív használati módja nagyon is valóságos lehet, hogy a használati
mód nincs kodifikálva, nem tiltja törvény, ahogyan nem is kötelez rá senkit
(„ne használd így, ha nem akarod!). A barátságtalanság, az ellenségeskedés
fenyegető üzenete akkor is jelen lehet egy jel használati módjában, ha a jel
önmagában mindenki számára a lehető legpozitívabb érzelmi tartalmat hordozza és a használati módot semmiféle törvény nem tiltja. Ilyen értelemben,
akár a Himnuszt és a Talpra magyart is lehet kirekesztőlegesen énekelni és
szavalni.
Minden negáció, kirekesztés, lefokozás, megfosztás, amely a politikai
hatalom retorikai és képzeleti terében megjelenik, szükségképpen fenyegető
irányultságú, mivel a politikai hatalom megszerzése elvileg – lett légyenek
a hatalmi ágak mégoly pedánsan elválasztva egymástól jogilag és gyakorlatilag – a törvényhozó hatalomra is kiterjed, tehát azt a fenyegetést is magában

hordozza, hogy amit hirdetnek, mondanak, elképzelnek, meg is fogják valósítani (megvalósíthatják), törvényerőre emelhetik. A jelhasználatban foglalt
fenyegetés mértéke (illetve a tényleges fenyegetés mértékétől – bizonyos
fokig – független fenyegetettségi érzés mértéke) attól függően lehet kisebb
vagy nagyobb, hogy nagy hatalmú, befolyásos, kormányzó vagy kormányzásra esélyes párttól vagy politikustól érkezik-e, avagy periferikus, jelentéktelen politikai szervezetektől, illetve hogy az adott helyen és körülmények
között (történelmi tapasztalok, beidegződések, félelmi reakciók mértéke
stb.), ennek vagy annak a jelnek (jelképnek, szónak, szófordulatnak) a használatát (vagy bármilyen jel kirekesztő használati módját) a társadalom számottevő csoportjai mekkora fenyegetésként élik meg, milyen közelmúltban
lejátszódott vészterhes események megismétlődésének rémképét idézi fel
ez bennük, mekkora társadalmi frusztrációt vált ki, szorongások, hisztériák,
agressziós késztetések mérgét csepegtetve mindennapi életükbe.
Azzal, hogy a magyar nemzet – az egyenjogú állampolgárok politikai
közösségének – születését szimbolizáló 48-as kokárdát pártpolitikai célra sajátították ki, alapvetően megváltozott mindaddig barátságos, egyesítő,
a politikai testvériség vagy szolidaritás kifejezéseként ismert jelentése. Első
pillantásra csak annyiban, hogy a politikai közösség egyezményes jelét
a politikai elkülönülés jeleként vette használatba egy párt, a politikai egész
képviseletét magának igénylő részek egyike. Valójában azonban az érzelmileg sokak által átélt fenyegetés nem ebben rejlett, hanem abban, hogy
ezzel a rész tüntette fel magát egészként, a rész lépett az egész helyére, s más
részek jogosultságát az egészből való részesedésre és az egész képviseletére
megkérdőjelezte: „A nemzet én/mi vagyok/vagyunk!”151
Az „aki magyar, velünk van” jelszava helyénvaló lehet az egész közösséget
érintő külső fenyegetés (idegen invázió, háború, szabadságharc stb.) időszakában az ellenséggel szemben. De egyik párt és választói tábora szótárában

ivá váltak, vagyis politikai értelemben a társadalom nagy többsége számára semmit nem
jelentettek, például a „vörös csillag” által szimbolizált eszme politikai vonezereje már az
„önkényuralom” évtizedeiben a nullával volt egyenlő, s mint igen hamar kiderült, a törvényben végső soron önkényesen megnevezett konkrét történeti jelképek betiltása még
arra sem volt jó, hogy elejét vegye más vagy újrafogalmazott régi totalitárius jelképek
(jelképváltozatok) megjelenésének (elegendő talán itt az úgynevezett „árpádsávos zászló”
– a nyilas jelképek egyike – előbb bátortalan, majd mind határozottabb visszatérésére utalni).
A törvény – mint minden hasonló törvény – természetesen arra is tökéletesen alkalmatlan
volt, hogy bármiféle morális és/vagy emlékezetpolitikai funkciót betöltsön; arra volt jó
csupán, hogy a törvényt diadalmasan megszavazó parlamenti pártok elfeledtessék saját
nem-forradalmi, nem-radikális fogantatásukat és szimbolikusan megerősítsék antikommunista önidentifikációjukat és önlegitimációjukat. Az „önkényuralmi jelképeket” tiltó
törvény nem csupán jogállami nonszensz, amelyből már eddig is számos kalamajka, helyi
és nemzetközi bírósági tréfa származott, hanem politikai nonszensz is: hisz mondjuk,
horogkereszt és vörös csillag nem viselhető a hajtókán, de minden további nélkül viselhető trikón, bőrfelületen, transzparensen Sztálin, Hitler, Mao vagy akár Pol Pot névalakja
vagy képmása, ahogyan az „Irány Auschwitz” és „I love Hitler/Szálasi” kitűzők jogszerű
viselete ellen is aligha merülhetne fel bármilyen hatósági kifogás vagy lenne kezdeményezhető büntetőeljárás, mint ahogy a náci és nyilas propagandakiadványok újranyomása
és terjesztése ellen a büntetôjog tehetetlennek bizonyult. Tehát: Szálasi „összes mûveit”
lehet kiadni és terjeszteni, de a „nyilaskeresztet” visel hatóságilag tilos. Megjegyzem, függetlenül attól, hogy az „önkényuralmi jelképek” nyilvános használatát tiltó törvény olyan
konzervatív és populista politikai erők műve volt, amelyek forradalmi legitimáció hiányában
szimbolikus síkon próbáltak a maguk számára némi legitimációs többletre szert tenni,
a szemmel látható, mediatizálható jelképeknek, emblémáknak, címereknek, ikonoknak,
ereklyéknek ez a felértékelése a kimondott és leírt szavak és értelmezések rovására, már ekkor a spektákulum társadalmára, a mediatizált politika új korszakára – a képkorszakra –
vallott.

151 Hasonlóképpen a választási vereséget követő „gyászmunka” retorikája is ezt a tri
balizáló – a politikai részt az egésszel, a pártot és szavazótáborát a Nemzettel azonosító – szemléletmódot tükrözte. Elég talán itt a Fidesz politikai vezérének olyan fordulataira utalni, mint például: „A nemzet nem szorulhat kisebbségbe” vagy: „A nemzet
nem lehet ellenzékben”, amiből aztán egyenesen következett, hogy a Nemzet nem járt
el a parlament üléseire és nem vett részt az Őhozzá méltatlan parlamenti csatákban. Ez
az igénybejelentés egy politikai pártok fölötti, mintegy politikán túli pozícióra mit sem
változott 2002 óta, csak később mindinkább a „nemzeti egységkormány” vagy az „új
többség” politika fölöttiségében, tehát kevésbé harcias, kevésbé konfrontatív retorikai hangszerelésében jelent meg.
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a másik párttal és választói táborával szemben azt jelenti, hogy szimbolikusan meg akarják vonni tőlük a politikai közösséghez tartozás jogát, nemmagyarokká nyilvánítják őket, s mivel arra „vetemedtek”, hogy „magyarok”
ellen harcoljanak a „magyar” hatalomért, azért egyben az „ellenség” politikai
jelentésének lepedőjét is rájuk húzzák. S még jó, ha ellenségességük csak
erkölcsi-politikai és nem organikus-törzsi értelmezést nyer, ha csupán lehazaárulózzák és nem parazita idegeneknek, befurakodott álmagyaroknak
bélyegzik őket, akiknek „vérükben van”, hogy el akarják veszejteni a „keresztényt”, a „magyart”. (Nota bene: mivel a „keresztény” meghatározás
– a modernitás előtti „keresztény világnak” modern „Európává” alakulásá
val – a nemzetté válásban megkésett közép-kelet-európai országokban egyes
nemzetideológiák fontos identitásképző eleme volt, most, a politikai közösség tribalizálásával az egyetemes keresztény oikumené tribalizálására is sor
kerül, hacsak – megérezve ennek belső képtelenségét – nem helyettesítik
eleve valamilyen magántébollyal, ilyen-olyan barkácsolt vallások, törzsipogány természetvallások fantazmájával.)
Hogyan lehet a törzsi elkülönülés jeleként értelmezni a politikai egység
és szolidaritás évszázados érzelmi szimbólumát? Egyféleképpen: úgy, hogy
az „egész” – a politikai közösség – az egyik politikai résszel azonosul, s aki
ebben nincs benne, aki a politikai közösség más részéhez tartozik, s eszerint
képviseli az „egészet”, magából a politikai közösségből rekesztődik ki. De
miféle politikai közösség az, amelyből a politikai különbség vagy ellentét
okán bármely alkotórésze „idegenként” kirekeszthető? Semmiképp nem
modern közösség. Ez utóbbi legitim képviselete egyedül a racionális legitimáción nyugodhat, hiszen a modern közösség alapzatát nem a vallási-civilizációs, nyelvi-kulturális, etnikai-regionális összetartozás, hanem az állampolgári jog képezi, melynek asztalánál – még ha csak formálisan is – mindenki
egyaránt foglalhat helyet. Akkor hát csakis valamilyen premodern származási
közösség, kvázi-politikai közösség szimbolikus helyreállítását (a politikai
közösségnek képzelt vallási-civilizációs vagy etnikai-vérségi közösséggel
való helyettesítését) jelentheti a modern politikai közösség tribalizáló megosztása, szimbolikus „megtisztítása” mindentől, ami a törzs önmagába csukódó, kifelé ellenségesen elzárkózó világától „idegen”, pontosabban, amit
– az elzárkózást és kirekesztést hirdető – tribalista politikusok „idegennek”
nyilvánítanak. („Hogy ki az idegen, azt én mondom meg!”) E bezárkózási
kényszert, hátráló-menekülő rákmozgást, melyet széles középrétegekben
a globális és lokális versenyben való lemaradástól és az egzisztenciavesz-

téstől való szorongás motivál, nevezem átfogóan tribális regressziónak a politikában. E középrétegek érzületén elhatalmasodó regressziós késztetésnek
adnak formát és irányt a tribalizáló politikai pártok.

A tribalizáló politikai kurzus bukása 2002-ben
Az 1998–2002 közötti tribalizáló politikai kurzus („megosztok, hogy majd
én egyesíthessek”) hatalomtechnológiai szempontból mindazonáltal korántsem volt értelmetlen vagy eleve átgondolatlan. A tét az 1998-ban váratlanul és idejekorán a Fidesz ölébe pottyant kormányzati hatalom ciklusokon
átívelő, korszakot képző hatalommá – leválthatatlan hatalommá – való átalakítása volt. A tribalizáló politika ennek az esélynek a megjátszását jelentette. Minden politikának megvannak azonban a maga korlátai, hátulütői,
számításon kívül hagyott vagy elbagatellizált veszélyforrásai. A tribalizáló
politikának legalább két nagy hátulütője volt: az egyik az, hogy politikai közösség tribális mozgósításával nemcsak a „saját törzset”, hanem vele együtt
és legalább olyan mértékben az „ellenséges törzset” is mozgósítják; a másik
pedig, hogy a politikai közösség tribalizáló leszűkítése, a megosztó érzelmi
politizálás elkerülhetetlenül az ellenfélre osztja ki az egység, a politikai közösség (a nemzet) képviseletének és az értelemre, a józan észre appelláló
politikának a szerepkörét. Méghozzá nem pusztán retorikai értelemben.
A politikai közösség nem „velünk” menetelő, nem „hozzánk” csatlakozó,
netán egyenesen velünk szembemenetelő részeinek egyetlen idegen és ellenséges törzsként való retorikai és érzelmi beállítása összefogja, megszervezi és aktivizálja azt a konglomerátumot, amely különben semmiféle egységes politikai akaratot és szándékot nem képviselne és nem mutatna, létre
sem jönne a tribalizáló politika kihívása, támadása, fenyegetése nélkül.
Egyrészt tehát ellenfele erejét maga a tribalista politika sokszorozza meg
azzal, hogy fenyegető fellépésével, vészjósló hanghordozásával, szimbolikus
háborújával eltávolítja magától és szembeállítja magával a társadalom mindazon rétegeit, amelyek – jól felfogott érdekeiket vagy homályos érzelmeiket
követve – nem csatlakoznak hozzá önfeledten vagy nem kapitulálnak előtte
feltétel nélkül. A legkülönfélébb erőket és szándékokat egyesíti a félelem és
rossz előérzet közös nevezőjén, s napi szinten gondoskodik ennek az általa
létrehozott ellentábornak az érzelmi és politikai mozgósításáról. A politikai
riválisnak, ha üt a választás órája, a kampányban már csak pártpolitikai formát és irányt kell adnia annak a tömeges rossz közérzetnek, ellenszenvnek,
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félelemérzésnek, elégedetlenségnek, amelyet a tribalizáló politika támasztott, aktivizált és tart életben.
Másrészt, mivel a kormányzó párt tribalizáló módon és fenyegetőleg
határozta meg a maga politikai közösségét, ellenfele az egész politikai közösség képviseletének színében léphetett fel a tribalizálókkal szemben. Míg az
ellenzékbe szorult rivális pártszövetség a tribalizált politikai közösség törzsi
harcosainak látomásában ellenséges törzsként, idegen betolakodóként, agresszorként jelent meg, amelyet ki kell szorítani az országból – a törzs „ősi
szálláshelyéről” –, addig a törzsiesedésre nem hajlamos, nyugtalanul figyelő,
történelmi tapasztalatai alapján rosszat sejtő társadalom szemében úgy jelenhetett meg, mint a politikai közösség, a nemzet egységének utolsó védelmezője, avagy az elveszített, veszélyeztetett egység helyreállítója. A tribalista
politika végső soron ezzel a kettős öngóllal vesztette el a választási meccset.
Különösen fájó lehetett a második öngól, hiszen ezzel a féltve őrzött nemzeteszme, a nemzeti egység, a politikai közösség egységének képviselete
a magyarországi baloldalhoz vándorolt át, jóllehet hagyományosan a magyar
baloldal mindig is e téren könyvelhette el a legnagyobb politikai deficitet.
A tribálisan megosztó jobboldal tehát mintegy ráruházta a nemzeti egység
szimbolikus képviseletét a baloldalra. (Igaz, a baloldal – jellemző módon –
csak megkésve ébredt rá, hogy nála van a „nemzeti labda” és vajmi kevéssé
tudta játékba hozni.)
A számítási hiba politikai kudarchoz vezetett. A lelki összeroppanás,
a csalódás és letargia aránytalanul nagyobb volt, mint a választási vereség
maga, ami részben a tribalizált szenvedélyek hőfokával, részben – és főképpen – azonban a megjátszott politikai tét nagyságával magyarázható
(„mindent vagy semmit”). Ez már önmagában megnehezítette a tribalizáló
politikai kurzus felülvizsgálatát és a megfelelő taktikai-stratégiai konklúziók levonását, a Medgyessy-kormány gyámoltalansága és ügyetlenkedései,
majd zuhanó népszerűsége pedig egyenesen feleslegessé tett minden változtatást („győzelemre vagyunk ítélve”). Ez az ellenfél gyöngeségéből származó erőfölény azonban csalóka volt. Elegendő volt egyetlen huszárcsíny,
s az ellenfél erőre kapásával a biztos győzelmi esélyek megint elúsztak.
Halogathatatlanná vált a szimbolikus politizálás egyébként már régi megbukott tribalista narratívájának felülvizsgálata.
A megosztó tribalista beszédmódról azonban nem olyan könnyű az egyesítő nemzeti beszédmódra átállni: egyrészt minden kialakult politikai stílusnak
– a tribalista uralmi stílusnak is – megvan a maga inerciája; másrészt a be-

szédmódváltás, a konfrontatív, indulatokra appelláló hanghordozás kerülése
azzal a kockázattal jár, hogy a politikai törzsnek sokan hátat fordítanak,
a lágyabb húrokat pengető törzsi vezérből a legengesztelhetetlenebb törzsi
harcosok kiábrándulnak, vagyis megcsappan a saját szavazótábor; harmadrészt pedig a politikai ellenfélnek átengedett nemzeti („patrióta”) retorikát
(a politikai közösség egészéhez szóló beszédmódot) csak úgy lehet sikeresen
visszahódítani, ha közben összetéveszthetetlenül sajáttá és ellenzékivé is
válik, különben az ellenzék menthetetlenül arra van ítélve, hogy a kormányzati retorika árnyéka, másolata, halovány utánzata legyen.

Pártok versenyfutása a „nemzet egyesítéséért”
A hatalomtól való kényszerű megválást követő vereséghisztéria, amely csak
részét képezi az ilyenkor elkerülhetetlen gyászmunkának, az érzelmi reakciók elszabadulásába, agresszióba és félelemkeltésbe csapott át, ami jól mutatta, milyen veszélyekkel terhes a politikai közösség mégoly ártatlannak látszó szimbolikus és érzületi tribalizálása is. Az élményközösség mámorának
elpárolgását követő másnaposság, a szétszéledés frusztráló érzelmi hatása,
a választási vereségben megnyugodni nem képes kampánytörzs dühe és bos�szúvágya rövid időre a lelátók fejüket elvesztő szurkolóinak tombolását idézte:
„az nem lehet, hogy mi vesztettük el a mérkőzést! akkor csalt a bíró! csalt az
ellenfél!” stb. stb. Ez a túlpörgés, a mozgósított tömegek irányíthatatlanná
válása – a tribalizáló politizálás mindenkori kockázata – azonban nem tarthatott sokáig és részben az extatikus állapot, a felfokozott indulatok levezetésére, részben új szervezeti-mozgalmi formákba való becsatornázására szolgált.
A kampánytribusok rajongása, hisztériája, haragja egy idő után lelohad, hiszen
a cél, amiért létrehozták őket (a választások megnyerése) nem teljesült, más
céljuk pedig nem lehet, s még a leglelkesebb mozgalmi szervezők és mozgalmi akciók sem képesek megakadályozni a lángoló közösségi lélek hamari
kihunyását.
A Fidesz vezetése válaszút elé érkezett. Vagy radikalizálódnia kellett, azaz
túllépnie a szimbolikus politizáláson, az érzelmi tribalizmuson (például
az utcai és mozgalmi politizálás, a parlamenttel párhuzamos hatalmi fórumok
és szervezetek kiépítése felé), csakhogy ennek túl nagy volt a politikai kockázata (részben társadalmi elszigetelődéssel fenyegetett, részben a mozgalmi
spontaneitásban mindig ott lappangó kiszámíthatatlanság, irányíthatatlanság veszélyével, végül pedig antiparlamentarizmusa okán a párt külpolitikai
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elszigetelődése, nemzetközi kompromittálódása felé mutatott). Vagy mérsékelt párttá, centrumpárttá kellett válnia, feladva a szimbolikus megosztás
radikális érzelmi politikáját, s egyidejűleg kialakítva a nemzeti egyesítés szimbolikus politikájának versenyképes jobboldali szólamát. (Figyelemre méltó,
hogy az eleve sokkal csekélyebb tétre – a túlélésre – játszó kisebbik jobboldali
párt, az MDF milyen gyorsan levonta a közös választási vereségből adódó
konzekvenciákat: a „normális Magyarország” szlogenje ugyanis a „nemzeti
egyesítés”, a szélsőségek között „harmadik utakat” kereső, integratív jobboldal szólamának felelt meg, s a nagy Jobboldali Testvértől határolta el
a pártot, amennyiben retorikailag a megosztott, törzsies háborúban álló „őrült
Magyarország” napi valóságával egy másik, „egyesített”, „békés”, tárgyalásra,
megegyezésre kész, tehát „normális” Magyarország ígéretét állította szembe,
igaz, nem túl nagy politikai meggyôzô erôvel.)
A válaszút, amely elé a Fidesz került, mindkét irányban kockázatot rejtett magában. Az egyik út a tribalizálás folytatása volt. Ha a kampányban
felkorbácsolódott indulatok, hisztérikus vágyak, alaptalan remények feszültségének levezetése és mozgalmi becsatornázása helyett az ellenzékbe
került párt a totális kampány hisztérikus atmoszférájának tartósítására törekedett volna, ha ellenzékből is megkísérelte volna a társadalom tribalizáló
mozgósítását (rendkívüli állapotban tartását), az hosszú távon – tekintettel
e mozgósítás szimulált és merőben érzületi jellegére – aligha vezethetett
volna sikerre, sőt alighanem újabb választói rétegek leolvadását, a párt politikai presztízsének hanyatlását hozta volna magával. A Fidesz végül is a másik útra lépett, ha nem is egészen egyértelműen. (A kétértelműség a politikában gyakran az előre látható veszteség minimalizálásának retorikai
eszköze.) A tribalizáló retorika és odamutogatás visszafogottabbá vált
s – egy-egy parlamenti politikus törzsi böffenésétől eltekintve – mindinkább
a „nemzetegyesítő” politizálásnak adta át a helyét. Csakhogy ez deffenzív
politika volt, melyet a győztes ellenfél kényszerített rá a Fideszre azzal,
hogy kezdettől fogva – és győzelme után is – leghangosabban ő szólaltatta
meg a társadalmi egyesítés szólamát, jóllehet inkább szociális (enyhén populista és erőteljesen elitista-filantróp), semmint tulajdonképpeni nemzeti
narratívában. Ezzel egyfajta versenyfutás kezdődött el a „nemzeti egyesítés”
(érzelmi egyesítés az élménytérben) beszédmódjának és szimbolikájának
lefoglalásáért: „ki egyesít jobban, gyorsabban, élvezetesebben?”
A Fidesz a Medgyessy-kormány második évében még nem igazán harcolt
ezért, akkora volt ugyanis az előnye a tehetetlenkedő, tutyimutyi, képgyönge

ellenféllel szemben, hogy beérhette a negatív konszenzussal, a nyíltan és erőteljesen tribalizáló politikai stílusról való lemondással, viszonylagos passzivitással, hallgatással, visszafogottsággal. Az értelmezési kényszer, a „nemzeti
egyesítő” szerepéért folyó versengés Gyurcsány Ferenc kormányalakításával
veszi kezdetét, aki – ötpercenként megismételt „patrióta vagyok/patrióták
vagyunk”-jával – egyre nagyobb nyomatékkal adta hírül övéinek, hogy a
„nemzet” labdája náluk van, hogy a tribalista triblizők „eladták” ezt a labdát.
A Fidesz – némi hezitálás után – éppen ezért vállalta be a népszavazási kezdeményezést, jobbról próbálván előzni „nemzetegyesítésben” a kormányt: ők
az egész nemzetet fogják egyesíteni, határokon innen és túl. Csakhogy ezen
a ponton nem annyira a kormánnyal találták szemben magukat, mint inkább
a Trianon utáni szuverén magyar állam keretében egyesített és 1945 után
fokozatosan kisnemzeti létre berendezkedett létező nemzettel magával.
A nemzetegyesítés határokon átnyúló és merőben érzelmileg megalapozott vágya és követelése egy olyan párt szájából, amely az imént még
a határokon belüli nemzet egyesítésére sem volt képes, sőt ellenkezőleg,
mindent elkövetett érzelmi megosztására, nem hangzott túl meggyőzően,
sőt új megosztások és ellenségeskedések rémképét vetítette előre. Nem
a kishitű, kisszerű, „nemzetáruló” kormány ellenállásán bukott el a magyar
állampolgárságról kiírt népszavazás, hanem annak a társadalomnak az ellenállásán, amely egyrészt újabb megosztásától félt, másrészt – lévén egyelőre
a leggazdagabb magyar régió – önző módon saját jólétét, gazdagságát féltette
a szegényebb magyar régióktól. Így vagy úgy, ezért vagy azért, ez az előzési
kísérlet elbukott. A magyarokat egyelőre a létező magyar állam keretében
lehet politikailag nemzetként egyesíteni (érzelmileg amúgy bármikor egyesíthetők), másfajta politikai keretben egyesítést a magyar államhatárokon
belül élő magyarok túlnyomó többsége ez idő szerint nem tud elképzelni
vagy valamilyen okból aggályosnak tart.
A Fidesz defenzíváját a népszavazáson elszenvedett presztízsvereség és
a magyar társadalom valóságos állapotával való szembesülés tovább mélyítette.
Újabb offenzívája, újabb előzési kísérlete az országegyesítésért folyó versenyfutásban egy ideig megint nem megy túl az államhatáron: a nemzetnek nem
horizontális, hanem vertikális egyesítését ígérte és a nemzettársadalmon belül tátongó szociális, kulturális, politikai szakadék felszámolásának nemzetipopulista programjával országegyesítésben balról próbálta előzni a baloldali kormányt (a vidék parlamentje, a népfőiskolai gondolat felújítása, a hárommillió koldus országának felemelése a nemzetbe, a spekulációellenes és
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munkapárti retorika stb.). Nem saját középosztályát (a saját képére és hasonlatosságára megteremtett és törzsiesített Fidesz-polgárságot) szólította meg
most már, hanem az addig kissé megvetett és lenézett „páriákat” (kisnyugdíjasokat, panel-prolikat, munkásokat, a „kádárkori kisembert”, „szüleinket és
nagyszüleinket”), persze, virtigli magyar „páriákat”, akik önhibájukon kívül
– a nemzetietlen elit önzése, a nagytőkések és multik gátlástalansága, ilyenolyan spekulánsok élősködése folytán – váltak a rendszerváltás veszteseivé
és áldozataivá.
A nemzeti egyesítés „törzsi-magyar” alapja tehát töretlen maradt, csak
a törzsi szólam élessége tompult valamelyest, miután nosztalgikus szociális
demagógiával megpróbálták ezt az alapot – választói bázisukat – kiszélesíteni.
A szociálisan leszakadók, a politikai névtelenek, a szegények előtt, ha „magyarok” (értsd: önhibájukon kívül szegények!) megnyílt az út – legalábbis
retorikailag – a törzsiesített nemzetbe (azaz a Fidesz-középosztályba). Míg
a korrupt, önző, élősködő újgazdag elit magával van elfoglalva, a konc körül
tolong, addig „mi”, a nép hű fiai arccal népünk felé fordulunk, a nép közé
járunk, hogy a derék gazdanép, a dolgos munkásnép körében Mátyás királyként és Bánk bánként meghallgassuk és szívünkre vegyük tiborci panaszát,
felkaroljuk az ő tiltakozó mozgalmait, kiálljunk mellette, mint a kémény,
ha sztrájkol, ha tüntet, ha traktoraival a jussát követeli. A népért, ha kell,
alkalmilag még a „vörös ördöggel” is készek vagyunk politikai szövetségre
lépni, hogy megakadályozzuk a „népellenes” kórház-privatizációt és a népvagyon elherdálását, lenyúlását.
A tribalizáló politika csillagórája azonban elmúlt, s bár a 2006-os kampányidőszakban újra fellobogtak a törzsi szenvedélyek, már csak populista
hangszerelésben, szociális demagógiával felvizezve, s nem a régi hőfokon.
A kirekesztés és kitagadás törzsi retorikáját a kizárás és befogadás álszent szociális és kétértelmű nemzetegyesítő retorikája váltotta fel, a revansra készülődő
Fidesz-középosztály választói bázisának kibővítése jegyében, mely azóta is
tart, 2006 – a Fidesz második választási veresége – után azzal a nagy különbséggel, hogy a balliberális kormány katasztrofálisan rossz politikájával,
ellenszenvesen és kapkodva kivitelezett reformjaival maga is nagy mértékben hozzájárult e választói bázis soha nem látott arányú kiszélesedédéhez.

A „nemzeti egységkormányzás” mint a megosztott politikai
közösség fölé emelkedés és e közösség kisajátítása

187

A politikai közösség érzelmi, szimbolikus, retorikai megosztásának a gyakorlatban a hatalmi ágak egyesítése, egyetlen kézbe, egy központba rántása,
államba és pártba, kancelláriába és államfőbe koncentrálása felelt meg. Bizonyos mértékig éppen ez a gyors ütemű és a politikai „erőfutball” erőszakos
módszereivel, bár nem jogellenesen folyó eredeti politikai tőkefelhalmozás
adott ezúttal vészjósló felhangot a politikai közösség máskülönben ártatlan
(a piaci tömegkultúra szervezésmódjait és hatáseszközeit használó) posztpolitikai tribalizálásának. A mindenkori hatalom erőszakfedezetének fenyegető fel-felmutatása, a nyomulás minden elérhető intézményben, az íratlan szabályok felrúgása, a kialakult intézményi gyakorlatok semmibevétele,
a megfélemlítő hanghordozás a retorikában, a demokrácia eszközrendszerének és a jognak szabadságot, autonómiát, ellenzéket korlátozó és általában is
erőszakos használati módja, a politikai rendezvényvilág historizáló eklektikája, amelyben – szürrealista művészeket megszégyenítő radikalizmussal – kerültek egymás mellé a távol-közel múlt legellentétesebb jelentésű és milliók
számára rossz emlékű kulturális, történeti-politikai hagyománydarabkái,
mindez együttvéve váltott ki félelmi reakciót és heveny elutasítást olyan –
politikailag egyébként nem különösebben aktív – társadalmi csoportokból,
amelyeknek zsigerekig hatoló tapasztalati élménye volt az autoritarizmus,
a diktatúra, a terror, a kiszolgáltatottság. De – és ezen a ponton ezt nem árt
nyomatékosítani – a politikai közösség tömegkulturális eszközökkel végrehajtott megosztása (az eredeti politikai tőkefelhalmozás, saját középosztály,
államilag kedvezményezett középosztály, érdekeltségi kör és szavazóbázis
létrehozása és érzelmi-kulturális összeforrasztása céljából) nem jutott el a
jog (vagy akár a joggyakorlat: a tételes jog értelmezésének és alkalmazásának) nyílt (vagy akár burkolt) megosztásáig (diszkriminációig), a jogállam
és a demokratikus berendezkedés megkérdőjelezéséig.152
152 Igaz, még ha ez feltett – nyíltan hirdetett vagy rejtett – szándéka lenne is valamely
pártnak, az ország beágyazottsága a demokratikus nyugati világba, a nemzetközi közösség
jogrendjétől, ilyen-olyan nemzetekfölötti gazdasági és politikai instanciáktól való függés
gyakorlatilag kivihetetlenné tennék, ahogyan kivihetetlen volt a szovjet típusú rendszer
demokratikus átalakítása húsz vagy harminc évvel korábban. Igaz, egy ilyen „külvilággal”
szakító politikai kurzus katasztrofális következményei ma nem valamilyen idegen ország
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De bármi volt is az oka, el kell ismerni, hogy azon a ponton, ahol az
ellenfél létezéshez való jogának retorikai kétségbevonása és idegenségének
habituális-érzelmi kifejezése véget ért, s az érzelmi- és élménypolitizálás
átadta volna helyét a nyílt jogtiprásnak, a fenyegetés retorikája az utcai erőszaknak, a Fidesz mindig megállt és megállj-t parancsolt a táborába gyűjtött
tömeg radikálisainak, jóllehet politikailag sohasem határolódott el tőlük,
hiszen a politikai mező kialakult és megmerevedett habituális-érzelmi osztottságai következtében máshonnan, mint a jobbszélről aligha remélhetett
(és remélhet mindmáig) többletszavazatokat, amelyek nélkül választási győzelmének esélyei csökkentek. Nem hiába kapta meg (és kapja meg azóta is)
táborának e szélsőségesnek nevezett részétől, hogy nem elég radikális, hogy
gyáva és megalkuvó, hogy ő is csak olyan, mint a többi párt, a háttérben
lepaktált velük, és így tovább. S nem véletlenül merülhetett föl a párthoz
kötődő értelmiségi diskurzusban a kérdés: nem nyerne-e több szavazatot
a Fidesz azzal, ha nyíltan elhatárolódna szavazótábora több politikai kárt
okozó, mint hasznot hozó szélsőségeseitől, ahelyett, hogy udvarol nekik,
vagy jó képet vág az otrombaságokhoz, amiket azok a párt fejéhez vágnak.
A jobboldali radikálisok a társadalom megosztását korántsem politikai kampánystratégiaként vagy tömegkulturális játékként fogják fel és élik meg, ha
hatalmukban állna, alighanem meg is kísérelnék azt végigvinni, mindenféle
„gazdasági, kulturális, médiakiegyenlítések” jelszavával és diszkriminatív
törvényekkel, a jól bevált recept szerint, az „idegenként” kirekesztett társadalmi csoportok jogfosztásáig bezárólag.
Persze a szakítást, az elhatárolódást nem sorompók leengedéseként, nem
negatívan, hanem a „nyitás politikájaként”, pozitívan kell megvalósítani,
ahogyan az 2002 után a különféle integratív jelszavakban, a „nemzeti egységkormányzásra” való szüntelen felhívásban, a nemzetegyesítés új retorikájában megjelent. Ennek korántsem mond ellent a kormány, a kormányfő,
a rivális párt ilyen-olyan vezetői ellen intézett mégoly durva kirohanások,
gorombaságok, szitokszavak sokasodása. Sőt! Ez éppenséggel az illető párt
(pártok) tagságának és pártoló tömegeinek, főként azonban a habozóknak,
a kétlelkűeknek, a majdnem-szimpatizánsoknak a leválasztására irányul és
egyáltalán nem mellékes, hogy nem a tribális érzelmi és kulturális megosztás logikáját követi.

Beláthatatlan különbség, hogy valaki ellenfeleit „agyalágyult hülyéknek”
vagy „idegeneknek”, „kontároknak” vagy „idegenszívűeknek”, „hantázóknak” vagy „nem-magyaroknak” nevezi, s azon az alapon követeli távozásukat a politikából, hogy hozzá nem értők és tökfejek, vagy azon az alapon,
hogy idegenek és a nemzet/nép ellenségei.153 Sokatmondó, hogy a Fidesz elnöke ebben a béke- és nemzeti egység-retorikában olykor odáig ment, hogy
miközben a kormányzat politikáját ártalmasnak, kártékonynak stb. mondta,
ezt nem veleszületett rossz szándékának, nemzetrontásra fölesküdött gono-

vagy katonai szövetség haderejének bevonulásában, hanem az „idegen” tőke gyors „kivonulásában” – a tőkekivonásában vagy „a tőke menekülésében” – nyilvánulna meg.

153 Az, hogy a politikában (és általában a nyilvános beszédben) kit minek neveznek, nem
mellékes apróság, hanem a személyes és csoportidentitás fundamentális kérdése. Egy személy önazonossága és más személyekkel való viszonya elsődlegesen abban fejeződik ki,
hogyan nevezi meg önmagát, és hogyan nevezi meg azokat, akik számára idegenek, bár
nem feltétetlenül ellenségei. Az önmegnevezés – önmagunk azonosítása valamilyen közösséggel általában a másiktól mint idegentől (olykor mint ellenségtől) való elhatárolódásban
kap nyomatékot, ami viszont a másik megnevezésében fejeződik ki legnyilvánvalóbban.
A másikat ugyanis más módon is meg lehet nevezni, mint ahogyan ő magamagát nevezi (elegendő itt a „gúnynév”, a „ragadványnév” jelenségére utalni: nemcsak egyének, de
egész közösségek, népek, nemzetek kaphatnak ilyen – általában becsmérlő, lenéző – nevet
azoktól, akiket viszont gyakran ők emlegetnek efféle neveken). Amikor a másik elismerését magában foglaló név vagy kifejezés helyére a másikat lekicsinylő vagy az elismerésre
méltó saját közösségből kirekesztő jelentésű kifejezés kerül, amikor a másik csak megszólítva van, de elismerve nincsen, akkor alakulnak ki azok az aszimmetrikus ellentétpárok,
amelyeket alapvető politikaelméleti tanulmányában Reinhart Koselleck mélyrehatóan
elemez. (Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája.
In: Uő: Elmúlt jövő. Atlantisz, 2003. 241–243 p.) A népképviselet és a hatalomegosztás
elvére épülő, ebben az értelemben demokratikus jogállamban azonban különbséget kell
tenni a részleges, a politikai egész képviseletére csak aspiráló és ebben az aspirációban egyenjogú és
egyenrangú politikai közösségek (pártok, pártfrakciók, mozgalmak) és a minden részt magában foglaló politikai közösség (a modern nemzet) között. A „mi” és az „ők” használata
ugyanis – mint Koselleck írja – „már eleve elhatárolást és kizárást jelez, s ennyiben feltétele a cselekvés képességének”. Abban tehát nincs semmi botrányos, semmi antidemokratikus, semmi vészjósló, ha „egy politikailag vagy társadalmilag egységes cselekvő közösség
olyan fogalmak révén konstruálódik, amelyekkel körülhatárolja magát és kirekeszt másokat, azaz amelyek révén meghatározza magát”, függetlenül attól, hogy milyen módon
jött létre a szóban forgó csoport (szerződéskötéssel, parancsra, konszenzussal, rokonsági
alapon, propaganda hatására). (I. m. 242. p.) Tipikusan ilyen csoportok a politikai pártok.
A botrányos, a vészjósló, az egyénekre, társadalmi csoportokra, az állampolgári jogokra és
az emberi méltóságra nézve veszedelmes abban van, ha a szóban forgó „negációs technikákat”, a kirekesztő-elhatároló megnevezéseket olyanokra irányítják, akik a politikai egész
– az állampolgári közösség: a nemzet – egyenjogú és egyenlő rangú tagjai és politikai
alkotórészei, csupán egy – az egészet képviselni jogosult – politikai részhez, mondjuk,
valamely párthoz vagy e párt táborához nem tartoznak, másként határozzák meg magukat
és alkotnak saját jogon és elven saját politikai csoportot (pártot).
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szok aknamunkájának tudta be, hanem a kormányzás dilettantizmusának,
a kontárságnak, a hozzá-nem-értésnek. A retorikai alapformula tehát így
hangzik: nem azért kormányoztok a nemzet ellen, mert nemzetellenesek
vagytok, hanem mert hiányzik a (szak)értelmetek a kormányzáshoz, amivel
csak mi rendelkezünk. (A szocialista-liberális koalíció gyenge kormányzati
összteljesítménye és rossz kommunikációja, az egyre ingerültebb társadalmi megítélés közegében ez a nem-megosztó, „semleges”, olykor pedig
kifejezetten nemzetegyesítést ígérő retorika sokkal eredményesebbnek is
bizonyult, mint a megosztó.) Ugyanezt mondja egyébként a párt gondterhelt parlamenti frakcióvezetője is, azzal a különbséggel, hogy ő a hangsúlyt
nem a szakértelem, a kormányzati munkához szükséges politikai bölcsesség
aggasztó hiányára, hanem a kormányzók mentális és/vagy erkölcsi minőségére helyezte: nem azt mondta, hogy dilettánsok és amatőrök vagytok, hanem azt – egyetlen összefoglaló meghatározásba tömörítve most változatos
és színes jelzős szerkezeteit –, hogy korrupt szemetek. Ez kissé otrombán
hangzik, viszont a stilisztikailag megcélzott szimpatizánsi körben biztos
tetszésre számíthat (az elnök, az egymás ellen fenekedő pártok fölött álló
jófejedelem természetesen nem beszélhet így!), ugyankkor a megosztás
kritériuma („hülyék” és „okosok”, „korrupt csirkefogók” és a „köz becsületes szolgálói”) még áthallás szintjén sem érinti a származási megosztást
(ők az „idegenek” – mi meg vagyunk a „nemzet”), főképpen pedig nem
megy túl a kormányzó elit körén, nem sorakoztatja fel mellé érzelmileg
automatikusan mindazokat, akiket a burkolt vagy nyílt „törzsi-származási”
retorika, a személyes biztonság, a társadalmi nyugalom, esetleg a demokratikus berendezkedés féltése korábban a balliberális oldal mellé állított. Most
választhatnak: a hülyékkel és kontárokkal a temetőbe vagy az értelmesekkel
és rátermettekkel egy új világba tartanak?
Nehéz megmondani, hogy ez a retorikai változás mélyebb politikai
stratégiai változás szimptómája-e avagy csak kampánystratégia, amely még
ekként is csak egy pillanatnyilag nyerésre álló párt kísérlete az ingadozó választói rétegek megingatására és maga felé húzására, a szavazói tábor kiszélesítésére, amit aztán – ha a választás sikert hoz – még a korábban ismertnél
is durvábban megosztó politika, megtorlás és bosszúállás követ majd? Az
1998-as forgatókönyv új kiadása kevéssé valószínű. Ennek számos oka van,
köztük a legfontosabb, hogy nem kell mindent elölről kezdeni: a rivális
középosztályt 1998–2002 között a Fidesz lényegében megteremtette. Taktikailag inkább az 1998-as logika megfordítása valószínű: az első hónapokban

nem várt és soha nem látott békülékenység a nemzeti egységkormányzás
jegyében, aztán – fokozatosan és észrevétlenül – a régi erőviszonyok helyreállítása és fokozatos eltolása a minden hatalmat saját kezébe koncentráló
kormányzat és de facto kancellár-miniszterelnök irányába, ami végül is a
hatalmat választások útján „leválthatatlanná” teszi (nem jogilag, hanem
gyakorlatilag).154
A pártok fölöttiségre, a politikai Egész képviseletére irányuló politikai aspiráció sokféle politikai irányultság közös nevezője, amit részben a
154 A Magyar Demokrata Fórumból kivált és utóbb a Fideszhez „átigazolt” képviselőket egybefogó Nemzeti Fórum nevében a Fidesszel kötött választási együttműködési
szerződés alkalmából nyilatkozó Lezsák Sándor így fogalmazta ezt meg: „A gazdaság után
ma már a magyar élet erkölcsi és szellemi alapjainak, értékeinek szervezett rombolása folyik, a különféle devianciák támogatása, a közösségellenes magatartásformák iránti türelem és a türelmetlenség a nemzeti érzelmű megnyilvánulásokkal szemben. Van-e hát ok
és cél, mely a nemzeti érdekű összefogást ma indokolja, sőt: megmaradásunk érdekében
követeli? Ennek az összefogásnak célja az önkormányzati választás előkészítése, és távolabbi célja,
hogy megszakítsa a négyévenként esedékes, úgynevezett »politikai váltógazdálkodás« semmire sem
jó, semmire sem elég gyakorlatát és hozzászoktassa (sic!) a magyar választókat ahhoz, hogy nem a
»jobb« vagy »bal« hamis alternatívájában, hanem abban, hogy pártok és kormányok magyar nemzeti
célokat szolgálnak-e, vagy sem.” (Idézi: Kovács Zoltán: Valahol már találkoztak. Élet és Irodalom,
2005. június 17. Kiemelés – Sz. Á.) Az Orbán Viktor által meghirdetett és lépten-nyomon hangoztatott majdani „nemzeti egységkormányzásnak”, „pártokfölöttiségnek” ez az
értelmezése nemcsak azért lehangoló, mert tökéletesen megfelel a „se nem jobb, se nem
bal” – nemzeti radikális (MIÉP-es) szlogenjének, hanem azért is, mert felfedi a „nemzeti
összefogás” antiparlamentáris irányultságát, amennyiben az összefogás célja a racionális
legitimáción alapuló liberális parlamentáris rendszer tényleges felszámolása, az ideológiai és
morális önlegitimáción alapuló leválthatatlan hatalom, vagyis a nemzeti egypártrendszer létrehozása: egy nemzet – egy párt. Több párt csak ott lehetséges, ahol két nemzet van egy
nemzeten belül, vagyis a „nemzet pártja” és a „nemzet belső ellenségének pártja”. Ergo:
a többpártrendszer puszta ténye indirekt módon arról tanúskodik, hogy a „nemzetet” a
„nemzet belső ellensége” fenyegeti. Csakhogy ez az út a rémuralom logikáját követi. Miért kellene egy nemzetnek több párt? A pártrendszer kiszámíthatatlan. Állandóan fennáll a
veszélye, hogy a nemzet „saját pártját” leváltják. Már csak azt kellene tudni, kik? Továbbá,
hogy kik vagy milyen instancia dönti el, melyik párt és miért éppen ez a párt „a” nemzet
pártja, amely ily módon pártok fölött áll és természetesen többletjogok és teljhatalom
illeti meg? Bár persze ez csak az okvetetlenkedő liberális áskálódók számára kérdés: a
nemzet pártja az a párt, amelyik képes kimondani, hogy ő a nemzet. Az alapformula mindig így hangzik: a nemzet én vagyok. Személy szerint. Az így elgondolt és programmá
emelt „pártokfölöttiség” és „nemzetegyesítés”, valójában a nemzet régi modern politikai
(nem pedig habituális-érzelmi-kulturális posztpolitikai) megosztásának felel meg. Nem
a pártrendszer, hanem annak eltörlése, vagyis a nemzet „pártnemzetté” vagy „pártállami
nemzetté” nyomorítása (és a politikai közösség privatizálása) osztja meg és ítéli hanyatlásra, felbomlásra, pusztulásra a modern nemzetet. Nagyrészt, sajnos, éppen erről szólt az
egész huszadik századi magyar történelem.
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vészhelyzet/válsághelyzet/rendkívüli helyzet pszichózisa legitimál, részben
a párt ideológiája (már ha egy párt csakugyan az ideológia megvalósításaként képzeli el teendőjét a világban). „Se jobb, se bal – magyar!” – ez
volt (s maradt) a parlamentből 2002-ben kiszorult magyar jobboldali radikalizmus (MIÉP) fő jelszava. A politikai Egész neve itt is a „magyar”,
csakhogy ezt a politikai Egészt szembeállítják politikai létmódjával, amely
a pártpluralizmusra épülő tömegdemokrácia, s amelyben a „magyar” a legkülönfélébb politikai, gazdasági, kulturális aspirációk és érdekek politikai
foglalata. Nem fordulhat tehát elő, hogy egy demokratikus párt a többi
demokratikus párttal szemben úgy lépjen fel mint a politikai Egész letéteményese, tehát például a magyar politikai jobboldal és baloldal pártjaival
szemben, mint a „magyarok” vagy a „Magyar Nemzet” pártja, hiszen abban
a pillanatban mindenkiből a „nemzet ellensége”, a „magyar nép ellensége”
lesz, aki ezt a pártot bírálni vagy támadni merészeli (ahogyan azt egyébként
a radikális jobboldal politikai retorikája és sajtója ékesszólóan bizonyítja is),
a szóban forgó párt pedig önkényuralmi pártnak bizonyul.
Mindazonáltal a Fidesz, jóllehet világosan soha nem határolódott még
el a radikális jobboldaltól, nyilvánvalóan nem abban az értelemben utal
a nemzetet egyetemlegesen fenyegető veszélyre és válságra, és nem abban az értelemben osztja magára ünnepélyesen a Megmentő és a pártok
fölötti Egyesítő155 szép szerepét, amiért egykor a MIÉP, ma pedig a jobbik. A Fidesz retorikájában a nemzet válságának okozói nem a magyarság
életgyökerén rágó, élősködő idegenek, a globális származási maffia osztagai és kiszolgálói, hanem az önző, korrupt és/vagy tökkelütött haramiák
(finomabb változatban: a dilettánsok, a fantáziátlanok, a kormányzáshoz
nem értők). A kiút pedig nem a faji vagy etnikai diktatúra, hanem a demokrácia jogszerű eszközökkel, de a demokrácia működési módjával és
szellemével ellentétes módon történő átalakítása autoritárius-korporatív
elnöki rendszerré, „delegatív demokráciává”, „liberális” demokráciává,
telekráciává, „demokratúrává”, egyszóval valami közbülső képletté de-

mokrácia és egyeduralom között, aminek egyetlen értelme a hatalmi elit
leválthatatlanságának biztosítása. Az ilyen uralmat megtörni, az ilyen
kormányokat leváltani már csak többé-kevésbé erőszakos eszközökkel és
módokon lehet, amire csak végső esetben, a válság és általános elkeseredés
légkörében kerülhet sor, mivel minden erőszakos fellépés – kiszámíthatatlan lefolyásánál és következményeinél fogva – komoly össztársadalmi
kockázattal terhes, s az a félelem, hogy a leválthatatlan hatalom erőszakos
megdöntésével esetleg többet veszíthetnek, mint nyerhetnek, az elégedetlen középrétegek számára mindig komoly visszatartó erőt jelent. (A leválthatatlan hatalom szindrómájának kialakulását, a szóban forgó a társadalmi
dilemmát, majd annak megoldását a „bársonyos forradalmak” erőszakával,
nemrég közvetlen közelből figyelhettük meg a posztszovjet térség néhány
országban és a rajtuk végigsöprő „narancsforradalmakban”.)   
A nemzeti egyesítés, egységkormányzás politikai programjának meghirdetéséhez (vagyis a megosztó politika feladásának megindoklásához és
igazolásához) az egész nemzetet végromlással sújtó válságra van szükség
(mellékes, ténylegesen is van-e válság, s hogy egyáltalán, mik bármilyen válság racionálisan megvitatható kritériumai, a lényeg, hogy van válságpszichózis, ha pedig nincs, könnyen kialakítható minden modern társadalomban,
amely maga a válság, amelyben minden eredendően születése óta szinte
folytonosan válságban van, válságtól fél és válságról válságra halad). Válság
van – ergo: a nemzetet nem lehet a régi módon (megosztva) kormányozni,
hanem csak új módon, mintegy a nemzetet kettéosztó pártpolitika fölé
emelkedve. Ez természetesen az igazságos fejedelem pozíciója, amely felé
a Fidesz és pártvezérből kormányfővé válva maga Orbán Viktor is menetelt, s amely pozíciót ellenzékben is féltve őrizte (a piszlicsáré és általános társadalmi leértekelődése miatt különben sem túl nagy médiahasznot
hozó parlamenti vitákból kivonta magát). Igazában ez a régi szerep, pozíció
és politikai program új kiadása, amelyben nem az Igazság védelmében megosztó, hanem az Igazság védelmében egyesítő Fejedelem, a pártok fölött
álló Nemzet Egészének letéteményeseként kormányoz és ezért legitimitása
is pártok fölötti (nem kezdhetik ki, nem kérdőjelezhetik meg a kisszerű,
a részérdekek tépettségében megrekedt pártok és ekként nem is egy választási ciklusra szól, hanem életfogytig tart).

155 „A választásokon sem jobb-, vagy baloldali programmal kell föllépni, hanem kizárólag egy nemzeti válságkezelési programot kell meghirdetni, amelyben a jobb- és baloldali
emberek megtalálják számításukat, a saját jövőjüket, és mellé tudnak állni” – jelentette ki
Orbán Vikor a Napkelte 2005. április 23-i adásában és hozzáfűzte: ha lesz kormányváltás,
akkor azokat, akiket az emberek leváltottak nem lehet ugyan bevonni a kormányzásba,
„de ettől függetlenül egyfajta nemzeti egységkormányra meg nemzeti egységkormányzásra, összefogásra törekedni kell”. (Népszabadság, 2005. április 23.)
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Posztmodern barbarizmus?

Fokozza a „két Magyarország” tömegkulturális szimulációjának drámai
ságát az is, hogy a politikailag aktív intellektuális elit alig nézett még szembe
a modern politikai közösség általános agóniájával, és az árupiacon szimulált
törzsi háborút – az élmény- és ízlésközösségek háborúját – tegnapi kategóriákban fogja fel, teljes meggyőződéssel „kulturkampfnak”, ilyen-olyan
polgárháborúk, katasztrófák előszelének vagy kezdetének tekinti, és így is
beszél róla, még ha végtelenül távol áll is tőle, hogy egyik vagy másik párt
médiaszekerét tolja.
Az érzelmi kultúra barbarizálódásáról, az intellektuális kifinomultság
kultúrájának pusztulásáról, a globális „bunkóság” terjedéséről persze alapos
okkal beszélhetnénk, de csak azután, hogy felmértük az archaikus, a középkori és az újkori világ barbarizmusát és azután, hogy e mostani érzelmi
elsivárosodás és brutalizálódás mértékét összevetettük a modernitás barbarizmusával, az emberi életek és anyagi-szellemi értékek államilag és iparilag
szervezett tömeges elpusztításával, amelyre korántsem a távoli múltban,
hanem a huszadik században, alig több mint hatvan-hetven éve került
sor Európában – nem másutt. Az „érzelmek halálgyára”, a „leölt vágyak
Auschwitza”, az „öko-Auschwitz” és az ehhez hasonló épületes fordulatok
azonban csak banális vagy giccses metaforák, amelyeket – bármennyire is
a modern fegyelmi társadalomra és a globális fogyasztói civilizációra vallanak – botrány lenne egy lapon említeni azzal a halálgyárral, amelyben
a munkasikereket a származásilag vagy más módon „hibás emberpéldányok”
millióinak ipari tervszerűséggel történő megsemmisítése jelentette.
De talán mégsem olyan veszélytelen a posztmodern barbarizmus? Nos,
amíg a globális gazdaság fogyasztói univerzuma áll, amíg új globális parancsadó helyeit nem sikerül aláásni, nincs vész. Ha pedig a pénzközösség
dologi rendjén kiépülő globális civilizáció összeomlik (egyetemlegesen vagy
egy-egy helyen), akkor mindenesetre nem a mai a „kékek” és „zöldek”
hiszterizált kampánytörzseinek háborúja fog átcsapni valóságos háborúba,
hanem mindent elnyel a káosz, amely addig tart, amíg új erőközpontok,
neoprimitív közösségi alapzatok nem emelkednek ki belőle. Ennek a ma
legfeljebb sci-fik vagy antiutópiák félelmi fantáziáiban kísértő katasztrofális
civilizációs végkifejlésnek a kockázata mindenesetre benne van a kalkulatív
gazdasági, a bürokratikus állami és a tudományos-technikai racionalitásra
épülő, globalizált modern társadalmak mindegyikében.
Minden fejlődési szinthez más kockázati szint, más veszélyszint, más
katasztrófaszint tartozik. Minél magasabb a torony, amelyet az emberiség

A politikai közösség tömegkulturális eszközökkel és piaci módszerekkel
megvalósított tribalizálása nem szétverését, hanem kiüresedésének és sajgó hiányának költői képekkel, retorikai figurákkal, törzsi tolldíszekkel és
rituálékkal való elfedését vagy helyettesítését jelenti, amit a média segítségével
hajtanak végre a politikai szereplők mindenkori közvetlen célja – a hatalom
megszerzése/megtartása – érdekében.
A tribalizálás mégsem teljesen ártatlmatan tömegkulturális játék: gyönge
lábakon álló és fiatal (vagy épp koravén) demokráciákban, egymást követő
diktatúrákban dresszírozott, a félelem és kiszolgáltatottság zsigeri élményével felnőtt nemzedékekben és a terrortól különösen erősen sújtott társadalmi csoportokban súlyos pszichózist, az élménytársadalomban pedig hisztériák
láncreakcióját idézheti elő egy-egy stigmatizáló szófordulat, rossz emlékű
jelkép vagy megfélemlítő célzatú látványfelvonulás is.
Abban a helyzetben, amikor az ideológiák kiüresedtek, a politikai közösség tagjainak passzivitása, politikából való kivonulása, a közügyek iránti általános érdektelenség drámai módon megnő, a demokratikus intézményekbe
vetett bizalom pedig ugyanilyen mértékben csökken, a politikai szereplőknek új, nem-politikai mozgósítási és befolyásolási technológiák után kell
nézniük, ha választást akarnak nyerni. Ezeknek egyike (bár a „kompromat”
és a „fekete PR” mellett alighanem legfontosabbika) a tribalizálás, a politika
törzsiesítése, a kampánytörzsek piaci (kvázi-mozgalmi) eszközökkel végrehajtott egybegyűjtése a törzsi vezérek körül, hogy aztán a köztük szimulált
élet-halál küzdelemmel rázzák föl és – amennyire csak lehet – mozgósítsák
a társadalmat.
A tribalizálás következtében előálló társadalmi pszichózis azonban
– minden történelmi reminiszcencia és érzelmi megrázkódtatás ellenére – sokkal inkább emlékeztet a piacon percenként előállított és ugyanolyan gyorsan kihunyó vásárlási pszichózisra, mint azokra a nagy és tartós társadalmi hisztériákra, amelyek a huszadik században történelmi
– össznemzeti és világraszóló – katasztrófákban kulmináltak. Bizonyára
e látszat is hozzájárul a jelenség dramatizálásához (túl természetesen azon,
hogy az ellenérdekű politikai oldalaknak kapóra jön e különböző súlyú jelenségek egymásba játszása, a látszatok teremtette kétértelműségek, és tőlük
telhetően ki is aknázzák a félelmi frusztrációt, amit a tribalizáló politika
a mediatizált élménytársadalomban egyfolytában generál).
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épít, annál nagyobbat lehet zuhanni róla, annál több szint omolhat le, maga
alá temetve a többit, annál átfogóbb, bonyolultabb, mindenkit közvetlenül
érintő rendszer semmisülhet meg, s ennek következtében annál többen
lelhetik halálukat a romok alatt, annál messzebbre hatóak lehetnek az ös�szeomlás katasztrofális következményei.156
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„Míg a nemi ösztön célja a fajfenntartás, a politikai libidó az egyénnek azt a vágyát fejezi ki, hogy valamilyen
eszmével, a közösség által képviselt értékrenddel azonosuljon. Más szavakkal, hogy »tartozzon valahová«…
A kielégületlen »valahová tartozási vágy« »politikai
túlszexualizáltsághoz« vezethet, s valami tisztességtelen Ügyben való vak, önfeláldozó rajongásban jelentkezhet. Korunkban azok engedtek először a mennyei
pótkirályságok csábításának – a világforradalomnak,
Szovjet-Oroszországnak, az Ezeréves Birodalomnak
–, akik legmélyebben átérezték, hogy a paradicsomnak
befellegzett. A pszichiátria nyelvén fogalmazva, politikai libidójuk az említett véres utópia-pótlékokhoz
»kötődött«.”
(Arthur Koestler:
A politikai neurózis természetrajza157)

A társadalmi problémákat racionalizáló politikai pártok már a múlt század
elején arra döbbentek rá, hogy jószerével védtelenek a tömegindulatokra,
a társadalmi „tudattalan” lappangó tartalmaira, az előítéletekre építő, az ész

156 A modern társadalom törékenységéről lásd Nico Stehr: A modern társadalmak törékenysége című művét, különös tekintettel A tömegtársadalom kialakulása című fejezetre
(Gondolat–Infonia, 2007. 156–163. p.).

157 Arthur Koestler: A politikai neurózis természetrajza. In: Uő: A jógi és a komisszár.
Osiris-Századvég, 1994. 17–18 p. (Hruby József fordítása). Lásd még ezzel kapcsolatban.
S. Freud: Tömegpszichológia és én-analízis. In: Uő: Tömegpszichológia. Társadalomlélektani írások. Cserépfalvi, Budapest, 1995.; Ferenczi Sándor: A hisztéria és a pathoneurózisok. Dick
Manó Kiadása, Budapest, 1919.; Wilheim Reich: The Mass Psychology of Fascism. Simon and
Schuster, New York, 1970.; Hermann Broch: Vázlat a tömegtébolyszerű jelenségek elméletéhez.
(1941) Pro Philosophia füzetek, 1999. 17–18. szám, 137–152. p.; Theodor W. Adorno:
A freudi elmélet és a fasiszta propaganda mintázata. Thalassa, 2006, 2–3. szám, 7–32 p.; David
Riesman: A magányos tömeg. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1968.; Cristopher Lasch:
Az önimádat társadalma. Európa, é.n.; S. Moscovici: The Age of the Crowd. Cambridge
University Press, 1985.; Pataki Ferenc: A tömegek évszázada. Osiris, 1998.; A „tömegtest”
betegségeiről lásd még Csabai Márta – Erős Ferenc: Testhatárok és énhatárok – Az identitás
változó keretei. Jószöveg Könyvek, 2000. 93–126. p.; Elias Canetti: Tömeg és hatalom. Európa
Könyvkiadó, 1991. A történeti előzményekhez lásd Norman Cohn: Európa démonai.
A boszorkányüldözés története. Corvina, 1994.; Uő: Warrant for genocide – The Myth of the
Jewish World-Conspiracy and the Protocols of the Elders of Zion. Scholars Press, 1981.
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– a józan ész – cenzurális éberségét kijátszó, a mediatizált tömegszuggesztió,
tömeghipnózis új, kereskedelmi hatáseszközeivel dolgozó, a tömegmédiumokban rejlő „varázserőt” gátlástalanul kiaknázó pártok hatalmi törekvéseivel és propagandájával szemben. Az ilyen módon hatalomra került
és a hatalmat is ezekkel az eszközökkel megtartó és gyakorló pártok – az
úgynevezett „totális” vagy „totalitárius” pártok – már nem is tekinthetők
a szó tulajdonképpeni értelmében politikai pártoknak, és nemcsak azért,
mert eggyé váltak az állammal, s mert de facto és de jure is leválthatatlanok voltak, hanem mert a politikából vallást csináltak, amelynek bibliája
a pártvezér történelmi kinyilatkoztatása, „ihletett” politikai evangéliuma,
egyháza pedig a pártállam lett;158 a politikai vezér átváltozott karizmatikus
hőssé, elhivatott prófétává, Új Mózessé; a „törzset”, „birodalmat”, „fajt”,
„nemzetet” megmentő történelmi alakok képcsarnokában minden képről
az ő ábrázata nézett az „üdvözítettekre”; a politikai rendezvények látványos rituáléi egyfajta liturgiává álltak össze, középpontjukban a kereskedelmi reklám eszközeivel sztárolt politikai Istennel, és az „akarat hőse” és
a megbabonázott tömeg extatikus-orgiasztikus eggyé válásának élményével
és látványával.159 Mindezt nagy mértékben azokkal az új technikai közvetíté-

sekkel, új tömegmédiumokkal (rádió, film, hanglemez, telefon, mikrofon,
hangszórók) és kereskedelmi-piaci szervezésmódokkal érték el, amelyek
a kép és a hang esztétikailag-technikailag megszervezett érzéki mágiája révén
közvetlenül a tömegben álló egyének érzékeire hatottak és egyetlen extatikus
élménytömeggé olvasztották össze őket.160
A hagyományos politikai eszközök, a hatalomszerzés- és gyakorlás
procedurális szabályai részben megmaradtak, de használati módjuk alapvetően megváltozott: a politikai módot kezdte felváltani az esztétikai mód.
A politika fasiszta esztétizálása161 e tekintetben csak a kezdetet jelentette,
mégpedig a katasztrofális kezdetet, mivel a „totalitárius” államtársadalom
mint a tér és az emberi tömeg anyagából dolgozó Művész-Titán által megformált „Gesamtkunstwerk”162 népirtásba és tömeggyilkosságba, a nyárs-

158 Csak egyetlen idézet szemléltetésül Mussolinitől: „Az egész hatalmat az egész fasizmusnak. (…) Ma a fasizmus párt, milicia, testület. De ez még nem elég, valamivel
többnek kell lennie. Életmóddá kell válnia. (…) Csak egy új életmód, vagyis az életvitel
új módjának megteremtésével jelölhetünk ki új határköveket a történelemben! És milyen
ez az életmód? Mindenekelőtt bátorság, rettenthetetlenség, a kockázat szeretete, irtózás
a kényelemtől és a mindenáron való békétől; állandó készenállás, az egy helyben ülés
gyűlölete, mindennek merész vállalása a magánéletben éppúgy, mint a közéletben. (…)
A mi forradalmunk a következő: minden az államban, semmi sem az államon kívül, semmi
sem az állam ellen.” (Idézi: Giorgio Pini: Mussolini. Athenaeum Kiadása, é.n. 142–143. p.
– Widmar Antonio fordítása.)
159 Lásd erről bővebben: Szilágyi Ákos: Adolf Hitler szupersztár – Leni Riefenstahl „Az
akarat diadala” és Dziga Vertov „Bölcsődal” című filmjeinek összehasonlító elemzése. Filmvilág,
1990. 1. szám. A sajátlagos politikai közvetítéseket populista módra kikapcsoló fasiszta
politika-vallást megsemmisítő iróniával mutatja be Albert Camus A lázadó emberben: „Egy
vezér, egy nép; egy úr és szolgák milliói. Eltűnnek a politikai közvetítők, melyek minden
társadalomban a szabadság garanciái, csizmás Jehovának engedik át a helyüket, aki néma
tömegeken uralkodik, vagy jelszavakat ordibáló tömegeken, egyre megy. Nem a megbékítés, vagyis a közvetítés szervét helyezik a vezér és a nép közé, hanem az apparátust,
vagyis a pártot, mely elnyom. Így születik meg a misztikus basszus első és egyetlen vezérszólama, a Führerprinzip, mely a nihilizmus világában visszaállítja a bálványimádást és
degradált formájában a szentet. (…) »Isteni szolgálatunk – írja egy náci lap az egyik pártkongresszus idején –, hogy az eredetek felé vezessünk minden embert, vissza az Anyák-

hoz. Ez Isten szolgálata. (…) A párt hivatalos közleménye tudatja velünk: »hiszünk Hitler
Adolfban, führerünkben (…) és (valljuk) a nemzetiszocializmust, az egyetlen hitet, mely
üdvösségre viszi népünket.»” (Albert Camus: A lázadó ember. Bethlen Gábor Könyvkiadó,
1992. 211–212. p. – Fázsy Anikó fordítása.)
160 Nem hiába nevezte Nyikolaj Buharin az 1920-as évek végén a szovjet „new dealt” (a
NEP-et) felszámoló Sztálint „telefonos Dzsingisz kánnak” (’Dzsingisz khán sz tyelefonom’),
mint ahogy a bajszát Hitlertől „visszalopó” Charlie Chaplin sem véletlenül kapcsolta ös�sze a Diktátor Hitler-paródiája híres jelenetében Hitlert a mikrofonnal. Hitler nem lehetséges rádió, repülőgép, mikrofon és hangszórók nélkül. A technika persze önmagában
nem határozza meg a politikai rendszert, az uralmi módot és a politikusi szerepet, hiszen
az Egyesült Államokban ugyanebben az időben a „New Deal”-t meghirdető Roosevelt
lett – híres, hétről hétre sugárzott „kandalló melletti”, vagyis az amerikai néppel folytatott
bensőséges rádiós beszélgetéseivel – az első „rádiós elnök”. Lásd ugyanennek osztráknémet változatáról Wolfgang Kraus: A ragyogó látszat – A nemzetiszocializmus mint kulturális
illúzió. In: Uő: Kultúra és hatalom. Európa Könyvkiadó, 1993. 55–91. p.
161 „A fasizmus végső soron a politikai élet esztétizálására lyukad ki – hangzik Walter
Benjamin klasszikus megfogalmazásában az 1930-as évek közepén. – (…) A politika esztétizálása körüli minden igyekezet egyetlen pontban csúcsosodik ki. Ez a döntő pont a
háború (…) »Fiat ars – pereat mundus«, hirdeti a fasizmus, és mint Marinetti valja, a
háborútól várja a technikával megváltoztatott érzékelés művészi kielégítését. Ez nyilvánvalóan a tökély fokára emelt l’art pour l’art. Az emberiség, amely egykor Homérosznál
az olümposzi istenek szemlélődésének tárgya volt, most magára marat. Önelidegenedése
elérte azt a fokot, hogy saját megsemmisülését elsőrangú esztétikai élvezetként élje át.”
(Walter Benjamin: A műalkotás a technikai sokszorosíthatóság korszakában. In: Uő: Kommentár
és prófécia. Gondolat, 1969. 332–334. p.). Lásd még Peter Reichel: Der schöne Schein des
Dritten Reiches – Faszination und Gewalt des Faschismus. Carl Hanser Verlag, 1991.; Susan
Sontag: Fülbemászó fasizmus. In: Uő: A Szaturnusz jegyében. Cartaphilus Kiadó, 2003. 83–
118. p.; Wolfgang Kraus: Kultúra és hatalom. Európa Könyvkiadó, 1993. 13–34 p.; és 55–91
p.; Carl Friedrich Weizsäcker: A német titanizmus. Európa Könyvkiadó, 1989. 3–24. p.
162 Lásd ehhez Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin. In: Uő: Iszkussztvo utopii. Izd.
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polgár titanizálása pedig világháborúba torkollott. Csakhogy a politika
esztétizálásának már ekkor – az 1930-as években – kialakult egy másfajta,
nem-totalitárius – a liberális polgári demokrácia alapjait érintetlenül hagyó –
amerikai módja, amely az 1929-es gazdasági világválságot követő New Deal
hez kapcsolódott163 és a mediatizálódó kommersz tömegkultúra eszközeivel
igyekezett a hatalomért folytatott demokratikus versengés, a politikai befolyás és a hatalomgyakorlás régi eszköztárát kiegészíteni, illetve megújítani.164
A politika nem-totalitárius esztétizálása ettől kezdve egyre erőteljesebben érvényesült az Egyesült Államokban, majd – „amerikanizálódásuk” mértékében
– fölerősödött az európai demokráciákban is (különösképpen 1968 után –
a fogyasztói társadalomnak a „spektákulum társadalmává”165 és „élménytársadalommá” átalakulásával), hogy végül, a szovjet típusú „második világ”
(az „ellen-világ”) összeomlását követően, a „posztpolitika” globális égisze
alatt elérje a világ szinte összes országát. A posztmodernitás a demokratikus
hatalomgyakorlás kialakult eszközhasználati módjainak, egész nyilvános-

ságának radikális esztétizálását/esztétizálódását hozta magával, miközben
a közgondolkodást kiszolgáltatta az érzelmekre, sejtelmekre, indulatokra
ható élménypolitika pillanatról pillanatra változó hatásának.
A modern demokrácia válságának fő oka – mint arra Bibó István rámutatott – a tömegtársadalom megszületése volt a huszadik század elején. Mert
a tömegtársadalom hozta magával a politikai közösség érzelmeinek „nagymértékű intenziválódását és eltömegesedését”,166 ami leglátványosabban a modern
nacionalizmusban – a nemzeti érzés egzaltációjában – a tömegrajongás, a tömegfuror,
a páni félelelem hisztérikus kitöréseiben és rohamaiban fejeződött ki. Ezek a felfokozott izgalmi állapotok – különösen kiélezett formában az I. világháborútól
kezdődően – olykor egész társadalmakon lettek úrrá; a vak gyűlölet, az irracionális gyanakvás, az előítéletes harag, az alantas irígység által irányított „tömeg” vak és engedelmes eszközzé vált az uralmi elitek kezében; ezért volt
olyan könnyű e társadalmakat a tömegek hiszterizálásával, avagy ilyen-olyan
tömeghisztériák politikai kihasználásával teljességgel irracionális, világ- és
önpusztító vállakozásokba belerántani. A modern politikai fejlődésnek ez
az új, félelmetes jelensége – Bibó szerint – abban áll, hogy egyszeriben „egész
nemzetek életében tűnnek fel és jutnak döntő politikai jelentőséghez olyan lelkiállapotok,
melyek az egyéni neurózisok és hisztériák képét mutatják”167. Természetesen nem
minden átlagosnál hevesebb politikai érzelem, a „ressentiment”-nak nem
minden elszabadulása tekinthető közösségi hisztériának, hanem csak azok
a tartós félelmi állapotok és megrázkódtatások, amelyek a közösség teherbíró
képességet valamiért különösen próbára teszik vagy meghaladják168, amilyenek például forradalmak bukása, idegen megszállás, háborúvesztés nyomán
lépnek fel, „amelyekben állandósul az összeesküvésektől, forradalomtól,
megtámadástól való félelem”, a félelmi frusztráció pedig „vélt vagy valódi
politikai ellenfelek heves üldöztetésében”169 nyilvánul meg.

Hudozsesztvennij Zsurnal, 2003. 19–147 p.; Igor Golomstok: Totalitarnoje iszkussztvo.
Galart, Moszkva, 1994.; A. I. Morozov: Konyec utopii. Galart, Moszkva, 1995.
163 Lásd ehhez a liberális kapitalizmus rendszerválságára adott kétféle – európai és
amerikai, közelebbről: fasiszta és „new deal”-es – politikai „rendszer-válasz” tanulságos
összevetését Vajda Mihály kritikai marxista korszakából. Az 1960-as évek végén született
mű, amely csak 1995-ben látott először teljes terjedelmében napvilágot Magyarországon,
a harmadik évezred első évtizedének végén megfakult politikatörténeti olvasmányból
újra a napi aktuálisú politikai alternatívák izgalmas elemzésévé vált: Vajda Mihály: A fasizmusról (Politikai-szociológiai tanulmány). Osiris, 1995. 76–113. p.
164 Mivel a nagy gazdasági világválság utáni Egyesült Államokban – a nagy mérvű elszegényedés és a bűnözés drasztikus emelkedése következtében – komoly fogadókészség
mutatkozott az amerikai agrármozgalmakban egyébként is erős történeti gyökerekkel rendelkező populizmusra a kiszolgáltatott helyzetbe került, frusztrált középrétegeknél (bizonyos mértékű populizmus maga Roosevelt elnök politizálásában is tetten érhető), nehéz
megítélni, mekkora esély volt, egy olyan típusú populizmus hatalomra jutására, mint
a maga korában rendkívül népszerű, az Egyesült Államok elnökségére sem esélytelenül
pályázó Huey Pierce Long radikális, gyakran „fasisztaként” aposztrofált populizmusa, aki
Louisiana kormányzójaként valóságos hadjáratot indított a bűnözés ellen, a szegénységet
pedig – a „share our wealth” követelésében összefoglalható politikai program jegyében –
a gazdagokra és a nagytőkére kivetett adókkal kívánta felszámolni, diktatorikus személyi
hatalmat épített ki, további politikai felemelkedését pedig csak az ellene 1935-ben elkövetett merénylet állította meg.
165 Lásd erről mindenekelőtt Guy Debord-nak, az 1968-as párizsi diáklázadás egyik
kulcsfigurájának először 1967-ben kiadott, nagy hatású könyvét Guy Debord: A spektákulum társadalma. Balassi Kiadó – BAE Tartóshullám, 2006.; Uő: Kommentárok a spektákulum
társadalmához. Trafó – Kortárs Művészetek Háza, 2008.

166 Bibó István: Az európai egyensúlyról és békéről. In: Uő: Válogatott tanulmányok. Első
kötet, Magvető Könyvkiadó, 1986. 373. p.
167

Uo.

168 A megrázkódtatás okai – írja Bibó – igen sokfélék lehetnek: „a megrázkódtatás
váratlan és nagy volta, a belőle adódó szenvedés megérdemeletlensége, igazságtalansága
vagy aránytalansága, a belőle származó problémák súlyossága, a közösség éretlen kamaszlelkülete, megelőző, félrevezető történelmi tapasztalatok, melyek túl nagy reményeket
vagy alaptalan optimizmust plántáltak el a közösségben stb. stb.” (I. m. 377. p.)
169 I. m. 374. p.
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a demokratát mindenekelőtt az teszi, hogy nem fél. Természetesen nem
éjjeli erdőben eltévedve, vagy a meghibásodott repülőgépen ülve nem fél,
hanem a politikai ellenféltől nem fél. És ha minél nagyobb az ilyen értelemben rettenthetetlen demokraták száma egy társadalom életének valamely
válságos időszakban, annál bizonyosabb, hogy a legrosszabb – a Nagy Félelem – nem fog bekövetkezni.
Ferrero a Nagy Félelmet afféle apokaliptikus szörnynek festi le, „amely
a forradalmi apokalipszis tengeréből emelkedik ki (…) A forradalom drámájának láthatatlan alakja, a nagy félelem játssza majd a főszerepet egészen
1814-ig, és ez kötelez majd minden nemzedéket, hogy egymás nyakának
essék, véres hallucinációk elkeseredett delíriumába lökve a másikat. Durván
tűnik majd el, egyfajta csoda révén 1814-ben, és a rákövetkező nemzedékek, amelyek a rend és a béke idején váltak felnőtté, elfeledkeznek majd
róla, és nem is tudják majd elképzelni láthatatlan és szörnyű jelenlétét,
és többé már semmit sem értenek meg ebből a nagy drámából, melynek
– mivel főszereplőjét elveszítette – semmiféle jelentősége nem lesz.”172

A politikai közösség érzelmeinek nagymértékű intenziválódására és eltömegesedésére történetileg alighanem a francia forradalomban került először
sor, éspedig akkor, amikor az egyre erőszakosabb események és végletesebb
indulatak forgatagában megképződött az a tartós félelmi állapot, amelyet
a kortársak Nagy Félelemnek (Grand Peur) neveztek, e Nagy Félelem pedig át nem nőtt a Nagy Megfélemlítésbe, vagyis a Nagy Terrorba. Aligha
véletlen, hogy ezt a tömeges, az egész korabeli Franciaországot hatalmába
kerítő félelmi hisztériát – mindenki félelmét mindenkitől – az a Guglielmo
Ferrero jellemezte a francia forradalom legfontosabb újdonságaként, akit a
fiatal Bibó István szellemi mestereként tisztelt, olyannyira, hogy – a fentebb
a politikai hisztéria kapcsán idézett – Az európai egyensúlyról és békéről című
munkáját is az ő emlékének ajánlotta.
Ferrero szerint a modern történelemben az első „nagy félelem”, az
1789. július 14-én bekövetkezett kataklizmára – a francia forradalom apokaliptikus eseményére – adott válasz volt, amely néhány nap alatt futott
végig egész Franciaországon: „Nagyokat és közrendűeket, gazdagokat és
szegényeket, tudósokat és tudatlanokat, mindenkit ugyanaz a rémület ragad
magával, most hogy már nincs törvény, senkinek semmire sincs garanciája,
most hogy már minden lehetséges (…) S ha a tömegek egy nem létező
arisztokratikus összeesküvéstől félnek, amely brigantikat és képzeletbeli
csapatokat mozgósít, akkor az arisztokrácia kezd egy olyan veszély elől menekülni, amely még nem is létezik, és amelyet ez a menekülés teremt majd meg.”170
Ferrero láthatóan arról az „önbeteljesítő” félelemről beszél itt, amely maga
hozza létre és növeszti nagyra azt a rosszat, aminek elképzelt bekövetkezése
a félelmi reakciót kiváltotta. Nem hiába választotta a francia forradalomról
írt könyve mottójául John Haycraft Ingmar Bergman emlékezetes szavait:
„A félelem hozza létre azt, amitől félünk.”171 Ez az „önbeteljesítő” félelem,
amely hozzájárul annak bekövetkezéséhez, aminek bekövetkezésétől fél,
minden társadalmi hisztéria lényeges komponense, amely az épületes – és
sajnos agyonidézett – épületes bibói mondat értelmére is rávilágít, miszerint
170 Guglielmo Ferrero: A hatalom. A legitimitás elvei a történelemben. Kairosz Kiadó, 2001.
113. p. (Járai Judit fordítása).
171 In: John Haycraft: A francia forradalom nyomában. Secker & Warburg, London – Budapest, 1989.

172 I. m. 113–114. p. Patrice Gueniffey alapvető munkájában az 1789 és 1793 közötti
forradalmi erőszak összes áldozatainak számát – az addigi kutatások eredményeinek kritikai összesítése alapján – legkevesebb 200 ezer, maximum 300 ezer főre becsüli, ami – ha
1790-ben Franciaország lélekszáma 28 millió fő volt – nagyjából a teljes lakosság 1%-ának
felel meg. Megjegyzi azonban, hogy az idő előtti és az erőszakos halállal szemben megnyilvánuló nagyfokú közömbösség (beleértve a forradalmi időszak legborzalmasabb utcai
kilengéseit és rémtetteit is) nemcsak a hisztérikus állapottal együttjáró beszámíthatatlanságból, hanem az erőszakos halál hétköznapiságából is fakadt. Csak a Harmincéves Háborútól a spanyol örökösödési háborúig eltelt időszakban (1618-tól 1713-ig) lezajlott kisebb-nagyobb háborúk – Charles Tilly számításai szerint – négy és fél millió európai életébe
kerültek. És akkor még nem beszéltünk az egymást követő nagy járványok és nagy éhínségek áldozatairól: csak a legutolsó nagy éhínségben (1693–1694-ben) a francia lakosság
10%-a lelte halálát. (Patrice Gueniffey: Terreur – Essai sur la violance révolutionnaire 1789–
1794. Arthéme Fayard, 2000.) Vö. a számos kutató szerint az 1789-es Nagy Francia Forradalom politikai logikáját huszadik századi technikai-szervezési eszközökkel és az orosz
birodalmi-etatista hagyomány szellemében követő-utánzó 1917-es orosz forradalomból
kinőtt „Nagy Terror” (’Bolsoj Terror’) korszakáról szóló könyvtárnyi irodalomból az
elsődleges forrásokat felhasználó legújabb publikációkkal: Ljubjanka. Sztalin i Glavnoje
Upravlenyije Goszbezopasznosztyi 1937–1938. Szerk. V. N. Hvusztov, V. P. Naumov, N. Sz.
Plotnyikov). Rosszija XX Vek. Dokumenti. Moszkva, 2004.; A. G. Tyepljakova: Masina
Terrora: OGPU–NKVD Szibiri v 1929–1941 gg. Hronograf, Moszkva, 2008.; Mark Junger
– Gennagyij Bordjukov – Rolf Binner: Vertikal Bolsovo Terrora – Isztorija operacii po prikazu
NKVD N° 00447. Hronograf, Moszkva, 2008. A nagy terror áldozatainak számáról lásd
Szilágyi Ákos: Számbeszéd. In: A Gulag – a szovjet táborrendszer története. Szerk. Krausz
Tamás. Pannonica Kiadó, 2001. 162–191. p.
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A terror – mint ismeretes – szó szerint azt jelenti, hogy félelem. Terrorizálni
valakit (olykor egy egész társadalmat vagy társadalmi csoportot) nem más,
mint valamilyen, az illetőt (vagy a közösséget) létében fenyegető erőszakos
következmény kilátásba helyezésével megfélemlíteni és ezáltal elérni, hogy az
illető megtegyen vagy ne tegyen meg valamit. A terrorban mindig jelen van
a prevenció és a zsarolás mozzanata. A politikában általában akkor kerül
elő, amikor a politikai hatalom birtokosai vagy ostromlói az időből vagy az
erőből fogytak ki, esetleg – politikai értelemben – eleve gyengének „születtek”, de eszmei okokból vagy bírvágytól hajtva fanatikusan ragaszkodnak
a hatalomhoz, miközben előre nem látott akadályokkal, erős társadalmi
ellenállással, saját politikai híveik elfordulásával vagy ellenállásával találják
szembe magukat, és a felmerülő akadályokat és ellenállást erőszakalmazás,
erőszakkal való fenyegetés, egyszóval háború és terror nélkül nem volnának
képesek leküzdeni és megtörni.
A szervezett (vagy mintha-spontán) forradalmi terror mint a félelemmel történő kormányzás egyik, majd egyre fontosabb eszköze
1792-től jelent meg a francia forradalomban, tehát még a girondisták és
a jakobinusok közös politikai uralma idején. Mint egyik szónoklatában
a Tuileriákra mutatva a girondista Vergniaud kiáltott fel: „A borzalom és a
terror (l’épouvante et la terreur) egykor ebből a palotából kelt útjára a zsarnokság nevében, hát akkor most a törvény nevében térjen oda vissza.”173
1792 szeptemberében, amikor a radikálisok által irányított utca betör
a börtönökbe és szabályosan lemészárolja az összes foglyot – arisztokratákat és nem-arisztokratákat egyaránt – mintegy nyomatékot adott
a királyhoz intézett ultimatív fenyegetésnek: ha a király nem váltja le a
kormányt, akkor jön a népfelkelés. Ez a „ha…, akkor” szerkezet minden
terrorisztikus – valamilyen „sokkal rosszabb” kilátásba helyezésével a „kisebb rosszba” való beletörődést kizsaroló – politizálásban fölfedezhető.
Magának a közvetlen erőszaknak ez a véres kitörése, amely „szeptemberi mészárlások” néven vonult a francia forradalom történetébe, maga is
a „ha…, akkor” szerkezetet valósította meg, csak nem az ultimatív verbális
követelések, hanem a még ultimatívabb tettek nyelvén: ha valaki nem okul
a szeptemberi utca „kis erőszakából”, ebből a kis ízelítőből, ha tehát nem
hunyászkodik meg, szembeszegül, nem ad fel minden ellenállást, akkor
kaphat „nagy erőszakot” is. Az utcai erőszak célja mindenesetre a félelem-

keltés és a politikai ellenfél/ellenség félelemben tartása volt: visszatartani az
„árulók hadát” bármilyen ellenállástól vagy engedetlenségtől: „moccanni se
merjetek, különben végetek van!” És mivel a megfélemlítés hatásos, mivel
a társadalom megfenyegetett elemei valóban moccanni sem mernek, csakugyan végük is van, hiszen most már azt csinálnak velük, amit akarnak és
csinálnak is, mivel éppen ezzel veszi kezdetét a megfélemlítők paranoid
félelme, amely a potenciális ellenségekkel való teljes leszámolásban jut csak
nyugvópontra. Potenciálisan azonban mindenki ellenség, aki él, beleértve
a forrradalmi leszámolások, a permanens tisztogatások kezdeményezőit és
végrehajtóit is. A terror leállíthatatlan, s végül maguk a terror meghirdetői
ellen forduló gépezetét a Nagy Félelem működteti, az a tartós félelmi hisztéria, amely – radikalizálódásának fokától függően – minden forradalomban
megjelenik a forradalom külső és belső ellenségeivel szemben, amelyek
köre egyre tágul és végül már mindenkit magában foglal, aki él.
Jean Paul Marat, a terror első teoretikusa és egyben politikai technológusa
is, világosan látja, hogy terror előfeltétele a tömegek folytonos hisztérikus állapotban
tartása, ami a félelemkeltés állandó fokozását követeli meg. Egyre nagyobb
dózisokkal lehet csak fenntartani a megfelelő félelmi állapotot. Marat 1789.
július 14-én még úgy gondolja, hogy elég 4 fejet lenyisszantani ahhoz, hogy
a király megijedjen és elfogadja az Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozatát;
fél évvel később már azt mondja, hogy „500-600 fej levágása biztosíthatja
a nyugalmat, a szabadságot és a boldogságot”; 1790 decemberében így ír: „Hat
hónappal ezelőtt 500-600 fej levágása elegendő lett volna (…) ma talán 5-6
ezer fejet kell már levágni; de még ha 20 ezret kellene is, egyetlen percig sem
szabad habozni. Ha nem előzitek meg ellenségeiteket, akkor azok fognak
vadállati kegyetlenséggel végezni veletek”.174
A terrorral való megfélemlítés eredete, a megfélemlítők nagy félelme,
pontosabban hisztérikus félelme (alaptalan félelme) mindentől és mindenkitől (még önmaguktól is, még önmaguk is gyanúsak önmaguknak és legegzaltáltabb pillanataikban ez a félelem odáig mehet, hogy legszívesebben

173

Idézi: M. Odesszkij – D. Feldman: Poetika terrora. Moszkva, 1997. 42. p.

174 Idézi: M. Odesszkij – D. Feldman: Poetika terrora. Moszkva, 1997. 48. p. Vö. Marat
válogatott írásai. Hungária Könyvkiadó N. V. 1950. Lásd még: Julien Tierçot Prazdnyesztva i Pesznyi
Francuzszkoj Revoljucii. Izd. Parusz, Petrográd, 1917.; Mona Ozouf: La fête révolutionnaire
1789–1799. Gallimard, 1976.; Ludassy Mária: Moralisták és terroristák. Kozmosz Könyvek, 1987. Uő: Az ész államáig és tovább… Magvető Kiadó, 1979.; Tamara Kondratyeva:
Bolseviki-jakobinci i prizrak Termidora. Moszkva, Izd-vo Ipol, 1993.; Fehér Ferenc: A megfagyott forradalom. Értekezés a jakobinizmusról. Cserépfalvi Kiadó – Magvető Kiadó, 1992.
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még önmagukat is lenyakaztatnák). Guglielmo Ferrero utolsó könyvében,
A hatalomban nagy ívű történelemfilozófai esszében foglalkozik a félelemmel. A könyvnek A forradalmi apokalipszis első napja: 1789. július 14. című
VIII. fejezetében a Nagy Félelem kapcsán a szentimentális moralista terrorista paradoxonát így vázolja föl: „Az a Marat, aki újságjában mindennap
kétszázezer fejet követelt, nem volt képes elviselni egy állat megkínzásának
látványát. Az ellentmondás bizarrnak tűnik, és kora filozófiájának értelmetlen kiméráinak tulajdonítható. Ám a magyarázat egyszerű: Marat szenvedett attól, ha egy kutyát megkínoztak, hiszen a kutya nem keltett benne
félelmet; amikor kétszázezer fejet követelt, egy félelemtől megőrült ember
volt, aki reggeltől estig és estétől reggelig reszketett attól, hogy bebörtönzik,
megyilkolják ellenségei, akiket meg akart semmisíteni.”175
A zaklatottság, a pattanásig feszült érzelmek és indulatok, a hisztérikus
jelenetek, véres kilengések, lincselések jellemzik a hisztérikus utcai tömeg
állapotát. Ez az érzület tartja mozgásban a tömeget, teszi érzelmileg uralhatóvá és irányíthatóvá azok számára, akik nem valamiféle mágikus erő,
rendkívüli szónoki képesség folytán képesek a tömeg mozgatására, hanem
mert jó idomárok módjára ösztönösen rendelkeznek az ehhez szükséges
manipulátori készségekkel, vagy mert birtokában vannak a tömegmoz-

gatáshoz szükséges hatalomtechnológiai szaktudásnak és a hatalomgépezet
hatékony működtetéséhez elengedhetetlen szakemberi és engedelmes
pretoriánus gárdának. A társadalompszichológiai és nem statisztikai értelemben vett tömeg, amelyet Sören Kierkegaard egy helyütt „nagy gyávaságnak” nevez, a modern politikai tömeg, amely hisztérikusan szerelmes idomárába (ami persze egyáltalán nincs ellentmondásban azzal, hogy
a következő pillanatban kész ízekre szedni), éppily hisztérikusan gyűlöl
mindent és mindenkit, akire ez a Nagy Idomár, akit – Dosztojevszkij
nyomán – nevezhetünk Nagy Inkvizítornak is, rámutat. A tömeg mint
önkívületi állapot, nem isteni, hanem démonikus jellegű; nem fölfelé húzza-ragadja, hanem az ösztönök alvilágba rántja le a tömegben feloldódó,
önmagát elvesztő embert; nem a személyes tudat különös-aktív kitágulása
következik be ebben az állapotban, hanem teljes kihunyása, egyfajta rövidzárlat; a tömeg nem a hősi entuziazmus önfeláldozó, extatikus tetteiről
ismerszik meg, hanem a beszámíthatatlanná vált, az önmagából kivetkőzött, csordaszintre degradálódott, „önként, kéjjel gyilkoló” ember alávalóságáról, szégyentelenségéről, vérszomjáról, alattomosságáról. A tömeg
azonban – és épp mert tömeg – nem tekinthető jogi, erkölcsi vagy akár
politikai szubjektumnak, s ugyanezért nem tehető felelőssé tetteiért sem.
A felelősség minden esetben azokat terheli, akik nem megtörni igyekeznek
a modern fegyelmi társadalom elkerülhetetlen eltömegesítő tendenciáit,
akik nem az egyének autonómiavesztése, barbarizálódása, a tömegkultúra –
Alfred Jarry Übüjének nagyszerű szójátékát idézve – „agytalanító gépezete”
ellenében tevékenykednek az élet minden területén, különösképpen azonban a politikában, hanem ellenkezőleg: mindent elkövetnek az eltömegesítő
tendenciák megerősítésért, rátelepednek a modern társadalom tömeges
struktúráira és haszonélvezőivé válnak annak az „agytalanodási” folyamatnak, amely újra meg újra elkerülhetetlenül katasztrófába – és értelemszerűen – tömeggyilkosságba torkollik. Pszichológiai értelemben bármely
társadalomban létrejöhet a tömeggé válás démonikus önkívületi állapota,
de az egész társadalmat meghatározó mindennapi jelenséggé az eltömegesedés – a tömegszerű viselkedés- és gondolkodásmód – csak a modern ipari
társadalomban válik. Épp ezért jelenti a legnagyobb, és társadalmi következményeit tekintve legveszedelmesebb kísértést ebben a társadalomban
a politika számára az önálló akarattal nem rendelkező, képlékeny, tésztaként gyúrható-dagasztható tömeg (beleértve természetesen e veszedelembe
az irányított-idomított tömeg olykori elszabadulását is). Éppen a félelem

175 Guglielmo Ferrero: A hatalom. A legitimitás elvei a történelemben. Kairosz Kiadó, 2001.
127. p. (Járai Judit fordítása). Ferrero szerint a jakobinusok félelemből és nem elvi okokból ontottak annyi vért; az elvre, méghozzá valamilyen abszolút elvre, már-már vallási
abszolútumra azért volt szükségük, hogy ezt a mértéktelen félelemből eredő mértéktelen vérontást igazolhassák maguk előtt: „ezek a félelemtől reszkető szerencsétlenek
minél inkább vérengzők voltak, annál inkább szükségük volt arra, hogy elveikben mint
abszolútumban higgyenek. Egyedül az abszolútum menthette fel őket önmaguk előtt,
és táplálhatta reménytelen energiájukat. A jakobinusok nem azért ontottak annyi vért,
mert hittek a nép szuverenitásában, mint vallásos igazságban; arra kényszerítették magukat, hogy higgyenek a nép szuverenitásában, úgy, mint egy vallásos igazságban, mert
hiszen a félelem sok vért ontatott velük.” (I. m. 127. p.) Albert Camus A lázadó emberben
– bár nem a félelemből, hanem az abszolút erényből eredezteti a terrort – hasonlóképpen
mutatja be Marat hisztériáját: „»Elvitatják tőlem az emberbarát címet! – kiált fel, más
stílusban Marat. – Ó micsoda igazságtalanság! Ki nem látja, hogy kevés fejet akarok levágni, hogy sokat megmentsek?« – idézi Camus és az idézetet így kommentálja: – Keveset;
egy frakcióét? De Marat, utolsó számítgatásait végezve, kétszázhatvanezer fejet követelt.
E művelet terápiás jellegét meglehetősen lejáratta, amikor így üvöltött a mészárláskor:
»Forró vassal süssetek rá bélyeget, vágjátok le a hüvelykujját, tépjétek ki a nyelvét!« Az
emberbarát a végtelenségig ismételgetve önmagát, éjt nappallá téve írt a gyilkolásról, mely
nélkül nincs teremtés.” (Albert Camus: A lázadó ember. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1992.
152. p. – Fázsy Anikó fordítása)  
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iktatja ki a modern társadalomból az autonómia, az egyéni mérlegelés és
belátás, a tömegességgel szembeni védekezés és ellenállás utolsó csíráit is.
A jakobinus diktatúra vagy a huszadik századi totalitárius államok terror
gépezetét működtető permanens félelmi hisztéria is elsősorban a társadalom
totális eltömegesítését, illetve az eltömegesedés tendenciáinak ad absurdum
vitelét biztosította.

vázlatában ezt írja: „Ha valamely társadalmi közösség értékrendszere összeomlik,
akkor e közösség legtöbbször már nem képes anyagi, kognitív és érzelmi elkötelezettségeit teljesíteni. Ez érvényes a központi és egyéni értékrendszerekre egyaránt. A középkori rendszer összeomlása egyszersmind a gazdasági összeomlást jelentette
Európa parasztrétegei számára, a különböző értékrendszerek jelenlegi harca pedig többnyire a gazdaság területén zajlik, tehát mint a kapitalisztikus
rendszer kudarca jelenik meg. Ahol a bizonyosság elvész, ott óhatatlanul szorongás
lép fel, annál is inkább, mivel ezáltal a szadisztikus ösztönök, amelyeknek
egy szilárd felépítésű rendszerben (pl. a kapitalista rendszerben) szabályozott lefolyásuk volt, felduzzadnak és járulékosan szorongást idéznek elő.
Röviden, az egyén az értékmegvonás, tehát az Én-beszűkülés állapotába kerül,
s ezáltal a pánik felé tart. Ha a pánik vagy csak az előpánik ilyen állapota
lép fel, akkor ennek két következménye van: a) A tömeg vagy az egyén a
tömegben egy vezető után néz, aki a pánik ezen állapotából kivezethetné.
b) E vezetésnek minden elszenvedett kár rendbehozását kell elérnie. Itt egy fontos
jelenségre kell utalnunk. A rendbehozással a kárvallott ember nem sokra megy. Inkább
egyfajta érzelmi »felsőbb kielégülést« (Superbefriedigung) keres, miáltal visszafojtott
szadisztikus ösztöneit immáron kielégítheti. Egyenesen a felsőbb kielégülés szabályáról beszélhetünk, amely minden forradalmi történésben mérvadó szerepet játszik.
E szadisztikus felsőbb kielégülések szinte teljes mértékben a »győzelemre« irányulnak,
mégpedig a biztos győzelemre. Ha például gazdasági vagy társadalmi nyomás révén,
melynek eredete az ember számára felderíthetetlen, azaz szinte mitikus alakot ölt (a
konjunktúra mítosza) az elő-pánik állapota lép fel, akkor óhatatlanul elkezdődik a
baj okozójának keresése. És mivel minden értékvesztés, tehát minden Én-beszűkülés
az ismeretlen Non-Énből indul ki, ezért különösképpen az »idegent« bélyegzik meg
mint minden kár okozóját; »ellenséggé« válik, és a meglincselések, pogromok stb.
lesznek az így bekövetkező rációvesztés szükségszerű következményei. Nem egyéb
ez, mint visszaesés a mágikus elképzelésekhez, sőt az emberáldozathoz, és a pánikba
esett tömeg megköveteli vezetőjétől, hogy ezen az úton vezesse.”176

A politikai hisztéria természete
Bibótól is tudjuk, hogy mégoly heves megrázkódtatások, súlyos kilengések,
részletekben hisztérikus folyamatok – önmagukban nem képeznek politikai
hisztériát. A politikai hisztéria az egész közösséget – gyakran nemzedékeken át – lázban tartó és a valóságot felperzselő hisztéria, amely mindaddig
tart, amíg az adott probléma reális megoldása meghaladja az adott közösség
teherbíró képességét, s a közösség inkább kitér a probléma elől, vagyis hisztérikusan belemenekül a hamis megoldások illúzióvilágába, amelyet mumusokkal népesít be. Persze, akkor is politikai hisztériával állunk szemben,
ha a hisztérikus gerjedelem egy politikai pártra vagy egy hatalmi tébolyban
szenvedő politikai vezetésre, esetleg a társadalom kisebb-nagyobb csoportjaira korlátozódik. Az ilyen hisztéria olykor éppen a nagy politikai hisztériák
kiindulópontja, gerjesztője. A politikai hisztéria azonban nemcsak az egyéni
neurózisoktól, hanem a mediatizált tömegkultúra kollektív fogyasztói hisztériáitól is különbözik.
A politikai hisztéria kialakulásának Bibó szerint sokféle kiváltó oka lehet:
a megrázkódtatás váratlansága és nagysága; a belőle adódó rossz (szenvedés,
megszégyenülés, veszteség) megérdemeletlensége, igazságtalansága vagy
aránytalansága; a belőle származó problémák súlyossága; a közösség éretlen
kamaszlelkülete; megelőző, félrevezető történeti tapasztalatok, melyek túl
nagy reményeket vagy alaptalan optimizmust plántáltak el a közösségben stb.
stb. A túl nagy megrázkódtatás következménye: gondolkodásmód, érzésmód
megrögzülése és a szándékok megbénulása, melyben a megrázkódtatás emléke, helyesen vagy helytelenül levont tanulsága válik uralkodóvá.
Szinte szó szerint ugyanebben látja a „tébolykiváltó momentumokat”
az Osztrák–Magyar Monarchia utáni európai világállapot egy másik – Bibónál
egy nemzedékkel idősebb – jeles szülötte, Hermann Broch (1885–1951),
aki 1941-ben a princetoni egyetem Office of Public Opinion Research igazgatójának felkérésére a „tömegtébolyszerű jelenségekről” készített elméleti

176 Hermann Broch: Vázlat a tömegtébolyszerű jelenségek elméletéhez. Pro Philosophia füzetek, 1999. 17–18. szám, 144. p. (V. Szabó László fordítása.). A fordítás alapjául szolgáló
eredeti mű: Hermann Broch: Massenwahntheorie. Beiträge zu einer Psychologie der Politik
(1943) Szerk. Paul Michael Lützeler. Frankfurt am Main, 1986, 43–66. p. (Kiemelés
itt is a továbbiakban – Sz.Á.) Vö. Hermann Broch: Massenpsychologie (Schriften aus dem
Nachlaß). Gesammelte Werke 9. Zürich, 1959. Vö. még a szintén kortárs és kulturális
értelemben szintén az összeomlott Osztrák–Magyar Monarchia, vagyis a „birodalom árvájának” (Hugo von Hoffmanstahl) tekinthető Elias Canetti tömegpszichológiai alapművével: Elias Canetti: Tömeg és hatalom. Európa Könyvkiadó, 1991.
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Broch a hipertrófia és a meghasonlottság tébolyformáinak megjelenését szabályosan és megakadályozhatatlanul lefutó pszichikus ciklusként írja
le, melynek azonban megvan a maga törvényszerűsége és ezek ismerete
a ciklust uralhatóvá teszi, ha lefutását megakadályozhatóvá nem is. A „tömegtébolyt” mint megoldandó problémát Broch így vázolja föl: „Egy primitív
ember, aki zsákmányának képét a homokba rajzolja, mielőtt tervszerűen és
céltudatosan elkezdené a vadászatot, egy mágikus felfogásnak megfelelően
cselekszik, ám nem tébolyult; törzsének normáival van összhangban, és
a törzs tébolyultnak tekintené őt, ha nem rajzolna, hiszen ezzel megszegné a normát. Éppen olyan normaszegés volna ez, mint a nem megfelelő
vadászeszközök, pl. egy tompa nyíl használata egy tigris elejtésénél. Az
a felismerés, hogy a rituálé, melynek az a szerepe, hogy biztos kezet kölcsönözzön a vadásznak, csak szubjektíven érvényes, miközben a hegyes nyíl
objektív szükségesség, nos, ez a felismerés a mágikus gondolkodás számára
hozzáférhetetlen marad. Megfordítva, egy fehér embert tébolyultnak tekintenének, ha szükségesnek érezne végrehajtani – mindegy, hogy tompa
vagy hegyes nyíllal vagy modern fegyverrel – egy mágikus rajzoló rituálét.
A szándékok és célok hiánya minden bizonnyal a téboly fontos tünete.
Ám egyedül a célirányultság még nem objektív kritériuma az egészségnek;
a legtöbb tébolyszerű jelenség az olyan beteg típusának velejárója, akinél
a célirányultság és logika dacára realitáselidegenedés állapítható meg. Háborús
ideológiájukon belül a fasiszta államok például teljesen racionálisan és céltudatosan cselekszenek, ám maga ez az ideológia (...) roppant valóságidegen
és a zárt rendszer minden tünetét mutatja. Ha a tébolyult ámokfutásba kezd,
akkor a közösség, amelyben él, csak egyetlen lehetőséget lát arra, hogy megóvja magát tőle: a tébolyultat fizikai erővel kell legyőzni. A lincshordákkal
is csak víztömlőkkel és könnygázzal, vagy ha másként nem megy, fegyveres hatalommal lehet szembenézni; és ez annál is szükségesebb, mivel
a ragály veszélye, mely minden pszichikus magatartásnál főként az elmezavar járványai esetén jelen van, az illető magatartás sikerének arányában
nő. A pszichikus járványok elleni sikeres küzdelmet mindamellett hamarabb kell
elkezdeni, mégpedig a pszichikus ragály veszélyét megelőző intézkedésekkel. Ha
a beteges magatartás egy zárt értékrendszerhez való kötődésből származik,
akkor minden pszichopatológiai gyógymód feladata abban áll, hogy rábírja
a pácienst a valóságidegen zárt rendszer elhagyására és kiszabadítsa azokból a csoportkötődésekből, amelyek vonzása az állandóan fokozódó valóságvesztést eredményezi.
A cél eközben lehetővé tenni a páciens számára, hogy újfent alkalmazkodjék

a valósághoz és beléphessen egy nyílt rendszerbe. Egy ilyen kezelés kivitelezésének klinikai intézkedései természetesen a betegség egyedi esetétől függnek. A tömegpszichológiai jelenségek ezzel szemben sem a gyógyítás, sem
a megelőzés során nem kezelhetők egyedileg. Az egyedi kezelés helyébe
itt az intézkedések sora lép, amelyek nyilvánvalóan politikai természetűek. Olyan intézkedésekről van szó, amelyek tudatosan vagy sem, mindig
fontos szerepet játszottak a politikai életben, amelyeket azonban most a tömegtéboly halmozódó tünetei láttán szükséges összegyűjteni és a »politikai
betegápolás« rendszerének egységébe foglalni.”177
Azt, hogy mit lehet tenni a tömegtéboly elszabadulása ellen – egyebek mellett – és mindmáig érvényesen így összegzi 1941-es vázlatában
Hermann Broch: „A törvényszerű folyamatok ellenében nem lehet küzdeni; ezek szabják meg a történés realitásirányát. Mindamellett teljességgel
lehetségesnek tűnik a történés ellenőrzésének gyakorlata éppen a törvényszerűségek ismerete által. Amennyiben a »pszichikus ciklusok törvényével«
a folyamatok reális struktúrájára ténylegesen fény derül, lehetségessé válhat
a hipertrófia és a meghasonlottság tébolyformái közé eső periódus meghosszabbítása
a megfelelő tömegbefolyás által oly módon, hogy a téboly két pólusa közti ingadozás
hevessége csökken. Megkockáztatható az az állítás, miszerint a normalitás periódusai, amelyek egy nyílt rendszer hatékonyságának felelnek meg, egybeesnek
a humanitáselvek alkalmazásának és alkalmazhatóságának periódusaival, azaz
a demokrácia elveivel. Az irányadó pótlólagos erők feladata tehát egy ilyen
állapot létrehozása lenne (persze a pótlólagos kielégülés szabályának figyelembevételével).”178
Innen nézve mindaz, amit e könyvben a permanens értékválságba került,
megrendült, szorongó, a kihívásokra, bajokra, problémákra hipetrofikus
érzékenységgel reagáló magyar társadalmat tíz éve fogva tartó „hideg polgárháború” címszava alatt tárgyalok – a társadalmi hisztéria kitörései, a tö
megtéboly elegyes megnyilvánulásai – kevésbé fatális megvilágításba kerülnek, éspedig azért, mert bármily rosszul, bármily kevéssé hatékonyan,
akadozva működik is, Magyarországon egyelőre mégiscsak demokrácia van,
a társadalmi és politikai berendezkedés nyitott vagy nyílt, és a humanitáselv
az egész rendszer szintjén normatív értelemben érvényesül. Alighanem ez az oka
annak, hogy a gomolygó társadalmi hisztéria, a tömegtéboly halmozódó
177 I. m. 145. p.
178
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kitörései ellenére Magyarország mindmáig a társadalmi normalitás korszakát éli, és mindazok a válságtünetek, amelyeket sokan és előszeretettel
tulajdonítanak magának a demokráciának, a rendszer nyíltságának vagy
a humanitáselv jogi alkalmazásának, valójában a magyar társadalom mélyreható életválságának megnyilvánulásai, amelyeknek katasztrófába futásától
éppen a rendszer „normalitása” – a demokrácia, a nyílt rendszer, a humanitáselv – védelmezte meg idáig az országot a hipertrófia és a meghasonlottság
tébolyformái közé eső periódus elnyújtásával. Ebből természetesen nem
következik, hogy egy fiatal demokráciát – példul hirtelen támadt és nagyon
gyorsan elmélyülő társadalmi-gazdasági válság esetén, mikor nem marad
idő a szóban forgó periódus elnyújtására – nem roppanthat össze az éppily
hirtelen elszabadult és politikailag meglovagolt tömegtéboly.

és aránytalan volta.”180 „A közösségi hisztéria az egész közösség állapota, s hiába
választjuk el a hisztéria látható hordozóit, ha közben a hisztéria feltételei
és alaphelyzetei megmaradnak: a hisztéria kezdetén álló megrázkódtatások nem
oldódnak fel, a hisztéria lényegét kitevő hamis helyzet nem oldódik meg.”181 Noha
egy-egy közösségi hisztéria az egyéni lelki állapotok együttes hatásából alakul ki, de gyakran több nemzedéken keresztül zajlik. „A közösségi hisztéria
természetesen kitermel egy vak, ádáz és korlátolt emberfajtát, mely elsősorban fogja elhinni és hangoztatni a hisztériára jellemző öncsaló ostobaságokat, kitermeli a hisztéria haszonélvezőit, akik a hisztéria hullámainak
a legfelületén úszkálnak, és belőle élnek, és kitermeli a hisztéria gengsztereit
és hóhérlegényeit.”182
A kérdés kezdettől fogva mindmáig az, hogyan védekezhet a racionális
és mindent racionalizáló (bár persze nem sterilen érzelemmentes) demokrácia azokkal a politikai csoportokkal szemben, amelyek úgy akarják megszerezni és megtartani a hatalmat, hogy irracionális síkra viszik át a modern
társadalom ellentmondásait és megrázkódtatásait. Az „átvitelnek” éppen
a hisztérikus állapot létrehozása a legkézenfekvőbb módja, ha egyszer adva
vannak hozzá az új eszközök (totális médiumok) és az új társadalmi matéria
(a tömegérzület). A hisztérikus állapotba került közösség eszméletét veszti,
se lát, se hall. Valósággal megvakul, épp ezért olyan vezetőt akar, akit vakon
követhet.
A politikai (és transzpolitikai) hisztériának két, egymást feltételező ös�szetevője: a közösség halálfélelmi hisztériája (a képzelt közösség – nemzet, nép,
faj, civilizáció stb. – félelme, szorongása attól, hogy végpusztulás vár rá, ha
a Gonoszt, a Bajkeverőt, a Pharmakoszt nem pusztítják el) és a közösség
szerelmi hisztériája, mely a képzelt közösség vezetője, a halált (a Gonoszt)
eltipró Szotér (Megváltó) körül képződik meg (amely az eltömegesedett
individuum önmagától és a ráruházott szabadságtól és felelősségtől való
félelméből fakad, de nem a levegőégben vagy a harcmezőn, hanem az állami
tömegkultúra piacterében, ahol a reklámozott politikai eszmék és sztárolt
politikai hősök képei forgalomba kerülnek.
A közösségi hisztéria mind régi modern, mind mai – szimulált – változatának e két közös összetevőjét lényeglátó tömörséggel foglalja ös�-

A nagy közösségi hisztériák két állandó komponense
Gazdasági tényezők és hatalmi tényezők, ilyen-olyan erők és érdekek harca
helyett „politikai lelkiállapotokkal” – félelmekkel, bizonytalanságérzetekkel,
indulatokkal – magyarázni egy társadalom egyensúlyának megbillenését, erkölcsi felbomlását, gazdasági hanyatlását, nem feltétlenül a politika „elpszichologizálását” jelenti. Különösen nem egyéni lelki zavarokra, hisztériákra,
tébolyokra való visszavezetését annak, ami történt vagy történik. Ez – mint
arra Bibó István is utal idézett tanulmányában – nem a politika elpszichologizálása, különösképpen nem kóros politikai és társadalmi jelenségek
egyes politikusok kóros „lelki alkatából” való levezetése, az illető politikus
klinikai stigmatizálásának feltett szándékával (tébolyult, futóbolond, félnótás, neurotikus, elmebeteg stb.): „Mindeme személyek lelkivilágának, akik
a közösség hisztérikus megnyilvánulásait akár politikai cselekvéssel, akár
egyszerű elfogadással és helyesléssel kialakítják, a közösségi politikai állásfoglalás
gyakran csupán egy területe, s maguk személy szerint lehetnek igen ép lelkű,
egészséges és szimpatikus emberek.”179 „Az igazi, nagy közösségi hisztéria
azonban az – írja Bibó –, amikor együtt vannak annak összes jellegzetes
tüntetei: a közösségnek a realitásoktól való elrugaszkodása, az élet által feladott problémák megoldására való képtelensége, az önértékelés bizonytalan
és túlméretezett volta és a környező világ behatásaira adott reakciók irreális
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sze az irredenta nacionalizmus magyarnótája: „Ezer esztendeje annak,
/ Hogy a magyarok itt laknak,/ Most akarják, most akarják kiirtani/ De az
Isten, a Jó Isten nem engedi.” Előbb rettenetesen félni kell valamitől (valakitől), hogy utóbb rettenetesen, már-már fogcsattogtatva gyűlölni
és szeretni lehessen. Gyűlölni azokat, akik életünkre törnek és szeretni, imádni a vezért, a szabadító hőst, aki kiment a végveszedelemből.
A Megmentő azonban nem a mennybéli Jóisten, hanem ikonja, felkent
papja és királya itt, a földön. A Cselvető Gonosz képében megszemélyesített végpusztulástól való rettegés átcsap a Szabadító Hősbe vetett szerelmi
rajongásba, amely a valóság racionalista és mágikus konstrukciója közötti
minden különbséget elmos, legalábbis a hisztérikus állapot – többnyire katasztrofális kimenetelű – szertefoszlásáig. A hisztérikus emberrel nemcsak
a magánéletben, a politikában sem lehet racionális diskurzust folytatni. Te
érveket keresel, ő meg a véredet szomjúhozza. Te okoskodsz, ő meg hisz.
Hiszi, mert hihetetlen. Két külön világban éltek. Te azt mondod neki:
„érkezz meg a valóságba, érkezz meg saját jelenedbe!”, ő meg azt válaszolja:
„utazz el innen, amíg nem késő, húzz el, ha nem tudsz a Hazával – velünk
együtt – álmodni!”.
Az extatikus kétségbeesés és az extatikus rajongás varázskörei egymásból bonatkoznak ki, egymásból táplálkoznak, egymást éltetik. Már a régi
politikai hisztéria fenntartása is komoly propaganda-apparátust és médiaerőfeszítést követelt, de a mediatizált politika, a látványosságállam, a műsorpárt, egyszóval a telekrácia korában szinte napról napra, óráról órára, esetről
esetre, helyzetről helyzetre kell előállítani a hisztérikus állapotot: a médiahisztériát. Újra meg újra be kell indítani az áramkört, különben a hisztérikus
állapot média-visszfénye szertefoszlik, a kívánt hatással (nyomásgyakorlás,
megfélelemlítés, zsarolás stb.) egyetemben.

közök mutatnak kóros elváltozást, hanem a hatások és következmények
kórosak, amennyiben a politikai közösség – magát jobboldaliként azonosító
– részének a választási vereségre adott reakciói irreálisak és aránytalanok,
önértékelése bizonytalan és túlméretezett és az élet által számára feladott
problémák megoldása helyett ál-problémákat konstruál és hamis megoldásokba hajszolja bele magát.
De csakugyan politikai hisztéria-e az, ami 2002-től kezdődően kialakult
Magyarországon? Lehetségesek-e egyáltalán politikai hisztériák a transzpolitika, a spektákulum társadalma, a theatrokrácia (karzatdemokrácia/nézői
demokrácia) vagy telekrácia korában? Nem üresedett-e ki ehhez túlságosan is a modern képviseleti demokrácia? Nem más típusú hisztériával állunk-e itt és most szemben? Azzal, ami a fogyasztói piacon jön létre, amivel
a tömegkultúra sztárjait veszik körül és amely éppoly gyorsan szertefoszlik,
ahogyan megképződött? Hiszen hisztéria sokféle van. A középkori boszorkányüldözés is a társadalmi hisztéria jellegzetes vonásait mutatja, mégsem
nevezhető politikai hisztériának (hacsak nem átvitt értelemben, ahogyan
a politikai retorikában használatos a kifejezés). A modern forradalmak menete során már gyakrabban találkozunk a politikai hisztéria jelenségével.
A hisztériával mint politikai eszközzel és a hisztériával mint a radikálisan
hangolt politikai érzület véres és irracionális tettekben kulmináló elszabadulásával. A politikai hisztéria mindenképpen félelmi hisztéria. Félelmet kelteni
a társadalomban, egyes társadalmi csoportokban nem más, mint hiszterizálni
őket. A társadalom megosztásával megjelenik az egymástól való félelem,
a nagy frusztráció, amelyben a pánikreakció és az agresszió válik a tömeges viselkedés átfogó érzelmi sémáivá. A megfélemlített – legalábbis amíg
a demokratikus rendszer áll – egyetlen módon viszonozhatja agresszióval
a vélt és valóságos agressziót, a szavazófülkében, amikor beikszeli a jelölt
nevét és dühödten megfélemlítői ellen szavaz.
Mi lehetett az oka a politikai lelkiállapot egyre fokozódó és a választási
kampányban tetőző hisztérikus elváltozásának 1998 vége és 2002 tavasza
között Magyarországon? Mennyiben felel meg a kialakult állapot a politikai
hisztéria – immár klasszikusnak mondható – Bibó István-i leírásának? Úgy
is fogalmazhatnék: volt-e valamilyen tárgyi alapja annak a hamis helyzetnek,
amelyet a totális kampány mediatizált („veszélyben a haza” stb.)? Tehát a társadalom valamilyen megrendítő és feldolgozatlan tapasztalatából eredt-e
a hisztérikus állapot, avagy csupán kampányfogás volt, amelyet a totális
média eszközeivel szimuláltak? Valóban több veszett-e politikusok és sza-

A politikai hisztériakeltés mint kampánytechnika
Mióta a pártpolitikusok, közvélemény-kutatók, politológusok politikai technológusok, píár-menedszerek, kampánysztárok átadták helyüket
a pszichiátereknek és a társadalompszichológusoknak, hogy most már azok
magyarázzák meg, mi történt a magyar társadalommal 2002 tavaszán, a két
választási forduló között, s történik azóta is, talán nem fog túlzásnak hatni,
ha a társadalom politikai lelkiállapotában bekövetkezett időleges elváltozást – Bibó István nyomán – hisztériának nevezzük. Nem a kampányesz-
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vazói táboraik számára a kormányzati hatalomnál a 2002-es választásokon?
Veszélybe került-e a hatalmi váltás folytán bármely demokratikus vívmány,
jogbiztonság, vagyonbiztonság, információs biztonság, szociális biztonság?
Miféle megrázkódtatás érte itt – a pártbürokráciákon és a hozzájuk kapcsolódó értelmiségi és vállalkozói csoportokon túlmenően – a magyar társadalmat vagy legalábbis annak meghatározó középosztályi csoportjait? Másként
szólva: miért rázkódtatta meg a magyar társadalom egyik (a parlamentben
számszerű többségbe került) politikai részének győzelme a másik politikai
részét? Nem egy már korábbi megrázkódtatásra adott válasz volt ez csupán?
Mi volt előbb? A hisztérikusan viselkedő politikai osztály, a hatalmi elit, az
ő küldetéses hisztériájával, amely sikeresen hiszterizálta a hatalmi érdekeivel
egzisztenciálisan összekapcsolt választói rétegeket, vagy valamilyen társadalmi hisztéria, amelyet egy párt vagy hatalmi csoport meglovagolt?
Nos, aligha kétséges, hogy ez esetben nem a társadalom adott lovat egy
párt, hanem egy párt a társadalom alá. És felültette rá. Sem 1998-ban, sem
előtte a magyar társadalom egyetlen mérvadó érdekcsoportja vagy annak
politikai képviselete nem mutatta a hisztérikus megszállottság, a politikai
rajongás jellemző tüneteit. Keményen meg kellett dolgozni azért, hogy
a hisztéria előálljon. Bizony jó médiatüdők kellettek a hisztéria hólyagjának
durranásig fújásához, társadalmi tébollyá szításához, ahogy később, lelohadásának időszakában is kemény mindennapi marketingmunkát követelt
életben tartása – a következő nagy fújásig. Ezzel azonban mintha azt is
mondanánk, hogy ez a hisztéria már nem az a hisztéria. Mintha ez a lélektan
területéről kölcsönzött műszó, amelyet a huszadik század derekán bizonyos
– politikaelméleti kategóriákkal már nem vagy csak részben értelmezhető
– parapolitikai jelenségek (háborús pszichózisok, forradalmi neurózisok
vagy a „weimari demokrácia” szindrómája) racionális megértésére kezdtek
alkalmazni, most visszakerülhetne a lélektan – igaz, inkább a tömeglélektan:
a piaci-fogyasztói lélektan, a marketingpszichológia és a hatalompszichológia – területére. A priváttéboly kifutási terepe – a média szimulált terein
– határtalan. Ehhez nem kell politikusnak lenni, illetve a politikai téboly
is csak akkor fertőzheti meg a társadalmat, ha a tömegkultúrában sztárolt
politikus magántébolyának szenvedélyességét ölti magára, ha a politikusból
sikerül „szupersztárt” csinálni. Amúgy persze hatalom és priváttéboly, zsarnokság és neurózis összekapcsolódása közismert. Első mélyreható elemzése
az ókori görögöktől származik, mindenekelőtt Platóntól, de a tragédiaköltők
is épp eleget tudtak és mondtak is róla.

Esetünkben azonban a politikai hisztéria új típusával állunk szemben,
melyet a politika-áru előállítói és forgalmazói a kereskedelmi marketing
eszközeivel és módszereivel a fogyasztói piacon hoznak létre bizonyos
tárgyak, személyek, eszmék, létesítmények körül. Ennyiben tehát túl van
a politikán, ami mindenekelőtt azt jelenti, hogy különösebb társadalmi
megrázkódtatások nélkül is előhívható és nem feltétlenül válik tartós állapottá. A politikai hisztéria kitérés a valóságos problémával való szembenézés elől; az esztétikai hisztéria inkább belebocsátkozás egy másik, felzaklató
élményállapotba, ami a mindennapi extázisszükséglet kielégítésére szolgál,
és nem bontja meg az egyén vagy a közösség elméjét, nem kezdi ki józan ítélőképességét az élet más területein. Nem az a bámulatos, hogy – mint Bibó
írja – „a hisztéria téveszméi és hamis reakciói békés családfőkben, hatgyermekes családanyákban, a légynek sem vétő szolid emberekben és nemes,
magasztos, emelkedett szellemű egyénekben”183 hatalmasodnak el, hanem
183 I. m. 376. p. A hétköznapi életben jóravaló, békés, derék polgárok „vérszomjas
fenevaddá”, „kegyetlen hóhérrá”, „őrjöngő fúriává” való átváltozásáról mint a társadalmi
hisztériák elkerülhetetlen kísérőjelenségéről a „forradalmi neurózis”, a „Nagy Félelem”,
a „Nagy Terror” minden ismert korszakának szemtanúi és krónikásai beszámolnak, gyakran – az események hatása alatt vagy kommerciális okokból – egyetlen hatalmas grand
guignolként vagy Horror Picture Show-ként dramatizálva az egész történelmi korszakot.
Az 1805-ös születésű, arisztokrata származású és szabadelvű Alexis de Tocqueville-tól,
aki A régi rend és a forradalom című zseniális művében a történeti események okainak felfejtésére vállalkozott, mi sem állt távolabb ennél. Mégsem állhatta meg, hogy 1848-ban
egy másik forradalom szemtanújaként, ne adjon hangot döbbenetének, amikor ezt az
átváltozást saját szemével kellett látnia: „Beszélgetésbe elegyedtem velük (mármint a forradalmárokkal – Sz. Á.), és egyszer csak arra figyeltem fel, hogy lám, még a mi civilizált
századunk derekán is, milyen ijesztő gyorsasággal rohannak bele a legbékeszeretőbb lelkek is a polgárháború általános áradatába; hogyan kapnak rá hirtelen e súlyos napokban
az erőszak ízére és hogyan lesz úrrá rajtuk az emberi élet iránti közömbösség. Akikkel
ott beszélgettem, megannyi csöndes, józan gondolkodású iparosember volt, akiknek
jó szándékú és derekas viselkedésétől mi sem állt távolabb a kegyetlenkedésnél vagy a
hősieskedésnél, mégis egyre csak a rombolásról és mások legyilkolásáról ábrándoztak.”
(In: Oeuvres, papiers et correspondance d’Alexis de Tocqueville. XII. kötet. Souvenirs. Gallimard,
Párizs, 822. p.) A szabadságot „helyreállító” vagy megteremtő modern forradalmak jelentősége természetesen nem merül ki sem az erőszakban, sem a kegyetlenkedésben, sem
a terrorban, de az a nagy lelki megrázkódtatás, az az extatikus állapot, amelyet bekövetkezésük egy társadalom életében előidéz, szinte mindig magával hozza az indulatok és
az erőszak elszabadulását, ami aztán a végletesen polarizált társadalom polgárháborúiban
gyakran tényleg mérhetetlen kegyetlenkedésekig, orgiasztikus tömeggyilkosságokig fokozódhat. Erre nemcsak az 1789-es francia vagy az 1917-es orosz forradalom szolgál bőséges példatárul, hanem a spanyol polgárháború 1936–1937-ben vagy akár az 1919–1920as magyar polgárháború, sőt az 1956-os magyar forradalom is. Ebből a szempontból az
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az, hogy az extázis, a téboly, a hisztéria lelkiállapota szigorúan különválik
a normális lélekállapottól. Tömegkulturális műfaj és indulatlevezetési, vágykiélési mód lesz belőle. Ezt föl lehet használni az áru eladására (a hatalomáru eladására is), de magában a hisztériában szemernyi patogén szociális,
erkölcsi, politikai elem sem marad. Bizonyos értelemben extatikus szerep,
tömegkulturális agresszió-kiélési mód, egyfajta ártatlan drog lesz belőle.
Hiszen nemcsak szép, de kellemes, sőt vérpezsdítő is olykor hisztérikusan
kikelni magunkból. A hisztéria – a maga orgiasztikus, de rituálisan szabályozott lelkigyakorlatával – végül is ezt az önmagunkból való kilépést biztosítja.
És ki ne akarna önmagán kívül lenni a magányos tömegben, amely minden
egyént önmagába zár. A tömeghisztéria megolvasztja az egyéni lét páncélfalát, felrobbantja a személyt, kiszabadítja a benne szorongó dzsint – az Én-t,
hogy Szabadítója szolgálatába állítsa. A modern idők politikai hisztériája
is használta már a tömegmédiumokat és a tömegkultúra esztétikai hatáselemeit. Walter Benjamin – mint fentebb utaltam rá – a múlt század 30-as
éveiben megmuttata már, hogyan esztétizálja a fasizmus a politikát. Amit
ő nem láthatott még, hogy a politika esztétizálódásának ez csupán katasztrofális kezdete volt, melyben – extrém és katasztrofális módon ugyan –
a politikai hatalomszerzés és hatalomgyakorlás általános új normája jelent
meg. Egyetlen mondatban: a politika a kommersz piaci tömegkultúra részévé vált. Nemcsak előállítási és közvetítési módját, nemcsak hatáseszközeit
kölcsönzi a kereskedelmi marketingtől, hanem hatékonyságát és sikerét is
piaci kategóriákkal méri.
A médiaeszközökkel eljátszott, felkeltett hisztéria tehát funkcionális hisztéria (hideg hisztéria, míg a politikai hisztéria forró), értelme az adott politikai
áru körüli érzelmek intenzitásának felszítása, a rajongó, vagyis extatikus
azonosulás feltételeinek megteremtése és az azonosulás ritualizálása, ami

sem létrehozási módját, sem hatását tekintve nem különbözik lényegesen
az árupiacon generált vásárlási hisztériáktól. A politikai vezető (párt, eszme) követése fogyasztói típusú a célcsoport(ok) és/vagy – a rendelkezésre
álló és birtokba vett összes médiafelületen: rádiós és televíziós csatornáktól
a mobiltelefonon át az internetes blogokig, facebookokig vagy legújabban
a youtube-ig – maximálisan elérhető közönség számára készített reklámképek
és reklámszlogenek, sztárimázsok és sztárszerepek által felkeltett tetszésen,
nem pedig világnézeti beállítottságon, politikai meggyőződésen, érdeken,
erkölcsi elveken alapul, vagy ami ugyanaz, a világnézetek is megfelelően
dizájnolt, csomagolt és célba juttatandó szolgáltatások), nem racionális (ízlésen, habituson, stíluson és nem fogalmakon alapul), és csak mint ilyen
– a maga nem-racionális természete szerint – fogható fel racionálisan.
A hisztéria mediatizált képével hisztérikus követést-azonosulást igyekeznek elérni, márpedig ez mindig abban a nagy cselekedetben kulminál,
hogy a megcélzott fogyasztó kilép privátszobájából, otthagyja a képernyőt,
hogy a piacra menjen, saját szemével is megnézze és megcsodálja az árut,
s ha magát az árut nem is, de életre szóló élményeket vihessen haza (hiszen
a fogyasztó felé forduló kereskedelmi piac maga is egyre kevésbé racionális adásvételek színtere, s mindinkább életforma, a mindennapok fölé
húzott mennyország, az esztétikai élet szigete, ahogyan azt a plaza-áruházak,
a tizenkilencedik századi Kristálypalota e tömeges másolatai mutatják).
A hisztéria rendkívüli intenzitásával, élményszerűségének megrázó erejével
voltaképpen esztétizálja a politikát, bár persze a társadalom hiszterizálásának
igazi célja egyáltalán nem az, hogy az egyéneket esztétikai élményben részesítsék, hanem hogy e hisztérikus állapot élménykohójában megolvasztva megfosszák ôt józan ítélőképességétôl, befolyásolhatóvá, irányíthatóvá
tegyék; végső soron, hogy ebben az önkívületi állapotban az állam álmait  
saját, szabadságról és boldogságról szőtt álmaiként álmodja tovább.

1989-es, általában vérontás nélküli kelet-európai rendszerváltó forradalmak – „bársonyos
forradalmak”, „dicsőséges forradalmak”, „megegyezéses forradalmak” – valóban mintha
a „poshistoire”-hoz tartoznának már, még akkor is, ha ezeket a rendszerváltó „hideg forradalmakat” számos kelet-európai országban „hideg polgárháborúk” követték, amelyek
helyenként mindmáig nem jutottak nyugvópontra, sőt újra meg újra megfogalmazódik
az „igény” valamilyen mindent elölről kezdő, mindent az alapokig leromboló, „új”, „igazi”, „második forradalomra”, ami természetesen egyenértékű az „igazi” polgárháborúval,
az „igazi rombolással”, az „igazi gyilkolással”, függetlenül attól, hogy az igényt bejelentő
ábrándozók ennek még gondolatát is visszautasítják – avagy ellenkezőleg nyíltan megfogalmazzák és vadul képviselik. (Lásd ehhez még François Furet: Tocqueville és a francia
forradalom. In: Uő: Gondoljuk újra a francia forradalmat. Tanulmány Kiadó, 1994.)

A kis magyar hisztéria kezdete: a totális kampány
A 2002. évi kis magyar hisztéria, melyből idővel egyre nagyobb lett, a totális kampánnyal vette kezdetét. A totális kampány – háború. A politika folytatása más eszközökkel. A techno-telemédiumok totális eszközeivel, melyekkel a tömegkultúra és a reklámpiac is dolgozik. Totális egy
eszköz vagy bármely eszköz használati módja akkor, ha nem korlátozzák szabályok és nem állíthatják meg határok időben és térben. Politikai
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szempontból totálisnak tekinthető minden olyan nem-politikai eszköz és
eszközhasználati mód, amely semmibe veszi a demokratikus politikai játék jogállami szabályait és megsérti a közszféra és az intimszféra, a nyilvánosság és
a magánélet, a politikai és gazdasági szféra között húzódó határokat.
Ezeket a határokat a magánegyén saját életében oda helyezi, ahová akarja.
De csak neki van joga szabadon átjárni rajtuk, az államnak és a politikai
pártoknak nincsen. Magyarán: az egyénnek – abszolút illetékessége folytán – joga van mindenről tudni, ami a politikában történik, mindenhol
jelen lenni, ahol a köz ügyeit intézik, sőt számon kérni a politikusokon
viselt dolgaikat; a politikának viszont – abszolút illetéktelensége folytán –
nincs joga az egyének magánéletét firtatni, a magánszférába behatolni, sem
pedig az egyéneken magánügyeiket számon kérni. A politikusnak kötelessége mindenről tájékoztatni az állampolgárt (saját magánéletét kivéve,
mégha manapság erről „tájékoztatja” őt leggyakrabban és legszívesebben is,
a politikai PR határain belül természetesen), a magánembernek viszont
nincs ilyen kötelezettsége a politikával szemben (kivéve természetesen
a magánélet és közélet, a szakmai élet és az állami élet közötti minden határt
eltörlő totalitárius zsarnokságokat, amelyekben ilyenformán föl sem merülhet értelmesen a kérdés: hol kezdődik és hol végződik a politika illetékességi
köre). A politikának – kivéve az államtitkok szűk és jogilag szabályozott
körét – nem lehetnek titkai az állampolgár előtt, a magántitok (levéltitoktól az üzleti titokig, a szerelemi élet titkaitól az egészségi állapotig) viszont
elvileg szent és sérthetetlen a politika számára (ez alól – bizonyos határok
között – kivételt képezhetnek a politikusok magántitkai: pl. jövedelmük, vagyonosodásuk, üzleti kapcsolataik stb.). Mármost a totális kampány lényege
az, hogy semmibe veszi a szóban forgó határokat, méghozzá anélkül, hogy
formálisan jogokat sértene meg, hogy „tetten lehetne érni” e határsértések
közben és politikai bűnként szankcionálni lehetne e határsértéseket.
A totális kampány nem feltétlenül, sőt nem is elsősorban eszközeiben,
hanem a totális eszközök és bármely más eszköz totális – azaz határokat,
korlátozásokat, szabályokat, erkölcsi vagy emberiességi skrupulusokat nem ismerő
vagy félresöprő – felhasználási módjában háborús, amennyiben a háború – mint
Clausewitztől tudjuk – „az erőszak ténye, amelynek alkalmazásában határ
nincsen; így szab az egyik fél a másiknak törvényt s áll elő ama kölcsönhatás,
amely ennek fogalma szerint a végletekig vezet.”184 A hangsúly a határok

semmibevételén és a mérték hiányán van: „A mérséklet elvét a háború
bölcseletébe felvenni merő képtelenség.”185 Innen nézve erőszakosnak, és
egyszersmind háborús jellegűnek kell minősítenünk minden olyan eszközhasználati módot – legyen szó a magánélet, a gazdasági élet, a politikai vagy
kulturális élet bármely területén folyó küzdelemről –, amely nemcsak az
eszközök tekintetében nem válogatós (nem ismer megengedett és meg nem
engedett eszközöket a versengésben), vagyis már e tekintetben is túlmegy
minden határon, hanem az eszközök felhasználási módjában sem ismer
határokat és játékszabályokat,186 mert kizárólag a győzelem, a siker érdekli

184

Clausewitz Károly: A háborúról. Athenaeum kiadása, Budapest, 1917. 15. p. (Rep-

rint kiadás Göttinger Kiadó, Veszprém, 1999.) – Báró Hazai Samu fordítása. Clausewitz
spár sorral lejjebb ezt írja: „az, aki ezt az erőszakot kíméletlenül alkalmazza és nem nézi,
vajjon e mellett sok vér folyik-e, túlsúlyra emelkedik ama másik fölött, aki ezt nem cselekszi. Ezt tudva mindkét fél azon, egész a végletekig azon van, hogy ellenfelét az erőszak
alkalmazásában felülmúlhassa s ebbeli törekvésükben az ellenfélben rejlő ellensúlyon kívül egyéb korlátot nem ismernek.” (I. m. 14. p.)
185 I. m. 14. p.
186 Ennyiben mintateremtőnek a „totalitárius” államokat kell tekintetnünk, amelyek semmibe vették az „igazságos háború” (jus ad bellum és a jus in bello) nemzetközi
jogi kritériumait (just cause principle, legitimate authority, principle of discrimination,
principle of likelihood of succes, last resort principle stb.), tehát például háborúindításhoz szükséges „jogos ok” (causa justa) régi alapelvét, a háború mint legvégső eszköz elvét,
a civil lakosság és a reguláris hadsereg megkülönböztetésének elvét, az arányos erőszak-alkalmazás elvét, bizonyos fegyverek, illetve hadviselési módok tilalmát, ahogyan semmibe
vették az emberi és polgári jogok összességét saját államukon belül: „ma már valóban ott
tartunk – írja 1938-ban Homo ludens című kései művében a nagy holland kultúrtörténész,
a nem sokkal később a nácik koncentrációs táborát is megjárt Johan Huizinga –, hogy
a nemzetközi rendszert nem ismerik el, mint a kultúra alapját általában. Mihelyt egy
államközösség egy vagy több tagja a nemzetközi jog kötelező mivoltát a praxisban megtagadja, elméletben is a helyes állami magatartás egyedüli törvényének saját csoportjának
érdekeit – legyen az a csoport nép, párt, osztály, egyház vagy állam – tekinti mérvadónak,
a játékjelleg utolsó formális maradványával együtt tűnik el minden kultúra, és a közösség
lesüllyed az archaikus kultúra küszöbe alá.” (Johan Huizinga: Homo ludens. Athenaeum,
1944. 110. p. – Máthé Klára fordítása.) Lásd ehhez Carl Schmitt: Totális ellenség, totális
háború, totális állam című 1937-es, a jogfilozófus náci korszakában írt tanulmányát: In:
Uő: A politikai fogalma. Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 2002. Lásd még a háború nemzetközi jogi, illetve jogfilozófiai szakirodalmából: Hugo Grotius: A háború és béke jogáról
I–II. Pallas Stúdió – Attraktor Kft., 1999.; Michael Walzer: Just and Injust War: A Moral
Argument with Historical Illustrations. Basic Books, 1977.; Bruno Coppieters, Fotion Nick,
Ruben Apreszjan: Nravsztvennije ogranyicsenyija vojni: problemi i prijomi. Gardariki, Moszkva,
2002; Bibó István: A nemzetközi államközösség bénultsága és annak orvosságai. In: Uő: Válogatott tanulmányok. IV. kötet, Magvető 1990. Lásd még: Szilágyi Ákos: A háború privatizálása.
In: A képtelen háború. Szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi, Helikon-Korridor, 2004.
107–167. p.

222

223

A kékek és a zöldek

Kis magyar hisztéria

és ennek eléréséhez minden eszközt és eszközhasználati módot – tisztát
és tisztátalant, alantast és nemest, kifinomultat és durvát – megengedhetőnek tekint. Végső soron tehát minden ilyen esetben arról van szó, hogy a
küzdelem, a versengés, a vetélkedés háborúvá alakul át, méghozzá modern
háborúvá, totális háborúvá, amely nem ismeri vagy semmibe veszi a háború
agonális oldalát vagy „játékjellegét187”. Ez esetben pedig visszájára fordul az
a logika, amelyet Clausewitz ismert és gyakran félreértelmezett formulája
így határoz meg: „A háború a politikának folytatása csupán, csakhogy más
eszközökkel.”188 Az ő fejében meg sem fordulhatott, mi van akkor, ha a politika lesz a háború más eszközökkel – nem a közvetlen fegyveres erőszak
eszközeivel – való folytatása, méghozzá a totális vagy abszolút háború szellemében? Clausewitz nem győzi hangsúlyozni egyfelől a politikai eszközök
és a háború sajátos eszközei, másfelől a politikailag szándékolt célok és a hábo-

rú közvetlen katonai céljai közötti végtelen különbséget, s ezen belül azt,
hogy a háború mindenképpen csak eszköz a politikai cél szolgálatában, még
ha a háború menete ezt a politikai célt korrigálhatja is, mert saját katonai
céljaival felül akkor sem írhatja189. Fejtegetéseiben van azonban egy pont,
ahol a háború politikának alárendelt eszközjellege mellett még egy – ad
absurdum vitt – gondolatkísérlettel próbál érvet találni, csakhogy ami az
ő korában maga volt a képtelenség, az utóbb egész politikai gyakorlatok
alapját vetette meg: „Törzsek, népek, különösen pedig a művelt népek háborúi mindenkor valamely politikai helyzetből indulnak ki, s mindig valamely
politikai ok által idéztetnek elő, miért is a háború politikai ténykedés. Ha
a háború az erőszaknak csupán teljes, zavartalan és föltétlen nyilvánulása lenne,
ahogy ezt annak puszta fogalmából levezetnünk kellett: úgy ez attól a pillanattól kezdve, amelyben a politika által előidézve ennek helyébe lépne, azt (a politikát) mint tőle teljesen független valami, a felszínről leszorítaná és saját törvényeit
követné, mint valamely robbantó akna, mely semmi más irányban hatni nem tud,
mint amely felé előkészített berendezései képesíti.”190 Amennyiben tehát a politika által előidézett háború (és ebbe most már a polgárháborút is bele kell
foglalnunk) a politika helyébe lépne, a „kerül, amibe kerül” és a „minden
eszköz megengedett” totális háborús racionalitása leszorítaná a felszínről
a mérlegelő-kalkuláló politikai bölcsességet, a politikai élet törvényeit pedig
a háború törvényei váltanák fel, akkor semmi nem állíthatná meg, hogy
saját logikáját – a pokolgép vagy a robbanó akna logikáját – követve fel ne
robbantsa az egész társadalmat vagy akár az egész világot is.
És ezen a ponton térjünk vissza a politikai célokat és eszközöket háborús célokkal és eszközökkel (avagy a politikai eszközök használati módját
háborús használati módjukkal) felváltó totális eszkökhöz és eszközhasználati módokhoz, amelyek korunk politikájából – egy-egy társadalomban és
egy-egy korszakban – az agonalitás – a harc hevét mérséklő, a mindenáron
nyerni akarás versenyösztönét némileg korlátozó és szublimáló játékszabályok – minden maradványát száműzik. A háborús felhasználási mód
a polgári civilizáció legbékésebb, legártatlanabb eszközeit is tömegpusztító

187 Huizinga, aki a háborút minden olyan esetben a közösség agonális (a játékjellegű
versengés szabályozottságát mutató) ténykedésének tekinti, amelyben – az orvtámadástól, csapdától, rabló hadjárattól, emberrablástól, népirtástól stb. eltérően – a hadviselő felek
egymást ugyanazon célért jogosan küzdő ellenfeleknek, de legalábbis emberi lényeknek
ismerik el, és a küzdelemben bizonyos szabályokat követnek, fentebb idézett Homo ludens
című könyvének ötödik – Játék és háború című – fejezetében előrebocsátja, hogy „A háború addig kultúrfunkció (tehát ellentétes oldalak és erők korlátozó szabályokat feltételező
játékszerű küzdelme – Sz.Á.), míg olyan körön belül zajlik, amelyben az egyes résztvevők
egymást egyenjogúaknak ismerik el. Ha olyan ellenfelek ellen hadakoznak, akiket alapjában
véve nem ismerünk el embereknek, vagy akiknek nem akarunk emberi jogokat adni, akár barbároknak, ördögöknek, pogányoknak vagy eretnekeknek nevezzük őket, akkor csak annyiban maradhat
a harc kultúrhatárok között, amennyiben a csoport önként, a becsület kedvéért bizonyos korlátozásokat vállal önmagára. Egészen a legújabb időkig kultúrfunkciónak minősíthettük a háborút, addig,
míg az egyik közösség a másikat »emberiségnek« elismerte, emberi bánásmódra, törvényre és igényekre
jogosult lényeknek tekintette őket és a hadiállapotot világosan és egyértelműen hadüzenet által különböztette meg egyrészt a békétől, másrészt a bűnös erőszaktól. Csak a totális háború elmélete mond le
a háború játékjellegének utolsó maradványairól is és ezzel egyidejûleg a kultúráról, a jogról és emberiességről általában.” (I. m. 98–99. p. – Kiemelés – Sz. Á.) Ne feledjük, hogy Huizinga a nyers
erőszak korlátozására, szabályozására, megszelídítésére irányuló, és végső soron a háborút
mint érdekérvényesítő vagy konfliktusmegoldó eszközt az államok közötti politikai érintkezés köréből kizáró nemzetközi jogot is az agonalitásból, „agonális légkörből” eredezteti: „az olyan államközösség számára, amely elismeri az általánosan elfogadott nemzetközi
jogot, saját körén belül nincs többé agonális háború. Ezzel azonban még korántsem vesztette el egy játszóközösség ismertetőjeleit. A kölcsönös egyenjogúság szabályai, diplomáciai formák, kölcsönös kötelezettségek szerződések betartására és a békeállapot nyilvános
felmondása alakilag hasonlítanak a játékszabályokhoz, mert csak annyiban kötnek meg,
amennyiben a játék köt, azaz amennyiben elismerik egy rendezett emberi együttélés
szükségességét. Ez a játék minden emberi kultúra alapja.” (i.m. 110. p.)
188

Clausewitz: i. m. 31. p.

189 A politikai cél az első indító ok, mely a háborút életre hívja, de a politikai cél ettől még
nem a háború kizárólagos törvényszabója. A politikai célnak sokszor a háborús „eszközök
természetéhez kell alkalmazkodnia, miáltal aztán nem ritkán átváltozik, de mégis mindenkor oly tényező marad, melyet elsősorban kell tekintetbe vennünk”. (I. m. 31. p. )
190 I.m. 42. p.
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fegyverekké alakíthatja át, mint azt a legutóbbi időben a globális terrorizmus
akciói is megmutatták. Minden olyan eszközhasználati módot háborúsnak kell tekintenünk, amelyet nem az eszköz saját célja és rendeltetésszerű
használata, hanem egyedül az ellenségesnek tekintett objektum megsemmisítésének logikája határoz meg.
Totális eszközöket vagy szokványos eszközöket totális módon bármely politikai párt bevethet a hatalomért folytatott küzdelemben. De egy dolog totális eszközöket alkalmazni egy rendkívüli helyzetben (kiélezett választási
küzdelem, akut gazdasági és társadalmi válság, háború esetén stb.) és más
dolog totális eszközökkel állandósítani a rendkívüli helyzetet annak érdekében, hogy megtartsuk, megszerezzük és gyakoroljuk a hatalmat. A totális
kampány – vagyis a háborús állapot folyamatos fenntartása a társadalomban
– innen nézve nem különös választási technika, hanem maga az új uralmi
mód. Persze, olyan, amely előtt megáll a józan polgári ész.
Egy kampány nem azért válik totálissá, nem azért idézhet elő tartós félelmi állapotokat és hisztériákat, mert háborúként mediatizálja a pártok közötti
politikai versengést, ellenségként konstruálja meg a politikai ellenfelet, ártó
szándékú idegenként a társadalom ilyen-olyan részét vagy csoportjait, hanem
azért, mert nem ismer szabályokat és nem tisztel határokat. Minden egyéb (félelmi hisztéria, háborús pszichózis, forradalmi neurózis, lelki terror) csak
következmény. A totális kampány határtalanul és szabályok nélkül folyó háború.
Nincs az a határ, amit át ne lépne, nincs az a szabály (írott és íratlan), amelyet
tiszteletben tartana. Úgy tartja tiszteletben, hogy nem tartja tiszteletben:
például nem lép át rajta, csak éppen új határokat jelöl ki. És új határidőket.
A jogi határidő helyett politikai hatáidőt. A végső határidőt kitolja az idők
végezetéig. Így uralkodik téren és időn. Nem holmi külső hatalmak – alkotmány, jogállam, választási törvény, politikai szokásrend stb. – hanem
a totális kampány karizmatikus vezére mondja meg, mi a szabály. Az egyik
percben ez, a másikban meg az ellenkezője. Attól függ, mi a harci helyzet
éppen. Összefoglalva: „a szabály – határ, mérték, kánon – én vagyok!”
A totális kampány az egész társadalmat mozgósítja, mindenkiből frontkatonát csinál, bárha csak pszichológiai értelemben. „Mindnyájunknak el
kell menni...” Mire a levelek lehullanak, mindenki hazatér. Csakhogy ezek
a levelek soha nem hullanak le. Hiszen otthon vagyunk és magunk háborúzunk magunk ellen. Ámde ki tudja, „van-e ott haza még...?” A háborús
pszichózis az élet olyan szféráit is eléri, amelyeket a polgári politika eladdig
érinthetetlennek vagy érdektelennek tekintett a maga számára; olyan rétege-

ket is bevon a frontharcba, amelyeket a polgári demokráciában nem szokás
(például a kiskorúakat); érzelmileg olyanokat is szembeállít egymással, akik
a privátszféra szolidáris közösségeiben (család, munkahely, kocsma) egészen
addig jól megvoltak egymással, vagy ha épp rosszban voltak, annak merőben privát okai voltak. A totális kampányban a hatalom a társadalmi élet
minden szintjére és szinterére behatol, óvodától az iskoláig, templomtól
a lakóközösségig, baráti társaságtól a családig, orvosi rendelőtől a lelátókig.
Mindenhová elviszi a háborút, a békétlenség szellemét, a meghasonlás, az
ádáz szembenállás lelkületét és gondolkodásmódját: „ők vagy mi”, „élet
vagy halál”, „most vagy soha” és nem csupán a démonikus – megfélemlítő
– retorika formájában.
A totális kampány nem a politikai, hanem a mindennapi élet normális
menetét borítja föl és rendkívüli állapotot, háborús állapotot, félelmi hisztériákat idéz elő a társadalomban. Így jön létre az a pszichózis, az a hisztéria,
amelyben – gyakran a maguk számára is váratlanul – egyének sokasága kezd
el, minden racionális ok nélkül extatikusan, ámokfutó módjára viselkedni.
Mégsem az egykor Bibó István által oly mélyrehatóan elemzett politikai
hisztéria esetével állunk itt szemben, hanem a tömegkultúra jellegzetes
hisztéria-típusával. Miután a szóbanforgó politizálási módot éppen a demokratikus politika mindig korlátozott és racionalizált eszközeiről és eszközhasználati módjáról való lemondás és a tömegkultúra totális eszközeire
való áttérés jellemzi, céljait és eszközeit tekintve egyaránt a fogyasztói piac
kategóriái érvényesek rá. Nincs minőségi különbség az új műszaki áruház
megnyitására váró fogyasztói tömeg ámokfutása, a popsztár érkezését vagy
halálát követő hisztérikus tömegjelenetek és a totális kampány pártjának
választási veresége körül megképződött tömeghisztéria között. A totális
kampány politikai vezére maga is sztárként lép fel. A totális kampány tartja
őt állandóan műsoron.
A totális kampány üzenetét – „háború van – kormányországunkat hitszegő módon, hadüzenet nélkül megtámadtak” – olyan technikai médiumok közvetítik, amelyekkel bárki, bármikor és bárhol elérhető. Az üzenet
bizonyos értelemben maga az elérés, helyesebben: a választó utolérése:
„megvagy!” Félelemkeltő változatban: „így is, úgy is elérünk, nem menekülhetsz!” Reménykeltő változatban: „látod, nem vagy egyedül, csak
elértünk téged is, végre csatlakozhatsz az igaz ügy táborához!” Míg a régi
modern politika a magányos tömeget akarta elérni, a totális kampány a magányos nézőt támadja meg, rázza fel, bűvöli el, sokkolja – esztétikailag, tehát az
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érzékekre ható módon és minden totális eszközzel: SMS-áradattal, telefonüzenettel, személy szerint neki szóló miniszterelnöki levéllel, képernyőn,
interneten, bloggal és internetes imidzs-televízióval, hálószerűen megszervezett militáns pártaktivisták agitációsbrigádjaival, aláírás nélküli szórólapon
terjesztett rémhírekkel és rágalmakkal, a „fekete píár” összes trükkjével és
nem utolsó sorban grandiózus utcai tömegjelenetek országosan sugárzott
sorozatával.
Persze, ez a tömeg már nem az a tömeg. Nem a forradalmak, felkelések,
társadalmi nyugtalanságok, népi lázadások tömege. Nem a történelemnek
nevezett rém hiposztázisa. Nem politikai, hanem privát-tömeg. Nézőtömeg: közönség. A bámészkodó, csellengő piaci tömeg: koncertközönség,
stadionközönség, plazaközönség, amely a képernyőn maga is néznivalóvá – spektákulummá – válik és önmagában is gyönyörködhet. A tömegbe
vegyülés és feloldódás extatikus gyönyörűségről Charles Baudelaire – ez
a nagy csellengő vagy „flaneur”, a modern tömeg első felfedezője – így
vallott: „A tömegbe keveredés öröme a szám sokszorozódásán érzett élvezet
rejtelmes kifejezése. Minden szám. A szám ott van mindenben. A szám ott
van az egyénben. A mámor szám.”191
A narcisztikus, kissé mindig a kamerának „játszó” tömeg politikai jelentésnélküliségét számszerű nagysága palástolja. Az irdatlan tömeg, a mindent
elárasztó tömeg – a sokaság lélegzetelállító, egyszerre lenyűgöző és ijesztő
mértéktelenségével hat a nézői tömegre. Ez a hatás a numinózus vallási és
a fenséges esztétikai hatásával rokon, politikaiag azonban teljesen üres. Ezt
a tömeget már nem annyira kiviszik az utcára, mint inkább betolják az utcáról a képernyő imaginárius – s ezen keresztül a privátszoba reális – terébe.
A totális kampány a mediatizált látványtömeggel dolgozik. Ha a médiát –
a kamerát, a képernyőt, a nézőt – kikapcsolnánk, rögvest értelmüket vesztenék a monumentális tömegjelenetek. A mediatizált rendezvénytömeg
nem politikailag, hanem érzékileg éri el és érinti meg a magányos nézőt:
megdöbbenti, felzaklatja, lenyűgözi, elborzasztja, aktivizálja. Mindenkit
esztétikai érzékenységi foka, illetve saját belső pszichés szükségletei szerint. Aki félni akar (félhetnéke van vagy jólesik félnie), szabadon kifélheti
magát, aki viszont inkább megfélemlíteni szeretne másokat, ugyancsak
szabadon azonosulhat a félelmetes, dühödt bikaként toporzékoló-fújtató

látványtömeggel. Természetesen olyan érzéketlen, túlfinomult vagy más
élményre éhes néző is bőven akad, aki unja a tömeg látványát, unja a politikai rendezvényeket és átkapcsol ilyenkor. Ez azonban mégis az elenyésző
kisebbség. A képernyőn megjelenő tömeg a politikai áru – a párt, a pártvezér, a politikai erő, a kormányzóképesség, az elfogadottság, a legitimitás – reklámképe. Csak ennyiben van jelentősége annak is, hogy a tömeg
számszerűen mekkora, vagyis milyen rettentő tömegpiramis csúcsán jelenik
meg a karizmatikus vezér szerepében sztárolt pártpolitikus. A megalománia,
a túlzó számadatok – egymillió, kétmillió, sokmillió –, mint a piacon, itt is
az áru reklámképéhez tartozik („kétmilliomodik vevő”, „tízmillióan látták
már”, „legyen ön az egymilliomodik vásárló!” stb.): amit ennyien akarnak
megvenni, látni, élvezni, fogyasztani, abban lehet valami: „menjünk, próbáljuk ki mi is! Hátha nekünk is bejön!”
A totális kampány éppen abban tér el a normális vagy szokványos kampányoktól, hogy kiterjeszti a választási háború pszichózisát, izgalmi állapotát, hisztérikus atmoszféráját a választások utáni időkre is és arra törekszik,
hogy fenntartsa azt a következő választásokig. Ez azonban nem a következő
választások néma izgalomban, perceket számoló hisztérikus türelmetlenségben eltöltött kivárását jelenti. Ez képtelenség lenne, mert a legzseniálisabb
píár-stratégiával sem lehet egy választói tábort hisztérikus állapotban tartani
négy esztendőn keresztül. A totális kampány éppen arra fut ki, hogy az új
választásokat sokkal előbb kelljen megtartani. Ha lehet, mindjárt a választási
vereség másnapján, még az új kormány felállása előtt, mivel először is csakis
csalással vehették el a győzelmet annak jogos tulajdonosától, a „győzelem
pártjától”, a „győzelemre ítéltek” táborától. Másodszor pedig az „igazi választás”, amelynek kimenetelét nem a szavazóurnákba mechanikusan bedobott
szavazatok döntik el, hanem a „lelkek” égben leadott, meg nem számlálható,
ámde annál számosabb és súlyosabb szavazatai, nos, az „igazi választás” még
csak ezután jön. A totális kampányban nem létezik vereség. Nem létezhet!
Olyan nem létezhet, hogy nem mi győztünk. A totális kampány a győztesek
kampánya. Ergo: akkor is győztünk, ha nem győztünk. A vereség merő
látszat, az ellenség szemfényvesztése: megtévesztés és hamis tudat.
Ezt a hamis tudatot hivatott többek között lerombolni a totális kampány
permanenciája, sőt fokozása a választási eredmény kihirdetése után. 2002ben is egyik mediatizált támadás követte a másikat: győzésben vagyunk. Lehet,
hogy nem mi vagyunk kormányon, viszont mi vagyunk győzésben. Addig
vagyunk győzésben, amíg támadással győzzük. Igen, országunkat megszáll-

191 Charles Baudelaire: Röppentyűk. In: Uő: Válogatott művei. Európa Könyvkiadó,
1964. 331. p. (Rónay György fordítása).
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ták a gaz idegenek és átmenetileg talán még kormányt is fognak alakítani.
Ámde mi otthon vagyunk kormányföldön, ők viszont idegen betolakodók
itt. Ne csodálkozzanak hát, ha kormányföld népe a felperzselt föld háborús taktikáját alkalmazó partizánhadsereghez válik hasonlatossá, és minden
módon szabotálni fogja a megszállók berendezkedését édes hazájában –
a hatalomban.
A totális kampány célja az izgalmi állapot és a félelmi állapot tartósítása
a társadalomban, az ellenségként mediatizált politikai ellenfél megbénítása, megzavarása, meggyöngítése céljából. Nem szabad megengedni neki,
hogy – akár a kormányzat, akár az ellenzék szerepében – berendezkedjen
a hatalomban. A Fidesz nem hirtelen, 2002-es választási vereségét követően találta föl a totális kampányt, hanem 1998-ban, amikor – még totális
kampány nélkül! – győzött. Éppen választási győzelme után, kormányra
jutva indította el a totális kampányt az elhíresült „megfigyelési üggyel”,
csak ezt akkoriban még „egész pályás letámadásnak” nevezték. A játék arra
futott ki, hogy a kormány ellenzékként lépjen fel az ellenzékkel szemben,
ellehetetlenítve azt. Amikor 2002-ben a Fidesz ellenzékbe szorult, kormányként („igazi kormányként”, „a nemzet kormányaként”) igyekezett
fellépni a legitim kormányzattal (mint „álkormánnyal”, „nemzet- és népellenes kormánnyal”) szemben. A totális kampány most már arra irányult, hogy
a parlamenten kívüli, „igazi” kormányként – mondjuk: a „népi kezdeményezés kormányaként” – mediatizálja a választások vesztesét a formálisan legitim
kormányzattal szemben. Nem parlamenti ellenzéke akart lenni a kormányzatnak (egy ilyen kisstílű szerep méltatlan lett volna a magát erkölcsi, tehát igazi
győztesként ünneplő veszteshez), hanem ellenkormány, a formális kormány
népi ellentéte, mely épp ezért nem ellenzéki, hanem kormányzó erőként
hozza helyzetbe a törvényes kormányt. Miközben e kormány létezését de jure
és de facto is elismerte, szimbolikusan a mediatizált politika síkján minden
lépésével, gesztusával, mondatával tagadta. Hangsúlyoznám: nem a kormány
– esetleg rossz, hibás, bűnös – politikáját tagadta, hanem puszta létezését:
„Ilyen kormánya Magyarországnak nincsen, soha nem volt és nem is lesz,
mert lehetetlen, hogy legyen!” Ezen a síkon a törvényes kormány optikai
csalódás; illegitim álkormány; ideiglenes kormány, amely az „igazi kormány”
megérkezéséig áthidalja a „igazi kormány” távozásával keletkezett politikai
űrt; radikálisabb hangszerelésben: az „illegitim” kormány nemzetellenes erők
és cinkosaik gyülevész hada, amelynek takarodnia kell a hatalomból. Természetesen, annál hatásosabban lehetett ezt az „üzenetet” mediatizálni, minél

inkább sikerült fenntartani a színjáték nézőiben – az élménytömegekben – a félelmi hisztériát és a háborús pszichózist és megfordítva: annál tovább sikerült
fenntartani ezt, minél erőteljesebb volt a szimbolikus állítástartalom („nincs
kormány”, „nincs hatalom”) folytonos mediatizációja. Dehát éppen ebben
áll a totális kampány lényege: a választások időszakában fellobbanó, heves,
eszközökben és módszerekben nem válogatós politikai küzdelem kilép
a kampány időben és térben körülhatárolt medréből és elárasztja a politika
egész porondját, összes színterét: se vége nincs, se hossza.
A totális kampány soha le nem záruló színjátékának a célja így mindig
túl van az éppen bemutatott drámai jelenetek szüzséjén. Nyilvánvaló, hogy
mondjuk, „A nagy választási csalás” című szappanopera politikai műsorra
tűzése egyáltalán nem a szavazatok tényleges újraszámlálását célozta 2002
kora nyarán, hanem azt, hogy: 1. fenntartsák a társadalomban az izgalmi
állapotot, a háborús pszichózist, egyszerre keltve hiábavaló reményeket
és oktalan félelmet; 2. időt nyerjenek a megtépázott sorok rendezésére, a korrupciós nyomok eltüntetésére, a rendezett visszavonulásra stb.
3. mediatizálják az ország kormányozhatatlanságának képét – dezorientálják,
kapkodásra, meghátrálásra, fegyverletételre kényszerítsék a totális eszközökkel és módszerekkel szemben védtelen vagy inadekvát politikai eszközökkel
védekező, visszavágásra képtelen kormánykoalíciót; 4. megpróbálják megfélemlíteni és zsarolni a választások nyerteseit: „Korán akartatok eltemetni
minket a parlament ellenzéki kriptájában! Ha azt hittétek, hogy a választásokat egyszer kellett megnyernetek, tévedésben voltatok: minden nap
új választások lesznek és ezeken minden nap mi fogunk győzni! Vagy azt
teszitek, amit mi mondunk, vagy kénytelenek lesztek lemondani és átadni
a hatalmat azoknak, akiket az eredendően megillet – nekünk!”
Véget lehet-e vetni a totális kampánynak? A hagyományos politizálás
ismert és bevált eszközeivel és módszereivel aligha. A Fidesz a totális kampány
eszközeivel kormányzott, kampányolt és ezekkel az eszközökkel dolgozott ellenzékként, hogy meggyőzze politikai riválisát és a társadalmat is: mindaddig nem lesz itt
béke, nyugalom, konszolidáció, amíg vissza nem adják neki, amit – holmi választási
eredményekre hivatkozva – elvettek tőle: a hatalmat. A politika utáni eszközök és
eszközhasználati módok csak igen kis mértékben blokkolhatók vagy védhetők ki hagyományos politikai eszközökkel és eszközhasználati módokkal.
A választásokat ugyan a hagyományos politika nyerte meg a totális politikával szemben. Ez azonban hosszabb távon nem bizonyulhatott elegendőnek.
Sikerre csak akkor lett volna esély, ha a demokratikus politika és társadalom
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képes lett volna utolérni a szóban forgó eszközöket, képes lett volna feltornázni magát arra politika utáni hatalmi szintre, amelyről a demokráciát
kikezdték, s ezen a szinten venni fel a harcot a transzpolitikai eszközöket
használó politikai ellenféllel. 2008 végéről visszatekintve megállapíthatjuk,
hogy a liberális demokrácia ilyen típusú háborúra felkészületlen erői nem
voltak képesek erre. A 2006-os választási győzelemnek szinte másnapjától kezdődően – saját politikai hibáik következtében is – egyfolytában defenzívában voltak, és nemhogy nem voltak képesek véget vetni a totális
háborúnak, de inkább új lendületet adtak neki. Ebben a háborúban, amit
talán nem is egészen értettek, szükségképpen szenvedtek vereséget. Jószerével már csak a vereség választási kihirdetése van hátra, amiből persze nem
következik, hogy a háború győztese abba fogja hagyni a totális eszközök
összehangolt használatát, vagy lemond bármilyen eszköz totális használati
módjáról. Mivel a magyar társadalom széles középosztályi csoportjait a permanens mozgósítás, a „ha-még-egyszer-azt-üzeni” hisztérikus állapotában
tartó „hideg polgárháborúban” az egymásnak feszülő erők, ambíciók és
győzelmi esélyek nagyjából azonosak voltak, a politikai háború nem tudott
véget érni „osztályközi” vagy „elitközi” békekötéssel, kompromisszummal,
megegyezéssel: „vagy győzünk, vagy meghalunk egy szálig!” Ezért most
már csak az egyik oldal totális győzelmével, egyszersmind a másik totális
vereségével érhet véget, ami esetünkben a rendszerváltás illiberális konszolidációját, az illiberális demokrácia erőinek a hatalomba való korszakos
berendezkedését jelenti.

kitűzi és megoldja az előtte álló feladatokat. Az egyensúlyozott közösség
tehát, még ha igen heves és lázas jellegű reakciókat mutat is, végül megoldja
a problémáját, azaz nem esik hisztériába, mert hiszen a hisztéria éppen a probléma elől való kitérést jelenti.”192
Azt, hogy mely politikai közösség miféle természetű megrázkódtata
tása képezte esetünkben a háborús pszichózis kezdetét, a fentebbiekben
már jeleztem. Láthattuk, hogy nem a nemzet soron következő forradalma/
szabadságharca bukott el. Nem is idegen hódítók megszállása alá került az
ország. Szuverenitása sem csorbult meg. Nem szenvedett sem kis, sem nagy
háborúban újabb feldolgozhatatlan vereséget. És a demokratikus rendszer
sem omlott össze ilyen-olyan puccsista tábornokok összeesküvése vagy
egymás ellen fondorkodó politikusok palotaforradalma folytán. Ezúttal
mindösszesen egy hatalomért – a parlamentáris demokrácia játékszabályai
szerint – versengő, a megelőző négy évben kormányzó politikai párt szenvedett mérsékelt vereséget (igaz, ezzel a mérsékelt vereséggel elveszítette
a kormányzati hatalom teljességét). Annyi történt tehát, hogy a Fidesz,
a jobboldal gyűjtőpártja elveszítette kormányzati pozícióját és ellenzékbe
került a törvényhozásban. Késégtelen, hogy nem akármilyen pártról beszélünk. A Fidesz ugyanis nemcsak a két nagy párt közül az egyik, hanem
a kettő közül az a párt, amely 1998-ban – a maga számára is váratlanul –
hatalomra kerülve, ahogy az már lenni szokott, olyannyira megmámorosodott a megragadott hatalomtól, hogy többé el sem akarta ereszteni: elképzelhetetlennek tartotta, hogy a szavazatokkal szerzett hatalom játékszerét
a következő választásokon – annak szabályos rendje és módja szerint – el is
vehetik tőle („tőle ugyan miért?”) és a hatalomra egyedül méltó kezek közül
más, méltatlan kezekbe kerülhet, hogy újabb négy évre mások kezdjenek
játszani vele. Minél nagyobb értéket tulajdonít valaki annak, amit elveszített
(legyen vagyontárgy, lelki vagy erkölcsi érték, szeretett személy, közösség,
munka), annál intenzívebb gyászmunkát von maga után, annál nehezebb
és annál tovább tart a veszteség feldolgozása. A hatalom elvesztését ilyen
értelemben minden választási párt, politikai vezető garnitúra, klientúra és
a választási párthoz érzelmileg is kötődő politikai tábor elkerülhetetlenül
„meggyászolja”, még akkor is, ha nem az öncélú hatalomimádat és hatalomszomj vezette is, magát a választási vereséget, az alulmaradást pedig – mint
a játékhoz tartozó egyik lehetséges kimenetelt – legalábbis képes tudomásul

Választási vereség és gyászmunka
„A politikai hisztéria kiindulópontja – írja Bibó István – mindig a közösségnek valamiféle megrázkódtató történelmi tapasztalata, éspedig nem akármiféle
megrázkódtatás, hanem olyan, melyről a közösség tagjai úgy érzik, hogy annak
elviselése és a belőlük származó problémák megoldása a közösség erejét meghaladja.
Az olyan közösség, mely a maga erőivel, legyenek azok nagyok vagy csekélyek, jól és biztonsággal tud élni, éppen úgy, mint az egészséges egyén,
a katasztrófákból megerősödve kerül ki, mert realista módon megkeresi az őt
ért baj okait, levonja annak tanulságait, elviseli azt, amit elemi csapásnak
ismer fel, vállalja az erkölcsi felelősséget azért, amit a maga hibájának tulajdoníthat, elégtételt szerez az őt ért igazságtalanságért, napirendre tér afelett, amin nem változtathat, lemond a megvalósíthatatlan ábrándokról, s
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venni. Nem ilyen egyszerű azonban a helyzet akkor, ha a politikai párt (vagy annak vezetése, esetleg a párt vezére) nem képes veszíteni, nem képes tudomásul venni
vereségét; ha leválthatatlannak képzeli és áhítja magát; ha tőrdöfésként éri a vereség;
ha a társadalom hálátlanságának, tudatlanságának, az ellenfél álnok orvtámadásnak
tulajdonítja, hogy elvesztette a hatalmat; és ha nem (vagy nem egészen) racionálisan fogja fel a hatalmat, ha ezen kívül nem képes semmi jobbat, semmi nagyobbat
elképzelni a maga számára, ha a hatalom bűvöletében él, mert ez esetben a hatalom
elvesztése – abszolút, vagyis feldolgozhatatlan veszteség, teljes, vagyis elfogadhatatlan
megsemmisülés. Ebben az esetben következik be leggyakrabban az úgynevezett gyászmunka valamelyik korai fázisában való megrekedés, ami az egyén
esetében is súlyos pszichés következményekkel jár, egész társadalmak vagy
nagy létszámú társadalmi csoportok esetében pedig kifejezetten katasztrofális következményekkel.
A saját leválthatatlanságának hitébe falazódó hatalom számára a normális
világrend összeomlásával, az őrület elszabadulásával egyenlő, hogy lebecsült,
lenézett, megvetett politikai ellenfele szabályos küzdelemben elvehesse tőle
a hatalmat: „Már hogy lehetne szabályos az a küzdelem, amelyben elveszik
tőle azt, ami az övé és csakis őt illeti meg? És miért vennék el tőle? Mivel
szolgált rá erre? Ki tenne ilyet, hacsak nem a nép, a nemzet, az emberiség
megveszekedett ellensége?” Ha ez mégis megtörténhetett, ha a „leválthatatlan” párt pusztán (?!) parlamenti választások útján mégis leválthatónak (vagy
legalábbis: a hatalomról leválaszthatónak) bizonyult, akkor ez először is botrány, ezáltal valami jóvátehetetlen történt (nem egy párt, hanem az ország,
a nemzet, az egész társadalom, a magyar emberek szenvedtek vereséget,
szorultak ellenzékbe, ami természetesen égbekiáltó, megengedhetetlen,
tűrhetetlen stb.); másodszor pedig, ha ez megtörtént, akkor mindenesetre
nem történhetett szabályosan, mert olyan nincs, hogy a „leválthatatlan”
pártot csak úgy, szavazatokkal, kisszerű módon leváltsák (nem azért lett
„leválthatatlan”!), akkor bizony csakis fondorlat, ármány, csalás útján veszíthette el a hatalmat, tehát az új hatalom, eredendően illegitim, hiszen a
„leválthatatlanokat” csakis csalással válthatta le, szabályszerűen – ha nem is
a parlamentáris demokrácia szabályai szerint – leválthatatlanok. Egyáltalán:
hogy jön ő ehhez? Hogyan juthatott egyáltalán ilyesmi az eszébe? Hogy
kezet emel a nép hatalmára? Hát nem demokráciában élünk?!
A kettéhasított politikai közösség eleve hajlamos a hisztériára, a hisztérikus túlzásra, a hisztérikus gyűlöletre és rajongásra, de amikor ebben a légkörben a kormányzó hatalom – a holtbiztos választási előrejelzések ellenére,

a teljesen biztos győzelem tudatában – vereséget szenved, akkor a vesztes
táborban a csalódottság a hisztériáig fokozódik. (Más kérdés, hogy már
a közvélemény-kutatókat is az csalta meg, hogy a félelmi hisztéria következtében a választók egy része jobbnak látta eltitkolni szavazatát: legalábbis
soha nem volt még akkora a pártot állítólag még nem választók tömbje,
mint a 2002-es választások előtt.)
A vereséget követő tömeges hisztéria közvetlen kiváltó oka a hatalom
elvesztését elkerülhetetlenül követő gyászmunka elvégzésére való hajlandóság hiánya, a gyászmunkára való közösségi képtelenség, vagy legalábbis
a megrekedés az úgynevezett gyászmunka első fázisában,193 mikor is a vereség tényét egyszerűen letagadják (olyan nincs, hogy ez velünk megtörténhet, ha pedig megtörtént, annál rosszabb a tényeknek). A válási folyamat
mindenkor gyötrelmes, bármitől is kell az embernek megválnia. Akkor is,
ha nem szerettünket veszítettük el, hanem szeretett hatalmunkat, akkor is
ha nem házastársunktól választanak el, hanem kormányzati pozíciónktól.
Az elválás és elválasztás nyomán előállt veszteséget fel kell dolgozni, meg
kell emészteni. Ezt a folyamatot nevezi a modern lélektan – Freud nyomán
– gyászmunkának. Azért éppen munkának, mert esetenként bizony keményen meg kell dolgozni azért, hogy a szeretett tárgy – például a hatalom
játékszere – elvesztése fölött érzett fájdalmunkból összeszedve magunkat,
visszatérjünk önmagunkhoz, a jelenbe, feladjuk a tárgy érzelmi megszállását és visszavezessük azt a megszálló szubjektumra: saját magunkra. Mit
jelent a kormányzati hatalom elvesztése a hatalom szerelmese számára,
akinek libidója a politikai hatalmat szállta meg, és aki nem ismer drágább,
szeretetreméltóbb tárgyat a hatalomnál? Épp ezért nem képes elengedni,
ezért akarja minden módon magáévá tenni? Ezért nem érti meg, hogyan
válhatott hűtlenné hozzá? Hogyan tagadhatta meg magát tőle, akinek pedig az egyetlene volt! Így vagy úgy, a hisztéria mint egyfajta pánikreakció,
a gyászmunka elvégzésének visszautasításából fakad, a tárgy elvesztésével
való megbirkózásra való képtelenségből.
A gyászmunka mindig a hiány, a veszteség, a kár ledolgozása vagy jóváírása a lelki háztartásban, mégpedig éppen azért, hogy tovább léphessünk,
túltehessük magunkat a veszteségen. Minden elválás megrázkódtatását
gyászmunka követi. Nem, mert valaki elvárja ezt, hanem mert a lelki ös�szeomlásból csak így lehet újra fölépülni. A gyászmunka nem külső, hanem
193

Verena Kast: Kötés és oldás. Európa Könyvkiadó, 2000. 18. p.

234

235

A kékek és a zöldek

Kis magyar hisztéria

belső kényszer. Ez az előfeltétele annak, hogy máshol és más módon folytathassuk, esetleg újrakezdhessük életünket, amelynek folyása a veszteséggel
vagy a válással megszakadt. Verena Kast, a kérdés szakértője, neves svájci lélekgyógyász kiemeli, hogy „nemcsak emberi kapcsolataink felbomlását kell
meggyászolnunk; a különböző élethelyzetekben bekövetkezett változások
– minden munkahely-változtatás, lakásváltoztatás stb. – szintén szükségessé
teszik a gyászolást. Általánosan fogalmazva: ha egy kapcsolat, egy kötődés
megszakad, a lehető legtöbbet meg kell őriznünk magunkban ebből a kapcsolatból, hogy egy másik kapcsolatban gyökeret tudjunk verni.”194
A veszteség súlya attól függően lesz kisebb vagy nagyobb, hogy ki, mit
és mennyit helyezett önmagából abba a kapcsolatba, amely megszakadt,
abba a tárgyba, amely elveszett, abba a személybe, akihez a kapcsolat fűzte.
A külvilág szemében egy macska vagy egy töltőtoll elvesztése természetesen
összehasonlíthatatlanul csekélyebb veszteség, mint egy gyermeké vagy egy
anyáé, de ha valaki egész élete tartalmát és értelmét a macskájába helyezte
vagy egyetlen öröme töltőtolla volt, akkor a „normalitás” felől nézve aránytalannak, abnormálisnak tetsző gyászmunkája, saját szempontjából egyáltalán
nem látszik túlzottnak, akár bele is betegedhet a veszteségbe.
A józan polgári észt, avagy a nyárspolgári normalitást megtestesítő külvilág nyilván mosolygott volna annak az idős hölgynek a kifakadásán is,
aki a választások első fordulója után e szavakkal fordult a buszmegállóban
barátnője felé: „Ha Viktorka nem győz, az én életemnek semmi értelme!”
Az idős hölgy nem túlzott, hiszen nagyon is elképzelhető, hogy – alkalmasabb tárgy hiányában – libidója egy politikai tárgyat szállt meg, és így élete
minden értelmét a hatalmat megszemélyesítő politikusba vetítette bele.
Hasonlóképp nem túlzott idős barátom, megingathatatlan jobboldali szavazó, amikor a Fidesz vereségét eredményező első forduló után teljesen
leverten azt mondta, hogy ez most őt „egy évre hazavágta” (sic!), tudni sem
akar a politikáról, a második fordulóban már el sem megy szavazni – minek?
Egyszóval azonnal elkezdte végezni a gyászmunkát. Nem tudott róla, csak
tette. Politikától elfordulásába azonban már az ingerültség, sőt a bosszú
árnyalata is belevegyült: „ezek a hülyék addig gatyáztak itt, míg elveszítették nekem a választásokat!” Úgy kellett vigasztaló szavakat keresnem, hogy
megnyugatssam őt, mintha legalábbis egy közeli hozzátartozóját veszítette
volna el, vagy leégett volna a háza.

Ahol magasra csap az érzelmi politizálás lángja – márpedig a telekratikus
politika éppen az állampolgárok eszét veszi el és zsigereiket mozgatja meg
– ott csakugyan sokat veszíthet, akinek istene, sztárja, kedvence a választásokon megbukik (avagy kedvenc csapata vagy játékosa veszít). Bizonyos
értelemben ő is meghal vele együtt. Lelki értelemben utána hal. Ennek
a „kis halálnak” felel meg a letargia, a depresszió, az érzelmi káosz állapota.
Így van ezzel az is, aki maga veszítette el a hatalmat. Minél nagyobbnak,
minél pótolhatatlanabbnak érzi ezt a veszteséget, annál nehezebben békél
meg a gondolattal, hogy a tárgy, a személy nincs többé, hogy a presztízs, az
anyagi javak, a siker, a hatalom, dicsőség másé lett, hogy ama „fő-főhelyet”
az életben más foglalja el immár, nem ő.
Nagy hatalom – vagy nagy hatalomérzés – nagy gyászmunkát követel.
A kórosan megnagyobbodott Én által megnövelt hatalmi érzés esetenként
olyan nagyot, hogy azt már el sem lehet végezni. Bele kell pusztulni a gyászba. A veszteség szubjektíve olyan nagy és olyan váratlan, hogy lelkileg sem
a választást vesztett politikusok, sem érzelmileg mozgásba hozott híveik
nem képesek megbirkózni vele. Visszautasítják a gyászmunkát vagy nem képesek befejezni. Megrekednek a „munkafolyamat” valamelyik fázisában.
A gyászmunkának ugyanis megvan a maga belső logikája. Mindegy ki
végzi: árván maradt gyermek, válófélben levő férj, választási vereséget elszenvedett pártvezér. A „munka” lépésről lépésre, fázisról fázisra halad előre, míg el nem végzik. De bármely fázisban meg lehet rekedni. A gyász „betokosodása” mániás-depressziós tüneteket okozhat, hisztériába, sőt tébolyba
is torkollhat. Az első fázis a veszteség tudomásulvételétől való elzárkózás
időszaka: „Akkor sem vesztettünk!” „Győztünk, csak nem voltunk elegen!”
„Csalással győztek, tehát nem győztek, tehát nem vesztettünk!” stb. stb.
A második fázisban félelem és nyugtalanság lesznek úrrá a gyászolón,
vegyes érzelmek zűrzavara, amelyben düh, öröm, harag, bosszúvágy és
bűntudat kavarognak. (Ilyen tüneteket mutattak például a két választási
forduló között a vesztésre álló párt vezérének mozgósító célú „gyászbeszédei”, a választói tábor gyászdemonstrációinak lobogó indulatai: „forradalom
van”, „végünk van”, „a hazának nem lehet vége”, „le a nagytőkével, éljen
a haza!” stb. stb.
A harmadik fázisban a gyászoló mintegy megkettőzi a világot, megpróbálja a veszteséget (esetünkben a hatalmat) egy fantáziavilágba menekíteni
(„demokráciavonal”, „polgári sejtek”, „másik nyilvánosság”, „kisebbségben
vagyunk, nem ellenzékben”, „a többség nem lehet kisebbségben!”, „akkor
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hát kisebbségben folytatjuk a kormányzást, a család védelmét, a nemzet
egyesítését” stb.). 2002 kora nyarától egészen az év végéig a hatalom elvesztését követő gyászmunka jól kivehetően e harmadik fázisába érkezett
el a választások veszteseinek táborában és hosszú időre meg is rekedt itt,
a párhuzamos hatalom (árnyékhatalom, „igazi” hatalom) fantáziavilágának
építgetésénél. Kétségtelen, hogy – mind a veszteség szubjektív nagyságát,
mind váratlanságát tekintve – nem könnyű átlépni a gyászmunka negyedik, záró fázisába, amelyben a „vesztes” új viszonyt alakít ki önmagához és
a világhoz is, visszaérkezik a maga teremtette fantáziavilágból – a jelennek
képzelt múltból, esetleg a jövőből – a jelenbe. Elfogadja a veszteséget és új
identitásába menti át mindazt, ami a régiből menthető. A gyászfolyamat
célja – mint idézett könyvében Verena Kast írja – egy új ön- és világértelmezés kialakítása.
Úgy tűnik, 2002 nyarától mindmáig nem csitult el a hatalom elvesztésének ez a frusztráló fájdalma. Csakhogy aki nem képes gyászolni, nem
képes megváltozni sem. Minden válás, veszteség túlélhető (még a hatalom
elvesztése is!), de csak akkor, ha sikerül feldolgozni a veszteséget, ha sikerül
elfogadni a vereség tényét, mert csak így lehet – megerősödve – túllépni rajta.
Talán nem lett volna annyira elviselhetetlen a válás, ha a hatalom – ez a hűtlen
feleség – nem ment volna hozzá a riválishoz. Nem fordított volna hátat hites
urának, ha vele együtt veszett volna el! Jóban-rosszban együtt! Nem csoda,
ha a hatalomtól elhagyott politikus kissé ingerült és úgy érzi magát, mint
a megcsalt férj. Az nem lehet, hogy hitvese, a hatalom, akit pedig annyira
szeretett, csak úgy összepakoljon, és minden előzmény nélkül elhagyja őt.
Nem lehet és mégis ez történik. „Válni akarsz? Te – éntőlem?! Mással állsz
össze! És kivel? Uramistenem, kivel! Hát már mindenkivel lefekszel? Hát
ezt érdemlem én? Te szajha! Jól van, fogsz te még másként is beszélni! Nekem is van ám új babám, és nekem is lesz új feleségem! A másik hatalom,
amelynél – hűtlenségedtől elhűlve – már eddig is annyiszor találtam vigaszt
és menedéket: a »nemzet«, a »haza«, a »polgárok társadalma«. Ha neked nem
kellek, majd kellek neki!” Ezzel a féltékenységi fantáziálással csak az a baj,
hogy ugyancsak a gyászmunkához tartozik, a való életben nem felel meg neki
semmi (a gyászmunkát végző mániás-depresszióján és hisztériáján kívül),
amiből persze nem következik, hogy nem is tárgyiasulhat. Bármely politikai
agyszülemény, üldözéses téveseszme, félelem, gyűlölet tárgyiasulhat. De bármilyen destruktív módon fejeződik is ki, végső soron sohasem a valóságot,
csak önmagát rombolhatja le.

Természetesen nem lehet pontosan megmondani, hogy a leköszönő
politikai garnitúrán kívül a magyar társadalomnak konkrétan mekkora részét érintette a választási vereség elementáris veszteségként és csalódásként.
Számottevő részét mindenesetre. Mivel a hatalom elvesztését feldolgozó,
öngyógyító gyászmunkát részben nem tudta, részben nem engedték neki
elvégezni, a gyászt elfojtotta, aminek következménye a fantáziavilágban való
megrekedés lett. A hamis helyzet hisztérikus reakciókat, a sikertelen reakciók
pedig hol letargiát, hol agressziót váltottak ki belőle. A gyászmunka elszabotálása, a gyász elfojtása a magánéletben is súlyos érzelmi zavarokkal járhat. De
különösen súlyos következményei lettek egy olyan társadalomban, amely
legalább száz év óta amúgy is elfojtást elfojtásra halmoz. Az a közösség, amely
elzárkózik a gyászmunka elvégzése elől, aki a veszteséget nem akarja (vagy
nem képes) érzelmileg veszteségként megélni, feldolgozni és elfogadni, arra
van ítélve, hogy mindent elveszítsen. A veszteség elnyeli és magába zárja őt.
Megszállottjává válik. A világot értelmetlennek, önmagát értéktelennek, a jövőt reménytelennek érzi. Mert képtelen szembenézni valóságos helyzetével,
elveszti realitásérzékét. Állandóan menekülésben van. Menekül a jelenből,
a valóságból, menekül önmaga elől. Menekül múltba, jövőbe, álomvilágba,
magánéletbe, hóbortokba, mániákba, szektákba, alkoholba, kábítószerbe,
szexbe, mindegy – csak innen, a valóságból el. A választások elvesztése nyomán támadt kis politikai hisztéria csak felerősítette ezt az általános menekülő
attitűdöt.

Megrekedés a gyászmunka harmadik fázisában: a „polgári körök”
Láttuk: a gyászmunka első fázisában a veszteség feldolgozása egyszerűen
tagadásában áll, amely annál hevesebb, minél nagyobb az értéke a vesztett
jószágnak a vesztes számára: „Szó sincs róla, hogy nem én nyertem! Ki
mondja ezt, csak nem az ellenfelem, az a majom?! Azt majd még meglátjuk,
ki vesztett! Csalás történt, tessék új választást kiírni! Aztán megint újat, amíg
csak nem én nyerek! Stb. stb.” A választási vereség negációja esetünkben ennél is messzebb ment: „Lehet, hogy a parlamenti választásokat elvesztettem,
de mit számítanak a választások? A választások kimenetele nem oszt és nem
szoroz. Létezik egy másik, egy komolyabb játék is, amelyben még semmi
nem dőlt el! Különben is: a parlamenti választásokon pártok mérettetnek
meg. Márpedig én nem vagyok párt és nem hiszek pártokban. Nem pártban
gondolkodom, hanem abban, ami a pártokon és a pártrendszeren túl van. A
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nagy egészben. Akkor hát hogyan veszíthettem volna el egy játszmát abban
a játékban, amelyben el sem indultam?”
A vesztes pártvezér a vereséget követő gyászmunka kellős közepén valóban kijelentette, hogy a pártok „már elveszítették korábbi jelentőségüket”.
Egy világ véget ért. Kezdődik egy másik, egy új világ. A totális demokrácia kora. A pártok világa után „a” Párt világa. „A választási vereség – folytatta – világossá tette a jobboldal számára, hogy már nem pártokban kell
gondolkodni”. Nos, pontosan ezt a következtetést szűrte le idáig minden
totalitárius Párt – jobboldalon és baloldalon is – választási vereségeiből:
a parlamentáris demokrácia tarthatatlan. „Pusztuljanak a pártok, még a mienk
is, csak mentsük meg a hazát!” – mondta például Mussolini 1924 áprilisában,195 amikor a „Marcia su Roma”-ként elhíresült puccsot követően
a fasciók mozgalma – a tényleges hatalom birtokában – utoljára megtartott
parlamenti választáson nagy nehezen győzött. Hasonlóképp gondolkodott
a parlamenti választásokról és pártokról 1946-ben egy magyar rendszerváltó párt – a Magyar Kommunista Párt – is, amikor – számára váratlanul –
nagyarányú választási vereséget szenvedett. Pártsejtjeihez fordult, mire azok
osztódva szaporodni kezdtek. Nem is tartotta fönn sokáig a parlamentáris

demokráciát. Dehát valamit – valamiért. Te nem tartasz fenn engem, én
nem tartalak fenn téged!
Eddig lehetett „pártokban gondolkodni”, mostantól azonban már nem
lehet. Azazhogy lehet, csak nem érdemes. A „jobboldal” ezt a luxust többé
nem engedheti meg magának. Ha győzni akar. A választási vereség felnyitotta a szemeit. „A” Párt – és pártolói – felől nézve a választások kimenetele csakugyan tűrhetetlen botrány. A pártok hol vereséget szenvednek
a választásokon, hol meg győznek. „A” Párt azonban soha nem szenvedhet
vereséget. Hiszen „a” Párt valójában már nem is párt, hanem maga a Haza.
A Kárpátoktól le az Adriáig. Van ilyen Párt! Épp ezer éve, hogy megalapították. A Honfoglalók. Nevezték már Országnak, Királyságnak, Birodalomnak, Nagyhazának, Kishazának, Nemzetnek, mára azonban Párt belőle.
Ebbe a hozzá oly méltatlan szervezeti formába szorították bele a Hazát
a körülmények. Ám a Haza soha nem békélhet meg azzal, hogy pártot
csináljanak belőle. Egyet a sok közül. Az Egész nem érheti be a rész legitimációjával és jogosítványaival! Nem tűrheti, hogy gúnyt űzzenek a Hazából, vagyis „a” Pártból! Ha pedig az elképzelhetetlen (a hatalom elvesztése)
mégis bekövetkezik, akkor nincs igazság a parlamentáris demokráciában.
Akkor az igazságot a parlamentáris demokrácia keretein kívül kell keresni.
Például az utcán. Az igazság az utcán hever. Csak le kell hajolni érte. És
„a” Párt le is hajol.
A Haza nem hazardírozhat: nem veszíthet, biztosra megy. És természetesen a Haza nem lehet ellenzékben sem. A Haza (a Haza-Párt) más, magasabb
létszinten helyezkedik el. Fenn, a Magasban. Nem ér el ide a választási kampányok kisszerű lármája, nem érnek fel egymás ellen ágáló pártocskák mocskolódásai. A Párt (a Párt-Haza) kikezdhetetlen és érintethetetlen. Egyszóval:
tabu. A múlt század 80-as éveiben, még a rendszerváltás előtt, efféle státust
ajánlottak az akkori állampártoknak a „határolt forradalom” radikális, mindazonáltal utópista doktrínájának lengyel és magyar megfogalmazói. Nyilván
a régi alkotmányos monarchiák példája lebegett a szemük előtt. Csakhogy
a rendszerváltás azóta végbement. Úgy – ahogy. Azokkal a pártokkal, amelyek
előálltak és amelyeket kitaláltak. Azokkal az érdekcsoportokkal, összefonódásokkal, személyekkel, észjárásokkal, habitusokkal, amelyek adottak voltak.
Beköszöntött a parlamentáris demokrácia állapota. Állampárt sehol. De igény,
úgy látszik, lenne rá. Márpedig a parlamentáris demokrácia minden igényt
kielégít. Még az antiparlamentarizmus igényét is. Mindaddig, amíg fennáll,
amíg nem adja oda egészen önmagát annak, aki felszámolja egy szép nap.

195 Idézi Giorgio Pini: Mussolini. Athenaeum Kiadása, é.n. 128. p. A Mussolinit dicsőí
tő könyv szerzője hősének politikai életrajzát a beszédeiből kiollózott idézetekre fűzi fel.
A pártok létezését a haza üdvével szembeállító ismert populista rabulisztika természetesen
azt is magában foglalja, ki lenne a haza üdvének egyetlen – hiszen pártok fölött álló – letéteményese: maga a beszélő, aki épp ezzel a szembeállítással emeli magát a pártok fölé.
A pártok, miként a parlamentarizmus, a választási harc az ily módon – hősileg a pártok
fölé emelkedő – politikai titán számára a megvetésre méltó kisszerűség, pitiánerség, törpeség jelképei; a polgári demokrácia kisszerű viszonyai, a parlamenti harc visszataszító
mocsárvilága, a megannyi – csak saját érdekét néző, gyökértelen, korrupt, kétes – politikai
törpe csak lehúznák a titánt és megakadályoznák őt hősi küldetése teljesítésében: „Sokan
azt kérdezik tőlem, hogy mi lesz a ti szerepetek a legközelebbi választási hadjárat során? – fordul Mussolini feketeingeseihez az 1921-es választási kampányban elszenvedett
viszontagságok után. – Ne nagyon hevüljetek ezekért a választási játékokért. Úgy tekintsétek,
mint a mindennapi élet apró szükségleteit. Mindez még a régi Olaszország, még a régi rendszer. Különösnek tűnhetik föl szemetekben, mint ahogy furcsa nekem is. Nincs nevetségesebb, mint
elképzelni, ahogy Mussolini éppen választási lajstromok összeállításával kínlódik. Én ez idő szerint
egészen más és a nemzet jövője szempontjából sokkal érdekesebb problémákkal foglalkozom, mint
hogy kiválogassam azokat, akik holnap már maguktól a nemzet képviselőinek fogják hirdetni magukat. (…) Úgy tekintsétek magatokat, mint egy új civilizáció hirdetőit, egy
eljövendő kor előfutárait, mint építőket, akik ma lerakják az épület alapzatát, s megalkotják, megvalósítják mindazt, ami az olasz Risorgimento annyi nemzedékének álma volt.”
(I. m. 127–128. p. – Kiemelés – Sz. Á.) Lásd mindehhez: Ormos Mária Mussoliniről írt
mérvadó politikai életrajzát: Ormos Mária: Mussolini. Kossuth Könyvkiadó, 1987.
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Ha a parlamenti pártok a nép fölé tolják magukat, akkor „a” Pártnak
a parlament fölé kell tornáznia magát, hogy a néppel lehessen. „A néppel,
a párttal egy azt utunk...” A Párt magasan néz le a parlamentre. Már-már
az Égből. Néha leköp. A Párt fenn van – a pártok – e politikai pigmeusok –
odalenn tipródnak. A Párt Égi Trónusán honol – a pártok a parlamentben
brekegnek. A Párt kívül van mindenen (még önmagán is); a pártok benne
vannak, mégpedig nyakig. A Párt lét és nemlét nagy kérdésein töpreng
– néki a pártok szalmakutyák. A Párt nem lehet tekintettel az izgága, örökösen a Haza ellen fenekedő ellenzék kicsinyes szempontjaira. A Párt az
ő igazi ellenzékét nem a parlament széksorai közt, hanem az objektív nehézségekben, magában az életben találja föl: elemi csapásokban, pénzügyi
válságban, az Amnesty International, a Gazprom vagy a francia kormány
packázásaiban. A természet és a külvilág az ellenzékiség valóságos hegyeit
görgették a Párt útjába. A Párt azonban legyőzte a nehézségeket, úrrá lett
szinte mindenen.
„A” Párt számára azonban csak a pártok vesztették el a jelentőségüket.
Maga „a” Párt nem. sőt „a” Párt szemében „a” Párt jelentősége a választási
vereséget követően még tovább nőtt. Most látja csak igazán, milyen óriás ő!
Pontosan annyit nőtt, amennyit pártként – mint egy párt a sok között – veszített. „A” Párt a választási csatát elvesztette, a társadalmi háborút azonban
folytatja. A végső győzelemig. Csak most visszavonul. Tér-Tábornok stratégiai zsenialitásával üríti ki egyik politikai tartományt a másik után. Egyre
hátrébb vonul a társadalomban, hogy idegen terepre csalogatva az ellenséget,
partizánháborút kezdeményezzen ellene, s a kellő pillanatban népszavazással
mérjen rá megsemmisítő csapást. Kezdődik a Nagy Menetelés a falvakon
át. A falvak majd bekerítik a városokat. Szorul a hurok. A „polgári körök”
bekerítik a parlamentáris pártok köreit. A szabadság angyalkörei a hatalom
ördögkörét, melyben a demokrácia forog, vakon és tehetetlenül. Azt persze nem lehet tudni, mitől lennének a felülről kikényszerített és „a” Párt
számára – szükség szerint – „rendelkezésre bocsátott” úgynevezett „polgári
körök” egyben a szabadság „kis körei” is. Ezt azonban nem is kell tudni. Ebbe
a tudásba csak beavatást nyerhet, aki már megérett rá, mert nem tudás ez,
hanem misztérium.
„A” Párt visszavonul a társadalomba és a társadalom visszavonul „a”
Pártba. Ilyen egyszerű. Így lesz a Pártból társadalom, és a társadalomból
így lesz Párt. Természetesen nem akármilyen társadalomból, csak amelyik
kiérdemelte. Méltó „a” Pártra. Mert „a” Párt nem a statisztikai adatok-

ban szereplő mennyiségi társadalommal, hanem csak az általa megalkotott
minőségi társadalommal azonos. Hogy aztán ennek a minőségnek éppen
milyen nevet adnak, az már politikai képzelőerő és politikai marketing
dolga. A minőség mindenesetre minősít. Csalhatatlanul megmutatja, hogy
a társadalom mely részei érettek a Párttá válásra, s mely részei nem. A minőségi társadalom Párttá tud válni, a mennyiségi társadalom viszont nem.
A mennyiség azonban nem sokat számít, mint azt már a legutóbbi választások megmutatták. Hiszen mennyiségileg nem a minőség győzött!
Umberto Eco A mindenkori fasizmus című esszéjében az „ősfasizmus”
egyik megkülönböztető tipológiai vonásaként határozza meg a „kvalitatív
populizmust”. „Egy demokráciában – írja Eco – az állampolgároknak vannak egyéni jogaik, az állampolgárok összességének azonban csak kvantitatív
szempontból van politikai jogosítványuk, amennyiben a többség döntése
a mérvadó. (Értsd: akikre többen szavaznak, azok alakíthatnak kormányt
– Sz. Á.) Az ősfasizmus az egyénnek mint olyannak nem juttat jogokat,
a »nép«-et pedig kvalitásnak, monolitikus egységnek tekinti, amely a »közakaratot« fejezi ki. Mivel semmiféle embertömeg nem rendelkezhet közös akarattal,
a vezető magának vindikálja a tolmácsolás jogát. Elveszítvén a rájuk bízott hatalmat, az állampolgárok nem cselekszenek, őket csak mintegy pars pro totóként
kérik fel, hogy játsszák el a nép szerepét. A nép így színházi fikció lesz.
Nem kell a Piazza Veneziára vagy a nürnbergi stadionra hivatkozni, ha be
akarjuk mutatni a kvalitatív populizmust. Jövőképünkben egy televíziós, illetve
internetes kvalitatív populizmus van kibontakozóban, ahol az állampolgárok egy
kiválasztott csoportjának az érzelmi válasza úgy mutatható be és fogadható
el, mint a »nép hangja«. Az ősfasizmusnak, kvalitatív populizmusa miatt, fel kell
lépnie a »rothadt« parlamentáris kormányokkal szemben (…) Amikor egy politikus
kezdi kétségbe vonni a parlament legitimitását, mert az nem képviseli többé a »nép
hangját«, megcsapja orrunkat az ősfasizmus szaga.”196
Az „ősfasizmus” szaga persze csak – ha szabad azt mondanom – utószag,
utóbűz, bárha Európa-szerte terjeng. Nem újfasizmus, hanem posztfasizmus, szimulált fasizmus, telekratikus pszeudofasizmus ez. Azért pszeudo,
mert az „ősfasizmus” verbális és képi retorikájának (az összeesküvés rögeszméje, az expanzionista nacionalizmus, a másságtól való félelem, az ellenségállítás, a végső harc, az elitizmus, az erő és akarat, a „veszélyesen élni” macho
196 Umberto Eco: A mindenkori fasizmus. In: Uő: Öt írás az erkölcsről. Európa Könyvkiadó, 1998. 44–45. p. (Dorogi Katalin fordítása).
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kultusza, a gyengék megvetése, a pártok megvetése, a rothadt parlamentarizmus elleni fellépés, a cselekvéskultusz, a kritikai szellem gyűlölete, a modernség elutasítása, a hagyománykultusz stb.) szolgai lemásolása, mozgalmi
utánzása már csak a hatásvadász politikai marketing eleme lehet. A „totális
demokrácia” – a vezérelvű, parancsuralmi „közvetlen népi demokrácia” –
reklámképe ez, amibe a hatalom-árut csomagolják. A különbséget az „igazi”
és a „pszeudo” között jól mutatja Berlusconi Forza Italiajának és az Alleanza
Nazionale (az újfasisztaként aposztrofált Olasz Szociális Mozgalom utódpártja) telekratikus hatalomgyakorlása, amely megrontotta ugyan a választási
demokráciát, de nem számolta fel.197 Enélkül is képes volt totalizálni magát,
hála a totális médiumoknak és totális eszközhasználati módoknak.
Amikor a telekratikus párt vezére azt mondja, hogy a hatalom megszerzéséhez vagy megtartásához már nem lehet pártokban és parlamentben gondolkodni, akkor ezzel azt is mondja, hogy más szintre kell átvinni
a hatalomért folyó politikai harcot, olyan szintre, ahová a pártok nem tudják követni őt, ahol utolérhetetlenné és megfoghatatlanná válik. Vagyis
a pártok szabad versengésén alapuló parlamentáris demokrácia rendszerével szemben egyfajta ellenrendszert kell képezni. Új játékot kell kitalálni,
új pályán, új szereplőkkel és olyan játékszabályokkal, melyek biztosítják,
hogy mindig az nyerjen, aki a játékot kitalálta. Végtére is magának találta
ki, nem másnak!
Ez az ellenrendszer mindenféle parlamenti és médiajátszma kimenetelétől függetlenül működhet és bármikor működésbe hozható a parlamenti rendszerrel szemben, ahol az ellenrendszert építő párt ellenzékben

(avagy hát „kisebbségben”) van. Lehet, hogy a demokrácia rendszerképző
elvei szerint kisebbségben vagyok, az ellenrendszerben viszont nemhogy
enyém a többség, de én magam vagyok az. Az ellenrendszert – az ellensúly,
ellenőrzés, nyilvánosság és kritika értelmében – hagyományosan a szabad
sajtó (a „negyedik hatalmi ág”) jelenti a parlamentáris polgári demokráciában. A sajtóban egyes orgánumok vagy csartornák lehetnek – nyíltan vagy
burkoltan – kormányzati vagy ellenzéki pártok kezében (vagy befolyásuk
alatt), de maga a sajtó egyikük kezében sem lehet, mivel ez a sajtó nyilvánosságképző és ellenőrző funkciójának vetne véget és egy másik rendszer
kezdetét jelentené. Az a párt azonban, amely a totális – vagyis leválthatatlan – hatalomnál nem érheti be kevesebbel, s így elképzelni sem tudja, hogy
elveszítheti a választásokat és ellenzékbe szorulhat a parlamentben, nem
tehet egyebet, mint hogy legalább részlegesen kivonul a rendszerből és megpróbál politikai ellenrendszert, informális parlament fölötti hatalmi szintet
kiépíteni magának: saját rendszert a rendszerben. Az ellenrendszernek mindenképp erősebbnek kell lennie a rendszernél. Vagy így, vagy úgy. Ha elég
erős, akkor csak megtöri és maga alá rendeli a parlamentáris demokráciát,
ha nem elég erős, akkor megpróbálja elnyelni.
Az ellenrendszer létrehozása és fenntartása nemcsak sok energiát, de
még ennél is több pénzt igényel. Annál többet, minél erősebb és hatékonyabb ellenrendszerre van szükség. A társadalom hagyományos politikai
mozgósítása alapján (bármi legyen is ennek értelme és célja) önmagában
már nem alkotható hatékony ellenrendszer. Szovjetek, fasciók, sejtek, bázisközösségek, civil körök politikai-hatalmi kiépítése vagy létező szervezetek
megszállása önmagában aligha vezet sikerre. A fogyasztói tömegtársadalomban az emberek többsége csak egyféleképpen mozgósítható gyorsan és hatékonyan: a mediatizált piac által. Így hát ma egyetlen hatékony ellenrendszer
létezik: a tömegmédiumok rendszere, föltéve, hogy az a politikai erők ellenőrzése alatt áll, vagy oligarchikus tulajdonosuk politikai célokra használja
fel, netán ő maga akarja megszerezni üzleti hatalma mellé az államhatalmat
is. Oroszországban például pontosan ezt a tömegmédiumokban létrehozott
oligarchikus ellenrendszert verte szét 2001-től Vlagyimir Putyin. Tehát nem a
sajtó vagy a média demokratikus kontrollját számolta föl az államhatalom
fölött, amivel ellenlábasai vádolták meg, hanem a demokrácia oligarchikus
kontrolljának és „felülírásának” mindaddig pompásan működő ellenrendszerét. (Más kérdés, hogy az államot szétcincáló és felzabáló oligarchák helyére az oligarchákat széltcincáló és hitbizományaikat felzabáló államot, va-

197 Lehetséges, hogy az ellenzékbe szorult pártok a rájuk nehezedő média-nyomást
elviselhetetlennek tekintették, de az föl sem merült és föl sem merülhetett, hogy az ellenzéket – szervezeteivel vagy a sajtószabadsággal együtt – fel kellene számolni. A médianagyhatalom Berlusconi „rájátszott” a fasiszta „newspeak”-re, de esze ágában sem volt az
ellenzékkel úgy leszámolni, ahogy az ősi-hősi időkben Mussolini tette, aki azoknak, akik
valamilyen politikai ellenzéket mégiscsak kívánatosnak tartottak volna az új rendszerben,
dühösen így válaszolt: „Mi a leghatározottabban és a legnagyobb megvetéssel utasítjuk
vissza az effajta okoskodást. Az ellenzékiség képtelenség és felesleges az olyan totalitásos
(sic!) rendszerben, mint amilyen a fasizmus. Az ellenzék hasznos lehet könnyű időkben,
amikor az emberek megengedhetik maguknak az akadémikus viták fényűzését. (…) De
az ellenzéki szellemet, kedves kartársaim, mi magunkban hordozzuk; mi nem vagyunk
vén, elfásult emberroncsok, akiket tűvel kell noszogatni. Mi szigorúan ellenőrizzük magunkat. Az ellenzéket mi elsősorban a dolgokban találjuk meg, a tárgyi nehézségekben,
az életben, amely az ellenzéknek valóságos hegyeit állítja elénk, olyanokat, amelyek még
a nálam magasabb rendű szellemeket is le tudják verni.” (Idézi: Giorgio Pini: i.m. 155. p. )
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gyis az „irányított demokráciát” tolta, a jogállam helyett pedig a „törvények
diktatúráját” teremtette meg.) Olaszországban éppen fordítva történt: a 90es évek elején válságba került parlamentáris pártrendszerrel szembeállított
magánmédiabirodalom szolgált ellenrendszerként, ez juttatta hatalomra és
ez tartja hatalmon ma is Berlusconit, Európa egyetlen olyan oligarcháját,
aki az üzleti hatalom mellé a politikai hatalmat is megszerezte.
Magyarországon gyökeresen más volt (és más ma is) a helyzet. Nincsenek sem saját oligarcháink, sem pártok mellett elkötelezett vagy pártpolitikusok saját tulajdonában levő totális médiumok (ezen a közszolgálati
médiumok ideiglenes és sohasem totális kormányzati megszállásai csak igen
kis mértékben tudnak változtatni). Marad tehát a mozgalmi alapon kiépülő
ellenrendszer („polgári körök”) és ennek marketingje, vagyis reklámozása,
képernyőre vitele, az ellenrendszter képének eljuttatása a célcsoportokhoz.
Ez azonban kevés volt a politikai reváns sikeréhez, mert nem új politikai,
hanem csak médiastratégiát jelentett, amely nem a kormányzati hatalmi
pozíció visszaszerzését tette lehetővé, hanem az elvesztését követő tömeges gyászmunka elvégzését könnyítette meg. Egy többé-kevésbé működő
polgári demokráciában, globálisan „beágyazott” gazdaságban, egyoldalúan
fogyasztásra orintált társadalomban, megszüntethetetlenül plurális információs térben nemigen van mód az „Ideiglenes Kormány versus szovjetek” (1917: Oroszország), „liberális olasz állam versus fasciók” (1920-as
évek: Olaszország), vagy „koalíciós kormány versus nemzeti bizottságok”
(1945–1946: Magyarország) történelemből ismert politikai játszmáinak
lejátszására. Arról nem is beszélve, hogy a magyar civiltársadalom még ahhoz is gyönge, hogy politikailag megszállják és kisajátítsák. Marad a Nagy
Politikai Játszma szimulálása a tömegmédiumokon keresztül. Ám ehhez
meg éppen a szóban forgó médiumok tulajdonlása hiányzik. A szimulált
játszma (a mozgalom-blöff, a Marcia su Budapest-blöff, a zsarolás-blöff,
a konstruktivitás-blöff stb.) a hatalom megszerzése szempontjából ugyan
nem vezet célra, de játékban és képben tartja, tehát pszichológiailag megerősíti
azokat a szereplőket (és velük együtt a nézői és szurkolói tábort is), akiknek
a hatalmi játszmát majd meg kell nyerniük.
Aki egy totalitárius hatalmi rendszert úgy akar „megkerülni”, hogy
a polgári társadalom autonómiáját, a szabadság kis köreit igyekszik életre
hívni (mint tették azt oly sokan a múlt század 70-es éveitől kezdődően
Kelet-Európában), az a demokratikus átalakulást segíti elő, amely a politikai demokrácia és a jogállam megteremtése felé mutat. Aki azonban

a létező parlamentáris demokrácia hatalmi intézményeit és szervezeti formáit akarja „megkerülni”, mondjuk, mert nem tud kikeveredni az elveszített választások és az elveszített kormányzati hatalom fölött érzett végtelen gyászából, avagy eleve nem bízik abban, hogy szabályos úton megint
hatalomra kerülhet, nos, az magát a demokratikus rendszert támadja és
ássa alá. A parlamentáris rendszerrel szemben létrehozott és mozgósított
„körök”, „sejtek”, ilyen-olyan „gárdistaosztagok” nem egy leendő közvetlen
demokrácia és nem is a társadalmi önvédelem csírái, szerveződési formái, hanem
„egy televíziós vagy internetes kvalitatív populizmus” totális öntőformái.
A totalitarizmus íze azonban aligha lesz édesebb attól, hogy ezúttal jobboldali és nem baloldali ostyában nyeletik le a társadalommal.

Hamis helyzet: a demokrácia mint merénylet a nemzet ellen
Mi volt a szóban forgó helyzetben, pontosabban a helyzet értékelésében – Bibóval
szólva – a velejéig hamis? Az, hogy a demokráciában nem állhat elő olyan
helyzet, amelyben a haza – a politikailag tagolt állampolgári közösség egésze – „felszívódjon” valamelyik – a politikai egész képviseletére vállalkozó – részben. Amennyiben erre sor kerül, az a demokrácia halálát jelenti.
Amennyiben egy párt – akárcsak retorikailag – közvetlenül a politikai egésszel
azonosítja magát, tehát nem az egész nevében, képviseletében, hanem mint maga
ez az egész szólal meg, követel, kér számon, kritizál, vádaskodik, akkor –
akár tudatában van ennek, akár nincsen – rálépett a totalitárius párttá válás
útjára, még ha nem is megy feltétlenül végig ezen az úton. Mindenképpen szembe fog kerülni a parlamentáris demokráciával, a parlamentáris
pártokkal, hiszen ezzel az önkényes azonosítással mindannyiuk – és maga
a demokratikus rendszer – fölé tolja magát. Ha ugyanis egy párt egyenlő
a Hazával, a Nemzettel, a Néppel, akkor semmi értelme a választásoknak, semmi értelme, hogy e csodás párt kitegye magát a választások kockázatának, hogy mint az egymással versengő pártok egyike elinduljon annak
a hatalomnak a megszerzéséért vagy megtartásáért, amely – mintegy felülről, karizmatikusan – mindenféle választások nélkül eleve őt illeti meg.
Mért menne harcba, mért vetélkedne bárkivel is azért, ami az övé? Persze, mindaddig, amíg ez az értelmetlenség – a demokrácia – fönnáll, addig
a totalitárius beállítottságú párt (párt = nemzet) is kénytelen kitenni magát a hozzá méltatlan erőpróbának, addig az Egész is kénytelen elindulni
a részek (a pártok) versenyén, úgy tenni, mintha ő is csak a részek egyi-
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ke lenne, és így még az is előfordulhat, hogy az Egész – horribile dictu
– vereséget szenved a részek valamelyikétől. Ez esetben persze már nem
egy párt, hanem az Egész Nemzet marad alul – mégpedig e logika szerint
a Nem-Nemzettel, az Idegenekkel, a Nemzet Ellenségeivel stb. szemben
–, a Nemzet szenved vereséget, veszti el a választásokat, ami természetesen
botrány és a demokrácia, a parlamentarizmus, a jogállam vagy a győztes
rivális ellen tanúskodik: miféle demokrácia az, amelyben a Nemzet vereséget szenvedhet vagy kisebbségbe szorulhat „saját” parlamentjében?.
Nem a magát Egésszé fölfúvó politikai rész ambíciója abszurd, hanem az
a rendszer, amelyben ez a felfújt, képzelt, hisztérikusan handabandázó Egész
(mint maga a Nemzet) elbukhat és elveszítheti a hatalmat. Ha a választások
azzal az abszurd eredménnyel végződnek, hogy „leváltják a Nemzetet”,
ha „saját hazájában ellenzékbe kerülhet a Nemzet”, akkor ennek vagy az
a magyarázata, hogy égbekiáltó csalás történt, vagy az, hogy ez a rendszer
– a demokrácia – Nemzet-ellenes.
Végső soron ez volt annak a hamis helyzetnek a kiindulópontja, amely
az elvesztett választások megrázkódtatására aránytalan és végeredményben
hisztérikus reakciót váltott ki a vesztes politikai közösségből. Tartós és az
egész társadalmon elhatalmasodó politikai hisztériáról azonban 2002-ben
még korai lett volna beszélni, de 2008-ból visszatekintve azt mindenesetre
nem nehéz megállapítani, hogy a választások nyomán kialakult hamis helyzet ettől fogva – mégpedig éppen a vesztes politikai pártnak a nemzettel
való hamis és kirekesztő önazonosítása folytán – kezdett generálódni: kilépni
a választási szituáció keretei közül és átnőni – az utóbb éppen a vesztes
párt egyik prominense által bejelentett – hideg polgárháború tartós politikai
hisztériájába. „Az ilyen hamis helyzetben élő közösség – összegzi Bibó István – mindinkább ferde viszonyba kerül a realitással; az eléje kerülő újabb
problémák megoldásánál nem abból indul ki, ami van és ami lehet, hanem abból,
aminek képzeli magát, ami lesz vagy ami szeretne lenni.”198
A tartós politikai hisztéria kiindulópontját képező hamis – a részt totalitárius Egésszé hamisító – önazonosítás oda vezetett, hogy – Bibót parafrazeálva
– a jobboldalra átsoroló Fidesz és a magyar társadalomnak a jobboldali centrumpárt
ideológiai és média-befolyása alá került, a párt hatalomra jutásában vagy hatalmon
maradásában anyagilag is mindinkább érdekelt része úgy tett, mintha megnyerte volna
a választásokat, holott elveszítette azokat; úgy tett, mintha pártja demokratikus volna,

holott populista vezérelvű párttá alakult át; úgy tett, mintha a demokráciát védené,
holott megkérdőjelezte annak játékszabályait és célkitűzéseit; úgy tett, mintha a nemzet egyetemes érdekét, a közjót valósítaná meg, holott különféle hatalmi és társadalmi
csoportok magánérdekét mozdította elő más csoportok magánérdekével és olykor a közérdekkel szemben; úgy tett, mintha forradalmi célok vezérelnék, holott – a forradalmi
mélységű, bár nem forradalmi úton elért rendszerváltozással szemben – egy nemzeti
populista második, „kis” rendszerváltást hirdetett meg és a pártok közötti szabályos
politikai harcot egy – a társadalmat kettészakító, mindenféle agonalitást, játékszabályt – hideg polgárháborúba fordította át. A választást és vele együtt a kormányzati
hatalmat elvesztett pártot ért, feldolgozatlan trauma újabb traumákat generált és ez
végül is a megosztott, egymással szemben mind ellenségesebben megkérdôjelezô, mind
fenyegetőbben fellépő középosztályi csoportokat is végletesen traumatizálta.
A hisztéria lényege: hamis kép a közösség állapotáról: „A hisztérikus
közösségekben mind erősebb lesz a hamis önértékelésre való hajlandóság; maguk
előtt be nem vallott tisztelettel néznek az életerős és feladataikkal szembenézni tudó közösségek teljesítményei felé, ugyanakkor azonban ennek
megfelelően kész örömmel fogadnak mindent, ami őket – lehetőleg a valóság rovására – felmagasztalja. Megjelennek a vágyak és a realitás diszkrepanciájának
ismert tünetei: hatalmi túltengés és kisebbségi érzés, jogcímekből való élni akarás és
a valóságos teljesítmények értékének csökkenése, a puszta siker mértéktelen tisztelete,
a nagy elégtételek keresése és a nem létező dolgok hangoztatásának – magyarul a propagandának – a mágikus erejében való hit. Minél több kudarc éri ezen az úton
a közösséget, annál kevésbé lesz képes a kudarcok tanulságait a maga hasznára fordítani, s ezen a ponton jelenik meg a környezet behatásaira való
hamis és aránytalan reagálás. A hisztérikus lélek keres valakit – vagy valakiket –,
akikre minden felelősséget ráháríthasson, s magát minden felelősség alól felmenthesse: mumusokkal népesíti be maga körül a világot.”199 Ahogy a primitív ember
az őt ért természeti szerencsétlenségeket mágikus erőknek, rosszindulatú
szellemeknek tulajdonítja, úgy tulajdonítja a hisztérikus közösség is az őt
ért kudarcokat összeesküvéseket szövő, titokzatos világhatalmaknak, ártó
„globális erőknek”, külső és belső „idegeneknek”. „A hisztérikus ember és
a hisztérikus közösség e tekintetben teljesen úgy viselkedik, mint a primitív – írja Bibó –, csak éppen a primitiv nem képes megérteni az igazi okokat,
a hisztérikus pedig nem akarja megérteni őket. A hisztérikus lélek lassan minden energiáját arra koncentrálja, hogy az őt fenyegető mágikus erőkön valami ellen
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mágiával úrrá legyen.”200 Az ellenmágia pedig elsősorban azt jelenti, hogy „a
mumusokat lokalizálja valahol a valóság világában, és az ingerültségnek és
a félelemben fogant erőszakosságnak oly erejével támad környezetére, hogy abban valóban fel is kelti azokat az ártó és megsemmisítő indulatokat és szándékokat, melyeket
feltételezett nála. (...) Most már az elégtételből semmi sem elég, és az erkölcsi
önelégültségnek és hatalmaskodásnak olyan túltengése lép fel, mely az egész
környezetet harcra hívja ki. A harc kimenetele végsőleg sohasem kétséges,
tekintet nélkül arra, hogy kinek mekkora a fizikai ereje, mennyi a katonája és mennyi a nyersanyaga: a sérült egyén vagy közösség nem azért bukik el,
mert fizikailag gyengébb a környezeténél, hanem azért, mert hamis viszonyban van
a realitással. (...) Végül is az ámokfutó ember vagy ámokfutó közösség fejjel
megy neki a minden mágiánál, minden ráolvasásnál, minden illúziónál
keményebb tényeknek. A katasztrófa után aztán vagy kijózanodás és gyógyulás következik, vagy – szerencsétlenebb esetben – újabb, még súlyosabb
hisztéria.”201 Nos, a szóban forgó, magát jobboldaliként azonosító politikai
közösséggel 2002 „választási katasztrófája” után éppen ez történt.
Ha a magyar társadalom nem is, a Magyarországot 1998 és 2002 között
kormányzó párt és társadalmi bázisa a 2002-es választási vereséget követően egyre inkább egy hisztérikus politikai közösség jegyeit öltötte magára.
Hogy ez mennyire volt puszta színjáték és mennyire volt eltúlzott reakció
olyan sérelmekre, traumákra, amelyek a rendszerváltás előtti korszakra vagy
a rendszerváltás kezdetére nyúlnak vissza, most nem taglalom (később,
egy másik fejezetben még visszatérek rá). Különben is: a hisztéria mindig
színjáték, magamutogatás is kissé, hiszen a hisztérikus belső állapot csakis
a hisztérikus viselkedésről ismerszik meg, ezért a hisztériába, hogy láthatóvá
váljon, gyakran úgy kell belelovalnia magát az embernek, színre kell vinnie
a hisztériát (ha más közönség nincsen, akkor maga előtt), és eközben – mármint a hisztéria teatralizálása közben – nem ritka, hogy valaki „túljátssza”
a szerepét, elveti a súlykot. Tény, hogy a Fidesz egyáltalán nem sérelmi politikát folytató, traumatizált és hisztérikusan viselkedő politikai közösségként
nyerte meg 1998-ban a választásokat. Bár maga a győzelem váratlan volt,
még a győzteseket is meglepte, ez az akkor még fiatal politikai közösség
– 1994-es nemzeti megkomolyodása ellenére – még mindig szinte hetykén,
vidáman, magabiztosan lépett fel és éppen ezzel váltott ki maga iránt – az

akkor még csak kiépülőben lévő politikai bázisán messze túlmenő – társadalmi bizalmat és rokonszenvet, bár a baloldalon kétségtelenül már akkor
is szép számmal voltak, akik a Fidesz hatalomra kerülésétől hisztérikusan
féltek, de még itt is sokkal nagyobb volt a várakozás („Hátha nincs igazunk,
nézzük meg előbb, mit fognak csinálni!”) Hasonlóképpen nem váltott ki
a jobboldalon tömeges hisztérikus reakciót a Horn Gyula vezette baloldal
(sem a baloldalon a választások elvesztése). Az akkori kormány leváltásának
legfőbb oka az unalom volt: a választási mérleg nyelvét képező, se egyik, se
másik politikai táborhoz nem tartozó bizonytalan pártválasztók többsége
egyszerűen elunta a tempót, elege lett az avítt politikai stílusból, az unalomig ismert, szürke arcokból; miután kipróbálták a szintén öreges MDF-et
és kipróbálták az MSZP-t, szerettek volna kipróbálni valami mást, politikai
és nemzedéki értelemben egyaránt.
Csakhogy a koalíciós kormányt alakító új parlamenti többség meghatározó pártja már a választások másnapján fenyegetett politikai közösségként lépett fel, éspedig azzal a nyilvánvaló politikai szándékkal, hogy ellenfelére
és annak választói, illetve társadalmi bázisára, amely pedig a legcsekélyebb
ellenállást sem tanúsította, vereségét csöndben tudomásul vette, a választási
eredményt meg nem kérdőjelezte – ráijesszen. Nyilvánvaló, hogy ez akkor
és ott csupán tudatosan alkalmazott politikai technológia volt, amelynek
az a neve, hogy terror. Hiszen a terror lényege – fentebb a francia forradalom példája nyomán már utaltam rá – nem a fizikai erőszak és a vérontás
(ez következménye csak), hanem a félelemkeltés, vagyis a „lelki erőszak”,
a lélekre gyakorolt nyomás, a képzelőerő megszállása, amelynek kiindulópontja is: a félelem. A kilátásba helyezett és politikai akciókkal megerősített
„nagy leszámolással” való zsarolás-fenyegetés, különösen az addig sokak
számára semmitmondó, sejtelmes választási szlogen – „rendszerváltásnál
kevesebb, kormányváltásnál több” – hátterén, egyszeriben vészjósló jelleget öltött. Ez a félelemkeltő fellépés – hadd utaljak most csak a hírhedt
„megfigyelési ügyre”, amelynek tárgyi alapja körülbelül akkora volt, mint
kocsmai kötekedők „te szidtad az anyámat?” típusú kérdésének – vetette
el a 2002-es választási vereség és a kibontakozó hideg polgárháború első
magvait. Mellékes most, milyen hatalmi-politikai érvek szóltak akkor és ott
az – aktuális választási eredmény ellenére – ténylegesen politikai túlerőben
levő ellenfél megrettentése mellett (féken tartás, sakkban tartás, blokkolás,
a hirtelen szerzett hatalom kiélvezése: az ellenfél „szivatása” stb.), ez a megfélemlítő politika ugyanis azonmód aktiválta a magyar társadalom történel-
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mileg beidegzett félelmi reflexét, a kitörő félelmi reakció pedig pár hónap
alatt jelentős – addig a Fidesszel szemben polgári módon közömbös vagy
polgári alapon rokonszenvező – rétegeket választott le választói bázisáról
és állított szembe vele. A félelmi reakció szülte ellenállás most már a megfélemlítőkben keltett félelmet („nem megmondtuk, hogy le kell számolni
ezekkel!”) és sarkallta őket még erőszakosabb, még konfrontatívabb politikára, ami természetesen újabb félelmeket gerjesztett. De még ez sem
lett volna végzetes, ha utóbb a Fidesz képes lett volna a félelmi politizálása
nyomán kialakuló uralmi rendszert, az új politikai konfigurációt (azt, amit
„rendszerváltásnál kevesebbnek – kormányváltásnál többnek” neveztek)
konszolidálni, pontosabban, ha a konszolidációnak integratív és nem megosztó útját járta volna, vagyis ha nem megtörni, „kicsinálni”, „levadászni”,
„kinyírni”, egyszer s mindenkorra „taccsra tenni”, bekebelezni, felszívni
avagy nem kirekeszteni akarják a baloldalt és viszonylag széles társadalmi
bázisát az állami osztogatás-fosztogatás jótéteményeiből, hanem meggyengíteni, felaprózni, elcsábítani, részletekben integrálni saját uralmi rendszerükbe. Nem ezt tették és ezért illiberális konszolidációs kísérletük elbukott.
Mert 2002-ben valóban nem csak a választásokat vesztették el, hanem egész
– a társadalmat megosztó, félelmi hisztériát generáló – hidegpolgárhábo
rús politikai stratégiájuk szenvedett vereséget. Mivel azonban a választási
vereség traumája – a kampányban, majd a választási vereséget követően egyre
hisztérikusabban viselkedő politikai közösség számára – feldolgozatlan maradt (vezetőik képtelenek voltak elvégezni a gyászmunkát és rátalálni magukra
a parlamentáris ellenzék szerepében), ezért nemhogy nem vizsgálták felül a
vereséghez vezető eleve hibás (de legalábbis rosszul kivitelezett) hidegháborús politikai stratégiát, de a vereségben egyenesen igazolva látták e statégiát.
Ugyanis a választási vereségből nem azt a következtetést vonták le, hogy
a megfélemlítéssel történő politizálás visszájára sült el és vereséghez vezetett,
hanem azt, hogy csak azért vezetett vereséghez, mert nem vitték végig, nem
eléggé erélyesen vívták a háborút, „finomkodtak”, ahelyett, hogy könyörtelenül folytatták volna az „ellenség” teljes politikai megsemmisítéséig vagy
kapitulációjáig – a végső győzelemig.
Vagyis a Fidesz kezdettől fogva hiszterizálta önmagát (a „bekerített erőd”
önszuggesztiója, a túlerőben levő, tehát félelmetes, bármire kész ellenség
preventív megfélemlítése) és hiszterizálta saját táborát és az egész társadalmat is. Meglehet, hogy kezdetben a félelemkeltő retorika és egyes politikai
húzások elsősorban nem is annyira a túl erősnek ítélt ellenfél „blokkolására”

irányultak, mint inkább arra, hogy így teremtsék meg a kormányzati szerep
eljátszásához elengedhetetlen autoritást (magyarán, hogy fiatal életkoruk
és tapasztalatlanságuk ellenére a társadalom komolyan vegye és kövesse
őket), márpedig nincs autoritás, nincs tekintély, amelyből teljesen hiányozhatna a félelem alkotóeleme,202 amiből persze sem az nem következik, hogy
az autoritásnak feltétlenül megfélemlítő jellegűnek kell lennie, sem pedig
az, hogy az autoritás hiányát félelemmel pótolni lehet, mint azt a zsarnoki
típusú autoritás szomorú története mutatja. A problémát az jelentette, hogy
a szükséges – és csakugyan hiányos – autoritás elismertetéséhez aránytalanul nagy
félelmet hoztak létre a társadalomban, ami éppannyira szilárdította meg,
amennyire alá is ásta, éppannyira tette erőssé és komollyá, mint amennyire
erőszakolttá és komolytalanná az így létrehozott autoritást. De ez csupán
egyik, és nem a legfontosabb eleme a hatalomra került „polgári blokk” félelmi politizálásának, amely nemcsak politikai ellenfelét, de az egész társadalmat váratlanul és készületlenül érte. A magyar társadalom többsége számára
– zsigereikben a huszadik századi tekintélyuralmi rendszerek, ilyen-olyan
diktatúrák nagy félelmeivel – az új szerepkörében szinte mosolytalanná
merevedett-komorodott fiatal pártvezér-államfő autoritásában és autoriter
kormányzási stílusában és új, illiberális politikai gyakorlatában rejlő félelmi
komponens elviselhetetlenül erősnek bizonyult, s ezért az erre a tekintélyre
épülő rendszertől az első adandó alkalommal, amikor erre módja nyílt,
megpróbált megszabadulni. A történet ezen a ponton – 2002-ben – nem
ért véget, sőt bizonyos értelemben, csak most kezdődött el és napjainkban
ott tart, hogy a magyar társadalom új többsége, amelyet elsősorban a gazdasági
és társadalmi káosztól, a deklasszálódástól, a drasztikus életszínvonal-eséstől
való hisztérikus félelem egyesít új többséggé – középosztályi többséggé, természetesen! – éppen ellenkezőleg, kész egy rendteremtő, mégoly félelmetes
autoritás, egy erélyes politikai állam-atya biztonságot ígérő karjai közé vetni
magát. De ez már a történet vége és ebben a fejezetben még csak az elején
tartunk.

202 Lásd erről bővebben például: Richard Sennett: Autorité. Fayard, 1988.; Bernard
Lavergne: Individualisme contre autoritarisme. PUF, Párizs, 1959.; Yves R. Simon: Tekintély
és társadalom. Az autoritás fogalma. Fides et Ratio 4. kötet, Szent István Társulat, 2004.
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Volt-e tárgyi alapja a hisztériának?

jóllehet ez az időszak széles társadalmi csoportok számára különösen nagy
egzisztenciális és lelki megterhelést, gyakran egzisztenciavesztést is jelentett. Mégis, 1998-ig alig volt olyan „vizsgatárgy” (piacgazdaság, demokrácia,
jogállam, EU-csatlakozás feltételei, költségvetési hiány csökkentése stb.),
amelyet a nemzetközi „vizsgáztatók” általános megelégedésére Magyarország ne az elsők közt vagy éppen elsőként teljesített volna.
A hisztéria 1998 után sem a társadalomból, hanem a politikából gomolygott elő, közelebbről: a rendszerváltás illiberális lezárásának és konszolidációjának kormányzati politikájából, amelyet – hatalomra kerülve – a Fidesz kísérelt meg, és amely a politikai közösség tribalizálásához,
a posztkádári középosztályi konglomerátum kettészakításához, egy új, állam
hű ellenközéposztály megszervezéséhez, majd a két középosztály országrontó hideg
polgárháborújához vezetett, mely két szemben álló táborba próbálta bedarálni
a magyar társadalom egészét, azzal a feltett szándékkal, hogy a magát a po
litikai közösség egészével – lényegében tehát „a” nemzettel – azonosító párt
hatalma leválthatatlan legyen.
Ez volt az a hamis helyzet, amely a politikai hisztéria kiindulópontját
képezte, a többi már csak következett ebből, beleértve a 2002. évi totális
kampányt; a kormányzati hatalom elvesztését követő gyászmunka megrekedését egy hisztérikus fantáziavilág kiépítésénél; a párt hisztérikus állapotának
kiterjesztését az egész társadalomra (legalábbis az egész középosztályra)
a mediatizált hideg polgárháború révén, amely a 2006-os, második választási
csatavesztés után még durvább jelleget öltött, és két egymást követő kormányzati ciklusban is rendkívüli módon megnehezítette, majd pedig kifejezetten megakadályozta a Kádár-korból itt maradt, fenntarthatatlan ellátó
rendszerek ésszerű – az egész közösség érdekében álló – átalakítását, szinte
megbénította a kormányzást (olyannyira, hogy ma már nehéz megmondani, magától is annyira rosszul, kapkodva, tehetetlenkedve, kaotikusan kormányzott volna a baloldal, mint ahogy a hideg polgárháború körülményei
között ténylegesen kormányzott).

Volt-e tárgyi alapja a hisztériának? Attól függ, mit nevezünk tárgyi
alapnak? Szűken vagy tágan fogjuk-e fel? A hisztériának – legalábbis a politikai hisztériának, a tömeghisztériának – mindenképpen kell legyen kiváltó oka, indoka, ez azonban nem nevezhető „tárgyi alapnak”.
A hisztéria mindenféle tárgyi alap nélkül is létrejöhet, gyakran maga hozza létre saját tárgyi alapját is, ahogyan – mint fentebb láthattuk – gyakran
a félelem hozza létre a félelem tárgyát. A hisztériát, mint egy konkrét helyzetre (leggyakrabban valamilyen traumatikus veszteségre) adott reakciót
vagy egy traumatizált személy/közösség tipikus reakciómódját minden kihívásra – megfelelő érzületi beállítódás, konkrét helyzetből vagy megszilárdult személyes karakterjegyekből fakadó beszűkültség – esetén szinte bármi
kiválthatja. Így hát egyfelől nincs az – az elszenvedett veszteséghez vagy az
elképzelt, fenyegető veszteségtől való félelemhez kapcsolódó – hisztéria
(félelmi hisztéria, szerelmi vagy gyász-hisztéria, paranoiás és fóbiás hisztéria), amelynek egyáltalán semmi tárgyi alapja ne lenne. Másfelől nincs
az a tárgyi alap, amely önmagában kellőképpen magyarázná a hisztérikus
reakciót, amelyből szükségszerűen csakis hisztérikus reakció következhetne, hiszen ugyanarra a mégoly súlyos traumára is egyének és közösségek
egészen eltérő módon reagálnak: van, aki egészen jelentéktelen kihívásokra,
frusztrációkra is hisztérikusan – hisztérikus jelenetekkel és viselkedéssel
– válaszol, és van, aki a legnagyobb megrázkódtatások és legnagyobb szűkölködések, beszorítottságok helyzeteiben is rezdületlen marad, nem veszti
el eszét, nem kezd el törni-zúzni, dühöngeni, nem veti magát a földre, nem
vonaglik görcsben, nem toporzékol, nem támad rá a mellette levő emberre
vagy közösségre, nyugodt marad és igyekszik a helyzetnek megfelelő választ
adni a kihívásra: nyugodtan kivárni a „vihar” elvonulását vagy gyorsan és
hatékonyan cselekedni.
Ha azt az egész közösséget megrázkódtató történelmi tapasztalatot keressük, amely Bibó szerint minden politikai hisztéria kiindulópontja, akkor
a rendszerváltás első tíz évében, lényegében 1998-ig semmi ilyesmit nem
találunk, hacsak magát a rendszerváltást nem tekintjük annak. A magyar
társadalom azonban az első tíz évben semmi jelét nem adta annak, hogy
a rendszerváltást elviselhetetlen történelmi megrázkódtatásnak tekintené,
vagy hogy a belőle származó problémák megoldása meghaladná az erejét,

Az egzisztenciális hisztéria kezdete: a középosztály kettészakadása
A politikai hisztéria még a totális médiaeszközök és eszközhasználati módok
közvetítésével sem fejlôdhetett volna át tartós társadalmi hisztériába a sorsukat
– közvetve és közvetlenül, kényszerűen és lelkesen – a politikához, pontosabban az állami elosztó rendszerekhez kötő középosztályi csoportok (ezen
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belül: a kiterjedt politikai klientúrák) egzisztenciaféltésből fakadó hisztériája
nélkül. Bizonyos társadalmi csoportok (vállalkozói csoportok, nemzedéki
csoportok) számára éppen azért járhattak egyre fokozódó megrázkódtatással
a politikai hatalomban négyévente lezajló váltások, mert egyre nagyobbak lettek a tétek, nőttön-nőtt a nyerés és a vesztés kockázata, s növekedett az állami
elosztás nagy játékában aktívan részt vevő társadalmi csoportok (a „fókák”)
étvágya, étvágyukkal együtt pedig növekedett egzisztenciális függésük is az
osztogató-fosztogató hatalomtól (az állami hiteltámogatások, a közbeszerzési
pályázatok, a nagy állami beruházások, a költségvetésből ilyen-olyan címen
pártoknak, egyházaknak, párt-közeli civilszervezeteknek, alapítványoknak
juttatott pénzek, adópolitikai kedvezmények, ilyen-olyan zsíros stallumok,
hivatali javadalmazások, jól fizetett kuratóriumi tagságok, kitüntetések stb.
stb. révén).
1998 előtt – elsősorban a „spontánnak” nevezett, mindazonáltal igencsak
államból vezérelt és kapcsolatoktól függő privatizáció, majd a – korántsem
mindig szabályos, kriminális és kleptokratikus struktúrák részvételével zajló – piaci verseny döntötte el, kikből lesznek a nagyok és sikeresek, kikből
a közepesek és kevésbé sikeresek és kikből a kicsik és biztosan vesztesek.
A redisztributív állam sajátos – ezer szállal a versenypiachoz, a politikai
pártokhoz és nemkülönben az alvilághoz kötődő – adminisztratív piacát
1998 előtt is a pártklientúrák és a kapcsolati tőke nagysága, a korrupciós,
kleptokratikus és kriminális összefonódások határozták meg,203 de a piaci
„részesedés”, a klientúrák közötti mégoly ádáz harcok, egészen 1998-ig
a középosztályi konglomerátumon belül, vagyis nem két különvált, egymás
megsemmisítésére vagy bekebelezésére törő középosztályi konglomerátum
között zajlottak. Arra ugyanis egészen addig nem volt példa, hogy a négy évre
lényegében pártirányítás alá került állam „új osztályt” próbáljon „gründolni”

maga alá, akárha a régi szép időkben, csak ezúttal az államhoz hű és az államtól
vazallusi módon függő „új osztály” természetesen nem a „dzsentri”, nem a
„keresztény úri középosztály” és pláne nem a „munkásosztály” volt, hanem
egy ellenközéposztály, amely a „polgári Magyarország” címerpajzsa alatt a
versenyben lemaradt vagy legalábbis deprivált, frusztrált, örökösen egzisztenciájáért aggódó, sikeresebb versenytársaira féltékeny – „megszomorított”
és „megnyomorított” – középosztályi csoportokból toborzódott.
A korábban is erősen differenciált és folyamatosan differenciálódó magyar középosztályi konglomerátumot nem a tőkekoncentráció logikája vagy
a kíméletlen (és korántsem mindig piaci eszközökkel folyó) piaci verseny,
hanem az állam vágta ketté – éspedig éppen a középosztály „közepén” –,
amikor az államban hatalomra került, magát jobboldaliként, a jobboldalt
pedig „a” nemzetként azonosító párt hatalmának társadalmi bázisát avval
próbálta kiszélesíteni és megszilárdítani, hogy gyors ütemben – az állami
források megfelelő átcsoportosításával – saját ideologikus képére és hasonlatosságára („Polgári Magyarország”) új középosztályt, „magyar középosztályt”,
lényegében egyfajta ellenközéposztályt „teremtett”. Az „újat”, az „igazit”
csak valamilyen „régivel” szemben lehetett meghatározni, mivel pedig az
„új” egyszersmind a „nemzetit” vagy „a” nemzetet jelölte (ahogyan a kormányzó Fidesz, mint a politikai Egész képviseletére jogosult részek egyike
magát is mindinkább a politikai Egésszel azonosította), azért a másik – az
állam által leváltandó (!) „régi” – középosztály sem egyszerűen rosszul teljesítő,
gazdaságilag improduktív, állam nyakán élősködő középosztályként körvonalazódott az „új” középosztállyal szemben, hanem vagy politikai és egyben
szociális származási idegenként (a pártállamból jött, nómenklatúrás kötődésű
újgazdagok, a „komcsi” középosztály), vagy etnikai-kulturális származási, „lelki” idegenként (ezen döntően a fővárosi „maradvány-zsidóság” leszármazottainak liberális kötődésű, kozmopolita mentalitású és a modernizációs
versenyfutásban igen jól szereplő középosztályi csoportjai értendők), ahogyan – értelemszerűen – a „baloldal” is en bloc mint „libsi” (liberális + bol
si), vagyis mint „nemzetietlen”, „nemzetellenes”, „nemzetére minduntalan rátörő” démonikus erő, mint legalábbis morálisan illegitim – bár a politikai
közösségből „csak” retorikailag kirekesztett – politikai rész jelent meg a magát – ugyancsak retorikailag – „a” nemzetté felfúvó jobboldallal és vezérelvű
pártjával szemben.
Mindenesetre a középosztályok politikai megkettőzésével, egzisztenciális és szimbolikus szembeállításával, a saját „új” vagy „ellenközéposztály”

203 Az oroszországi rendszerváltás első tíz évét feldolgozó monográfiámban minderről
részletesen írtam. Magyarország – noha a magyar történeti modell sok kelet-európaias
alkatelemet hordoz magában – természetesen nem Oroszország. Mindazonáltal a magyar
rendszerváltó elit társadalmi arculatán kiütköző rút bibircsókok és förtelmes kelések csak
a méretek tekintetében különböztek az oroszországi rendszerváltó elit arculatán éktelenkedő kolosszális bibircsókoktól és kelésektől. Lásd különösen az idézett könyv Új osztály születik: a bandokrácia és Oroszország el-KKK-sodása című fejezetét: In: Szilágyi Ákos:
Oroszország elrablása. A Szovjettelen Unió története. Helikon, 1999. (Félreértések elkerülése
végett: a „KKK” rövidítés a korrupciós, kleptokratikus és kriminális struktúrák klánszerű
összefonódásának és egy új potenciális társadalmi szubjektumnak a jelölésére használta
a korabeli orosz szociológiai és politológiai irodalom.)

256

257

A kékek és a zöldek

Kis magyar hisztéria

gazdasági előnyben részesítésével, a másik (az „ellenséges”, „idegen”, „régi”
vagy „létező” középosztály) vegzálásával, megszorongatásával, pszichológiai megfélemlítésével (démonikus retorika, az APEH mint az „osztályharc fegyvere”, a Nemzetbiztonsági Hivatal mint az „új középosztály ökle”
stb.) olyan helyzet alakult ki, amelyben a hatalom kérdése – a „kik jönnekmennek-maradnak” kérdése – viszonylag széles társadalmi csoportok számára – pro és contra – közvetlenül egzisztenciális kérdéssé vált.
A politikai rivális győzelme csak 1998 után kezdett többet jelenteni
kormányváltásnál és ez az egyáltalán nem szükséges „plusz” – a demokratikus deficit növekedésével párhuzamosan – egyes középosztályi csoportok
számára anyagilag is mérhető pluszt és lelki komfortot, biztonságot, más
csoportok számára viszont veszteséget és fenyegetést jelentett. Minél közvetlenebbül származott a szóban forgó középosztályi csoportok jövelme,
jóléte az erőforrásokat politikai és ideológiai szempontból ide vagy oda átcsoportosító államból – az adminisztratív piacról –, annál erősebben kötődtek érzelmileg és ideológiailag is az őket felkaroló – védelmező-jutalmazó
– hatalomhoz, annál engedelmesebb eszközei, lelkesebb hívei lettek, annál
megbízhatóbb társadalmi bázisául szolgáltak.
Ebben a velejéig hamis helyzetben, amelyet az ideologikus hatalom –
történelmi elődeihez hasonlóan – még historizált is, az a látszat keletkezett, mintha az államtól erősen (vagy erősebben) függő tőketulajdonosok
– és éppen azért, mert az államtól, a szuverén nemzet államától függenek,
nem pedig holmi idegen, nemzetekfölötti, a nemzeti érdeket semmibe
vevő multinacionális korporációktól! – „magyarabbak”, „hazafiasabbak”,
„erkölcsösebbek” stb. lennének, mint a nemzetállamtól kevésbé vagy egyáltalán nem függő (esetleg függetlenedni igyekvő) tőketulajdonosok (az
összes elképzelhető tőkefajtát beleértve, természetesen). Így most már az
„államtól független” tőketulajdonosokat a hatalom (és az ő középosztálya)
kétszeresen is fenyegette: az egzisztenciális fenyegetettség elhatalmasodó
érzésére rárakódott a szimbolikus, kulturális, majd mindinkább fizikai fenyegetettség – meglehet, túlzó – érzése. Ámde ahol félelmi hisztéria van,
ott félelmi hisztéria van és ez a hisztéria lelki valóságból mindenkor kész
materiális valóságot ölteni. Hiába mondogatják a hisztérikusan viselkedő
embernek vagy társadalomnak (vagy mondogatja ő saját magának), hogy
„Ne félj! Semmi alapod nincs rá!”, meg hogy a demokrata így nem fél,
meg úgy nem fél. A politikai rettenthetetlenség (a parrhészia) egy dolog
és az egzisztenciális szorongás valami egészen más. Nagyon is meglehet,

hogy a politikai és erkölcsi tekintetben rettenthetetlen demokrata a sötét
erdőben vagy éjnek évadján egyedül egy kihalt családi házban – félni fog,
akár egy kisgyerek. A félelemnek ez a fajtája atavisztikus és nagy mértékben
a képzelőerő nagyságával függ össze. A hidegvérükről elhíresült britek azt
tartják, hogy a bátorság nem is más, mint a képzelőerő hiánya. Akárhogy
legyen is, a hisztériát pusztán felszólításra vagy az alaptalanságát bizonyító
meggyőző szavak hatására még egyetlen ember vagy közösség sem hagyta
abba. A közösségi hisztéria csak akkor szűnhet meg, ha vagy kiváltó okai,
a félelemkeltéshez fűződő politikai érdekek, a félelmet sugárzó politikai
magatartás és társadalmi atmoszféra foszlik szét, vagy ha a szóban forgó
közösség összefog, ráébred erejére, önbizalma megerősödik, félretolja a hamis látszatok világát, és a valóságos kihívásokra, frusztrációkra, problémákra
valóságos válaszokat keres és talál. Ha és újra ha.
Minden társadalom mástól fél, és nincsen társadalom félelem nélkül.
A félelem (a félelmi hisztériától, a lefegyverző, megbénító rettegéstől, a lelket szétmorzsoló szorongástól eltérően) kifejezetten önvédelmi funkciót
tölt be az egyének és a közösségek életében. A polgári társadalmat az egzisztenciavesztéstől (elsősorban a jövedelmi források szűkülésétől, esetleg
elvesztésétől, ezen belül főként a munkahelyek elvesztésétől) való félelem
hatja át, ha talán nem is igazgatja, se fortélyosan, se másként. Ezzel a félelemmel – időről időre vagy rendszerről rendszerre – változatlanul a politika próbálja a társadalmat igazgatni, itt felkeltve, ott eloszlatva a félelmet.
Korántsem mindig a társadalmat megosztó és ezáltal elnyomó politika értelmében, hiszen a félelem – gondoljunk a környezeti katasztrófákra, az
energiaválságra, a terrorizmusra, a kapitalista pénzgazdaság ciklikus válságaira – teljességgel megalapozott is lehet, reális veszélyekhez is kapcsolódhat és az ezekre való felkészülésnek, a kockázatok minimalizálásának
politikáját is szolgálhatja. A késő modern társadalomban, amelyet Ulrich
Beck „kockázattársadalomként”204 jellemez, minden korábbinál erősebb
igény mutatkozik a biztonság iránt. Ahogy növekszik a biztonságvágy, úgy
növekszik a szorongás is e biztonság – egzisztenciális biztonság, környezeti biztonság, életbiztonság, biztos munkahely stb. stb. – elvesztésétől,
204 Ulrich Beck: A kockázat-társadalom. Út egy másik modernitásba. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2003. Vö. Olivier Godard – Claude
Hanry – Patrick Lagadec – Erwann Michel-Kerjan: Traité des nouveaux risques. Gallimard,
Párizs, 2002.; Szíjártó Zsolt: Kockázat, kultúra, konfliktus. In: Uő: A hely hatalma: lokális
szcénák – globális folyamatok. Gondolat, 2008. 33–62. p.
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bár az egyes társadalmak jóléti fokától – képletesen szólva: a felhalmozott
„hájréteg” nagyságától – függően ez a szorongás nem mindenütt csap át
feltételnül hisztériába. Az államok gazdagságától is függ a politika minősége,
a jogállam erőszak-fedezetét monopolizáló állam igazgatásának szakmai
színvonala, vagyis az, hogy milyen szinten, milyen hatékonyan képesek
e biztonságot szavatolni, fenntartani, megvédeni az arra hivatott állami intézmények. Minél gyöngébb ezen a téren egy állam teljesítménye (mert
nincs elegendő forrás a biztonsági feladatok ellátására vagy lenne, de más
területre csoportosítják át, ésszerűtlenül használják föl), annál könnyebben
csap át a biztonság hiányából fakadó félelemérzés, kiszolgáltatottságérzés
általános félelmi hisztériába és hisztérikus reakciókba.
Ilyen hisztérikus társadalmi reakciónak tekinthető, amikor a nem (vagy
nem hatékonyan) működő állami igazságszolgáltató és rendfenntartó szervezetekkel elégedetlen magánemberek saját kezükbe veszik a büntető, megtorló, fegyveres erőszak eszközeit (vagyis megtörik az állam egyedül legitim
erőszak-monopóliumát) és a biztonságukat fenyegető egyének és társadalmi csoportok megfélemlítésére és tényleges önbíráskodásra alkalmas
paramilitáris alakulatokat, gárdákat, rohamosztagokat hoznak létre, amelyek
nemhogy erősítenék az esetleg csakugyan gyenge (az akut politikai válságban legyengült vagy rosszul kormányzott) államot, hanem tovább gyengítik
azt, nemhogy csillapítanák a közösségi hisztériát, de még tovább fokozzák
azt, polgárháborús káoszba rántva a társadalmat, amiből aztán – papírforma
szerint – valamilyen várva várt, rendteremtő diktatúra jelenti a kivezető
utat, függetlenül attól, hogy a szóban forgó magánerőszak-szervezetek eleve
a diktatorikus fordulat előkészítésének – szerepükkel nagyon is tisztában
lévő – ágensei voltak, avagy csak magukat kiszolgáltatottnak, cserben hagyottnak érző, végsőkig elkeseredett társadalmi csoportok félelmi hisztériájának spontán (és nem-politikai) létesítményei.
Az egzisztenciális félelem a polgári társadalomnak a „közepén” a legerősebb, hiszen mind a lecsúszás veszélye, mind a felemelkedés esélye itt
a legnagyobb. Ez a létbizonytalanságban élő középosztályi „közép” – vagy
legalábbis ennek meghatározó többsége – csak nagyon stabil társadalmakban, gazdaságilag prosperáló korszakokban, erős szociális hálót kiépítő jóléti
államokban érzi magát viszonylag biztonságban. Egyébként sajátosan lebegő
helyzetben van, hiszen azt tapasztalja, bármikor elveszítheti éppen elfoglalt
helyét a társadalomban, olyannyira, hogy egyes elemzők a középosztálynak
erről a legszámosabb rétegről úgy írnak, mint „lélektani értelemben vett

hontalanokról”, akik akut válságok idején különösen fogékonnyá válnak
a populizmusra, beleértve a populizmus olyan szélsőséges változatait is,
amilyen a fasizmus, nácizmus, frankóizmus, salazarizmus, peronizmus.205
Aki a középosztályban nagyon „lent” van, kevésbé reménykedik a gyors
felemelkedésben és nem kevésbé fél attól, hogy hirtelen még lejjebb csúszik; így hát kevésbé van kitéve csalódásnak és meglepetésnek. Aki viszont
nagyon „fent” van, általában tisztában van vele, hogy sem sokkal feljebb,
sem sokkal lejjebb nemigen kerülhet, érhetik persze váratlan megrázkódtatások, de bizonyos, hogy nem permanens félelemben-aggodalomban él.
Ha ki is tör rajta valamilyen félelmi hisztéria, az nem a felső középosztály
társadalom-lélektani karakteréből, hanem a személyes karakterből fakad
és – a közösségi hisztériák természetével ellentétben – nem ragadós: nem
terjed át az egész csoportra és nem fertőzi meg a társadalmat (a „kisember”
nem is érti, hogy ez vagy az a milliárdos, mért vetett véget életének, mért
tébolyodott meg: „nem tudják jódolgukban, mit csináljanak!” vagy: „elcserélném én az ő gondjaikra a magaméit!”) Mármost, ha a – helyzeténél
fogva – egzisztenciális hisztériára különösen hajlamos középosztályi „közép” („tól-ig”) egy modern – úgynevezett „kétharmados” vagy akár „feles”
– társadalom meghatározó csoportja, akkor permanens vagy akut egzisztenciális félelmi hisztériája – az ezt a félelmet gerjesztő, netán ezen a félelmen parazitáló politika közvetítésével – könnyen átragad a társadalom
alsó és felső középrétegeire is.
De miért nem korlátozódott 2002 után a társadalmi hisztéria a – dön205 „a középosztály egyes csoportjainak, így különösen a kisvállalkozóknak és a kisbirtokos gazdáknak a gazdasági létbizonytalansága fontos tényező abban, hogy szélsőséges
politikai megoldások felé fordultak – írja fentebb már idézett könyvében Seymour Martin
Lipset. – Utaltam a középosztály bizonyos csoportjaival kapcsolatban a politikai kultúra
hiányosságaira is (156–57. p.), romló státuspozíciójukra, az értékrendjüket érő növekvő fenyegetésre, valamint arra a problémára is, hogy milyen mértékig sikerült integrálódniuk a demokratikus politikai intézményrendszerbe. (…) Kevés munkás, mármint
a számarányukhoz képest kevés, támogatta a nácikat, és amint ezt Peter Merkl és mások
kimutatták, ezek a támogatók is főleg a kis üzletek kisiparosainak soraiból érkeztek, tehát
olyan csoportot alkotnak, amely hagyományosan kispolgári, modernségellenes értékeket
képvisel. (…) Hatalmi törekvéseik a fasiszta mozgalmakat arra késztették, hogy heterogén
támogatói bázist építsenek ki. (…) a fasizmus a társadalmilag megrendült helyzetűeket
vonzotta: »A csalódottak és a létalapjukat vesztettek számára ők jelentették az utolsó menedéket.« »A fasisztákat – ahogy erre Gino Germani az olaszokkal kapcsolatban rámutatott – spostatinak, vagyis a szó szoros értelmében hontalanoknak tekintették.»” (Seymour
Martin Lipset: Homo Politicus. Osiris, 1995. 369–370. p. – Turai Tamás fordítása.)
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tően – a rendszerváltás középosztályi csalódottaiból, relatív veszteseiből,
frusztráltjaiból, többre aspirálóiból államilag fölépített ellenközéposztály
egzisztenciális hisztériájára? Miért ment át az egzisztenciális hisztéria politikai hisztériába? Először is azért, mert a közösségi hisztéria – természeténél
fogva – ragadós. A középkori inkvizíció és a modern forradalmi terror,
a vallási és politikai eretnek- és boszorkányüldözések tömeghisztériái kellőképpen mutatják ezt. Másodszor, mert az ellenközéposztályt „nemzetként”,
„polgári Magyarországként” fölépítő párt – az illiberális rendszerváltás gyakorlati lépéseivel, majd a totális médiakampánnyal, végül a mediatizált hideg polgárháborúval – maga vezette át az egzisztenciális hisztériát a politika síkjára, előbb
a „létező középosztály” megfélemlítésével (nemkülönben a „nemzetépítés”
szempontjából „reszlinek”, „Kádár-kori kövületnek”, a „polgári középosztály
vérét szívó élősködőknek” tekintett alsó középosztályi csoportok – például:
„kisnyugdíjas”, „panelprolik”, „roma társadalom” – frusztrálásával, sértő
en lenéző megjegyzésekkel, egzisztenciális érdekeik semmibevételével
vagy háttérbe szorításával); majd a 2002-es totális kampánnyal és e totális
kampány hideg polgárháborúként való folytatásával – a „nemzethalálként”,
a „nemzet bukásaként” színre vitt és a jobboldal és pártja által politikailag
és lelkileg is feldolgozatlan – választási vereség traumáját követően. És tette mindezt frissen, fiatalosan, leleményesen – a totális médiának a showbusinessből ismert, totális hozzáférést, élményszerű tömeghatást biztosító
eszközeivel és szervezésmódjaival (a politika fogyasztói tribalizálásával;
a politikai esemény spektákulummá, cirkusszá, show-műsorrá, koncertté,
futballmérkőzéssé, világraszóló bulivá, népünnepéllyé való átalakításásával;
a látható világ egészének reklámfelületként való felhasználásával; az összes
telekommunikációs eszköz bevetésével, mobilos kampánnyal, internettel,
saját televízióval stb. stb.). A tartalmak – szlogenek, stadionok lelátójáról
skandált jelmondatok, szidalmak formájában – arra szolgáltak, hogy az
átok- és gyűlöletformulák (komcsizás, veszélyben a haza, ria-ria-Hungária
stb.) elfedjék a rajongó koncerttömeggé egyesített egyének előtt hisztériájuk mélyen fekvő egzisztenciális alapját: az állam-függő, Fidesz-közeli
középosztály hisztérikus félelmét attól, hogy egy esetleges választási vereség
leválaszthatja az állam emlőiről, vagy legalábbis az államemlők körüli középosztályi tülekedésben a legjobb helyről kissé hátrébb szorul.
Azok, akiket ez a hisztéria nem érintett és nem a szorongó ember elhomályosult tekintetével nézték az eseményeket, nem látták veszélyben
sem a hazát, sem a családokat, sem Istent, sem a demokráciát (avagy éppen

megfordítva, hisztéria nélkül, hideg józansággal és némi keserűséggel kellett
megállapítaniuk, hogy ha mindez veszélyben van, akkor éppen a hisztériakeltők és a hisztéria elszabadulása veszélyeztetik). A Fidesz-közeli Magyarország egzisztenciális eredetű félelme a választási vereségtől önmagától
nem fokozódott volna politikai hisztériává: ehhez meg kellett teremteni
a mumus félelmetes képét is, létre kellett hozni a másik középosztály, azaz
a „nemzetére” (értsd: a Fidesz-közeli Magyarországra) törő baloldal rémképét, hogy az esetleges választási vereség miatt egzisztenciálisan szorongó saját középosztály elhiggye: ha „mi” megyünk, „nektek” is végetek van
– a „Fidesz-közeli” Magyarországnak (középrétegeknek, önkormányzatoknak, cégeknek stb.) annyi. Végül pedig és harmadszor azért öltött politikai jelleget a hisztéria, mert a hisztéria az a politikai gyorsragasztó, amellyel az atomizálódott modern társadalom egyéneit a leggyorsabban lehet összetapasztani
egyetlen politikai tömbbé; mert azok, akiknek a félelem elvette eszüket
– beszámíthatatlanná, tehát irányíthatóvá váltak –, ezt a felfokozott, lényegében extatikus lelki állapotot egyfajta illuzórikus közösségként élik meg, és
miközben e közösségben dideregnek, azt képzelik, melegítik egymást.
Az 1998–2002 közötti kormányzati ciklusban a közbeszédben meghonosodott a „Fidesz-közeli cég” kifejezés, amivel olyan – a párt klientúrájának
körébe tartozó – üzleti vállalkozásokra utaltak, amelyek látható és nem-látható módon ebben a kormányzati ciklusban az államtól ilyen-olyan hitelkedvezményekben, támogatásokban, közbeszerzési pályázatoknál előnyben
részesültek. Bizonyíthatatlan, de valószínű, hogy a Fidesz – miként a kormányzati pozícióban a többi párt is! – ilyen-olyan trükkökkel, politikai demagógiával leplezve vagy leplezetlenül – jelentős közpénzeket „varázsolt át”
magán- és pártpénzzé (a kettő között soha nem lehet éles határt vonni), vállalkozásokba, ingatlanokba, befektetési alapokba, alapítványokba pumpálva
a pénzt, blokkolva a pénzügyi machinációk esetleges ellenőrzését és számonkérését (többek között a parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának
megakadályozása, sőt bizonyos fokig még az egyenes adásban közvetített
parlamenti ülésszakok megritkítása is akadályozta ezt). De amikor hatalmon
voltak, a Fidesz riválisai is megtették ezt: ügyesebben vagy ügyetlenebbül, mindenesetre lelkesen szivattyúztak át pénzeket az állami szférából
a magánszférába – döntően a politikai klientúra vállalkozásaiba – az ismert
(és ismeretlen) módokon és eszközökkel. Ez a rendszer a „spontán-privatizációs” kezdetektől így működött: a kvázi-eredeti felhalmozás jórészt
a köztulajdon/állami tulajdon, majd a közpénzek/közjavak rovására ment
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végbe és – ha nem tévedek – itt keresendő a magyarázata annak is, miért
maradt – a harciasabbnál harciasabb reformfogadkozások ellenére – mind
a visszaosztás mértékét, mind az elosztó bürokratikus apparátus nagyságát
tekintve lényegileg változatlan a Kádár-korszakból megörökölt hatalmas
állami redisztribúciós rendszer. Egyrészt, mert az osztásból kimaradottak
(kifosztottak és megfosztottak) szociális és politikai lázadását másként aligha
lehetett volna elkerülni, mint valamilyen szerény, de „kötelező rész” rendszeres szétosztásával; másrészt pedig mert másként nem lett volna mód
az állami források meghatározó részének politikai visszaosztására a kiterjedt középosztályi klientúráknak. A Fidesz azonban – hatalomra kerülve –
e tekintetben is új elemet vitt ebbe az osztogató-fosztagató rendszerbe.
Ellentétben elődeivel, korántsem elégedett meg a pártkassza feltöltésével,
vagy politikai és gazdasági klientúrája étvágyának csillapításával, a választás
után a nagy pénzügyi támogatók által benyújtott számlák kiegyenlítésével,
hanem a rendelkezésére álló hatalmas állami forrásokat egy egész új osztály – egy
Fidesz-hű ellenközéposztály – „gründolásához” (gazdasági megalapozásához, politikai öntudata, kulturális identitása, ideológiai világnézete megteremtéséhez) használta
fel. Szemléletesebben fogalmazva: a Fidesznek – a bevett és egészen újszerű eszközökkel és módokon – nem pár tucat Fidesz-közeli céget, hanem
egy Fidesz-közeli Magyarországot sikerült megteremtenie és szembeszegezni
a létező és gyarapodó MSZP-közeli Magyarországgal, amelyet azonban nem
az MSZP hozott létre, hanem az a felemás történeti fejlődés, amely a békés
rendszerváltás előfeltétele volt (a következő fejezetben még bőven lesz szó
arról, hogy a Kádár-kori középosztályi konglomerátumból a rendszerváltás
kezdetére kialakult „létező középosztály” korántsem azonos a pártállami
nómenklatúrával, a milliós létszámú párttagsággal, magában foglalja ugyanis
az 1968-tól kezdődően felemás módon polgárosodó magyar középrétegek
túlnyomó részét, még az 1970-es évektől kezdve részlegesen „kooptált” úri
középosztály elemeit is).
Valóban két Magyarország jött így létre: egy Fidesz-közeli és MSZP–
SZDSZ-közeli, de ezek nem az ország, hanem a középosztály kettészakadását, pontosabban talán kettészakítását jelentették. A „két középosztály
– két Magyarország” – hidegpolgárháborús szindrómája úgy állt elő,
hogy a Fidesz a létező, mindinkább differenciálódó, újrarétegződő középosztályból saját középosztályt „szakított ki” és tapasztott össze politikailag magának, amely most már mint „új”, „nemzetfenntartó”, „igazi”,
„magyar” középosztály lépett fel a másikkal mint „régi”, „nemzetietlen”,

„nómenklatúrás” „történelmileg leszerepelt”, „bűnös”, „kollaboráns”
középosztállyal szemben. A középosztályt kettéválasztó, jobb- és baloldalra szakító politikai törésvonal jól mutatta, melyik oldalon számosabbak
az állam adminisztratív piacához kötődő és melyiken a versenypiachoz
kötődő középosztályi csoportok. A Fidesz-közeli Magyarország a középosztálynak azokat a csoportjait terelte közös politikai fedél alá, amelyek
a rendszerváltás első szakaszában a „rövidebbet” húzták és a hagyományos nemzeti szuverenitásokat gazdasági szuverenitásukkal felülíró transznacionális társaságok, pénzügyi konglomerátumok, szupermonopóliumok
(a politikai közbeszéldben egyszerűen: a „multik” ) uralta globálkapitalista
rendszerben arra voltak ítélve, hogy szerény középosztályi státusukat és
presztízsüket is elveszítsék; csak az államtól remélhették – méghozzá nemzeti alapon – korábbi státusuk megőrzését, versenyképességük javítását, de
legalábbis egzisztenciális lesüllyedésük megállítását. Akár jogos volt ez az
államba vetett remény, akár merő illúzió, a Fidesz nemcsak ideológiával
és látványosságokkal táplálta, hanem tényleges – nem túl nagyszabású, de
nagyszabásúan píárolt – hiteltámogató programokkal is (hadd utaljak most
csak az úgynevezett „Széchenyi-kártyára”), nem beszélve természetesen
az állami beruházásokról, a közbeszerzésekről, az alapítványi pénzekről.
Így aztán az „új” középosztály presztízse, egzisztenciális helyzete, jövedelme – közvetve vagy közvetlenül – valóban elválaszthatatlan lett politikai
megteremtője és gazdasági megfinanszírozója – a Fidesz – politikai sorsától, és ahogy egzisztenciális reményei, úgy egzisztenciális félelmei is átpolitizálódtak és ideologikus magyarázatot kaptak. Így aztán nagyon is hihető
volt e középrétegek számára, hogy ha a Fidesz elveszti a kormányzati hatalmat, akkor a Fidesz-közeli Magyarország erre alapított egzisztenciája is
elvész vagy megrendül. Ez volt a politikai hisztéria közvetlen kiváltó oka.
Arról már a szorongatott, majd a választásokon valóban vereséget szenvedett párt gondoskodott, hogy a politikai eszközökkel maga-teremtett
középosztály egyszerre egzisztenciális és politikai hisztériája 2002-ben,
a totális kampány, majd a vereséget követő gyászmunka közvetítésével
az egész társadalmat (legalábbis a társadalom politikailag aktív többségét)
átfogja és hideg polgárháborús pszichózissá mélyüljön, amely váltakozó hevességgel mindmáig tart és csak a 2008 őszén kirobbant globális
– államokat, valutákat összeroppantó, drasztikus életszínvonal-zuhanást
előidéző – gazdasági válság hatására kezd valamelyest mérséklődni. De
a hideg polgárháborúban lelkileg szétzilálódott, a háború irracionális
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logikáját – „kerül, amibe kerül!” – követő kormányzatokat éppannyira
irracionális gazdaságpolitikára kényszerítő, minden reformot folyamatosan megtorpedózó országot ért újabb és minden eddigit felülmúló kihívás
– a Magyarországon ez idő szerint államcsőddel fenyegető gazdasági világválság – ugyancsak minden korábbit felülmúló hisztérikus válasz kirobbanását ígéri. A változatlanul egymást taposó és tökéletesen hamis világban
élő magyar középosztályok nem a racionális választ keresik arra a válságra,
amely egyidejűleg söpörheti le őket a politikai színpadról, hanem a mumust.
Szinte megható, ahogy éppen most, e csakugyan rendkívüli helyzetben,
e csakugyan halálos órán, amikor olyan közelről fenyeget az ország gazdasá
gi összeomlása, a két középosztályt egy pillanatra újraegyesíteni látszik az ügyeletes mumus – a kriminalizált etnikai belső ellenség – feltalálása: megvan végre, ki
fenyegeti – politikai hovatartozásra, szociális vagy kulturális leszármazásra
való tekintet nélkül – a középosztály biztonságát, békéjét, vagyonát, gyarapodását: nem, nem az osztogató-fosztogató állam! nem, nem a gazdasági
világválság! Hanem a roma. A „cigánybűnözés”. Ha ez az új, a régi hisztériákat betetőző hisztéria tartós lesz, akkor a középosztályok által – törzsi
jelmezekben, törzsi totemekkel – az adminisztratív piac újrafelosztásáért,
az állami források megkaparintásáért vívott politikai háború egyhamar valóságos és véres etnikai törzsi leszámolásokba torkolhat. Ha ne adj’Isten egy
ilyen etnikai jellegű háborúskodás terelné közös táborba a tulajdonát – az
egyszeriben etnikai arcot öltő „szegénységi bűnözőktől” – foggal-körömmel
védelmező két középosztályt, ha ez teremtené meg az oly régóta esedékes
(és mi tagadás: oly régóta hiába várt) „középosztályközi” béke alapját, akkor
– azt kell mondanom – jobb lenne, ha inkább folytatódna tovább a hideg
polgárháború csöndes tébolya.

bevallani. Belemenekül tehát valami álmegoldásba, a megoldás illúziójába,
s kitalál valami formulát vagy kompromisszumot, melyekkel összeegyeztethetetlen dolgokat próbál összeegyeztetni, gondosan kímélve azokat az erőket,
melyek a valóságban a megoldás útjában állnak, éppen azokat, melyekkel a megoldás
érdekében meg kellene küzdenie.”207
A hisztériát, ha egyszer kitör, nehéz leállítani. A hisztérikus tömeg vagy
a hisztérikus elit gyakran még azokat is eltiporja (meglincseli, palacsintává
lapítja, darabokra szaggatja, kivégezteti stb.), akik pedig kezdetben esetleg
a hisztérikus közösség vezetői voltak, és a hisztériát – szándékosan vagy
szándéktalanul – hisztérikus szavaikkal és tetteikkel elindították vagy szították. A hisztéria görcsös átvonaglását egy közösségen éppoly hiábavaló
megállítani, mint gyilkos futása közben az ámokfutót. Lehetetlen ésszerű
magyarázatokkal operálni ott, ahol a vak indulat uralkodik el a közösségen,
ahol beszámíthatatlanná és kiszámíthatatlanná válik a „másiktól”, az „idegentől”, az „ellenségtől”, az „árulóktól”, a „bűnözőktől” rettegő emberek
viselkedése, ahol rendszerré állt össze a hisztérikus világkép, amely ugyan
alapjaiban hamis, de e hamis rendszeren belül végleges, egyszerű és ésszerű
(pontosabban: ész-szerű!) magyarázat van mindenre; a hisztérikus elme előtt
világosan áll minden baj és rossz oka: a nem-emberként felfogott és idegenként, ellenségként, bűnözőként, tébolyultként stigmatizált másik ember.
A hisztérikus megoldás is világos, mint a nap: a másik embert el kell tenni
láb alól vagy legalábbis ki kell iktatni a közösségből, ártalmatlanná kell tenni.
A hamis helyzetben élő egyén vagy közösség – írja Bibó István – nem akar
(nem képes, nem mer) szembenézni valamivel: a rá nézve kellemetlen megállapításokat elüti vagy letorkollja: „A hisztérikus világkép zárt és tökéletes:
megmagyaráz mindent, és igazol mindent, s mindaz, amit állít, s mindaz, amit előír, tökéletesen megfelel egymásnak. Minden stimmel benne.
Csupán egyetlenegy hibája van. Nem azért stimmel benne minden, mert
megfelel az igazi értékeknek és a való tényeknek, hanem azért, mert egy
hamis helyzet követelményeit foglalja rendszerbe, és pontosan azt mondja,
amit a helyzetben élő hallani akar.”208
A hisztérikus világkép cáfolhatatlan. Akár egy költemény. Vagy az Úristen. Lehet hinni benne és lehet nem hinni. A hisztérikus világnézeti konstrukciók azonban nemcsak zártak minden más, eltérő, ellentétes igazság

Megtörhető-e a hisztérikus állapot?
A leválthatatlan hatalom számára – láttuk – a választási vereség lett az a trau
matikus élmény, amelynek egy bizonyos értelmezéséhez „a gondolkodás, az
érzelmek és az aktivitás betegesen hozzákötődtek”206. Az ilyen megrögződött, bénult állapotban „az aktuális problémák megoldhatatlanná válnak, ha
bármilyen vonatkozásban vannak a kritikus ponttal. Ezt azonban a közösség csakúgy, mint az egyén, nem képes bevallani, és nem is meri magának
206

Bibó István, i.m. 378. p.

207

Uo. (Kiemelés – Sz.Á.)

208

Bibó István: i.m. 378 p.
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számára, de rendkívül expanzívak is: mohón gyömöszölnek magukba
minden problémát, amivel képviselőjük élete során maga körül találkozik.
Elnyelik az egész világot. Nincs az az összeesküvés-elmélet, nincs az az
üldözéses téveseszme, amely mindazt, amit a józan ész alapján érvelve felhoznak ellene, ne lenne képes játszi könnyedséggel beépíteni tévképzetei
hamis rendszerébe. A hisztéria megszállottjának arca egy-egy ilyen – az
ő szemében szánalmasan naiv, ha ugyan nem kifejezetten gyanús – racionális megfontolás, ésszerű ellenérv vagy kérdés hallatán, diadalmasan
felragyog, mint akinek végre kezébe adták saját igazának régóta keresett,
megdönthetetlen, végső bizonyítékát. A világ minden eseménye, minden
összefüggése, minden ténye és vélekedése úgy fordul felé, mint saját eszméinek tükre. Mindenen átlát, holott csak saját képzetei és eszméi rendszerének tükröződését látja mindenben. Nem meglepő, hogy aki a világra
úgy tekint, mint ellene szőtt összeesküvésre, arra – e tükörből – a világ is
úgy fog visszatekinteni, mintha összeesküvés lenne: mintha minden lépését figyelné, mintha üldözné őt, mintha állandóan azon törné a fejét, hogyan lehetne ártani neki. Az egyén pszichózisai és a közösségi pszichózisok
e tekintetben alig különböznek egymástól.
A hisztériával szemben a racionális – tehát az észre, az értelmi belátásra
appelláló – politikai érvelés hatástalan; a hisztérikus világkép kívülről megingathatatlan; a hisztérikus közösség erkölcsi belátására, érzelmeire hatni
szintén hiábavaló erőlködés („Ugyan miféle erkölcsi belátást vársz te itt
tőlünk, amikor torkunkon a kés? Amikor sötét erők végpusztulásunkra
törnek? Talán csak nem te is őket szolgálod, kurafi?”). Ha pedig hisztériával
válaszolnak a hisztériára, azzal természetesen csak megerősítik a hisztérikus
világképet: „Nem megmondtuk, hogy ezekkel a tébolyultakkal nem lehet
tárgyalni?” – mondják a tébolyultak. A hisztéria elhatalmasodása, tartós társadalom-lélektani állapottá mélyülése ellen csak az jelenthet védelmet, ha
megpróbálják kihúzni alóla az egzisztenciális és politikai talajt, amit persze
a hisztéria tartós fennmaradásában érdekelt erők minden módon igyekezni
fognak megakadályozni. Ilyen erők – természetesen nem sötétben rejtező, démonikus, alvilági erők, hanem társadalmi erők! – racionálisan, tehát
minden hisztérikus rémlátás nélkül is feltételezhetők. Persze, isten őrizz,
hogy a hisztériát egyedül az ő fondorlatos művükként állítsuk be, és teljes
egészében ilyen-olyan gazdasági vagy hatalmi érdekekre vezessük vissza,
ez csak a hisztérikus világkép ellenkező előjelű – a tébolyig racionális –
megismétlését jelentené.

A hisztériával szemben hatékonyan csak a hisztéria talajának – a hamis
alaphelyzetnek – a megszüntetésével lehet felvenni a küzdelmet. És talán
– a hisztéria tökéletesen zárt világképét elbizonytalanító, kikezdő, felbomlasztó – nevetéssel, hiszen a hisztérikus világképnél komolyabb209 – azaz
minden eltérőt, nem illeszkedőt, kirekesztő vagy a mániás kényszer logikája
szerint átformáló – világkép, a nevetésnek ellenállóbb szemléletmód alig
képzelhető el. A hisztéria semmiféle távolságtartást, kétséget, fenntartást
nem tűr meg azzal a világgal szemben, amely a hisztérikus lelkiállapotban
felépül. Tökéletes azonosságot feltételez, amelyben egyén és a közösség
létezése minden reflektált különállását, önállóságát, szabadságát elveszíti. Pontosan úgy, mintha megszállná valamilyen erő, vagy mintha átadná
magát egy ilyen erőnek, amire legtöbbször éppen azért kerül sor, mert az
egyén vagy a közösség nem elég erős – nem képes vagy nem hajlandó –
saját lábára állni, és a realitás talaján helyt állni. Mondanom sem kell, hogy
nem a hiszterizált közösség kinevetéséről beszélek. Isten őrizz gúnyt űzni
a hisztérikus emberből vagy közösségből, egy ilyen támadás – és éppen mert
alapjaiban rendíti meg a hisztéria hibátlanul zárt logikáját – csak megerősítené őt e hamis világ igazában, a nevetést és a nevetőket pedig – ahogyan
azt a nevetés kultúrtörténete oly meggyőzően mutatja210 – a rontására és
elveszejtésére törő ördögi erőkkel hozná összefüggésbe. Ne feledjük persze, hogy a hisztérikus embernek és közösségnek is megvan a maga sajátos
nevetése – így is nevezik: hisztérikus vagy szárdonikus nevetésnek –, ez
azonban inkább „nem-nevető nevetésként” jellemezhető, amely a félelmetes és gyűlöletes másik – a halálos ellenség – megsemmisítésére irányul.
Tehát nem is a hisztérikus nevetésről beszélek itt, hanem sokkal inkább
a hisztérikus nevetést kikezdő nevetésről, az egyént vagy a közösséget a
hisztériában megképződött világról leválasztó nevetésről, amely ilyenformán
kiszabadítja őket abból a kelepcéből, amelybe szellemileg beleszorultak,

209 A rendellenest, lényegtelent, értelmetlent, érthetetlent kirekesztő komolyság és a nevetés kapcsolatáról lásd Joachim Ritter alapvető tanulmányát: Joachim Ritter: A nevetésről.
In: Uő: Szubjektivitás. Válogatott tanulmányok. Atlantisz, 2007. 29–56. p.: „A nevetséges –
írja Ritter – sohasem a rendezett-kiteljesedett, nem a létezés számára mindenkor mértékadó szép és jó, hanem mindig valami rendellenes, ami rácáfol a reményre és várakozásra,
kilóg a sorból s a dolgok és egyáltalán az élet komolyságával és általános rendjével ellentétesként látszattá teszi azt, ami lenni akar vagy aminek lennie kellene.” (I. m. 30. p.)
210 Lásd ehhez: Szilágyi Ákos: A megváltó nevetés. In: Uő: Halálbarokk. Palatinus Kiadó,
2007. 477–504. p.
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lehetővé teszi, hogy kívülről lássák, mintegy kezükbe foghassák ezt a kelepcét, mint egy kihúzott, rossz fogat és ezzel kezdetét vehesse a hisztérikus
lelki állapot meghaladása is.
A nevetésben folyó alapvető játéknak – mint Joachim Ritter írja – „az
a célja, hogy manifesztálja a komolyság számára idegennek (értsd: szokat
lannak, eltérőnek, másnak, rendetlennek, értelmetlennek, banálisnak,
megengedhetetlennek – Sz.Á.) az életvilághoz való hozzátartozását”,211
függetlenül attól, hogy ez mélyebb kritikának van-e szánva, vagy csak
a komolyság korlátoltságától való megszabadulás vitális öröméből fakad.
Mindez természetesen messzemenően vonatkozik a politikai hisztériáról
való komoly, analitikus vagy épületes beszédmódra és hanghordozásra is,
amely hasonlóképpen kirekeszti tárgyából – uti figura docet – mindazt,
amit leszűkítően egyoldalú elméleti nézőpontjából nem a tárgyhoz tartozónak, feleslegesnek, lényegtelennek, nem illeszkedőnek ítél, holott talán
éppen az életnek ezek a kirekesztett „lényegtelen” mozzanatai hordozzák
magukban az igazságot, a keletkező jót és vele együtt a megújulás, sőt
a csoda reményét is.
Az elmélet nem az élet megfejtése és nem is az igazság, semmiféle abszolút érvényesség nem illeti meg. Az élettel szemben soha nem lehet igaza
és az életnek ilyen értelemben soha nem lesz elmélete. Ennek a hisztériaelemzésnek is egyetlen értelme a társadalmi és személyes önmegértés
és önértelmezés, s nem az, hogy használható igazságokat adjon az olvasó,
illetve a megszólított, néven nevezett állampolgári közösség kezébe. E sorok írójától mi sem áll távolabb, mint hogy használható igazságokat adjon
bárkinek a kezébe. A használható (pontosabban: felhasználható) igazság per
definitionem nem-igazság. Az igazság per definitionem használhatatlan. Hadd
idézzem e fejezet zárásaképpen megint a filozófus Mihail Bahtyint, aki így
ír „az igazság váratlan és előre nem látható jellegéről”: „Ne várjunk jót attól,
ami törvényszerű és megszokott, a jót csakis a csodától remélhetjük.” 212
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Két középosztály közt egy hazáért
Magyar középosztályok hideg polgárháborúja
„Mindegy, hogy háború vagy kereskedelem, meglepő felfedezések vagy a természeti feltételek változásai
okozzák a változást, a társadalom különböző részei
különböző alkalmazkodási módszerekre törekszenek
(beleértve az erőszakosakat is), és másként igazítják
az új helyzethez az érdekeiket, mint más csoportok,
amelyeknek esetleg a vezetői akarnak lenni. Így aztán
csak akkor tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan zajlott le egy változás, ha rá tudunk mutatni a változást
megvalósító csoportra vagy csoportokra. A végső okot
mégis külső erők határozzák meg, és a társadalom csak
a változás mechanizmusáért fordul belső erőkhöz. A
»kihívás« a társadalomnak mint egésznek szól, a »válasz« csoportokon, részeken és osztályokon keresztül
érkezik.”213
(Polányi Károly)

„Vannak a középosztálynak rétegei, melyek számára a parlamenti kormányzat előnyös és vannak rétegei, melyek az autoritatív kormányzástól várják
sorsuk jobbra fordulását, illetve biztonságosabb megalapozását. Itt fontos
a középosztály tagjainak egymás közt folytatott versenye, melyet – termelésbeli szerepüket nézve – elsősorban politikai téren folytatnak egymás ellen.
De a középosztály fogalmából következik, hogy önálló politikát nem folytathat. Politikája – akár jobbra, akár balra – csak a tőke és munka harcának
függvénye lehet.”214 Több mint nyolcvan év telt el azóta, hogy a társadalmi
kérdések iránt nemcsak költőként, de elméletíróként is fogékony József
Attila a tőle megszokott éleslátással szociológiai magyarázatát próbálta adni
egy különös politikai tüneménynek. Arra a kérdésre kereste a választ, miért viselkednek a polgári társadalom középosztályának különböző rétegei

211 I. m. 44. p.

213 Polányi Károly: A nagy átalakulás – Korunk gazdasági és politikai gyökerei. Mészáros
Gábor Kiadása, 1997. 196. p. (Pap Mária fordítása).

212 Idézi Szergej Bocsarov: A lét eseménye. In: Mihail Bahtyin: A szerző és a hős. GondCura Alapítvány, 2004. 321. p.

214 József Attila: A középosztály és a vajúdó világ. In: Összes Művei III. kötet, Akadémiai
Kiadó, 1958. 174 p.
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ugyanabban a politikai helyzetben esetenként homlokegyenest ellentétes
módon? Miért esik szét, mitől hasad vagy hasonlik meg a polgári társadalom
középosztálya válsághelyzetekben? Milyen ellentétek mentén polarizálódnak és kerülnek egymással polárisan szembe a középosztályi rétegek? Miért,
milyen ideológiák és ideológiákkal igazolt érdekek mentén sorakoztathatók
fel indulatilag és politikailag oly könnyen egymás ellen? Miért acsarognak, fenekednek, háborúznak egymás ellen egyazon társadalmi osztálynak
a részei? Vagy talán nem is egyazon osztályhoz tartoznak? Talán nincs is
ilyen osztály? Egyáltalán: van értelme még annak a szóösszetételnek, hogy
„társadalmi osztály”? Volt valaha is?
Azóta, hogy József Attila írása megjelent, a középosztály előbb szociológiai divattéma lett, majd kiment a divatból, majd pedig újra divatba
jött, ahogy az már divattémákkal lenni szokott, mindenesetre középosztály-elemzésekkel és -elméletekkel dugig van a padlás. Ha az elemző most
mégsem a középosztály fogalmának pedáns definíciójával, a legfontosabb
középosztály-elméletek összehasonlító elemzésével, a középosztály-definíciók katalógusba foglalásával, vagy legalább saját fogalomhasználata tisztázásával kezdi, annak jó oka van. A „tények” és a „társadalmi valóság” – mint az
az összes úgynevezett szellemtudományt, így a történet- és társadalomtudományt is alapjaiban érintő nyelvfilozófiai fordulat óta általánosan elfogadott
– maguk is nyelvi konstrukciók215 – szavak és fogalmak tehát –, melyeknek
közhasznú jelentését éppen a „kemény”, „szigorú”, „egzakt”, „önmagukért
beszélő”, tehát „igazmondó” tények és a „puha”, „képlékeny”, „mindent eltorzító” szavak világával való szembeállítás hozza létre, erősíti meg, termeli
újra e szavak vagy fogalmak minden ilyen értelmű használatával.
Oda akarok kilyukadni, hogy a szavak magában az értelmezési folyamatban, az elemző használatban válnak fogalmakká, meghatározott kontextusokban nyerik el az értelmi artikuláltságnak és általánosíthatóságnak azt
a szintjét, amely fogalmakká teszi őket; e konkrét kontextuson és használaton kívül nem definiálhatóak és semmi szükség efféle általános,
dekontextualizált definíciójukra: semmi szükség arra, hogy az eleven gondolkodást előzetesen rögzített, szabatosan meghatározott, egyben tehát
lezárt jelentések bilincseibe verjük, ahogyan az élőbeszédben sem szótári
szavakat – azaz, az élőbeszédből kiemelt, izolált, kimerítően leírt szavakat –

aktualizálunk, attól való félelmünkben, hogy minden eltérés a szó előzetesen
rögzített szótári jelentésétől esetleg helytelen használathoz, a helytelen használat pedig általános szellemi zűrzavarhoz, de legalábbis megalapozatlan
beszédhez, tudománytalansághoz, a kölcsönös megértés, párbeszéd, eszmecsere ellehetetlenüléséhez vezet. A kész, lezárt jelentések Prokrusztészágyába fektetett fogalmak éppannyira élettelen absztrakciók, mint a szótári
szavak. Természetesen készséggel elismerem, hogy szótárakra, fogalomtárakra, definíciókra szükség van, de nem azért, hogy ezek az eleven nyelvhasználatról leválasztott, az egyes narratívák szövegösszefüggéséből kivont,
önmagukban izolált és – úgymond – minden félreértelmezéstől, helytelen használattól megtisztított szavak és fogalmak – ezek a teljesen élettelen
absztrakciók – szolgáljanak aztán a tiszta beszéd és a helyes gondolkodás
alapjául vagy eszközéül. Mintha legalábbis úgy választhatnánk fogalmak
definíciói és szavak jelentései között, ahogyan fegyverek között választanak
a párbajozók.
Ezért a következőkben sem spekulatív úton, sem úgynevezett „empirikus” kutatási adatokra – „tényekre” – támaszkodva216 nem fogom előzetesen
„tisztázni” vagy „megadni” a középosztály fogalmát, sem pedig tüzetes elméleti kritikának alávetni közkeletű definícióit, megkérdőjelezni kialakult
tudományos és publicisztikai használati módjait és ezekkel polemikusan
szembeállítani és igazolni saját fogalomhasználatomat mint egyedül helyeset vagy a helyes használatok egyikét, amely elégedetten ismer önmagára
más, tőle eltérő, de vele nem szemben álló, tehát (!) helyes használatokban.
Úgy gondolom, nem léteznek használhatatlan fogalmak, különösképpen
pedig olyan fogalmak, amelyeket sokféle és ellentmondásos használatuk
tett volna használhatatlanná. Ha így lenne, akkor legfontosabb fogalmaink
használatáról le kellene mondanunk, sőt talán eleve mindenféle fogalom
használatáról, ami, ha kivihető lenne (vagy egyszer talán majd az lesz), nagyjából a nyelvhasználat elért fogalmi szintjéről való lemondást jelentené,
olyan regressziót, olyan visszatérést a nyelvi artikuláció, tehát a gondolkodás

215 Lásd ehhez Peter p. Berger és Thomas Luckman A valóság társadalmi felépítése című
1966-ban megjelent és immár klasszikus „tudásszociológiai” művét (Jószöveg, 1998.).

216 Az érdeklődő olvasó ilyen empirikus vizsgálatokon alapuló adatokat bőségesen
talál a TÁRKI kiadványsorozatában: Társadalmi riport. Társadalmi jelzőszámok, társadalmi
szerkezet. 1994, 1998, 2000, 2004. Szerk. Andorka Rudolf – Kolosi Tamás – Tóth István
György – Vukovich György. TÁRKI, 1994, 1998, 2000, 2004. Lásd még Kolosi Tamás:
Tagolt társadalom. Kossuth Kiadó, 1987. Gazsó Ferenc – Laki László: Fiatalok az újkapitalizmusban. Napvilág Kiadó, 2003.; Angelusz Róbert – Tardos Róbert: Pártok között szabadon.
Osiris Kiadó, 2000.
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és beszéd primitív, alogikus-mágikus szintjére, amelyről idáig csak a ro
mantikusok álmodoztak.

meg a társadalom sorsát. De nézzük még tovább a magyar rendszerváltás
történetét osztályelméletben elbeszélve: „Ha adva van egy meghatározott
társadalmi struktúra, akkor működik az osztályelmélet. Ám mi a helyzet, ha
megváltozik maga ez a struktúra? Egy funkciótlanná váló osztály felbomolhat, és
egyik napról a másikra új osztálynak vagy osztályoknak adhatja át a helyét. Emellett – ha harc van – az osztályok esélyei attól függenek, hogy képesek-e saját
tagjaik körén kívül is támogatókra találni. Ez viszont attól függ, hogy olyan
feladatot töltenek-e be, amelyet a saját érdekeiknél szélesebb érdekek határoznak meg. Azaz sem az osztályok születése, sem elhalásuk, sem céljaik,
sem az, hogy milyen mértékben érik el ezeket, sem együttműködésük,
sem pedig kibékíthetetlen ellentétük nem érthető meg a társadalom azon
érdekeitől függetlenül, amelyeket a társadalom mint egész helyzete határoz
meg. Mármost ezt a helyzetet általában külső okok hozzák létre… (…)
A részérdekeknek végső soron egy ilyen átfogó helyzettel kell kapcsolatban állniuk, hogy világossá válhassék funkciójuk a társadalmi fejlődésben.
Az a lényeges szerep, amelyet az osztályérdekek a társadalmi fejlődésben
játszanak, a dolgok természetéből adódik. Mert a változás általános formájának eltérően kell hatnia a közösség különböző részeire, ha másért nem,
hát földrajzi elhelyezkedésük, gazdasági és kulturális berendezkedésük
különbségei miatt.”218 A továbbiakban a magyar középosztály kettészakadását éppen a különböző csoportérdekek tagolta magyar társadalomnak
a rendszerváltásra mint külső okra (!) adott eltérő válaszaira próbálom vis�szavezetni. De a meghasonlott középosztály érdekmozgatta viselkedésében
– a doktrinér osztályelméleteket kritizáló Polányival összhangban – nem
a puszta gazdasági érdeket, hanem a pozícióra, rangra, státusra, egyszóval
elismertségre vonatkozó érdeket tartom meghatározónak. Ez utóbbit viszont
nem a gazdasági tőke elvont nagysága, mégcsak nem is közvetlenül a tőkekoncentráció mértéke, hanem az össztőke (a kulturális-kapcsolati-gazdasági
tőke) által meghatározott tőkepozíció határozza meg.
A posztindusztriális társadalom – gazdasági régiónkként egészen eltérő képet mutató – kiépülésével, a modern társadalom eredeti kereteinek,
létformáinak és jogi-politikai öntőformáinak széthullásával természetesen
a modern társadalmak szociológiai, politikai, gazdasági leírására (olykor
politikai felforgatására és erkölcsi tagadására) használt „osztály”-fogalom

Tőketulajdonosok és nincstelenek
Nagyjából úgy fogom használni a középosztály fogalmát, ahogyan József Attila használta idézett elméleti írásában. Ezzel a hivatkozással azonban nem tekintélyi alapon szeretném igazolni fogalomhasználatom jogosultságát, pusztán támpontot szeretnék adni az olvasónak, ahogyan
József Attila hivatkozott szövege e sorok írója számára szolgált támpontul egykor. A „középosztály” fogalmi tartalma csak magának a szavakkal
megnevezett – ezáltal pedig ha nem is mitikus, de szellemi és politikai
értelemben egyszersmind létrehozott – jelenségnek az értelmezése során
tisztázódhat, és a szó jelentéstartalmának alkalmazásaiban bontakozhat ki
fogalmi terjedelme és mélysége, igazolódhat használatának szükségessége és értelmessége. Már ha igazolódik. Abban bízom tehát, hogy ebben
az elemzésben e sokat és sokféle értelemben használt fogalom egyelőre még elmosódott jelentéstartalma egyre világosabbá válik, használatát
pedig igazolja a benne feltáruló igazság, egyszerűbben szólva az, hogy
a középosztálynak mint önálló és sajátságos társadalmi szereplőnek a „felléptetése” a közelmúlt politikai eseményeinek színpadára, felszínre hozza
a magyar társadalom közelmúltjában – nagyjából az elmúlt száz évben –
lezajló történések rejtett dramaturgiáját, és eközben átláthatóvá és érthetővé
teszi azt, amit egyre nehezebb ép ésszel átlátni és felfogni: a legutóbbi magyar rendszerváltás politikai lejátszási módjának és katasztrofális kifutásának
belső logikáját.
Már Polányi Károly rámutatott A nagy átalakulás című alapvető és napjainkban megint mind aktuálisabb művében, hogy „az osztályérdekek valójában csak korlátozottan magyarázzák a társadalomban zajló hosszú távú
folyamatokat”.217 Polányi – megítélésem szerint igen helyesen – azt mondja,
hogy „gyakrabban határozzák meg az osztályok sorsát a társadalom szükségletei, mint a társadalom sorsát az osztályok szükségletei”, de csak hos�szú távon! Akkor hát mi a helyzet „rövid távon”? Rövid távon – mint azt
sajnálatos módon a magyar rendszerváltás eddigi története is ékesszólóan
mutatja – előfordulhat, hogy bizonyos osztályok szükségletei határozzák
217 I. m. 195. p.

218 I.m. 195–196. p.
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értelme is széthullóban van, legalábbis a fejlettnek mondott világban.219
Alighanem már csak tőketulajdonosokról és nincstelenekről lehet beszélni, de
sem előbbiek, sem utóbbiak nem alkotnak oly módon osztályt, ahogyan
azt a marxista József Attila a 30-as években – szociológiailag korántsem
alaptalanul – gondolhatta még.220 A legkülönfélébb eredetű és összetételű

tőkék (örökölt vagy szerzett kulturális tőke, iskolai-műveltségi tudástőke,
presztízstőke, kapcsolati tőke, politikai tőke, gazdasági tőke221 stb.) egyáltalában vett megléte vagy teljes hiánya von választóvonalat a középosztály
és a nincstelenek – hol jól leírhatóan rétegzett, hol egészen tagolatlan –

219 Lásd erről bővebben Ulrich Beck A kockázat-társadalom című, már idézett alapművét, különös tekintettel a társadalmi egyenlőtlenségek individualizálódását, az osztályok,
rétegek, nemek, nemzedékek többé-kevésbé szilárd társadalmi képződményeinek felbomlását, az élethelyzetek és életútminták individualizálását tárgyaló II. fejezetet (Ulrich
Beck: A kockázat-társadalom. – Út egy másik modernitásba. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság – Századvég Kiadó, 2003. 138–287. p.) Lásd még: Ulrich Beck: Túl
renden és osztályon. In: A társadalmi rétegződés komponensei. Szerk. Angelusz Róbert. Új Mandátum, 1997.; Manuel Castells: The Information Age. 1–3. Blackwell, Oxford, 1996-2000.
(Magyarul lásd a trilógia első két kötetét: Az információ kora. Gazdaság, társadalom és kultúra
I. – A hálózati társadalom létrejötte; Az identitás hatalma. Gondolat–Infónia, 2005.–2006.);
Peter p. Berger: A kapitalista forradalom. Gondolat, 1992. – különös tekintettel a könyv
„Osztályok: a siker létrája” című 3. fejezetére (i. m. 73–105. p.) és a globalizáció indukálta
új jelenségek legátfogóbb bemutatását és legtárgyszerűbb elemzését: David Held – David
Goldblatt – Anthony McGrew – Jonathan Perraton: Global Transformations – Politics,
Economics and Culture. Blackwell Publishing, Oxford, 1999.
220 Érdemes talán ezzel kapcsolatban a polgári radikális kötődésű politikai gondolkodó,
Csécsy Imre alig több mint tíz évvel később született fogalmi tisztázó kísérletére utalni,
amelyben a „polgár”, az „értelmiség” és a „középosztály” fogalmát igyekszik egymástól szétválasztani: „A »középosztály« a leggyakrabban használt, de a szociológus számára a legkevésbé hasznavehető fogalom. Értelme egyfelől tágabb, mint a »polgárságé«, másfelől szűkebb.
Tágabb, mert nemcsak a városi polgárság nagy részét foglalja magában, hanem a vidéki középbirtokosokat is, de ezenfelül a tisztviselők, »honoráciorok«, »szabadfoglalkozású értelmiségiek« tömegét is – végeredményben mindazokat, akik ide akarják számítani magukat, bár
sem tőkéjük, sem földbirtokuk nincs. Viszont szűkebb fogalom, mint a polgárság, mert a
kispolgár éppoly kevéssé tartozik a »középosztályhoz«, mint a nagytőkés. (…) középosztály
valójában nem osztály, hanem réteg. Osztálynak ugyanis csak azt a csoportot nevezhetjük,
amelynek tagjait azonos gazdasági érdek fűzi össze. »Középosztály« helyett inkább »középréteg«
lenne a helyes kifejezés. Annak kritériuma, hogy valaki ehhez a középréteghez tartozik-e, bizonyos vagyoni és jövedelmi színvonal lenne.” (Csécsy Imre: Értelmiség és polgárság a demokráciában. In: Uő:
Radikalizmus és demokrácia. Válogatott írásai. Szerk. Valuch Tibor, Aetas Könyvek 2. Szeged,
1988. 208 p.) Vö. C. Wright Mills „új középosztály” és „fehérgallérosok” fogalmával (in: C.
Wright Mills White Collar. The American Middle Classes. Oxford University Press, 1951.).
A régi és új középosztály átalakulását „újjá” Mills lényegében úgy írja le mint a tulajdon
centralizációjával párhuzamosan végbemenő eltolódást a vállalkozói tulajdontól a nem-tulajdon, vagyis a rétegződés új tengelye – a foglalkozás, a jövedelmet biztosító szakmák – felé:
az új középosztályt tehát zömében nem tulajdonosok alkotják, mint a régit, hanem olyan
– elsősorban nem dolgokkal, hanem emberekkel és szimbólumokkal foglalkozó – alkalmazottak, akik nem egyazon szinten állnak, nem olvadnak össze egyetlen szoros réteggé, akik
szétszóródnak a modern társadalom különböző szintjein. Sőt: „az új középosztály nagy ré-

sze az alsóbb középosztályhoz tartozik”. Ezek a „fehérgallérosok”, akiknek jellegzetes szakértelmük a papírral, pénzzel és emberekkel (ma hozzátennénk: elektronikus információval)
való bánni tudás: „Szakértői az emberekkel való futólagos és személytelen kapcsolatoknak,
mesterei a kereskedelmi, értelmiségi és technikai kapcsolatoknak. Egy dolog van, amit nem
csinálnak: nem állítanak elő dolgokat; abból a társadalmi gépezetből élnek, amely szervezi
és egybehangolja azoknak a tevékenységét, akik előállítják a dolgokat.” (C. Wright Mills:
Az új középosztály. In: Uő: Hatalom – politika – technokraták. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó,
1970. 118 p.) Vö. ezzel Max Weber – fogalmi tisztaságát, szociológiai árnyaltságát és gazdagságát tekintve mindmáig mintaszerű – meghatározását a „osztályhelyzetről” és az „osztályról” klasszikus művében a Gazdaság és társadalomban: „»Osztályhelyzetnek« nevezzük
1. a javakkal való ellátottságnak, 2. a külső életkörülményeknek és 3. a megélt életsorsnak
azt a tipikus esélyét, amely a javak vagy szakképzett tevékenységek fölötti rendelkezési hatalom mértékéből és jellegéből (illetve hiányából), valamint abból következik, hogy miként lehet ezt a rendelkezési
hatalmat az adott gazdasági rendszeren belül bevételek vagy jövedelmek elnyerésére fölhasználni. »Osztálynak« az emberek azonos osztályhelyzetben lévő csoportjait nevezzük: a) Birtok szerinti
osztálynak hívunk egy osztályt, amennyiben az osztályhelyzetet elsődlegesen a birtokkal
kapcsolatos különbségek határozzák meg. b) Nyereség-, illetve kereset szerinti osztálynak nevezünk, amennyiben az osztályhelyzetet elsődlegesen a javak vagy szolgálatok piaci
értékesítésének lehetőségei határozzák meg. c) Társadalmi osztálynak nevezünk minden
olyan osztályt, amelyek közt α) az egyén életében, vagy β) az egymást váltó generációk során könnyen lehetséges – és elég gyakran elő is szokott fordulni –, hogy az egyik osztályból
átlépnek a másikba.” (Max Weber: Gazdaság és társadalom. A megértő szociológia alapvonalai.
1. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992. 303 p.) Ebben a fejezetben tehát a „középosztály” fogalmát nem a társadalmi osztály fogalma szerint használom, hanem a „b” pont értelemben: mint nyereség-, illetve kereset szerinti osztályt (illetve e tekintetben egymáshoz
közel álló „osztályok”, csoportok, individuumok együttesét). Véleményem szerint ugyanis
a posztindusztriális vagy későmodern társadalmakban, azok minden törékenységével, töredezettségével, individualizálódásával együtt e kritérium szerint képződnek „osztályhelyzetek”. Lásd még a középosztály fogalmának és e fogalom magyar társadalomtörténetre való
alkalmazhatóságának kérdésköréhez Bihari Péter kiváló társadalom- és mentalitástörténeti
munkáját, melyben nagy meggyőző erővel, ugyanakkor mindenféle historizálás nélkül mutatja meg, hogy a huszadik századi magyar társadalom katasztrófatörténetének kezdetét éppen
a középosztályt keresztülmetsző „árkok és törésvonalak” elmélyülése és véglegessé válása
jelentette az első világháború éveiben (tehát nem 1919–1920-ban, hanem 1916–1918-ban):
Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Napvilág Kiadó, 2008. Különös tekintettel a könyv
első fejezetére, benne a „Megosztott középosztály a századfordulón” című alfejezetre (i.m.
42–49 p.) és a „Zsidókérdés és antiszemtizmus” című fejezetre (i.m. 187–222 p.), melyeknek megállapításaira a továbbiakban még több ízben visszatérek.
221 Lásd erről bővebben: Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke.
In: Tőkefajták: a társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Szerk. Lengyel György–Szántó
Zoltán, Aula Kiadó, 1998.

276

277

A kékek és a zöldek

Két középosztály közt egy hazáért

társadalmi tömbje vagy konglomerátuma között (nota bene: hasonlóképpen
a relatív tőketulajdonosok és az abszolút nincstelenek viszonyaként írható le az
úgynevezett „fejlett” és „fejletlen” világ, az „első-második” és a „harmadik
világ” közötti viszony is a transznacionális monopóliumok uralta globális
gazdaságban és a formálódó, ma még a Nyugat uralta világtársadalomban).
De a tőketulajdonosok és a nincstelenek közötti abszolút különbségben – a fejlett világban legalábbis – alighanem sokkal nagyobb szerepet játszik ma
már a kulturális tőke (az örökletes és az iskolai-műveltségi tudás-tőke) és
a társadalmi megléte vagy teljes hiánya; és a tőkepozíció, a társadalmi státus
és presztízs szempontjából a javak termelésében elfoglalt helynél fontosabb
az államban és a fogyasztásban elfoglalt hely. A legmélyebb választóvonal
tehát azok között húzódik, akiknek van veszítenivalójuk (van valamilyen tőkéjük)
és azok között, akiknek egyáltalán nincsen. A két nagy társadalmi konglomerátum (és a globalizált világtársadalom fejlettségi stádiumok szerint szétváló részei) közötti viszonyt, az osztálykonglomerátumon belüli csoportok
belső mozgásának dinamikáját, konfrontációik gyakoriságát és hevességét
elsősorban az határozza meg, hogy az egyik oldalon az egyes középosztályi
csoportoknak mekkora az abszolút veszítenivalója (pontosabban mekkorának képzelik ezt és mekkora a félelmük attól, hogy ezt veszíthetik), a másik
oldalon pedig, hogy mekkora a nincstelenek ugyancsak elképzelt abszolút
nyernivalója. (Relatív nyerésről és vesztésről csak a konglomerátumokon
belüli konfrontációk esetében beszélnék, amikor valamilyen okból középosztály csap össze középosztállyal, nincstelenek nincstelenekkel, oly módon,
hogy a magát szegényebbnek, sikertelenebbnek érző, tehát sértett, frusztrált,
hátrányt szenvedő csoport többé-kevésbé leplezetlen zsákmányszerző szándékkal megtámadja a vélten vagy valóságosan gazdagabbat, sikeresebbet,
erősebbet, hogy kifossza, hátrányba hozza, s végül is helyére léphessen.)
A nincstelenek mai konglomerátuma azonban nem azonos már a modern társadalmak klasszikus nincstelenjeivel, az osztályként meghatározott
vagy bérmunkások, „bérből és fizetésből élők” tömegeként megnevezett
proletariátussal. Az új nincsteleneknek a munkájuk által megtermelt érték
többletét tőlük elidegenítő tőke láncain kívül is van vesztenivalójuk, s olykor
nem is csekély, habár ez kétségkívül nem a tőkéjük. Egyrészt a nincstelenek
szociális és politikai arculatát egyre kevésbé a tőke és bérmunka ellentéte és
a termelésben elfoglalt hely határozza meg, hanem inkább egyfajta patrónuskliens-viszony, amely a redisztributív állam és az állampolgárok között
létesül és amelyben az államhoz való közelség és az államtól való függés

foka dönti el, kinek mi és mennyi jut az állami forrásokból (mindenekelőtt támogatások, segélyek, közszolgáltatások formájában). A nincsteleneknek nincs vesztenivaló tőkéjük, de van vesztenivalójuk (például a különféle segélyek, támogatások, állami szolgáltatások), és van kitől (és olykor:
mitől) félteniük azt, amijük van (így a fejlett világ új nincstelenjei mindenekelőtt a szociális ellátásra szoruló bevándorlóktól, az „idegenektől” féltik
állami forrásaikat, de olykor munkapiaci pozícióikat és nem utolsósorban
megállapodott életformájukat, civilizációs vívmányaikat).
Azt mondhatjuk, hogy a fejlett világban még a nincstelenek szociális és politikai
attitűdje is középosztályi: ha az egzisztenciális alapjukat képező jóléti juttatásokat, állami támogatásokat, segélyeket, kedvezményeket, szolgáltatásokat veszélyben érzik (akár az „idegenek” jelentik ezt a veszélyt, akár a „bankárok”,
akár a világméretű migráció, az illegális bevándorlás hullámai, akár egy egész
világon végigsöprő, bankokat és államokat megrogyasztó pénzügyi pánik),
reakciójuk ugyanolyan könnyen csap át hisztériába és agresszióba, mint
hasonló helyzetekben, amikor a hagyományos vagy új kistulajdonosok tőkepozíciója vagy tőkéje került vagy kerül éppen veszélybe. Ezen túlmenően
magának a veszítenivalónak a tartalma (munkahelyét, presztízsét, bankbetétjét, ingatlanát, szaktudásának értékét, egészségét, testi épségét, vállalkozását
stb. veszítheti-e valaki, netán ebből is kicsit, meg abból is egy kicsit, vagy
egyszerre mindent), a veszteség mértéke, végül pedig lehetséges és tényleges
következményei vonják meg a középosztályon belüli csoportok, az átfogóan
alsó, középső és felső középosztálynak nevezhető tömbök közötti választóvonalakat, képezik szolidaritásuk, versengésük, harcuk és ellenségeskedésük
alapját. (Az egyes nagy tömbök formálisan még tovább tagolhatók „alsóra”,
„középsőre”, „felsőre”, elvileg a végtelenségig, gyakorlatilag, amíg vannak
értelmesen artikulálható, ilyen alapon megkülönböztethető csoportok egy
alcsoporton belül.)
Az így – tehát a tőketulajdonnal rendelkezők társadalmi halmazaként –
felfogott középosztály stratifikációja, a társadalmi térben való elhelyezkedése, konfliktustípusai és együttműködési formái szempontjából három tényezőt tartok meghatározónak: 1. a tőketulajdon nagyságát és különösképpen összetételét (gazdasági, kulturális, politikai tőke, ezeken a tőkefajtákon
belül pedig az örökölt vagy szerzett tőke aránya), illetve az egyes tőkefajták
mozgásának, transzformációjának dinamikáját és irányát (pl. azt, hogy melyik tőkefajta domináns, melyik melyikbe alakul át stb.); 2. a tőke eredetét
(örökletes vagy eredeti felhalmozás útján létrehozott); 3. a tőke forrását
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(pl. hogy az állam „adminisztratív piacán” vagy a versenypiacon befektetett és szerzett tőkéről van-e szó), hiszen ez nagymértékben meghatározza
a tőketulajdonos kötődését az államhoz, függését vagy függetlenségét tőle,
a politikai hatalomba való beágyazódásának fokát és módját.
A politikai hatalom minden megingása a legközvetlenebb egzisztenciális fenyegetést vagy ígéretet rejti magában a politikai tőketulajdonos
(vállalkozó, hivatalnok, pártpolitikus, médiaszereplő, szakmai értelmiségi
stb.) számára, míg a tőkéjét döntően a versenypiacon, a pénzpiacon realizáló tőketulajdonost ez legfeljebb közvetve érinti, vagy akkor, ha a politika
beavatkozik a piaci viszonyokba. De még ez utóbbi – számára általában
legrosszabb – esetben is ezerféle lehetősége van tőkéje kimenekítésére,
áthelyezésére, másba fektetésére, míg a politikai tőketulajdonos legfeljebb
megtakarításait felélve várhat a jobb időkre (mondjuk, egy új választásra),
rendkívül csekély az esélye annak, hogy más államok vagy a nemzetközi
politika piacára helyezze át politikai tőkéjét (csak a legutóbbi időben, az
Európai Uniós tagsággal jelent meg ennek elvi lehetősége ama kevesek
számára, akiket pártjuk az Európai Unió parlamentjébe és bizottságaiba
delegál: az Unió hivatalainak és nagy presztízsű funkcióviselőinek hívására, kárpótlásul, jutalomként, tényleges szakmai teljesítményük alapján,
ilyen-olyan személyes kapcsolataik révén). Fordítva már korántsem ez a
helyzet, sőt jól felismerhető módon mindinkább tendenciává válik a gazdasági tőke behatolása az államba. Akár azért, mert a globális kapitalizmus
körülményei között olykor valóban maga az állam a legnagyobb üzlet, akár
azért, mert a válságtól, zűrzavartól, lecsúszástól, pénzügyi csődtől, munkája, tőkéje elvesztésétől, leértékelődésétől rettegő középosztály „behívja”
az államba a nagytőkét. A középosztály – és e tekintetben pszichológiája mit
sem változott az utóbbi száz évben – minden körülmény közt elsősorban
biztonságra vágyik, és Megmentőjét vagy a karizmatikus Rendteremtőben,
vagy – ha ez csődöt mond, esetleg nem jön el, bár várják – a talán nem
teljesen makulátlan, de „legalább gazdasághoz értő” Szakértőben, Milliárdosban, Nagyvállalkozóban, Pénzemberben, Oligarchában, Keresztapában
ismeri fel és emeli az állam élére.

is Magyarország választ rendszert, hanem az egymással hadban-haragban
álló magyar középosztályok választanak Magyarországot maguknak, vonják
közelebb magukhoz egyik felét és taszítják el maguktól a másikat. Egyetlen
választással kettéválasztják az országot és átkelnek rajta. Négy évre övék az
ország, övék a hatalom. Aztán cserélnek. Nem szívesen, persze. Ám ahol
demokrácia van, ott demokrácia van. Addig – amíg. Mindaddig, amíg szabad és titkos választásokon a hatalmat meg lehet szerezni, addig ugyanezen
az módon el is lehet veszíteni azt.
A magyar középosztályok azóta, hogy ketten vannak, sokadszorra állítják
– mindent eldöntőnek mondott – választás elé az országot. Rendszerválasztás
elé: mondd, te kit választanál? Melyik középosztályt? Az „igazit”, mely győzelemről győzelemre visz, avagy a „hamisat”, mely szakadékból még mélyebb
szakadékba ránt? Melyik rendszert? A „magyar rendszert”, amely ápol és
eltakar, avagy az „idegen rendszert”, mely angol gyeppé varázsolja e kietlen
ugart, de legalábbis fölfejleszt, utolér, fölzárkóztat? Szegény Magyarország!
Azt se tudja néha, melyik rendszerhez kapjon, melyik legyen kedvesebb neki,
melyiket szorítsa hő kebelére?
Ki mint választ, olyan rendszerben él. Magyarországon lényegében a
középosztályok választanak (a választásra jogosultak maximum kétharmada,
de inkább 60-65%-a megy el szavazni, és az a párt, amelyik a szavazatok
felét megszerzi, a parlamentben akár abszolút többségbe is kerülhet). Ahol
polgári demokrácia van, ott polgári demokrácia van. Így vagy úgy, mindig
a középosztályok választanak és érdekük és érzületi-világnézeti hangoltságuk szerint ezt vagy azt a többé-kevésbé rokonszenves oligarchiát emelik
hatalomra. Így van ez tőlünk nyugatabbra is, de sehol sincs ennyire végletesen megosztva a középosztály, az ellenérdekű középosztályi csoportok
nem egymásban ismerik föl a nemzet vagy a haladás legfőbb ellenségeit,
nem a másikkal való végső háborúban és végső leszámolásban látják az
érdekérvényesítés egyetlen útját, sehol nem rettegnek ilyen hisztérikusan
a „másik” győzelmétől! Ennek magyarázatát azonban nem a történelmi
magyar fátumban és nem is a pártütő, viszálykodásra hajló magyar karakterben kell keresnünk. Egész egyszerűen arról van szó, hogy mivel a magyar
rendszerváltás nem zárult le, és nem jött létre egyetlen politikai keretben
sem konszolidált új rendszer, a választás mindannyiszor rendszerek és
nem pártok között történik: hatalmi-gazdasági berendezkedések, uralmi
módok, osztogatási és fosztogatási módok között választ, aki elmegy, és
persze az is, aki nem megy el szavazni. Legtöbben csak azért mennek el,

Két rendszer egy országban?
Magyarország 1998 óta négyévente rendszert választ, és két választás közben is egyfolytában a rendszerválasztás lázában él. Pontosabban hát nem
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hogy a másik – az ellenséges – középosztály rendszere ellen szavazzanak és
még a parlamentáris választásokat is a hideg polgárháború más eszközökkel való folytatásának tekintik. A két militáns kisebbség – az egész ország
kampánymozgósításával – úgy vonul egymás ellen szavazni, mintha hadba
vonulna, a választási vereség réme vagy fatális ténye pedig fölér szemükben
egy új Moháccsal, nemzeti maradék-létünk megsemmisülésének veszélyével, idegen megszállással, avagy – a másik partról nézve – a szabadság
és haladás kettős csillagának korszakra szóló lehanyatlásával, az elközelgő
parancsuralommal, de legalábbis ennek a polgári alig-demokráciának a további illiberális beszűkítésével.
Magyar „zöldek” és magyar „kékek” ritualizált parlamenti és utcai gyű
löletrohamaikban könnyen jutnak el a másik megsemmisülésének hő kívánásáig („tűnjenek el, húzzanak el, szűnjenek meg, ne tegyék tönkre ezt
a szegény országot – értsd: ne akadályozzák hatalomra kerülésünket –, ne
rongálják tovább e rég megroppant közösség amúgy is rossz erkölcsi állapotát, ne csinálják a bajt!”). A „jóvilágot”, az „igazság győzelmét”, a „nemzet
feltámadását” ezekben a politikai fantazmákban és tömegszuggesztiókban
legtöbbször a „rossz”, „hazug”, „idegen”, „ellenséges” másik hiányaként (országból-hatalomból való távozásaként vagy – ha kell! – eltávolításaként,
színesebb metaforákkal: kiebrudalásaként, kiseprűzéseként) képzelik el.
Valamiért újra meg újra elhomályosul a magyar politikai elit egy része és
széles középosztályi rétegek előtt, hogy a magyar társadalomra leselkedő
legnagyobb veszedelem éppenséggel nem e társadalom egy évszázad alatt
iszonyúan megfogyatkozott sokféleségében, nem a kultúrában, politikában,
gazdaságban is kifejeződő habituális különbségekben, másságokban, kettősségekben rejlik, hanem ezek megformálatlanságában, egyoldalúan negatív
felfogásában, az ellenük – következésképpen egymás ellen, magunk ellen,
az ország ellen – indított örökös tisztítóháborúkban. Ebbe rokkant bele
a huszadik században ez az ország. Ez az ország is. Magyarország egész
huszadik századi szerencsétlenségtörténete nem más, mint a kulturális és
szociális „másságok” erőszakos beolvasztásának, eltüntetésének, kiszorításának, és olykor fizikai felszámolásának folytatólagos története ez. Mintha
még most – a multikulturalizmus, a globalizáció, az európai integráció,
a plurális demokrácia, a posztnemzetiként körvonalazódó világállapot feltételei között – is zajlana az első világháború katasztrófájával elkezdődött
láncreakció. Mintha még mindig milliók gondolnák azt, hogy jobb lenne
a másik – a mindenkori másik – nélkül élni, „egyedül” élni, és addig nem

is lesz itt békesség, amíg ez az ország nem lesz egészen „zöld” vagy egészen
„kék”. Annak ellenére gondolják így, hogy elég sokak, meglehet, a magyar
társadalom politikailag passzív, önző elitek és foglyul ejtett középosztályok által politikailag ide-oda rángatott többsége előtt világos, hogy Magyarország minden huszadik századi nagy veresége, végzetes megroppanása
mögött ez a fatális logika, a modern magyar nemzetnek ez az önmaga ellen
viselt permanens megsemmisítő háborúja húzódik meg (ahogy minden
kis és nagy sikere, minden győzelme, relatív erőre kapása mögött pedig
az összefogásra, az összjátékra való képesség visszaszerzése, a társadalom
kulturális és szociális sokféleségének megtartása és a dialogikus játékokban
rejlő lehetőségek kibontakoztatása, a politikai nemzetet tagoló kettősségek
igenlése és demokratikus integrálása).
Egy mesebeli országban, egy úgynevezett „bejáratott”, „normális” demokráciában időről időre leszavazzák az éppen kormányzó pártot vagy pártokat.
Mert elégedetlenek velük, vagy egyszerűen mert túl régóta kormányoznak
és „elhasználódtak”, „lejáratódtak” vagy a választópolgárok elunták kisded
játékaikat. Nagy ügy! A jobboldal megy, a baloldal jön, avagy megfordítva.
A rendszer ettől mit sem változik. A rivális politikai oldal hatalomra kerülésétől még nem omlik össze a világ. Még a középosztály világa sem. A parlamentáris demokrácia éppen erre, a parlamentáris váltógazdaságra épül.
Magyarországon azonban – legalább 2002 óta – nem így áll a helyzet,
vagy ha így állna még, a szavazókat elfelejtették értesíteni róla. A szavazók
másképpen tudják. Különben talán el sem mennének szavazni. Minek,
ha szavazataikkal sem megvédeni nem kell, sem megdönteni nem lehet
a rendszert? Csakhogy a magyar állampolgárok nem ilyen országban élnek,
így hát, tetszik, nem tetszik, el kell menniük szavazni. Vagy a Haza van
végveszélyben, vagy a Szabadságot kell a a politikai hőhalálból kimenteni. Magyarán: meg kell akadályozni, hogy más rendszer legyen, mint ami
van, vagy el kell érni, hogy megbukjon az a rendszer, amely éppen fennáll.
Magyarországon minden valamirevaló parlamenti szavazás (sőt újabban
minden népszavazás) az egyik oldalon rendszerdöntő szavazás, a másikon
rendszermentő. Ahhoz, hogy magyar választó elmenjen szavazni, kevés, ha
csak pártok között választhat, kevés az időről időre urnák elé szólított állampolgárok öntudatossága, nem, ehhez ádáz haragra, fennen lobogó gyűlöletre, izzásra-lobogásra, extázisra, vallási rajongásra, törzsi együttlétek meghitt
melegére van szükség. Élet és halál, minden és semmi, múlt és jövő, ha
ugyan nem egyenest a mitológiai Jó és a Gonosz között kell a macskának
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– a választópolgárnak – választania, nem pedig holmi szürke párt-egerek,
és lyukasra rágott pártprogramjaik között! Csak akkor hajlandó elmenni
szavazni, ha-még-egyszer-azt-üzenik. És azt üzenik. Jobbról is, balról is.
Egyik középosztály is, másik is: „veszélyben a rendszer!” Csak az egyik
a rendszert „hazának” és „nemzetnek”, a másikat meg „demokráciának” és
„szabadságnak” mondják. Tehát nincs más választása: el kell mennie választani. Mert bármennyire rühell is a magyar állampolgár szavazni menni, azt
még jobban rühellené, hogy a másik – az ellenség – rendszerében, „ellenséges megszállás” alatt kelljen élnie. Az ilyen szavazó gyakran egyik rendszer
mellett sem teszi le igazán a voksát, a kettő közül az ellen szavaz, amelyiket
még a másiknál is rosszabbnak tartja. Márpedig az ilyen proteszt-szavazatok
képezik a másik rendszer „szavazatbevételének” azt a részét, amely a választások kimenetele szempontjából olykor döntőnek bizonyulhat.
A parlamentáris demokrácia plurálisan tagolt, hatalmi ágak szerint osztott, népképviseleten és jogállamiságon alapuló rendszere azonban nem két
rendszer, hanem egyetlen rendszer, amelyben két, sőt ennél sokkal több párt
is elfér, és a parlamentbe jutott politikai erőkből a legkülönfélébb politikai
összetételű kormány alakulhat – kisebbségi kormánytól az úgynevezett
nagykoalícióig. Ám ha a politikailag megszervezett társadalmi csoportok
úgy kerülnek szembe egymással a hatalomért folytatott küzdelemben mint
„rendszer” az „ellenrendszerrel” és a politikai versengés háborús összecsapássá válik, amely a „hazáért” vagy a „szabadságért” folytatott élethalálharc
jellegét ölti („haza vagy halál!”), akkor ez a demokrácia egységes rendszerének felbomlásáról és közeli végéről tanúskodik, bárminek a kezdetét jelentse is közelebbről ez a vég: a irányított demokráciáét, a delegatív demokráciáét,222 a populista autokráciáét vagy valamilyen illiberális prezendenciális
demokráciáét.
Magyarországon ez idő szerint egyik középosztály sem akar a másik rendszerében
élni, azt, pedig, hogy ugyanazon a rendszeren – a parlamentáris demokrácia
rendszerén – belül kellene és lehetne élniük, egymás létezéshez való jogát nem kérdőjelezve meg, sőt a másikat legitim versenytársként igenelve,
alkalmankénti szabályos választási győzelmét elfogadva, a saját győzelmet
nem az ellenfél diszkvalifikálására, eltiprására, intézményekből, különféle gazdasági, szakmai pozíciókból, esetleg magából az országból való való

kiűzésére-kiüldözésére használva fel – a római „vae victis!” jegyében –,
a hatalomért, bizonyos érdekek teljesüléséért, programokért, célokért, értékekért folyó szabályszerű politikai küzdelmet szükség szerint megegyezésekkel, szövetkezésekkel, bizonyos ügyekben elkerülhetetlen együttműködéssel egészítve ki, mindez a magyar politikában úgy hat, mintha a tüzet és
a vizet szólítanák fel közös érdekük belátására és az értelmes kooperációra.
A amíg riválisuk, vagyis „az ellenség” van hatalmon, ők kivonulnak az utálatos, gyűlöletes, elviselhetetlen rendszerből, begubóznak magánéletükbe
vagy elsáncolják magukat a gazdaság, a kultúra harci (!) terepén – például
távol tartják magukat a parlamenttől: még azt is méltatlannak érzik magukhoz, hogy ellenzékként érintkezzenek a „Gonosszal” – avagy ellenrendszert
építenek ki, párhuzamos hálózati hatalmat, jól mobilizálható tömegszervezetet, utcát megszálló vagy tömegközlekedést blokkoló második hatalmat,
illetve, hogy az állam szakigazgatási apparátusának bürokratikus rengetegében „partizánkodnak” – megszellőztetnek, kicsempésznek, lejáratnak,
blokkolnak, végre-nem-hajtanak stb. – így bomlasztva a fennálló rendszert,
így szolgálva az „igaz ügyet”, így siettetve a nagy visszatérést és a még ennél
is nagyobb leszámolás elközelgését.

222 A delegatív demokrácia kérdésköréhez lásd például: Guillermo O’Donnel: Delegáló
demokrácia.2000, 1995. 12. szám

A „hozzáadott” középosztály
Ez idő szerint két rivális középosztály, két – gazdasági, szociokulturális
és politikai genezisét, társadalmi helyzetét, tőkepozícióit, tőkéi nagyságát
és összetételét, anyagi érdekeit, piachoz és államhoz kötődésének fokát
tekintve – elkülönülő és politikailag többé-kevésbé élesen szemben álló
középosztályi konglomerátum létezik Magyarországon. Mint mondtam:
rendszert ők választanak maguknak és ők igyekeznek rákényszeríteni egymásra, illetve az egész társadalomra. Az egyiket létező középosztálynak, a másikat teremtett középosztálynak nevezem, bárha persze utóbbit sem a semmiből teremtették, hanem a létező középosztályról hasították le és formálták
önálló és önérzetes ellenközéposztállyá. Az egyik volt, a másik lett. Az egyik
adatott, a másikat hozzáadták. Hozzáadott középosztálynak vagy – állami származástörténetére és ideokratikus küldetés-tudatára tekintettel – kiválasztott
középosztálynak is nevezhetnénk. Ezt a középosztályt ugyanis a rendszerváltásnál kevesebbet, kormányváltásnál többet ígérő és teljesítő új hatalom
teremtette meg, és adta hozzá a másikhoz, amelyet „létezőnek” nevezek.
Az ellenrendszert kiépítő állam (1998–2002 között) azért csinált egy
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középosztályból kettőt, hogy neki is legyen középosztálya, ne csak a középosztálynak állama. A hozzáadott középosztályt elsődlegesen a létező középosztály
letöredező peremcsoportjaiból, a történelmi rendszerváltás relatív veszteseiből
(gyakran a magukat vesztesnek vagy nem eléggé nyertesnek, mellőzöttnek, háttérbe
szorítottnak vélemező egyénekből és csoportokból) és az újonnan feltörekvőkből vagy
szemfüles átállókból hozták létre azok a szintén feltörekvő – kulturális, gazdasági és politikai tőkepozícióikat tekintve a dinamikus alsó középosztályba
tartozó – politikai vállalkozók, akik az 1998-ban kormányra került Fidesz Magyar Polgári Pártban (a továbbiakban: Fideszben) tömörültek és kezdtek hozzá saját rendszerük (nem pusztán kormányzati rendszerük!) kiépítéséhez. Ennek az 1998–2002 között többé-kevésbé kiépült, erősen etatista és autoritárius
jegyeket mutató, új középosztályra alapított „igaz”, „magyar” rendszernek
a restaurálását ígérték 2006-ban is: a 2002-ben választással – „választási puc�csal”! – megdöntött „polgári Magyarország” – saját rendszerük és vele együtt
saját kiválasztott középosztályuk hatalmának – visszaállítását, amely ugyan
népszerű program lehetett az államától 2002-ben ideiglenesen megfosztott
új középosztály számára, de annál kevésbé volt az a másik, az államban jól
berendezkedett, régi-új pozícióit féltő létező középosztály előtt.
Az egyik középosztályi konglomerátum a Kádár-korszakból jön, hosszú
évtizedek ellentmondásos politikai és gazdasági folyamatai formálták olyanná,
amilyenné, s tették a nem-választható rendszerváltás, vagyis az 1989–1991 között
lezajlott kiegyezéses társadalmi rendszerválasztás döntő tényezőjévé. A másik – az
előbbinél némiképp homogénebb – középosztály-konglomerátumot a kormányzati hatalomra jutott és a nem-választható rendszeren belüli rendszerváltással
próbálkozó Fidesz hozta létre saját – 1993-ban választott – új politikai képének
hasonlatosságára. Nem a semmiből, hanem a létező középosztály relatív és abszolút, tényleges és képzelt veszteseiből és elégedetleneiből; a szerény kapcsolati és kulturális tőkével rendelkező vidéki középosztályi csoportokból;
a piaci versenyben és az állami forrásokért folytatott harcban rendszeresen
alul maradókból; a gyöngébb vagy ingatag kulturális, gazdasági és politikai
tőkepozíciójukat az – etnikailag, s olykor fajilag is színezett – vallási-kulturális leszármazás tőkésítésével kompenzálókból; a szorongó, hisztériára
hajlamos kis egzisztenciákból; a karriervágyó, erkölcsi skrupulusukat nem
ismerő feltörekvőkből, a képzési-műveltségi tőke tehetséges és kevésbé
tehetséges első generációs képviselőiből. Ebben az államilag létrehozott
és fenntartott, politikai és kulturális öntudatra ébresztett-rázott, permanensen mozgósított „kettes számú” középosztályban próbált a Fidesz 1998

után – korszakosnak képzelt, akart és remélt uralma számára – masszív
társadalmi bázist teremteni. Hatalmat fakasztani a középosztály sziklájából,
e sziklatömböt kettéhasítva, korántsem volt halva született politikai ötlet.
Ott húzódott ez a repedés a magyar középosztályban szinte születésétől
kezdődően és egyáltalán nem szûnt meg a Kádár-korszak elmagyarosodott
államszocializmusának „polgárosuló” évtizedei alatt.

Kemény demokrácia – puha demokrácia
A szóban forgó kettősség, ha latensen is, kezdettől fogva létezett. A Fidesz
1998 után csak markáns politikai és kulturális formát adott neki és 2002ben és 2006-ban – a választási kampány alatt, majd a választási vereséget
követően – a végletekig kiélezte. A választási-népszavazási csaták ebben
az értelemben Magyarországon – ha nem is mindig ennyire tisztán és élesen, de szinte a rendszerváltás kezdetétől fogva – nem érdekek, elvek vagy
értékek vezérelte politikai táborok küzdelmei voltak a hatalomért, hanem
két – ellentétes eredetű, érdekű és érzületű – középosztály – ostromlók és
ostromlottak – csatája volt a részben örökölt, részben megújított, de lényegét tekintve változatlanul osztogató-fosztogató állam várának elfoglalásáért, illetve
megtartásáért. Igaz, 1994-ig a középosztályi csoportok egy része – mondjuk
talán így – „szabad politikai vegyértéket” képviselt és ide-oda vándorolt
a formálódó politikai jobboldal és baloldal között, ahogyan maguk a pártok
is ide-oda csúszkáltak a politikai mezőn. De ez a lényegen nem változtat. Így
lett már a kezdet kezdetén is minden választás rendszerek és nem kormányzati
programok közötti választás (mindjárt elsőként az „öt-igenes” népszavazással,
amely eldöntötte, hogy Magyarországon parlamentáris – a hatalmi ágakat
megosztó –, vagy elnöki típusú, – a hatalmi ágakat szétválasztó – politikai
rendszer lesz-e,223 közelebbről pedig – hiszen a kérdés korántsem teoretikusan vetődött föl –, hogy az akkor az MDF körül nemzeti alapon tömörülő
jobboldal kormányzati hatalmat vagy teljhatalmat kap-e, tehát leváltható
223 Lásd ehhez Sajó András alapvető jogelméleti művének a hatalom megosztásáról és
a hatalmi ágak szétválasztásáról szóló fejezetét: Sajó András: Az önkorlátozó hatalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – MTA Állam- és Jogtudományi Intézet, 1995. 105–144. p.
Lásd még: Bibó István 1947. január 13-án tartott akadémiai székfoglalóját: Az államhatalmak elválasztása egykor és most. In: Bibó István: Válogatott tanulmányok. II. kötet, Magvető
Könyvkiadó, 1986. 366–397. p.; valamint Sári János: A hatalommegosztás. Osiris Kiadó,
1995.
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lesz-e de facto parlamentáris úton, avagy de facto korszakos uralomra rendezkedhet-e be?).
Végső soron minden választáson az volt a kérdés és az dőlt el: melyik
középosztály fog uralkodni? A hamar kirobbanó „hideg polgárháború” az
ezer szállal az államba kapaszkodó-csimpaszkodó középosztályi csoportok
egzisztenciális élethalálharca volt egymás ellen. A választásokon győztes
párt, illetve a koalíciós kormányt alakító pártok választási győzelmüket
igyekeztek saját rendszer kiépítésével konszolidálni, és hatalmukat leválthatatlanná tenni. Persze, a kérdés éppen az, miben állt ez a „saját rendszer”,
azaz milyen viszonyban volt a liberális parlamentáris demokrácia és a jogállam intézményes világával, írott és íratlan játékszabályaival: megmaradt-e
a saját rendszer a kormányzási vircsaft, a zsákmányszerzés (közbeszerzési
pályázatok elnyerése, pozíciószerzés, „mieink”-nek osztogatás), a hivatali
és párpolitikai korrupció szintjén, vagy valóban új – a liberális demokrácia
rendszerét fenyegető – autoriter és illiberális rendszerré kezdett-e összeállni
a rendszerben?
Az állam által, tehát politikai alapon rekrutált középosztály saját rendszerét kemény demokráciának nevezem és ezen az illiberális demokráciát224 értem.

Ebben az erősen újraközpontosító, a hatalmi ágak liberális szétválasztásával,
a jogállamisággal szembehelyezkedő, „nemzeti” és „keresztény” drapériákba
burkolt etatista rendszerben a demokratikus intézmények használati módja
illiberális, nem-demokratikus, gyakran paternalista és autokratikus, a benne
megképződött hatalom pedig elvileg leválthatatlan. A leváltás puszta ténye ezen
mit sem változtat: a leválthatatlan hatalom ugyanis leváltása után is leválthatatlan hatalomként fog viselkedni és így – ellenzékbe szoríthatatlan, száműzött,
trónfosztott igazi hatalomként – fog fellépni leváltójával, ezzel a „csaló imposztorral” „trónbitorlóval”, „hamis királlyal” szemben. A magát leválthatatlannak
képzelő, leválthatatlanként viselkedő hatalom akkor sem tekinti magát leváltottnak, ha vereséget szenved a választásokon. Mert először is, azt ő mondja
meg, vereséget szenvedett-e avagy sem, és hogy egyáltalán, mi a vereség és
ki az, aki megérdemli; és mert másodszor, a kalkulatív racionalitás szabályai
szerint működő választási tömegdemokrácia idiotizmusa nem alkalmas arra,
hogy eldöntse, ki a politikai közösség legjobb, legméltóbb képviselője. Erről
sok minden dönthet – Sors, Kozmikus Erők, Isten kifürkészhetetlen akarata,
Haza a Magasban –, csak a szavazatok számának mechanikus összeadogatása
nem. Az igazi, úgyszólván transzcendentális Örök Nemzet akaratát nem lehet
szavazatokban mérni. Ez a Szent Akarat közvetlenül és ésszel nem mindig
felérhető módon a Nemzet vezetésére hivatott vezér, főparancsnok, vezérlő
fejedelem, egyeduralkodó kiválasztottságában fejeződik ki, karizmatikusan,
nem pedig holmi üres „igen”-ek és „nem”-ek számában. („Egyáltalán: miféle
»nem«-ek? Ki az az elvetemült, nemzeti mivoltából kivetkezett idegen, ki
az az ördögfatty, aki képes lenne »nem«-et mondani a Nemzet legszentebb
akaratára? Aki képes lenne választásokkal felforgatni Isten Országának örök
rendjét, melyet a Leválthatatlan képvisel leválthatatlanul?”)
Egy politikai rész (párt) azonban nem azért tekinti magát leválthatatlannak és kezd így – a választási demokrácia szempontjából rendszerellenesen – viselkedni, mert abba a gondolathibába, politikai tévedésbe esett,
hogy közvetlenül az egész politikai közösséggel (a „nemzettel”, a „néppel”)
azonosítja magát, hanem – éppen megfordítva – azért azonosítja magát
közvetlenül a politikai egésszel, azért lép fel „a” nemzetként, hogy igazolja
– saját és hívei szemében – leválthatatlanságát és ebből következő rendszerellenes politikai viselkedését. Hogyan is válthatná le a nemzet a nemzetet,
a nép a népet, hacsak nem csalás, ármány, megtévesztés, általános elbutulás
következtében?
Puha demokráciának nevezem ezzel szemben a létező középosztály

224 Az „illiberális” jelző, amivel itt a szabadságnélküliség rendjét-rendszerét jellemzem
a mai angolszász politikaelméleti irodalomban ugyan főként az „antiliberális” jelentésében használatos, de még inkább a „szűkös, korlátozott, nem-teljes demokrácia” jelzőjeként. (Lásd ezzel kapcsolatban különösen: Fareed Zakaria: The Rise of Illiberal Democracy.
In: Foreign Affairs, 1997. Nov-Dec. 22–43. p.) Itt és a következőkben magam is ebben
a – latinul is elsődleges – jelentésében használom az „illiberális” jelzőt. Tehát: korlátozottan liberális demokrácia, szűkösen liberális vagy egyszerűen: nem-liberális demokrácia.
Az illiberális demokrácia tehát – félreértések és oktalan felhördülések elkerülése végett
szögezem le – szóhasználatomban nem diktatúrát jelent, hanem beszűkített demokráciát,
a szabadságnélküliség rendjét, nem-liberális, gyakran populista hangszerelésű hatalomgyakorlási módot, amely a „rendteremtő” etatizmus korporatív, erősen ideokratikus (nacionalista és/vagy vallási-fundamentalista) és autoritárius stílusú egyeduralomra épülő
rendszerének felel meg. Van az „illiberális” szónak még egy – e sorok írója számára különösképpen fontos – jelentése latinul: illiberális eszerint annyi, mint szabad emberhez nem
méltó. Az illiberális demokrácia mint korlátozottan liberális demokrácia, mint az államtól
kapott-engedélyezett, állam által adagolt (és igencsak szűkösen-célzottan adagolt) szabadság rendje innen nézve szabad emberhez nem méltó demokráciaként jellemezhető. Nem
állítom, hogy a „rész-nem-vételi”, a gyakran ceremoniális jellegű parlamenti választásra
szorítkozó mediatizált tömegdemokrácia szabad emberhez méltó, csak azt állítom, hogy
korunkban kevesebbel, mint amit a liberális demokrácia biztosít, szabad ember nem érheti
be, akkor sem, ha a kevesebb többnek, sokkal többnek – „igazi demokráciának”, „népi demokráciának”, „teokratikus demokráciának”, miegyébnek – képzeli, hirdeti vagy – urambocsá’! – hazudja magát.
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rendszerét. Ebben a rendszerben a demokrácia használati módja inkább
a „keménységről”, „erőről”, „megfélemlítésről” való lemondás, a határozott
fellépéstôl való tartózkodás, a tétovaság értelmében, tehát negatív értelemben mondható liberálisnak és demokratikusnak, a benne megképződött hatalom elvileg
leváltható (gyakorlói e tekintetben is „puhák”, könnyen beletörődnek a szavazási végeredménybe, sem a választások, sem az új kormány legitimitását
nem kérdőjelezik meg, nem szerveznek ellenkormányt, ellentársadalmat,
ellenparlamentet). Persze, mivel a „puha” a „keménnyel”, a „leváltható”
a „leválthatatlan hatalommal” áll szemben, mindazok, akik nem vágynak
az állam áldást és büntetést osztó atyai kezének biztonságára, akiknek hogy
úgy mondjam, nem tetszik a rendszer, mármint az adminisztratív állam
bürokratikus és ideokratikus túlterjeszkedése és behatolása a magánéletbe
és a civil szférába, nos, mindazok nem tehetnek egyebet, mint hogy a puha
demokrácia, a „langyos rendszer” fennmaradására szavaznak.
Ha egyszer a „szabadság”, a „demokrácia” kerül végveszélybe (ahogyan
a másik oldalon a „nemzet”, a „haza”), akkor meg kell akadályozni, hogy
azok kerüljenek hatalomra, akik a demokráciának még e mostani negatív
– inkább az autoritárius rend hiányaként, semmint a szabadság rendjeként
leírható – rendszerét is be akarják szűkíteni vagy fel akarják göngyölíteni.
Csakhogy ez esetben a demokráciát szavatoló hatalom válik leválthatatlanná, azaz szükségképpen antidemokratikussá. A szabály ugyanis az, hogy az
elvileg leválthatatlan, tehát autoritárius hatalommal szemben megjelenő,
elvileg leváltható hatalom is előbb-utóbb szükségképpen leválthatatlanná
válik, az ilyen hatalom összes ismérvével és hosszabb távon elkerülhetetlen bukásának összes következményével. Ez a magyar demokrácia számára
a 22-es csapdája. Azért alakulhatott ki, mert Magyarországon a szabadságnak
nem a társadalom, hanem az állam, illetve a pártok lettek a letéteményesei,
mert a demokrácia – döntően –, nem alulról, hanem felülről jött és jön, és
biztosítékai is „odafönn” (sôt, mindinkább „odakinn”), nem pedig magában a társadalomban adottak. A magyar társadalom, bármily lehangoló is
ez, s bármennyire igaz, hogy túlnyomó többsége egyáltalán nem szeretne
megint diktatúrában vagy valamilyen autoritárius rendszerben élni, saját
erőből még ma sem lenne képes megvédeni a parlamentáris demokrácia
rendszerét, amelynek keretében húsz éve egyfolytában, de egyre élesedő jelleget öltve
a kettéhasított és szembeállított magyar középosztályok versengése, birkózása, összecsapása, hideg polgárháborúja és ciklikus „rendszerváltásai”
zajlanak („mi rendszerünk – ti rendszeretek”).

Ilyen körülmények között a parlamentáris demokrácia nem annyira
a társadalmi integráció, mint inkább a dezintegráció, a politikai közösség
dekomponálódásának felgyorsítója, a társadalom destabilizálódásának,
a gazdasági és politikai szétesésnek, kapkodásnak és döntésképtelenségnek
az intézményi és szervezeti kerete. Ebből természetesen nem az következik,
hogy akkor legfőbb ideje fölszámolni a demokráciát, hanem hogy legfőbb
ideje beszüntetni a magyar középosztály háborús jellegű megosztását, az
eltérő helyzetű, érdekű, habitusú középosztályi csoportok politikai megszervezését és egymás ellen hangolását, az egész – 1998 óta permanensnek
mondható – politikai „hideg polgárháborút”, amelynek valódi célja a zsákmányszerzésre szakosodott politikai osztály hatalomra jutása az államban és
minél teljesebb, minél kevésbé korlátozható rendelkezése az állami források fölött. Azok a kedvezmények, adományok, juttatások, amelyek – ha
a költségvetési források szűkülésével egyenes arányban szűkülve is – az
állami forrásokból az ellenérdekűvé tett, egymás ellen hangolt, egymásra
irigy középosztályi csoportoknak csurrannak-cseppenek, csak a hatalomszerzés vagy a hatalommegtartás szükséges ráfordítását jelentik. A politikai háború ideológiai vértezetében csörtető középosztályok maguk pedig
– hatalomtechnológiai szempontból – csupán a fogóvas szerepét játsszák
a politikai osztály vezéreinek kezében, nagyjából abban az értelemben, ahogyan a mondabéli bolgár fejedelem beszélt fogóvasról a bizánci császárnak,
amikor az – jóindulata jeléül azt ajánlotta neki, hogy a csata kimenetelét –
hadseregük és alattvalóik vérének ontása helyett – párviadallal, ők maguk
döntsék el: „A kovács, akinek fogóvasa van, nem fogja a kezével kivenni az
izzó vasat a parázsból”. Persze, egyetlen politikai párt sem születik „kovácsnak” és egyetlen középosztály sem születik „fogóvasnak”. Ehhez új típusú
pártra vagy pártvezérre van szükség, amely és aki fölismeri a középosztályban benne rejlő lehetőséget és kiképezi őt a „fogóvas” szerepére.
A „kovácsok” sürgölődnek-forgolódnak és a középosztályok hideg polgárháborúja javában tart. Most már valószínűleg nem is fog előbb véget érni, míg
egyik középosztály maga alá nem gyűri, magába nem kebelezi, világgá nem
futamítja a másikat; vagy amíg kölcsönösen legyengülve a hosszú harc alatt,
valamilyen új társadalmi kiegyezés keretében (történelmi kompromisszum,
ilyen-olyan paktum, nagykoalíció stb.) nem kötnek egymással „osztályközi
békét”. De az sem elképzelhetetlen, hogy dacolva minden politikai ésszerűséggel – „csakazértis!” –, a totális háború jól ismert logikáját követve („kerül,
amibe kerül!”), a pártok és a politikailag mozgósított, „fegyverbe szólított”
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középosztályok készek lesznek mind nagyobb árat fizetni a „győzelemért”,
vagy legalábbis azért, hogy a másik ne kerülhessen hatalomra, ha pedig hatalomra került, ne kormányozhasson, egészen addig, amíg politikai kő kövön
nem marad a demokráciából és amíg az egész ország bele nem merül egy
katasztrofális kihatású gazdasági-társadalmi válság örvényébe. A jelenkori
magyar társadalom – mint egész – szociális, politikai, kulturális integráltsági foka
– döntően történeti okok miatt – siralmasan alacsony. Talán nem túlzás azt
mondani, hogy ebbe a társadalmi integrációba mindinkább már csak hálni
jár a lélek. Innen nézve különösen súlyos következményei lehetnek a magyar
középosztályok politikailag gerjesztett „hideg polgárháborújának”, amelyben
felemésztődhetnek a nemzeti érzület és a szabadságszeretet utolsó közösségi
– politikai közösségi és kulturális közösségi – tartalékai is.
Magyarországon politikai szempontból nem valamiféle kétpártrendszer,
hanem a parlamentáris egypártrendszer (vagy még pontosabban: a parlamentáris nem-pártrendszer) kialakulása a legnagyobb veszély, amelyben formálisan
természetesen nem szűnnek meg a pártok, csak éppen mindig ugyanaz
a párt (a „több-mint-párt”) van hatalmon. Leválthatatlanul. E lehetőség
valóra válásának növekvő valószínűsége persze világosan mutatja a demokratikus intézmények társadalmi beágyazottságának és elfogadottságának
mértékét is (a szóban forgó háborút a magyar társadalom legalább felének
teljes közönye kíséri, és még a lecsúszóban lévő alsó középosztályból is
legfeljebb 5-10%-ra tehető a megtéveszthetők aránya, akiket kampányígéretekkel vagy kampányriogatásokkal mobilizálni lehet egyik vagy másik
középosztály mellett).
Így vagy úgy, Magyarország a parlamentáris demokrácia rendje és módja
szerint 2006-ban választott ötödízben rendszert magának, azaz 2006 tavaszán mérkőzött meg egymással ötödízben a két rivális középosztály Magyarországért. Kormányváltásra addig és azóta is (2003-ban először, 2006-ban másodszor és 2008-ban harmadszor) csak akkor került sor, ha az új kormányt
ugyanaz a parlamenti többség adta, mint az előző ciklusban, ha tehát a kormányok – 2002 óta mindig szociál-liberális kormányok – mentek, a rendszer azonban maradt. Kormányt ily módon csak az egyik – a hatalomra
jutott – középosztály váltott, a kormányváltás értelme pedig vagy arra futott
ki, hogy megmentsék a válság felé sodródó „saját rendszert” – a „puha demokráciát” –, legalábbis megkíséreljék visszaszerezni a választási győzelem
tovaillanni látszó esélyét, mint 2003-ban (ez – ismeretes áron – sikerült is,
hiszen a 2006-os választásokon csak kormányváltásra került sor ugyanazon

a rendszeren belül); vagy arra futott ki a kormányváltás értelme, mint 2008
elején, amikor a koalíció kettéhasadt és kisebbségi kormányzás kezdődött,
hogy feltartóztassák a készülődő illiberális rendszerváltást, vagy legalábbis lefékezhessék az elközelgő rendszerváltás – valószínű, de meg a fogadkozó „rendszerváltók” által ötpercenként fogcsattogtatva kilátásba helyezett – „rettentő” radikalitását, megakadályozzák az ellenerők – a Fidesz és
csatolt politikai részei – nem egészen valószínűtlen kétharmados győzelmét
2010-ben.
Ez a manőver – a balliberális koalíciót alkotó pártok rugalmas elszakadása
egymástól, a pártok egyre jobban összemosódó politikai profiljának megtisztításával, a koalíciós erők egy részének ellenzékbe vonulásával, más részük új
stílusú, „bársonyos”, „enyhén populista”, egyszóval „reformfeledtető”, „reform okozta sebeket gyógyító” kormányzásával – nyilvánvalóan azt célozta,
hogy a liberális demokrácia erőinek megcsappanását ellensúlyozzák valamivel, és a végiggondolatlan, kapkodva és civilizátori módon kivitelezett, ros�szul kommunikált, rendkívül népszerűtlen reformkurzus látványos kudarca
után várható megsemmisítő politikai vereséget elkerüljék vagy a vereség
mértékét csökkentsék. Nem kizárt azonban, hogy ez a manőver megkésett,
a politikailag összemosódott erők formális parlamenti szétválasztásával és
a kormányzati stílusváltással már nem lehet az elveszített politikai hitelt
visszaszerezni.Ez esetben ez a stratégia csak felgyorsíthatja az eseményeket
és a végjátszma valóban a nyolc év óta kormányzó politikai erők, maga
a liberális demokrácia megsemmisítő vereségével fog véget érni. Hacsak
nem – mint 2002-ben és 2006-ban is – a hatalom biztos várományosa,
a politikai ellenfél – a Fidesz – maga fogja elrontani a végjátszmát, lerontani
győzelmi esélyeit riasztó arroganciájával, félelmet keltő fogadkozásaival,
semmitmondó és ellentmondásos ígéreteivel, és diadalittas elbizakodottságával: a „lefutott mérkőzés” mámoros tudata, a belül már győzelmét ünneplő csapat könnyelműsége a végjátékban gyakran fordítja meg az eldőltnek
látszó politikai játszmák kimenetelét.

Az örökletes tudás-tőke és az iskolai-műveltségi tőke konfliktusa
De hogyan és miért lett az „egy középosztályból” kettő és miért indított
háborút egyik a másik ellen? Vajon nem a történelmi rendszerváltás „kiegyezéses” vagy „bársonyos” magyar módjában („tetszettek volna forradalmat csinálni!”) benne rejlő elkerülhetetlen társadalmi végzet volt ennek
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az országrontó, társadalmat mérgező, áldatlan belháborúnak a kifejlése? Ahogyan
az már jó másfél évszázada Magyarországon újra meg újra bekövetkezik:
a tranzigenciák politikájának látszó kiegyezések „hazug konstrukciójából”
származtatott gyümölcsök (társadalmi béke, gazdasági élen járás, kulturális
prosperálás) pompás íze hosszabb távon egyre fanyarabbá, majd kifejezetten keserűvé válik, míg csak a bölcs vagy kényszerű kiegyezés révén elért
viszonylagos nyereség elúszik a társadalmi válság vámján és kisvártatva abszolút veszteség nem lesz belőle?
Nincs ádázabb és szellemesebb kritikusa a politikai tőke első és különösen
másodgenerációs birtokosainak, privilégiumaiknak, mint az iskolai-műveltségi tőke első generációs letéteményesi: „ők képesek leginkább a nómenklatúra ellen fordítani a nómenklatúra legitimitás-igényének alapjául szolgáló,
fennen hirdetett egalitárius vagy meritokratikus elveket”225. Hitük szerint

azért, hogy érvényt szerezzenek azoknak, ténylegesen pedig azért, hogy új
legitimitásigényt jelenthessenek be, és a nómenklatúra helyére léphessenek.
Vagy így vagy úgy, hogy maguk alkotnak új nómenklatúrát. Ha a fennálló
rendszer kikezdhetetlennek látszik, készek a régi nómenklatúra utánpótlásává válni: „új”, „jobb”, „igazságosabb”, „demokratikusabb”, „nemzetibb”
nómenklatúraként fellépve – a hatalmi viszonyok érintetlenül hagyásával
– leváltani a „rossz”, „nemzetietlen”, „korrumpálódott”, „kompromittálódott” régit. Ha pedig a rendszer már összeomlóban van, tehát az ellene
fordulás kockázata csekély, készek eljátszani a „rendszer sírásóinak” vagy
„megdöntőinek” könyörtelen, ám annál megnyerőbb szerepét, hogy új elvek alapján alkossák meg saját rendszerüket, avagy saját képükre és hasonlatosságukra teremtsék újra a régit.

225 Lásd Pierre Bourdieu: A gyakorlati észjárás. Napvilág Kiadó, 2002. Mivel könyvünk e fejezetének egész gondolatmenete a politikai tőke és kulturális tőke meghatározó
összetevőjét alkotó iskolai-műveltségi tőke, ezen belül az öröklött kulturális tőke birtokosai
és az öröklött kulturális tőkével nem rendelkezők pozicionális ellentétének tézisére épül,
szükségesnek látszik röviden utalni e megkülönböztetések elméleti hátterére. Bourdieu
a társadalmi teret létrehozó viszonyok természetét vizsgálva és e tér strukturálódásának
általános modelljét keresve jut arra a megállapításra, hogy azt az uralkodó és az alávetett
rétegek pozicionális ellentéte határozza meg, magukat a pozíciókat pedig valamilyen tőkefajta (gazdasági tőke, politikai tőke, iskolai-műveltségi tőke) eloszlásában elfoglalt hely.
A társadalmi tér – a gazdasági és kulturális tőke relatív súlyától függően – három dimenzió
mentén szerveződik: „az első dimenzióban az ágensek tőkéjük összmennyisége alapján
oszlanak el az általuk birtokolt összes tőkefajtát együttesen tekintve; a második dimenzióban tőkéjük struktúrája szerint, vagyis össztőkéjükhöz viszonyított gazdasági és kulturális
tőkéjük relatív súlya szerint; a harmadik dimenzióban pedig tőkéjük mennyiségének és
struktúrájának időbeli változása szerint” (i.m. 26 p.) Mivel Bourdieu a modellt általános
érvényűnek tekinti, kiterjeszti a szovjet típusú, magukat „osztály nélkülinek” deklaráló
társadalmakra is, amelyekben a differenciálódás döntő faktora nem a gazdasági, hanem
a politikai és a kulturális tőke. A ritka javak és szolgáltatások megszerzésének esélyeit
ezekben az országokban nem annyira az egyénektől elvont, államosított és így általánossá
tett gazdasági tőke, mégcsak nem is „a birtokolt kulturális és iskolai-műveltségi tőke különbségei”, hanem a politikai tőkejavak egyenlőtlen eloszlása határozza meg: „fel kell tételeznünk, hogy létezik más megkülönböztető elv, egy másfajta tőke, amelynek egyenlőtlen
elosztása a fogyasztás és az életmód területén megfigyelhető különbségek forrása. Jelesül
arra gondolok, amit politikai tőkének nevezhetünk, amely birtokosai számára lehetővé
teszi a közjavak és szolgáltatások (lakások, autók, kórházak, iskolák stb.) magántulajdonként való kezelését és kisajátítását. A kollektív erőforrásoknak ez a patrimóniummá változtatása,
átörökíthetősége akkor is megfigyelhető, amikor – mint jelenleg a skandináv országokban
– már több nemzedék óta szociáldemokrata »elit« tartja kezében a hatalmat: ekkor azt
tapasztaljuk, hogy a politikai jellegű társadalmi tőke, amelyre a szakszervezeti és pártapparátusokban

lehet szert tenni, a családi kapcsolatok hálózatán örökítődik tovább, s valóságos politikai dinasztiák
kialakulásához vezet. Azok a rendszerek, amelyeket szovjet rendszereknek kell neveznünk
(nem pedig kommunistáknak) a végsőkig vitték a közjavak és szolgáltatások magántulajdonként való kisajátítását (ez, bár sokkal kisebb mértékben, a francia szocializmusban
is megfigyelhető).” (i.m. 27 p. – Kiemelés – Sz. Á.) Azok az előnyök, amelyeket másutt
a gazdasági tőke nyújt, más csatornákon keresztül is megszerezhetők: az egyik csatorna
a politikai tőke, amelyre a politikai hatalomban elfoglalt hely függvényében lehet szert
tenni és amely – bizonyos határok között – átalakítható gazdasági, főként pedig kulturálisműveltségi tőkévé. Mivel a szovjet típusú társadalmakban „a felhalmozás minden egyéb formája
szinte teljes egészében ellenőrzött, a politikai tőke válik a differenciálódás elsődleges elvévé, így a politikai nómenklatúra tagjainak nemigen akadnak más ellenfeleik a hatalmi mezőben az uralomért
folyó harcban, mint az iskolai-műveltségi tőke birtokosai. Minden jel arra mutat, hogy a közelmúltban Oroszországban és másutt is tapasztalt változások oka az iskolai-műveltségi tőke
birtokosainak, a technokratáknak, a kutatóknak és az értelmiségieknek a rivalizálása – akik
közül jó néhányan a politikai nómenklatúra tagjainak leszármazottjai – a politikai tőke
első és különösen másodgenerációs birokosaival. (…) Minden kétséget kizáróan…az iskolaiműveltségi tőke birtokosai hajlamosak leginkább a türelmetlenségre és a lázadásra a politikai tőke
birtokosainak privilégiumaival szemben, ugyanakkor ők képesek a leginkább a nómenklatúra
ellen fordítani a nómenklatúra legitimitás-igényének alapjául szolgáló, fennen hirdetett
egalitárius vagy meritokratikus elveket.” (I. m. 27-28 p.) Ennek a legitimitás-igénynek
a megkérdőjelezése az „igazi szocializmus” vagy a „piaci szocializmus” támadásideológiája alapján, mégha a támadást vezető iskolai-műveltségi tőke birtokosai őszintén hittek is
utópiáik kivihetőségében, csak arra volt jó, hogy az államszocializmus sajátos társadalmi
terét, kialakult tőketulajdonosi viszonyait segítsenek széttörni és lehetővé tegyék a tőkék konverzióját (mindenekelőtt a nómenklatura politikai tőkéjének gazdasági tőkére és
a rivális iskolai-műveltségi tőke politikai tőkére és gazdasági tőkére való átváltását) annak
az új legitimitásnak az alapján, amelyet a magántulajdon szentsége, a magánvállalkozás
szabadsága jelentett „az állam és a társadalmi mozgalmak által enyhített liberális piacgazdaság” formálta társadalmi térben. Lásd még: Pierre Bourdieu: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: A társadalmi rétegződés komponensei. Válogatott tanulmányok.
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Hatalomellenességük azonban csak addig tart, amíg nem kerültek hatalomra. Az iskolai-műveltségi tőke első generációsainak legfőbb törekvése
– akár kezdettől fogva tudatában vannak ennek, akár később világosodik
meg előttük, akár igazolják ezt a társadalmi igazságosság vagy a szabadság
eszméjével, akár nem igazolják semmivel – mindenkor arra irányul, hogy
a kínálkozó politikai helyzet megragadásával (avagy ha van hozzá erejük és
eszük: egy ilyen helyzet kikényszerítésével) eredetileg felhalmozott kulturális tőkéjüket politikai, gazdasági, kapcsolati tőkévé transzformálják és így
megsokszorozzák; bizonytalan kulturális tőkepozíciójukat megszilárdítsák
és örökletessé változtassák. Tehetséggel, ügyességgel, erős csoportszolidaritással és ésszerű kockázatvállalással különösen forradalmi törések, radikális
„rendszerváltások” időszakában ugorhatnak nagyot az iskolai-műveltségi
tőke első generációsai. De ha éppen nincs rendszerváltás, az adott rendszeren belüli mobilitás azonban valamilyen okból (gerontokráciákban például
az öregek egyidejű kihalása következtében) felgyorsul, az „első generációsok” előtt akkor is szabad a pálya. Ez a felemelkedés – a forradalmi ugráshoz
képest – persze kevésbé gyors és látványos, és a tőkefelhalmozás mindig
a tőkefajták rendszerspecifikus transzformációja szerint megy végbe (az államszocializmus viszonyai között ez döntően a politikai tőke felhalmozását
jelentette, amelyet a „rendszerváltás” időszakában lehetett aztán gazdasági
tőkévé transzformálni, s aztán már ez utóbbit újfajta politikai tőkévé, mint
azt a magyar rendszerváltás egész máig tartó története oly szemléletesen
mutatja).
A Fideszben és a Fidesz körüli politikai-kulturális erőtérben a nyolcvanas évek közepén-végén gyülekező értelmiségi fiatalok túlnyomórészt az

„iskolai-műveltségi tőke” első generációs birtokosai voltak, s már csak ezért
is – tehát nem csupán a fiatal korosztályok természetes vitalitása folytán, hanem a feltörekvőkre, tehetségesekre és törtető akarnokokra egyaránt jellemző
dinamizmusból és konfrontációs kedvből következőleg is – ők voltak a legengesztelhetetlenebbek, a legtürelmetlenebbek, a leginkább készek arra, hogy
fellázadjanak a politikai tőke birtokosainak privilégiumai ellen. Ebben vélte
fölfedezni a szovjet típusú társadalmak saját talajáról kifejlődött alapkonfliktus
lényegét a nagy kelet-európai rendszerváltás előestéjén Pierre Bourdieu.226
Ám hasonlóképpen és szükségképpen ellenszenvvel, gyanakvással, irigységgel, tekintettek más régi és új középosztályi társadalmi csoportokra is, amelyek a kulturális tőke örökletes birtokosaiként lényegesen jobb pozíciót foglaltak el
a társadalmi térben és a feltörekvők útjában álltak. A kulturális tőke nagysága
tekintetében (főként a kapott-szerzett tudás sikeres alkalmazásához szükséges
készségek és tehetségek kifejlesztése terén, a tőke-kihelyezés lehetőségeiben,
a nyelvismeretben, kapcsolatrendszerben) és az élni-tudásban az első generációsok soha nem vehetik fel a versenyt az örökletes tőke tulajdonosaival; viszont
a kulturális tőke összetételének korszerűsége tekintetében, a kockázatvállalásban, az akaraterôben, a skrupulusokat, finomkodást, körülményeskedést
nem ismerő tettrekészségben, dinamizmusban, a gyakran erőszakosságig,
agresszivitásig menő élni akarásban általában messze felülmúlják őket.
A be- és felérkezettek nincs miért és nincs hová sietniük: azon vannak,
hogy kivívott vagy örökölt fölényüket, erős kulturális tőke-pozíciójukat és
a rendszert, amely biztosítja ennek újratermelését, megőrizzék, s ennek
megfelelôen kerülik a feleslegesnek látszó kockázatokat, konfrontációkat,
konfliktusokat. Attitűdjük ezért is tûnik általában defenzívnek. A be- és fölérkezetteknek nem sietős a „játszmák” megnyerése (a játszmák dűlőre vitele,
valamilyen aktuális játszma „döntő játszmaként” való lejátszása), hiszen eleve
nyertes pozícióban és folyamatos nyerésben vannak. Legtöbbször nem is
a játszma minél gyorsabb megnyerésére törekszenek, inkább elhúzására, vagyis időnyerésre játszanak, addig halogatják a lépést, a visszacsapást, a konfrontációt, míg a nyerésre álló vagy kockáztatni kész ellenfél ereje – a számára
kedvező helyzet vagy pillanat elmúltával, hívei és aktivistái táborának kiábrándulásával – meg nem csappan, el nem szivárog; vagy míg az ellenfél nem válik
elbizakodottá, esetleg türelmetlenné, s elvesztve fejét, nem kezd – hibát hibára
halmozva – összevissza vagdalkozni, hogy így végül is önmagától szenvedjen

Új Mandátum Kiadó, é.n.; Uő: A szimbolikus tőke. In: Uő: A társadalmi egyenlőtlenségek
újratermelődése. Gondolat, 1978. Lásd ehhez még Szelényi Iván – Bill Martinnal közösen
írt – kritikai áttekintését Bourdieu kulturális tőke elméletéről és ennek Gouldner általi
alkalmazásáról az „új osztály” szociológiai leírására: Túl a kulturális tőkén: a szimbolikus
uralom elmélete felé. In: Új osztály, állam, politika. Európa, 1990. 90-135. p. Szelényiék, akik
a szimbolikus uralom általános elméletében látják a posztkapitalista társadalmak szociológiai leírásának kulcsát, Bourdieu „kulturális tőke” fogalmát, mely a „tőkét” csak jelképes
értelemben kapcsolja össze a „kultúra” fogalmával, elégtelennek találják, és a szerző ismeretes gazdasági redukcionizmusa miatt, miszerint „az alapvető osztályszerkezetet csak
a gazdasági szféra alakíthatja ki”, erős megszorításokkal fogadják el. Ugyanakkor üdvözlik, hogy Bourdieu lehetségesnek tartja a kulturális tőke tulajdonára alapozott „kizsákmányolás” gondolatát, s hogy az uralom mozzanatát döntő fontosságúnak ítéli a kulturális
tőke fogalmában. (I. m. 105 p.)

226

Bourdieu: i.m. 28 p.
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vereséget. Egy-egy politikai játszmában a konkrét játékosok – mondjuk, mert
lobbanékony a természetük, vagy mert rosszul ismerték fel a helyzetet, netán
eleve rossz játékosok – természetesen követhetnek el hibákat, de a nagy
biztonságot adó örökletes kulturális tőke birtokosai – legalábbis tipikusan –
csak végső esetben, végső beszorítottságban szánják rá magukat támadásra
és nyílt konfrontációra, legyen az egy megelőző csapás vagy valamilyen
azonnali és nagy erejű – tehát kétszeresen is váratlan – ellencsapás.
De ezek az örökletes kulturális tőke birtoklásából fakadó és tipikusnak
mondható habituális jegyek – a konzervativizmus, a kivárás, a lassúság, a
nyugodt magabiztosság, a türelem, a döntéshalogatás, az időhúzás, a kockázat- és konfrontációkerülés – a status quo esetleges felborulása, heveny
válságok, rendszerváltások időszakában pozicionális előnyből pozicionális
hátránnyá válhatnak: lelki összeroppanáshoz, defetizmushoz vezethetnek,
ami általában a hatalmi pozíció védekezés nélküli feladásával, megfutamodással vagy gyors kivonulással, az örökletes kulturális tőke kimenekítésével,
esetleg más területekre való áthelyezésével érhet dicstelen véget.
A rendszerváltás, ahogy egész Kelet-Európában, Magyarországon sem
a meg nem alkuvó kérlelhetetlenek és a megtorlás „öldöklő angyalainak”
forradalmi áttöréseként valósult meg, hanem a társadalom önjelölt és az ancien régime adott képviselőinek tárgyalásos-egyezményes alkufolyamatában,
fokozatos és békés-bársonyos átmenetként. Az átalakulás politikai radikalitása,
e radikalitás felfokozott médialátszata és a részleges elitcsere (az addigi ellenelit politikai és kulturális térfoglalása) mégis azt a hitet ültette el a képzésiműveltségi tőke első generációsaiban, hogy eljött az ő idejük. Az eredeti tőkefelhalmozásért folytatott generációs politikai küzdelem tétje immár nem
a régi, Kádár-korszakban kiképződött középosztályi konglomerátumba való
bekerülés volt, hanem az egész régi középosztályi képződmény lecserélése egy
újjal, amelyet politikai úton nekik maguknak kell életre hívniuk a hátrányos
tőkehelyzetű, ezt a hátrányt megfosztottságként átélő, tehát erősen deprivált és
lázadásra kész középosztályi rétegekből, hogy aztán – megfelelő válogatás
után és a generációs dominancia alapján – ebbe az új középosztályba kooptálják a régi középosztályi csoportok tagjait, olyan mértékben és számban,
amilyenben az új rendszer konszolidációja azt majd megköveteli. Az első
generációsok ereje azonban egy ilyen elitcsere és középosztályváltás végrehajtására nem csak a rendszerváltás első időszakában nem volt elegendő, de
még hatalomra kerülésük után, 1998 és 2002 között sem, amikor az állami
források újraelosztásának, a hatalmi megfélemlítésnek és zsarolásnak összes

jól ismert és általuk elég ügyesen forgatott hatalomtechnológiai eszközével
foghattak hozzá saját rendszerük megteremtéséhez. E nagyszabású társadalommérnöki terv megvalósításában nem jutottak túl messzire: egy új, felülről
irányított, korporatív jellegű, de a hatalom leválthatatlanságát biztosító erős
ellenközéposztály megteremtése helyett csak a létező középosztály-konglomerátum polarizálásáig és kettészakításáig jutottak. A Kádár-korszak 1980-as
évek elejére-közepére sajátos magyar establishmentté összeállt, igen vegyes
szociokulturális összetétele ellenére – érdekei szerint – összetartó magyar
középosztályi konglomerátuma minden téren és minden tőkefajtát tekintve
lényegesen erősebb volt, mint az uralomra törő első generációsok. Szinte
arra volt predesztinálva, hogy az egyezményes rendszerváltásnak nyertese
legyen, de legalábbis, hogy ne legyen vesztese.
A politikai tőkét birtokoló, a közjavakat és szolgáltatásokat magántulajdonaként kezelő, a kollektív forrásokat patrimóniummá változtató és átörökítő
Kádár-kori középosztály a 80-as évek végén már nem volt azonos a pártállami nómenklatúrával. Egyrészt, mert az 1945–1956 között forradalmi-ellenforradalmi úton hatalomra került első generációsok ekkorra már politikai
tőkéjüket kapcsolati és kulturális tőke formájában sikeresen átörökítették leszármazottaikra, vagyis a nómenklatúra-középosztály új, fiatal generációkkal
bővült. (A nagyrészt első generációs politikai tőkebirtokosokból álló nómenklatúra gyermekei és unokái az örökletes tőke és szinte korlátlan kapcsolati
tőke birtokában általában nem politikai, hanem különféle – a politikánál
sokkal jövedelmezőbb, biztosabb és univerzálisan konvertálható szaktudást
kívánó – kulturális, kereskedelmi, diplomáciai, esetleg tudományos pályákra
mentek.) Másrészt azért nem volt azonos a kádárkori középosztály a nómenklatúrával, mert a konszolidáció időszakától kezdődően folyamatosan
kooptálta a korábban „deklasszált” középosztály különféle szakmai, iskolaiműveltségi csoportjait (mindenekelőtt a régi „úri középosztály” és a „módos
parasztság”, de a nagyvárosi polgárság köréből is) és egyre nagyobb teret
engedett a politikai tőke – formálisan elismert vagy informálisan eltűrt –
magántulajdonná, pénztőkévé való transzformálásának is.
Épp ezért ama „ellenzéki kerekasztalt”227 az egyezményes rendszerváltás

227 Az „Ellenzéki Kerekasztal” létrejöttéről és a rendszerváltásban játszott szerepéről
mindmáig a leginformatívabb és legmélyrehatóbb elemzés: Bozóki András: Út a rendszerváltáshoz: Az Ellenzéki Kerekasztal. In: Uő: Konfrontáció és konszenzus. Savaria University Press,
Szombathely, 1995. 95–135 p.; A rendszerváltás forgatókönyve: Kerekasztal-tárgyalások 1989-ben.
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nyitányakor nem forradalmi hangoltságú első generációsok, „lentről jöttek”, hanem a rendszerváltásban mélységesen érdekelt, bár nem azonos
súlycsoportba tartozó rivális magyar középosztályok képviselôi ülték körül
a magyar társadalom (nép, nemzet) önmagukat felhatalmazó politikai képviselőiként,
nem kaptak viszont helyet a magyar társadalom más – politikai tőkével és
kulturális tőkével egyáltalán nem (nincstelenek, alsó középosztálytól lefelé)
vagy csak „fekete tőkével” (második gazdaság, alvilág, fekete munka, maszekolás stb.) rendelkező képviselői.
A Fideszesek az 1980–90-es évek fordulóján nemcsak generációsan, de
– és mindenekelőtt – az iskolai-műveltségi tőke első generációs birtokosaiként a régi-új középosztállyal háromféleképpen is szembe találták magukat a
társadalmi tér egész kialakult és a politikai erőviszonyokban csak leképződő
rendszerében:
1. Az államszocialista „nómenklatúrával”228 és leszármazottaival, akik

ugyan politikai tőkéjük legnagyobb részét a rendszerváltással – mint utóbb
kiderült: átmenetileg – elveszítették, de képesek voltak hatalmas szerzettöröklött (és a rendszerváltás menete során tovább növelt) kapcsolati tőkéjük
hatékony működtetésére, befektetésére és konvertálására, pozicionális előnyük, különféle szaktudásaik, szakmai rutinjaik kihasználására;
2. A régi – magántőkéjétől jórészt, politikai tőkéjétől teljesen megfosztott, kulturális tőkéjének, presztízstőkéjének értékéből jelentősen veszített
– többé-kevésbé az államszocialista establishmentbe inkorporálódott „úri
középosztály” idősebb és középnemzedékével;
3. Végezetül a kulturális tőke örökletes birtokosaival, azzal a középnemzedékkel, amely az államszocializmus politikai tőkéjének nem volt közvetlen birtokosa, bár örökletes kulturális tőkéje jórészt innen származott,
de amely jelentős saját politikai tőkét is felhalmozott az ellenzéki mozgolódásokban és ezért mind a politikai, mind a gazdasági, illetve kulturális
versengésben rendkívül komoly versenytársnak és ellenfélnek bizonyult az
első generációs képzési-műveltségi tőke feltörekvői számára.

Szerk. Bozóki András és mások Hetedik kötet. Alkotmányos forradalom. Új Mandátum,
2000. Vö. Hankiss Elemérnek az eseményekkel egy időben született, a rendszerváltás politikai kifejlésének forgatókönyveit felvázoló és politikai ajánlásokat is tartalmazó kötetével
(Hankiss Elemér: Kelet-európai alternatívák. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1989.), különös tekintettel a koalíciós forgatókönyveket, a hatalom konvertálásának lehetőségeit és a
koalíciós partnerek összefonódását taglaló „A nagy koalíció” című kilencedik fejezetre.
228 A publicisztikában és a szakirodalomban is leggyakrabban pártállami „nómenklatúraként”, „pártokráciaként”, „új osztályként” emlegetett autochton államszocialista képződménynek, a szovjet típusú rendszerek uralmi elitjének történeti genezisét, szociális
természetét és későbbi metamorfózisát tárgyaló könyvtárnyi irodalomból lásd például:
Jan Waclaw Machajski (A. Volszkij): Umsztvennij rabocsij (1918). New York, 1968.; Lev
Trockij: Az elárult forradalom. Áramlat Kiadó, 1990; Milovan Dilas: Novij klassz. New York,
1957.; Abdurahman Avtorhanov: Proiszhozsgyenyije partokratyii 1–2. Poszev, 1973. Konrád György–Szelényi Iván: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz (1973). Áramlat Kiadó,
1985. Mihail Voszlenszkij: Nomenklatura. OPI, London, 1990.; Szelényi Iván: Új osztály,
állam, politika. Európa, 1990.; David Ost: Érdek és politika a posztkommunista társadalmakban.
Valóság, 1991. 5. szám.; A vállalkozó mítosza. Replika 1994. december (15–16. szám); Lengyel László: Pártháztól a palotáig. Helikon, 1998.; Körössényi András: Nómenklatúra és vallás. Törésvonalak és pártrendszer Magyarországon. Századvég, 1996. 1. szám; Gazsó Ferenc:
Nómenklatúra és törésvonalak. Társadalmi Szemle, 1997. 6. szám; Szalai Erzsébet: Az elitek
átváltozása. Új Mandátum, 1998.; Uő: Gazdasági elit és társadalom a magyarországi újkapitalizmusban. Aula Kiadó, 2001.; Magyarországi újkapitalizmus – integráció – alternatívák. Korunk,
2003. 1. szám, 58–69 p.; Lengyel György: A magyar gazdasági elit társadalmi összetétele a huszadik század végén. Akadémiai Kiadó, 2007.; Olga Kristanovszkaja: Anatomija rosszijszkoj
eliti. Igor Zaharov kiadása, Moszkva, 2004. A szovjet nómenklatúra metamorfózisának
kérdésköréhez lásd még e sorok írójának Oroszország elrablása című könyve VIII. fejezetét:
Új osztály születik: A bandokrácia. (Helikon, 1999. 270–288. p.)

Első exkurzus: A tőke metaforája
Mind a középosztályt, mind a középosztályon belüli többé-kevésbé állandó
csoportok és egyének helyzetről helyzetre változó irányú és intenzitású
politikai mozgását, közeledését egymáshoz vagy távolodását egymástól, rokon- és ellenszenvét, alkalmi vagy tartós szövetkezését és háborúskodását,
konfliktusait és rivalizálásait, céljait és várakozásait, vágyait és követeléseit,
végső soron – tehát nem közvetlenül és főként nem a személyek sorsát
lezáró-megpecsételő determináció értelmében! – a társadalmi újratermelési
folyamatban elfoglalt tőkepozíció határozza meg, a tőkepozíció súlyát pedig
a tőke összetétele (a tőkefajták minéműsége és viszonya egymáshoz) és az
össztőke abszolút nagysága.
A középosztályon belüli csoportok önérvényesítő erejét, pozicionális előnyét vagy előnyszerző képességét, versenyképességét döntően befolyásolja
tőkepozíciójuk, vagyis az, milyen összetételű és milyen nagyságú tőkével rendelkeznek a csoportot alkotó egyének. Ettől függ ugyanis, hogy a pozíciókért,
profitért, megrendelésekért folyó versengésben, egzisztenciaharcban, melyik
középosztályi csoportban fogja megtalálni legfőbb ellenfelét és hogy minek
fogja tekinteni őt: vetélytársnak, versenytársnak, akit meg kell előznie, le kell
győznie vagy ellenségnek, akit meg kell semmisítenie, vagy akitől egyszer
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s mindenkorra meg kell szabadulnia. Ettől függ, milyen módokat és eszközöket fog találni arra, hogy versenyhátrányát ledolgozza vagy tőkehiányát
kiegyenlítse az ellenféllel szemben, vagy hogy előnyösebb pozícióba kerüljön
abban a kliensi körben, ahol a kedvezményeket, megrendeléseket, támogatásokat politikai alapon osztják.
A tőkefajták értékesíthetősége (pénztőke, szimbolikus tőke, politikai
tőke, kulturális tőke, kapcsolati tőke, társadalmi tőke, ezen belül a bizalmi
tőke stb.) társadalmanként, korszakokként, helyzetenként változik és ettől
függően változik az össztőke nagysága is. Elvileg és bizonyos szabályok szerint (vagy gyakorlatilag és minden szabályt megtörve, tehát korrupt módon)
minden értékjavunk tőkésíthető és minden így felhalmozott tőkefajta konvertálható más tőkefajtára: a kulturális tőke és a kapcsolati tőke pénztőkére,
a pénztőke politikai tőkére stb. stb. A tőkesítés általános irányát az adott
társadalomban uralkodó tőkefajta (például a kelet-európai államszocialista
társadalmakban a politikai tőke, egyfajta kvázi-társadalmi tőke, a nyugateurópai kapitalista társadalmakban pedig a gazdasági tőke, a pénztőke,
a társadalmi tőkén belül pedig különösképp a bizalmi tőke229) szabja meg,

hiszen anyagi helyzet, érvényesülés, elismerés, siker stb. attól függ, kinek
mekkora hányadot tesz ki össztőkéjében az adott társadalomban uralkodó
tőkefajta, mennyire váltható át és mennyire képes (vagy hajlamos) ő maga
átváltani egyéb tőkéit erre a tőkefajtára.                   
Az államszocializmusban a politikai tőke teljességét a pártállam birtokolta: általános tőkésként lépett fel (az egyes politikusok tőkepozíciója természetesen szintén ennek függvényében alakult: eszerint férhetett
hozzá könnyebben anyagi javakhoz, szolgáltatásokhoz, állami forrásokhoz, szerezhetett kapcsolati tőkét). De ahol minden tőkefajta leértékelődik
a politikai tőkéhez képest, ahol minden a pártállami bürokrácia kezében
összpontosul, ott szükségképpen megjelenik és éppilyen elvontan egy másik politikai tőke is, amelyet ellenzéki politikai tőkének nevezünk, amely
a politikai társadalom viszonyai között csekélynek látszik, de mivel a társadalom minden elégedetlenségét, hatalommal való szembenállását összegyűjti, potenciálisan egyáltalán nem csekély. Hogy valójában mekkora, az
csak – a rendszeren belül előreláthatatlan – társadalmi válsághelyzetekben
mutatkozik meg.
A kérdés végső soron az, mit ismer el és mit érvényesít egy társadalom
tőkésíthető értékjavakként. Az emberek jogegyenlőségének alapjára helyezett polgári társadalom például a testi leszármazást, az előkelő származást, az
ilyen-olyan ősi származást (arisztokrata vagy nemesi származást) legfeljebb
esztétikai értelemben ismerheti el tőkésíthetőnek, de politikai értelemben
vagy kulturális értelemben semmi esetre sem. (Még azokban az esetekben
is így van ez, ahol a hagyománytisztelet megőrizte a rendies címeket és
rituálékat vagy akár helyreállította a királyságot. Mindez a tulajdonképpeni
politikai hatalom szempontjából nem oszt és nem szoroz: az immár csak
esztétikailag érvényes reprezentatív nyilvánosság részét képezik, amely
a mediatizált élménytársadalomban persze különös hangsúlyra tesz szert.)
Ha pedig a származás ilyen-olyan rasszista politikai rendszerekben mégis
tôkésíthetô értékjavvá válik, azzal a polgári társadalom – hosszabb távon –
saját létalapját ássa alá, saját racionalitását számolja föl. Ezért hosszabb távon
vagy összeomlik az ilyen alapra épített polgári társadalom, vagy feladja származásilag megkülönböztetett polgárai jogi és/vagy politikai diszkriminációját, és fokozatosan kiterjeszti a jogegyenlőség elvét a megkülönböztetett,
kizárt, jogaiban korlátozott, elnyomott társadalmi csoportokra is.
A származás tőkésítése – politikai és kulturális tőkésítése – éppen arra fut
ki, hogy a társadalom valamelyik csoportja olyan különleges tőkére tegyen

229 Elég talán itt az e sorok írásakor, 2008 késő őszén kirobbant és éppen zajló, még ismeretlen kimenetelű globális pénzpiaci válságra utalni, amelynek megállíthatatlanságát egyes
szakértők a bizalmi tőke akut hiányával magyarázzák, és valóban: a betétekért való állami
kezességvállalás, a pénzintézetek állami megmentése, különféle pénzügyi intézkedések és
„mentőcsomagok” nem pusztán pénztőkét, hanem bizalmi tőkét próbálnak belepumpálni az összeomlás előtt álló rendszerbe. A bizalmi tőke megléte vagy hiánya azonban nem
annyira a gazdasági tőke, mint inkább a többé-kevésbé intézményesült hálózatokra épülő
kapcsolati tőke, vagy általánosabban: a társadalmi tőke vonatkozásában döntő fontosságú.
A társadalmi tőke egyre táguló kérdéskörében született könyvtárnyi szakirodalomból lásd
többek között Pierre Bourdieu már idézett könyveit, James S. Coleman, Robert D. Putnam
tanulmányait vagy Francis Fukuyama magyarra is lefordított Bizalom – A társadalmi erények
és a jólét megteremtése (Európa Könyvkiadó, 1997.) című művét. James S. Coleman alapvető
műveiből két magyar szövegválogatás is közöl szemelvényeket: J. Coleman: Társadalmi tőke.
In: A gazdasági élet szociológiája. Szerk. Lengyel György – Szántó Zoltán. Aula Kiadó, 1994.
99–127 p. és Uő: Gazdasági tőke, kulturális tőke, társadalmi tőke. In: Tőkefajták: a társadalmi és
kulturális erőforrások szociológiája. Szerk. Lengyel György – Szántó Zoltán. Aula Kiadó, 1998.
11–43. p. Lásd továbbá a terület magyar szakértőinek Kopp Máriának és Skrabski Árpádnak
idevágó munkásságát. Legutóbbi összegző tanulmányuk a Vigilia „Bizalom”-nak szentelt
tematikus számában jelent meg: Skrabski Árpád – Kopp Mária: A bizalom mint a társadalmi tőke központi jellemzője. Vigilia, 2008. 10. szám, 722–730. p. A tanulmányban meggyőző
összehasonlító adatokkal mutatják be, milyen nagymértékben csökkent 1995-höz (2002höz) képest 2006-ra (2008-ra) a társadalmi (ezen belül a bizalmi) tőke Magyarországon (és
hogyan növekedett meg ezzel korrelatív módon az anómia), amire a társadalom szerintük
egyelőre a társas (családi, rokoni) kapcsolatok erősítésével válaszolt.
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szert, amely más csoportjai számára megszerezhetetlen, amelyre semmilyen
más tőkefajta nem konvertálható. Akármilyen sok pénze, tudása, tehetsége
lesz is valakinek, soha nem lehet belőle arisztokrata vagy nemes ember.
Még akkor sem, ha úrhatnám polgárok – mint a 19. századi Franciaország
parvenüi vagy Kelet-Európában a rendiséghez is asszimilálódni próbáló
zsidó nagypolgárság hirtelen meggazdagodott reprezentánsai – bárói címeket, nemesi okleveleket, grófi kastélyokat vásárolnak maguknak. Mint
arra Jürgen Habermas mutatott rá a rendi társadalom reprezentatív nyilvánosságát elemezve,230 kevesen látták tisztábban és élesebben ezt a polgár és nemes között húzódó különbséget, mint Goethe: „A nemesember
személye megmutatásával mindent odaád – a polgár nem ád, nem adhat
semmit a személyiségével. Ám annak szabad, sőt kell látszania; emennek
csak lennie kell, s aminek látszani akar, az nevetséges és ízléstelen.”231
A polgárnak – mondja Goethe – nem szabad megkérdeznie: „Mi vagy? Csak
ezt: Mid van? Mekkora belátásod, minő ismereteid, képességeid, mennyi
vagyonod?”232
De nemcsak a kasztrendszerekre vagy a középkori rendi társadalomra
érvényes, hogy arra a látszatra épülnek, mintha közvetlenül a természet
„csinálna” társadalmi kategóriákat, hanem a rasszista politikai rendszerekre (és rendszerré még nem vált rasszista ideológiákra) is, amelyekben
a „fajiként” általánosított származásból nem lehet kitörni, vagyis nem lehet
társadalmi státust, helyet változtatni a világrend, a természeti rend sérelme
vagy felborítása nélkül: a feketéből nem lehet fehér ember, a zsidóként
azonosított és megkülönböztetett állampolgárból semmi módon nem lehet „árja fajtárs”, ahogyan – a szexista ideológiában – a nőből nem lehet
férfi („a nő maradjon a helyén!” – márpedig tudott dolog, hol van a nő
helye: a konyhában és az ágyban). A testi leszármazásnak ez az ideológiája
úgy van megkonstruálva, hogy az egyént valamilyen általánosított természeti adottsághoz kötözi, mintegy a származása zsákjába varrja, hogy aztán
e testi leszármazással jelölje ki, mégpedig egyszer s mindenkorra társadalmi
helyét, mozgásterét, életútját, vagyis hogy ez a hely egyáltalán ne lehessen
választható, ne lehessen kitörni determinációjából, mintha a származás nem
is kulturális vagy politikai konstrukció lenne. A testi leszármazás az ilyen

konstrukciókban úgy tűnik fel, mintha „cáfolhatatlan tény”, vitathatatlan
„biológiai adottság” lenne, nem pedig ideológia, ahogyan egyébként a „cáfolhatatlan tény” képzete és fogalma maga is. Önmagában nézve a testi
leszármazás teljesen ártatlan és ártalmatlan adottság, de mihelyt az egyének
politikai s egyszersmind ideológiai és jogi azonosításának alapjává válik,
mihelyt az egyéneknek származásukba való bezárását, származásukkal való
megszégyenítését jelenti, a modern társadalmak legerőszakosabb, legembertelenebb, leggyilkosabb konstrukciójává válik.
Az ily módon – végső soron biopolitikailag – megkonstruált, a „jó” származásúak közösségétől elhatároló, fenyegető idegenként vagy veszélyes ellenségként azonosító származás bélyege (!), beleértve a nemi hovatartozást is,
letörölhetetlen: nem választható, nem vehető fel, nem tanulható meg, nem
nyerhető el, nem helyezhető többes számba, nem cserélgethető szabadon.
Ahol azonban megjelenik a származás politikai tőkésítése, ott jószerével véget
ér a polgári társadalom, akár a szó szoros értelmében (mint az osztályszármazásra épülő államszocialista diktatúrákban), akár abban az értelemben, hogy a
zoológiai alapra helyezett „faji állam” nyeli el a polgári társadalmat (ahogyan az
a „vér” szerinti leszármazásra épülő rasszista politikai rendszerekben történt,
élükön a náci állammal).

230 Jürgen Habermas: A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. Gondolat, 1971. 24-25. p.
231 Goethe Wilhelm Meister tanulóévei című regényéből idézi Habermas: i.m. 25. p.
232

Uo.

A habituális rokonság- és idegenségérzés szerepe a politikai
csoportképződésben és a közvélemény alakításában
A – bevett szóhasználat szerint – „úrinak” nevezett középosztály kádárkori
establismentbe való, az 1980-as évek elejétől felgyorsuló integrálódásának,
anyagi gyarapodásának, gazdasági térnyerésének és politikai közömbösségének mértékét jól mutatja, hogy a rendszerváltás után – a szélsőségeket
kivéve – szinte minden pártban felbukkant, az úri középosztály kiérdemesült, jósvádájú, sportos alakjait – a széles választói rétegeknek imponáló
„úriember”, ritkábban: „úrhölgy”-imidzs jegyében – ott találjuk, úgyszólván minden politikai kilométerkőnél. Igaz, az MDF első pár évét kivéve
(amikor az úri középosztály egyik utolsó nagy tapasztalatú politikusának
sikerült „ellopnia” a még formálódó pártot az alapító atyáktól, a „lakitelki
népiektől”), egyik nagy politikai pártban sem játszottak önálló szerepet.
Ha a habituális úriemberség (magyar bajusz, az öregedésnek fittyet hányó
egyenes tartás, ezüstös halánték, büszkén magasra tartott fej, tekintélyt és
nyugalmat sugárzó „jó arc”, egyenes tekintet stb.) a pártok politikai csoport
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képein megjelent, színezékül szolgált csupán: egyfajta nemes patinával vonta be az illető párt vagy a pártvezér alakját, egyszersmind pedig lekötötte az
úri középosztály bizonyos választói csoportjainak még szabad szavazatait.
De az „úri középosztálynak” a Kádár-korszak establishmentjéből érkező,
általában jósvádájú, mérsékelt vagy konzervatív beállítottságú, inkább élv-,
mint elvhajhász, jobbára szakképzett, nyelveket hazulról hozó képviselői
akkor sem jutottak önálló szerephez, amikor pedig valamelyik éppen zajló
politikai szappanopera főszerepének eljátszását bízták rájuk (mint 2002-ben
Medgyessy Péterre övéi az MSZP-ben). Ha netán megszédültek egy pillanatra a főszereptől, elhitették magukkal, hogy nem szerepet játszó színészpolitikusokként szerződtették őket a darabba, hanem ők maguk törtek be
a politikai színpadra „új időknek, új dalaival”, igen hamar ráébresztették
őket a keserű valóra, és többnyire megszégyenülten, ha nem is egészen üres
kézzel kulloghattak vissza, a kulisszák mögé.
Mindenesetre elég csupán futó pillanatást vetni a parlamenti pártokra, hogy megállapíthassuk: a 2002 nyarán felállt és 2004 őszén menesztett
Medgyessy-kormányban habituális értelemben ugyanaz az „úri középosztályi”
elem dominált, mint az MDF-ben. Nyilvánvaló, hogy habituális tekintetben Dávid Ibolya vagy Martonyi János közelebb áll Medgyessy Péterhez és
Bárándy Péterhez, mint Orbán Viktorhoz, a szocialisták egykori kormányfője és igazságügyminisztere pedig közelebb Dávid Ibolyához, Pokorny
Zoltánhoz, mint – mondjuk – Horn Gyulához, aki viszont közelebb áll
Orbán Viktorhoz és Gyurcsány Ferenchez, mint Medgyessy Péterhez. E
közelség-távolság persze önmagában egyik politikust sem minősíti, nem
jelenti azt, hogy személyük, politikájuk és teljesítményük e habituális rokonság alapján „közös nevezőre” hozható, vagy hogy társadalmi tőkepozíciójukból, habitusukból önmagában levezethető, miért ebben és nem abban
a pártban kötöttek ki, miért ilyen és nem olyan politikai döntést hoztak,
miért így kormányoztak és nem másként. Mint minden társadalomtipológiai megközelítésnek, a tőkepozíciókhoz kötött habituális karakterjegyek
csoportosításának is megvan a maga buktatója. Nem tudom, sikerülni fog-e
elkerülnöm ezt a buktatót, csak azt tudom, hogy szeretném elkerülni. Ezért
is bocsátom előre, hogy nem kívánok a tőkepozícióból, a szociális meghatározottságokból valamiféle társadalmi fátumot fabrikálni, amely az egyének
sorsát lezárja, eleve meghatározza és e sors előre megírt szimfóniáját láthatatlan karmesterként vezényli. Nem a személyek besorolására, azaz megfejtésére,
leleplezésre, az eleven személy szabadságának cáfolatára törekszem, hanem a rend

szerváltozás társadalmi folyamatainak, a társadalmi osztottságok kialakulásának,
a társadalmi szerepek logikájának megértésére és szellemi feltárására, melyekkel szemben a konkrét személy mindig szabad marad: bármikor szembeszegülhet velük, széttörheti sorsa „szellempalackját”.
Amikor a politikai folyamat szereplőiről, a hatalom embereiről beszélünk, nem úgy tekintünk rájuk, mint személyekre, hanem úgy mint dolgokra, sőt mint Simone Weil mondja: „veszedelmes dolgokra”.233 Ez nem morális
elítélésüket vagy megbélyegzésüket, nem diabolizálásukat jelenti, csupán
annak felmérését, hogy a politikus „a hatalom diabolikus eszközével”234 dolgozik, akár képes körültekintően bánni ezzel az eszközzel, akár nem, akár
kiszabadul kezéből és fellázad ellene ez a diabolikus eszköz, akár pedig uralt
és engedelmes eszközként végrehajtja a felelősség-etika talaján álló – saját
tetteiért a felelősséget nem a világra, nem másokra, nem az ellenfélre hárító,
hanem vállaló és viselő – politikus parancsait. E különbség, esetenként ég és
föld különbsége a hivatásukat bölcsen és erős lélekkel betöltő és e hivatásra
teljesen alkalmatlan, csapnivalóan rossz, kapkodó, felelőtlen politikusok
233 „Mindig úgy kell tekintenünk a hatalom embereire, mint veszedelmes dolgokra.
A lehető legtávolabb kell maradnunk tőlük, amennyire ezt önmagunk megvetése nélkül tehetjük. Ha pedig egy napon, hogy gyávának ne bizonyuljunk, kénytelenek volnánk
megtörni hatalmukon, akkor úgy kell magunkra néznünk, mint akiket a dolgok természete tört meg, nem emberek. Előfordulhat, hogy bilincsbe verve, sötétzárkában ébredünk, de hát a vakság vagy a bénulás is utolérhet. Ezek közt nincsen semmi különbség.
Egyetlen esély arra, hogy a kényszerű alávetettségben megőrizzük méltóságunkat: úgy
nézni a főnökre, mint egy dologra.” (Simone Weil: Jegyzetfüzet II. Hatodik Síp Alapítvány
– Új Mandátum Könyvkiadó, 113–114. p.)
234 A kifejezés Max Webertől származik, aki merőben leíró értelemben használja
a politikáról mint hivatásról szóló előadásában, melyet a forradalmas 1919-es esztendőben
Müchenben tartott a Szabad Diáktársaság felkérésére, s amelyet azóta mindenkinek, aki
a politikát hivatásául választja, betéve kellene ismernie, még ha önmagában, mint afféle „szent szöveg” vagy „jótanácsok gyűjteménye” egyáltalán nem képes is megvédeni őt
mindazoktól a kísértésektől és következményektől, amelyekkel a legitim erőszak eszközével való cselekvés jár, de mindenesetre megmutathatja neki, miben áll sajátos és rendkívüli horderejű erkölcsi és szakmai felelőssége, megértetheti vele, hogy „aki politikára
adja a fejét, vagyis a hatalom és erőszak eszközét használja, az diabolikus erőkkel paktál,
és tetteire nézve nem igaz, hogy jóból csak jó, rosszból csak rossz származhat, hanem
gyakran épp az ellenkezője történik”, ami – tegyük hozzá – már önmagában diabolikus;
végül, hogy nem maradnak előtte ismeretlenek az erőszakos eszközökkel élő politikai
cselekvésnél „közreműködő diabolikus hatalmak”, „márpedig ezek kérlelhetetlenek és
olyan következményekkel járnak a cselekvésre, de a cselekvő belső énjére nézve is, amelyeknek az illető reménytelenül kiszolgáltatottjuk lesz, ha nem látja őket”. (Max Weber:
A tudomány és a politika mint hivatás. Kossuth Könyvkiadó, 1995. 129., 135. p.)
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között döntően esik latba politikai teljesítményeik szakmai értékelésekor.
De mit sem változtat azon, hogy az elemző a hatalom emberét akkor is dolognak kell tekintse, és nem személynek, ha nagyszerűen teljesíti hivatását,
félretéve, ha vannak neki ilyenek, e személyhez fűződő személyes érzéseit,
együttérzését, szeretetét, morális helyeslését, hacsak nem akar maga is a do
log szolgájává válni, annál is inkább, mert a politikusok többsége – olykor
teljesen naivan, máskor a politikai manipuláció tudatosan alkalmazott eszközeként – hajlik rá, hogy hatalmi helyzetéből fakadó dologiságát elrejtse,
személyként jelenjen meg és személyes alapon próbáljon megnyerni hatalmi ügyének személyeket, ha ugyan nem úgy lép ki e kettősségből (abból,
hogy személy létére – dolog), hogy személy fölötti módon Istenné válik,
akivel szemben most már embereknek nem lehet igazuk.
Az életvilág, amelybe beleszületik valaki, mindig habituális közösséget
is feltételez: a testi viselkedések – mimika, gesztus, tartás, alakzatok, színek,
ízek, szagok – egyfajta többé-kevésbé jól artikulált és kommunikatív erejű
jelrendszert alkotnak, amelynek alapján a habituálisan idegent és a habituálisan
sajátot az egyén észleli, azonosítja, értelmileg elkülöníti, kulturálisan elválasztja egymástól. „Leparasztozni”, „leprolizni”, „lezsidózni”, „lecigányozni” stb. valakit kétségkívül a személy stigmatizálását,235 azaz szociális vagy
biológiai-genetikai („faji”, „etnikai”, „nemzetiségi”) származásának, esetleg
kulturális hovatartozásának szégyenbélyegként való rásütését jelenti. De
a személynek származásával – a származási csoporttal való – azonosítása,
amin a szociális vagy genetikai leszármazását a személy ellen fordító stigma
alapul, a habituális sajátosságok – viselkedési mód, észjárás, hanghordozás
stb. – alapján történik meg, nem a rendőrhatóság vagy a tudományos laboratórium tárgyszerű azonosítási eljárásaival (kivéve persze, ha egy egész
állam teszi meg politikája alapjává a szociális vagy genetikai-etnikai idegenek kirekesztését, izolálását és diszkriminálását, és ennek jogi legitimitást
és tudományos legitimációt próbál adni). Egy személy szociális, kulturális
másságának, idegenségének mint taszító, ellenszenves vonások együttesének az érzékelése mindig az ismeretlen, előreláthatatlan vagy szabálytörő

viselkedésű idegen (a „nem-ember”, „nem-egészen-ember”) felől fenyegető veszély archaikus érzületével függ össze, azokkal a reflexszerű, az ember észlelésébe szocializációja során észrevétlenül beivódott érzékelési és
értékelési sztereotípiákkal, közösségi sémákkal, amelyeket egykor Francis
Bacon a Novum Organonban a „törzs” ködképeinek vagy bálványképeinek
nevezett. Azért nevezte őket idolumoknak, azaz üres képeknek, ködképeknek
a polgári korszak nyitányának nagy filozófusa, mert az egyetemes és szabad
ember újonnan megnyílt nézőpontjából minden egyént ugyanaz az erkölcsi
méltóság és egyenlő jogok illetnek meg, az egyén egyetlen származási közösségbe, semmilyen szociális vagy biológiai meghatározottságába nincs és
nem lehet bezárva: nemcsak testi leszármazásába (kasztokba, rendekbe), de
még biológiai nemébe sem; nemcsak családjába, de társadalmi osztályába,
szociális születésének helyére, vallási hagyományába, különös életvilágába
sem. Szabadsága azonban mind e meghatározottságokkal szemben nem
abszolút, az egyén a modernitásban sem a semmiből teremti meg magát,
nem a semmiből alkotja meg személyiségét és sorsát. Szabadságában áll azonosulni és nem-azonosulni közösségekkel, értékelvekkel, hagyományokkal, egyszerre többel is, de ha semmivel nem azonosul, akkor széthullik,
a szabadság szolgaságtól megváltó lehetősége a káosz tölcsértorkává válik
számára. A kérdés éppen az, mivel és milyen alapon azonosul, és ennek az
azonosságnak, mik lesznek a következményei?
Az egyénnek – bizonyos határok között – módjában áll, hogy önkéntelenül vagy tudatosan, valamilyen mértékben habituálisan elhasonuljon attól
az életvilágtól, kulturális-műveltségi közösségtől, nyelvezettől, amelybe
beleszületett és amelynek habituális mintái szokásaiba, mentalitásába, személyes kommunikációja egész módjába – testi viselkedésébe, ízlésébe, szóhasználatába, gesztusaiba – beleivódtak. Ez az elhasonulás nem feltétlenül
jelenti a saját eredeti életvilág, származási-kulturális közösség, hagyomány
megtagadását – kivagyiságot, túlkompenzáló viszolygást azoktól, akikkel
„egyívásúak” vagyunk –, sőt gyakran éppen ellenkezőleg: egy új viszony
alapján kialakított hűséget és kitartást jelent mellette, máskor pedig – mindenekelőtt az első generációs plebejus értelmiségieknél – a származási
közösség szociális, erkölcsi, érzelmi tartalmának „lefordítását” valamilyen
radikális politikai ideológia nyelvére. Hasonlóképpen lehetséges egyének
számára kulturálisan és szociálisan idegen, ennyiben külső habituális minták átvétele, megtanulása, elsajátítása vagy olykor csak eljátszása, egyfajta
szociális szerepjáték, amelyben a felvett habituson palimpszesztszerűen átüt

235 Lásd ehhez Erving Goffmann immár klasszikus stigmaelméletét: Erving Goff
mann: Stigma és szociális identitás. In: Uő: A hétköznapi élet szociálpszichológiája. Gondolat,
1981. 179–239. p. A leszármazási közösség és a politikai közösség összefüggéséről lásd
még Max Weber Gazdaság és társadalom című már idézett nagy művében az Etnikai közösségi kapcsolatok című fejezetet, benne A politikai közösséghez fűződő viszony. »Törzs« és »nép«
alfejezettel. (I. m. 2/1. 91–107. p.)
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az eredeti. De olyan habituális átalakulás is lehetséges, amelyben az egész
személyiség mélyrehatóan átalakul és az átvett-eltanult habituális elemek
szervesen beépülnek az eredeti habitusba.
Mindezt két okból hangsúlyozom – az általános elméletalkotás igénye
nélkül, de az egyének és társadalmi csoportok gyakran érthetetlennek látszó,
általános szabályokból levezethetetlen viselkedésének, zavarbaejtő érzületi
változásoknak, hirtelen átalakulásoknak a megvilágítására. Az egyik ok, hogy
az egyéni és csoportos politikai akciók és reakciók során megfigyelhető
indulatos elutasításban, viszolygásban, haragban, undorban, gyűlöletben
– egyetlen szóval: a ressentiment-ban – az előítéletes csoportsztereotípiák
kialakításában és folyamatos megerősítésében a habituális „elem” – testi
jelleg, fiziognómia, testi viselkedés, mimika, gesztikuláció, hanghordozás,
öltözködés, hajviselet, szokások, a szófűzési és észjárási mód síkján érzékelt
és szociális vagy kulturális idegenségként reflektált (!) habituális idegenség és rokonság
– gyakran döntő szerepet játszik. Annál nagyobbat, minél kisebb az egyének
és csoportok intellektuális és morális önkontrollja, minél kevésbé reflektáltak ítéleteik, minél könnyebben és minél szívesebben engedi át magát valaki
a tömegpszichózisnak, az agresszió élvezetének. A habituális idegenség (és
vele együtt a rokonság, az otthonosság, az akolmeleg) csoportérzésére természetesen rá is lehet játszani, a morálisan vagy politikailag igazolhatatlan
előítéleteket – ha a hatalmi érdek úgy kívánja – fel lehet erősíteni és ideológiai jelentést lehet nekik adni; a társadalmilag adott – lappangó vagy nyíltan
megjelenő – előítéletek finom átrajzolásával vagy más irányba terelésével
pedig újabb előítéleteket lehet előállítani és mozgósítani a megfelelő politikai vagy társadalmi célcsoport ellen.
A másik ok, amiért a habitualitás általános – politikai ellentéteket,
irracionális ellenszenveket és rokonszenveket generáló szerepének –
fontosságát hangsúlyozom: a politika mediatizációja, vagyis a politikai folyamatok, események, szereplők látható képének folyamatos közvetítése
a telekommunikációs médiumok összes felületén. A mediatizált politika
egyik legfontosabb területe a politikai közösségek – államok, országok,
nemzetek, pártok, mozgalmak, intézmények, társadalmi csoportok – és
maguk a politikusok imidzsének megalkotása (a „képcsinálás”), az így létrehozott képek kultusza, folyamatos felállításuk, illetve ledöntésük, imádásuk és gyűlöletük, építgetésük és rongálásuk, amiben kulcsszerep jut
a testi viselkedés megcsinált képének, ezzel együtt pedig a szintén megcsinált habitusnak, közelebbről annak, mennyire sikerült felkelteni a sztárolt

politikai vezető habituális közelségének és az ellenfél habituális idegenségének
érzését a választói célcsoportban.236

Előtörténet: a politikai tőke eredeti felhalmozása
Az örökletes kulturális tőke birtokosai, akik a „sors kegyeltjeiként” mintegy
„készen kapják” a kulturális tőkét, akik a „kulturális gazdagságba” – műveltségbe, szellemi látókörbe, nyelvekbe, kapcsolatokba, hanghordozásba,
jómodorba – úgy születnek bele, mint arisztokrata a társadalmi kiválóságba,
pénzarisztokrata a vagyonba, és akikekkel az iskolai-képzési tőke honorácior
vagy plebejus feltörekvő első generációsai általában alig palástolható kisebbrendűségi érzéssel, irigységgel, szublimált vagy nyílt agresszióval fordulnak
szembe, Magyarországon döntően két nagy középosztályi csoportból kerültek ki: 1. az egyik a javarészt dzsentri eredetű, a kasztosodott magyar társadalom leginkább államhoz kötődő középosztályi képződménye, az úgynevezett „úri”, majd „keresztény úri középosztály” volt, amely – különösen a régi
magyar állam 1945-ös összeomlását, az „úri kaszt” politikai trónfosztását,
majd a Rákosi-korszak kitelepítéseit és az általános deklasszálódást követően
– számos megpróbáltatáson ment keresztül, de amely a fizikai túlélés terén
mégis a magyar társadalom egyik legszerencsésebb rétegének mondható;
2. a Kádár-korszak másik jelentős, de a Huszadik Századi történelmi kataklizmákban a legnagyobb emberveszteséget elszenvedett középosztályi csoportját az Osztrák–Magyar Monarchia magyarsághoz asszimilálódó zsidó
és német származású „kulturbürgertuma”, a fővárosi nagypolgárság, a kozmopolita érzületű polgári értelmiség maradványai alkották. (Maradványai,
mert a fizikai túlélésben és a szülőföldön való megmaradásban éppen ez
a csoport – a kiegyezés utáni korszak magyarországi modernizációs elitjének
igazi „motorja” – volt a legesélytelenebb, miután a származási nemzet rendi
eredetű, etnokratikus, majd rasszista kirekesztő ideológiája állameszmévé
vált és megvalósult, és hol vagyonuktól fosztották meg, hol szülőföldjükről
kergették el, hol pedig százezerszám legyilkolták a szóban forgó középosztályi réteg származási idegenként, avagy a nemzet, az „árja faj”, az emberi-

236 A modern politika, a politikus, a politikai folyamat, a politikai nyilvánosság media
tizációjának problematikáját Borisz sztár és a sztárevicsek című könyvemben tárgyaltam,
a szovjet rendszerváltás tízéves történetét tekintve át ebből a merőben új szempontból.
(I. m. Helikon, 2000.)
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ség ellenségeként azonosított tagjait, amit 1945 után csak betetőzött a szociális
leszármazásra épülő osztálynemzet államszocialista hagymáza és súlyosan
jogfosztó, diszkriminatív gyakorlata.) Az örökletes kulturális tőkének ez
utóbbi – létszámát tekintve nem túl nagy, de a kulturális tőkefelhalmozásban alighanem legsikeresebb és a kulturális mintateremtésben is fontos
szerepet játszó – csoportjából váltak ki már az 1930-as években, de még
élesebben 1945 után azok a nagypolgári/polgári családjukkal szakító fiatalok, akik előbb kommunisták, majd 1956-tól – zömükben – a rendszerrel
szembeforduló reformkommunisták, forradalmárok lettek, s akik a börtön után másfél évtizeddel a demokratikus ellenzék prominenseivé váltak.
A szóban forgó szociális, majd politikai szakítás a családdal, a kivonulások
a saját társadalmi csoportból nem jelenthettek szakítást magával a személyekben tudássá, képességekké, ízléssé, gondolkodássá vált örökletes kulturális tőkével, sőt „polgári származásuk” ellenére éppen ezért juthattak ennek
az örökölt kulturális tőkének az „osztályukkal szakító” letéteményesei 1945
után magas hatalmi posztokhoz az akut kulturális tőkehiánnyal küszködő
kommunista hatalmi hierarchiában. Ez a kulturális tőkefölény persze folytonos ellentétek, harcok, leszámolások forrása lett a szociokulturális térben
„fentről jöttek” és a „lentről jöttek”, a kulturális tőke tekintetében is úgyszólván tiszta lappal kezdő, feltörekvő, tehetséges „népi” fiatalok (döntően
paraszt- és munkásivadékok) között, akik első generációsokként vagy az
iskolai-műveltségi tőke tipikus képviselői lettek, vagy csupán mozgalmipolitikai tőkével (osztályszármazás, feltétel nélküli politikai hűség, megbízhatóság, engedelmesség, végrehajtói hatékonyság stb.) rendelkeztek. Egy
nemzedékkel később, sajátos módon, csak ellentétes előjellel, megismétlődött a szakítás az örökletes kulturális tőke polgári világában, de most már
a mozgalmi apákkal és anyákkal, a nómenklatúra részéve vált családokkal
fordultak szembe az 1960-as években felnőtt, radikálisan hangolt fiatalok,
hogy örökletes kulturális tőkéjüket a rendszerkritika szolgálatába állítsák és
előbb saját alapjáról, majd mindinkább liberális alapról támadják és kérdőjelezzék meg a rendszert.237

A felszínen csupán habituálisnak, merőben életrajzinak, járulékosnak
látszó ellentét a kulturális tőke – mondjuk talán így – birtokon belüli és
kívüli csoportjai között (úgy is fogalmazhatnánk: azok között, akik az eredeti kulturális tőkefelhalmozást már befejezték és azok között, akik épp
akkor kezdhették el), már akkor felszínre került, amikor rendszerváltásnak még híre-hamva sem volt, amikor az államszocialista diktatúrával való
politikai szembenállás még közös nevezőre hozta az igencsak eltérő kulturális és szociális hátterű, a rendszer „puhításában” vagy megdöntésében
– a szabadulásban – azonban lényegében egyformán érdekelt örökletes és
első generációs kulturális tőkebirtokosok különféle értelmiségi csoportjait.
Kulturális tőkepozíciójuk – „honnan jövetelük” és „hová tartásuk” – ugyanis
mind céljaikat, mind politikai magatartásukat meghatározta és már ekkor
szembeállította őket, noha a rendszerváltás hajnalán egy pillanatra még az
a látszat keletkezhetett, mintha a magát „demokratikus ellenzékként” azonosító, zömmel az örökletes kulturális tőke birtokosaiból álló értelmiségi
csoport és a Bibó Kollégium körül kikristályosodó fiatal, zömmel az iskolaiműveltségi tőke első generációsaiból összetevődő értelmiségi csoport között
afféle „mester-tanítvány”, vagy politikai „szülő-gyermek” viszony lenne, mi
több, a „szülők” alig várják, hogy átadják helyüket és „politikai vagyonukat”
ígéretesen fejlődő „gyermekeiknek”.
A két csoport között közel tíz évig valóban létezett valamifajta „tudástőke-áramlás”, tanítási-tanulási viszony, az örökletes tőkével rendelkezők

237 Lásd ehhez adalékként: Révai Gábor visszaemlékezését életének erre az időszakára:
Dutschke magyar barátja – Beszélgetés Révai Gáborral. 2000, 2008, 7–8. szám, 36–51. p.) Az
1930-as évektől nagypolgári családjukkal szakító fiatal kommunista értelmiségiekből lett
„rendszerellenes” demokratákat és az 1960-as évektől vezető kommunista családjukkal
szakító (a szakítás nem mindig öltött viharosan drámai jelleget, olykor csak erkölcsi kivonulás és intellektuális szembehelyezkedés volt, különösebb családi drámák nélkül) fiatal

baloldali lázadókból lett későbbi liberálisokat nem csupán azok a felismerések és következtetések kapcsolták össze, amelyekhez intellektuális és morális nevelődéstörténetük
során eljutottak, hanem a habituális hasonlóság vagy rokonság is, hogy ugyanis nemzedéki és szociális különbözőségük ellenére mindkét értelmiségi csoport az örökletes kulturális tőke letéteményese volt. A kérdéskör egyik aspektusának – levéltári anyagokkal alátámasztott – politika- és mentalitástörténeti feldolgozását – különös tekintettel a magyar
kommunisták polgárellenességére és specifikus politikai antiszemitizmusára, az 1956-os
utcai tömegmegmozdulások sokáig elhallgatott antiszemita felhangjaira és a Kádár-korszakban továbbélő zsidóellenes sztereotípiákra – lásd: Standeisky Éva: Antiszemitizmusok.
Argumentum, 2007. Lásd még: Kovács András: Az antiszemitizmus és a fiatal elit az 1990
utáni Magyarországon. In: A modern antiszemitizmus. Szerk. Kovács András, Új Mandátum,
1999. 395–418. p.; Kovács Éva–Vajda Júlia: Mutatkozás. Zsidó identitástörténetek. Múlt és
Jövő, 2002. Lásd ezenkívül a magyar közelmúlt történeti kutatásában úttörőnek tekinthető emlékezetkutatás első közös vállalkozását, amelyben konkrét élettörténetek, vagyis a
konstruált személyes emlékezetek tükrében mutatják be az úgynevezett Kádár-korszakot
a kötet szerzői: Tükörszilánkok – Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. Szerk. Kovács
Éva. MTA Szociológiai Kutatóintézet – 1956-os Intézet, 2008.
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részéről egyfajta jóindulat és készség tapasztalati és szakmai tudástőkéjük
megosztására, az első generációsok részéről pedig készség a tanulásra, a tudástőke és a kapcsolati tőke átvételére, amit „eredeti felhalmozásának” is nevezhetnénk. (Mint ismeretes, ebben a tudástőke-átadásban még a kapcsolati
tőke részleges megosztása is belefért ekkoriban.) A „fideszes” első generációsok iskolai-műveltségi tőkéje, főként pedig kapcsolati tőkéje kétségkívül
gyarapodott valamelyest ebben az informális „tanulási folyamatban”, de
tőkepozíciójuk eredendő gyöngeségén ez önmagában vajmi keveset javíthatott. Csak a politikai tőkefelvétel változtathatott volna ezen lényegesen.
Csakhogy a „tanítók” vagy „mesterek” túlnyomó többsége rendszerváltáskor úgy döntött, hogy a földalatti mozgalomban – a nyílt ellenzékiséggel
járó kockázatot: üldöztetést, lemondást, egzisztenciavesztést vállalva – saját
maguk által fölhalmozott politikai tőkét és a politikai mezőn elfoglalt liberális
helyet megtartják maguknak: eszük ágában sem volt előkelően vagy bölcsen
lemondani róla, háttérbe vonulni és átengedni a terepet és a szerepet az első
generációs lázadóknak – a „tanítványoknak”. A SZDSZ-szel saját nemzedéki
pártot alapítva, a liberális centrumot maguk foglalták el.
A szóban forgó nemzedéki körből (az 1945–1955 között született évjáratokból kiemelkedő úgynevezett „nagy nemzedékről” van szó) nem mindenkinek „jött meg” 1989 után a politikai esze (kiváltképp azoknak nem,
akiknek soha nem is volt, pontosabban, ha volt is, akkor nem a hatalomszerzésen járt). Sokan gondolták a középnemzedékből – némi megkönnyebbüléssel –, hogy a rendszerváltás eredményeként megszületett demokrácia
levette vállukról az önálló politikai szerepvállalás morális kötelezettségének
terhét, annál kevesebben gondolták viszont azt, hogy a rendszerellenesség
értelmiségi közös nevezőjén – a régi osztottságok meghaladásának ígéretével – elkezdődött „fraternizálás” a „népiek” és „urbánusok” között abban
a pillanatban véget ér és a régi osztottságok újra ádáz vetélkedésbe, ideológiai
háborúba, „zsidózásba-antiszemitázásba” csapnak át a középnemzedékben
is, mihelyt üt a szuverenitás és szabadság órája, ahogyan az meg is történt.
Ennek elkerülésére – így látták ezt rövid ideig a középnemzedék politikai-hatalmi harctól, mozgalmárkodástól, pártalapítástól mindig is ódzkodó
képviselői – az egyetlen esély most már az osztottságoktól még érintetlen
(avagy legalábbis annak látszó, vagy saját politikai tőkét kezdetben éppen
e nemzet-, és társadalmi esélyrontó osztottságok meghaladásából kovácsoló) fiatal generáció szellemi és politikai felkészítése arra a szerepre, amelyet
most már egyedül ők játszhatnak el Magyarországon. Akár naivitás volt  

– visszatekintve – ez a feltételezés, akár nem – hisz visszatekintve szinte
minden nagyratörő gondolat, minden nemes buzgalom naivitás! –, tény,
hogy a Kádár-kori „demokratikus ellenzékéhez” kötődő értelmiségiek egy
része nem tekintette feladatának saját nemzedéki politikai párt megalapítását (sőt azt kifejezetten elhibázott, értelmetlen, ha ugyan nem végzetes
politikai lépésnek tartotta), és tartózkodó tárgyilagossággal, olykor pedig
erős kritikával követte SZDSZ-ben tömörült nemzedéktársai politikáját,
ellenben annál készségesebben segített – erkölcsi presztízsét, szaktudását,
kapcsolati és kulturális tőkéjét latba vetve – a Fiatal Demokraták Szövetségének szakmai instruálásában, szellemi munícióval való ellátásában, legalábbis
1994-ig. (Ettől kezdve már csak azok, akik – különböző, gyakran a demokratikus ellenzéken belüli régi keletű személyes ellentétektől motiváltan – az
önálló politikai pályájára tért Fidesz tényleges politikai tanácsadóivá váltak,
mint például a filozófus Bence György.) E sajátos „nemzedéki kitérőt” –
a fideszesektől generációsan nem annyira az „atya”, mint inkább a „báty”
távolságában lévő középnemzedék e szerepvállalását – kiválóan foglalja ös�sze Gyurgyák János, a Fidesz alapító generációjának jeles történésze Ezzé
lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és a nacionalizmus története című
eszmetörténeti monográfiájának vallomásos epilógusában, amikor – igaz,
a magyar rendszerváltás végzetdrámájának megértéséhez kulcsfontosságú generációs aspektus érintése nélkül – a fiatalon meghalt Balassa Péter
korabeli szerepét méltatja és Fidesznek címzett levelét idézi: „A Fidesz
legfőbb feladatának – legalábbis akkor még – azt tekintette, hogy a jelentősebb magyar szellemi tradíciók és intellektuális csoportok között közvetítsen, továbbá sokat tett azért, hogy a tolerancia és az egymásra figyelés
értéke uralkodóvá váljon a magyar közéletben. Ez a friss, új hang meglepte
mind a népiek, mind pedig az urbánusok utódait. De a hatalomért folytatott
küzdelem során szép lassan elsikkadt ez az új fideszes nemzetkoncepció.
Pedig voltak olyanok a 68-as nemzedék meghatározó személyiségei között
is, akik felismerték ennek az új megközelítésnek a történeti jelentőségét:
»Ne hagyják, kérem – írja például Balassa Péter esztéta és irodalomkritikus
a Fidesznek címzett levelében –, hogy a fejük fölött kibontakozzon valamiféle küzdelem a lelkükért – válasszanak, szelektáljanak bátran és szuverén
módon. Ezért hangsúlyozom, hogy nekünk, idősebbeknek egyéb dolgunk nincs,
mint hogy leküzdjük saját agyonkomplikált, agyonreflektált, csupán kényszerűségből
és jó ízlésből toleráns, valójában nem demokratikus reflexeinket, és máris átadjuk
a gyakorlati munkát, irányítást Önöknek. Be kell látni, hogy mi már foglyok vagyunk.
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Önök nem. Le kellene mondani még az árnyékhatalomról is, alkalmatlanságunk
okán.« De a harc a fiatal lelkekért hamar megindult mindkét oldalról. (…)
De még mielőtt a gonosz csábítók hatását eltúloznánk, sietve le kell szögezni, hogy az 1990-es évek közepén a Fidesz vezetői, s mindenekelőtt – a
szervezet informálisan működő, de mégis erősen centralizált döntéshozatali
mechanizmusainak megfelelően – Orbán Viktor maga döntött arról, hogy
konzervatív fordulatot hajt végre, ha úgy tetszik, beszáll a küzdelembe, sőt
maga vezeti a csapatokat harcba. Hatalomtechnikai, választási stratégiai szempontból a döntés értelmét aligha lehet megkérdőjelezni (a baloldal foglalt
volt, s a választási eredményeknek megfelelően a közép kiürülni látszott),
ugyanakkor a magyar nemzet egységének szempontjából a döntés katasztrofális következményekkel járt.”238
Balassa Péter tudta, miről beszél, s azt is tudta, hogy amibe fogyó reményét veti, nagyjából olyasfajta csoda lenne, mint a magát saját üstökénél megragadó Münchausen báró levegőbe emelkedése. Egykor méltán
nagy visszhangot kiváltó, azóta sajnálatosan feledésbe merült Se pajzzsal, se
dárdával című írásában elsőként tett kísérletet arra, hogy – megalkuvás és
engedmény nélkül – a nyílt szó és a szabad ész intonációjával újrakezdje
a rég ellehetetlenült dialógust a magyar progresszió két szárnya között és
ezzel – tőle telhetően – felülírja a mesterének tekintett Babits Mihály 1939es Pajzzsal és dárdával című, Németh László Kisebbségben-jével a keresztény
és humanista európai szellem védelmében szembeszálló vitairatát. Balassa
írása baráti válaszlevélként született Csengey Dénes dialógusra invitáló levelére és azért érdemel ma is kitüntett figyelmet, mert már ebben az 1987-es
levélben világos körvonalakkal áll előttünk az egész mai szemétdomb, melyet pedig Balassa és Csengey is – a legjobbak kölcsönös felülemelkedésével,
egymás sajátosságainak kölcsönös tiszteletével és az érdekközösség belátása
alapján megvalósuló összefogásával – még elhordani reméltek a párbeszéd
útjából. Egyetlen bekezdés ebből a fájdalmasan aktuális esszéből: „Megfejeli az egészet az, hogy a polgárság helyett megerősödött köznemesi–dzsentroid
úri középosztály, a modern Magyarország végzetesen vezető rétege (ez a jellegzetes
kelet-közép-európai fejlemény) képviselt normatív magatartást a nemzet
számára, és ez a normarendszer kóros, antidemokratikus és kicsinyes; ez a norma-

rendszer és mentalitás »szivárgott lefelé« is később – sehol annyi úri gőggel (és belső
bizonytalanságot idegességgel keverő görccsel) nem találkoztam, mint frusztrált és zárt
»népies« közösségekben. Szegénység: erőszak: gyűlölet: félelem az önelvesztéstől (aránytalan lázadásgesztusok hirtelen átcsapása megalázó behódolásokba)
– ez lenne tényleg a végzetünk? Túl kellene már jutnia ennek a nemzetnek
– ugyanúgy, mint a csecsemő-lélektanon – az első generációs túlérzékenységen,
belső gyanakváson, a sebezhető önérzeteskedés indulati ideológiává növesztésén, amely
ott keresi sokszor a veszélyeztetettséget, ahonnan nem fenyegetik, és közben nem
marad ideje odafigyelni saját rászedésére, kisajátítására. Plebejus színekkel
kevert dzsentroid előítélet-rendszer (»normák«) sokaságával találkozhatni máig;
fentről lefele merevedett meg ez a társadalom, de »lent« konzerválódott
maga a folyamat. Holott Dózsa és Tisza egyszerre nem megy, úri-középosztályi
konzervativizmus és artikulálatlan szegény-indulat egyszerre – ez agyrém. A rossz
ismétlésekből kijutni: rettenetes erőfeszítést, okosságot követel. Egyszer mindenkit be kellene már fogadni, aki itt él, dolgozik és gondolkozik. Még a gyökereseket
is… És nem volna szabad nem figyelni arra, hogy sokan sokszor úgy érzik, hogy
idegenként élnek a saját országukban. A legjobb körökben máig zsidóznak, a legjobb
körökben máig gójoznak. És szinte mindenki cigányozik. Meddig még?” Ezt írta
Balassa Péter 1987-ben (!), egy olyan időszakban, amely a mai helyzethez
képest egyenesen idillinek tűnik, amikor még azt lehetett képzelni, hogy
egy teljes rendszerváltással, a szuverenitás és a szabadság visszanyerésével
minden másképpen lesz, újra „együtt leszünk” és a hiúságok vására, a féltékenységek vetélkedése egyszer s mindenkorra véget ér.239
Akikről a másfél évtizedet felölelő demokratikus ellenzéken belül „tanítókként” beszélek (persze, nem annyira az életkori előny vagy tekintély, mint
inkább bizonyos politikai tapasztalati többlettudás és e tudás megosztására
való készség értelmében) alig több mint fél nemzedékkel voltak idősebbek
„tanítványaiknál” – majdnem mind a ’68-as generáció tagjai – a korabeli
ellenzéki értelmiség meghatározó csoportját alkották, de többségükben az

238 Gyurgyák János: Ezzé lett magyar hazátok. A magyar nemzeteszme és nacionalizmus története. Osiris Kiadó, 2007. 548–549. p. (A szerző Balassa-idézetében a kiemelés tőlem.
– Sz. Á.)

239 Balassa Péter: Se pajzzsal, se dárdával. In: Uő: Hiába: valóság. Jelenkor Irodalmi és
Művészeti Kiadó, 1989. 49. p.; Babits Mihály: Pajzzsal és dárdával. In: Gorombaságok könyve. Szerk. Nyerges András, Helikon, 1999. 283–302. p.; Népiek és urbánusok – Egy mítosz
vége. Századvég, 1990. 2. szám; Kovács Éva: Indulatok a mai népi-urbánus vitában. In: Értelmiség és politika. Széchenyi Füzetek VIII. Széchenyi Szakkollégium, 1994. 14–39 p.; Kende
Péter: A népi-urbánus választóvonalról. In: Uő: Az én Magyarországom. Osiris Kiadó, 1997.
93–104. p.; Uő: „Zsidó Magyarország”. I. m. 105–123. p.; Trencsényi Balázs: Vesztes csapaton ne változtass! (Margináliák) 2000, 2008. 4. szám, 3–12 p.
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örökletes kulturális tőke letéteményesei voltak, budapesti, nagypolgári-értelmiségi vagy mozgalmi-funkcionáriusi családi-ismeretségi háttérrel (e kettő
olykor és éppen a legmagasabb beosztású, nagypolgári családjaikkal még
a Horthy-korszakban szakító, mozgalmi kommunista szülők esetében össze
is kapcsolódhatott) és ez élesen megkülönböztette őket tanítványaiktól, az
iskolai-műveltségi tőke első generációs képviselőitől. (Megjegyzem, így
volt ez már egy-két nemzedékkel korábban is. Az úgynevezett „népiek” és
úgynevezett „urbánusok” közötti eszmei és politikai köntösbe öltöztetett
háborúskodást, az ellenszenveket, irracionális dühöket, gyanakvásokot,
féltékenykedéseket, vádaskodásokat – ahogyan a táborok közötti egyéni
mozgásokat, erre-arra forgásokat, el- és átpártolásokat, mondjuk egy József
Attila, egy Illyés Gyula, egy Sárközi György, egy Radnóti Miklós vagy egy
Erdélyi József, egy Sinka István szellemi, politikai és esztétikai mozgását –
ha csak részben is, ugyanerre: a kulturális tőkepozíciók erejében mutatkozó
hatalmas különbségekre és még inkább: e kulturális tőke összetételére vagy
minőségére lehet visszavezetni, még ha a kulturális tőke szűkössége sohasem predesztinál erre vagy arra a pályára, mindig választási helyzetet jelent
és a választás az egyéni képességek – tehetség, önbizalom, önreflektáltsági
szint – függvényében dől el. Mert nem azt állítom, hogy a kulturális tőkeviszonyokból minden politikai fejlemény, minden személyes választás,
minden irányzati-világnézeti elköteleződés, minden erkölcsi felfogás, művészi krédó, ars poetica levezethető, azt állítom csupán, hogy az egyének és
csoportok közötti habituális, ízlésbeli, nyelvhasználati, gondolkodásmódbeli vonzások és taszítások, a magánemberi és közemberi viselkedés szembeötlő különbségei erkölcsi és politikai határhelyzetekben sok tekintetben
abból az irracionálisnak tetsző szembenállásból, „kultúrharcból”, kölcsönös semmibevételből fakadtak, amely a magyar szellemi életet az 1930-as
évektől, egymást követő generációk során át, mindmáig leküzdhetetlenül
és terméketlenül megosztotta és megosztja. A kulturális tőkepozíciók különbségének reflektálása önmagában persze nem jelent megoldást az egész
magyar közéletet megmérgező, időnként gyűlölködésbe átcsapó évszázados
megosztottságra, márcsak azért sem, mert a tőkepozíciók különbsége, az
ettől elválaszthatatlan frusztrációkkal együtt, szüntelenül újratermelődik.
A reflektáltság – vagyis annak megértése magunkban, honnan támadtak
bennünk ilyen-olyan bundás indulatok, heveny utálatok, agressziós késztetések és honnan a kisebbrendűségi érzés, a félelmi reakciók, a meghunyászkodások a nálánál műveltebbekkel, kulturálisan „jobban eleresztettekkel”

szemben – arra jó csupán, hogy meglévő tehetségünket, szellemi erőnket
arra összpontosítsuk, hogy szerencsésebb sorsú vetélytársainkat saját terepükön, valódi szellemi és kulturális teljesítményekkel érjük utol és múljuk
felül – se szeri, se száma ezeknek a teljesítményeknek –, ne pedig a kezdetlegességből, a kifinomulatlanságból, a tehetségtelenségből, a képzetlenségből,
a műveletlenségből csináljunk „új típusú fölényt”, szociális, biológiai vagy
kulturális származásunk „tőkéjével” pótolva a hiányzó kulturális tőkét.)
A Kádár-kori szamizdatos értelmiségi ellenzék eredeti felhalmozással
létrehozott politikai tőkéjéből most már csak azzal a feltétellel részesedhettek volna az „első generációsok”, ha alárendelődnek az „alapító atyáknak”,
ha az akkor egyszeriben „nagy párttá” nőtt SZDSZ afféle ifjúsági tagozatává
válnak, „besorolnak”, „együtt mozognak” vele, „várják sorukat”, mindenesetre lemondanak a nyílt rivalizálásról és az azonnali hatalomszerzés, hatalomátvétel ambíciójáról is. A rendszerváltás előtti tanítványi alázat, tanulás és
figyelés generációs értelme azonban az erőgyűjtés, a kulturális tőke-akkumuláció
felgyorsítása volt, nem pedig az, hogy az első generációsok örök időkre megmaradjanak a szófogadó, okos „tanítvány”, a „nagy párt nemzedéki utánpótlása” szerepkörében. Az iskolai-műveltségi tőke engesztelhetetlen lázadói,
a feltörekvő első generációsok mindenekelőtt is nagyon fiatalok voltak és
elég tehetségesek is ahhoz, hogy az „elsőhegedűs” szerepénél kevesebbel
ne érjék be. Azonkívül saját politikai tőkéjük is volt, mégpedig a „tiszta
lapnak” kijáró politikai bizalmi tőke, hogy őket még semmilyen politikai
megalkuvás, lepaktálás bűne nem terheli, ők még semmivel nem piszkolták
össze kezeiket. Már csak egy kis politikai ügyesség, egy kis magabiztosság,
egy csipetnyi kalandorság kellett, hogy a hirtelen támadt politikai vákuumba
benyomulhassanak. Nem az első nagy politikai vákuumba, amely a pártállam összeomlása nyomán keletkezett, mert ezt átmenetileg sikeresen töltötte
ki az MDF és az SZDSZ, hanem a második politikai vákuumba, amely
a létező jobboldal 1994-es totális veresége és összeomlása nyomán keletkezett. Ezt követően válhatott pár év leforgása alatt a Fidesz „nagy párttá”,
és juthatott hatalomra 1998-ban némi szerencsével, ami a politikában is
nélkülözhetetlen, és így foghatott hozzá kisvártatva – az 1998–2002 közötti kormányzati ciklusban – egy „új”, ellenközéposztály megteremtéséhez,
a „rendszeren belüli rendszerváltás” elkezdéséhez, amivel azonban a létező
középosztályt annyira megijesztették, hogy sikeres ellentámadásba ment át
és még időben megállította – vagy 2008-ból visszatekintve: legalábbis feltartóztatta – a Fidesz korszakos uralmának, de facto leválthatatlan hatalmának
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kiépítését. De ezzel máris túlságosan előreszaladtunk az időben. Térjünk
vissza a történet elejére!
A nyolcvanas évek elején az első generációs feltörekvő csak az egyre
„slamposabb” államszocialista rendszeren belüli egyéni felemelkedésre
gondolhatott. Azok az első generációsok is, akik később a Fideszt alapították – legalábbis formálódásuk kezdeti „kollégiumi” szakaszában – az önállósuláshoz elengedhetetlen politikai tőkét elsősorban nem a demokratikus
ellenzéki mozgalomban való részvétellel igyekeztek megszerezni, hanem
– ahogyan az 1970–1980-as években végzett, induló jogászok, szociológusok, politológusok zöme – a Kádár-rendszer hivatalos-félhivatalos hatalmi világába inkorporálódva, különféle magasabbnál magasabb beosztású,
nevesíthető és névtelen politikai patrónusoktól, a Kádár utáni korszakra és hatalomváltásra készülő „főrangú” politikusoktól (KB-tagoktól, miniszterektől, államtitkároktól) a reformszocialista szakmai értelmiségig, a pártállam
intézményi világának úgyszólván minden szintjén (beleértve az oktatási
intézményeket, a kutatóintézeteket, a minisztériumokat, sőt magát a pártot
is). Ráadásul a hatalom vizein lavírozó, a „rendszer tojását” belülről feltörni
remélő, rendkívül óvatos reformszocialista politikusokhoz az iskolai-műveltségi tőke e fiatal, politikai pályára készülődő „kollégiumi” csapatát nemcsak a rendszerkritikai gondolkodás kötötte, hanem a kulturális tőkepozíciók hasonlóságából fakadó habituális és érzületi közelség és rokonszenv is.
(A pártállam évtizedeken át másodhegedűsi szerepre kárhoztatott „második
nemzedéke”, az egyetemekről, főiskolákról az 1950-es évek közepén-végén
kikerült tehetséges „népi értelmiség” ugyanis szintén az iskolai-műveltségi
tőke tipikus képviselője volt a Kádár-kori középosztályban: többségében
első generációs értelmiségi, erős vidéki gyökerekkel, plebejus érzülettel,
nemzeti kötődéssel és úgy tekintett a kollégiumi fiatal nemzedékre, a későbbi „fideszesekre” mint saját káder-utánpótlására, persze, a gerontokrácia folyamatos kimúlását követően az elsőhegedűsi szerepet az államszocializmus
elképzelt demokratikus és nemzeti megújításában és aztán a hatalomban
is magának szánva.)
Amíg a diktatórikus államszocializmus – 1968 után egyre inkább „elmagyarosodó” – rendszere fennállt, a képzési-műveltségi tőke e feltörekvő,
belülről szolidáris és mind kritikusabb fiatal csapata az egyéni és közösségi
létezés változtathatatlan keretfeltételeként elképzelt és megélt rendszeren
belüli – közelebbről: a Magyarországon is gerontokratikus jellegű hatalmi
hierarchián belüli – elkerülhetetlen generációváltásban, a lapok új leosztásá-

ban gondolkodott, aminek értelmét egy plebejus nemzeti demokrata, mindazonáltal szocialista (szociáldemokrata, népi-szocialista, gild-szocialista, önigazgató-szocialista stb.) fordulatban avagy radikális reformban látta, és bele is
kezdett „hosszú menetelésébe az intézményeken át” a hatalomhoz. Summa
summarum: a Fidesz magvát alkotó Bibó Kollégiumos fiatal jogász-politológus és Rajk László Kollégiumos közgazdászcsapat nem annyira politikai
felfogását vagy generációs elhelyezkedését, hanem a társadalmi térben elfoglalt
helyét – vagyis dinamikáját, céljait, eszközeit, aspirációit, habitusát, stílusát
– és kulturális tőkepozícióját tekintve különbözött lényegesen a maroknyi,
de a rendszerkritikában, és a politikai ellenzékiség tematizálásában másfél
évtizeden át meghatározó szerepet játszott budapesti „demokratikus ellenzék” fél/egy nemzedékkel idősebb és örökletes kulturális tőkével rendelkező
értelmiségi képviselőitől (akik – nota bene – 1988-ig szintén egy rendszeren
belüli rendszerváltás politikai programját hirdették meg, hiszen a Szovjetunió
„megszűnése” túl volt minden politikailag elképzelhető határán, igaz, ők
a hangsúlyt a legkevésbé sem a nemzedékváltásra helyezték).
Nem állítom, hogy az ellenelitnek csupán e két formációja létezett az
államszocialista társadalom intermundiumaiban (hiszen csak az állampárt héjában legalább négy-öt pártnak a rendszerváltás során szépen ki is pattanó
borsószeme lapult), azt állítom csupán, hogy a parlamentáris demokrácia
politikai pártviszonyainak későbbi alakulásában, a Kádár-kori középosztály még későbbi politikai és kulturális kettészakításásában, az ebből fakadó
ádáz szembenállásokban, általában a politikai és kulturális csoportok közötti
habituális vonzásokban és taszításokban, ellen- és rokonszenvekben a kései
Kádár-korszak e két – keletkezése idején – marginális, egymástól generációsan
is eltérő értelmiségi csoportja – a nómenklatúra politikai tőkemonopóliumával más-más tőkepozícióból, más-más műveltségi-kulturális háttérrel, más
habitussal és ezért más módon szembehelyezkedő, a rendszer összeomlásáig
egymással szövetséges két csoportja – döntő szerepet játszott. Még a politikai
táborok érzületének vagy pszichológiájának későbbi heveny átalakulásában is.
Minél közelebb álltak az első generációs plebejus demokraták a múltban – a rendszerellenesség közös nevezőjén, egyfajta bajtársiasság és a politikai eszmék
és célok hasonlósága vagy közössége jegyében – a „demokratikus ellenzék”
entellektüel liberálisaihoz, annál látványosabb politikai szakításra, annál tüntetőbb emberi elhidegülésre volt szükségük ahhoz, hogy önállóságukat elhitessék és elfogadtassák, minél bizonytalanabbak voltak önmagukban, minél
kevésbé bíztak sikerükben és minél gyakrabban törték meg kezdeti sikereiket
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később vereségek, annál inkább hajlottak arra, hogy az „Idősebb Testvérben”
ismerjék fel a „főellenséget”, aki önzésével, áskálódásával, a közös ellenséggel
való lepaktálásával, „árulásával” hamarosan a politikai „főgonosszá” lépett elő,
de már nemcsak viselt politikai dolgai miatt, hanem eszmeileg is, kezdetben,
mert a liberális politikai mező elfoglalásával az egykor ultraliberális Fideszt
kiszorította innen, utóbb pedig azért, mert az egykor liberális közhangulat
fokozatos antiliberálissá változásával politikailag sokkal kifizetődőbb lett
antiliberális húrokat pengetni.
Persze, ahogy a gyönge tőkepozícióból induló első generációs fide
szesek mellett a tanácsadó vagy a „politikai edző” szerepében feltűnhettek
– a saját nemzedék- és pályatársaik iránt táplált személyes ellenérzésektől
vezettetve vagy akár ideológiai ellentétek okából – az örökletes kulturális és
politikai tőke képviselői, úgy a „demokratikus ellenzék” örökletes második,
harmadik generációsai között is szép számmal akadtak kooptált értelmiségi
„szegénylegények”, a képzési-iskolai tőke első generációsai, egyszerű falusi
és munkáscsaládokból, lecsúszott kispolgári rétegekből érkezett értelmisé
giek (de sohasem meghatározó politikai szerepekben, sohasem a mozgalom,
majd később a liberális párt vezető posztjain!). Utóbb, többségükben éppoly
gyorsan fordítottak hátat pártjuknak, az SZDSZ-nek (pontosabban a néhai
„demokratikus ellenzék” örökletes kulturális tőkéjük folytán benne uralmi
helyzetbe került és leválthatatlanná vált „alapító atyáinak”), ahogyan a rivális
pártban, a Fideszben – megfordítva – az alapítók közé keveredett örökletes
kulturális tőkével rendelkezők hátráltak ki hamarosan a pártból, amelynek
vezetését teljesen kisajátították az első generációsok. Amennyiben e kihátrálás
vagy kivonulás nem jelentette a politikai élet teljes elhagyását, más területre
való átvonulást, a kivonulók úgyszólván helyet cseréltek egymással: ki-ki odament, ahová kulturális tőkéjének összetétele és nagysága szerint tartozott – az első generációsok az SZDSZ-ből a Fideszbe vonultak át, az örökletes tőkebirtokosok
pedig a Fideszből az SZDSZ-be. Bármekkora szerepet játszott is esetenként
ebben a különös „pártkáder-cserében” a személyes sértettség, a meghiúsult
politikai ambíció, a politikai elvek és célok fokozatos vagy drámai megváltozása, a döntő faktor mégis a kulturális tőke – habitusban, nyelvhasználatban,
érzületben, gondolkodásmódban, spontán reakciókban – kifejeződő örökletes
vagy eredeti jellege, összetétele és abszolút nagysága volt.
A politikai konfrontáció a fideszes első generációs tőketulajdonosok és az
SZDSZ örökletes kulturális tőketulajdonosai között elkerülhetetlen volt.
A politikai konfrontációban azonban elemi erővel tört felszínre a kulturális

tőkepozíciók egyenlőtlenségéből fakadó egzisztenciális és habituális ellentét: az
érdekek és a pszichológiák különbsége. Mindez megvolt már korábban is
és megvan a műveltségi-iskolai tőke minden frusztrált, türelmetlen, lázadó
új generációjában. Jobb esetben a tőkehiány felhajtó és megújító erőként
érvényesül: a támadó attitűd, az erőszakos modor a tehetség érvényesülését, és ezzel együtt a társadalmi mobilitás növekedését, a mindenkori elit
összetételének gyors ütemű megújítását segíti elő; rosszabb esetben viszont
a fogyatékos vagy hiányzó tehetséget, a jellemerőt és képzelőerőt pótolja és
a társadalmi mobilitás ürügyén erőszakos hatalomváltásokat és nyomasztó
uralmi rendszereket alapoz meg, miközben a tehetségesebb, kulturáltabb,
esetleg anyagi téren is gazdagabb vetélytársakat mint származási idegeneket
– „osztályidegeneket”, „faji idegeneket”, „nemzetidegeneket”, „idegenszívűeket” stb. stb. – diszkvalifikálja és próbálja kiszorítani a politikai versenyből.
Természeten – mint azt számos, személyes vagy elvi okokból a „demokratikus ellenzékből” kivált régi „tanító” vagy „mester”, esetleg a consultingbusinessben szolgáltatásaival a Fideszt megkereső egykori ellenzéki értelmiségi példája mutatja – abban az esetben talán megőrizhető lett volna a
két politikai csoport közötti dialógus, sőt akár a „tanító-tanítványi” viszony
is, ha az egy generációval/félgenerációval idősebb, örökletes kulturális tőketulajdonosok nem törnek politikai önállóságra és dominanciára az adott
politikai mezőn, hanem beérik egyfajta politikai szolgáltatói szerepkörrel
(tanácsadás, kutatás, intézeti háttér, szakértői és oktatói tevékenység, utánpótlás-nevelés, értelmiségi bázis biztosítása, médiaháttér, pénzszerzés, PR
stb.). Ez esetben a később az SZDSZ-ben és az SZDSZ körül gyülekező
értelmiségnek először is – merő „szülői” jóságból vagy felelősségérzetből –
habozás nélkül át kellett volna adnia teljes ellenzékben felhalmozott politikai tőkéjét
a helyzetadta „tanítványoknak”, másodszor pedig kulturális tőketöbbletét
különféle politikai vagy politikához rendelt kulturális szolgáltatásokban
kellett volna kamatoztatnia „fogadott politikai gyermekei” javára, ahogyan
azt néhányan meg is tették, hosszabb-rövidebb időre tanácsadónak, ideológiai fegyverhordozónak, szövegírónak szegődve el vélt vagy igazi „politikai
gyermekeik” pártjához.240
240 Az úgynevezett „demokratikus ellenzék” és a későbbi SZDSZ kialakulását itt csupán
a kulturális és politikai tőkeviszonyok generációs összefüggésében érintem. A történetet
kimerítően tárgyalja Csizmadia Ervin: A magyar demokratikus ellenzék 1968–1988. 1–3. kö-

322

A kékek és zöldek

A Fidesz politikai átváltozásának logikája
A rendszerváltás kezdetén a Fideszt jellemezte a legnagyobb fokú türelmetlenség és lázadási hajlam.241 Ez nem csupán a zömükben huszonéves
tet, T-Twins, 1995.; és Ripp Zoltán: Szabad demokraták. Történeti vázlat a Szabad Demokraták Szövetségének politikájáról 1988–1994. Politikatörténeti Alapítvány, 1995.; Lásd még:
Bozóki András: Konfrontáció és konszenzus – A demokratizálás stratégiái. Savaria University
Press, Szombathely, 1995.; Lengyel László: Pártháztól a palotáig. Helikon, 1998.; Enyedi
Zsolt – Körössényi András: Pártok és pártrendszerek. Osiris Kiadó, 2004.
241 Itt szeretném jelezni, hogy ennek – a könyvben már amúgy is könyv terjelműre nyúlt
– fejezetnek a határai közt nem térhettem már ki a fideszes alapítók fordulatszerű politikai
átváltozását magyarázó – a politikai okoknál és a személytelen tőkepozícióknál – mélyebb
okok taglalására, amelyek legalábbis finomabb és differenciáltabb magyarázatul szolgálnak
a zömmel fiatal, feltörekvő, radikálisan hangolt, tekintélyellenes, lázadó és engedetlen első
generációsok hirtelen habituális megöregedésére és tekintélyellenes pártjuk tekintélyelvűvé válására 1993 után. Ezzel kapcsolatban csupán utalhatok most a tekintélyelvű karakter fogalmára,
amely valóban szinte kulcsként szolgálhat egy sor rejtélyesnek látszó, általános összefüggésekből, személyfölötti okokból levezethetetlen változás megértéséhez. Mindenekelőtt
hadd utaljak arra a híres műre, amely a tekintélyelvű (autoritárius) személyiség fogalmát
bevezette a szakirodalomba és szociálpiszchológiai értelmet adott neki: T. W. Adorno–E.
Frenkel-Brunswick – D. J. Levinson – R. N. Sanford: The Authoritarian Personality. New
York, 1950. (Magyarul lásd a könyv néhány részletét: T. W. Adorno és mások: Típusok és
tünetegyüttesek. In: Előítéletek és csoportközi viszonyok. Szerkesztette Csepeli György. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1980.) Adornóék nyomán Erich Fromm mutat rá a Menekülés
a szabadság elől című klasszikus munkájában a tekintélyelvű személyiségnek arra a különös,
sokakat megtévesztő vonására, hogy miközben mindennél erősebb benne az engedelmeskedési vágy, ugyanakkor örökösen lázong is, hajlamos minden tekintéllyel szembeszegülni:
„A tekintélyelvű karakter legfontosabb ismertetőjegye – írja Fromm – a hatalomhoz fűződő
viszonya. A tekintélyelvű személyiség számára a világban két faj létezik: a hatalmasok és a
hatalmon kívüliek. A hatalom önkéntelenül szeretetet és csodálatot vált ki belőle, és készségesen engedelmeskedik, akár személy, akár intézmény ez a hatalom. A hatalom nem azért
nyűgözi le, mert valamiféle értéket képvisel, csupáncsak azért, mert hatalom. A hatalom
önkéntelenül »szeretetet« ébreszt benne, a gyenge emberek és intézmények pedig megvetést. A tekintélyelvű személyiség alighogy megpillant egy gyenge embert, rögtön támadni
és uralkodni akar, s meg akarja alázni őt. (…) A tekintélyelvű személyiség egyik vonása már
sok megfigyelőt megtévesztett. Hajlamos ugyanis szembeszegülni a tekintéllyel és elítélni
minden »felülről« jövő nyomást. Szembeszegülése néha az egész képet elhomályosítja, s így
háttérbe szorul az engedelmeskedésre való hajlam. Bármilyen tekintélyről van szó, állandóan lázong, még az ellen a tekintély ellen is, amely az ő érdekeit mozdítaná elő, és nincs
semmiféle elnyomó szándéka. (…) Nagyfokú függetlenségük alapján látszólag minden tekintélyt elutasítanak. Belső erejük és integritásuk alapján pedig azt hihetnénk róluk, hogy
felveszik a harcot a függetlenségüket és szabadságukat akadályozó erőkkel. Valójában azonban a tekintélyelvű személyiség tekintély elleni harca puszta szembeszegülés. Próbálkozás
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pártalapítók és aktivisták vitális adottságaiból, nem csupán a minden ifjú
nemzedék forradalmáraira oly jellemző zabolátlanságból, megalkuvást nem
ismerő engesztelhetetlenségből és maximalizmusból fakadt, hanem – és
sokkal inkább – az iskolai-műveltségi tőke első generációs birtokosainak
a tőkefajták elosztási struktúrájában elfoglalt relatíve hátrányos helyzetéből, az ezzel
a helyzettel való fokozódó elégedetlenségéből és – nem utolsósorban –
a rendszerváltással hirtelen megnyílt, eladdig elképzelhetetlen karrier- és
vagyonszerzési lehetőségekből, ezzel együtt pedig a fokozódó felemelkedési vágyból, tőkeéhségből és hatalmi étvágyból is. Az első generációsok
villámgyors érvényesülésük, ugrásszerű előbbre és feljebb jutásuk, hatalomra kerülésük, gazdasági és kulturális térfoglalásuk legfőbb, ha ugyan
nem egyetlen akadályát a politikai tőke birtokosaiban, a rendszerváltáskor illegitimmé vált nómenklatúrában vélték felfedezni, és – szántszándékkal, de
saját érdekükben félrehallva az idők szavát, semmibe véve az elitcsoportok
között kialkudott és a világ uralkodó hatalmai által jóváhagyott rendszerváltás általános kelet-európai és különös magyar keretfeltételeit – azt hitették
el magukkal, hogy a szabadság és a demokrácia (ők ketten!) felhatalmazást
adott nekik, hogy – a történelmi igazságszolgáltatás lánglobogója alatt –
eltakarítsák felemelkedésük útjából ezt a nyomasztó politikai-társadalmi
torlaszt.
Egy pillanatig talán volt is ebben valami: a szabadság és a demokrácia
egységes nemzeti ügye csakugyan egybeesett a politikai öntudatra ébredt, feltörekvő első generációsok felemelkedésének, politikai karrierjének és polgári
gyarapodásának csoportos ügyével, a rendszerváltás követelése pedig az elitváltás követelményével. Csakhogy már a kezdet kezdetén kiviláglott, hogy a
rendszerváltás legalább kétféleképpen mehet végbe: 1. a Kádár-kori erős politikai, kulturális és kapcsolati tőke-pozíciókkal rendelkező középosztályi elit
kibővítésének és e tőkék – szabadpiaccal-rendszerváltással-privatizációval
legitimált – konverziója, azaz gazdasági tőkévé való átalakítása útján, amelyben a teljes Kádár-kori középosztály (és korántsem csupán a nómenklatúra)
volt érdekelt; és 2. radikális – teljes és azonnali – elitcserével, a régi elitnek a
ez, hogy érvényesítse akaratát, legyőzze tehetetlenségét, noha tudatosan vagy tudattalanul
ott munkál benne az engedelmeskedés iránti vágy. A tekintélyelvű karakter sohasem »forradalmár», célszerűbb »lázadónak« nevezni: felületes megfigyelőnek számos ember és politikai mozgalom
okozhat meglepetést, mert megmagyarázhatatlannak tetszik, hogyan is lesz a »radikalizmusból« egyszer
csak szélsőséges tekintélyelvűség.” (Erich Fromm: Menekülés a szabadság elől. Akadémiai Kiadó,
1993. 141–142 p. Bíró Dávid fordítása – Kiemelés – Sz. Á.)

324

325

A kékek és zöldek

Két középosztály közt egy hazáért

politikai hatalom- és tulajdonszerzésből való részleges vagy teljes kirekesztésével, lényegében forradalmi és polgárháborús úton, amelyben anyagilag
csak az első generációs fiatal radikálisok, eszmeileg pedig a különféle marginális értelmiségi csoportok voltak érdekelve, hiszen a rendszerváltás békés lefolyását éppen az a politikai megegyezés biztosította, amely garantálta
a létező középosztály (és benne a pártállami nómenklatúra) tagjainak polgári
és politikai jogait, mindenféle büntetôjogi felelősségre vonás elmaradását,
egyéni és családi vagyonuk sérthetetlenségét, és természetesen azt is, hogy
minden korlátozás nélkül részt vehessenek a politikai demokrácia és a piacgazdaság összes vállalkozásában: a szabad választásoktól az állami tulajdon
privatizációjáig.
Nem meglepő, hogy az iskolai-műveltségi tőke első generációs „nincstelenjei”, akiknek akkoriban még jóval kevesebb volt a vesztenivalójuk, mint a
nyernivalójuk, az átalakulás radikális útja felé tapogatóztak. A tőkefelhalmozás és a társadalmi felemelkedés e radikális útja egyébként – a kezdetektől
mindmáig – alig változott. Csak az útjelző táblák cserélődtek szaporán –
„liberalizmus”, „nacionalizmus”, „populizmus” –, a radikalizmus azonban
maradt: a régi elitet azonnal, teljesen és véglegesen el kell törölni a föld színéről („Taposd el a gyalázatost!”), hogy helyére léphessenek a bibliai igazak,
azaz a „mieink” – a „tiszták”, az „erősek”, a „bátrak”, az „igaz magyarok”,
a „Magyarok Istenének” felkentjei, a „megtört Nemzet”, az „agyonsanyargatott Nép” igaz gyámolítói.
A régi forradalmakban valóban gyakran került sor azonnali és teljes
elitcserére és az újonnan hatalomra jutott elit ilyenkor csakugyan zömmel
a fiatal, feltörekvő első generációsokból került ki, de az ilyen „kicserélődés”
– az ancien régime képviselőinek minden helyezkedése, árulása, átállása ellenére – általában fejek hullását követelte, kíméletlen volt, véres és erőszakos,
s viharos gyorsasággal ment végbe. Magyarországon ezzel szemben a rendszerváltás nem robbanás volt, nem forradalomként tört ki és zajlott le, és
jószerével a régi elit, a Kádár-korszak középosztályi konglomerátumának
meghatározó csoportjai, illetve hivatalos és önjelölt reprezentánsai hajtották
végre, majdhogynem „maguk között” és bizonyára nem saját érdekeik ellenében. (Nota bene: ezért is alakulhatott ki vita a szóhasználat körül, hiszen
ha igaz az, hogy a „rendszerváltás” nem egyszeri aktus, hanem hosszan tartó,
ellentmondásos és bonyodalmas folyamat volt, amely még ma sem zárult
le teljesen, akkor a „rendszerváltás” helyett csakugyan jobb lenne a „rendszerváltozás” szót használni.) Az Ellenzéki Kerekasztalhoz nem illesztet-

tek ugyan Ellenzéki Macskaasztalt, ahová a „politikai gyerekeket” ültették,
kétségtelen azonban, hogy ennél az asztalnál az akkor alakuló Fidesz éles
nyelvű és eszű radikálisai kissé úgy foglaltak helyet, mint akiknek mégcsak
a macskaasztsztalnál a helyük. Talán nem voltak már mellékszereplők, de
a Kerekasztal meghatározó tárgyalófeleivel azonos politikai súlycsoportba
tartozó főszereplők még annyira sem voltak. Szín – meglehet erős szín
– voltak a palettán. Elmondható, hogy nélkülük „ízetlenebb” lett volna
a tárgyalás, hogy hiányzott volna egy új, erős, nemzedéki szín az egyezkedők
és kiegyezők tablóképéről, de nem mondható el, hogy ami megtörtént, nélkülük nem történhetett volna meg, vagy egészen másként történt volna.
Az Ellenzéki Kerekasztal csak különösen szemléletesen mutatja, hogy
ama társadalmi torlaszt, amelybe a kulturális-műveltségi tőke első generációs
„nincstelenjei” felemelkedésük útján beleütköztek, korántsem csupán az „ancien régime” leszerepelt uralkodó osztálya, a politikai tőke illegitimmé vált
birtokosainak szűk csoportja vagy akár a legtágabb értelemben vett pártállami
nómenklatúra képezte. Ami az első generációsok előtt eltorlaszolta a gyors
együttes felemelkedés útját, maga volt a polgárosuló Kádár-kori középosztály
szerteágazó – sokféle eredetű és tőkepozíciójú társadalmi csoportot, akkorra
már több generációt is magában foglaló – társadalmi képződménye, s mint
ilyen, egyszerre megkerülhetetlen az érvényesülés útján és lesöpörhetetlen
onnan. Pontosabban szólva, ha persze nem is maga volt az út, mindenesetre
maga volt a létező – véleményét, akaratát kinyilvánítani és érvényesíteni képes
– magyar társadalom, s épp ezért minden út rajta keresztül vezetett fölfelé. A szóban
forgó torlaszt csak magával e társadalommal együtt lehetett volna eltávolítani.
Egy egész társadalmat azonban még erőszakkal, még az állammá szervezett
terror eszközrendszerével sem lehet egyszerűen felszámolni, előbb-utóbb
bele kell törődni a létezésébe, legalább részlegesen vissza kell állítani jogaiba,
ahogyan az még a modernitás legnagyobb és legvéresebb forradalmai során is
történt. Még amikor a régi társadalom „magától” omlott össze vagy csakugyan
lerombolták, mint a forradalmakban, kisvártatva a romok újra életre keltek,
a régi rendszer feltámadt, pontosabban: restaurálták, ami persze sohasem azt
jelentette, hogy visszatértek a forradalom elé.
Ráadásul a szóban forgó „úttorlasz” elhordásának egyedüli értelme esetünkben a feltörekvő első generációsok, a nincstelenek vagy tőkehiánnyal
küzdők akadálytalan érvényesülése, gyors hatalomra kerülése és megvagyonosodása lett volna, amiben a társadalom túlnyomó részét alkotó létező középosztály inkább ellenérdekelt, mint érdekelt volt. Minden társadalmat meg

326

327

A kékek és zöldek

Két középosztály közt egy hazáért

lehet azonban osztani, s az egymás ellen hangolt, egymásra uszított részeket,
az egzisztenciális félelmektől vagy egzisztenciális ígéretektől megzavarodott
társadalmi csoportokat háborúba lehet egymás ellen vinni. Ez csupán politikai döntés és leleményes eszközhasználat kérdése. Igaz, Magyarországon
a polgárok háborúja egymás ellen – hála a magyar társadalom Kádár-korszakból örökölt konszolidáltsági fokának, viszonylagos belső kohéziójának, nyelvikulturális homogenitásának és nem utolsósorban: nemzetközi beágyazottságának
– nem mehetett túl a jogállamiság és a nyugati szövetségi rendszer normatív
rendje által behatárolt politikai eszközhasználati módokon, nem ölthette
véres fegyveres konfliktus vagy államcsíny formáját, még ha igény lett is
volna rá. Így a „kékek” és „zöldek” politikai törzsi háborújának, a nevezetes
„hideg polgárháborúnak” szerencsére „csak” erkölcsi és lelki-érzelmi halottai, valamint cserélődő gazdasági és kulturális vesztesei (igaz, legutóbb
már utcai sérültjei is) voltak ez idáig Magyarországon.
A rendszerváltás kezdetén azonban éppen a szabadság és szuverenitás
közös ügyének a lázadó első generációsok érvényesülésének magánügyével való
egybeesése adta a Fidesz fellépésének sokakat megejtő fiatalos báját és pátoszát. Ám ugyanitt keresendő politikájuk, politikai gondolkodásuk és arculatuk későbbi eltorzulásának, az egykor oly megejtő pátosz kiüresedésének és
hamissá válásának legfőbb oka is. Mert mihelyt szertefoszlott az új „Fiatal
Magyarország” radikálisan képviselt „igaz ügyének” politikai varázsa, mihelyt
– és szükségképpen – tovatűnt a mindenkori kezdet elvontságából fakadó
szép azonosság az egész politikai közösség (ország, nemzet, nép, társadalom)
ügye és a feltörekvő egyének és csoportok (első generációs értelmiségiek, új
nemzedék, tiszta párt és politikai mozgalom) magánügye között, mihelyt
a „mi” és „ők”, a „társadalom” és a „rendszer”, az „értelmiség” és a „hatalom”
régi totális szembenállását és örökös birkózását felváltották a berendezkedett,
üzemszerűen működő képviseleti demokrácia saját tagoltságának megfelelő politikai képződmények – mindenekelőtt a hatalomért küzdő pártok –
kollíziói, küzdelmei, összecsapásai – a szóban forgó azonosságot már csak képzelni,
hazudni, ígérni vagy követelni lehetett.
Minél többet vesztett hát igazságából ez a minden forradalmi kezdetre
annyira jellemző azonosság a közös ügy és a szervezett „politikai kisebbség”
külön ügye, magánügye között, minél inkább egy politikai vállalkozói kör és/
vagy társadalmi érdekcsoport érvényesülésének legitimációs ideológiájává
zsugorodtak a szabadságkövetelések, annál gyorsabban vált kirekesztővé,
diszkriminatívvá, stigmatizálóvá a „nemzet = mi” képlet, annál inkább vált

fenyegetővé és öltött félelemkeltő jelleget a demokratikus versengésben
adott – teljesen legitim és nem lecserélhető – ellenfél ellenségként való retorikai kiiktatása a képletből (a politika lényegének – Carl Schmitt – szellemében a „barát-ellenség” viszonyra, tehát az erőszak politikájára szűkítése242),
annál türelmetlenebb lett, annál hitszerűbb – már-már vallási – jelleget
öltött a közös ügy és külön ügy, a rész (párt) és egész (nemzet mint politikai
közösség) teljes és közvetlen azonosítása és ennek a hitt, remélt és erősen
szeretett azonosságnak a tényleges politikai megvalósítása. Mert minél inkább
elvált a demokratikus politikai közösség ügye – a nemzeti felemelkedés és
szabadság ügye – az iskolai-műveltségi tőke első generációs feltörekvőinek

242 „A specifikus politikai megkülönböztetés, melyre a politikai cselekvések és motívumok visszavezethetők, a barát és ellenség megkülönböztetése. Ez egy kritérium értelmében nyújt fogalmi meghatározást, nem kimerítő definícióként vagy a tartalom megjelöléseként – írja Carl Schmitt. – (…) A politikai ellenségnek nem szükséges erkölcsileg
rossznak, nem szükséges esztétikailag rútnak lennie; nem kell gazdasági versenytársként
fellépnie, és talán akár előnyösnek is tűnhet üzletet kötni vele. Az ellenség éppen a másik,
az idegen, és lényegéhez elegendő, hogy különösen intenzív értelemben egzisztenciálisan valami más és idegen, úgy hogy szélsőséges esetben konfliktusok lehetségesek vele,
melyek nem dönthetők el sem előzetesen meghozott általános normatív szabályozásssal,
sem a konfliktusban »részt nem vevő« és ezért »pártatlan« harmadik ítéletével. (…) A
lélektani valóságban az ellenséget igen könnyen kezelik gonoszként és rútként, mivel
minden – leginkább természetesen a politikai mint legerősebb és legintenzívebb – megkülönböztetés és csoportosítás a támogatás érdekében igénybe vesz minden más felhasználható megkülönböztetést. (…) A liberalizmus a szellem és gazdaság számára tipikus
dilemmájában az ellenséget az üzleti oldal felől a versenytárs, a szellemi oldal felől a
vitapartner fogalmában kísérelte meg feloldani. A gazdaság területén kétségkívül nincsenek ellenségek, hanem csak versenytársak, s egy tisztán és maradéktalanul moralizált
és etizált világban esetleg már csak vitapartnerek léteznének. (…) Az ellenség tehát nem
versenytárs vagy ellenfél általában. Az ellenség nem is magánellenfél, akit ellenszenvérzésektől vezérelve gyűlölnek. Az ellenség csupán az embereknek legalább eshetőlegesen,
azaz reális lehetőség szerint harcoló összessége, amely éppen ilyen összességgel áll szemben. Az ellenség kizárólag nyilvános ellenség, mivel mindaz, ami az emberek ilyen összességére, különösképpen egy egész népre vonatkozik, ezáltal válik nyilvánossá. Az ellenség
hostis, nem inimicus a tágabb értelemben; πολeμιος nem eχθρóς. Lásd Carl Schmitt: A
politikai fogalma. In: A politikai fogalma. Válogatott politika- és államelméleti tanulmányok,
Osiris – Pallas Stúdió – Attraktor, 2002. 19–21 p. (Cs. Kiss Lajos fordítása). Lásd még: Carl
Schmitt: Politikai teológia. Budapest, 1992.; Carl Schmitt leszűkítő politika-fogalmának
meggyőző kritikáját lásd Jan Assmann: Uralom és üdvösség. Politikai teológia az ókori Egyiptomban, Izraelben és Európában. Atlantisz, 2008. 17–38. p.; George Schwab: Enemy vagy
Foe: a modern politika konfliktusa. In: Az ellenség neve. Jószöveg Könyvek, 1998. 39–55 p.; és
Reinhart Koselleck: Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. In: Uő:
Elmúlt jövő. Atlantisz, 2003. 241–298 p.
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magánügyétől és csoportérdekétől, annál erőszakosabb politikával, annál
nagyobb hazugsággal lehetett csak áthidalni az egyre szélesedő távolságot.
Ahhoz, hogy a szűk politikai csoportérdek és pregnáns gazdasági magánérdek az egész politikai közösség érdekeként, nemzeti ügyként, országos
vállalkozásként tűnjön fel, politikailag egyesíteni és mozgósítani kellett az összes
gyönge tőkepozíciójú, tőkeéhes, magát vesztesnek, kiszorítottnak érző,
a nagy privatizációs osztoszkodásból kimaradt középosztályi csoportot,
amelyek között versengésben lemaradtak, kapcsolati tőkével alig vagy egyáltalán nem rendelkezők, tehetséges fiatal pályakezdők és középszerű idősebb
„pályavégzők” egyaránt voltak. Mindezek a csoportok eleve hajlamosak
voltak – eredendően, öröklötten vagy szerzetten – gyönge tőkepozíciójukért másokat – a gazdagokat, az „idegeneket” – okolni, akik elvették tőlük
a boldogulás és felemelkedés lehetőségét: „elhappolták a zsíros privatizációs javakat”, „kiárusították az országot a multiknak”, „lenyúlták az állami
megrendeléseket”, „övéiknek osztogatják a költségvetési pénzeket” stb. stb.
Készek voltak viszonylagos kiszorulásukat az állami osztogatásból-fosztogatásból „a nemzet ellen elkövetett égbekiáltó igazságtalanságként” elkönyvelni, ami persze azonnali „jóvátételért”, „igazságtételért”, „kiegyenlítésért”,
„kárpótlásért” kiáltott. E „kiáltást” hallotta meg a Fidesz, amikor a szóban
forgó egyre elégedetlenebb és egyre számosabb középosztályi csoportokat
„kiemelte” a társadalmi katyvaszból, politikai nevet („polgári Magyarország”,
„magyar emberek”, „a nemzet”) és politikai öntudatot adott nekik és megalkotta belőlük – bizonyos értelemben csakugyan saját szociális képére és
hasonlatosságára – az új középosztályt, amelyet épp ezért nem lenne indokolatlan „választott”, „pártállamilag kinevezett”, esetleg „hozzárendelt”
középosztálynak, sőt „ellenközéposztálynak” nevezni.
A problémát azóta is az jelenti, hogy a Kádár-kori magyar államszocializmus felemás modernizációjának és polgárosulásának széles országútján
már az 1980-as évektől ott poroszkált egy szép, nagy, egyre terebélyesedő
középosztály, amelynek esze ágában sem volt félreállni az útból, s örökölt
vagy – tehetséggel, ügyeskedéssel, ravaszsággal – szerzett, kemény érdekharcban kivívott – tőkepozíciójáról lemondani, ahelyett, hogy azt minden
módon kamatoztassa és megsokszorozza, élve a rendszerváltás adta új gazdasági és politikai lehetôségekkel. Valóban: mért is engedte volna át önként
és dalolva örökölt-szerzett tőkéjét bárki másnak azon az alapon, hogy az
nem jókor volt jó helyen vagy később és kevesebb kapcsolati, szakmaikulturális tőkével indult, esetleg eleve ügyetlenebb a piaci vállalkozás terén?

A létező középosztály tagjainak tőkereje – gazdasági potenciálja, politikai
befolyása, globális gazdasági beágyazottsága, nemzetközi kapcsolatrendszere – az 1990-es években nőttön-nőtt, úgyhogy igencsak erőszakosan kellett fellépnie vele szemben annak a hatalomnak, amely ezt az erőt politikai
eszközökkel meg akarta törni és helyette egy másik – ugyancsak politikai
eszközökkel életre hívott, politikai teremtőjéhez örök hálával és hűséggel
kötődő – középosztályt kívánt domináns helyzetbe hozni a gazdaságban és
a társadalmi élet minden területén.
Épp ezért az 1945 utáni korszak viszontagságos és kevésbé viszontagságos
évtizedeiben kialakult létező középosztály megálmodott, eltervezett és megkezdett politikai megtörése, meggyöngítése, szétverése, politikai és kulturális
megosztása, anyagi alapjának megrendítése, részleges elcsábítása és beolvasztása a „kinevezett” középosztályba csakis a demokratikus játékszabályok antidemokratikus ideológiával legitimált („a nemzet mi vagyunk”) megsértésével (az
„Egész érdekében korlátozzuk a részek szabadságát”: „kiegyenlítünk”, „kárpótolunk”, „preferálunk” „magyar tőkeinjekciót adunk a magyarnak”), illetve
a parlamentarizmus nyílt és burkolt korlátozásával, magyarán: a demokrácia
részleges – a társadalom és a külvilág türelmének végső határáig menő –
felgöngyölítésével volt s maradt lehetséges.
Ha egy parlamentáris párt saját hatalma oltárán kész minden demokratikus értéket feláldozni, ha a hatalom megszerzésénél és megtartásánál
szentebb célt nem ismer („csak szerezzük meg, csak legyen a miénk, aztán
majd meglátjuk, mit kezdünk vele!”), s ha ennek okából önmagát az egész
politikai közösséggel, „a nemzettel” azonosítja, akkor hatalomra jutva bizonyosan neki fog látni a demokrácia felgöngyölítéséhez, minél erősebbnek
érzi magát, annál erőszakosabb lesz, annál kevésbé fogja materiális érdekeit
és politikai igazát alkuk és egyezkedések útján érvényesíteni, annál inkább
fog minden konszenzust felrúgni, saját játékszabályokat felállítani, annál
inkább hajlik a társadalom háborús „barátra” és „ellenségre” való politikai
megosztására, a megfélemlítés, a zsarolás politikájára, mint azt a Fidesz
egész 1998 utáni története mutatja, függetlenül attól, kormányon volt-e
éppen vagy ellenzékben. A korporatív jellegű „erős állam” által a létező
középosztályhoz hozzárendelt, s ennyiben rendies középosztályhoz sajátos politikai rend is tartozik: a vezérelvű vagy paternalista, irányított vagy delegatív
demokrácia – „kaszárnyademokrácia”, ha tetszik –, amelyben a demokrácia
a Rend – a Rendteremtő Állam és a rendies középosztály – elidegeníthetetlen és oszthatatlan hitbirtoka.
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Az ellenközéposztály politikai úton történő életrehívása, öntudatra ébresztése 1998 és 2002 között (a Fidesz kormányzásának éveiben), politikai radikalizálása 2002 (a Fidesz első meglepetésszerű választási veresége)
után majd permanens háborús mozgósítása, amely különösen 2006 őszén
jutott kritikus szakaszba, alapjaiban rázkódtatta meg a magyar demokrácia
amúgy is ingatag építményét és deformálta intézményrendszerét. A „hideg
polgárháború” lángja először 2002-ben, majd különösen 2006-ban csapott
magasra, amikor a magát ekkor már rég „a nemzettel” azonosító Fidesz
kormányzása óta másodszor szenvedett vereséget parlamenti választásokon,
ez a verség ugyanis nem pusztán egy megnőtt párt tagságát és klientúráját
sújtotta egzisztenciálisan, hanem az egész – állami úton életrehívott – kiváltságokkal kecsegtetett és ígéretekkel elhalmozott „nemzeti középosztály” – ellenközéposztály – egészének megalapozatlan reményeit, álmait és
követeléseit is szertefoszlatta.
Az a – magyar demokrácia sorsára nézve végzetes – helyzet adódott,
hogy míg az erősebb tőkepozíciójú létező középosztály helyzeténél fogva
a demokratikus rendszer fenntartásában és megszilárdításában lett érdekelt (ez ugyanis viszonylagos fölényének és kialakítandó dominanciájának
megszilárdulását is jelenti), a gyöngébb tőkepozíciójú „kiválasztott” középosztály (a Fidesz-állam és árnyékállam „hozzárendelt” vagy „kinevezett”
középosztálya) ugyancsak helyzeténél fogva a demokrácia szűkítésében, gyöngítésében, részleges felgöngyölítésében (ugyanis csak így tudja riválisának
tőkepozícióját és uralmi dominanciáját is megtörni). Az a választópolgár
tehát, aki nem volt hajlandó kevesebb szabadsággal beérni, mint amennyit
a liberális demokrácia képes biztosítani az egyéneknek emberi és polgári
mivoltuk szerint egyaránt243 (és nem volt hajlandó többnek hinni és hazudni

a kevesebbet akkor sem, ha a fosztóképző szerepét ezúttal nem a „népi” és
„szocialista”, hanem a „nemzeti” és „polgári” töltötte be), kénytelen volt
arra a sikeres, mindent túlélő, morális skrupulusokat nem ismerő, erősen
korrumpálódott középosztályra is szavazni, amely Kádár-korszak múltjának
homályából merült fel hatalmasan és lomhán, olyan politikai és gazdasági
metamorfózisokkal a háta mögött, amelyeket esetenként még a legelfogulatlanabb külső szemlélő is feszengve nézett; míg az a választópolgár,
aki – puszta ellenszenvből, morális ellenérzésből vagy jól felfogott érdekből – ez ellen a középosztály ellen szavazott, egyszersmind az illiberális
demokráciára, a szabadságot szűkítő, a politikai, emberi, szociális jogokat
feltételekhez kötő demokráciára, a leválthatatlan hatalomra és az államra rátelepedő, az állam által részben vagy egészen eltartott „új dzsentrire”
– a kinevezett középosztályra – is szavazott.
Végső soron tehát a társadalmi csoportok és egyének tőkepozícióinak
nagy mérvű eltéréseiből – nem pedig eszmei, világnézeti, politikai, vallási-etnikai különbségekből – fakadt az a társadalmi belháború, amelyben
a magyar demokrácia jó tíz éve vergődik, s amelynek korszakra szóló lezárulását ígéri a soron következő 2010. évi parlamenti választás. A kérdés
az, hogy a társadalom polgárháborús megosztása, általános hiszterizálása,

243 E sorok írójától – s ezzel a vallomással, azt hiszem, tartozik olvasójának – távol áll
a polgári demokrácia idealizálása, s még ennél is távolabb áll az a mediatizált tömegdemokrácia, amely a tömegkultúra látszatainak látszataival játszik a spektákulum társadalmának
nézőközönsége előtt. Minden törekvést és kezdeményezést, ami e látszatokon, a nézettségi
és tetszési mutatókon, a politikai élményközösségeken, a képviseleti demokrácia spektákulumán túlmegy, ami a formális demokrácia jogrendjében ténylegesen realizálódó (és
nem idealiter meghirdetett) szabadságfokot meghaladja, ami tehát a közvetlen (de nem
közvetítések nélküli!) demokrácia, a közügyeknek az autonóm egyének belső igényén
és aktivitásán alapuló intézése felé, a társadalmi demokrácia, az önigazgatás felé mutat,
könnyes szemmel üdvözöl. De elutasít minden politikai rendszert, minden politikai
törekvést, amely a modernitás belső ellentmondásait és válságait úgy akarja megszüntetni, hogy e szabadságfok elé kanyarodik vissza, amely paradicsomi állapotokat ígér és

a poklot valósítja meg, amely még a formális demokráciához, sőt a mediatizált tömegdemokráciához tartozó szabadságfokot sem képes biztosítani, és a tényleges jogfosztást
és a nem-szabadságot „Isten Országának”, a „Szabadság Birodalmának”, a „Nemzet
Paradicsomának” képzeli, hirdeti, hazudja. Mint a létező magyar középosztály szerény
tőkepozícióval rendelkező, ámde öntudatos és többé-kevésbé „szabadon lebegő” tagja
elégedtelen ugyan a „normálisan vacak”, az „átlagosan rossz” liberális demokráciával,
elfogadna (és tőle telhetően talán még tesz is érte valamit) egy ennél teljesebb, igazabb,
jobb demokráciát, nem igényli viszont, hogy e „normálvacak” demokráciát elváltoztassák, rendkívülivé, grandiózussá növesszék, felpántlikázzák, „népivé”, „nemzetivé”,
„kereszténnyé”, „tőzsgyökeresen sajáttá” tegyék, vallási fundamentumot építsenek alá,
mintha ezáltal egy világi államot – a köztudottan nem e világról való – „Isten Országává” vagy legalábbis teokráciává tehetnének, holott valójában csak a Nagy Inkvizítor
totalitárius Birodalmává tehetik. A politikai hatalom alkimistái arról álmodoznak, hogyan fognak a – tisztesség ne essék, szólván – „normálszar” demokráciából rövid úton
„arany demokráciát” csinálni, mihelyt azonban ebből az álmodozásból politikai gyakorlat, az álmodozóból pedig a hatalom embere lesz, varázstudományából legfeljebb
arra futja, hogy megtetézze ama „szart”: „normálszarból” rémesen „szart”, iszonytatóan
„szart” csináljon – esendő földi demokráciából tökéletes pokoli diktatúrát –, bármilyen
fennkölt nevet is ad aztán az égig érő „szarhegynek” – a totalitárius államnak –, akár
„Igazi Demokráciának”, akár „Égi Demokráciájának”, akár „Ezeréves Birodalomnak”,
akár „Földi Paradicsomnak” nevezi is.
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totális mozgósítása, a válság- és interregnum-pszichózis folyamatos gerjesztése után a „kinevezett” középosztály – politikai síkon: a pártok-fölötti-párt,
a több-mint-párt és a demokrácia-szűkítő vagy illiberális állam – eszi-e meg
a demokráciát (annyira-amennyire), avagy a demokrácia „eszi meg”,
„emészti meg” a hideg polgárháborút, a gerjesztett válságot és zűrzavart, a vezérelvű totális pártok csíráit, az egyre jobban megerősödő
nem-demokratikus jobboldalt – mozgalmastul, vezérestül, államostul, klientúrástul, új középosztályostul (megint csak: annyira-amennyire).
A nem-demokratikus jobboldal történelmi veresége nélkül semmiféle normális parlamentáris váltógazdaság nem jöhet létre Magyarországon.
A szóban forgó jobboldal választási vereségei ehhez nem elégségesek.
Ezek a vereségek ugyanis – persze elválaszthatatlanul attól, hogy a nyolc
éven át egyfolytában kormányzó baloldal képtelen volt kimunkálni
a szabadság rendjének, a liberális demokráciának versenyképes, meggyőző, hatékony magyar módját a rendteremtő az illiberális demokrácia szabadságszűkítő rendszerével szemben – mindeddig inkább megerősítették
a nem-demokratikus jobboldalt, semmint meggyengítették, olyannyira,
hogy e pillanatban nemhogy választási vereségnek nézne elébe, de minden
esélye megvan egy történelmi győzelemre. Természetesen, ha az államfüggő és eredendően nem-demokratikus magyar középosztályok is244 – mind

a kettő, az is, amelyik eddig a liberális demokráciában volt érdekelt
– úgy akarják.

244 Márai Sándor 1944-es naplójában az egész magyar társadalomfejlődés rákfenéjét,
a katasztrofális meghasonlások, polgárháborúk, összeomlások, diktatúrák kifejlésének fő
okát Magyarország közelmúltjára és közeljövőjére gondolva, a demokratikus középosztály
hiányában véli fölfedezni, mikor egy spanyol polgárháborúról szóló könyv olvasása közben ráijed a két társadalom közötti hasonlóságokra: „Mindaz, amit a spanyol polgárháborúról ír, félelmesen idéz magyar hasonlóságokat. Ott is, mint nálunk, hiányzott
a demokratikus középosztály. Mikor egy feudális társadalom felrobbant, az »új« Spanyolország tudott magának minisztereket és diplomatákat adni, sőt demokratikusan szavazó
tömegeket is tudott toborozni: csak éppen a demokratikusan érző, gondolkozó szolgabírák, csendőrszázadosok, falusi jegyzők, közigazgatási másod- és harmadrendű tisztviselők
hiányzottak. Mint nálunk. Magyarország adhat magának holnap egy tetszetős kiállású
demokratikus kormányt, intellektuális széplelkekből összeállíthat egy diplomata-garnitúrát: de hol a szolgabíró, aki végrehajtja és igazán akarja végrehajtani a demokratikus kormány
szándékait? (…) Ezt a második garnitúrát nélkülözte Spanyolország, s ezért ugrott fejest
a demokrata Spanyolország először a kommunista-anarchista-szindikalista zűrzavarba, s aztán a fasizmusba. Ahol évszázadok nevelése nem érlelte meg a demokratikus
közigazgatást, a feudális rend változása mindig anarchikus szélsőségeket idéz föl. Gyanítom, hogy nálunk is.” (Márai Sándor: Napló (1943–1944). Révai, 1945. 120–121 p.) Jaltai
paktum ide, szovjet megszállás és magyar kommunista párt totalitárius nyomulása oda,
azért az 1945 utáni magyar parlamentáris demokrácia elbukásában, de legalábbis az elbukás

csúfos módjában ez a hiány, a méltóság forradalmán már átment, megfélemlíthetetlen, ellenállásra kész demokratikus középosztály tömegességének hiánya is szerepet játszott. Hogy mekkora
szerepet, arra elég talán példaként felidézni a magyar polgári radikalizmus egyik alapítójának, a Huszadik Század 1945 utáni újraindítójának, a kitűnő Csécsy Imrének azokat a rövid
életű második magyar köztársaság végjátszmájának évében született írásait, amelyek jól dokumentálják, meddig jutott el önfeladásban pár év leforgása alatt a gyönge és a diktatórikus
baloldal és a nem-demokratikus jobboldal között őrlődő kis számú és gyönge magyar demokratikus középosztály, ha még egy olyan kiváló ideológusa is, mint Csécsy – mentendő,
ami már nem volt menthető – utolsó parlamenti beszédei egyikében ilyeneket mondott:
„A nagytőke azzal, hogy ilyen élesen szembefordult a közérdekkel, maga ásta alá mind
célszerűségi, mind erkölcsi létjogosultságát. És minthogy ez a folyamat szükségszerű volt
– ebben egyetértünk a marxistákkal – tehát szükségszerű az a visszahatás is, amely ma az államosítás képében jelentkezik. T. Országgyűlés! Ennyit akartam mondani a jobboldal felé;
mindazoknak, akik még mindig a korlátlan kapitalizmust tartják a legeszményibb gazdasági
rendszernek… (Domonkos János: Hol vette ezt? És abban reménykednek, hogy ez még
visszanyerheti hatalmát (Élénk felkiáltások a néppárton: Hol vannak ezek?). A baloldalnak
viszont arra szeretném felhívni a figyelmét, hogy mindez igaz ugyan, de mindez szigorúan
csak a nagytőkére áll, márpedig nemcsak nagytőke van a világon, hanem közép- és kisipar,
közép- és kiskereskedelem is, amelyekben igenis még érvényesül és valóban a köz javára
érvényesül az egyéni vezetés, az iniciatíva, a felelősség elve. Ezeknek a válllatoknak köztulajdonba vétele tehát – legalábbis az eddig felsorolt szempontok alapján – nem látszik indokoltnak és a legkevésbé sem szükségszerű.” (Csécsy Imre: Államosítás Magyarországon. In:
Uő: Radikalizmus és demokrácia. Válogatott írásai. Szerk. Valuch Tibor. Aetas Könyvek 2. Szeged, 1988. 265 p.; Lásd még: Uő: Politika és humánum. (i.m. 277–288 p.); Vö. Csécsy másfél
évvel korábbi ragyogó elemzésével: Értelmiség és polgárság a demokráciában. (i.m. 205–229 p.)
E végzetes társadalomtörténeti konstrukciós hiányt csak elfedte a mindösszesen tíz napig
tartó, csírájában elfojtott 1956-os magyar forradalom addig nem látott nemzeti egysége,
hiszen rövidsége és erőszakos elfojtása miatt, valóságos kifutását nem ismerhetjük, csak
latolgathatjuk, hová fejlődhetett volna, meddig tért volna vissza az 1945 után elrontott modernizációs és demokratikus fejlődés pályáján – 1947–48-ig, 1945-ig vagy ez elé? –, milyen
mértékben éledtek volna újjá benne a rendies restauráció erői, és milyen jellegű társadalmi
rendszer alapját vethette volna meg az 1956-os forradalom a totális hidegháború ellenséges
tömbökre szakadt, konfrontatív világában? (Lásd ehhez: Kende Péter: Eltékozolt forradalom?
Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2006.) Az autoritárius, fortélyos félelemre épülő, az egyéni
kezdeményezést szigorúan csak a magánszférában eltűrő Kádár-rendszerben évtizedek alatt
létrejött középosztály-konglomerátum – kell-e mondanunk? – semmivel sem volt demokratikusabb arculatú, mint történeti elődei 1918–1920-ban és 1944–45-ben, jóllehet jellegében és összetételében erősen különbözött tőlük (a felvett úri allűrök és az úri középosztály
inkorporálódott maradéka ezen vajmi keveset változtatott). Szelényi Iván jegyzi meg a kelet-európai és a magyar rendszer folyamatban lévő metamorfózisát értelmezve és ennek lehetséges kifutásait latolgatva egyik ’80-as évek közepén írt tanulmányában – a hazalátogatása
során szerzett tapasztalataival szembesítve ellenzéki barátai prognózisát –, hogy teljességgel
lehetséges Kelet-Európa számára az „1960 utáni francóista spanyol modell” (a tőké
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1994-ben, a plebejus nacionalista és úri konzervatív politikai elem integrálására képtelen MDF katasztrofális választási veresége és széthullása után

egyszer már kínálkozott politikai esély a modern, demokratikus parlamentáris jobboldal megteremtésére,245 ám ezt az esélyt a 1998 és 2002 között de
facto „második rendszerváltást” megindító Fidesz-vezetés elszalasztotta.
A kormányzásuk alatt fokozatosan kiépülő új – parlamentarizmust szűkítő,
hatalmi ágakat és médiát a kormány alá gyűrő, erősen paternalista és vezérelvű – illiberális rendszer a létező középosztály ellenállásán – döntően: egzisztenciális félelmi neurózisán – bukott el a 2002. évi választásokon. Ha nem bukik
el, akkor Magyarország már rég a leválthatatlan hatalom „stabil” illiberális
rendszerében élne, s nem a liberális demokrácia mostani „zűrzavarában”,
amely azonban korántsem a liberális demokráciából magából fakad, sőt
még csak nem is a balliberális kormányzat gyöngeségéből, tehetetlenkedéseiből, kapkodásaiból, hanem éppen a liberális demokrácia nyolc éve tartó
ostromából, abból a politikai „hideg polgárháborúból”, amelyet a 2002-es
választási veresége óta ellenzékbe szorult, magát társadalmi hálózattá, tömegmozgalommá,246 párhuzamos hatalommá szervező, ellenzéki szerepének parlamentáris betöltése helyett második, „igazi” kormányként, sőt mármár valamilyen világi egyházként viselkedő Fidesz – ez a „több-mint-párt”,
ez a „pártok fölötti” magasabb instancia, „Össznemzeti Ítélőszék”, maga
„a Nemzet”, „az Isteni Igazság Lángpallosa” – valamiféle karizmatikus felhatalmazottságra hivatkozva minden megengedhető és megengedhetetlen
eszközzel folytat a liberális demokrácia parlamentáris rendszeréhez tartozó
rend konszolidálása ellen, s amelyre sem a kormányzat, sem az atomizálódott magyar társadalom nem volt képes mind ez idáig hathatós választ adni.

sek zöld utat kapnak a gazdaságban, de a Falange politikai monopóliuma rendületlen):
„Elméletileg lehetséges az ilyen spanyol út is: a kommunista pártok szakítanak ideológiájukkal, gyakorlatias szervezetekké válnak, melyeknek célja megőrizni apparátusuk politikai
monopóliumát. Ez kapitalista restaurációhoz, antidemokratikus, akár totalitárius politikai rendszer
fennmaradásához vezethet. (Szó szerint ez történt Kínában és alighanem ilyesféle megoldás
irányában tapogatózott a Szovjetunióban ekkortájt Andropov. – Sz.Á.) Magyar ellenzéki
barátaim gyakran kissé naivan hisznek abban, hogy a polgárosodás során »elkerülhetetlen«
a demokratizálódás. Sokan nem azért támogatják a kispolgárság felemelkedését, mert támogatják a magántulajdont, hanem azért, mert úgy vélik, hogy az a demokrácia emeltyűje
lesz. Demokratikus ellenzéknek nevezik magukat. Nem biztos, hogy igazuk van. Nekem az
a benyomásom, hogy az új magyar kispolgárság tagjai inkább a burzsoá vagy tőkés, s nem a citoyen értelmében nevezhetők polgárnak. A kapitalista mohóságnak több jelét tapasztalom náluk, mint az állampolgári felelősségnek. S miért is ne? Noha a »burzsoá« és a »citoyen« történetileg összekapcsolódó jelenségek, a burzsoától a citoyenig biztosan hosszú út vezet. Elképzelhető, hogy a polgárosodás hosszú ideig
demokratizálódás nélkül megy végbe.” Szelényi Iván: A kelet-európai újosztály-stratégia távlatai és
korlátai: Az értelmiség útja az osztályhatalomhoz önkritikus felülvizsgálata (1986–1987). In: Uő: Új
osztály, állam, politika. Európa, 1990. 93 p. – Kiemelés – Sz.Á. Alighanem így is történt volna,
ha a Közép-Kelet-Európa sorsát 1945-ben eldöntő szövetséges hatalmak (mindenekelőtt a
gazdaságilag megroppant, „külső birodalmát” feladni kénytelen Szovjetunió) nem állapodnak meg a jaltai rendszer végéről és a néhai szövetségesek e megbékéléséből, pontosan úgy,
ahogy 1945-ben a szövetségesek győzelméből – Csécsy Imre szavait idézve – nem úgy pattan ki megint a demokrácia Magyarországon, „mint Pallas Athéné Zeus homlokából. Nem
született, csak lett; szerves fejlődés nélkül, vajúdás nélkül”. (Csécsy: i.m. 241 p.) Olyan is
lett, ha persze lassú tönkremenéséért, permanens válságáért ezúttal már nem lehet ilyenolyan külső erőket okolni, mint 1945 és 1948 között. (Pontosabban: lehetni lehet, mint azt
a radikális jobboldal populista összeesküvés-elméletei mutatják, csak ezekben a túlságosan
is jól ismert totalitárius fantazmákban valójában maga a demokrácia az „idegen métely”,
a „nemzetre kívülről ráerőszakolt rendszer”, a legfőbb társadalmi baj, a „nemzet végromlásának” legfőbb oka.) Mindenesetre még a ma legrosszabb politikai végkifejlet – az illiberális
demokrácia kialakulása – sem említhető egy lapon azzal a rémuralommal, ami 1948 és 1956
között Magyarországra rátelepedett. Mindenesetre az 1989-es rendszerváltás során létrejött
Harmadik Köztársaság liberális demokráciája – a jelek szerint – harmadszor is a demokratikus
magyar középosztály hiányán fog elvérezni. Az, hogy az 1989-es köztársaság és a parlamentáris
demokrácia épülete nem dőlt még össze, döntően e nem-demokratikus középosztályi képződmény inerciájának és „osztályönzésének” köszönhető. Az az ellenközéposztály ugyanis,
amelyet a Fidesz szembeállított vele, amit az állami források újraelosztásával létrehozott és
politikailag mozgósított vele szemben – az „új középosztály”, a „polgári Magyarország” –
minden volt, csak demokratikus nem. sőt a kiépülő új korporatív állammal összefonódott
érdekei még a régi középosztályt „védelmező” liberális demokráciával is szembeállították.
De a folyamat csak elhúzódott: a hideg polgárháborús zűrzavar (ezen belül egy szélsőjobboldali rendszerváltás) és a rendteremtő konzervatív vagy populista tekintélyuralom alternatívájának folyvást a demokratikus rend falára vetülő árnyéka napjainkban kétségkívül egyre
közelebb kerül ahhoz, hogy valósággá váljon.

245 Lásd ehhez: Szilágyi Ákos: Jobboldal, hol vagy? Liget, 1994. 12. szám és az ehhez kapcsolódó vitát a rá következő lapszámokban.
246 „A legradikálisabb lépések a 2002-es vesztes választási fordulót követték – írja Enyedi
Zsolt a Stein Rokkan nevéhez fűződő törésvonalmodellt az utóbbi tíz év magyar politikai
folyamataira alkalmazó kiváló elemzésében. – A párt vezére utcai rendezvények sorát és
polgári körök alapítását kezdeményezte. (…) Hónapokon belül több mint tízezer polgári
körről adtak hírt a szervezők, melyek körülbelül százötvenezer embert fogtak össze. E szám
értékét jelzi, hogy a Fidesz tagsága csupán tízezer körül volt. A polgári körök megjelenésével a jobboldal integrációjának új, társadalomcentrikus fázisa érkezett el. A polgári körök
elsőrendű célja a baloldali kormány nyomás alatt tartása tüntetésekkel és aláírásgyűjtésekkel, de nem politikai funkciókat is büszkén vállalnak: véradás, jótékonyság, a határokon
túli magyarok támogatása, kulturális események szervezése stb. A polgári körök s a hozzájuk kapcsolódó intézmények, mint például a Hír Televízió révén a baloldal és a jobboldal között egy korábbinál magasabb fokú társadalmi izoláció jött létre.” (Enyedi Zsolt:
A voluntarizmus tere. A pártok szerepe a törésvonalak kialakulásában. In: Két Magyarország?
Szerk. Gombár Csaba, Volosin Hédi. Osiris Kiadó – Korridor, 2005. 148 p.)
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Így hát a liberális demokrácia rendszere konszolidálhatatlanná vált, egyik
válságból a másikba zuhan, magukra maradt és meghasonlott hívei pedig
csalódottan vagy komor tétlenségben, olykor-olykor valamilyen „deus ex
machinában”, isteni csodában reménykedve várják a legtaglózó véget, vagy
pedig az „ameddig-lehet-addig-élj” carpe diemes, titanicos mámorában
próbálnak elfeledkezni róla, máról holnapra szökdécselve, így is, úgy is,
beletörődve az elkerülhetetlenbe, a magyar liberalizmus magyar végzetébe –
„nekünk Mohács kell!”, „megérdemeljük, ha ilyenek vagyunk”, „ha ennek
az országnak ez kell, akkor hát kapja meg!” stb. stb. – az illiberális rendszerváltás eljövetelébe.

többségének érdekével, szabadulásvágyával és spontán mozgásirányával. Szinte mindenki, aki ebben a társadalomban mozogni tudott és akart, azon volt,
hogy a rendszeren belül elérhető lehető legnagyobb szabadságot mozogja ki
a maga és saját családja, esetleg intézménye, társadalmi csoportja számára.
Ez a szabadság természetesen nem politikai szabadság volt, hiszen a politikai
szabadság követelése még a rendszerrel nyíltan szembehelyezkedő ellenzéki mozgalmakban is csupán a „határolt forradalom” távoli céljaként fogalmazódott meg. Inkább személyes szabadságot, utazási, szellemi, fogyasztási
szabadságot, vállalkozási, jövedelemszerzési szabadságot jelentett, s döntően
a privát szférára korlátozódott, bár jelen volt a gazdaság – még igen szerény és
államhoz kapcsolt – magánemberi-vállalkozói szférájában és a rendszer utolsó évtizedében a társadalom bontakozóban levő civil szférájában is. Tegyük
mindehhez hozzá, hogy a középosztályososodó – más korabeli narratívákban:
polgárosuló – magyar társadalom, amelyben egyre többeknek lett egyre több
vesztenivalójuk, kétségkívül szuverenitást, politikai és civil szabadságot, árubőséget, mozgási szabadságot óhajtott, ám többségében egyáltalán nem vágyott
a kapitalista világgazdaság kemény versenyére, ahogyan persze nem vágyott
spontán privatizációra, munkanélküliségre, éles vagyoni egyenlőtlenségekre,
az állami szociális ellátó rendszerek leépítésére vagy privatizálására sem.
A nómenklatúra radikális rotációjára, az államszocialista rendszeren belül
végrehajtott váltásra azonban legfeljebb akkor kerülhetett volna sor, ha nem
omlik össze – saját belső reformjainak dugába dőlve – nagy hirtelen a Szovjetunió, hanem legfeljebb csak meggyöngül és külpolitikájában pragmatikussá válik, de annyi ereje marad azért, hogy a kelet-európai államszocialista
rendszerek belső demokratizálását és részleges szuverenizálódását a „fin
landizálás” keretei között tartsa, esetleg a piacosított államszocializmus „kínai modellje” felé terelje, a rendszernek más rendszerrel való felváltását és
a „szovjet tömb” országainak másik világrendszerbe való politikai és katonai
betagolódását azonban képes legyen blokkolni.
A Szovjetunió összeomlásával azonban természetszerűleg okafogyottá
és értelmetlenné váltak a helyi államszocializmusok belső reformjának ös�szes mérsékelt és radikális elképzelései, szellemes és szellemtelen politikai
és szakmai tervezetei, értelmiségi utópiái, minden intézményi és személyi
hátterükkel, a nómenklatúra különféle csoportjai és a kritikus szakmai értelmiség csoportjai között szövődő kapcsolatokkal egyetemben: a plebejus
nemzeti „demokratikus szocializmus” tervezetei, az „antipolitika” liberális
erkölcsi utópiája, a civiltársadalom kiépítésének gyakorlati lépései, amelyek

A „hideg polgárháború” kezdete: az első generációs
rendszerváltók szembekerülése a létező középosztállyal
Az iskolai-műveltségi tőke első generációs képviselői akkor is szabadságjelszavakkal és demokráciakövetelésekkel legitimálták volna térfoglalásukat, ha
a rendszerváltás elmarad vagy még sokáig várat magára, csak akkor a politikai
tőke birtokosainak osztályában (a pártállamban és az adminisztratív piacon),
egyszersmind a létező középosztályban próbáltak volna gyökeret verni,
maguknak generációs helyet kihasítani, a szabadságjelszavak pedig kissé
módosultak volna: „demokratikus szocializmus”, „szuverén magyar szocializmus”, „népi szocializmus” (rosszabb esetben: „nemzeti alapra helyezett”
államszocializmus). Persze, a Kádár-kori államszocializmus feltörekvő alsó
középosztályából az oktatásba áramló, javarészt vidéki családokból érkező
első generációs értelmiségi fiatalok – a magyar társadalom etatista modernizációjának évtizedei után – eleve nem lehettek olyan módon és olyan
értelemben népiek, mint a „népi mozgalomnak” az 1930-as évek elején vagy
az 1940-es évek közepén-végén induló generációi. Már nem egészen onnan, nem egészen úgy, és nem egészen azért indultak el. De az bizonyos:
politikai érlelődésük e korai szakaszában – korántsem puszta karriervágyból,
hanem egyfajta plebejus küldetéstudattól is hajtva – arra készültek, hogy
betörjenek a késő Kádár-kori magyar társadalom középosztályába, állami
irányító elitjébe és e betörést vagy generációs lázadást a radikális reform
– a nemzeti (tehát szuverén) és demokratikus (tehát plebejus) szocializmus –
ideológiájával legitimálták.
Csoportérdekük eddig a pontig – eddig és nem tovább! – többé-kevésbé
egybeesett az államilag (és birodalmilag) gúzsba kötött magyar társadalom
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az egypártrendszerrel való közvetlen konfrontáció elkerülését célozták
(második társadalom, második nyilvánosság stb.), az „önkorlátozó” vagy
„határolt forradalomról” szőtt nemes ábrándok, az „új társadalmi szerződés” szinte már születése pillanatában elavult politikai-erkölcsi ajánlata
a diktatórikus, de nem esztelen hatalomnak az erőszakról való kölcsönös lemondás jegyében, a különféle „harmadik utas” és „negyedik utas” modellek,
egyszóval minden államszocializmus (fejlesztési diktatúra, hiánygazdaság,
redisztributív gazdaság stb.) ellen évtizedeken át „felírt” reformrecept, az
akut rendszerbajokra szakmai konzíliumokon javallt reformgyógymód,
amelyek a rendszerváltás előtt még – gondoljunk a nevezetes „monori találkozóra”247 – az absztrakt – hisz az egypártrendszer viszonyai között politikailag és eszmeileg artikulálhatatlan – rendszerellenesség közös nevezőjén
jól elfértek egymás mellett.
A rendszerváltás auktorai maguk is sokféle politikai eszmét és illúziót
kergettek, haszonélvezői számára azonban az igazi tét nem a politikai lapok
újraosztása, hanem a privatizációs javak megszerzése, a láthatatlan politikaikapcsolati tőke kiaknázása – befektetése és gazdasági tőkére konvertálása
– volt. Ebben a nyitójátszmában a feltörekvő, gyönge tőkepozíciójú első
generációsoknak nem igen osztottak lapot. A rendszerváltás alkufolyamatát
meghatározó és az anyagi forrásokat maguk között hallgatólagos vagy tárgyalásos alkufolyamatokban újrafelosztó Kádár-kori középosztály egy-két
generációval idősebb domináns csoportjainak eszük ágában sem volt újabb
éhes és mohó szájakat engedni a privatizációs tortához, de erre nem is igen
lett volna mód: a legtőkeéhesebb első generációsok hatalmi és privatizációs
étvágya sokkal nagyobb volt annál, semhogy beérték volna a macskaasztalnál

kiosztott morzsákkal. Ők maguk akartak az osztók helyzetébe kerülni, és
mindent el is követtek, hogy ez a vágyuk teljesüljön is. Bár a rendszerváltás
első lázas éveiben úgy látszott, hogy erre minden esélyük megvan, a valóság
az volt, hogy a lázasan habzó felszín alatt az új rendszer sziklavára már régen
összeállt, és csak idő kérdése, mikor emelkedik ki.
Az persze már a kezdet kezdetén gyorsan kiderült, hogy a politikai tér
meghatározó mezői – jobboldalon és baloldalon, széleken és középen –
foglaltak, az első generációsoknak tehát nem fog túl sok politikai fű teremni. Eredendően gyanakvóak és politikailag kellőképpen éleselméjűek
voltak, hogy gyorsan fölismerjék: ifjonti tisztaságuk megvesztegető bája,
újító szellemességük, a múlt visszatérni készülő ezerféle múmiája elleni
radikális fellépésük politikai vonzereje nem tarthat ki túl sokáig. Vagy beérik
a másodhegedűs, a kisegítő csapat, az utánpótlás-válogatott szerepével, ami
egyenlő lett volna azzal, hogy önálló politikai erőként megszűnnek létezni,
vagy maguk teremtenek maguknak új helyet a politikai térben.
Az állampárt összeomlása nyomán előállt politikai üresedés betöltése
a politikai tér baloldalán, vagyis a szociáldemokrata mező – az ancien
régime-mé vált szocializmus osztatlan elutasítása, a liberalizmus általános
térnyerése és persze a sietős politikai konverziók időszakában – aligha lehetett túl vonzó zsákmány az első generációs „tőkeszegények” számára,
jóllehet ez volt akkor – 1991–1992 táján – az egyetlen valóban megüresedett
politikai mező, csak az önnön árnyékává vált utódpárt megtépázott csapatai
kóvályogtak rajta új identitást keresve, s nem találva. (Hogy e megüresedett
baloldali politikai mező elfoglalásában joggal nem láttak túl nagy fantáziát
a rövid távra spekuláló első generációs fiatalok, az is igazolja, hogy az elfoglalásával próbálkozó újsütetű jobboldali és baloldali szociáldemokrata pártok
a parlamenti választásokon rendre csúfos kudarcot vallottak, az utódpárt
visszaerősödésével pedig teljesen kitűntek a politikai képből.) A baloldali politikai mező egy időre úgyszólván vesztegzár alá került. sőt mintha
egyenesen rezervátumnak tekintették volna, amelyet kifejezetten a kihalófélben lévő szocialistáknak tartanak fenn, ahogy a régi rendszer mozgalmi
szobrainak alakítottak ki a város szélén szoborparkot. De csak pár évnek
kellett eltelnie a rendszerváltó új pártok vigasztalan koalíciós kormányzása
jegyében és az elhagyott mező egyszeriben virágzásnak és növekedésnek
indult: a politikában összezsugorodott kis utódpárt a következő választáson
újra politikai óriásként indulhatott el és abszolút többséget szerezhetett
a parlamentben.

247 Lásd ehhez: A Monori Tanácskozás. 1956-os Intézet, 2005. Lásd még Szabó Miklós
– meglehet, kissé rosszhiszemű és leszűkítő – értelmezését arról, mi is hozta össze egy
történelmi pillanatra a két ellenzéki irányzatot, a nemzeti és a demokratikus oppozíciót
1985 nyarán Monoron, ahol közös konferenciát tartottak: „A monori találkozó azért jött
létre, mert a nemzeti ellenzék hosszabb ideje zajló harcot folytatott egy kezében lévő kéthetenként megjelenő folyóiratért. Ez a rendszerváltáskor megindult Hitel volt. A rendszer
makacsul elzárkózott, hogy megtegye az első lépést a politikai pluralizmus felé azzal, hogy
egy vele nem ellenséges, de semmiképpen sem azonos irányzatnak saját lapot adjon. Monor
azt jelentette a nemzetiek számára a Hitel-kampány forgatókönyvében, hogy meg akarták
zsarolni Aczélékat a Beszélő körével való lepaktálás szörnyű lehetőségével. Az akció kudarcot
vallott. A Kádár-rendszer Monor hatására nem megijedt, hanem »bekeményített« a népiekkel szemben (is). Ez megpecsételte az együttműködés további sorsát.” (Szabó Miklós:
A lakitelki gondolat. In: Uő: Múmiák öröksége. Új Mandátum, 1995. 285. p.)
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Amit a rendszerváltás kezdetén az első generációsok ifjúsági pártja egyáltalán megcélozhatott, a liberális és a nemzeti politikai mező foglaltak voltak:
mindkettőt a létező középosztály politikai pártjai foglalták el. Előbbit a – régi
rendszer abszurd kötöttségeivel szemben érzületileg liberális társadalom nagy
részének rokonszenvétől kísérve – nagy párttá növekedett SZDSZ, utóbbit
pedig ellenlábasa – az 1994-es összeomlásáig a „nemzeti oldalt” integrálni
próbáló – másik nagy párt – az MDF. A Fidesz számára bármelyik meghatározó politikai mező elfoglalásának előfeltétele az volt, hogy az illető mezőről
eltűnjön vagy összezsugorodjon rajta az uralkodó középosztályi párt. Persze,
maguknak a mezőknek a nagysága és belső megoszlása a különféle politikai
erők között szüntelenül változott és azóta is változik. Az az ambiciózus,
dinamikus párt, amelyik a főhatalomnál nem éri be kevesebbel és abban
a helyzetben van, hogy még választhat is a mezők között, nyilván nem fog
elindulni egy népszerűtlen, zsugorodóban levő politikai mező irányába.
A hatalomszerzés logikája felől nézve tehát tökéletesen érthető volt, hogy
amiként a Fidesz 1989–1991-ben nem a zsugorodó baloldali szociáldemokrata mező felé indult el, úgy 1993–1994-ben nem az elkerülhetetlenül
zsugorodni kezdő liberális mezőt szemelte ki a maga számára, hanem a lényegében megüresedett, ám elég nagy és elég perspektivikus nemzeti mezőt
célozta meg. A liberális mező ugyanis 1993–1994-től kezd el gyors ütemben zsugorodni, a liberális választói bázis pedig ettől kezdődően szűkül le
5-10%-ra, míg a változatlanul széles és – főként – tovább szélesíthető nemzeti mező ettől kezdve „gazdátlan”. A Fidesz politikai számítása – a hatalmi
aspiráció sikeressége felől nézve – kétségkívül bevált. A nehézséget nem is
magának a politikai mezőnek az elfoglalása jelentette, hanem az, hogyan
hódíthatnák meg az „iskolai-műveltségi tőke” első generációs birtokosai
a Kádár-korszak létező középosztályát, amelynek ereje az örökölt kulturális,
politikai és gazdasági tőkén nyugodott és törhetetlennek látszott.
1990 és 1994 között már nem politikai eszmék képviselői, hanem valóságos középosztályi csoportok között indult meg a kemény érdekharc – privatizálható állami tulajdonért, állami ingatlanokért, állami támogatásokért, állami
megrendelésekért, állami-kormányzati-önkormányzati helyekért, ahonnan
osztogatni és fosztogatni lehet (sőt néha kell is!). Az új, zsákmányszerzésen
alapuló politikai rendszerben egy-egy politikus hatalmi súlya és befolyása
(politikai tőkéjének nagysága) végső soron attól függött, mekkora állami forrás, milyen „adminisztratív készletek” fölött rendelkezett és ebből mekkora
klientúrát tudott kiépíteni és fenntartani. Innen nézve közömbös, hogy az új

rendszerben sokan – különösen eleinte és különösen értelmiségi körökből –
legtöbbször merő idealizmusból, a politikai közösség szolgálatának eszméjétől
vezettetve, a rendszerváltás ügyének végigvitele szándékával vállaltak politikai posztokat pártokban, kormányokban, államapparátusban, parlamentben,
közömbös, hiszen mihelyt elfoglalták új helyeiket a hatalomban, válaszút
elé kerültek: vagy igazi pártpolitikusokká váltak, megtanultak a hatalom diabolikus eszközével élni, feladták erkölcsi és szellemi integritásukat, belebocsátkoztak a legalávalóbb hatalmi játszmákba és privatizációs adok-kapokba
is, korrumpáltak és korrumpálódtak, vagy ha erre képtelenek voltak, ha ezt
személyes becsületérzésükkel összeegyeztethetetlennek érezték, ha nem
engedtek a korrupciós csábításnak, vagy ha egész egyszerűen ügyetlen játékosoknak bizonyultak, akkor igen gyorsan kivetette őket magából a politika
háborgó gyomra, és sebeiket nyalogatva húzódhattak vissza elhagyott régi
szakmájuk vagy privát szférájuk asilumába.
Az állami tulajdon (első körben főleg az ipari nagyvállalatok, a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és a bankok) szétcsipegetésének avagy
egészben való lenyelésének (a „spontán privatizációnak”) legitimációs ideológiája a liberalizmus volt – a neoliberalizmustól a konzervatív liberalizmuson
és szociálliberalizmuson át a nemzeti liberalizmusig. A tőkepozíciók és
érdekek világa felől nézve azonban a liberális ideológia legitimálta spontán
és nem-spontán privatizáció tényleges – gyakran a kriminalitás, de legalábbis
a morális jóérzés határát súroló – ügyletei három eltérő eredetű, politikai és
gazdasági súlyú, de a kádárkori establishmentbe valamilyen mértékig egyaránt
inkorporálódott középosztályi csoport hallgatólagos kompromisszumán és
tényleges alkuján nyugodott. Ez az alku nemcsak az egyezményes rendszerváltás feltételeinek politikai-jogi szabályozására terjedt ki, hanem a tulajdonszerzés útjainak-módjainak meghatározására és legalizálására is és magában
foglalta a középosztályi csoportoknak különösen kedvező privatizációs törvények kilobbizását éppúgy, mint az egymás korrupciógyanús ügyletei, sötét
politikai múltja fölötti kölcsönös szemet hunyást, a „kéz kezet most” régi
képletét is.
Természetesen a feltörekvő első generációs fiatal értelmiségiek laza
– hasonló szociális és generációs elhelyezkedésükből fakadó, ám épp ezért
elmúlásra ítélt – politikai szövetsége a tőkepozíciók megoszlása szempontjából kezdettôl fogva nem volt és nem is lehetett teljesen homogén. Sok
mindent elfedett a fiatalság diszkrét bája, az életkori vitalitás felhajtó ereje,
a megkötő tapasztalatok hiánya, és nem utolsósorban a minden mélyreható
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változáshoz szükséges társadalmi felejtés, ami a mindenkori fiatal nemzedék – az
új kultúrahordozók – „belépésében” és az idősebb nemzedékek – a régi kultúrahordozók – „kiesésében” valósul meg a társadalmi életfolyamatban.248
A fideszes politikai mozgalom magvát – szociológiailag nézve – a kései Kádár-korszak középosztályának anyagilag talán leggyorsabban gyarapodó és
legdinamikusabban felemelkedő rétegéből – a vidéki Magyarország tehetős
családjaiból – kikerült fiatalok alkották. (Különösen azokra a vidéki, gyakran kétlaki – falusi-kisvárosi – családokra gondolok itt, amelyek kemény
munkával és némi ügyességgel sikeresen aknázták ki a közvetlenül piacra
termelő háztáji gazdaságokban rejlő jövedelemszerző képességet, miközben
az állami-szövetkezeti szektorban, az agráripari komplexumban is keresettel
rendelkeztek, vagy vezetői, funkcionáriusi állásokból húztak jövedelmeket,
és lendületes gazdagodásukkal, növekvő fogyasztói igényszintükkel együtt
nőtt meg társadalmi ambíciójuk is: mindent megtettek gyermekeik további
felemelkedéséért, márpedig „fölfelé” szinte kizárólag az „iskolai-képzési
tőke”, vagyis az egyetemi diploma megszerzésén át vezetett akkoriban az
út.A politika eredeti tôke felhalmozásának korszaka már lezárult.)
Azok a fiatalok, akik nem ebből a dinamikusan felemelkedő vidéki középosztályból érkeztek és csapódtak a középiskolában és az egyetemen a formálódó fiatal csapathoz, döntően abban különböztek tőlük, hogy nem első
generációs értelmiségiek voltak, tehát rendelkeztek több-kevesebb örökölt

kulturális tőkével, ami kezdettől fogva megmutatkozott a habituális különbségekben. Sokkal kevésbé komoly, sokkal játékosabb volt a viszonyuk
a politikához; sokkal kevésbé voltak mindenre elszánva; sokkal kevésbé
hajlottak egy „dupla vagy semmi”-típusú játékra; sokkal kevésbé voltak
engesztelhetetlen radikálisok a lázadásban; sokkal inkább voltak óvatos
duhajok, rugalmas és kompromisszumokra kész tárgyalópartnerek, mint
merész blöffölők, mint kópék és kalandorok, tricksterek. Hosszabb távon
nem is maradhattak meg az első generációs kulturális tőketulajdonosok
nemzedéki pártjává vált Fideszben. Pontosabban: csak a gyöngébb vagy
lágyabb karakterek maradhattak meg, akiknek „politikai libidója” teljesen
kielégült abban, ha az erősebbekkel azonosíthatták magukat, nem vettek
részt semmiféle hatalmi harcban, viszont készek voltak bármilyen szerepet
eljátszani és szolgai módon alávetni magukat az első generációsok hamar
megcsontosodott hatalmának: a „belső pártnak”. Az, hogy magukhoz ragadják a vezetést – az olykor kiéleződni látszó személyi rivalizálások ellenére
–, elszigeltségük mellett és az örökletes tőketulajdonosokra jellemző kockázatkerülő attitűd miatt, komolyan föl sem merülhetett. A leválthatatlan
hatalom szindrómája először a Fideszen belül formálódott ki, de az örökletes kulturális tőke letéteményeseinek politikai képzelőereje – a mindinkább
„elvezéresedő”, nem-demokratikus pártban – megtorpant a procedurális
demokrácia – akkor már rég nem érvényesülő – játékszabályainak határán. Hiszen csak puccsal próbálkozhattak volna, ami nemcsak elvileg, de
alkatilag is idegen volt tőlük, arról nem is beszélve, hogy nem kellett túl
nagy politikai bölcsesség annak belátásához: egy efféle „palotaforradalom”
a párt vezetésében már nem állíthat meg semmit: a vezetést esetleg még
meg lehet szerezni, de a pártot már nem, mert a párt ez esetben szépen
kivonul alóluk, esetleg szétesik és más helyen, más alakban áll össze a régi
vezetés alatt. Ezért aztán nem túl heves hatalmi harcban gyors ütemben
adták fel pozícióikat a vezetésben, majd, mivel a párt irányváltásának távoli
reménye is elveszett számukra, végül kivonultak a pártból és vagy teljesen
elfordultak a politikától vagy abba a pártba léptek át, amelybe – habitusuk,
észjárásuk, egyszóval: örökletes kulturális tőkéjük szerint – eleve inkább
tartoztak: a középnemzedék liberális pártjába, az immár egyetlen liberális
pártba, amely 1994 után a létező magyar középosztály egyik pártja – a kisebbik,
ám a szocialista baloldal kormányzóképessége szempontjából kulcsszerepet
játszó pártja – lett.
Hasonlóképpen „tisztult meg” és vált a kulturális tőkepozíciók szem-

248 Mint Mannheim Károly írja A nemzedéki probléma című alapvető tanulmányában: „a mi
társadalmi életünkben az új emberek állandó belépésének ténye egyenesen olyasminek
fogható fel, mint ami ellensúlyozza az egyéni tudatok parcialitásának tényét. Igaz, hogy új
emberek új fellépése minduntalan megrendíti a felhalmozott javakat, de öntudatlanul is
megvalósítja a szükséges új szelekciót, a meglevő revízióját, megtanít arra, hogy elfelejtsük
mindazt, ami nem használható többé, hogy vágyódjunk mindarra, amit még nem vívtunk
ki. (…) A társadalmi történésben a régebbi nemzedékek kihalása a szükséges felejtést szolgálja. Társadalmunk továbbéléséhez a társadalmi emlékezetre, a felejtésre és az újrakezdődő cselekvésre egyaránt szükség van.” (Karl Mannheim: A nemzedéki probléma. In: Ifjúságszociológia.
Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969. 56–57. p. – Kiemelés – Sz.Á.) Lásd a rendszerváltás
nemzedéki problematikájához: Dessewffy Tibor: Se rokona, se ismerőse avagy a generáció-fogalom hasznáról és káráról. Beszélő, 1997. 2. szám, 28–32 p.; A harmadik nemzedék. (Babarczy
Eszter beszélgetése arról, van-e 1989-es nemzedék Földváry Gáborral, Korvin Ádámmal a
Budapesti Közgazdasági Egyetem Széchenyi Szakkollégiumának tagjaival és Rogán Antallal,
a Szakkollégium nevelőtanárával). Beszélő, 1997. 2. szám, 33-47 p.; Szilágyi Ákos: Az utolsó
nemzedék 1–2. 2000, 1998. 1, 2. szám; ragyogó összehasonlító karakterológiai elemzését adja
az egymást követő magyar generációknak (1945-ös, 1956-os, 1968-as, 1989-es) legújabb
könyve A Felnőtt Társadalom vége? című fejezetében Lengyel László (Lengyel László: A halál
kilovagolt Magyarországról. Corvina, 2008. 193–218. p.)
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pontjából többé-kevésbé homogénné a Fidesz-vezetés is, csak itt a politikai
mozgás a másik pólus felé – mondjuk talán így: a „liberális balközéptől”
a nem-liberális jobbközép, majd a nemzeti populizmus felé – mutatott.
Az új Fidesz a Kádár-kori középosztálynak azokat a – javarészt első generációs, gyöngébb tőkepozíciójú, különféle okokból hátrányt szenvedett, a rendszerváltással elégedetlen – csoportjait kezdte fölszívni magába
és választói bázisába, amelyek vagy eleve rosszul szervültek-szervilisültek
a létező középosztályhoz, vagy a rendszerváltás során potyogtak ki belőle,
mert – mondjuk – privatizáció, közbeszerzési pályázatok kiírása, állami támogatások osztogatása idején rossz helyen álltak, mert „elügyetlenkedték
a dolgot”, mert nem volt elegendő kapcsolati tőkéjük, egyszóval – a létező
középosztály más csoportjaihoz képest – nem jártak jól vagy legalábbis azt
hitték, hogy nekik jobban kellett volna járniuk, hogy ők igazán megérdemeltek volna némi kárpótlást, jóvátételt, juttatást, jutalmat (ellentétben
a rendszerváltás méltatlan, önző, köpenyegforgató „nyerteseivel”), vagyis
hogy őket becsapták: orruk elől loptak el minden lopnivalót.

az „úri középosztály”, amely az 1960-as évek végétől kezdődően maga is
részben a politikai tőke közvetlen vagy közvetett birtokosa lett különféle
állami posztok, szakmai hivatalok betöltése révén; részben saját örökletes
kulturális tőkéjéből élt, akár abban a formában, hogy szaktudását, kapcsolatait kisvállalkozásokban kamatoztatta, akár abban, hogy különféle magas
szakmai képzettséget követelő pályákon, műszaki, jogi, orvosi, egyetemi
állásokban csinált kisebb-nagyobb karriert. Mindhárom – az elkerülhetetlen
„osztályonbelüli érintkezésnek” köszönhetően egymással családi kapcsolatok révén is többé-kevésbé összefonódott – csoport leszármazottai összehasonlíthatatlanul előnyösebb helyzetben voltak, mint az új első generációs
„népi” (különösen vidékről induló) értelmiségiek, frissen szerzett iskolaiműveltségi és szerény kapcsolati tőkéjükkel.
Az 1945–1956 között forradalmi elit-csere útján hatalomra került és
a politikai tőkét monopolizáló, javarészt képzetlen első generációsokból
álló nómenklatúra-középosztály számára az „úri középosztály” az 1960-as
évek közepétől-végétől felgyorsuló, de persze így is csak részleges betagozódása az államszocialista establishmentbe egyfelől kulturális és szakmai
tőkefelvételt jelentett, másfelől a Kádár-rendszer további konszolidációját
legitimációs bázisának kiszélesítésével („aki nincs ellenünk, velünk van”),
harmadfelől pedig az elnyomókat is nyomó (vagy nyomasztó) diktatúra
„bársonyossá”, a hatalomgyakorlás „összekacsintóssá” válását. E kulturális
és szakmai tőkefelvétel nélkül, a nagypolgári és többgenerációs értelmiségi
családok, az úri középosztály „örökletes kulturális tőkéjének” legalább
részleges legalizálása és a rendszer működtetésébe való bevonása nélkül
soha nem jött volna létre a hidegháborús Nyugat és Kelet között ide-oda
lendülő újfajta „kompország”, a piacgazdaság Kharübdisze és a tervgazdaság Szküllája között evickélő „felvilágosult pártállam” reformista modellje
(vagy legalábbis egy ilyen modell reklámképe).
A rendszer konszolidációjának éppen ez a különös, heterogén középosztályi képződmény lett a letéteményese. Mind többen lettek ugyanis
a társadalomban „fent” is és „lent” is, akik már nemcsak láncaikat veszíthették a – politikai lojalitásért anyagi előnyökkel és gazdasági engedményekkel fizető
– rendszer esetleges összeomlása vagy diktatórikus felgöngyölítése esetén.
Egyre többen váltak érdekeltté a rendszer politikai konszolidációjában és
a konszolidált viszonyok (egyben tehát a rendszer), a társadalmi stabilitás és a politikai állóvíz fennmaradásában. Ez a Kádár-kori középosztályi
konglomerátum – különösen a középnemzedék szintjén – a marginális

Az „úri középosztály” inkorporálódása a Kádár-rendszerbe
A posztkádári társadalomból három meghatározó középosztályi formáció
emelkedett ki: 1. a politikai tőke monopóliumán és mozgalmi kapcsolati tőkén kívül – a gyorstalpaló tanfolyamokon, szemináriumokon, később már
„marxista–leninista” esti egyetemeken összeszedett szerény, inkább szakmai-politikai előmenetelt, hivatalos presztízst biztosító, mint igazi tudást
adó képzési tőkét nem számítva – mással nem rendelkező pártállami bürokrácia, az úgynevezett nómenklatúra szociálisan alulról jött első generációsai;
2. az örökletes kulturális tőke régi és új birtokosai, akár az új hatalom mellett
kötelezték el magukat (például akik nagypolgári családból, „osztályukat”
megtagadva, mint egészen fiatal emberek kerültek az illegális kommunista
mozgalomba és lettek 1945 után az állampárt vezető funkcionáriusai vagy
elkötelezett vezető értelmiségiek), akár a hatalommal szemben (gyakran
az előbbiek leszármazottai, akik „hatalomvédte bensőségben” lázadtak
„megalkuvó”, „korrumpálódott” funkcionárius szüleik ellen, kezdetben
radikális balról, később pedig visszatérve a szülők által ideológiailag megtagadott nagyszülôk habituálisan – életstílusban, lakhelyben, szokásokban,
műveltségben szinte változatlanul fennmaradt, megôrzött és továbbörökített nagypolgári vagy polgári értelmiségi hagyományhoz); és végül 3. maga
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„demokratikus ellenzék” renitens akcióit aggodalommal vegyes gyanakvással, sőt nyílt ellenszenvvel nézte. De nem azért, mintha különösebb
politikai rokonszenv fűzte volna a rendszerhez, hanem mert keservesen
kiharcolt, kialkudott modus vivendijét, nyugalmát, gyarapodását, előmenetelét féltette a teljesen értelmetlennek ítélt konfrontációktól, a status quo
felborulásával fenyegető lázongástól, a megszelídült, barlangjába visszavonult, de nemrég még vérengző állam-fenevad provokálásától. E Kádár-kori
középosztály életbölcsessége azon a tapasztalaton nyugodott, hogy – amíg
a szuperhatalmak világpolitikai erőegyensúlyán nyugvó jaltai békerendszer
fennáll, márpedig ezen csak valamilyen katasztrófa vagy a világ uralkodó
hatalmainak akarata változtathatna –, addig mindenféle radikális, a rendszert
megrázó mozgás csakis instabilitáshoz, az instabilitás pedig a „keményvonalasok” megerősödéséhez, az engedményként adagolt vagy kiharcolt
szabadságok visszavonásához, végső esetben pedig a diktatórikus rendszer
visszaerősödéséhez vezethet.
De bár a dzsentroid „úri középosztály” habituálisan – ízlésben, szoká
sokban, életvitelben – mindinkább magához hasonította a tegnapi kulturális
nincstelenekből kiemelkedett pártállami nómenklatúrát, igencsak vonakodva
épült be a rendszerbe, inkább csak színlelte az összetartozást, belül pedig változatlanul lenézte, ha ugyan nem gyűlölte azokat, akik miatt erre a megalázó
szerepjátékra kényszerült a karrier, a boldogulás – ilyen-olyan kinevezések,
külföldi utak, jutalmak – kedvéért. (Ez a szerepjáték esetenként odáig ment,
hogy az „úri középosztály” megtört, megfélemlített vagy pedig – különösen
a háború után született nemzedékben – karrierista, jellemtelen, cinikus képviselői nemhogy a pártba hajlandók voltak belépni, de még a titkos ügynöki
szerepet is elvállalták.)
Az „úri-középosztálynak” a kádárista establishmentbe inkorporálódott
tagjai a Muszájra – e legnagyobb úrra – mutogatva, egyfajta kettős életet
éltek: egy saját életet „övéik” körében, a régi középosztály romjain fennmaradt családi-rokoni-szomszédsági életvilágokban; és egy másik életet a nyilvános világban, a hivatalosság berkeiben, intézményekben, munkahelyeken,
államban és pártban. Attól függően, milyen mélyen inkorporálódtak az „úri
középosztály” tagjai (különösen a háború alatt vagy közvetlenül utána született és karrierre éhes fiatal nemzedékben) a Kádár-kori pártállami elitbe
és értelmiségi középosztályba (állami szakigazgatási bürokrácia, pártkarrier,
párttagság, esetleg titkosszolgálati tevékenységgel megtoldva, szakmai értelmiségi – technikai és tudományos – kutatóintézeti, egyetemi stb. karrier),

alakult egyéni életpályájuk, esetleges politikai választásaik, szakmai karrierjük, főképpen pedig anyagi helyzetük a rendszerváltást követő évtizedekben.
(Még egyszer hangsúlyozni kívánom: a régi „úri középosztály” többségében
itthon maradt, sok megpróbáltatáson átment, de egzisztenciálisan végül
is elég jól boldoguló maradékáról beszélek, különösképpen azokról, akik
és akiknek utódai változatos utakon és módokon – a rendszerhez lojális,
esetleg politikailag közömbös szakember távolságtartásával vagy a személyes
integritás feladásáig menő törtető karrierizmussal – többé-kevésbé sikeresen
integrálódtak a Kádár-kori establishmentbe, jóllehet habituálisan – finomabb
vagy durvább formában – bizonyos távolságtartással éreztették „kultúrfölényüket” az új establishment „képzetlen-tudatlan”, „kifinomulatlan”, „más
nyelven beszélő”, az ő szemükben „bugris” első generációs politikai elitjével
szemben. Ennek ellenére frusztrálta őket, hogy kissé mindig megbízhatatlan, gyanús idegeneknek tekintik őket a pártállami belső világban, amire
aztán titkolt fölényérzettel és megvetéssel vagy túlbuzgó szolgalelkűséggel
és önmegalázkodással reagáltak.)
Minél mélyebben „épült bele” a néhai középosztály valamely tagja
a Kádár-kor nómenklatúrás középosztályi konglomerátumába,249 annál
249 Az „úrinak” nevezett középosztálynak a Kádár-kori establishmentbe való gyorsuló
integrálódását jól mutatja politikai és gazdasági helyezkedésének módja és iránya a rendszerváltozás évtizedében. Elég csak futó pillantást vetni a parlamenti pártokra, hogy megállapíthassuk: a 2002 nyarán felállt és 2004 őszén megbukott Medgyessy-kormányban
(MSZP–SZDSZ koalícióban) habituális értelemben ugyanaz az „úri középosztályi” elem
dominált, mint az MDF-ben. Nyilvánvaló, hogy habituális tekintetben Dávid Ibolya
közelebb áll Medgyessy Péterhez és Bárándy Péterhez, mint Orbán Viktorhoz, a szocialisták akkori kormányfője és igazságügy-minisztere pedig közelebb Dávid Ibolyához, Martonyi Jánoshoz, Pokorny Zoltánhoz, mint – mondjuk – Horn Gyulához, aki
viszont habituálisan sokkal közelebb van Orbán Viktorhoz és Gyurcsány Ferenchez,
mint Medgyessy Péterhez. E közelség-távolság persze önmagában egyik politikust sem
minősíti, nem jelenti azt, hogy személyük és személyes teljesítményük e habituális rokonság okán „közös nevezőre” hozható, vagy hogy társadalmi tőkepozíciójukból önmagában
levezethető lenne politikai választásuk és cselekvésük. Mint minden társadalomtipológiai
megközelítésnek, a tőkepozíciókhoz kötött habituális karakterjegyek csoportosításának
is megvan a buktatója. Nem tudom, sikerül-e elkerülnöm ezt a buktatót, mindenesetre
szeretném elkerülni. Ezért is jelzem most, hogy nem kívánok a tőkepozícióból, a szociális meghatározottságokból valamiféle társadalmi fátumot fabrikálni, amely az egyének
sorsát irányítja és meghatározza. Nem a személyek besorolására, azaz megfejtésére, leleplezésre, az eleven személy szabadságának cáfolatára törekszem, hanem a rendszerváltozás
társadalmi folyamatainak, a társadalmi osztottságok kialakulásának, a társadalmi szerepek
logikájának megértésére és gondolati feltárására, melyekkel szemben a konkrét személy
mindig szabad és e szabadsága révén döntéseiért felelős marad: bármikor felmondhatja,
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nyilvánvalóbb volt, hogy kapcsolati tőkéjét a rendszerváltás időszakában
szintén ebben a körben fogja kamatoztatni: mindenekelőtt a privatizációs folyamatban, a gazdasági és szakpolitikai pozíciók megszerzésében, de
olykor nyílt pártpolitikai szerepvállalásban is – az utódpártban vagy az új
pártok valamelyikében. S megfordítva: minél kisebb mértékű és minél
felszínesebb volt az „úri középosztály” egy-egy tagjának egyéni és családi
„betagolódása” a Kádár-kori középosztályba, minél inkább csak a rendszerváltó politikai erőktől, az új állami elosztóktól remélhette tőkepozícióinak
jelentős javulását (visszaszerzését vagy új, erős tőkepozíció kivívását), annál
inkább hasonult el a létező középosztálytól, hogy – mintegy „visszatalálva” két
világháború közötti önmagához –, visszaszerezze régi kasztos identitását,
magára öltse régi kasztos habitusát, rejtőzködés és színlelés nélkül jelenjen
meg a nyilvános világban, bár ez akkor már ugyancsak szerepjátéknak hatott,
külsőségeiben annyira anakronisztikus volt.
Ez volt az egyetlen időszak, amikor az úgynevezett kárpótlási törvény és
a frissen szerzett kapcsolati tőke révén a régi „keresztény középosztály” (az
„úri középosztály”, a vidéki kisvárosi értelmiség, a módos parasztság, a városi
iparosréteg) tagjai és leszármazottai valóban visszanyertek valamit egykori
gazdasági és szimbolikus hatalmukból, befolyásukból, habár ez elenyésző
volt ahhoz a hatalomhoz (tőkepozícióhoz) képest, amellyel a politikában
átmenetileg vesztesnek bizonyuló Kádár-kori középosztály a gazdaságban és
a kultúrában rendelkezett, s amelyet gyorsan és leleményesen ki is aknázott
aztán a maga javára. (Az úri középosztály frissen, bár szerény mértékben
visszavagyonosodott tagjainak politikai tőkéje rövid úton elolvadt, és még
frissen szerzett tőkéjüket is a legritkább esetben voltak képesek megtartani, kamatoztatni, jól befektetni, megsokszorozni. Kivételeket persze ebben
a rétegben is találunk, de az „úri középosztály” e kivételesen sikeres tagjai
szinte egytől-egyig a Kádár-kori establishment-hez fűződő meglehetősen
bensőséges kapcsolataik és az új államban betöltött politikai posztjaik révén
szerezték vagyonukat.)

Az ellopott párt

250 Sajnálatos módon a hangot – meglehet, nem mérve fel teljesen metaforái antiszemita politikai konnotációját és „a magyar zsidósághoz” címzett politikai intésének végzetes,
a magyar progressziót megint kettészakító, az épp újrainduló „népi-urbánus” párbeszédet
egyszeriben elvágó, még a korábbi személyes baráti kapcsolatokat is feldúló következményeit – az a Csoóri Sándor adta meg 1990-ben a Hitelben megjelent Nappali hold című
esszé-naplójával, akitől pedig ez a fajta hangütés és politikai problémák származási alapon
való nyilvános tárgyalása addig idegen volt. Jóllehet korábbi esszéiben sem találunk egyetlen sort sem, amelyben a magyar zsidóság fizikai megsemmisítését nemzeti katasztrófaként,
Magyarországot és a magyarságot ért tragédiaként értelmezte volna (de hát kinél találunk ilyen
sorokat?), kétségtelen, hogy azok közé a „népiek” közé tartozott, akik e téren – Bibó szellemében – keresték és találták meg a nemzet önmagával való megbékélésének, a párbeszédnek és
együttcselekvésnek az útját olyan nagyszerű kortársakkal, mint például Levendel László, Orbán Ottó, Konrád György, akiknek ez az írás mindenféle baráti kapcsolat, párbeszéd, közös
gondolkodás végét, az ország számára pedig – visszatekintve most már így látszik – a hírhedt
„kultúrharc”, majd a „hideg polgárháború” kezdetét jelentette – „idegenszívű” liberálisok
és „nép-nemzeti gerincű” nemzetiek, „megszálló idegenek” és „leigázott magyarok”, egyszóval a „nem-nemzet” és a „nemzet” között, vagyis a visszaesést abba a verembe, amelyből
1919–1920 óta hiába próbál kivergődni Magyarország. (Lásd ehhez Csoóri Sándor: Nappali
hoLásd Püski, 1991.) Lásd továbbá az MDF-es „alapító atyák” további radikalizálódásának és
a pártjukat „elcsenő” vagy konzervatív szellemben átalakító „úri középosztállyal” való konfrontációinak más dokumentumait: Bíró Zoltán: Elhervadt forradalom. Püski, 1993.; Csurka
István: Minden, ami van – Politikai írások és beszédek gyűjteménye 1979–1998. 1–3. kötet, Püski,
1998.; Csurka István: Tízből tíz. Néhány gondolat plazákról, szálláscsinálókról, Magyarország megszállásáról. Magyar Fórum, 2001.

széttörheti e szociális tipológia „eleve elrendelését”. A személy mint személy cáfolhatatlan marad. A társadalomtipológiai vagy strukturális megközelítés a politikai szereplőkről
mint személyekről édeskeveset mond.

251 Szabó Ivánnak, az „úri középosztály” egyik Antallhoz közel álló reprezentánsának,
az MDF-kormányzat alatt a párt egyik kulcsemberének elhíresült politikai kiszólása,
amely világosan jelezte, hol húzódik a párton belül – az „úri nacionalista” világnézeti
közösséget is megtörő – a politikai beállítottságokat is elhatároló kulturális-habituális törésvonal. A konzervativizmus-radikalizmus ellentéte az „úri” és „plebejus” habitus formális
ellentéteként a politikai viselkedési és gondolkodási módokban jutott kifejezésre, egyebek mellett a „plebejusok” azóta sem szűnő forradalmat hiányoló panaszaiban és forradalomra készülődő dózsás fogadkozásaiban és számonkéréseiben, melyekre egykor Antall
József elhíresült „bon mot”-ja volt a csattanós „úri” válasz: „tetszettek volna forradalmat

A hagyományos magyar „úri középosztálynak” egyetlen autochton pártja
az MDF lett, de csak azt követően, hogy az „örökletes kulturális tőke” e
középosztályi csoportjának egyik kiemelkedő és jellegzetes reprezentánsa, Antall József és politikai kísérete „ellopta” a Lakitelken zászlót bontó
és eredetileg „harmadik utas” vagy „saját utas” plebejus-demokrata, majd
egy-egy képviselőjében mindinkább a – politikai antiszemitizmussal eljegyzett250 – nemzeti radikalizmus útjára lépő értelmiségtől, utóbb pedig az
így „megszerzett” pártot – legalábbis részben – a „borzalmas tagságtól”251
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is megszabadította. Az MDF közepesen nagy, majd kis párttá zsugorodásának
története egyben szociális-kulturális, habituális homogenizálódásának története is. Egy
konzervatív eszmeiségű, mérsékelten nacionalista – kereszténydemokrata
vagy keresztényszocialista beállítódású – demokratikus jobboldali politikai
formáció Magyarországon csak akkor válhatott volna néppárttá, a mindenkori
baloldali nagypárt váltópártjává, ha nem a „múmiák örökségével”252 próbálja
meghódítani a magyar középrétegeket, ha képes – a sztárolt pártvezér populista karizmájával, a biztos kormányzati hatalom pozíciójából kiépített
széles klientúrával, a politikai és gazdasági zsákmányszerzőknek odavetett
dús koncokkal, a folyamatos létbizonytalanságtól reszkető középosztályi
rétegek állami megsegítésével – egyre újabb társadalmi csoportok meghódítására, vagyis ha képes egy új középosztály megteremtésére, arra, amivel
a liberális balközépről jobb felé elindult és végül a nemzeti populizmusnál

kikötött Fidesz próbálkozott meg 1998 után, nem is sikertelenül. (Az MDF
első generációs nemzeti liberális ifjai 1993 után a Fideszhez csapódtak, míg az
etnicista, antiszemita húrokat pengető nemzeti radikalizmus megszállottjai,
a „magyar utas”, „külön utas”, új „rendszerváltást”, az „idegenszívűekkel
való leszámolást”, „nemzeti forradalmat” követelő népnemzetiek a MIÉP-et
szakították ki a széteső pártból.)
A „lopás” szót természetesen metaforikusan értelemben használom, úgy,
ahogyan a futballnyelv használja a labdaszerzésre, amikor egy játékos ügyes
mozdulattal „ellopja ellenfelétől” vagy „lelopja ellenfele lábáról” a labdát.
Kívülről nézve persze, az egyik játékos virtuóz ügyessége, a másik játékos
ügyetlenségének, a „labda ellopása” a „labda eladásának” felel meg. Végső
soron így történt ez az MDF esetében is: 1989–1990-ben a súlyos kulturális
tőkehiányban szenvedő „népiek” – a lakitelki alapítók – nem politikai szövetséget kötöttek az „úri középosztály” egyik ismert, nagy tekintélyű konzervatív
politikai reprezentánsával, hanem külső forrásból kulturális és politikai tőkét –
úgyszólván gyorssegélyt – vettek föl: Antall Józsefet azért emelték be rövid úton
az MDF vezetésébe, hogy feje legyen egy fej nélküli pártnak. (Pontosabban
talán egy olyan pártnak, amelynek részben túl sok feje volt, és közöttük túl sok
kótyagos feje, mint egyébként minden alulról szerveződő, spontán politikai
mozgalomban eleinte; másfelől nem volt igazi politikai feje vagy legalábbis
nem volt senki, aki nemcsak kész lett volna betölteni a politikai fej szerepét,
de akit a többség akkor elfogadott volna fejnek.) Természetesen a „lopás”
metaforája, mint minden metafora, kissé félrevezető. Azt a látszatot kelti,
mintha e „lopás” titokban, fondorlattal, a „tulajdonosok” tudta és felkérése
nélkül történt volna és mintha az „ellopott” vagy – újabb metaforák következnek – „elkötött”, „tervezett útvonaláról eltérített” politikai párttól idegen
lett volna az az eszmei poggyász, amellyel most felmálházták.
Szabó Miklós 1992 végén, amikor e politikai játszma végkifejlete felé
közeledett A lakitelki gondolat című kis írásában a „plebejus nacionalizmus”
és az „úri nacionalizmus” közötti eszmetörténeti viszonyt jellemezve joggal
állapította meg: „Lakitelken nem történt semmiféle fordulat a régi népi mozgalom
plebejusságától a Horthy-rendszer úrisága felé. Nem mintha a mai MDF nem
teljes mértékben ezt a refeudalizált szellemiséget jelentené, hanem azért,
mert a fordulat sokkal régebbi. Szociológiailag van különbség az MDF-alapítók lakitelki történeti szárnyának plebejusi öröksége és a később csatlakozott úri

csinálni!” Nem véletlen tehát, hogy éppen e – végső soron az öröklött kulturális tőkepozíciók különbségére és a Kádár-kori establishmentbe való inkorporálódás mértékére
visszavezethető – habituális, kulturális különbségek mentén hasonlott meg az az eszmei-politikai azonosság a lakitelki plebejus alapítók és a „később csatlakozott úri csoport”
között (lásd erről bővebben: Szabó Miklós: A lakitelki gondolat. In: Uő: Múmiák öröksége.
Politikai és történeti esszék. Új Mandátum, 1995. 284–286. p.). A politikai eszmei platform
végső azonossága („úri nacionalizmus”), de még a minden párton belül megtalálható formális tagoltság (jobbszél, balszél, jobbközép, balközép, centrum) és az elkerülhetetlen
személyi rivalizálások, klikk- és frakcióharcok sem szolgálnak azonban elégséges magyarázatul arra, miért éppen e habituális törésvonal (úri-plebejus) mentén repedt szét újra
meg újra a párt, egészen addig, míg 2006-ra tagsága lényegében annak a kis konzervatív
kereszténydemokrata pártnak a tagságával vált egyenlővé, amelyet nem sokkal az 1994es általános politikai (és nemcsak választási) vereség után az MDF-ből elkeseredésében
kivonuló konzervatív demokrata Szabó Iván alapított. Mert a politikai antiszemitizmussal
eljegyzett radikális nemzeti populizmus leválasztását az MDF-ről (vagyis Csurka István
kizárását-kiüldözését-kigolyózását a pártból, ami még Antall József politikai teljesítménye volt), fokozatosan az egész plebejus szárny, szinte az összes lakitelki MDF-alapító
kivonulása, más pártokba átigazolása vagy a politikából való teljes visszahúzódása követte.
252 A kiváló eszmetörténész, az SZDSZ egyik alapítója, Szabó Miklós találó metaforája
volt ez az MDF-kormány szerencsétlen szimbolikus politizálásának jellemzésére. A Horthykorszak nosztalgikus felelevenítése – tetőpontján a néhai Kormányzó földi maradványainak
újratemetésével – egyáltalán nem hozta meg a kívánt politikai eredményt, sőt alighanem
politikai számítási hiba volt. Minden jel szerint az akkor az MDF vezetésében már túltengő
(és bizonyos mértékig elszabadult) „úri középosztály” saját nosztalgiáját próbálta rákényszeríteni az országra, abban az alapvetően téves hitben, hogy az ország körülbelül olyan
viszonyban van a Kádár-korszakkal 1989 után, mint a Kommünnel volt 1919 után. Mint
az az 1994-es parlamenti választásokon kitűnt, a Horthy-Magyarország kultusza nem megnyerte, inkább eltaszította a választók többségét. Lásd ehhez: Szabó Miklós: Az újkonzervativizmus és a jobboldali radikalizmus története (1867–1918). Új Mandátum, 2003.
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csoport között. Ennél a különbségnél azonban sokkal fontosabb az azonosság
a Horthy-rendszertől örökölt úri nacionalizmussal.”253
Szabó Miklós eszmetörténeti nézőpontjából és 1992-végén, a liberális demokráciáért folyó politikai harc kontextusában fontosabb a két szárny közötti eszmei azonosság – az „úri nacionalizmus” közös politikai-eszmei nevezőjének
– megállapítása, mint a különbségek hangsúlyozása. Ez talán – részben legalábbis – megmagyarázhatja az „úri szárny” megjelenését és politikai térfoglalását az MDF-ben 1989 után, csakhogy egyáltalán nem ad magyarázatot arra,
miért nem sikerült a kétféle szociokulturális és politikai alkatelemet összeolvasztani, ha egyszer a „népiek” csakugyan – mint Szabó gondolta – feladva
plebejus demokrata nacionalizmusukat, megtértek az „úri nacionalizmus”
kebelére? Miért állandósul a két csoport között – különösen a kormányzati
hatalom megszerzése után – a politikai súrlódás, olykor nyílt hatalmi harc?
A „közös politikai-eszmei nevező” nem ad magyarázatot a „plebejus szárny”
radikalizálódására és szakítására az „úri szárnnyal”. Mi magyarázza „az MDFalapítók lakitelki történeti szárnyának” több lépcsőben zajló leválását, majd
maradékuknak is szinte teljes kivonulását a pártból, azt a vehemens politikai
mozgást, amely végül is romba döntötte ezt az egykor nagy és a magyar politikában nagyra hivatott pártot? Ezeket a mozgásokat, a mozgások belső
logikáját és ellentétes irányait sokkal jobban magyarázzák a politikai módok
(a rendszerváltozás elképzelésének és kivitelezésének plebejus – radikális, forradalmi – módja, illete úri – fontolva haladó, mérsékelt, konzervatív – módja),
a habitusok, észjárások, nyelvezetek közötti mélyreható különbségek, amelyek viszont a kulturális tőkepozíciók közötti különbségekre vezethetők
vissza. A népi szárny javarészt első generációs literátor értelmiségének, az
államszocialista korszakban kiemelteknek és kiemelkedetteknek, részben
autodiktata úton, részben a felsőfokú képzésben szerzett, némi politikaikapcsolati tőkével megfejelt szűkös kulturális tőkéje állt szemben az „úri
szárny” örökletes tudástőkéjével, otthonról hozott nyelvtudásával, széles
nemzetközi tájékozottságával, amihez különféle – a politikában különösen
jól tőkésíthető szakmai tudások: mindenekelőtt a jogvégzettség – és tetemes
politikai-kapcsolati tőke is társult.
Szabó Miklós jószerével két szociológiai tényre építette gondolatmenetét:
egyrészt arra, hogy 1945 után „felszámolódott a népiek társadalmi bázisa,

a szegényparasztság”, másrészt arra, hogy „felszámolódott a keresztény középosztály, az úri nacionalizmus »tárcagazdája«” is, és az eredeti bázisa nélkül maradt népi mozgalom 1956 után „sorait újrarendezve és helyzetét az
új körülmények között újra meghatározva hallgatólag szakított két háború
közötti elődei plebejus nemzetfelfogásával, és átvette az úri nacionalizmus
örökségét”, sőt ezt már Illyés, Veres Péter, Németh László maguk hajtották
végre, úgyhogy „a hatvanas évek végére a népi írókör tevékenységéből eltűnt
a szociális elkötelezettség, a szociális töltet”.
Csakhogy először is a népi mozgalom eszmeileg és politikailag sohasem
volt egységes, kiemelkedő alakjai olykor köszönőviszonyban sem álltak egymással. Lehet-e, mondjuk, Németh László koronként mégoly jelentősen
módosuló nemzetfelfogását „plebejusnak” nevezni? Lehet-e egy lapon említeni a Babitsot mesterének tekintő, européer kultúrnacionalistát – Illyést
– a derék autodiktata műveltségű, nem kimagasló művészi tehetségű Veress
Péterrel? És akkor nem beszéltünk még olyan „népiekről” (vagy népiekről),
mint Fülep Lajos, Bibó István, Cs. Szabó László, Szabó Zoltán, Kodolányi
János, illetve Kovács Imre, Féjja Géza, Jankovics Ferenc. De ami ennél is
fontosabb: ha van is igazság abban, hogy a népiek szociális elkötelezettsége
tompult az államszocialista diktatúra korszakában, a nemzeti sorskérdések
(a határon túli magyar kisebbségek és a népességfogyás) iránti érzékenysége
azonban nőttön-nőtt, ami az a legkevésbé sem vezethető le az „úri nacionalizmus” átvételéből. A népieknek a szóban forgó sorskérdések mindig
elsőrendű témáik voltak és a Horthy-korszak súlyos szociális problémáit is
mindenkor a nemzeti megmaradás és sikeresség szempontjából fogalmazták meg, olykor a szélsőjobboldallal és szélsőbaloldallal kacérkodó forradalmi radikalizmus, máskor meg a Horthy-rendszer egyes kormányzataival is
együttműködő reformizmus hangján (gondolhatunk itt mindenekelőtt az
Új Szellemi Front és a Mussolini vagy Salazar rendszerét mintaképének
tekintő Gömbös Gyula rövid életű közeledésére). Azután a számukra oly
fontos, a magyar népet sújtó akut szociális nyavalyák zömére a magyar államszocializmus, az általános szűkösség egyenlősége talaján feltétlenül adott
valamilyen választ, márpedig, a népiek zöme, ha a szovjet típusú szocializmusnak nem is volt híve, de valamilyen harmadik utas szocializmusnak,
erkölcsi szocializmusnak, Kert-Magyarország-szocializmusnak feltétlenül
híve volt, és a magyar társadalmat – réges-régi romantikus és konzervatív
eszméket melegítve fel – jobban féltette az „organikus közösségeket leromboló” liberalizmustól, a „nemzetet önmagából kifordító” piacgazdaságtól

253 Szabó Miklós: A lakitelki gondolat. In: Uő: Múmiák öröksége. Politikai és történeti
esszék. Új Mandátum, 1995. 284. p.
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és a jóléti állam kapitalizmusának elszabaduló „fogyasztói tébolyától”, mint
a kapitalizmussal dacoló, antiliberális és aszketikus szovjet szocializmustól.
Végül pedig, 1945, de különösen 1956 után a de facto szuverenitását vesztett (vagy „korlátozott szuverenitású”) országban jogosan került első helyre
a nemzeti függetlenség ügye, hiszen minden – a demokrácia, a szociális
kérdések is – ennek a kérdésnek – a függetlenség kérdésének – megválaszolásától függtek.
Más kérdés, milyen értelmet adtak a népiek – ha nem is nyíltan – az „igazi szocializmus” és a „nemzeti függetlenség” eszméjének az 1960-as évek végétől. Szabó Miklós kissé sommás, de a lényeget illetően pontos megfogalmazásában: „A Kádár-rendszeren azt kérték számon, hogy Magyarországon
nincs hivatalos nacionalizmus, mint a szovjet blokk többi országában. Ezért
az »urbánus« zsidó értelmiséget tették felelőssé, az asszimilált zsidó entellektüeleket vádolták azzal, hogy ők súgták Aczél elvtársnak a nemzeti nihilista
agitprop ötletét. Ez újjászülte az antiszemitizmust is körükben.”254 Csakhogy
mindez egyáltalán nem az „úri nacionalizmus” átvételéből következett. A két
világháború közötti úri középosztály „nacionalizmusába” bőven belefért a
politikai antiszemitizmus (az ellenforradalmi „tiszti különítményes” akasztó
antiszemitizmustól a fajvédő és szalon-antiszemitizmuson át az 1930-as évek
nácibarát rasszista antiszemitizmusáig, elég talán itt az úri középosztály olyan
kiváló képviselőinek pragmatikus, állampolitikai, mérsékelt vagy szelektív
antiszemitizmusára utalni, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre,255 Szekfű Gyula256

vagy Teleki Pál257), bár még ez az úri antiszemitizmus is számos ponton – és
éppen a „zsidókérdés” felvetésének és megoldásának módjában – lényegesen különbözött a népiek antiszemitizmusától. De az úri középosztály
tipikus képviselője (a Kádár-kori establishmentbe inkorporálódott tagjait is
beleértve) soha egyetlen porcikájával sem kívánt semmiféle szocializmust,
soha nem képzelte az „aczéli kultúrpolitikában túltengő liberális zsidó, ha
ugyan nem egyeneset cionista befolyást” testvéri szovjet antiszemitizmussal
ellensúlyozhatni, és nem kívánt (a Kádár-rendszerrel aktívan ellenszenvező
tagjait is beleértve) semmiféle forradalmat, erőszakos változást, sohasem
rúgta be „a hatalom” ajtaját és nem is vágta rá „a hatalomra” az ajtót, mivel
még saját – „göcsörtös ágként belőle nőtt” – értelmiségén keresztül sem volt
beszélő viszonyban vele: egyszerűen nem az ő hatalma volt, még elidegenült,
elhülyült, elgonoszult, nemzetietlenné vált hatalma sem. Nem remélt, nem
várt, nem követelt tőle semmit, azt az egyet kivéve természetesen, hogy ne
üldözze, vegzálja őt, hanem hagyja kicsit élni. Így hát Szabó Miklósnak az
a konklúziója, hogy „a nyolcvanas években a mozgalomhoz csatlakozó fiatal
utánpótlás már nem népi származékokból állt, hanem úri és úrhatnám elemekből”,258 hogy „Antall körének a Lakitelken zászlót bontott tábor élére kerülése nem volt előzmények nélküli történés”259 és végezetül, hogy „a mozgalom plebejus idősebbjei és fiatalabb úri elemei már jóval a rendszerváltás előtt egybeolvadtak”,260 aligha tartható, főként pedig nem magyarázza meg, miért éppen e választóvonal mentén bomlott elemeire az MDF
és hogyan léphetett az akkori legliberálisabb – radikálisan liberális – párt,
a Fidesz az MDF örökébe, pompásan egyesítve a plebejus szárny radikális
populizmusát az „úri szárny” nacionalizmusával.
Antall Józseffel kétségkívül nem egyetlen politikus, hanem egy egész politikai garnitúra érkezett meg az MDF-be és kormányzati hatalomra jutva,
ez a garnitúra foglalta el a politikai kulcspozíciókat. Magyarán: a „felvett politikai tőke” önállósította magát, az „úri középosztály” politikai és kulturális
eleme – a lakitelki alapítók egyre nagyobb csalódására – domináns helyzetbe
került a pártban és új – erősen a két világháború közötti Magyarországot

254 I. m. 285. p.
255 Lásd az 1920-as években írt fajvédő írásait (pl. Zsilinszky Endre: Nemzeti újjászületés
és sajtó. Táltos, 1920.) és az általa szerkesztett Előőrs című lapot.
256 Lásd a Liberalizmus és zsidókérdés fejezetet Szekfű Gyula Harmadik nemzedék című
könyvében (Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1934.), amelyben nyilvánvalóvá teszi,
hogy a magyar polgári fejlődés bajainak gyökere a kapitalizmus „idegenné”, „zsidóvá”
válása, ennek pedig fő oka az a 19. századi radikális magyar liberalizmus, amely az Orosz
Birodalom felől nagy tömegben menekülő zsidóság bevándorlása elől minden akadályt
elhárított, és amely a liberális felfogással összhangban – „a Szabadság és Ész illúzióiba
burkolózva” – „a zsidóságban egyedül vallást, nem fajt” látott és „mindent megtett az
emancipáció érdekében” (i.m. 162-163 p.). A megoldás, amely most már a „Harmadik
Nemzedékre” maradt „a zsidóság térfoglalásának” korlátozása, amelyet Szekfű persze inkább a zsidóság – saját jól felfogott érdekének belátásán alapuló – „önkorlátozásaként”
képzelt el, semmint származási alapon történő diszkriminációjaként vagy pláne, tömeges
elüldözéseként vagy fizikai megsemmisítéseként. (Lásd az idézett könyv Zsidóság és kapitalizmus című alfejezetét, i.m. 440–450. p.)

257 Lásd például: Teleki Pál: Magyar politikai gondolatok. Stádium, 1941. (A könyvből
részlet olvasható a 2000 címû folyóirat 1991. 5. számában.)
258

Uo.

259

Uo.

260

Uo. – Kiemelés – Sz.Á.
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idéző konzervatív keresztény, úri-nemzeti – arculatot adott az eredetileg
plebejus demokrata fogantatású, az egykori népi mozgalom hagyományát
folytatni kívánó pártnak. A „felvett” kulturális tőke politikai önállósulására
és elhatalmasodására azonban nemcsak azért került sor, mert ilyen már a
hatalmi helyzetek természete, mert minden hatalom addig terjeszkedik, amíg
nem ütközik más hatalom korlátjába, hanem – és főképpen – kényszerűségből:
a „népi” alapítók, a plebejus nemzeti demokraták között ugyanis – ritka kivételektől eltekintve – vészesen hiányzott az állam működtetéséhez elengedhetetlen kulturális és politikai tőke (olykor még az iskolai-műveltségi tőke is),
hiányzott a kor színvonalán álló politikai és adminisztratív tudás, mindközönségesen szólva: hiányzott a kellően széles szellemi látókör, a nemzetközi
tájékozottság, a szakigazgatási rutin, a professzionalizmus, a jogi-politológiai
felkészültség, a nyelvtudás. Mindaz, amivel a fideszes első generációsok már
rendelkeztek és ami versenyképessé tettek őket a politikai piacon az örökletes tőketulajdonosokkal. (Jellemző módon, az MDF-es „úri középosztály”
később Fideszbe „átigazolt” vagy „átcsábított” képviselőinek eszükbe sem
jutott, hogy itt bármilyen önálló politikai szerepet játszhatnának még: elsődleges feladatuk a politikai reprezentáció volt és ők végtelenül hálásak voltak
e – számukra amúgy sem idegen – feladatért. Azért tűntek föl e jó kiállású,
korosodó, nemesen barázdált arcú, sármos urak a párt kirakatában – a rendezvénytömegben, a tribünökön, a pártvezér hallgatóságának első soraiban
–, hogy látható jelenlétükkel segítsenek kirajzolni a teljes jobboldal pártjának
ambíciójával fellépő Fidesz nemesen barázdált politikai arcának konzervatívkeresztény arcvonásait.)
Mindenesetre az MDF kormányzati hatalmának, majd politikai befolyásának elolvadását követően (ahogyan a benne sohasem szervesült politikai
és kulturális elemek – a radikális jobboldali populizmus, plebejus-demokrata nemzeti populizmus, értelmiségi nemzeti liberalizmus, elitisztikus
úri-nemzeti konzervativizmus – szétváltak) a régi „úri középosztály”
megélhetései politikusai eldönthették, maradnak-e e süllyedő hajón vagy
átkapaszkodnak a Fidesz bárkájába, amely kicsi bár, de jó reménnyel evez
át baloldali vizekről jobboldaliakra és kész felvenni fedélzetére őket is. Ez
az átkapaszkodás eltartott egy darabig, de nem is annyira az „úri középosztály” pártjává zsugorodott MDF politikusaira, mint inkább néhai választói bázisukra volt jellemző. Az MDF tagságának és választói bázisának
homogenizációja, amely csak a közelmúltban zárult le, alighanem a párt
választási esélyeire nézve katasztrofális kimenetellel, éppen az első generá-

ciós „népi” értelmiségiek kivonulásával tetőzött: miután a pártban immár
afféle „ötödik hadoszlopként” visszamaradt maradék „népiek” – többségükben az MDF alapító atyái – „ellopott” pártjukat semmilyen próbálkozással
nem tudták az „úri középosztálytól” visszaszerezni és a Fidesz politikai
szekeréhez csatolni – a teljes politikai „lenullázódást” elkerülendő – oda
vonultak át (feltehetően az MDF választói bázisának „népnemzeti” orientációjú maradékát is maguk után húzva), ahová, ha nemzedékileg nem is,
de kulturális tőkepozíciójuk, habitusuk, észjárásuk szerint eleve tartoztak,
az iskolai-műveltségi tőke első generációsainak pártjába, a Fideszbe.

Második exkurzus: furtum sacrum
Így vagy úgy az MDF története – megalapításától kormányra jutásáig
– egy nagyszabású „politikai lopás” története. Talán itt lenne az ideje, hogy
a politikaelméletbe – mutatis mutandis – fölvegyük a „furtum sacrum”
– a „kegyes lopás” vagy „szent tolvajlás” – vallástörténeti fogalmát, mert az
effajta „lopások” meglehetősen gyakoriak a pártok történetében.
A felszínen az MDF „ellopásának” története – ahogyan a kulturális és
politikai tőkében hiányt szenvedők, az államférfiúi képességeikben, választási győzelmi esélyeikben elbizonytalanodott lakitelki alapítók a szolidságot, komolyságot, tekintélyt sugárzó úriember Antall Józsefet „hívták
meg” kívülről a párt miniszterelnök-jelöltjének – nagyon hasonlít egy másik
történethez, ahogy a szintén és hasonló okokból kulturális tőkehiánnyal
küzdő MSZP-vezetés a 2002-es választási kampányban a szolidságot, komolyságot, szakértelmet sugárzó úriember Medgyessy Pétert „hívta meg”
ugyancsak kívülről, hogy miniszterelnök-jelöltjeként indítsa el. Csakhogy az
MSZP Medgyessyvel nem „törököt fogott” (mint a lakitelki MDF Antallal), hanem csak áthidalta azt a vákuumot, amelyet a pártnak új és megnyerő
arcot adó pártvezér akut hiánya jelentett Horn Gyula 1998-as bukása után.
Medgyessy kezdettől mindvégig „vendégszereplő”, egyfajta politikai szolgáltatásra szerződtetett „sztár” maradt, aki természetesen ki akarta tölteni
posztján teljes idejét, de esze ágában sem volt „ellopni” a pártot, mivel sem
politikai, sem igazi hatalmi ambíciói nem voltak (kormányzása két és fél
esztendeje alatt bele sem bocsátkozott valódi politikai-hatalmi ütközetekbe,
végtelenül kevéssé érdekelte a politika és mindkétszer, amikor szembetalálta magát a politikai adok-kapok kínos hétköznapjaival – 2002 nyarán,
közvetlenül az új kormány megalakulása után, amikor ügynökmúltjának
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megszellőztetése idézett elő komoly belpolitikai válságot,261 és 2004 őszén,
amikor a két koalíciós párt elérkezettnek látta az időt, hogy megszabaduljon
a nyílegyenesen választási bukás felé menetelő egykori favoritjától – teljes
politikai tehetetlenséget mutatott és azonnal meg is adta magát.
Medgyessyt egyébként nemcsak személyes alkatának „puhasága”,
nemcsak forszírozottan karrierközpontú szakmai életpályája, és e karrie
rizmusból is fakadó határtalan óvatossága, konfrontációkerülése, megalku-

vásra és együttműködésre való fokozott készsége, hanem generációs hovatartozása is bukásra ítélte (a katasztrofálisan elhibázott gazdaságpolitika
és a tényleges politikai sikertelenség ugyanis nem vezet automatikusan egy
kormányfő bukásához vagy lemondásához). Medgyessy ahhoz az államszocializmusban szocializálódott és „örök gyermekkorra”, hatalomnélküliségre
ítélt, majd a hatalomtól megundorodó, az uralkodás kockázata, felelőssége,
munkája alól kibújni igyekvő „fiúk” nemzedékéhez tartozott (ha nem is
az 1968-as eresztéshez, de nem is az 1945-öshöz). Ezzel szemben Antall
József az 1945-ös nemzedékhez, vagyis a zömükben az 1920-as évek közepén-végén születettek korcsoportjához, akik már az érettségi tablókon
kész embernek, tekintélyt sugárzó, meglett férfiaknak látszottak, akik az
élet minden területén a kasztos-rendies magyar társadalom autoritárius
levegőjét szívták magukba, nem volt tőlük idegen a tekintélyelvűség, az
uralmi stílus, s ezért nemhogy riasztotta volna őket a hatalmi szerep vállalásából fakadó felelősség, de kifejezetten ambicionálták ezt a szerepet.
A fiatal nemzedék politikailag aktív baloldali tagjainak szinte azonnal,
a második világháborút követő évtizedben, vagyis huszonévesen teljesült
ez az ambíciójuk, másik részüknek 1956 után, végül voltak, akiknek – mint
Antallnak is – évtizedeket kellett „kibekkelniük”, hogy eljátszhassák azt
a szerepet a hatalomban, amelyre predesztináltnak gondolták magukat.
(Ezek a nemzedéki arcképek természetesen igen elnagyoltak, legfeljebb
általános tipológiai érvényük van: kivételek, saját nemzedékükből kiközösítettek vagy kivonulók, különcök, „örök gyerekek”, más nemzedékekhez
„átigazolók” a szóban forgó generációban is szép számmal akadtak.)

261 A politikai kompromat klasszikus technikája érvényesült itt. A kompromat kifejezés
a posztszovjet orosz publicisztika szóalkotása volt az 1990-es évek közepén (a „kompromittáló material” rövidítése). A kompromat olyan valós vagy koholt dokumentum – terhelő adat, korrupciós ügylet, kínos kapcsolat titkosszolgálatokkal, alvilággal, multinacionális
cégekkel – kompromittáló célzatú, politikailag időzített nyilvánosságra hozatala a politikailag
irányított médián keresztül – a klasszikus feljelentés, sugalmazás, inszinuáció, rágalmazás,
leleplezés, valóságfeltáró riport (stb. stb.) hagyományos és megújított sajtóműfajaiban –,
mellyel a politikai (esetleg gazdasági) ellenfél/ellenség politikailag és erkölcsileg (esetleg
gazdaságilag) lejáratható, diszkvalifikálható, megsemmisíthető (esetleg zsarolható, sakkban tartható: így tartott sakkban vagy próbált sakkban tartani, befolyásolni, jobb belátásra
bírni politikusokat a néhai besúgók hozzá került beszervezési aktáival már Antall József
is és így tart ez mindmáig, amíg az ellenfél ki nem lövi a megzsaroltak valamelyikét).
A kompromat időzítése és politikai célja szempontjából (a választást megnyert ellenfél
politikai megsemmisítése és ezáltal a kormányzás ellehetetlenítése: új kormány alakítása
új kormányfővel, vagy új választások kiírása) szembeötlő a párhuzam a Medgyessy ellen
2002-ben – az ellenzék által elbukott választások másnapján, az új kormány működésének
kezdetén bevetett – kompromat által kirobbantott válság és a Gyurcsány Ferenc ellen 2006ban – az ellenzék által másodszor is elveszített választások másnapján – bevetett kompromat
(az elhíresült „őszödi beszéd” magnófelvételének kicsempészése és rádiós közreadása) között, mely utóbbi valóságos kis interregnumot idézett elő a hatalomban 2006 őszén. Valószínű, hogy – a két eset konkrét részleteiben mutatkozó különbségek ellenére – mindkét
kompromat-robbantás mögött és mindkét pártban – tehát nemcsak az ellenzékbe szorult
Fideszben, hanem a győztes MSZP-ben is – ugyanazon politikai erők hallgatólagos, esetleg
tevőleges érdekközössége és összjátéka valósult meg. Ebből természetesen nem következik,
hogy a kompromatok ténybeli tartalmát képező anyagok érdektelenek, erkölcsileg vagy politikailag menthetőek: nyilvánvaló, hogy ilyen politikai múlttal Medgyessyt nem lett volna
szabad miniszterelnöknek jelölni (neki pedig nem lett volna szabad vállalni a miniszterelnökséget), mint ahogy az is nyilvánvaló, hogy Gyurcsány „őszödi beszéde” végzetes politikai hiba volt (hiba, amely a politikában, mint ismeretes, még a bűnnél is súlyosabban esik
latba). Más kérdés az érintett politikusok és az érintett kormányzati pártok kompromat
utáni politikai viselkedésének megítélése: a kompromat ugyanis nem a megvesztegethetetlen sajtószabadság, hanem a politikailag és/vagy üzletileg megvesztegetett sajtó, a politikailag irányított média
terméke, amelyben a leleplezés nem az erkölcsi igazság kiderítésére, hanem a politikai ellenfél kikészítésére irányul, tehát nem a társadalom erkölcsi életének, hanem a kettévágott
társadalom részei között folyó politikai háborúnak az eseménye, amelyben a válasz is csak
politikai lehet, nem pedig erkölcsi, vagyis csak a politikai háború, de legalábbis a politikára
szabott etika – a felelősségetika – logikáját, s nem az abszolút értéketika normáit követheti.

A kompromat kérdésköréhez lásd e sorok írójának már idézett könyvében A Nagy
Kompromat című fejezetet (Borisz sztár és a sztárevicsek. Helikon, 2000. 357–446 p.) Vö.
a 2002-es „mondjon le!” vagy „ne mondjon le!” kérdés körül a leleplező kompromat nyomán kiéleződött sajtóvitát, amely 2006 őszén – a kísértetiesen hasonló módon Gyurcsány
Ferenc, frissen kinevezett kormányfő ellen bevetett kompromat („őszödi beszéd”) nyomán
– nagyjából ugyanazokkal az erkölcsi és politikai érvekkel és nagyjából ugyanazok között
a liberális értelmiségiek között még egyszer lejátszódott: Kis János: Medgyessynek mennie kell.
Magyar Hírlap, 2002. június 19.; Uő: Az erkölcsi minimum. Élet és Irodalom, 2002. december
20.; Nádas Péter: Áldatlan és fölösleges vita. (Mihancsik Zsófia interjúja) Magyar Narancs, 2002.
június 27. Vö. Bozóki András 2003-as keltezésű, de csak új tanulmánykötetében megjelent
hozzászólását a vitához: Bozóki András: A mérlegelő döntés. In: Uő: Ars politica. Jószöveg Műhely Kiadó, 1997. 81–86 p.; A kompromatként használt „őszödi beszéd” utáni helyzetnek,
a beszéd következményeinek, a beszéd ellentétes megítéléseinek lényegretörő elemzését
lásd Lengyel László legújabb könyvének Ilyetminemteszünk – őszödi beszéd című fejezetében:
A halál kilovagolt Magyarországról. Corvina, 2008. 110–122. p.
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Mindent összevéve az MSZP-t egy pillanatra sem fenyegette az a veszély, hogy a kívülről behívott, mintegy választási csodafegyverként bevetett
– és sikeresen bevetett – Medgyessy „ellopja” és maga alá gyűri a pártot, vagy
saját politikai képére és hasonlatosságára (de hiszen soha semmiféle önálló
politikai arca nem volt!) új pártot gyúr belőle. Igazi outsider volt, és akik
a pártban „kitalálták” őt és imidzsét „megcsinálták”, alighanem azt is felmérték, hogy politikai súlya a nullával egyenlő. Talán ő maga is tisztában volt ezzel,
csak később felejtette el kissé, annak mértékében, ahogy kezdett azonosulni
a szereppel, kezdte beleélni magát, elhitte, hogy nem egy politikai szezonra szerződtetett sztár, hogy nem színpadon mozog és szerepet játszik, hanem
valóságos politikai játékos, akinek saját szava és súlya van. Az ő személyében mindenesetre nem egy pártpolitikailag erős embert, hanem egy jól mediatizálható – a charme-os gentleman, a playboy, a szolid gazdasági szakember és a joviális
családapa, segítőkész idős barát imidzselemeiből gyúrt – politikai figurát találtak ki és
használtak fel a kampányban.
Gyurcsány Ferenc „behívása” már más történet éspedig nemcsak azért,
mert az ő behívására egy koalíciós és – még inkább: pártpolitikai – válsághelyzetben, puccsszerűen került sor, hanem mert ő – mind egyéni, mind
generációs karakterét – tekintve az „akarat embere”, „erős ember”: tipikus
első generációs értelmiségi. Innen és nem pusztán a sikeresnek látszó minta kopírozásából vagy a külsődleges hasonulási kényszerből fakad egykor
gyakran fölemlegetett politikai karakterjegyeinek szembeötlő hasonlósága
Orbánéival, illetve generációs alapon verbuválódott szűkebb politikai kíséretéé a szűkebb fideszes vezető garnitúrával. Mert bár életpályájuk ellentétes
irányban fejlődött, ugyanahhoz a nemzedékhez tartoznak, szociokulturális
tekintetben ô is ugyanonnan jött, ahonnan ők, ugyanazt az eredeti kulturális tőkefelhalmozást kellett elvégeznie, mint későbbi politikai riválisainak,
ugyanannyira saját erejéből „kapaszkodott föl” a hatalom csúcsaira, mint
ők, csak fordított sorrendben és alighanem magasabbra: a fideszesek a felhalmozott kulturális, majd ehhez kapcsolt politikai tőkéjüket igyekeztek
transzformálni gazdasági tőkébe, míg Gyurcsány felhalmozott kulturális,
politikai-kapcsolati tőkéjét – a privatizációban rejlő anyagi lehetőségek spontán kiaknázásával – konvertálta gazdasági tőkére, s ezt aztán újra politikai
tőkére. Gyurcsánnyal azonban pártja „törököt” fogott és a pártvezetés rövid
idôn belül hasonló helyzetben találta magát, mint egykor Antall MDF-jének
meghatározó politikusai. Sem Antall, sem Gyurcsány nem lettek pártjuk
foglyai, éppen megfordítva, a „foglyul ejtettek” ejtették fogságba pártjukat

azzal, hogy hatalmi esélyei tartósan személyükhöz kötődtek és ennyiben
leválthatatlanok és kikezdhetetlenek lettek. (Antallt csupán a korai halál
„váltotta le” és bármennyire valószínű is, hogy az 1994-es választásokat
az MDF az ő vezetése alatt is elveszíti, nem valószínű, hogy olyan gyorsan és visszafordíthatatlanul zsugorodik kis párttá, ahogyan az megtörtént.
Gyurcsány lemondásként színre vitt menesztése pártja élérôl – más történet és még nem is ért egészen véget. Egy biztos: amilyen szemfényvesztô
ügyességgel „lopta el” az MSZP-t, annyira alkalmatlannak bizonyult arra,
hogy politikai szerzeményét megtartsa.)
A veszély, amivel a „foglyul ejtett” párt (különösen a párt vezetése) szembenéz, rendszerint kettős: 1. vagy beletörődik, hogy „foglyul ejtője” saját
képére és hasonlatosságára átalakítsa és ezzel megmentse vagy megerősítse
a pártot (a formai-szervezeti átalakításon, a párt arculatának megújításán
kívül ez általában a helyi és központi vezetés részleges vagy teljes lecserélését
is jelenti: ha nem is mindig kerül sor boszorkányüldözésre, annál inkább
kisebb-nagyobb „tisztogatásokra”, nem beszélve a potenciális és tényleges
riválisok „lefejezéséről”, a platformok és frakciók szabadságának felgöngyölítéséről stb.); 2. vagy, ha ellenáll ennek, ha a párt vezetése nem engedi
„ellopni” a pártot, jóllehet ő maga már képtelen feltartóztatni a párt hanyatlását, ha a „régiek” nem érik be azzal a „kárpótlással”, amit politikai tőkéjük
kisajátításáért esetleg még kaphatnak, akkor a párt ugyan az „övék” marad,
de könnyen kettéhasadhat vagy többfelé hullhat a különféle érdekcsoportok, klánok, politikai áramlatok közötti törésvonalak mentén, ami aztán
a párt politikai bukásához és teljes eljelentéktelenedéséhez vezet. A párt
„ellopását” és más párttá gyúrását, „saját párttá” változtatását vagy puccsszerű
gyorsasággal és kíméletlenséggel kell végrehajtani, egy csapással vágva le a lángot lövellő összes „sárkányfejet” a párt testéről; vagy úgy, hogy a politikai
trickster – a cseles „kópé”, a hermészi „tolvaj” – által ellopott zsákmányról
mindig annyit szeljen le és vessen oda a vadul ellene acsarkodóknak, a nyü
szítőknek, a lázadással, kivonulással, puccsal fenyegetőzőknek, amennyivel
hatalmi étvágyukat még éppen lecsillapíthatja és így jobban megérje nekik
békét kötni és benn maradni a pártban, mint dérrel-dúrral kivonulni belőle,
a „tolvaj” ellen szervezett puccskísérlet vagy a saját pártalapítás kalandorságának kockázatát vállalva.
Gyurcsány Ferenc kísérletet tett a párt „ellopásása”, a kísérlet azonban
nem sikerült. 2004 és 2006 között persze még csak rátette a kezét a pártra.
Mintegy megnyugtatólag, amitől azonban a párt nagyon nyugtalan lett. Nem

362

363

A kékek és zöldek

Két középosztály közt egy hazáért

alaptalanul, mert ez a „kézrátétel” nem a gyógyító királyok csodatevését ígérte,
hanem sokkal inkább igénybejelentés volt a politikai tulajdonlásra, ami pedig
egy elkerülhetetlen sebészi műtét (fejvétel) rémképét vetítette előre. A fejvétel persze csak zsarnoki karakterű politikus esetében elkerülhetetlen végzet;
a rókatípusú politikus fejével általában lehet beszélni, mert képes belátni, hogy
az adott szituációban némi önkorlátozással többet nyerhet, mintha az egész
zsákmányra ráteszi politikai mancsait. 2006 végétől – az őszödi beszéd nyilvánosságra hozatala után – pedig egészen másvalami kötötte le már minden
erejét: a politikai túlélés.
Ez a túlélés 2008 végéig sikerült, bár mindinkább egyfajta politikai akrobatika – naprólnapra túlélés – jellegét öltötte, hosszabb távon azonban
aligha lehet sikeres, mivel ára – többek között – a párt átalakításáról való
lemondás volt. A szocialista párt tehát – a túlélésével elfoglalt, meggyöngült
kormányfővel szemben – sikeresen akadályozta meg, hogy a „kívülről jött
ember”, a „választási győztes” „ellopja”, csakhogy – paradox módon – épp
ezzel írta alá halálos ítéletét, hiszen a szocialista párt politikai túlélésének
előfeltétele „utódpárt”-jellegének teljes – nem pusztán verbális – levetkezése, vagyis mélyreható átalakítása volt. Mellékes, hogy voltak-e a pártban is
olyan erők vagy személyek, akik – önzésből, rivalizálásból, féltékenységből
– részt vettek az „őszödi” kompromat előállításában és működésbe hozatalában, vagy csak kihasználták a nyomában előállott vákuum-helyzetet,
mindenesetre, akinek nem volt ínyére, hogy Gyurcsány „ellopja” a pártot
vagy aki ebben politikai katasztrófát látott és elvi alapon szegült szembe vele,
az nyilván örvendezett a halálos politikai sebet kapott újdonsült pártvezér
meggyengülésén. Nyilván nem érzékelte, hogy akkor már ugyanabban
a csónakban ültek és vagy együtt eveznek ki a politikai viharból, vagy együtt
süllyednek el.
Gyurcsány és a párt így végül is mindmáig kettő (sőt több!), és eltávolodásuk, elidegenedésük egymástól a kormányzás politikai kudarcsorozata következtében csak fokozódott. Ez azonban nem elég a párt önállósulásához,
megerősödéséhez, alkalmasint ahhoz sem, hogy megőrizze a parlamentáris
váltópárt súlyát. A párt végtelen politikai impotenciáját (illetve erőnek hitt és
erőként hirdetett inerciáját) önmagában is jól mutatta, hogy Kovács Lászlóval az utolsó formátumos politikus is távozott a párt éléről és a választásokat
márcsak az segített megnyerni, hogy kívülről emeltek be miniszterelnöknek,
illetve pártvezérnek outsidereket. Gyurcsány sikeres politikai túlélése nemcsak formátumából, ügyességéből, hanem a párt már említett inerciájából

fakad: három év alatt nem akadt egyetlen komolyan vehető, vele azonos politikai súlycsoportba tartozó és eléggé elszánt kihívója sem. Nem akadt, mert
egyszerűen nincs ilyen. Némi kamarillapolitikai ügyességnek, de főként az
inerciának köszönhető, hogy Gyurcsány nem tudta „ellopni” a pártot. Nem
tudni, persze, ha sikerül neki, mit kezd vele, az elmúlt időszakban az sem
derült ki, egyáltalán mekkora formátumú politikus. A szüntelen tűzoltásban,
kapkodásban, túlélési manőverben ez nem derülhetett ki és tartok tőle, hogy
a jövőben már nem is fog. De az, hogy a „lopás” meghiúsult, hogy nem
lehetett vagy nem tudta ellopni és átformálni pártját, korántsem az MSZP
megmenekülését és győzelmét, hanem végét jelenti. Ahhoz, hogy ez ne következzen be, hogy a baloldal politikai mezője ne zsugorodjon össze vagy ne
egészen más párt/pártok foglalják el, olyan radikális belső megújulásra volna
szüksége, amely teljes generációváltást feltételez, ez utóbbi korántsem csak
azért látszik elképzelhetetlennek, mert az idősebbek körömszakadtig ragaszkodnak hatalmukhoz vagy mert a fiatalabbak meghunyászkodóak, hanem
azért, mert nincs a pártnak tömeges fiatal tábora, nem tódulnak a pártba tömegesen tehetséges huszonévesek (a középszerű vagy kifejezetten tehetségtelen karrieristák nem sokat osztanak-szoroznak), ami egyébként ugyancsak
a politikai végelgyengülés jele. Az MSZP – sok tekintetben egyébként hasonló okokból mint az MDF 1994-ben – a harmadik évezred első évtizedének végén felőrlődőben van és az sem kizárt, hogy közelesen – a jelenleg
általa reprezentált baloldal egészével együtt – az MDF 1994 utáni sorsát
fogja megismételni. Csak választási vereségük és politikai összezsugorodásuk következménye lesz egészen más: a Fidesz kétharmados parlamenti
többsége esetén akadálytalanul vihetô végig a „kis rendszerváltás”, teljesedhet ki az illiberális demokrácia győzelme, a magát már ma is „többmint-pártnak” tekintő Fidesz nem egyetlen választási ciklusra, hanem egész
korszakra szóló uralma.
A 2010-es választásokig még sok minden történhet, csak egy nem történhet meg: az MSZP most már a parlamentáris demokrácia megmentőjének
kétszer eljátszott, kissé bizony megfakult, az átlagember szemében hiteltelenné vált szerepében sem szerezheti vissza politikai bizalmi tőkéjének
azt a részét, amely egymás után kétszer is kormányra segítette őt. Most
a nemzet megmentőjének, a parlamentáris zűrzavar megfékezőjének grandiózus szerepe következik, aki olyan rendet teremt itt rövidesen, hogy kő
kövön nem marad.
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iskolai-műveltségi tőke régi és új első generációsait, az úgynevezett „lateiner
értelmiség” egy részét, csupa olyanokat tehát, akik a piaci versenyben gyönge pozícióból vagy rosszul startoltak és akik gyors érvényesülést, gazdasági
felemelkedést, nagy pénzt vagy plusz-pénzt – egyszóval: versenypozícióik
erősödését – csak az államtól remélhettek. Ezekből a heterogén, saját identitással nem rendelkező középosztályi csoportokból alkotott politikai ellenközéposztályt („igazi középosztályt”, „nemzeti középosztályt”) kormányzása
alatt a Fidesz, hogy ellenzékbe kerülve az ellenközéposztály harcias törzzsé
szervezésével (tribalizálásával), partizánmozgalommá szélesítésével, totális és
permanens háborús mozgósításával térítse el kitűzött céljaitól az amúgy is gyáva, mindenkor hátrálni kész győztest, bénítsa meg, blokkolja ellenakciókkal
a kormányzást – kerül, amibe kerül – és keltse ezzel a permanens zűrzavar,
a kettős hatalom, az interregnum látszatát, amely egy ponton már-már kész
volt valósággá válni.
A sokat sejtetően „rendszerváltásnál kevesebbet, kormányváltásnál”
többet ígérő Fidesz azonban kormányra kerülve csak a régi középosztály
politikai megtörésével – megfélemlítésével, megosztásával, megzsarolásával
–, adminisztratív, kapcsolati, piaci, politikai, szimbolikus tőkéje részleges
kisajátításával, leértékelésével, elvonásával, a kedvezményezetti és kliensi
körökből való tömeges kiszorításával, vagyis e meglehetősen nagy és heterogén társadalmi csoport aránytalanul nagy és gazdaságilag kontraprorduktív
érdeksérelmével valósíthatta meg nagyszabású „társadalommérnöki” tervét: az új középosztály, a „polgárnak” nevezett „új dzsentri” megteremtését
(vagy újrateremtését).
Paradox módon az „új dzsentri” vagy inkább az „új állami nemesség”
éppenséggel nem a régi úri középosztály tagjaiból képződött meg, hanem
a Kádár-korszak lemaradt, versenyhátrányba került, lesüllyedéstől, „későn
felébredt” vagy leértékelődött tőkepozíciójú rétegeiből, de mind a politikai
konstrukció (a versenyhátrány állami kiegyenlítése), mind az ideológia (az
igazságtalan versenyben becsületessége okán lemaradt, a multikkal le nem
paktált, az ármányos globális erők által kifosztott-tönkretett, ámde „övéi”,
a „nemzetállam” által felkarolt középrétegek alkotják az „igazi”, a szuverén „nemzeti középosztályt”) rendkívül hasonlított arra a konstrukcióra
és ideológiára, amely egykoron a magyar dzsentriből csinált állami úton
egyfajta „lateiner középosztályt” – „nemzeti középosztályt”, „úri keresztény” középosztályt – és állította szembe származási alapon a javarészt „zsidó
eredetű” polgári középosztállyal, az előkelő testi leszármazás tőkésítésével pró-

E kissé hosszúra nyúlt exkurzus után azonban térjünk vissza az 1998-as
kezdethez, amikor az illiberális demokrácia hívei még csak első, bátortalan
lépéseiket tették meg a parlamentáris demokrácia beszűkítése, a szabadságkorlátozás útján.
A Fidesz előtt a kilencvenes évek közepére mindinkább világossá vált,
hogy tulajdon és tulajdonosi háttér, erős gazdasági és médiapozíciók nélkül
nem igen válhat meghatározó szereplővé a politikában, a hatalom megszerzésére pedig így semmi esélye. Mint kiderült: a hamvas fiatalságért,
a megalkuvást nem ismerő engesztelhetetlenségért, a „tiszta lappal” induló
új generáció morális megvesztegethetetlenségéért – e gyorsan romló politikai árukért – a választásokon legfeljebb tíz százalékot adnak a választópolgárok és – a dolog természetéből adódóan – azt sem az idők végezetéig. A párt
vezetése mindent elkövetett hát (miközben mind kevésbé volt válogatós
az eszközökben, egyre több mindent tekintett megengedhetőnek – „de hát
ezekkel szemben?! miért ne? ők talán válogatósabbak?” –, hogy megteremtse ezt a tulajdonosi hátteret, hogy a pénzt, médiabefolyást, kapcsolatokat
szerezzen, kiépítse saját klientúráját és középosztályi hátterét, új anyagi és
politikai bázisát. Egy új – mondhatni: saját – középosztály megteremtésére
váratlan esélyt jelentett az 1998-ban a Fidesz ölébe hullott kormányzati
hatalom. Megkezdődött annak a széles alapon elképzelt új magyar középosztálynak az állampolitikai eszközökkel – juttatásokkal, kedvezményekkel,
hitelekkel, megrendelésekkel való összerakása és – államideológiával, hittel,
ígéretekkel, látványosságokkal való – összecementezése tömegkulturális élményközösséggé, ami nélkül a kormányzati hatalomra jutott új politikai
elit korszakosra tervezett uralma elképzelhetetlen volt.
Az 1998 és 2002 közötti négy évben az állami bevételi többletből – célzott
beruházási és szociális politikával – sikerült megteremteni egy „Fidesz-közeli” „másik Magyarországot” azokból a társadalmi csoportokból, amelyek
között ott találjuk a rendszerváltás ambiciózus, de az általuk elértnél sokkal
többre igényt formáló, vigyázó szemüket az államra vető, magukat gyakran
kisemmizettnek, vesztesnek érző „kis nyerteseit” (az első generációs kétkezi
szerző-felhalmozó embereket, kisgazdákat, kistulajdonosokat, kisvállalkozókat), ezek éppen piacra lépő, többet akaró, boldogulást kereső, karrierre
éhes leszármazottait (az örökletes tőke és tudástőke fiatal generációit), az
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bálva kiegyenlíteni versenyhátrányát a polgári pályákon, amely azonban a polgári
iparkodás, a polgári készségek és képességek hiányából és megvetéséből,
a „dologtalan osztály” szellemi restségéből fakadt, mint azt Schöpflin Aladár még 1918-ban, drámai esztendőben éles hangú írásában a Nyugatban
összefoglalta.

agrárius-hivatalnoki ideológia lévén, kereskedő és iparűző voltával is. A lateiner középosztály ezért mindinkább idegennek érezte magától ezt az újonnan
alakult zsidó középosztályt, melynek gazdasági gyarapodása s ezzel velejáró
társadalmi és politikai érvényesülése felkeltette féltékenységét és irigységét
is. Így keletkezett egy zsebre dugott öklű, konkrét célok nélküli és merőben
érzelmi antiszemitizmus, amely a mai magyar társadalom egyik legkülönösebb jellemvonása. Mint falun, ahol kereskedő és zsidó egyet jelent (emlékszem, diákkoromban jártam egy pozsony megyei magyar faluban, ahol az
egyik boltost, mert keresztény volt, úgy hívták, hogy magyar zsidó), azok a
jellemvonások, melyek mindenütt másutt egyszerűen a kereskedő és iparos polgárok
jellemvonásai, a magyar lateiner-tudatban egyszerűen zsidó jellemvonások színében
tűntek fel. Azok az eszmék, amelyeket mindenütt másutt a városi polgárság szokott
felkarolni, nálunk speciálisan zsidó bélyeget kaptak, mert az a polgári osztály, amely
felkarolta és hirdette őket, túlnyomó részben zsidókból áll.”262
Az akkor már haldokló Ady, aki „túlfeszített lényeglátásával” (Bibó István) az első világháború katasztrófájában és az Osztrák–Magyar Monarchia
összeomlásában élve a magyarság végpusztulását vizionálta („szubjektív
kínjaim részeg haláltáncában mintha bennem jajveszékelne az egyetlen és
utolsó magyar”) a menekvés utolsó szalmaszálát a magyar és a zsidó „fajta”
egyesülésében látta (a „fajta” szót idézőjelbe teszem, mert a felvilágosodás
eszmei alapján álló, mellesleg szabadkőműves Ady szótárába ez a korabeli
pozitivizmus-naturalizmus-fiziologizmus-vitalizmus szótárából kerül át,
merőben metaforikus értelemben, és nyilvánvalóan mást jelentett, mint
az akkor már virágzó fajelmélet áltudományos „faj” szava, lévén az ember
egyetlen faj): „De az igaz ugye, hogy közénk, senkik, még egyformákban
is százfélék közé, elvegyült egymillió zsidó? Hogy e zsidók megcsinálták
nekünk Budapestet s mindazt, ami talán – talán? biztosan – nincs is, de
európaias és távolról mutatós? Segítségünkre jöttek nekünk, akik már nem
vagyunk, azok, akik mint nép szintén nincsenek. Ausztráliában van egy
nagy néptörzs, mely a világ első poétanépe, mert kitalálta a Korroborit.
A Korrobori nagy szerelmes táncorgia, amelyhez – a nők muzsikálnak. (…)
Micsoda gyávaság meg nem mondani, hogy a Korroborit űzzük, járjuk
pár évtizedek óta a Duna–Tisza táján? Itt két fajtátlan s egyformán idegen
fajta szeretkezik egymással a Korrobori szabályai szerint. A már megcsinált

Harmadik exkurzus: a dzsentri és „lateiner középosztály”
„Ez a lateiner középosztály nem alakult ki a magyar élet követelményeiből organikusan és természetesen, mesterséges tenyésztése volt a Tisza Kálmán-féle szabadelvű párti koncepciónak. Tisza Kálmán az állami élet mindenféle szerveiben, a folyton sokasodó hivatalokban kenyeret adott a régi földbirtokos
osztály azon részének, amely a modern állam gazdasági rendjében tönkre
jutott s ebbe a hivatalnoki rendbe készséggel felvette a polgári osztályoknak
azokat az elemeit is, amelyekben nem volt vállalkozási kedv és munkaerő
arra, hogy a szabad polgári pályákon keressék boldogulásukat s amelyeknek
hiúságát kielégítette az, hogy elhagyva polgári sorsukat az uralkodó nemesi
renddel vegyülhetnek össze hivatali állásaik révén. (…) A magyar középosztálynak a hivatalokba özönlése még egy más igen nevezetes következmén�nyel jár. Mivel a tanult magyar emberek túlnyomó részét s a magyarrá lett
régi városi polgárság aránytalanul nagy részét felszívták a hivatalok, a többi
társadalmi funkciókra, az iparra és kereskedelemre szükséges intelligens
munkaerő már nem telt ki a tradicionális osztályokból. A parasztságból
pedig a kultúreszközök fogyatékossága s a rendelkezésre álló idő rövidsége
miatt nem fejlődhetett megfelelő iparos- és kereskedőréteg. Valakinek pedig
el kellett végeznie ezt a munkát, a társadalomban épp úgy érvényes a horro
vacui törvénye, mint a természetben: azon a téren, amely a magyar társadalmi szerkezeten megnyílott, beözönlött a folyton szaporodó zsidóság,
amely a maga intelligenciájával, munkakedvével és az üzleti érvényesülésre
berendezkedett idegrendszerével hamarosan elfoglalta társadalmunkban azt
a helyet, amelyet más népek életében a testükből organikusan kifejlődött
tulajdonképpeni városi polgárság tölt be. Ez az új elem nyelvben és érzületben hamar megmagyarosodott, kiváló alkalmazkodó érzékével azonnal
felismerte, hogy boldogulása a magyarság boldogulásához van kapcsolódva. Az uralkodó ideológiába azonban nem tudott teljesen belekapcsolódni,
sőt amint számban és befolyásban gyarapodott, mindinkább függetlenítette
magát tőle, mert ez az ideológia ellenkezetett mentalitásával, tradícióival és

262 Schöpflin Aladár: A forradalom és a magyar lateiner osztály. Nyugat, 1918. 21–22. szám
(http://www.epa.oszk.hu/00000/00022/00257/07622.htm.) Kiemelés – Sz.Á.
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kultúrák lemásolt zeneszerszámaival foglalt itt helyet a zsidóság. S mi, akik
magyaroknak nevezzük magunkat, gyűlölve-vágyva ropjuk a szerelmi táncot. Itt egymást fojtogatva a szerelemtől, vagy új népet produkálunk, vagy
pedig utánunk az özönvíz. (…) Kár, hogy kevesen vagyunk, sőt nehányan
se vagyunk mi, táncolók: magyarok nincsenek Magyarországon. Az már
nagyon is politika volna kíméletlenül megmagyarázni, mi okból nincsenek,
de nincsenek. Erejüket kiélt uralkodó osztályok, fölszabadulásra későn hozott nyomorult parasztság, senyvedő, mert haszontalan fajtákkal és fajtákból
öszvéresedett polgárok. Mi a fenéből, nyavalyából – hogy csúnyábbat ne
mondjak – lehetnének itt kultúrapotenciás magyarok? Nemsokára ott tartunk,
hogy még a Korriborit se táncolhatjuk, mulathatjuk tovább. Sváb, szepes, rutén s
isten tudja, miféle korcs magyarok rárohannak a magyarság nevében a muzsikálókra,
s összetapossák a hangszereket.”263
A megfogalmazás költői és túlzó, de a költői túlzásban benne rejlik már
a zsidó–magyar együttélés egész tragikus huszadik századi végkifejlete. Bár
már a századfordulón is túlzás volt a „másik”, a „polgári” középosztályt
„zsidó középosztályként” állítani szembe a „lateiner” vagy „úri magyar”
középosztállyal, kétségtelen, hogy a modernizációs elitben a zsidóságból asszimilálódott polgári alkatelem átmenetileg – a kulturális, politikai és gazdasági
katalizátor szerepében – meghatározó szerepet játszott. Ebből adódott, hogy
a rendies-kasztos, állam-szívű, piaccal szemben gyanakvó, a kereskedelmet,
a pénz hatalmát megvető, félfeudális kelet-európai agrártársadalmakban,
amelyekben a modernizációt szüntelenül külső, idegen – nyugati – mintákhoz való igazodásként, a saját életritmusból, kultúrából való kivetkezés kényszereként, kívülről rájuk oktrojált és számukra eleve előnytelen
versenyként érzékelték és értelmezték, mindaz az ellenszenv, fenntartás,
agresszió, amely a modernizációval szemben széles társadalmi rétegekben,
de különösen az uralmi elitben megképződött, elsődlegesen azokban találta
meg célpontját és azokra a habituális idegenekre zúdult, akik – anyagi és szellemi téren egyaránt – e modernizáció legfőbb előmozdítói, ágensei, reprezentánsai lettek, összes áldásával és átkával egyetemben: a pogromok elől,
Keletről menekülő és a gazdaságilag prosperáló, többnyelvű-többkultúrá-

jú Osztrák–Magyar Monarchiában a 19. század derekán-végén tömegesen
megtelepedett és gyorsan asszimilálódó zsidóságra.264 Ez a történet azonban
1944–1945-tel, a honi zsidóság túlnyomó részének fizikai megsemmisítésével, maradékénak elvándorlásával vagy teljes beolvadásával (zsidó kulturális
identitásuk feladásával, habituális másságuk lehetőség szerinti elrejtésével,
a vegyes házasságokban való teljes felolvadással) mind a zsidóságra, mind
Magyarország egész kulturális és társadalmi fejlődésének ügyére nézve
kasztrofálisan és örökre lezárult.
Bármennyire fölerősödött is Magyarországon az utóbbi tíz évben a politikai és érzületi antiszemitizmus265 (illetve bármennyire fölerősítették azt
a társadalom megosztásában, manipulálásában érdekelt politikai erők és
üzleti körök), bármilyen nagy szerepet játszik is az új, államkreálta középosztály önlegitimációs ideológiájában a biológiai, etnikai, faji származás –
pontosabban: a származás fikciójának – politikai tőkésítése, a mai magyar
középosztály szociokulturális szempontból nem ott válik ketté, ahol 1918-ban
kettéválni látta Schöpflin Aladár és sok már kortársa is.
Abban a középosztályi konglomerátumban, amely a konszolidált Kádárkorszak – az itt maradókat, itt élni szándékozókat bizonyos politikai határok
között élni hagyó – liberalizált diktatúrájának terméke, s amely a rendszerváltást véghezvitte, a néhai magyar zsidóság szinte teljesen asszimilált fővárosi
maradéka már semmiféle domináns szerepet nem játszhatott, különösképpen nem az autochton magyar polgárság hiányát vagy gyöngeségét kompenzálandó. Nemcsak arról van szó, hogy a túlélők maradéka és különösen
leszármazottaik kulturális-habituális különállása, „idegensége”, „mássága”
szinte teljesen „elolvadt”, hanem arról is, hogy az a „túlreprezentáltság”,

263 Ady Endre eredetileg valószínűleg a Huszadik Század folyóirat 1917-es zsidókérdés ankétjára írt, de arról lekésett hozzászóla (A zsidókérdés Magyarországon. Huszadik
Század, 1917. II. köt. 1–164. p.), először sok évvel a költő halála után jelent meg a Nyugat
1924-es folyamában: Ady Endre: Korrobori. In: Uő: Publicisztikai írásai 1908–1918. III.
kötet, Szépirodalmi, 1977. 520–521 p. Kiemelés – Sz.Á.

264 Az Osztrák–Magyar Monarchiában 1910-ben megtartott népszámlálás szerint a
Magyar Királyság magukat zsidó felekezetűnek valló állampolgárainak száma 911 000 fő
volt. Lásd erről: Walter Pietsch: A zsidók bevándorlása Galíciából és a magyarországi zsidóság. Valóság, 1988. 11. szám, 46–59 p.; továbbá: Vörös Károly: A budapesti zsidóság a
két forradalom között 1849–1918. Kortárs, 1986. 12. szám.)
265 Lásd ehhez mindenekelőtt az Antiszemita közbeszéd Magyarországon című „jelentés
és dokumentáció” sorozat 2000., 2001. 2002–2003., 2004–2005. évi köteteit. Lásd ezen
kívül Kirekesztők. – Antiszemita írások 1881–1992. Szerk. Karsai László. Aura Kiadó, 1992.
Lásd még: Gyurgyák János: A zsidókérdés Magyarországon. Osiris Kiadó, 2001.; Bihari Péter: Lövészárkok a hátországban. Napvilág Kiadó, 2008. 42–66 p.) Gyôri Szabó Róbert:
A kommunizmus és a zsidóság az 1945 utáni Magyarországon. Gondolat, 2009.; Litván György:
Apák és fiúk. A polgári radikalizmustól a kommunizmusig és vissza. In: uô. Maradjunk a tényeknél. 1956-os Intézet, 2008. 96–109. p.

370

371

A kékek és zöldek

Két középosztály közt egy hazáért

amely a századfordulót követő első két évtizedben a gazdasági és kulturális
modernizáció bizonyos kulcsfontosságú színterein és pályáin szembeszökő volt (pl. 1910-ben Budapest önálló iparosainak csaknem 32%-a, önálló
kereskedőinek csaknem 66,4%-a, a bankszektorban dolgozók közel 90%-a,
az ügyvédek 61,5%-a, az orvosok 58,8 %-a, a sajtó munkatársainak pedig 42,4%-a lehetett zsidó felekezetű Andrew C. Janos számításai szerint)
a már jelzett ok miatt (a zsidó származású magyar népesség túlnyomó részének tömeges fizikai megsemmisítése és a túlélők egy részének 1945 és
1956 utáni kivándorlása), de az államszocialista fejlesztési diktatúra által
kikényszerített felemás társadalmi modernizáció következtében is, teljesen
megszűnt. Nem szűnt meg természetesen a fejekben, mert bár „zsidók”
szinte már alig voltak Magyarországon, mindenféle természetű nyűg és baj,
depriváció és szenvedés azonban volt és ez felelősökért, bűnösökért kiáltott,
akiket rendre ugyanott, ugyanazokban talált meg a magyar középosztály versenytől húzódozó, a rámenős és/vagy tehetséges riválisok sikereitől frusztrált része: a „zsidóban” mint „nemzettől idegen” elemben. Meglehetősen
különösen hangzik ez egy olyan társadalomban, amelyben – eltérően szinte
az összes kelet-közép-európai társadalomtól – a zsidó felekezetűek nyelvi és
kulturális asszimilációja olyan gyors volt és olyan mélyreható, hogy a magyar kultúra huszadik századi története elgondolhatatlan nélkülük, se szeri,
se száma azoknak a kulturális, művészeti, tudományos teljesítményeknek,
amelyek „zsidó származású” magyarok nevével fémjelezhetők, s amelyekben
mindazonáltal a korabeli, dinamikusan modernizálódó Magyarország – különösen az Osztrák–Magyar Monarchia korabeli – kulturális és gazdasági
ereje mutatkozott meg. Ugyanakkor el kell ismerni, hogy az utóbbi időben
egyre alpáribb és egyre durvább jelleget öltő „zsidózásban/idegenezésben”
hűen tükröződik a nemzet mint politikai közösség önmagától való elidegenedése:
annak a – magyar állam által megalkotott jogfosztó és kirekesztő „fajvédelmi törvény” alapján „zsidóként” azonosított – több mint fél millió magyar állampolgárnak – előbb a korabeli magyar állam asszisztenciájával, majd
tevőleges részvételével – végrehajtott módszeres legyilkolása és kirablása
– „holocaust-emlékünnep” ide és „holocaust-emlékmúzeum” oda – még
ma is „mások” története, nem a „miénk”, nem „velünk”, nem „a nemzettel”
történt meg, hanem „ővelük”, a „zsidókkal” történt”, a „nemzetnek” ehhez vajmi kevés köze volt, van és lesz. A két középosztály között húzódó
markáns választóvonal 1989 után – mint azt ebben a fejezetben igyekeztem
megmutatni – már nem ott húzódott, ahol 1916–1918-ban, hanem ott, ahol

a szociokulturális szempontból rendkívül heterogén, a társadalmi élet szinte
minden területén erős tőkepozíciókkal rendelkező Kádár-kori középosztály
érdekei ütköztek és ütköznek a vele versengő, de gyöngébb tőkepozíciójú,
államba kapaszkodó és állam által megszervezett középosztályi csoportok
érdekével. A kérdés mindközönségesen az: ki (mely társadalmi csoportok)
uralják az államot (és általában az intézményeket), hogy az állam által birtokolt erőforrások felhasználásával megszerezzék mindazokat az értékjavakat
(hatalmat, műveltséget, anyagi jólétet, egészséget, szaktudást, tiszteletet,
erkölcsi elismerést, érzelmi kötődést), amelyekért a társadalmi csoportok
és egyének között versengés vagy harc folyik.266
266 Lásd mindehhez Karády Viktornak a zsidóság polgárosodása és modernizációja
problémakörét feldolgozó megalapozó tanulmányait (Karády Viktor: Zsidóság, polgárosodás, asszimiláció. Cserépfalvi kiadása. 1997.), különös tekintettel a hagyományos műveltségi
tőke és a művelődési készség, illetve a státusmobilitás és státuskompenzáció kérdéskörét
érintő alfejezetre (i. m. 96–102 p.). Lásd továbbá Nagy Péter Tibor kitűnő tanulmányát
arról, hogyan töltődött fel a 19. századi – a politikai és felekezeti hovatartozást a nemzeti
hovatartozástól szigorúan elválasztó – liberális magyar nacionalizmus az 1890-es évektől
kezdődően fokozatosan – jelentős mértékben a klerikális antiliberalizmus-antikapitalizmus
hatására –, majd különösen az első világháború éveiben, és az 1918–1919-es forradalmak,
illetve az ellenforradalom időszakában, végezetül a középosztályi csoportok közötti erőviszonyokat radikálisan átrendező „trianoni békeszerződés” következtében – antiliberális
és valláserkölcsi tartalmakkal; hogyan alapozta meg ez az új, antiszemitizmussal átitatott
magyar nacionalizmus a származási-felekezeti jogfosztás és kirekesztés első törvénybe
iktatását, a numerus clausust, amely felért a liberális nemzeteszme halálával és nyitotta
meg az utat a tudás, a szakmai hozzáértés, a rátermettség, a tehetség tőkésítésével szemben
a „származás” politikai tőkésítése, s ekként az elit folytonos kontraszelekciója felé. Hadd
idézzem a tanulmány végkövetkeztetését: „A »numerus clausus« – noha a zsidók egyetemi felvételét korlátozó 1920-as törvény nyilvánvalóan nem oktatáspolitikai célrendszerű, hanem a szélsőjobboldali diákmozgalmak kielégítését és a keresztény középosztály
előnyhöz juttatását szolgálja – speciális oktatáspolitikai értelmet is nyer. A modern oktatás társadalmi funkcióját akképpen is megfogalmazhatjuk, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket iskolázottsági egyenlőtlenségekké konvertálja át. Azt állítja – és fogadtatja el
a társadalommal –, hogy az oktatási versengésben a legkiválóbbak válogatódnak ki, az
ő társadalmi vezető szerepük tehát indokolt. Ez persze »álca«, azaz konverzió, de nem
csak az: az oktatás mint versenypálya nem alkalmas arra, hogy a legalsó társadalmi csoportokat felsegítse, és a legfelsőket megbuktassa, de arra igenis alkalmas, hogy a felfelé
törekvő alsó középrétegek és a pozíciójukat őrző, uralomban lévő csoportok gyermekei
összemérjék képességeiket, szorgalmukat, tudásukat és kiválogatódjanak. Az »alsó közép«
legkiválóbbjaiból így válhat felső közép, s ha az iskolázottsági pozícióik száma nem bővül
kellő mértékben, a felső közép leggyengébbjei így sodródhatnak ki elitpozíciójukból. (…)
De: ha valaki elvégezte az iskolát, megszerezte a bizonyítványt vagy annak bizonyos szintjét, senki
és semmilyen módon nem akadályozhatta, hogy felsőbb osztályba léphessen. 1920-ban, amikor
a numerus clausus kimondta, hogy az egyetemre kerülésnél az azonos feltételt – tudni-
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Schöpflin az első világháborút követő nemzeti katasztrófáért ugyanúgy
ennek középosztálynak nyújtja be a számlát, mint alig több, mint negyedszázaddal később, a nemzeti megszégyenülés újabb és még mélyebb pontján, 1944-ben Márai Sándor,267 a kis számú, politikai befolyását tekintve
elenyésző erejű, a trianoni békediktátum után jórészt a határok másik
oldalán rekedt magyar kultúrbürgertum egyik reprezentánsa, akinek
polgári teljesítményét és úri méltóságát származási alapon aligha lehetett
kétségbevonni, aki azonban teljesítmény és személy minden ilyen alapon
történő kétségbevonását – mint igazi polgár és igazi demokrata – polgárhoz és úriemberhez, legfőképpen pedig írástudóhoz éppoly méltatlannak
és alantasnak tekintette, mint a Nyugat első, második és harmadik nemzedékének is minden jelese, mint – mondjuk – Schöpflin Aladár vagy
Fülep Lajos, Babits Mihály vagy Kosztolányi Dezső, Ottlik Géza vagy
Weöres Sándor, s majd utánuk mind az Új Holdas modernek, polgári
mivoltukat erkölcsi és emberi kiállásukkal megvalló írástudók – Nemes
Nagy Ágnestől Pilinszky Jánosig, Lengyel Balázstól és Lakatos Istvántól
Mészöly Miklósig.
Schöpflin 1918-as vádirata az államilag kitenyésztett „lateiner középosztály” ellen még így hangzott: „Az osztályöntudat s a politikai belátás
hiányának, a gondolkodásbeli önállótlanságnak s a tényleges viszonyok
felőli tudatlanságnak olyan képét nyújtja ez az állítólag legintelligensebb
eleme társadalmunknak, amely a mai események világításánál egyenesen
elképesztő. S még ma is bizonyára kevesen vannak, akik felismerték, hogy annak
a katasztrófának a felidézésében, amely ma Magyarországot immanensen fenyegeti,
osztályuknak döntő szerepe van, nemcsak azért, mert ő belőle került ki az utolsó
két generáció vezető politikusainak túlnyomó része, hanem még inkább azért, mert
ő teremtte és tette kötelező érvényűvé azt a politikai ideológiát és hatalmi szervezetet,

amelyre Magyarország egész élete fel volt építve s amely most az idők viharának első
szélfúvására oly kataklizmatikusan összeomlott.”268
Márai 1945 elején – a történelmi Magyarország neobarokk karikatúrájának szertefoszlása, a Schöpflinnél „zsidó” eredetűként aposztrofált magyar
polgári középosztály százezreinek meggyilkolása és kirablása, magyar katonák és civilek újabb százezreinek elpusztulása, Budapest rommá bombázása és lövése, a náci megszállás, majd szovjet megszállás-megszabadításfelszabadítás után – a bekövetkezett történelmi katasztrófa okait kutatva,
de a nemzeti megszégyenülés és pusztulás fölött érzett kétségbeeséstől és
haragtól is sarkallva, már a történelmi végítéletet hirdeti ki a „keresztény úri
középosztály” fölött (ez az ítélet morális és egy „társadalmi típusra” vagy legalábbis a korabeli középosztály szignifikáns politikai szerepet játszó részének
társadalmilag tipikus magatartására vonatkozik, érvényét tehát nem cáfolja az,
hogy ebben a középosztályban is akadtak személyek, akik életük kockáztatásával életeket mentettek meg vagy egyszerűen csak emberségesen, tisztességesen viselkedtek a kritikus helyzetben az üldözöttekkel szemben): „Ahhoz,
hogy Magyarország megint nemzet legyen, megbecsült család a világban, ki
kell pusztítani egyfajta ember lelkéből a »jobboldaliság« címkéjével ismert
különös valamit; a tudatot, hogy ő, mint »keresztény magyar ember«, előjogokkal élhet
e világban; egyszerűen azért, mert »keresztény, magyar úri ember«, joga van tehetség
és tudás nélkül is jól élni, fennhordani az orrát, lenézni mindenkit, aki nem »keresztény-magyar«, vagy »úriember«, tartani a markát, s a keresztény-magyar markába
baksist kérni államtól, társadalomtól: állást, kitüntetést, maradék zsidó-birtokot, potya
nyaralást a Gallyatetőn, kivételezést az élet minden vonatkozásában. Mert ez volt
a »jobboldaliság« igazi értelme. S ez a fajta nem tanul. Aki elmúlt harmincéves és ebben a szellemben, légkörben nevelkedett, reménytelen; talán
megalkuszik, fogcsikorgatva, s mert önző és gyáva: bizonnyal hajlong majd
az új rend előtt; de szíve mélyén örökké visszasírja a »jobboldali, keresztény,
nemzeti« világot, amelyen belül olyan szépen lehetett zsidó vagyont rabolni,
versenytársakat legyilkolni és aladárkodni a nagyvállalatokban, képzettség és
hozzáértés nélkül. S lehetett »előkelő közhivatalnok«-nak lenni és sérthetetlen, páncélinggel védett katonatisztnek; s mindezért nem adni semmit, csak
becses létezése tényét. Ez a fajta soha nem változik meg. De amíg ezeknek
szavuk van, vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet.”269

illik az érettségit – teljesítők között felekezet (…) alapján differenciálni lehet: megszüntette a magyar oktatásügy polgári egyenlőséget feltételező jellegét. Természetesen egy
ilyen lépést lehetetlen úgy megtenni, hogy csak egy csoportra, jelen esetben az izraeliták
esélyeire hasson ki. Minden oktatási rendszer lényege, hogy legalább a rendszeren belül
elismerik minősítő kompetenciáját. A numerus clausustól kezdve világossá vált: a magyar oktatási rendszerben többé nem a tudásalapú teljesítményé a megkérdőjelezthetetlen tekintély, hanem
bárki bármikor kijelölheti, hogy az oktatási rendszerben ki haladhat tovább, és ki akadhat el.” (Nagy
Péter Tibor: A keresztény-nemzeti eszme legitimációs funkciói. In: Hatalom, legitimáció, ideológia.
Szerk. Gedő Éva és Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest, 2007. 212–213 p.)
267 Márai Sándor: Napló (1943–1944). Révai, 1945.
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Schöpflin: i.m. Kiemelés – Sz.Á.
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Márai: i.m. 502–503. p. Kiemelés – Sz.Á.
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Ámde – kérdezhetnénk – hol van ma már – több mint négy évtized
államszocialista modernizációs diktatúrája után – ez a Schöpflin és Márai
által oly vehemensen ostorozott, kárhoztatott és korholt középosztály?
A magyar társadalom szociális és kulturális összetétele a Schöpflin és Márai
kora óta eltelt közel száz, illetve ötven-hatvan év alatt szinte teljesen megváltozott, hiszen a kultúrahordozó elemek (döntően a polgári középosztály és a polgári értelmiség, valamelyest kevésbé az arisztokrácia és az úri
középosztály) jelentős része egyszerűen „kiesett” a magyar társadalomból
(megsemmisítették, megsemmisült vagy távozott az országból), s bárha születtek új kultúrahordozó elemek (mindenekelőtt az államszocialista korszak
első generációs, az úrival és a polgárival egyaránt harcosan szemben álló
„plebejus” értelmisége), ezt a kulturális vérveszteséget a magyar társadalom
mindmáig nem heverte ki (sőt a mai „hideg polgárháború” tébolya is nagy
mértékben erre a vérveszteségre, a kulturális közvetítő elemek „kiesésére”,
az eltérő kulturális elemek összeilleszthetetlenségére, a szervesülés hiányára
vezethető vissza). A különbség az 1945 előtti és a mai magyar társadalom
között nemcsak azért szembeszökő, mert az erőteljesen asszimilálódott
magyar zsidóság fizikai megsemmisítése, a túlélők egy részének kivándorlása és a magyarországi németek nagy részének kitelepítése következtében
kultúrahordozó elemek „estek ki”, egész életvilágok, a modernizáció létfontosságú elemei tûntek el végérvényesen a magyar társadalomból, hanem
azért is, mert a felemás, állami mederben tartott Kádár-kori polgárosodás
szinte az egész magyar társadalmat magával ragadta és az a középosztályi
konglomerátum, amely ekkor az államszocializmus intermundiumaiban
megképződött, amelyben elfért a pártállami nómenklatúra, a nagyvállalati
és állami gazdasági menedzserréteg, a néhai arisztokrácia, az úri középosztály, a zsidó polgárság és értelmiség maradványai – a gebines, a maszekoló
magyar, sváb, zsidó kisember, a parasztpolgárság és a lakótelepi-hétvégiházas
munkásság nagy része is –, nem sok hasonlóságot mutat azzal a polgársággal,
amely az 1867-es kiegyezés után jött létre, s amelynek ellenlábasa a „lateiner
középosztály” volt: a szakmát tanulni, gyakorlati pályára lépni vonakodó,
a piaci versenyt méltóságánál alulinak tekintő, a polgári szorgalmatosságot,
a felhalmozás aszketikus ethoszát megvető, ámde az állam által politikai
okokból eltartott dzsentri.
És mégis, és mégis: ha más alakban, más összetételben, egészen más
középosztályi rétegekből regrutálódva, itt van ez az államba kapaszkodó,
gyöngébb gazdasági, politikai, kulturális tőkepozícióját „tiszta” vagy „ősi”

származásának politikai tőkésítésével kiegyenlíteni remélő, privilégiumokat követelő és diszkriminációt szorgalmazó középosztály. Nem, mert
fennmaradt ama régi „lateiner” középosztály, s mert szociális, kulturális
és politikai folytonosság köti össze a régit a maival, de mert fennmaradt és
újratermelődött a rendies etatizmus és a polgári individualizmus törésvonala, fennmaradtak a kulturális módok (és kódok) és a rendszerváltással
– a „nagy ugrással” a nem-hatékony, a versengést minimalizáló, de kisegzisztenciák millióinak biztonságot jelentő magyar államszocializmusból
a neokapitalizmus globalizált piacgazdaságába – drasztikusan megnőttek a
tőkepozíciók közötti különbségek, kiéleződött a középosztályi csoportok
közötti konkurenciaharc, a versenyfutás az állami forrásokért, és ennek
a kiéleződő egzisztenciális harcnak az igazolására működésbe léptek az
előítéletes ellenségesség régi, a középosztályi családok – pro és kontra –
zsigeri emlékezetében elevenen élô sztereotípiák, új életre keltek rég elfeledettnek és meghaladottnak hitt érzületi-ideológiai alakzatok. Épp azért
lehetett olyan hatékony a politikai közösség és az egész magyar társadalom
megosztásának hatalmi politikája, mert erre az új középosztályon belüli
– a betokosodott vagy „kriptásodott” múlt traumatikus eseményeit kényszeresen megismétlő, régi kulturális-habituális törésvonalait újraképző –
meghasonlásra épített, mert a meghasonlás végzetes következményeinek
józan mérlegelésén felülkerekedett a mértéktelen és elbizakodott hatalmi
ambíció, amely a hatalom megragadása érdekében nem riad vissza semmiféle eszköztől, a társadalom polgárháborús megosztásától sem, végtére
is éppen az osztottságból meríti politikai erejét, erre építi hatalomszerző stratégiáját és konszolidációs ígéreteit (ha ő kerül hatalomra, kivezeti
az országot abból a polgárháborús káoszból, amelyet ő maga idézett elő
a társadalom érzületi, kulturális kettészakításával és létező kettőségeinek
nemzeti populista átpolitizálásával).
Kétségtelen, hogy mind a konkrét társadalmi szereplők, akikből egyfelől
az „idegen”, „nemzetietlen”, „államellenes” középosztályt, másfelől a „saját”, „nemzeti”, „államépítő” középosztályt ideológiailag megkonstruálták
és politikailag egymás ellen hangolták, mind a konkrét külső és belső körülmények egészen mások, mint Schöpflin és Márai korában, a középosztályt
kettérepesztő kulturális-habituális és társadalompszichológiai törésvonal, illetve
az erre ráépülő politikai konstrukció azonban – a középosztály „származáspolitikai” alapon történő kettéválasztása „idegenekre” és „magyarokra”, és a
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nemzet vagy a nép „ellenségeként” (nem enemy, hanem foe!270) körvonalozott „idegenek”, a „megszálló”, a „nemzetet” megillető hatalmat elbitorló
„idegenek” ellen indított politikai felszabadító háború – lényegileg ugyanaz,
és – mi tagadás – éppoly gazdagon termi a társadalmi és erkölcsi romlás
virágait, mint az 1930-as években. Szerencsére azonban a külső és belső
körülmények olyanok, hogy a magyar demokrácia permanens – 2002 után,
az ország politikai és lelkületi kettészakadásával csak végletesen kiéleződött
– válságából kivezető út még a legrosszabb esetben is csak a liberális demokrácia illiberális beszűkítését eredményezheti, nem pedig felszámolását.
Azt – és különösen most, a globális gazdasági rendszer akut válsága közepette – nem nehéz előre látni, hogy ha lesz olyan politikai erő (vagy még
inkább: a politikai erőknek olyan összefogása), amely képes végre lezárni
a rendszerváltás folyamatát Magyarországon is, tehát képes konszolidálni
a magyar társadalmat, az most már szinte bizonyosan az illiberális demokrácia (legjobb esetben valamilyen prezidencializális autokratizmus és etatizmus) keretei között fogja ezt a konszolidációt véghezvinni. (Kétségtelen,
hogy ebben a – finoman szólva – felemás végkifejletben a doktriner neoliberalizmus általános válsága és a teljes politikai megsemmisülés felé haladó
magyar liberális párt éppoly doktriner, a helyi módokat semmibe vevő „piaci
fundfamentalizmusa” is nagy szerepet játszott és játszik271.)

Az etatista, autoritárius és rendies tendenciák felerősödése, az ezekkel
szemben egy évtizede még erős társadalmi ellenállás gyöngülése, a megfélemlítésen alapuló rendteremtésnek, mint utolsó lehetőségnek a tömeges
elfogadása, a korporatív társadalompolitika álma, a „vertikális szolidaritás”
részleges vagy látszólagos helyreállításának követelése – mindez nem a semmiből fakadt, mindezt – mint mondani szokás – ki kellett érdemelni és noha
az előállt helyzetben a politikai osztály egészének, a nemzet megosztásának
politikáját folytató pártnak pedig különösképpen megvan a maga felelőssége,
sem a demokrácia válsága nem juthatott volna el a „hideg polgárháború” fokáig, sem a válság illiberális lezárása, a magyar demokrácia elközelgő jégkorszaka
nem lett volna elkerülhetetlen, ha a politikai osztály és a magyar társadalom
a maga egészében képes lett volna a maga módján berendezkedni a liberális
demokráciában. A jelek azt mutatják, hogy – mint szerte Kelet-Európában
– ez a sajátos mód Magyarországon is az illiberális demokrácia lesz. Vajmi
csekély a valószínűsége, hogy egyszeriben olyan hiteles, a társadalom többségét magával ragadó politikai erő lép elő valahonnan, amely képes a liberális
demokrácia szűkítése nélkül belső békét, társadalmi stabilitást teremteni.
Márpedig akkor a magyar társadalom konszolidációt, rendet, stabilitást
csak azoktól remélhet, akik a középosztály egzisztenciális érdekek mentén

270 A magánellenség és a közellenség régi megkülönböztetésén alapuló szóhasználatról,
amely – a magyartól eltérően – a legtöbb indoeurópai nyelvben megtalálható (görög
ekhtrosz versus polémisz; latin inimicus versus hostis, angol enemy versus foe, orosz nyedrug
versus vrag stb.) lásd: George Schwab: Enemy vagy Foe: A modern politika konfliktusa.
In: Az ellenség neve. Szerk. Szabó Márton. Jószöveg Könyvek, 1998. 39–55. p.
271 „A doktriner életidegenség, az észkultusz, az univerzális, vagyis tradícióktól és helyi
adottságoktól független megoldások kergetése, a globalizáció sokszor naiv és kritikátlan
recepciója, a már-már fanatikus civilizációs küldetéstudat, a jozefinista attitűd a párt egyes
meghatározó alakjai által mucsainak elmondott társadalommal szemben, amelyet tűzzelvassal kell és lehet rákényszeríteni, hogy a modernizáció keskeny ösvényére lépjen, nos,
mindezek valóban alakulásától ott kísértenek az SZDSZ-ben, ennek az egykoron a magyar kulturális és politikai élet válogattott intellektusait felvonultató és a magyar választók
20-25%-ára jelentős vonzerőt gyakorló pártban. Szélesebb eszmetörténeti kontextusban
szemlélve a felsorolt tulajdonságokat, a doktriner türelmetlenség, az észkultusz, az univerzális megoldások kergetése voltaképpen a felvilágosodás kontinentális változatának
a jellemzői (szemben annak skót és angolszász változatával), a már-már dühödt civilizációs küldetéstudat pedig úgy is felfogható, mint sajátos maradványa, provinciális, magyarországi öröksége a felvilágosodás jozefinista-aufklérista változatának.” (Szummer Csaba:
Autópálya-csomópontok a semmibe? – Az SZDSZ reformkísérletéről az egészségügyben. Beszélő,
2008. július–augusztus, 36–45. p.) Nem azért idézem Szummer Csaba tárgyszerű szak-

mai-politikai elemzésének ezt a legsommásabb részét, hogy a mérleg másik serpenyője se maradjon üresen, hogy a „hideg polgárháború” fokozódásáért viselt felelősségben
a „másik odal” is osztozzon és így kiegyenlítődjenek a politikai vétkek és a bűnök, hanem
azért, mert valóban azt gondolom, hogy azért, ami lett és ami lesz, mindenkinek megvan
a maga felelőssége. A politika közös játék és ennyiben még a diktatúrák sem egyszerűen
a diktátor művei. Nemcsak a kvázi-vallásosan felfogott „nemzetnek” van meg a maga
hübrisze (a nemzet az az istenség, akivel szemben sem egyéneknek, sem társadalmi csoportoknak nem lehet igazuk), hanem az aufklérista módon felfogott, abszolutizált-istenített „egyéni szabadságnak” is (az „egyéni szabadság” az az istenség, amivel szemben
semmiféle közösségnek, politikai államnak, egyháznak, társadalmi csoportnak nem lehet
igaza) és egyik hübrisz a másikat erősíti. Végül pedig azt gondolom, hogy a „hideg polgárháború” – hol lankadó, hol fellobbanó – társadalmi hisztériájának kialakulásában ugyan
a – reflektálatlan, politikai-eszmei tekintetben szervetlenül előállt, nemzeti populista irányultságú – jobboldal a felelős, de abban már a magyar baloldal felősségét látom, hogy
nemcsak képtelennek bizonyult e polgárháborús politikai pszichózis megtörésére, de
mindinkább maga is ugyanarra a pszichózisra – közelebbről: az ellenféltől való irracionális félelemre és viszolygásra, a „legrosszabb-baloldal-is-jobb-mint-a-legjobb-jobboldal”
előítéletére – építette kampánystratégiáját és egész politikáját (liberálisok és szocialisták
egyaránt), mint amire – ellentétes előjellel – az ellenfél. Ennyiben tehát az egész politikai
osztálynak vállania kell a felelősséget azért, ami lett. Nekünk állampolgároknak pedig
azért, amiért hagytuk, hogy így legyen.
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bekövetkezett belső szétrepedezését, a középosztályi csoportok egymástól
való egzisztenciális félelmét, egymással szembeni averzióit képesek voltak
átvinni a politikai-hatalmi harc síkjára, hogy az ily módon háborúba rángatott „kékek” és „zöldek” elvakult pártoskodásain immár – úgymond – felülemelkedve, valamilyen politika fölötti Egész letéteményeseiként ígérjenek
menekvést és üdvösséget az Egész Ország számára.

esetenként döntő módon – a kapcsolati tőke, a privatizációs javakhoz való
közelség-távolság, a kalandorságig és a kriminális világgal kötött ügyletekig
menő, erkölcsi skrupulusokat nem ismerő telhetetlenség.
Ahogy nőtt a rendszerváltás tényleges és képzelt középosztályi veszteseinek, a „lesüllyedőknek”, a le- és a kiszorítottaknak a száma, úgy nőtt
a középosztályi frusztráltság, ingerültség, a nyertesekkel szembeni irigység és
az „igazságos” – értsd: a lecsúszók hátrányát kiegyenlítő vagy a lecsúszástól
rettegőket előnybe hozó – újraelosztás, az állami tőkék „igazságos” átcsoportosításának igénye és követelése. Végső soron éppen ez – a repedező és
átrétegződő Kádár-kori középosztály belső meghasonlása – adhat magyarázatot a privatizációs versenyfutásban különféle okok miatt (későn ébredők,
a privatizációs asztaltól távolabb állók, szerény kapcsolati, kulturális, szakmai
tőkével rendelkezők) „lemaradtak” erőteljes érzületi radikalizálódására.
Mindehhez már csak az hiányzott, hogy színre lépjen egy olyan párt,
amely ezt a széles középosztályi rétegeket jellemző érzületi radikalizálódást,
rendszerellenes ingerültséget, a sikeresebb versenytársakkal szemben megnyilvánuló irigységet átvezeti a politika síkjára, s új politikai centrumban és
a lehető legszélesebb ideológiai alapon egyesíti a széttöredezett jobbközépet
és a letöredezett politikai jobbszélt, ezen az alapon ad célt, tartást, hitet, reményt a szóban forgó középosztályi tömegeknek. A versengésben lemaradó
és/vagy az állami osztogatásban/fosztogatásból – hite szerint – nem „történelmi” vagy „származási érdemei” szerint részesülő, csalódott és frusztrált
középosztályi csoportok lázadó potenciáljának politikai tőkésítését – felismerve
az ebben rejlő politikai felhajtó erőt – a Fidesz hajtotta végre 1998 és 2002
között, a jobboldal zászlaja alatt.
A „vesztes” vagy „hátrányba került” középosztály önigazoló támadásideológiája alapjában két irányba mutatott: 1. azért maradtam le, mert
a nómenklatúra lenyúlta az állami tulajdont – a rendszerváltás nem polgárosulást, hanem oligarchizálódást jelentett: a régi állampárt uralmi elitje
nagytőkéssé és bankárrá válva vette vissza vagy tartotta meg hatalmát; 2.
azért maradtam le, mert „igaz magyar” vagyok, mert a nómenklatúra és
csatolt részei „hazaárulók”, „idegenek”, a „multik cinkosai”, akiknek nincs
gondjuk a „magyarra”, nem drága nekik az ország, ott árusítják ki a „nemzet
javait” a „globális tőkének”, ahol tudják. A lecsúszó vagy lecsúszástól rettegő, riválisára féltékeny nagy középosztályi csoportok fogékonysága a különféle populista, nacionalista és a fasisztoid ideológiákra – mint az európai
társadalmak történetében már annyiszor – most is ebből az egzisztenciális

Az új „nemzeti középosztály”
A létező középosztály tőkepozíciói minden téren igen erősek voltak és – ami
különösen fontos – ekkorra már elsősorban piaci pozíciók voltak, amelyek
egyéni teljesítményen és/vagy szerencsén alapultak, még akkor is, ha ezek
az üzleti tehetséggel kivívott vagy az előnyös adminisztratív helyzetből fakadóan („jó időben, jó helyen lenni”) elfoglalt piaci pozíciók sem voltak
teljesen függetlenek az államtól, ha mind megerősödésükben, mind újratermelésükben az állam – az állami megrendelések, a pártok és a vállalkozók
közötti sajátos kliensi viszonyok – komoly szerepet játszottak. Az örökletes
kulturális tőketulajdonosokból friss gazdasági tulajdonosokká és politikai
tőketulajdonosokká előlépett Kádár-kori középosztálynak esze ágában sem
volt pozícióit feladni. A Fidesz 1998–99-es politikai villámháborúját követő
zavarodottság és megfutamodás után rendezte sorait, kiépítette védővonalait
és állóháborúra rendezkedett be. Ebben az állóháborúban ellenfele végül is
kimerült és bár sikerült megteremtenie a rivális középosztályt, tömegessége
és jó mobilizálhatósága ellenére 2002-ben alul maradt a választási csatában:
az ellentámadásba átment másik középosztály vereséget mért rá, bár az egzisztenciaháborút nem nyerte meg.
A Kádár-kori középosztály rendszerváltás előtti viszonylagos egysége
azon alapult, hogy az államszocialista rendszer a vagyonosodást, a gazdagságon alapuló kiemelkedést határok közé szorította. A fák nem nőhettek az
égig, a privátvagyonok urai nem nőhettek az állam fejére. A rendszerváltással azonban ez a korlát ledőlt és – különösen a „spontán privatizációval”
és a kárpótlás körüli manipulációkkal – megkezdődött a középosztályon
belüli átrendeződés, mindenekelőtt egy új felső középosztályi pozíció megképződése. Abban, hogy az eladdig relatíve egységes középosztályból konkrétan kik ugorhattak ki, és kik tehettek szert behozhatatlan versenyelőnyre,
kétségkívül nem csak (!) a rátermettség, a tehetség, az új viszonyok közt
felértékelődött szaktudás és az örökletes tőke játszott szerepet, hanem – és
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hisztériából fakadt most is a legkönnyebb utat választották a versenyhátrány
ledolgozására, és egy biopolitikai elemet – a leszármazást –  „tőkésítették”,
az egyén mitizált „etnikai”, „faji”, „vallási” eredetét könyveltették el teljesítményként. Ténylegesen ez persze azt jelentette, hogy versenyen kívüli
szabályt iktattak a versenybe, új játékot alkottak, amelyben a versengés más
– antimodern – szabályok szerint folyik272.
Mindenesetre a vélt és valós vesztesekből „nemzeti alapon”, állami eszközökkel létrehozott, privilegizált új középosztály „ellenközéposztályként”
való fenyegetőleges szembeállítása a „nemzetietlen” létező középosztállyal,
felért egy hadüzenettel és valóban a „hideg polgárháború” kezdetét jelentette. Politikailag a Fidesz saját – politikai eszközökkel megteremtett és
politikai hálára kötelezett – középosztályi bázis nélkül is fennmaradhatott
volna, ha megtalálja a létező középosztállyal való kiegyezés módját. Csakhogy ez azt jelentette volna, hogy vagy ő válik e régi sütetű középosztály
eszközévé, vagy ő teszi eszközévé e középosztályt. De még ez utóbbi esetben is ki lett volna téve annak, hogy mivel ezt a kiegyezést a hatalom ereje
kényszeríti ki, a tőle politikailag idegen, gazdaságilag és kulturálisan nagyon
erős, kapcsolati tőkében verhetetlen középosztály az első adandó alkalommal
„hűtlenné” válik, elüti a pártfogón felé nyújtott kezet, sőt talán még bele is
mar, és gyorsan visszatér „övéihez”, régi pártjaihoz, felmondja a kiegyezést
és fellázad ellene.
A Fidesz, mint a jó étvágyú feltörekvő első generációsok zsákmányszerző pártja eleve nem érhette be ezzel az alárendelt szereppel és kiszolgáltatott
helyzettel: az egész rendszer ura és parancsolója akart lenni. Ennek előfeltételét első körben a létező középosztály meglepetésszerű „letámadásában”,
erős politikai-gazdasági pozícióinak villámháborús megtörésében, kapcsolati hálójának megtépázásában, lelki egyensúlyának felborításában, túlzott

magabiztosságának megrendítésében látta (és valóban szinte azonnal erre
használta fel a kormányzati hatalom folytán befolyása vagy ellenőrzése alá
került APEH-et és Nemzetbiztonsági Hivatalt). Az „új-undokok” megfélemlítő és fegyelmező célzatú politikája, amely a „rendteremtő erős állam”
jelmezét öltötte magára, végső soron egész magyar társadalomból – szinte
reflexszerűen – félelmet váltott ki (természetesen nem rettegést, hanem
a „ki-tudja-mi-jön-és-meddig-tart” régtől beidegződött tapasztalata alapján:
óvatosságot, meghunyászkodást, alkalmazkodást, törleszkedést, sietős átállást a győztesek oldalára, neofita harciasságot, a politikai hűség és lojalitás
nyilvános, olykor tüntetőleges megvallását). Az erős állam fegyelmező-büntető ethoszával és praxisával, a régi játékszabályok felrúgásával, a politikai
döntések meghozatalának és kivitelezésének gátlástalanságával hatalomra
került Fidesz célja olyan új játékszabályok elfogadtatása volt, amelyek biztosítják döntőbírói szerepét, méghozzá nem egyetlen kormányzati ciklus
idejére, hanem korszakosan.
A Fidesz mindig is hányavetin magabízó, eltökélten maximalista politikai formáció volt: megvetette a totojázókat, a pipogyákat, a nyavalygókat,
a félmegoldások és „rohadt kompromisszumok” bajnokait, egyáltalán: a
politikát mint a tranzigenciák művészetét. Kétségtelen, hogy kezdeti nagy
sikereit is ennek köszönhette. A „tiszta lap” össztársadalmi óhaja 1989–1991
táján még elég erős volt, bár – ez is mutatja, hogy a rendszerváltás nem
forradalmi helyzetben zajlott le – nem volt elsöprő erejű. Később pedig,
amikor a szóban forgó lapra, a régi sorok alá már az új rendszer rótta kusza
sorait, még kevésbé volt össztársadalmi igény egy hatalmas „tabula rasa”-ra
(1998-ban, amikor a Fidesz némi szerencsével és ügyességgel megnyerte
a választásokat, nem is ígért semmi ilyesmit, aztán hatalomra kerülésének
másnapján nekikezdett). Kétségtelen: forradalmi átalakulások, nagy társadalmi válságok és szakítások idején a politikai bölcsesség nem feltétlenül
a kiegyezések keresésében áll: a kiegyezés csak az ellenfél fölött aratott megsemmisítő győzelem után következhet el, amikor persze már a győztes diktálja a feltételeket. Addig azonban törni-zúzni, szakítani, megosztani, felőrölni
kell: végig kell vinni a háborút a politikai ellenség leveréséig, megadásra
kényszerítéséig, a végső győzelemig. Mivel pedig a Fidesz – az első generációsok érdekének és radikális érzületi és politikai hangoltságának megfelelően – a rendszerváltást egyfolytában forradalomnak – „elszabotált forradalomnak”, „befejezésre váró forradalomnak” – tekintette, önmagát pedig
e „forradalom mozdonyának”, korántsem pusztán a politikai bölcsesség

272 Hasonlóképpen a származás – csak a szociális leszármazás – tőkésítésével írta át
a játékszabályokat a korai államszocializmus, amikor a gazdasági és szociális vesztesek
„osztályszármazását”, a munkás és paraszt származást könyvelte el kulturális és politikai
többlettőkeként, miközben a gazdasági tőkét elvonta a szociális nyertesektől, a szakmai
tőkét pedig leértékelte, mélyen a szociális származási tőke alá sorolta. A Kádár-rendszer
középosztályának kiépülése arányában a származási tőke részaránya természetesen egyre kisebbre zsugorodott a össztőkében, sőt még a politikai tőkén belül is megcsappant.
A szociális leszármazás mint a politikai tőke fontos része mindvégig megőrizte szimbolikus jelentőségét. A munkásszármazás szinte egyfajta rendi címmé vált. Erre utal többek
között állandó hangsúlyozása, bizonyos értelemben rendi címmé válása a nómenklatúra
vezetőinek hivatalos életrajzában.
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hiánya húzódott meg az állandó konfrontáció, a konfliktusos, parlamentből
szüntelenül utcára vitt politizálás, a „hideg polgárháborús” társadalmi pszichózis kialakítása mögött. 1998-ban lényegében a rendszerváltással újrainduló középosztályosodási folyamat legdühödtebb, mert csak viszonylagos vesztesei
– a nagy privatizációs falatokról lemaradók, a kis nyertesek, a nem-elegetnyerők, a nagy nyerési lehetőségekről lecsúszók – kerültek hatalomra, akik
tudták, hogy nem adnak ingyen semmit, erőnek erejével kell elvenni azt,
ami – ilyen-olyan jogcímeken – „őket illetné meg” azoktól, akiknek van,
és akik „elbitorolták” tőlük, csak mert előbb születtek, többet hoztak hazulról, több volt az örökletes kulturális vagy politikai kapcsolati tőkéjük,
jobb helyen álltak, amikor kezdetét vette a nagy privatizációs osztogatásfosztogatás, vagy pedig mert egyszerűen ügyesebbek, leleményesebbek,
a versenyre felkészültebbek voltak náluk.

amely az 1867-es kiegyezés keretében alakult ki és amelynek értelmében az
uralkodásra és kormányzásra feljogosító koronát az idegen Habsburg-dinasztiára ruházták át, míg a parlament, a diéta – a rendi-nemesi ország (Concha Győző
szép szavával: „az országló nemzettest”274) korporatív jogainak letéteményese
lett. A koronának kormánya volt, az országnak nemesi országgyűlése vagy parlamentje.
A nemesség hűséggel tartozott a koronának, a korona viszont a koronázási
esküben és hitlevélben kötelezte magát az ország jogainak csorbítatlan megtartására. Mármost – mint Péter László írja revelatív tanulmányában – „ez a
korona és az ország között fennálló szerkezeti dualizmus a politikai eliten
belül is ellentétes politikai attitűdöket alakított ki, melyek az arisztokrácia és
a köznemesség között hagyományosan húzódó válaszfallal estek egybe”275.
Innen nézve 1920 után, Magyarország szuverén területi állammá válásával
a korona nélkül maradt országban (a király nélküli királyságban) nem csupán (és távlatosan nézve: nem is elsősorban) a politikailag gyönge és ingatag polgárság forradalma (az 1918-as „őszirózsás forradalom”) szenvedett
sorsdöntőnek bizonyuló vereséget (kettős vereséget ugyanis: az elsőt az
1919-es proletárdiktatúrától, a másodikat az ezt megdöntő úri ellenforradalomtól), hanem a koronának elkötelezett, „Habsburg-párti” származási
arisztokrácia is, amely – nagyvilági létmódja, „gyökértelensége”, nemzetek fölöttisége, univerzalizmusa vagy kozmopolitizmusa, többnyelvűsége
és nem utolsósorban „nemzetietlen”, mert a Habsburg ellenreformációt
képviselő katolicizmusa folytán276 – eleve fogékonyabbnak mutatkozott
az egyetemes értékek, az egyetemes kereszténység, a modern haladás, az

Negyedik exkurzus: Korona versus ország
A mai magyar demokrácia folytonos demokratikus hagyományt ugyan nem
mondhat magáénak, parlamentáris hagyományt273 azonban annál inkább.
A modern nemzetállam politikai intézményrendszerének kiépülésére azonban – minden jel szerint – máig hatóan rányomja bélyegét az a dualizmus,
273 A magyar parlamentarizmus hagyománya azonban nemcsak a parlamentáris demokráciát, de még a parlamentáris kormányzás hagyományát sem foglalja magában.
Nemcsak arról van szó tehát, hogy az az 1867-es alkotmányos rendszer, amelyet egy kortárs közíró – Mocsáry Lajos – gúnyosan „parlamenti botrányok által mérsékelt parlamenti zsarnokságnak” nevezett, leválthatatlan párthatalomhoz vezetett (1867 és 1905 között
ugyanaz a párt volt hatalmon), hanem arról is, hogy bár a kormány alkotmányos, képviseleti és felelős volt (éspedig politikai és jogi értelemben egyaránt), mégsem volt parlamentáris: „A parlament volt a nemzet politikai életének igazi centruma. Ám az utolsó szó
nem a választóké volt: először kinevezték a kormányt. Azután tartották a választásokat, és a már
hivatalban lévők számíthattak arra, hogy híveik biztos többségben kerülnek be az új parlamentbe.
(…) Deák, az idősebb Andrássy és munkatársaik 1867-ben feladatuknak nem az egyoldalúan parlamenti kormányzat megteremtését tartották, hanem a király és nemzet közötti
alkotmányos egyensúly fenntartását – írja Péter László. – A kormány parlament előtti
felelőssége azt a kötelezettséget foglalta magában, hogy a hatalom gyakorlói megőrzik az
ország jogait és érdekeit a parlament – a nemzet politikai életének valódi központja – és a
korona – egy külső, ha nem is teljes mértékben idegen erő – közötti alkotmányos egyensúly fenntartásával. A kormány felelőssége azonban nem vonta azt maga után, hogy politikailag a
parlamenttől, mint a legfőbb politikai hatalom letéteményesétől függött volna: a felelősség szigorúan
dualisztikus maradt.” (Péter László: Az arisztokrácia, a dzsentri és a parlamentáris tradíció a
XIX. századi Magyarországon. Túlélő. Atlantisz, 1993. 200 p. – Kiemelések – Sz.Á.)

274 Idézi Péter László: i.m. 226. p. (Concha Győző, a budapesti egyetem jogi fakultásának politikatanára volt, aki cikkeivel, tanulmányaival állást foglalt többek között az 1905ben a korona és a nemzet között kirobbanó hatalmi vitában és a dzsentrikérdésben is.)
275 I. m. 208 p.
276 „Körülbelül háromszáz család rendelkezett főnemesi ranggal: a hercegek, a grófok és a bárók alkották e réteget, azaz a vagyon, a társadalmi befolyás és a jogi státus
arisztokráciáját. 1848 előtt túlnyomórészt ők töltötték be a királyság és a római katolikus
hierarchia legmagasabb tisztségeit, és személyükben voltak hivatalosak a diétára, melynek
felsőházát alkották. A nemességnek valamivel kevesebb mint egyharmada, a possessionatus
és a bene possessionati képezte a vidéki dzsentriréteget, melynek tagjai királyi adományozás
útján jutottak földbirtokhoz. (…) A nemességnek több mint kétharmada meglehetősen
szegény volt: idetartoztak az ún. bocskoros nemesek, akik 1848 előtt jobbágyteleknyi birtokon éltek (nobiles unius sessiones), és a földtelen armális nemesek, akik vagy gazdag családok szolgálatába szegődtek, vagy értelmiségi pályára léptek.” (Péter László: i.m. 193 p.)
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európaiság eszméi iránt,277 mint az ősi életformájába bezárkózó, önmagát
a politikai nemzet egészével azonosító köznemesség, amelynek nagyobb része – a Habsburg-birodalom terjeszkedésével összefonódó katolikus ellenreformációval szembeszegülve – a nemzeti függetlenség ügyével szorosan
összefonódó protestáns keresztyénség kálváni vagy lutheri ágához kötelezte
el magát (magyarán: református vagy evangélikus volt).
A születési arisztokrácia „nem-nemzeti” jellege, sajátos „nemzetek közöttisége” és „nemzetek fölöttisége” nem feltétlenül jelent közömbösséget annak a nemzetnek a jelene és jövője iránt, amelyhez az arisztokrata
tartozott, pontosabban, amelyhez tartozni akart, amelyet maga választott,

s amellyel maga azonosította magát, hiszen éppenséggel nem származásilag278
és mégcsak nem is nyelvileg (a nyelvet gyakran csak választása után tanulta
meg), hanem történelmileg és vagyonilag, politikai szerepe és hatalmas birtokai révén kötődött ehhez vagy ahhoz az országhoz, nemzethez, területhez.
Azt azonban minden esetben jelenti – beleértve a választott nemzet melletti
kulturális és politikai elköteleződés modern esetét is –, hogy az arisztokrácia
gondolkodás- és cselekvésmódját – éspedig nem annyira ősi származása
respektusának, mint inkább rendkívüli anyagi, kulturális és kapcsolati tőkeerejének köszönhetően – egyáltalában véve, de különösen a „belőle jött”
szellemi emberekben – literátorokban, gondolkodókban, tudósokban – és
politikusokban is egyfajta tágasság, egyetemesség jellemezte. Abban is, ahogyan – mint például a magyar reformkor nemzeti érzületű arisztokratái –
a modern nemzetet elgondolta és ahogyan felemelkedésének útját elképzelte. Az egyetemesség konkrét politikai és/vagy spirituális tartalma (egyetemes
birodalom, univerzalizmus, kozmopolitizmus, internacionalizmus, páneurópaiság, kereszténység, pontosabban a szó eredeti jelentésében vett katolicizmus) változott, de nem változott az, ami a helyhez semmilyen értelemben
nem kötött, egyetemes életmódot folytató arisztokráciát az egyetemesség
eszméiben és alakzataiban habituálisan vonzotta: a határtalanság, a korlátokat nem ismerő kulturális mozgás, a kulturális életvilágok, nyelvek közötti
fesztelen közlekedés, a mindenütt-otthon-lenni-tudás öröme. A születési
arisztokrácia természetesen féltette a kiváltságait és általában is mindenféle társadalmi felfordulás, megrázkódtatás, forradalom ellenzője volt, de
ebben nem csak önös érdeke jutott kifejezésre, hanem létmódjából fakadó
szellemi karaktervonásai is. Nem véletlen tehát, hogy a származásra épülő
rendi világ összeomlása idején szignifikánsan több arisztokratát ragadnak
meg a nemzetköziség, a világpolgárság, a keresztény oikumené vagy akár

277 Bármennyire is az „ütődött arisztokrata” jellemző allűrjének, groteszk főúri hóbortnak látszott is csupán, mégsem a puszta véletlen műve volt, hogy a nemzeti felemelkedés reformkori ügyének elkötelezett, nagyvonalú és áldozatkész arisztokraták
– Széchenyi, Wesselényi, Eötvös, Teleki nemzedékének, az úgynevezett első liberális
nemzedéknek – huszadik századi utódai oly gyakran mutattak feltűnő érdeklődést mindenféle univerzalista eszme, páneurópaiság, sőt még a kommunizmus nemzetközisége iránt
is – elég talán hamarjában gróf Károlyi Mihályra vagy e kérdésnek könyvet is szentelő
báró Wesselényi Miklósra utalni –, míg az „Extra Hungariam non est vita” világában
élő köznemességet nemhogy efféle istentelen és nemzetietlen eszmék soha meg nem
kísértethették, de már gróf Széchenyi gazdasági reformtervezete és főúri adakozó kedve is sok volt nekik. Sőt – véleményem szerint – még Széchenyi és Kossuth ismeretes – gyűlölködésig menő – személyes és politikai szembenállásában is – egyik oldalon
a birodalmon belül zajló társadalomépítő reformok nyomán belinduló békés fejlődés kilátásával, a másikon a birodalommal szakító forradalom és függetlenségi háború kockázatával – jól kivehetően jelen vannak a nemzetközi arisztokráciát a nemzeti köznemességgel
élesen szembeállító és régi keletű szociokulturális, habituális karakterjegyek, a társadalmi
módokban – életmódban, látás- és felfogásmódban stb. – mutatkozó éles különbségek.
Érdemes talán itt kuriózumként megemlíteni a huszadik századi Wesselényi Miklós bárónak Osztály és osztályharc című könyvét (Az Ország útja Könyvei 2. s l. 1939.), amelyben
hosszan taglalja „a proletariátus és az arisztokrácia nemzetköziségének” hasonlóságát és
különbözőségét, egyebek mellett ezt írva: „A szigorú nemzeti alapon álló, úgynevezett
»jobboldali« szociológusok és bírálók legalábbis egy szempontból nagyon helytelenül cselekszenek, ha a marxizmussal kapcsolatban az általuk defetizmusnak bélyegzett nemzetköziséget csak a szervezett vagy szervezetlen munkásságra alkalmazzák. E bírálók kivétel
nélkül megfeledkeznek arról, hogy a szigorúan nemzetinek tartott és általában »jobboldali« születési arisztokrácia alapjában véve éppen olyan nemzetközi, mint a proletariátus,
sőt az internacionalizmus tekintetében a proletáriátust jóval megelőzte, mert már akkor
igen erősen nemzetközi vonásokat mutatott, midőn a proletariátus, mint harmadik rend,
többé-kevésbé még csaknem kizárólag nemzeti alapon állott. Sőt továbbmenve, az arisztokrácia nemzetköziségének indítékai majdnem mindenben azonosak a marxista proletariátus internacionalizmusának eredőivel. Különbség e téren alig van. A végletek, mint
mindenütt, itt is találkoznak.” (I. m. 174 p.)

278 Közismert, hogy az egyes nemzetek arisztokráciája – már pusztán nemzetközi életmódjából, nemzetközi kapcsolatrendszeréből, többnyelvűségéből következőleg is – eleve
sokkal nagyobb arányban keveredett más nemzetek képviselőivel, mint e nemzet bármely
más társadalmi rétege, messzemenően ideértve a köznemességet is. A származási vagy
születési kiválóság hordozója a rendi társadalomban ugyanis eleve nem a nemzet (avagy
– mint a szó etimológiája maga mutatja – csak a nemesi nemzet), hanem a nemzetektől
független arisztokrácia, az egyetemes arisztokrata „faj”, amely nem kötődik sem időben,
sem térben, sem származásilag, sem életformája szerint egyetlen nemzethez sem, a „földhözragadt” nemzeti világok fölötti világ „egében” lakozik, úgyhogy képviselői – föltéve,
hogy saját társadalmi körükben vannak – a világ bármely pontján tökéletesen otthon érzik
magukat.
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a teozófia eszméi, mint a köznemest. A szellemi arisztokráciának is nevezett
modern értelmiség, a nagypolgárság, de az internacionalista munkásmozgalom képviselői ebben az egyetlen tekintetben – a gondolkodásmód és az
értékválasztások tekintetében – paradox módon közelebb álltak a születési
arisztokráciához mint az „extra Hungariam non est vita” elvét valló köznemesség ugyancsak születési kiválóságra épülő rendje.
Korántsem csupán az egy Károlyi Mihályban testesült meg a magyar
arisztokrácia e sajátos vonása, noha politikailag (bárha sajnálatosan amatőr
módon) talán éppen az ő alakjában és pályafutásában fejeződött ki legszemléletesebben a születési arisztokrácia e habituális vonása. Meglehet,
politikusként ezért is lett annyira sikertelen abban a válságos időszakban,
amikor a világháborús vereség nyomán összeomló Monarchia romjai alól
Magyarországot már csak etnikailag szinte homogén területi nemzetállamként megalkotva lehetett kiszabadítani és újraalkotni. Tehát nem, mondjuk,
„nemzetek uniójaként”, „Duna-menti népek konföderációjaként”, „NagyMagyarországként”, hanem pusztán egy közepesen nagy vagy átalgosan
kicsi nemzetként, amelynek kisebb gondja is nagyobb, összeurópai vagy
egyetemes ügyeknél. Túl sekély politikai feladat volt ez a nemzetköziségben, egyetemes ügyekben hívő és gondolkodó arisztokrata számára.
Nem-politikai (vagy nemcsak politikai) értelemben a reformkor magyar
arisztokratáinak – például Wesselényinek, Eötvösnek, de különösen Széchenyinek – az alakjában, szellemi nyitottságában, nagyvonalúságában, erkölcsi
feladatvállalásában valósult meg a születési arisztokráciának – a „dologtalan
osztálynak”! – ez az egyáltalán nem származásból, hanem az arisztokrácia
nagyvilági vagy internacionális létmódjából, gondolkodásmódjából, kultúrák-, nyelvek közöttiségéből, széles körű tájékozottságából, formák iránti
érzékenységéből fakadó kiválósága, pontosabban szólva lehetősége arra, hogy
nemzeten-kívüli-fölötti társadalmi pozícióját szellemi, kulturális vagy politikai téren kiaknázza és választott nemzete javára fordítsa, ami természetesen
így is csak kivételes korokban és kivételes egyéniségekkel fordulhatott elő.
Mégsem csak a nagy formátumú, kivételes egyéniség véletlen vagy törvényszerű megjelenése magyarázza, hogy feudális Magyarországon éppen
egy gróf, egy születési arisztokrata állítja szembe a rendi hovatartozáson, tehát
a születési kiválóságon alapuló magyar „nemesi nemzettel” a „polgárnemzet” eszméjét és próbálja meggyőzni e „nemesi nemzetet”, tehát elsősorban
a köznemességet arról, hogy Magyarország fennmaradása és felvirágoztatása
kivihetetlen polgári átalakulás, a polgári társadalom legfontosabb gazdasági

intézményeinek megteremtése, a „kereskedő- és vállalkozószellem” átvétele és meghonosítása nélkül, ami azonban hősi retorika, diétai szócséplés,
honfiúi hablaty helyett egészen prózai gazdasági és kulturális feladatok
gyors és gyakorlatias megvalósítását és a nemesi rend tevőleges anyagi áldozatvállalását kívánja. Ebből az is következett persze, hogy Széchenyi az
ország polgárosulását nemcsak el tudta képzelni a korona égisze alatt (tehát a Habsburg Birodalom keretében), hanem jószerével csakis így, ebben
a soknemzetiségű keretben tudta elképzelni, és nem is csak elképzelni,
hiszen ő maga tevőlegesen is hozzáfogott a feladatok elvégzéséhez (jóval
később, 1867 után pedig Magyarország polgári fejlődése ténylegesen is ennek a gazdaságilag prosperáló, politikailag ingatag birodalmi integrációnak
a keretében valósult meg – úgy-ahogy, annyira-amennyire). A reformista
haladás pártján álló arisztokrata Széchenyi korántsem azért került szembe
a radikális függetlenségpárti köznemesi Kossuth-tal, mert nem osztotta 1848–1849 haza és haladás ügyét éppen a polgárias haladás érdekében
egyesítő politikai programját, mégcsak nem is elsősorban azért, mert egyrészt előre látni vélte a forradalmi kitörés bukásba, nemzeti katasztrófába
torkollását (és a tébolyig eltúlozta az események ilyetén katasztrofális irányú
alakulásában játszott szerepéért érzett személyes lelkiismeret-furdalását),
hanem mert értelmetlennek vélte a kiszakadást abból a nem-nemzeti alapon szerveződő, kétségkívül életképes gazdasági és kulturális integrációból
– a birodalomból –, amelynek az idő szerint a koronát viselő Habsburgdinasztia adott nevet, és amelyből az országnak – Magyarországnak – nem
kiszakadnia kellett volna ahhoz, hogy a polgárias haladás és a nemzeti felemelkedés útját járja, de ellenkezőleg: megmaradnia ebben az integrációs
keretben, saját partneri egyenjogúságát fokozatosan kiharcolva, kihasználnia az integrációban rejlő hatalmas gazdasági és kulturális felhajtó erőt.
(Nyilvánvaló, hogy Széchenyi és a hozzá hasonlók „birodalompártiságát”
a függetlenségi Kossuth és társai legjobb esetben naiv, a polgárias nemzet és
a szabadság ügyét hátráltató, kártékony és veszedelmes ábrándnak láthatták
csupán, legrosszabb esetben pedig a forradalom ügyének, a nemzet ügyének
elárulását, esetleg szimpla Habsburg-pártiságot láttak benne: „kimutatta
a gróf a foga fehérjét, nem megmondtuk, hogy a birodalom német anyanyelvű arisztokratájából sosem lesz a magyar hazáért vérét is hullatni kész
igaz hazafi!” Hogy aztán a történelem utóbb melyik „túlfeszített lényeglátó”
katasztrófavízióját „igazolta” – valóban a birodalmi keretből való kiszakadás
avagy ellenkezőleg: az e keretben való megmaradás volt-e a magyar polgá-
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rosulás előfeltétele, netán, ahogy azt már a történelemtől megszokhattuk:
egyik „víziót” sem igazolta és mindkét „víziót” igazolta – ne firtassuk, hiszen
most csupán a továbbörökített kulturális módok – a társadalmilag tipikus
magatartás-, cselekvés- és észjárás-módok – szempontjából vizsgáljuk az
arisztokrata és köznemesi politika közötti karakterológiai különbségeket.)
A polgári átalakulás radikális plebejus ifjak által iniciált forradalmi útjára, amely kihívást jelentett az egész rendi társadalom, maga a „nemesi
nemzet” számára is, a köznemesség többsége vonakodás nélkül csak akkor
(és – meglehet – részben azért) lépett, amikor ez az út az országért folyó
függetlenségi háborúba torkollott a Habsburgok által viselt vagy bitorolt
koronával szemben, és ez a háborús szembenállás hagyományozódott aztán
tovább a magát „a” nemzettel, „az” országgal azonosító, 1867 után gyors
ütemben dzsentrisedő279 köznemesség politikai magartásában, amelyben –

épp ezért – az „ország”, a „haza” kurucos harciassággal és kellő teatralitással
képviselt ügye mind gyakrabban azonosult a maradisággal, a haladás ügye
pedig a „haza elárulásával”, az „ország kiszolgáltatásával”, a „Habsburgokkal
való lepaktálással”, az „idegenekkel való kollaborációval”. Széchenyi egy
ilyen a birodalmi keretből való „kiugrást” célzó és a köznemesség által vezetett háborút nemcsak azért tartott katasztrofálisnak Magyarországra nézve,
mert sikerét a „korona” – a Habsburg Birodalom – túlereje – mindenféle cári orosz segítség nélkül is – eleve reménytelenné tette, hanem mert
a magyar polgári haladás és – ettől elválaszthatatlanul – a nemzeti felemelkedés ügyét is rosszul szolgálta volna. A polgárosulás ügyét, az európai
minták átvételének felgyorsítását Széchenyi éppen a korona égisze alatt,
a birodalmi integráció keretében, a magát az országgal azonosító földbirtokos köznemesség ellenében (ellenállása fokozatos leszerelésével, kárpótlásával, békés megnyerésével, arisztokratikus példamutatással, polgári
mintateremtéssel, új intézmények megteremtésével, az átalakulást biztosító
törvények elfogadtatásával stb. stb.) vélte leggyorsabban megvalósíthatónak,
és persze, egyszersmind erőszak, társadalmi kataklizmák, az utca felkelése
és a nemzet honvédő vagy függetlenségi háborúja nélkül.
S habár 1867-ben a kiegyezést politikai értelemben az „ország” és a „korona”, vagyis a köznemesség és a bécsi udvar kötötték meg egymással,
a kiegyezéssel létrejött sajátos dualista birodalmi keretben éppen a hagyományos magyar nagybirtokos arisztokrácia és a gyors ütemben felemelkedő
nagypolgárság kötött egymással egyfajta „nem-politikai” kiegyezést, hogy
aztán e kiegyezés keretében – a politikai kiegyezők, köznemesség és udvar
jóváhagyásával – bontakozzon ki a század utolsó harmadában az a bámulatos gazdasági és kulturális teljesítmény, amelynek talán leglátványosabb
produktuma – e gazdasági és úgyszólván a köznemesség feje fölött megkötött kiegyezés megpecsételéseként – a „kozmopolita” Budapest, ez az „országtól” (azaz a köznemességtől) elkülönült, „idegen test”, ez a soknyelvű
birodalmi világváros, mely 1880 és 1910 között Európa talán legdinamikusabban fejlődő nagyvárosa lett.
A Monarchia korabeli parlamenti dualizmus, vagyis a „korona” és a „diéta”, a birodalom és az ország, a bécsi udvar és a köznemesség között
a parlamentben folyó terméketlen tusakodás záróakkordját nem a Monarchia és vele együtt az egész dualista politikai keret széthullása jelentette,
hanem a „trianoni békeszerződés” elfogadása és aláírása, a magyar területi
állam megszületése és – nem utolsósorban – a korona, vagyis az utolsó

279 „A gentry elnevezés a 80-as (1880-as – Sz.Á.) években merül fel – írja Szekfű Gyula
a Három nemzedékben, egyebek mellett Concha Győző A gentry című 1910-es tanulmányára hivatkozva –, mikor a régi középnemesség, a bene possessionati nagymúltú, érdemdús
osztálya már végképp szétzüllött, vagyoni alapjait csekély kivétellel elvesztette. Az angol
gentryről tudjuk, hogy a régi köznemességnél szélesebb osztály, mely az ipar és kereskedelem, tudomány és hadsereg nem-nemes kitűnőségeit is magában foglalja. A magyar
gentryből viszont nemcsak hogy hiányoznak ez utóbbi polgári elemek, de keretei már a
régi köznemesség körénél is szűkebbek. (…) Az agrár-gentryt kiegészíti városi atyafisága,
mely polgári, helyesebben »úri« pályán működik. Úri pálya az, melyen a köznemesség
48 előtt élt: politikai szereplés, minisztériumi és vármegyei hivatalok, lovastiszti pálya.
A gentry ez alapjában véve középkori, rendi keretek tágításától aggályosan tartózkodik.
Nemcsak hogy nem-nemeseket fel nem vesz magába, kivéve, ha azok házasság útján s
egyébként is érzelmileg asszimilálódnak, de maga is tartózkodik minden olyan pályától,
hol nem-hasonszőrűekkel egybevegyülhetne. Bizonyos értelmiségi ágakat, melyeken a
hazai viszonyok közt a dekorumnak csak minimuma érhető el, aminő pl. a középiskolai tanári pálya, tudatosan bojkottál. Mindez megvilágítja a gentrység alapvonásait: a hanyatló köznemesség utolsó kétségbeesett kísérlete ez, hogy az anyagi romlásból mentse,
ami menthető, azt, mire jobb időkben keveset adott: a külső díszt és ennek feltételeit, az
osztályöntudatot. A gentrység is illúzió tehát, illúziója ezen szomorú meddőségre jutott
társadalmi maradványoknak, melyek az illúzióból nem ébrednek fel többé, mert nincs
annyi vitalitásuk, hogy a két kivezető út bármelyikére rálépnének: vagy visszatérni az
anyaföldhöz, a liberalizmus árán, vagy a születési elvet feladva, az értelmiséggel összeolvadni. (…) illúzió volt társadalmi függetlensége is, mikor megélhetése végett az állami
Leviathán lett egyetlen kenyéradója.” (Szekfű Gyula: Három nemzedék és ami utána következik. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 1935. 320–322. p.) Lásd még: Hóman Bálint
és Szekfű Gyula: Magyar történet. V. kötet – Írta: Szekfű Gyula. Királyi Magyar Egyetemi
Nyomda, 1936. 519–520. p. Vö.: Hárs Endre: A dzsentri és a láthatatlan pénzmozgások.
In: „A Noszty fiú esete Tóth Marival”. Tanulmányok. Szerk. Milián Orsolya. Gondolat
Kiadói Kör–Pompeji, 2008.
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Habsburg uralkodó 1920-as lagymatag visszatérési kísérletének megakadályozása, ami a „király nélküli Magyar Királyságban” egyszersmind azt
is jelentette, hogy a diéta legyőzte a koronát. Az 1919–1920-as tiszti különítményes vagy darutollas (szociális hátterét tekintve sok tekintetben
köznemesi és dzsentri) ellenforradalom – az első magyar szuverén területi
nemzetállamot az „úri Magyarország” restaurálásával felépítő ellenforradalom – egyszerre irányult az „idegen”, „nemzetietlen-nemzetközi”,
tehát „bűnös Budapest” (és korántsem csak a „vörös”, hanem a „zsidó”,
továbbá „polgári”, „kozmopolita” Budapest) és a korona (vagyis a Habsburg-dinasztia) ellen. Egyáltalán nem véletlen, hogy azt a békediktátumot, amelyet mind az arisztokrata Károlyi vezette első Magyar Köztársaság,
mind az internacionalista Kun Béla irányította Tanácsköztársaság elutasított
(persze, korántsem pusztán hazafiságból), éppen az ellenforradalmi rendszer, a rendiesen nacionalista köznemesség képviselői írják alá Trianonban,
ha nyilvánvalóan fogcsikorgatva is (annál is inkább, mert Magyarország
monarchiabeli közigazgatási határainak drasztikus összeszűkülése, a területvesztés e réteg számára közvetlenül saját földbirtokainak vagy legalábbis
állami hivatalainak részleges elvesztését is jelentette). És mégis volt valami
meglepő abban a vonakodás nélküli könnyedségben, ahogyan éppen az
úri nacionalizmus képviselői írták alá a békeszerződést. Benne volt természetesen a traumatikusan megalázó trianoni békeszerződés aláírásában
a helyzetfelismerés politikai pragmatizmusa (előbb-utóbb valakinek úgyis
alá kell írnia, különben Magyarország államiságát is elvesztheti); aztán
némi politikai kalandorság is volt benne (csak az állam legyen meg, azt
pedig meglátjuk még mekkora lesz az terület a jövőben, ha megerősödünk); benne volt az ellenforradalmi rendszer antant felé fennálló politikai tartozásának törlesztési kényszere is (Horthyék hatalomra kerülésének
és az új állam nemzetközi elismerésének ez volt az ára). De talán mégsem
ez volt a békediktátum elfogadásának legfőbb oka, hanem az, hogy ha az
egész nemzetre nézve katasztrofális módon (hatalmas terület- és népességvesztés árán) és politikailag reakciós formában (a rendies viszonyokat
restauráló úri ellenforradalom árán) is, de 1849 óta végre az „ország”,
a „diéta” győzött a „korona” fölött (újra emlékeztetnék az utolsó Habsburg
visszatérési kísérletére 1920-ban és Horthyék éles Habsburg-ellenességére): ha kicsi lett is az ország, végre a „miénk” lett, végre megszabadult a
„korona” uralmától, a birodalomtól, pontosabban: végre miénk a korona
is, még ha királyunk nincs is (a Monarchia köznemesi sorból származó

ellentengernagya, a Kormányzó Őfőméltósága soha nem tudta rászánni
magát arra, hogy e koronát saját fejére tegye).
Csakhogy a „korona” – különösen 1867 után – nem egyszerűen idegen
elnyomást, függést, kiszolgáltatottságot jelentett a valóságos ország számára, hanem hatalmas ütemű fejlődést, modernizációt, polgárosulást is, ami
persze – a jobbágyfelszabadítás után és a polgárosulás közepette – a magát
– származási-elhivatottsági alapon – még mindig „a” nemzetnek tekintő
köznemesség – a „dzsentri” – tömeges állami hivatalokba tódulásával és
az ugyancsak származási alapon „idegen eredetűnek” tekintett, „a” nemzetből – mint afféle úri jó társaságból – kizárt, nyelvében és kultúrájában
a magyarsághoz asszimilálódott városi rétegek – nagypolgárság, kispolgárság – gazdasági szerepének folytonos növekedésével, ám politikai gyengeségével, végül a mind erősebb nemzetiségi és szociális mozgalmakkal
(agrármozgalmakkal és a szervezett ipari munkásság mozgalmaival) olyan
ellentmondásos képletet eredményezett, amely önmagában nézett gazdasági
sikeressége és perspektivikussága ellenére felbomlásra volt ítélve, ha nem is
feltétlenül arra a felbomlásra, amely aztán bekövetkezett 1918–1919-ben.
A világháború összeurópai humanitárius katasztrófája, amely az úgynevezett
központi hatalmak megsemmisítő vereségével ért véget, a szuverén magyar
területi államnak a Monarchia birodalmi keretéből való kiszakadásának születési aktusa lett. Csakhogy a szuverén területi nemzetállam megszületése
nem örömünnep, hanem katasztrófa volt és egyszersmind Magyarország
huszadik századi katasztrófatörténetének kezdete. A szóban forgó és 1867
után mindegyre rettegve vágyott és vágyva rettegett magyar szuverenitás
ugyanis inkább nemzeti szerencsétlenség, beteljesült és elszenvedett végzet,
semmint kivívott diadal. A szuverenitás megszerzésének módja – a Trianoni békeszerződés – az első világháború általános humanitárius katasztrófáját még egy nemzeti (részben szintén humanitárius) és egy szociális
(részben politikai, részben gazdasági) katasztrófával tetézte meg: az elsőn
természetesen a terület- és népességvesztést értem (ami egyszersmind a régi
Magyarország infrastruktúrájának elvesztését és az ország sokarcúságának,
kulturális soknyelvűségének elvesztését is jelentette), a másodikon pedig
a rendies restaurációt, az ellenforradalmi rendszert, tehát a dinamikus és demokratikus polgári fejlődés esélyének elvesztését. Mert az egyesült magyar
reakció ellenforradalma nem csupán a szovjet típusú kommunizmustól
mentette meg Magyarországot, hanem az országnak a Monarchia keretében kibontakozó gyors ütemű modernizációját, polgári és demokratikus
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haladását is lefékezte, ha meg teljesen nem is állította, és az ellenforradalmi
restauráció megalapozta rendiesen tekintélyelvű, parlamentárisan antidemokratikus, félfeudális, a magyar társadalmat származási alapon – immár
törvényalkotási szinten is – megosztó rendszer újabb katasztrófákat érlelt
magában, amelyek aztán a második világháború káoszában teljesültek ki,
abban az első világháború emberveszteségeit és anyagi pusztulását is mes�sze meghaladó humanitárius katasztrófában, amely egyszersmind az „úri
Magyarország” végső pusztulását is jelentette.
Az 1914-ben kitört első világháborútól kezdődően – 1918–1920-on,
1939–1941-en, 1944–1945-ön és 1948–1949-en át – egészen 1956-ig Magyarország története úgyszólván katasztrófáról katasztrófára halad. A modern politikai nemzet – a polgárnemzet – megteremtésének 1848–1849-es
kudarcát követő évtizedekben a magyar társadalmat mind jobban megosztotta a politikai államban túlsúlyra jutó és magát „a” nemzettel azonosító
rendies elem (a köznemesség, illetve a dzsentri) és a piacgazdaságban, illetve a szabad értelmiségi pályákon túlsúlyra jutó, javarészt nem-magyar
származású (német és zsidó) polgári elem közötti törésvonal, melyben
az antimodern ország (köznemesi diéta) és a modernizáló korona (birodalom) közötti ellentét új és kifejezetten reakciós értelmet nyert. Ez a kezdetben – különösen a közjogi liberalizmus általános uralma idején – még
halovány, idôvel eltüntethetônek látszó törésvonal vált egyre szélesebbé
az első világháború éveiben, míg végül az első világháborús vereség, az
Osztrák–Magyar Monarchia összeomlása, az 1918–1919-es forradalmak,
illetve az ellenforradalom és Trianon véres traumái után szuverén területi
nemzetállamként talpára álló, etnikailag szinte homogén, ellenforradalmi
„Kis-Magyarországon” már valóságos szakadékká mélyült. Ezt a magában
a magyar társadalomban megnyíló szakadékot végül is szinte áthidalhatatlanná tette a második világháború vérözönét és pusztításait betetőző 1944–
1945-ös Vészkorszak, vagyis a magyar középosztályon belüli szociokulturális
és gazdasági-politikai különbségeknek jogilag is kodifikált faji-származási
alapra helyezése,280 és az így megkülönböztettek (a zsidó származásúak)

minden módon való diszkriminációjának, vagyonfosztásának, üldözésének
polgárháborús jellegű népirtásba torkollása. Az ország „zsidótlanításának”
katasztrófáját csak megtetézte 1945 utáni „némettelenítésének”, majd –
immár az államszocialista diktatúra égisze alatt és osztály-hovatartozás
alapján meghatározott szociális származás szerinti – „polgártalanításának”,
„kuláktalanításának” stb. stb. a katasztrófasora.
A nemzeti ország és az idegen korona dualista ellentéte az ország 1956-os
kitörési kísérletének elbukása után sajátos formában, más történeti szereplőkkel és más tartalommal újraképződött, azzal a nem csekély különbséggel,
hogy a koronával szemben, pontosabban: a történeti Kelet-Európa, a birodalomként működő Szovjetunió fejlesztési diktatúrájának nyugatellenes modelljével – a despotikus államszocializmussal – szemben ezúttal a Nyugathoz közel egy évszázadon át felzárkózni nem tudó ország lett a nyugatosítás,
a modernizáció és polgáriasulás letéteményese és ösztönzője, természetesen a szovjet típusú államszocialista diktatúra 1956 után restaurált keretei
között. Az alig két hét alatt elbukó – mert a helyi zsarnokság megdöntésén
kívül a korabeli hidegháborús szuperhatalmak egyikének geopolitikai pozícióját is megrendítő, végső soron pedig az Európát kettéosztó egész jaltai
békerendszert veszélyeztető – 1956-os nemzeti felkelést követő megtorlás
évei után – a kivívott és kényszerű engedmények következményeként – fokozatosan és felemásan „el- vagy visszamagyarosodó” kádárista államszocializmus nómenklatúrája – strukturálisan – ahhoz hasonló közvetítő szerepet
kezdett játszani Moszkva (a szovjet birodalmi központ) és az ország (a magyar társadalom) között, amit a Habsburg birodalomba inkorporálódott Magyarországon – a 18–19. század fordulójától kezdve – a császárhű, Bécshez
kötődő, katolikus magyar arisztokrácia játszott a korona (a bécsi udvar) és
az ország (a köznemesség) között, és – mi tagadás – nem is sikertelenebbül

280 Lásd ehhez: A fajvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei. (Összeállította és magyarázatokkal ellátta dr. vitéz Csiky János igazságügy-miniszteri titkár), Grill Károly Könyvkiadó
Vállalata, 1941. A „házassági törvény kiegészítéseként és módosításaként” benyújtott és
elfogadott törvényjavaslatot jogilag kodifikáló 141 oldalas kis könyvecske, amely – egyebek mellett – tisztázza, mi meríti ki a „zsidó”, a „nemzsidó”, a „félvér”, a „fajgyalázás”
fogalmát és kimondja a „zsidók és nemzsidók” közötti házasodás és házasságon kívüli

nemi érintkezés tilalmát, bevezető részében közli a törvényjavaslat miniszteri indoklását,
amelyben többek között ez áll: „Ez a törvényjavaslat elsősorban Magyarország népesedésének mennyiségi és minőségi javítását (sic!) kívánja előmozdítani, amennyire ez – közegészségügyünk mai állása mellett – a házassági jog keretében megvalósítható. E mellett
nagyobb figyelmet kíván fordíttatni a házastárs egészségére is (sic!). Említett célok érdekében (…) 4. házasságkötési tilalmat tervez a nemzet szempontjából (sic!) nem kívánatos
vérkeveredés meggátlására. A törvényjavaslat nem népszerű jelszavaknak kíván hódolni
és nem utánoz mérlegelés nélkül külföldi példákat, hanem a hazai lehetőségekkel számot
vetve, a nemzeti érdeknek az egyéni szabadsággal és az erkölcsi érzékenységgel való összeegyeztetése
útján (sic! és újra sic! – Sz.Á.), meglevő jogunk szerves továbbfejlesztésével kívánja céljait megvalósítani.” (i.m. 7 p.)
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amannál. Ez a játék azonban strukturálisan is csak addig hasonlított az
arisztokráciának a bécsi udvarral és a köznemességgel folytatott játékához,
ameddig a birodalmi központban (tehát Moszkvában) a desztalinizálás,
a gazdasági reformok, a „felvilágosult államszocialista abszolutizmus” hívei voltak túlsúlyban (lényegében az 1956-as magyar forradalmat vérbefojtó, de a rendszert desztalinizálzó Nyikita Hruscsov 1964-es, különösen
pedig az óvatos gazdasági reformokat képviselő Alekszej Koszigin 1967-es
bukásáig). Az ellenreform, a szovjet ortodoxia, a resztalinizálás – egyszóval
a brezsnyevi megdermedés és stagnálás – korszakában a játéktér és a szereplők is megváltoztak: a nómenklatúra strukturális arisztokráciájával szemben
ugyanis strukturális köznemessége (a megyei szintre visszaszorított „keményvonalasok”, a kommunista párt reformellenes szárnya) is szövetkezhetett
Moszkvával. Mindenesetre a birodalmi központ – egyebek mellett – ezzel a
strukturális dzsentrivel is igyekezett sakkban tartani és visszakozásra kényszeríteni a „felvilágosult” helyi központ strukturális arisztokratáit, akik az
államszocialista abszolutizmus hruscsovi modelljének szükségszerű bukása
után is kitartottak e modell mellett és „magyar modellt” csináltak belőle, hogy
a szovjet típusú rendszer (és vele saját hatalmuk) egyáltalán fenntartható legyen egy olyan országban, amely – Esterházy Péter találó metaforáját idézve
– 1956-ban úgy rázta le magáról a rendszert, mint kutya a szőréről a vizet.
Most már a strukturális arisztokratával (a reformista-kádárista nómenklatúrával) a strukturális dzsentri (a reformellenes Moszkva-barát nómenklatúra) állt szemben: a felvilágosult központ liberalizáló funkcionáriusaival
a megyék („Ugocsa”) kiskirálykodó funkcionáriusai. E szembenállás hozta
létre az ellentét fölött álló, azt kiegyensúlyozó, illetve a feleket egymás ellen
kijátszó, a kivételes „történelmi szélárnyékban” egyensúlyozó, béketeremtő
„Bölcs Fejedelem” pozícióját, amelyet Kádár igyekezett elfoglalni és jól-rosszul betölteni. Nem ő hozta létre ezt a pozíciót és az annak megfelelő habitust
és szerepet, hanem – épp ellenkezőleg – ennek a pozíciónak az előállása formálta a megfelelő szerep képére Kádárt. Amíg ez a pozíció nem állt újra elő,
Kádár is más képet és más habitust mutatott, amely közelebb állt a hatalom
elleni lázadást véres kézzel megtorló zsarnok szerepéhez (1957–1958).
Nem tényleges történeti folytonosságról, hanem a modern magyar társadalomban történetileg kialakult-rögzült „mélyszerkezetek” folytonosságáról, és e „mélyszerkezetek” által meghatározott mentalitások, csoportos
és egyéni magatartások, tipikus életstratégiák újratermelődéséről, a kulturális mintákat, intézményeket átható szellemiség – végső soron: a módok

– folytonosságáról van itt természetesen szó. Véleményem szerint éppen
a módokban rögzült, jórészt reflektálatlan, feldolgozatlan katasztrófaemlékek,
vereségemlékek, üldöztetésemlékek, árulás- és cserbenhagyás-emlékek,
félelmi traumák, agressziós és regressziós késztetések adhatják magyarázatát
az 1914 utáni magyar társadalom permanens és az újabb és újabb katasztrófákkal, vereségekkel, kudarcokkal egyre csak fokozódó – korszakokon és
rendszereken átívelő – rossz közérzetének, mindent átható boldogtalanság-,
szerencsétlenség-, tehetetlenség-, elkeseredettség-, levertségérzésének, általános kilátástalanságérzésének, gyöngeségi- és kishitűségi rohamainak; ez
a titka az önsorsrontás ezer magyar fortélyának, a semmiben-egyet-érteninem-tudásnak, az egymással való közösségvállalás, szolidaritás szinte teljes
hiányának, a gyanakvás, irigység, rosszindulat minden emberi kapcsolatot
megmérgező légkörének, az állandó széthúzásnak, a menekülési hisztériáknak, a letargiának, a felelősségelhárító bűnbakkeresésnek, amely a következő
pillanatban agresszív hetvenkedésbe, melldöngető önünneplésbe és öntömjénezésbe, majd az Ál-Megmentőre, az Akarat és Erő Emberére való várakozásba, az Ál-Szabadító – a Nagy Inkvizítor – iránti euforikus rajongásba csaphat
át, újabb társadalmi katasztrófák bekövetkezése előtt nyitva meg az utat.
A gondolkodásmód és a politikai viselkedési mód struktúráinak állandósulása szempontjából mellékes, hogy 1945 után nyoma sem maradt a szó
szociológiai értelmében vett arisztokratának és dzsentrinek, vagy hogy 1989
után nyomtalanul eltűnt a felvilágosult pártállami nómenklatúra és az udvar
(Moszkva) felé kacsingató megyei kiskirályok ellentéte. A módok maradtak
és a struktúrák a politikai mentalitásban és viselkedésben ma is jól kitapinthatóak. Csak ma a „korona” szerepét – mondjuk – az Európai Unió, az
Egyesült Államok, a multik, a globális nagytőke töltik be; az „arisztokrácia”
szerepét a „brüsszeli központhoz” – az új „udvarhoz” – hűséges, a „multik
szekerét toló”, ha ugyan nem egyenesen „nemzetáruló” vagy „idegenszívű” milliárdosok és „bankár-kormányuk” játssza (a pénzarisztokraták); az
„ország” szerepét pedig a „becsületes magyar kisvállalkozók”, a „nemzeti
érzésű nagyvállalkozók”, a „családi gazdaságok” vagy a „nemzet gerincének”
szerepében tetszelgő, az „ősi magyar földet” vérének verítékével, továbbá
traktorokkal és napszámosokkal megművelő „nagygazdák” alakítják.
A strukturális arisztokrácia döntően a pártállami nómenklatúra – vagyis
az örökletes kulturális tőkések és a spontán privatizáció legfőbb haszonélvezői – társadalmi csoportjából képződött meg (az „ország” nemzeti plebejus
hangszerelésű politikai retorikájában ennek megfelelően lettek a strukturális
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arisztokrácia állandó jellemzői: a „gőg”, a „szívtelenség”, a „nép javának
semmibevétele”, a „nép lenézése és megvetése”, a „pazarlás”, a „fényűzés”,
illetve az olyan szóösszetételek, mint „a nagytőke kormánya”, a fölindult
nép haragjától magát a parlamentben elbástyázó, „rettegő helytartótanács”
stb.). A strukturális dzsentri viszont az első generációs kulturális tőke nemzedéki csoportjaiból, a gazdasági és pénzügyi hatalomból kimaradt, szerény innovációs képességű középrétegekből állt össze az állam körül (és lett
a „korona” liberális vagy szakmai hangszerelésű retorikájában az „örök békétlenkedés szítója”, „bundás indulatok” gerjesztője, „maradi”, „kivagyi”,
„felelőtlen”, „csökött”, „parlagias”, a „modernizáció kerékkötője”, amely
a „van élet az Unión kívül is” jelszavától elbódultan kész lemondani a „birodalom” hatalmas anyagi forrásairól és a nemzetállam forrásainak lenyúlása
érdekében kész eljátszani „utolsó esélyünket”, azaz attól sem riad vissza,
hogy lemetssze az országot globális haladás bárkájának vontatóköteléről,
melyre nagy nehezen sikerült rákötni most).
A dualista szereposztás szociológiai háttere és politikai tartalma alapvetően megváltozott, ám a hatalom és az ország kettősségének, meghasonlásának
színrevitele maradt (ma már persze nemcsak szavakban, parlamenti és utcai
beszédek retorikájában, hanem a politikai tartalmak képi közvetítésében, az
eseményre éhes televíziós kamerák számára készített álesemények, képernyőre vitt tumultuózus utcai jelenetek esztétikai élményformáiban is). Hol halkabban, hol hangosabban, de több mint másfél száz éve szinte egyfolytában
ugyanazokat a „kígyókat” és „békákat” kiáltja egymás felé, ugyanazokat a vádakat, rágalmakat, inszinuációkat zúdítja egymás fejére úton-útfélen korona
és ország – mai szereposztásban: egyfelől az „EU-birodalom” néptől-nemzettől elszakadt „vazallusai”, a strukturális arisztokrácia (a tegnapi strukturális
arisztokrácia: a Moszkva parancsszavára ugráló pártállami nómenklatúra
örököse), és másfelől a tiborci megadással tűrő „istenadta nép” és az ő védelmezője és pártfogója – Bánk bánja, vezérlő fejedelme, új Kossuth Lajosa
–, a mai magyarok megszomorított és megnyomorított, ámde élni akaró
nemzete, amely vértolulásos kisnemesi daccal, ökölbe szorított kezekkel,
plebejus gőggel és haraggal nézi a „dőzsölő és féktelen arisztokrácia” nyolc
éve tartó dáridóját, amely nem tart már soká.281

Két eltérő politikai magatartás folytonossága van tehát kirajzolódóban
előttünk. Mindkettő árnyképe, torzképe, halovány másolata csak az eredetinek. Közel másfél évszázad országon-világon átzúduló – dinasztiákat,
birodalmakat, államokat, rendszereket, osztályokat, népeket elporlasztó és
elhamvasztó – történelmének sodrásában kopott ki az élet, az eleven színek
a rajzolatból. Szereplők, érdekek, játékterek teljesen megváltoztak, a módok

281 A politikai és egyszersmind társadalmi ellenfélnek az „új arisztokráciaval” való azonosítása különösen jellemzővé vált a nemzeti populizmusról („a haza veszélyben!”) szociális
populizmusra („veszélyben a nép!”) áttérő, illetve e kettőt egyesítő fideszes retorikára 2007-

től kezdődően. Míg a „nemzet” pártok fölötti poziciójának kisajátítása óhatatlan kirekesztést
és megosztást vont maga után, a „nép” pozíciójának kisajátításán alapuló igény valamilyen
pártok fölötti igazság kihirdetésére a politikai közösség és a társadalom egyesítését ígérte. Az
„aki nincs velünk – ellenünk van” kirekesztő és megosztó politikai képletétől nem vezetett
túl tekervényes út az „aki nincs ellenünk, velünk van (hisz ki lehet a nép ellen a néptől
idegen maroknyi arisztokratán kívül?) új, mindenkit magában foglaló képletéig. A „nép”
(a plebs és nem natio) nevében való fellépés, a „népért” síró bús, bocskoros nemes vagy
maga a „nép” retorikai poziciójából felépített politikai beszédek megszaporodása, a politikai riválisnak, illetve az örökletes tőkével rendelkező létező középosztálynak a „nem-nép”,
a „népnyúzó arisztokrácia” retorikai jelmezébe öltöztetése bár némi módosulást jelzett
a strukturális dzsentri középosztályi (ellenközéposztályi) szerepének retorikai alakításában, éspedig a köznemesi nacionalizmustól a honorácior plebejusság felé, mégis inkább
csak felszínre hozta és különösen szemléletessé tette a „korona” és az „ország” dualista
konstrukciójának továbbélését a jelenkori politikában: „Balsors idején menetrendszerűen megérkezik a pillanat, amikor a haza minden polgára megérti: az ország ügyei nem
tartoznak a pártok hitbizományához. Az a nép elvehetetlen tulajdona. Megérti, hogy a demokrácia ott van, ahol a nép. Ha a nép az utcán hallatja hangját, akkor ott. Beköszönt a
pillanat, amikor a haza minden polgára megérti, a politikában nem a pártok érdeke, hanem
az ő személyes jövője forog kockán. Az állása, az egészsége, a tisztes időskora, gyermeke
vagy unokája jövője. Megérti: most nem az méricskélendő, mi a jobb- és mi a baloldal.
Most nem számít az elválasztó ideológia, a megosztó történelem. Most szabadság lesz vagy
önkény. Megértik: most új többség lesz, vagy új arisztokrácia. Szabadság és jólét vagy önkény és
leromlás. Nincs más út, az új többségnek le kell győznie a kiváltságait védelmező arisztokráciát. Le
kell győznie, mert Magyarországon minden van, hogy az ember kielégíthesse szükségleteit, de annyi
nincs, hogy kielégíthesse az új arisztokrácia kapzsiságát.” A beszéd, amelyből e mondatokat idézem nem 1848 forradalmas tavaszán, nem is az 1867 utáni parlament ellenzéki oldaláról
és nem is 1918-ban vagy 1948-ban hangzott el, hanem a harmadik Magyar Köztársaság és benne a parlamentáris demokrácia fennállásának 19. évében, Orbán Viktor 2007.
március 15-én mondott gyújtóhangú ünnepi beszédében. Alig egy hónappal korábban,
évértékelő beszédében már hasonló retorikai szerepben léptette föl ellenfelét: „Azok az
elkényeztetett, új arisztokrata semmirekellők mondják ezt, akik sose dolgoztak, sohasem küzdöttek
meg semmiért, akik csak mesterséges környezetben érzik biztonságban magukat, és irtóznak mindentől, ami valóságos, mert a valóságban azonnal kiderül róluk, hogy milyen gyengék és milyen
gyámoltalanok.” Az egy évvel később, 2008-ban mondott március 15-i beszédében már
Petőfi úrgyűlölő, elitellenes, plebejus radikalizmusát idézi: az idegen érdekek szolgálatában
álló és az utcán megindult néptől-nemzettől beijedt strukturális arisztokrata szerepében
a kormány jelenik meg, a nép és Petőfi, a nyersen gunyoros hangú, jókedvű néptribün
szerepében pedig a strukturális dzsentri, az ellenközéposztály képviselője: „Bizonyára
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azonban vagy változatlanok, vagy alig változtak valamit. Nem hiába lehet
szimbolikusan és retorikailag a mai magyar politikában ötpercenként színre
vinni, szavakban vagy utcai rendezvényeken eljátszani 1848-at és 1956-ot,
1920-at és 1944-et, nem véletlenül osztják magukra és egymásra mai politikusok és propagandistáik oly nagy előszeretettel e vészterhes vagy csodálatos
idők szereplőinek maszkjait – Kossuth Lajostól Gömbös Gyuláig, Széchenyi
Istvántól Kun Béláig, Tisza Istvántól Kádár Jánosig. Innen nézve, ha nem
is valóságos szociális státusuk, de spontán vagy tudatosan felvett szerepük,
gondolkodási és viselkedési stílusuk, habitusuk, politikai észjárásuk és beszédmódjuk szerint a mai politikai osztály is korona és ország ellentéte mentén
határozza meg önmagát és ellenfelét, és mindkét oldal leghőbb politikai ambíciója, hogy elvegye vagy elhódítsa, amivel – e szereposztásban – csak a másik
rendelkezik: a kormány – „a globális Izét kiszolgáló, az EU-birodalomnak
behódoló, a nemzetet kiszipolyozó milliárdosok, a strukturális arisztokraták
kormánya” – ezért akarja nyolc év óta egyfolytában megszerezni a „koronához”, vagyis Brüsszel, a nagyvilág, a Valuta Alap, a Világbank, az európai
államok kormányfőinek általános elismerése és politikai támogatása mellé
az „ország” elismerését és támogatását, ámde mindhiába; az ellenzék pedig
– a „népért síró bús, bocskoros” ellenzék, a megmentő állambárkába kapaszkodó ellenközéposztály, a strukturális dzsentri megtestesítője – ezért szeretné megszerezni az „ország” elismeréséhez a strukturális Birodalom, Brüsszel,
a globális gazdaság szereplői, az Egyesült Államok elismerését, vagyis a „koronát”282 – ugyancsak nyolc éve, s ugyancsak mindhiába.

Ötödik exkurzus: a származás politikai tőkésítése

mindenki számára ismerős kép: állunk az iskola udvarán, Petőfiéket ünnepeljük. És mindig elhangzik egy vékony, kedves gyerekhangon a következő mondat: »A nagyméltóságú
helytartó tanács sápadt vala és reszketni méltóztatott«. Nos, ez a mondat újra valósággá vált.
Nekünk is van nagyméltóságú helytartó tanácsunk, amely sápadt is, és reszketni is méltóztatik. S így,
sápadtan és reszketve oktatja ki immár a népet is, az Alkotmánybíróságot is, a sajtót is és persze
az ellenzéket is. (…) De szívük szerint igazán a népet váltanák le.” (Kiemelések – Sz.Á.)
282 Az 1998–2002 között a „polgári Magyarország” politikai címerpajzsa alatt diadalmasan
a hatalom várába vonuló (az „országot visszaszerző”) strukturális dzsentrinek (a politikai tőkéjét javarészt a „tiszta” származás – nem-fővárosi, nem-kommunista, nem-idegen származás
[!] – fikciójából nyerő, a piaci versenyben elszenvedett hátrányait az államtól nyert támogatásokkal, megrendelésekkel kompenzáló ellenközéposztálynak) sikerült az ország mellé
megszereznie a koronát is. Ennek csupán látványosan anakronisztikus megnyilvánulása volt
a történeti magyar korona – a bizánci eredetű Szent Korona, e vallási és történelmi ereklyetárgy – visszahelyezése a múzeumból a Parlamentbe (ez a kétértelmű játék az új hatalom
vallási szakralizálásával, illetve a politikai teológiával azóta is tart), a 19. század végi „millenniumi dzsentrizmus” zászlóavatásos, címerpajzsos, vitézkötéses, katonai parádés operett-
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A származás számontartása, a leszármazásra való hivatkozás, a származásra
alapított előjogok, a származási identitás és az erre épülő kulturális emlékezet (az ellenidentitást is beleértve) mindenkor (de a modern és késő modern világállapot véletlen egyéne számára kiváltképpen) a világ megalapítására,
a világban elfoglalt hely (a hatalmi helyet is beleértve) igazolására szolgált és
a leszármazási folytonosság kulturális fikciójának megteremtésével alapozta meg
egyén és közösség helyét a világban. A vérségi-testi leszármazásra épített
kulturális konstrukció azt jelentette, hogy az ide- vagy odaszületés vagy „beleszületés” révén – tehát nem-választható módon! – mindenki tartozott (és
mindenkinek tartoznia kellett) valahová (az archaikus világban törzsi-nemzetségi alapon, később társadalmi kasztok vagy születési rendek szerint).
A leszármazási közösség az egyén számára egyszerre jelentett védelmező kötést és szabad mozgását akadályozó köteléket. A törzsi-nemzetségi
társadalmakban az egyének „megkötözöttségüket” még alig érzékelték,
a leszármazás kötését – a kasztokat, rendeket elválasztó különbségeket, az
anyagi egyenlőtlenségeket – az isteni világrendből eredeztették és általában magukra nézve is szentnek, kötelezőnek ismerték el. Ahogyan a szó
szerint is kötést (bár olykor a beleszületést, a származást nem magában
foglaló kötést) jelentő religiót, a vallási és egyszersmind politikai közös
séghez tartozást sem mozgásszabadságukat korlátozó értelmetlen nyûgnek,
béklyónak, szellemi vagy politikai szabadságkorlátozásnak tekintették
az egyének, hanem inkább anyagi és szellemi biztonságuk, létezésük
fináléjának píárosított újrakiadása a második ezredfordulón az „új Tisza István” vezetésével:
a protestáns dzsentri nemzeti dac-kultúrájának (a „csakazértis-országnak”) ez a páratlan,
hisz posztmodern összeházasítása („minden belefér, csak szép és hatásos legyen!”) a katolikus
arisztokrácia barokk pompájával (a kétfelől lebegő angyalok tartotta birodalmi Szent Koronával), persze, már csak a mediatizált látványosság-állam „nemzeti Gemsamtkunstwerk”je, a politika esztétizálása, a nyilvánosság teatralizálása jegyében. Az „ország” – bárha csak
esztétikailag – végre fejére tehette a „koronát”: a köznemesi dzsentri végre – bárha csak
esztétikaikag: a mediatizált édes-bús, történelmi kosztümös szerep szintjén – eljátszhatta
a „nemzet megmentőjének” és „újraegyesítőjének” szerepét, miközben e fantáziált „megmentéssel” és a politikai ellenfelet kizáró „újraegyesítéssel” éppen megosztotta a politikai
közösséget. Nemhiába lett választott szimbolikus ellenfővárosa, az „ország” fővárosa (nem
a „koronáé”!) a nemzeti függetlenség 1849-es, majd 1945-ös (!) alapító helye: Debrecen,
végtére is az „ország érdekeit” (azaz saját rendi érdekeit) mindennél előbbrevalónak tekintő
„magyar köznemesség élén – mint Péter László írja már idézett tanulmányában – a keletmagyarországi, részben protestáns dzsentri állt”. (Péter László: i.m. 209. p.)
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és üdvözülésük feltételének. Csak a vallási világállapot fokozatos kiüresedése, a hit kötésének individualizálódása nyomán jelennek meg az első repedések a rendi társadalmak falán és válik a származási közösségbe ágyazottak,
a születésük folytán „röghöz kötöttek” számára tűrhetetlen nyűggé, rablánccá, béklyóvá, szabadulásuk akadályává a rendiség származási kötése
is. Innen nézve nem lehet eléggé túlértékelni azt a spirituális fordulatot,
amelyet a leszármazás, a születés kizárólagosan szellemi alapra helyezésével
a kereszténység hajtott végre, amikor az Egy Istennel kötött szövetséget
üdvtörténetileg átértelmezve, eloldozta etnikai kritériumától (kiválasztott
nép) és a szellemileg szabad személy választására építette (a „zsidónak” vagy
„görögnek születéssel” szemben a hit felvétele, vagyis az új szövetség megkötése
által minden egyes ember számára elérhető szellemi újjászületést hirdetve
meg, hasonlóképpen kiterjesztve a kiválasztottság, azaz szent néphez tartozás kritériumát az egész emberiségre, minden egyes személyre).
A rendi-nemesi társadalomban a leszármazás mindenekelőtt a „nem
zetetalkotó” vagy „történelmi”, „uralkodásra hivatott”, többé-kevésbé hosszú
(vagy a heraldikai szakemberek által kellő hosszúságúra nyújtott) előtörténettel („dicső múlttal”) rendelkező nagycsaládok („történelmi nevek”)
előjogainak legitimációjára szolgált. Az előjogok előfeltétele a leszármazás
előkelősége lett. Nem a teljesítmény, hanem a származás kiválósága rangsorolta
az embereket, a kiváló teljesítmény pedig mintegy a kiváló származásból következett (bár – szoros kivételként – előfordulhatott, ahogyan a természetben
is, hogy az alma messzire esik fájától, az „elfajzás” esete, amikor az előkelő
származású viselt dolgaival mintegy rácáfolt előkelő származására, s ezzel
mintegy kirekesztette magát a kiváló család köréből, kivételként erősítve
a leszármazási kiválóság szabályát.).
A származásból fakadó előjogok, amelyek épp abból fakadóan előjogok,
mivel megelőzik a teljesítményt, elfogadhatatlanok, felháborítóak, eltörlendőek voltak a feltörekvő, gazdagodó, hatalmát saját munkájára, ügyességére,
teljesítményére építő polgárság számára (melynek rendi előképe, a szintén
„szabadon vállalkozó” a lovagság volt). Megfordítva: „az arisztokrácia szemszögéből a burzsoázia mindenekelőtt »közönségesnek« tűnt. Mit jelentett
ez? Azt jelentette leginkább, hogy ezek az emberek ragaszkodtak hozzá,
hogy a gazdasági siker – egyszerűbben: a pénz puszta birtoklása – ugyanannyit számítson, mint a nemesi születés, a családi érdemek, a személyes
megbecsülés vagy a trónhoz való közelség. Ez a »közönségesség« morálisan
éppoly megbotránkoztató volt, mint amilyen fenyegető politikailag. Kép-

zeljük el: akármelyik kereskedő, akinek fáradságos munkával vagy csalással,
vagy egyszerű szerencsével sikerült vagyont felhalmoznia, most ugyanarra a
törvényes helyzetre tartott igényt, mint Franciaország valamelyik főrendje,
aki családjáját Nagy Károly koráig tudta visszavezetni! – írja A kapitalista
forradalom című könyvében Peter L. Berger majd így folytatja: A burzsoázia közönséges volt, és ilyen volt az a kapitalista társadalom, amely a régi
rendszert volt felváltandó. (…) Az osztályrendszer olyan helyzetet teremt,
amelyben – legalábbis elvben – a gazdasági teljesítmény ezen belül vagy
önmagában meghatározza az egyén számára elérhető anyagi privilégiumokat. Ilyen helyzet eléggé megalapozottan azt is jelentheti, hogy ugyanígy
más előnyök – nevezetesen a presztízs és a hatalom is – elérhetők lehetnek
ugyanezen az úton. Másképp kifejezve: az osztály azt jelenti, hogy »a pénz beszél,
a kutya ugat« – valóban éppen eléggé közönséges kijelentés. Mi az, ami immár csak
»ugat«? Pontosan azok a sajátosságok, melyek az arisztokráciának a legtöbbet jelentették: a származás, a családi tradíció, a személyes becsület – mindaz, ami az ancien
régime idején nemcsak presztízst és hatalmat hozott, de magas fokú privilégiumokat
is biztosított. Azt a helyet a társadalomban, amelyet valaki előzőleg a születésnél megkapott évszázadok gondos tenyésztése eredményeként, megkaphatja készpénzért bárki,
aki a semmiből jött elő. És ezek a feltörők nemcsak folytatták ezt a beférkőzést
a társadalomba, de elég arcátlanok voltak hozzá, hogy követeljék ezt, hogy
ezt fogadják el emberi jogként, és ezt törvényesítsék.”283
A rendi társadalomnak ez a szinte zoológiai értelemben vett leszármazási
rendje („családi vérvonal”, „kék vér”, „az ősi fajta testi nemessége” stb.)
volt az, amit az egyéni teljesítményre épülő polgári társadalom szétzúzott,
de legalábbis felbomlasztott és magába kebelezett. Ott, ahol a polgárság
forradalma gyakorlatias volt, nem öltött világmegváltó, utópikus politikai
jelleget és ezért szükségképpeni elbukását sem követte restauráció, mint
Németalföldön vagy Svájcban, az előkelő származás mint az örökölhető
kulturális tőke fontos összetevője (presztízstőke, amelyet a család minden
új tagja az általa viselt névvel, esetleg címmel és ranggal már puszta születésével örököl) egyáltalán nem vagy alig-alig jött számításba.
Ahol a polgári forradalmat ellenforradalom és restauráció követte (vagy
ahol a forradalom elmaradt és a modern átalakulás a rendi politikai és gazdasági viszonyok keretei között ment végbe), ott, ha nem is konfliktu283 Peter p. Berger: A kapitalista forradalom. Gondolat, 1992. 79–81. p. – Kiemelés –
Sz.Á.
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sok nélkül, ha nem is a régi személyi-politikai függési rendszer egyszerű
helyreállításával, mindenesetre a származás mint az alá-fölérendeltséget,
a függési viszonyokat, a személyek és csoportok uralmi pozícióját meghatározó tényező a kulturális össztőkének is számottevő részét képezte,
s az úri kaszt – arisztokraták, nemes urak, grófok, bárók – nem szerzett,
a születéssel készen kapott előkelőségének, a származás isteni vagy sorsszerű
adományának, ennek a „származási tőkének” a megszerzésére irányuló erőfeszítés a „nemtelenek”, a „semmiből jöttek”, a felkapaszkodottak, a közönségesek, az alantas foglalkozásokat űzők, a piszkos anyagi ügyek világában
élők – pénzemberek, gyárosok, kereskedők, iparosok – az első generációs
„tahók”, a parvenük – számára beházasodás, kutyabőrszerzés, címvásárlás,
címbitorlás, címhamisítás, az előkelő név brand-ként való bevonása az üzleti
vállalkozásba stb. stb. révén a felemelkedés és a rendies-kasztos politikai
establishmentbe való „beépülés”, a társadalmi nyilvánásosság reprezentatív tereiben való megjelenés fontos feltétele lett. Éspedig korántsem csak
azért, mert a piaci versengésben szerzett győzelemhez a „pénz embere” még
a szimbolikus versengésben számára elérhető győzelmet – pénzért megvásárolt
előkelő származást, pontosabban az ezt szavatoló nevet, kutyabőrt, rangot,
címet – is csatolni akarta, ezzel is demonstrálva, hogy a pénz még előkelő
származást is adhat annak, akinek a „természet” nem adott. A származási
előkelőség megszerzése jó befektetés is volt, hisz egyszersmind nagy men�nyiségű kapcsolati tőke felvételét jelentette. A pénzért bárói címet szerzett
közönséges polgár – még ha az igazi arisztokratáktól változatlanul megvetve
és kinevetve is – bejuthatott azokba a politikai-hatalmi körökbe, amelyekben a restauráció után a származási elitnek hatalma és befolyása volt, ami
természetesen az állami források, állami megrendelések befolyásolását is
jelentette és így a korrupció kiapadhatatlan forrása lett.
A történeti Kelet-Európában – Oroszországban – „proletárforradalomként” és „parasztháborúként” meghirdetett és teatralizált polgári forradalmat
helyettesítő értelmiségi forradalom és az ennek győzelme nyomán gyors ütemben
kiépülő etatista fejlesztési diktatúrák még tovább mentek e tekintetben az osztályszármazás politikai és kulturális fikciójának megteremtésével, amikor egyfelől a „munkás-paraszt származás” politikai tőkésítésével (vagyis új származási
privilégiumok létrehozásával) pótolták azoknak a társadalmi csoportoknak
az akut kulturális tőkehiányát, amelyek névleg az „új uralkodó osztály”
szerepét játszották a rendszerben, és amelyek a kiépülő modernizációs
diktatúra káderutápótlását biztosították. Az „alulról jövők”, a „kiemeltek”

és „beemeltek” tömegével kerültek az állam politikai, katonai, gazdasági,
kulturális parancsadó helyeire, amelyeket addig a kulturális tőke örökletes
birtokosai vagy első generációsai foglaltak el. A tudásnál, hozzáértésnél,
szakmai felkészültségnél, kulturális tőkénél fontosabbá vált az „osztályösztön”, a „politikai megbízhatóság”, amelyet a „jó” osztályszármazásból vezettek le. Míg a munkás (vagy proletár) származás tőketöbbletet, privilegizált
helyzetet, start-előnyt jelentett az államosított élet adminisztratív versenypályáin, addig a „polgári származás” (nemkülönben az „úri származás”)
versenyhátrányt, „negatív tőkét”. Igaz, az államszocialista rendszer fennállásának évtizedei alatt az előkelő származásnak, a polgári szakértelemnek,
a szakmai tudásnak és kulturális kifinomultságnak a leértékelése – az új
osztály kulturális tőkéjének gyarapodásával, azaz polgárosulásával és a tőkepozíciók kiegyenlítődésével – fokozatosan és hallgatólagosan felértékelésbe
ment át, az osztályharcos társadalmi diszkrimináció lényegében megszûnt
a „régi viszonyok” újjáéledésével együtt, éppen ez képezte a Kádár-rendszer
autochton és középosztályi formációjának alapját.
Természetesen nem kötelező az egyén és a csoport létezését a származás
tudatára építeni (származáson persze mindig valamilyen kulturális konstrukciót értve), mégis, valamekkora szerepet a származás szinte minden
közösségi és egyéni én- illetve önkonstrukcióban játszik, még ha nincs is
feltétlenül vallási, történelmi vagy politikai affirmatív-legitimációs funkciója, még ha olykor csak érzelmileg helyezi el és erősíti is meg az egyént,
bárha a politikai és pszichológiai megerősítés ritkán választható el teljesen
egymástól. A modern – mindenféle természetiként megkonstruált közösségből „kiágyazódott” – egyén a leszármazással akaratlagosan más egyénekhez, főként pedig ilyen-olyan közösségekhez kapcsolja magát, olyanokhoz,
amelyeknek létezését szilárdnak gondolja, értéktartalmát pedig evidens módon pozitívnak tételezi, végtére – ha már egyszer választhat – ki tartozna
szívesen megbélyegzett vagy értéktelen közösségekhez.
A leszármazási közösséget mint kulturális konstrukciót (a konstrukció akkor is kulturális, ha a konstruálás elve a biológián, a zoológián, a genetikán,
a „véren” alapul) mindenki a lehető legjobb tulajdonságokkal, legnagyobb
presztízzsel, legmagasabb státussal ruházza föl, kivétes, rendkívüli feladatra
elhivatott, küldetéses közösségként értelmezi. Hiszen önmagát – és minél
bizonytalanabb önmagában, annál inkább – csak így, egy ilyen rendkívüli
közösséghez csatolva erősítheti meg. És minél ingatagabb alapokon nyugszik a szóban forgó származási közösség mindenkitől kivételes elismerést
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kívánó rendkívüli értékessége, annál agresszívebben fog fellépni más, nemsaját vagy idegen közösségekkel szemben. Ez az agresszivitás az „idegenek” kulturális leértékelésétől és semmibevételétől üldözésükön át egészen
a megsemmisítésükre törekvésig terjedhet.
A saját származás számon tartása nem feltétlenül jelenti azt, hogy valaki származásából erényt és előnyt is akar kovácsolni, hogy származása
okán jogcímet formál ilyen-olyan elismerésre, kiváltságokra, hogy tehát
származásából – ebből a véletlenből, aminek véletlenszerűségét aztán ki-ki
úgy szünteti meg élettörténetében, ahogyan tudja és akarja: sorsként, végzetként, csodaként stb. – tehát hogy származásából valamiféle többletet kíván
fakasztani, olyan többletet, ami mások – e többlettel nem rendelkezők,
vagyis a rossz helyre születtek – fölé helyezi őt (akár egyénileg, mint például
az „előkelő származás” esetében, akár nemzetileg, mint az ideológiailag
származási közösségként, tehát kirekesztőlegesen megfogalmazott modern
nemzet esetében).
A származással való hencegés vagy dicsekvés, a származásra mint vitás
kérdéseket eldöntő valamilyen végső érvre való hivatkozás, azt jelenti, hogy
az egyén valamit, ami nem az ő legsajátabb teljesítménye nemhogy saját teljesítményeként, de egyáltalán: teljesítményként (vagy többletteljesítményként)
könyvel el és próbál érvényesíteni: e többletteljesítmény – a származásteljesítmény – okán és jogán kívánva vagy követelve magának valamilyen szakmai,
politikai, gazdasági, kulturális területen, esetleg a társadalmi élet minden területén többletjogokat, többletképviseletet, többletelismerést, többletjuttatásokat – egyszóval: kiváltságokat – mindazokkal szemben, akiknek nincs ilyen
származási többletük, csak reálisan mérhető teljesítményük van, függetlenül
attól, hogy ennek a teljesítménynek mi az elsődleges forrása: saját tehetségük, kitartásuk, szorgalmuk, ügyességük avagy öröklött kulturális, gazdasági,
politikai-kapcsolati tőkéjük.
Ahhoz persze, hogy a puszta leszármazást – a genetikai vagy szociális
származást, illetve ennek fikcióját – politikai-kulturális tőkévé transzformálják, nem csupán a „leszármazás mítoszát” megalkotó politikai ideológiára
van szükség (tipikusan ilyen ideológia volt a „faji származás” náci mítosza
és az „osztályszármazás” bolsevik mítosza), hanem arra is, hogy a származás
döntő kritériumát törvényerőre emeljék és elfogadtassák vagy rákényszerítsék
egy társadalomra. Mivel a származás ideológiái eleve csak modern tömegtársadalomban jöhetnek létre, mégpedig mindig valamilyen elitizálódott
(az elit valamelyik domináns helyzetű vagy befolyásos csoportját alkotó)

kisebbség politikai, gazdasági, kulturális uralmi pozícióinak megtörésére,
azért – tekintet nélkül a származási ideológia fogantatásának éppannyira
elitárius szociokulturális helyére – általában számíthat az eleve elitellenes
és a származási ideológia által felértékelt és ettől a hirtelen – semmiféle
teljesítményt nem követelő – égbe emelkedéstől elkábult alsó középosztályi
vagy kifejezetetten nincstelen tömeg támogatására.
A felmagasztalt származási közösség bármely tagja többnek érezheti magát
azoknál, akiknek többlete „csupán” ilyen-olyan egyéni teljesítményükből,
szakmai kiválóságukból, művészi tehetségükből vagy örökölt kulturális és
anyagi gazdagságukból származik. A „fajelmélet”284 a fiktív „faji származás”
alapjára helyezett politikai közösséget egyenesen az emberi fajjal azonosítja:
innen nézve van, aki embernek született és van, aki nem embernek, ember
mivolta merő megtévesztés és látszat, amelyet le kell rombolni, kiiktatva az
emberi fajból a nem-emberek veszedelmes tömegét, ami vagy elpusztításukat,
vagy izolációjukat (rezervátumok, gettók) jelenti.
A modern tömegtársadalmak eredendően nem a leszármazásra épültek,
hanem – épp ellenkezőleg – a leszármazásra épülő rendies-kasztos régi társadalom tagadására, a természetadta viszonyok felbomlasztására, a „véletlen
egyének” formális szabadságának politikai-jogi kodifikálására. Épp ezért
a genetikai leszármazás náci és a szociális leszármazás bolsevik politikai
tőkésítését élesen meg kell különböztetni az archaikus vagy egyszerűen
régi társadalmak mágikus és politikai zoológiai rendjétől és világszemléletétől. Az indiai kasztrendszer vagy a rendiség nem ideológiák és épp ezért
a „származásilag” leértékeltek kasztjait és rendjeit – egyféleképpen – magukban foglalják, nem pedig kirekesztik magukból őket, mint a tisztaságot zavaró,
a rendszerbe nem illeszkedő „idegeneket” (vagy pláne: mint a rendszeren
élősködő, a rendszert fenyegető ellenséges elemeket, a rendszerbe befurakodott Gonosz ágenseit stb.). Miközben a kasztrendszerben kijelölt helyük
teljes elfogadását, az ennek megfelelő viselkedést, engedelmességet várják
284 Az idézőjellel azt kívánom érzékeltetni, hogy nem az emberi faj tudományos elméletéről van itt szó, hiszen az antropológia tudománya szerint emberi faj csak egyetlenegy
van, hanem az „emberi fajok” elméletéről, amely az egyetlen emberi fajon belül hoz létre
fiktív „fajokat”, hogy aztán ezeket kategorizálja, „alsóbb” és „felsőbbrendű” fajokra ossza,
illetve az „emberi faj” letéteményeseiként és „az emberi faj ellenségeiként”, „kiirtandó
élősködőiként” és „elpusztítandó bacilusaiként” különböztesse meg, ezzel pedig elméletileg megalapozza, jogilag pedig törvényesítse az „alacsonyabb rendű fajok”, „felesleges
fajok” diszkriminációját és a „kártékony fajok” elpusztításának szervezett politikai gyakorlatát – magyarán: a tömeggyilkosságokat.
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el tőlük és minden módon kizsákmányolják őket, az föl sem merül, hogy
feleslegesek, kártékonyak lennének, hogy ki kellene őket űzni a kasztok
rendszerből, hogy bármely kaszt megsemmisítendő, hiszen egyazon társadalom kasztjai és így minden kaszt „saját” kaszt.
A leszármazásnak valaminő érdemként vagy többletként – erkölcsi, vallási,
politikai érdemként vagy többletként – való bemutatása és elismertetése
mind az egyének, mind pedig a közösségek szintjén általában a modern társadalom normái és törvényei szempontjából jogosulatlan előny-, és fölényszerzésre irányul, legtöbbször pedig valamilyen vélt vagy valóságos hátrány, hiány,
elszenvedett kár, kisebbrendűségi érzés kompenzálására. Amikor teljesítménnyel nem tudjuk kiegyenlíteni tényleges vagy vélelmezett hátrányainkat
(hátrányos helyzetünket, lemaradásunkat másoktól a teljesítmények, képességek, ügyességek, örökölt és szerzett tőkék versengésében), akkor származásunkból csinálunk teljesítményt, olyasvalamiből tehát, ami nem lehet személyes erőfeszítésünk eredménye, ami nem saját szellemi, erkölcsi, politikai
teljesítményünk, de amelyben – a származásilag idegenként, másként, betolakodóként stb. megkülönböztetett versenytárssal szemben – verhetetlenek,
eleve győztesek vagyunk. (Persze, az ellenfél akkor is gyakran kitaszíttatik
a származási közösségből, ha ennek semmiféle tárgyi alapja nincsen, hiszen
a származásnak – a vérségi közösségen alapuló törzsi-nemzetségi társadalmak felbomlása óta – csak kulturális, történelmi, politikai értelme lehet.
A „komplex közösségekben” a közösségi identitás vagy a kulturális emlékezet is csak magának e közösségnek az alkotása lehet, amelyben az eredet
– a területen honos nép ősi eredete vagy a politikai nemzet eredete – maga
is olyan konstrukció, amelyben a kulturális és politikai közösség minden
tagja részesülhet, ha idetartozónak gondolja és képzeli magát, függetlenül
attól, hogy genetikailag honnan ered vagy hogy elődei mikor illeszkedtek
be az adott kulturális közösségbe.)
A leszármazás, mint a világot alapvetően elrendező önelhelyezés kérdése
mind az egyéni, mind a közösségi identitás megalkotásában kardinális szerepet játszhat, ebből azonban sem az nem következik, hogy a közösséget,
amelyhez önmagunkat kapcsoljuk, származási közösségként fogjuk fel, sem
az, hogy e származási kapcsolatot valamiféle többletként kellene és lehetne felfognunk másokkal (más egyénekkel vagy közösségekkel) szemben,
amelyből minden további nélkül kulturális és politikai tőkét lehet kovácsolni.
A modern társadalomban, ahol a gazdasági, politikai és kulturális versenyteljesítménynek a kalkulatív racionalitás szabályai szerinti mérése (eladott áruk

mennyisége, megszerzett szavazatok száma, nézettségi, tetszési index, eladott
példányszám stb.) alapján jutnak az egyének előnyökhöz – privilégiumokhoz,
hatalomhoz és a presztízshez – a puszta leszármazásra mint teljesítményre hivatkozás tulajdonképpen tisztességtelen előnyszerzési kísérlet azok részéről, akik a szabályos versenyben – bármilyen okból – lemaradtak, félnek
a lemaradástól, bizonytalanak győzelmükben, eleve hátrányban voltak és
vannak vagy úgy vélik, a javakból többet érdemelnek, mint amennyihez
hozzájutottak. De abban a rendszerben, amely a születési rendekhez és
a hatalom kegyéhez kapcsolódó privilégiumokat eltörlölte, amely mindenki
számára garantálta a törvényes egyenlőséget, amelyben a sikert, a presztízst,
a státust a termelési folyamatban betöltött szerep és siker határozza meg,
a leszármazásnak teljesítményként való elismertetését csak a rendszeren
kívüli, kvázi-tudományos ideológiákkal legitimált politikai erőszak eszközeivel lehet kikényszeríteni.
A származás tőkésítésével meg lehet törni a formális politikai demokrácia jogrendjét és a versenypiac kalkulatív racionalitását, ez azonban nem
igazságosabb társadalomhoz, mégcsak nem is a rendi világ restaurálásához vagy az „új középkor”, az „organikus közösségiség” restrospektív
utópiájának megvalósításához, hanem fasizmushoz, rasszizmushoz,
etnokráciához vezet. A polgári társadalom veleszületett igazságtalanságainak
olyan orvoslásása, amely e társadalom széles rétegeit az „etnikai-vérségi”,
„faji” vagy „etnokulturális” származás politikai fikciója alapján választja el
a származási közösségtől, tőkésítésével fosztja meg tőkéjétől (akár leértékeli a teljesítménnyel szerzett vagy örökölt tőkéket, akár a származás jogcímén
kisajátítja azokat), nem az igazságtalanságok csökkenéséhez, hanem megtetézéséhez – diszkriminációhoz, jogfosztáshoz és jogkorlátozáshoz – vezet
és még jó, ha megáll itt, ha nem jut el a tömeggyilkosság és genocídium
gyakorlatáig.
Különösen a lentről feltörekvő első generációsok és a versengésben
– helyzeti hátrány vagy képességhiány miatt – lemaradók számára jelent
nagy csábítást a származási hely és helyzet politikai és kulturális tőkésítése,
illetve az erre épülő ideológia, politikai és kulturális hatalom támogatása és
az általa – immár új származási alapon – biztosított privilégiumoknak mint
jogos előnyöknek a kihasználása és élvezete. Nem más ez, mint az akut kulturális tőkehiány (gazdasági tőkehiány, politikai tőkehiány) pótlása származási
tőkével, azaz valamilyen származási fikció („őskeresztény vagyok”, „proletár
vagyok”, „árja német vagyok”, „fajmagyar vagyok” stb.) tőkésítésével, s azért
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éppen a származás tőkésítésével, mert ez az egyetlen tőkefajta, amelyben
a kulturális és gazdasági tőkefölényben lévő rivális nem veheti föl velünk
a versenyt: lehet, hogy jobb mérnök vagy, de nem vagy árja német, nem vagy
proletár származású, nem vagy igazi magyar stb.
A leszármazás politikai tőkésítése nemcsak a jogosulatlan előnyszerzés
vagy hátránykiegyenlítés rendies, rasszista, etnicista, tehát polgárellenes és
antidemokratikus legitimációjaként jelenik meg a politikai és gazdasági szereplők szabad versenyében, hanem az imázspolitika fontos kellékeként is,
azoknak az arcoknak, testeknek (habitusoknak), beszédmódoknak a pártpolitikai kirakatba helyezésével, amelyeknek hordozói mintegy személyük
testi képében reprezentálják az úri, a népi, a munkás, a paraszti, a zsidó,
a roma stb. származást, amiből az illető politikai párt (pártpolitikus) politikai
tőkét kovácsol. A szociális, kulturális, etnikai leszármazás megszemélyesített képének politikai tőkévé változtatása, különösen kampányidőszakokban, mindenekelőtt a megfelelő rétegek (mint származási osztályok,
etnokulturális tömbök) megérintését, megszólítását, esetleg politikai sztereotípiák megtörését jelenti. Egyrészt azoknak az állításoknak és tulajdonításoknak a megtörésével, hogy az illető politikai szereplő „idegen-ellenes”,
„antiszemita”, „cigányellenes” lenne, megvetné ezt vagy azt a társadalmi
csoportot (a reprezentáció természetesen a képi meggyőzés eszköze és épp
ezért semmiféle diszkurzív értelmi ellenőrzés alatt nem áll, más rétegek
felé egyidejûleg ennek ellenkezőjét is kommunikálhatják másféle jelentések
reprezentációjával); másrészt azzal, hogy a társadalmi integráció, a kulturálisan sokszínű társadalom egészének képviselőjeként mutathatja föl magát
az illetô politikus, aki nem mások származását firtatja, hanem mindenki
szavazatát akarja csupán: „idegenektôl” jött-e a szavazat vagy a „mieinktôl”,
nem nézi. Senki nem idegen tôle – még az „idegen” sem! –, aki vele van.
Más kérdés persze az az „idegen”, aki nincs vele, ami már önmagában bárkit
idegenné tesz a számára.
Az egyik fajta leszármazás tőkésítése értelmetlen volna a másik fajta
leszármazás hátránnyá változtatása nélkül. A származásból, a beleszületés
természetadta véletlenéből politikai mítoszt csinálni, polgári szempontból,
emberjogi szempontból a legalantasabb húzások egyike, hiszen valamilyen
nem-teljesítményt emel a teljesítmény rangjára, méghozzá olyan teljesítmény rangjára, amelyhez képest a valóságos teljesítmények eltörpülnek vagy
semmivé foszlanak.
A „rossz”, a „helytelen” származás megbélyegzést (stigmatizálást) jelent,

szélsőséges esetben pedig a leszármazás kriminalizálását is. Az egyenlő jogokat, esélyt és elbánást biztosító „helyes” származás megvonása egyénektől
és társadalmi csoportoktól általában azt jelenti, hogy származását bűnként
szankcionálják vagy szégyenként stigmatizálják. A származás-bűn vagy származás-szégyen lehet privátbűn (zabigyerekség, egy hírhedt bűnöző, politikai
tömeggyilkos, a diktátor stb. leszármazottai) és lehet kollektív bűn (alacsonyrendű szociális vagy „faji” származás, idegen törzsből, etnikai-vallási közösségből származás ), illetve a származás-bűn és származás-szégyen politikai összekeverése oly módon, hogy szociális vagy politikai „leszármazása”
diszkvalifikálja az egyént, akire „rábizonyítják” (a ci-devant, a régi úri vagy
vagyonos osztály leszármazottja, a régi kommunista nómenklatúra leszármazottja, „háromperhármas” gyereke, a forradalom elfojtóinak gyereke,
fasiszta pribék gyereke stb.). Példákért nem kell a távoli múltba visszamenni: Magyarországon például manapság is gyakran ölti származás-bűn
vagy származási szégyen jellegét a „zsidó” származás, ahogy Romániában a
„bozgor”, Grúziában az „örmény”, Indonéziában a „kínai” és így tovább.
Ha bizonyos származások nem számítanak eleve „törvénybe ütközőnek”,
végső soron „bűnnek”, nem számítanak „alantasnak”, „szégyenletesnek”,
akkor a „leleplezés” nyilvános aktusával és inszcenírozásával hozzák létre
a „származás-bűnt”. Hiszen azt a látszatot keltik, mintha – minden származási
alapon történő hátrányos jogi megkülönböztetés eltörlésének az emberi jogok nyilatkozatába, alkotmányokba, nemzetközi jogba foglalása után – bármi
rejtegetnivaló, bármi szégyellnivaló lehetne bármely származásban (beleértve
természetesen az emberiség ellen származási alapon megkülönböztetettek
lemészárlásával és kifosztásával égbekiáltó bűnöket elkövetettek leszármazottainak származását is); mintha a „leleplezett” valóban „rejtegetne” valamit,
„bujkálna” valami elôl, és mindent elkövetne, nehogy a „rettentő igazság”
napvilágra kerüljön. A származás negatív tőkésítése – akár jogilag is megalapozzák, mint az úgynevezett „fajvédelmi törvényben” az 1930-as évek végén, akár csupán előítéletes társadalmi stigmaként alkalmazzák – azt jelenti,
hogy akivel szemben alkalmazzák, attól – az „igazi”, a „jogot”, „hatalmat”,
„presztízst”, „státust” adó, „elismerésre méltó” leszármazás megvonásával
tőkét vonnak el, tehát tőkepozícióit meggyöngítik, míg a származási tőke
teljességével rendelkező leleplező tőkepozícióit megerősítik.
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A radikális populizmus kísértése

pedig már a szabadságszűkítő állam illiberális rendjéről álmodozó radikális
populisták. A szabadelvű korszakukban még általuk is mélyen lenézett és
megvetett – akkoriban marginális, a torgyáni és csurkai retorika és politizálás színvonalán mozgó – populizmus lett mára a fideszes élménypolitizálásnak az a puha és képlékeny eleme, amelyben mindenféle radikalizmus
– nemzeti, szociális, vallási, etnikai – egyetlen masszává gyúrható. A radikálisan hangolt, vélt vagy valós sérelmeiért, gazdasági veszteségeiért, szociális lecsúszásáért a kormányzó baloldalt és a „nyertes” középosztályt okoló, bosszút lihegő, megtorlásról ábrándozó, azonnali anyagi felemelését az
államtól váró „vesztes” középosztály minden rétege azt hallhatja ki ebből
a retorikából, amit hallani akar, s valóban: minden benne is van, hiszen
nincs benne semmi.
A fideszes kampányszónokok hol ezt, hol azt a radikális motívumot és
ígéretet intonálják erősebben, anélkül persze, hogy az egész ígéretcsokor
vagy program koherenciájára – szezon és fazon összeigazítására – a legcsekélyebb mértékben ügyelniük kellene. Mire jó a radikális populizmus?
Sok mindenre, de mindenekelőtt arra, hogy a kifinomult semmitmondást
kérlelhetetlen szókimondásnak tüntesse fel; aztán arra, hogy a kétkezi politikai vállalkozót, aki maga is a piacról él – bárha az adminisztratív piacról
– az „egyszerű nép fia”, a „szabadító hős”, az „elközelgő népforradalom
viharmadara”, a „nagy rendteremtő” jól ismert szerepeiben léptethesse
föl a politikai látványosságok színpadán; de arra is jó a populizmus, hogy
a rendszerváltás legpróteuszibb politikai alakoskodóit az elvhűség kőszikláiként, az erkölcs törhetetlen bajnokaiként, a politikai következetesség
mintapéldáiként állítsa a politikai törzs rajongótábora – a látványcirkuszi
zöldek vagy kékek – elé. Végezetül arra is jó a mindenkihez (konkrétan tehát
senkihez sem) forduló populizmus, hogy az összes népszerűtlen intézkedés
szándékos népnyúzásként és nemzetrontásként való beállításával, az azonnali és
végleges megoldások – főképpen a bűnösökkel való nagy leszámolás – örökös
kilátásba helyezésével, semmire sem kötelező szociális ígéretekkel és harcias
fogadkozásokkal azokat az új elégedetleneket, örök ingadozókat és hitetleneket, apolitikusokat is politikai izgalomba hozza és az új rendszerváltásra
készülő rivális középosztály és az ő politikai megteremtője – a pártok-fölötti
Párt – mögé állítsa, melyek meggondolatlan elidegenítése (főleg a hatalmas
nyugdíjas rétegé és a lesüllyedt Kádár-kori alsó középosztályé, a lakótelepek
magyar társadalmáé), a 2002-es választási vereség egyik előidézője volt.
A kérlelhetetlen intonáció; a révülten jövőt fürkésző tekintet; a líraian

1989 és 1993 között, mindaddig tehát, amíg úgy látszott, hogy a szabadság
új rendje, a hatalmi ágakat elválasztó, a formális többség hatalmát alkotmányosan korlátozó liberális jogállam játékszabályai önmagukban elegendőek
lesznek ahhoz, hogy a feltörekvő első generációsok eltávolítsák a hatalomból
a nómenklatúrát, a Fidesz radikális politikai érvelésében a szabadságon és
a parlamentáris demokrácián volt a hangsúly. Nem pusztán a romantikus
vagy idealista ifjúságra mindenkor oly jellemző „előrefutás”, maximalizmus,
radikális hevület, a változások ütemével és irányával való elégedetlenség,
felforgató kedv, forradalmi gyanakvás és tapasztalatlanságból fakadó naiv
illuzionizmus táplálta kérlelhetetlen elköteleződésüket a szabadság ügye
mellett, hanem – és talán főként – egyfajta politikai realizmus: talpraesettség és
gátlástalanság, pragmatizmus és intuíció elegye. Az 1988–1989-es pszeudoforradalmi helyzetben valóban a liberalizmus radikális, megalkuvást nem
ismerő és nem tűrő képviselete, a szakítás magabiztos hangja, erélyes retorikája, fiatalosan magabízó attitűdje tűnhetett politikailag legkifizetődőbbnek
a „semmiből” az események középpontjában termett új politikai nemzedék
számára, mely úgy próbálta igazolni helyét az új politikai Nap alatt, hogy
e Nap leghűségesebb fiaként jelent meg, de ez a radikális fellépési mód
és gyors térfoglalás tűnt egyszersmind a legkifizetôdôbbnek a politikai és
kapcsolati tőke eredeti felhalmozása leggyorsabb útjának. A fideszesek éppoly radikálisan suhogtatták ekkor jobbra és balra a szabadság „bunkócskáját”, mint
utóbb a „nemzetét” és a ”népét”, csak az előbbivel a javíthatatlan politikai
tökfejekre, az ész- és szabadságellenes reakció nevetséges utóvédjére sújtottak le (a Kádár-korszak és a Horthy-korszak múmiáira, a nómenklatúra
és az úri középosztály rögeszméire, etatizmusra, nacionalizmusra, klerikalizmusra, populizmusra, fasisztoid jobboldali radikalizmusra), utóbbival
– a nemzet „bunkócskájával” – pedig a „nemzetárulókra”, a „multikkal kolla
boráló nemzetközi maffiára”, a „nép- és nemzetidegenekre” mértek (és
mérnek mindmáig) súlyos retorikai csapásokat.
A fideszes radikalizmusnak tehát nem politikai „bunkócska-jellege” változott meg az idők során, hanem a csapások iránya és a célba vett politikai
fejek: a fideszesek kezdetben radikális demokraták, majd radikális polgárok,
utóbb pedig radikális plebejusok (közelebbről populisták) lettek; eleinte radikális szabadságpártiak voltak, majd radikális rendpártiak lettek, ez idő szerint

412

413

A kékek és zöldek

Két középosztály közt egy hazáért

egzaltált ígéretek; a homályos program; a fenyegőzések néven nevezett „hatalmasok” – új arisztokraták, bankárok, pénzoligarchák, multik és globalista
szekértolóik – felé kilőtt nyilai; a „jók” méltó jutalmának és a „rosszak” jogos büntetésének dörgedelmes kilátásba helyezése – mindez egyetlen nagy
élményközösség érzelmi kohójában olvasztja eggyé azokat, akik elsősorban
vagy kizárólag az államba vetik fogyó reményüket, az államtól várják üzleti
boldogulásukat, riválisaik letörését, hivatali előmenetelüket, megrendült
egyéni egzisztenciájuk megszilárdulását. E populizmus teremti meg azt az
élménykohót, amelyben minden elégedetlenség, a legkülönbözőbb, gyakran egészem ellentétes érdekek, minden egyéni vágy és csoportos remény
eggyé olvadhatnak. A magát extatikusan „a” nemzettel, „a” néppel azonosító
politikai törzsben eltűnik minden különbség – szociális, kulturális, politikai,
érdek- és értékkülönbség – egyének és társadalmi csoportok között: az üzleti
élet államba csimpaszkodó cápái, bankvezérek és oligarchák, zsákmányra
éhes megélhetési politikusok, állami intervencióra, szubvencióra szomjazó
nagygazdák és kisgazdák, szakszervezeti vezetők, költségvetési intézmények, állam és önkormányzatok által finaszírozott vállalatok, intézmények
robotosai egyszeriben testvérekként ismernek egymásra az elégedetlenek,
agyonsanyargatottak, kisemmizettek e nagy, össznépi-össznemzeti élményközösségében, amely az új Mózes eljövetelére vár, aki kivezeti végre népét
a liberális demokrácia szolgaföldjéről. És akkor még nem beszéltünk azokról, akik nem érdekeik szerint olvadnak össze e testvéri közösséggel, hanem
pszichológiai és esztétikai alapon: a szabadság elől menekülő sokaságról,
a modern társadalom „kívülről vezérelt” magányos tömegéről, az autoritá
rius karakterű egyénről, aki rendteremtő „erős kézről” ábrándozik, és egyszerűen tetszik neki a populista spektákulum, megnyerőnek találja a szerepet, amelyben a populista politikus mint „karizmatikus hős”, a „nép vezére”,
az „isteni gondviselés küldötte” fellép, vagy egyszerûen csak tőle reméli
a társadalmi béke helyreállítását, a nyugalmat, a rendet, a biztonságot, mindazt, amivel a liberális demokrácia az adósa maradt. A zűrzavart, a permanens
belháborút, a korrupciót ugyanis nem a liberális demokrácia helyi (és ma
már mindinkább globális) válságából, ellehetetlenüléséből, korlátozásából,
felszámolásából, hanem belőle magából eredezteti. Így hát a liberális demokrácia magyar módjának megteremtése helyett az illiberális demokráciára,
a parlamentarizmust beszűkítő, a szétválasztott hatalmi ágakat újraegyesítő,
az alkotmányt de facto maga alá gyűrő, a hatalmat újraközpontosító, paternalista és autokratikus jellegű populista uralomra szavaz.

A Fidesz először akkor váltott radikalizmust (1993–1994 táján), amikor
vezetői előtt világossá vált, hogy a kiegyezéses rendszerváltással létrejött demokrácia nemcsak nem takarítja el az „elsô generációsok” felemelkedésének
útjából a létező középosztályt (ezen belül a régi nómenklatúrát és csatolt
részeit), hanem még demokratikus legitimációval is felruházza, a magántulajdon szentségének deklarásával pedig még szentesíti is spontán szerzeményeit,
melyekre az első demokratikusan megválasztott parlament pártjai által elindított privatizáció során tett szert. Mi több, az örökletes kulturális és politikai
tőke képviselői, nagyon is tudatában lévén veszítenivalójuknak, újra meg
újra egyezséget kötöttek egymással: először a létező középosztály két nagy
pártja – az SZDSZ és az MDF – kötött a parlamentáris rendszert stabilizáló paktumot, majd pedig, miután a magyar jobboldal legnagyobb pártja
megsemmisítő vereséget szenvedett az 1994-es parlamenti választásokon,
a választási győztesek – a létező középosztály két meghatározó pártja: az
SZDSZ és MSZP – koalícióra is léptek egymással.
A Fidesz radikalizmusa ettől kezdve öltött vehemensen nemzeti színezetet. Ez a nemzeti radikalizmus eleinte csak egészen haloványan sejlett föl az
„eltűnt” jobboldal helyett mintegy „Muszáj-Jobboldal”-ként fellépő Fidesz
„polgári Magyarország”-víziója mögött. Ez még csak az új politikai identitás
tapogatózó keresésének fázisa volt. Amíg a hatalomra kerülés esélye távoli
volt, s a tegnap még radikálisan liberális fideszesek nemzeti elkötelezettsége
és konzervatív jobboldalisága a konzervatív jobboldali szavazók szemében
nem tűnt túl hitelesnek, a Fidesz a nemzeti liberalizmus nyelvén artikulálta
radikális mondanivalóját. Csak évekkel később, amikor a teljes jobboldali
politikai mező kisajátításával a Fidesz a parlamentáris váltógazdaság tényleges váltópártjává – a másik nagy párttá – vált, majd pedig hatalomra került,
lett nemzeti hanghordozása mind kérlelhetetlenebb, mind radikálisabb és
derült ki, hogy a „polgári Magyarország” programja a „nem-polgári”, sőt
„anti-polgári” Magyarország megteremtését jelenti. Ettől kezdve a jobboldal
legnagyobb pártja mind kormányon, mind ellenzékben a nem-politikai
módon, származási és/vagy élményközösségként felfogott nemzet eszméje
felől támadta a gazdaságban és politikában is erősebb tőkepozícióval rendelkező létező középosztály pártjainak demokratikus legitimitását. Éppen
a nemzeteszme ilyen – a politikai közösséget „nemzeti” és „nemzetietlen”
oldalra osztó, kirekesztő, antimodern – politikai használatát nevezem radikálisnak. (Korábban ez a használati mód – igaz, nyíltan antiszemita éllel
– csak a radikális szélsőjobbot, a MIÉP-et jellemezte.)
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Régi történet ez: amikor a nemzet ügye szembekerül a szabadság ügyével, a demokráciának befellegzett. A politikai ellenfél már puszta létével,
különösen pedig esetleges hatalomra jutásával a legsúlyosabb kihívást
jelenti a nemzettel szemben. (A legutóbbi, 2006-os parlamenti választások előestéjén egy fideszes szónok oda nyilatkozott, hogy amennyiben
a választásokat másodszor is a baloldali koalíció nyeri meg, a nemzet több
mint ezeréves története egyszer s mindenkorra véget ér.) Ezt a kihívást,
bajt, végromlást csak úgy lehet elhárítani, ha a démonikusan „örökké rosszra
törő”, folyton „a nemzetre rontó” baloldalt a hatalomnak még közelébe
sem engedik. Ez csak akkor lehetséges, ha a demokratikusan osztott hatalom rendszerében osztatlanul a nemzet, azaz a nemzet pártja (egyetlen párt
mint maga a nemzet) uralkodik. Csakugyan: mi másra is szavazhatna a
nemzet, ha nem osztják meg, ha nem rontják és nem tévesztik meg mint
önmagára, azaz saját pártjára, a nemzet pártjára, amely épp ezért „már
nem is egészen párt”, valami több ennél, egy pártok fölötti magasabb instancia: nem az egész politikai közösség képviseletére pályázó rész, hanem
közvetlenül maga az egész, amely – politikailag felfoghatatlanul – közvetlenül a Nemzettől nyeri legitimitását (hiszen azonos vele). Így lesz/lehet
a magyar demokráciából a „magyarok” demokráciája, s így lesz minden
magyar állampolgár, aki a „magyarok” osztatlan és korlátozatlan hatalmát
avagy jogát az abszolút hatalomra megkérdőjelezi, „nem-magyar” vagy
legalábbis a „nem-magyarok” szekértolója.
Attól kezdve, hogy a létező középosztálynak a hatalomból való kiűzése,
a dús állami legelőkről – az államhoz kötődő szolgáltatások, gazdasági és
kulturális tevékenységek területeiről – történő kiszorítása, és az új, állam
teremtette középosztály „pozitív diszkriminációja”, állami „feltőkésítése”,
hitelekkel, juttatásokkal, privilégiumokkal történő „felemelése” már nem a
„polgári Magyarország”, hanem a „nemzeti Magyarország” megteremtésének programja mentén, a hideg polgárháború „forgatókönyve” szerint valósult meg, a Fidesz egész politikája szükségképpen fordult a szabadságkorlátozó,
jogszűkítő demokrácia (illiberális demokrácia) irányba és vált – retorikailag és
mozgalmilag is – egyre nyitottabbá a nemzeti populizmus radikális eszméi
előtt. Szükségképpen, hiszen ha a modern politikai közösség – a nemzet –
azonossá válik a képviseleti demokrácia egyik pártjával, ha e párt a nemzet
hangjának, szándékának, érdekének egyetlen igaz és örök letéteményese
és szent közvetítője lesz, ha a demokratikus uralom formálisan racionális legitimációját (mely szerint a választási rendszer szabályai szerint elért szava-

zattöbbség szükséges és elégséges alapja a demokratikus kormányzásnak)
valamiféle titokzatos „sugalmazottságra”, karizmatikus „küldetésességre”,
a „szív és a lélek belső parancsszavára” való teljeséggel irracionális – megfoghatatlan, ellenőrizhetetlen, önkényes – legitimációval próbálják felülírni,
akkor nem sok marad a hatalmi ágak szétválasztására épülő parlamentáris
demokráciából. Nem arról van itt szó, hogy – mint azt meggyőző elemzések
már megmutatták285 – a Magyarországon kezdettől fogva alkotmányosan
korlátozott parlamentáris demokrácia – előbb a miniszterelnöki hatalom
alkotmányos kiemelésével, majd e kancellár-típusú hatalomnak a parlamenttel, a saját párttal és a saját kormányzattal szembeni érvényesítésével
és informális kiszélesítésével, végül a politikai hatalom és verseny erőteljes
perszonalizálódásával – minden kormányzati érában, de kiváltképp Orbán Viktor,286 majd az általa lefektetett sínpályára lépő Medgyessy Péter és
Gyurcsány Ferenc miniszterelnöksége alatt – az Európa-szerte megfigyelhető prezidencializálódás287 irányába halad, hanem arról van szó, milyen
285 Lásd különösen: Körösényi András: Mozgékony patthelyzet. In: Túlterhelt demokrácia
– Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk. Szerk. Gombár Csaba. Századvég Kiadó,
2006. 7–49 p.
286 „Az Antall-kormány kevésbé, de a Horn-kormány szinte teljes egészében pártkormány volt (értsd: a kormányt a kormánypártok vezető politikusai adták – Sz.Á). Orbán
Viktor viszont előszeretettel nevezett ki miniszteri pozícióba nem párttag és nem képviselő szakembereket – a kormány 1998-as megalakulásakor a miniszterek mintegy fele tartozott ebbe a csoportba –, már-már »szakértő« jelleget adva kormányának. A miniszterek
kiválasztásának ez a – pártelvű parlamentáris rendszerekben szokatlan – módja egyrészt
megfelelt a hazai politikai közvéleményben uralkodó szakértői kormányzás mítoszának,
másrészt azonban – s szempontunkból most ez a fontosabb – a »civil« miniszterek kinevezése az egyszemélyi miniszterelnöki hatalom növelésének egyik hatékony eszköze.
A »civil« minisztereknek ugyanis nincs parlamenti hátterük, illetve a kormánypárton belül nincs saját politikai bázisuk, s ezért nemcsak alkotmányjogi, de politikai értelemben is
kizárólag a kormányfőtől függenek.” (Körösényi András: i.m. 28–29 p.)
287 A politika „prezidencializálódásának” (vagy „amerikanizálódásának”) mint általános
európai és különösen erős magyar trendnek (a kabinetkormányzást felváltó miniszterelnöki
kormányzás, a pártkormány helyére lépő miniszterelnöki kormány, az egyszemélyi miniszterelnöki
hatalom felé haladó parlamentáris rendszer) politikatudományi tárgyalását lásd Körösényi
András már idézett tanulmányában (i.m. 26–35 p.). Lásd továbbá a kérdéskört tárgyaló
művekből készült és általa is gyakran idézett szövegválogatást: The Presidentialization of
Politics: A Comparative Study of Modern Democracies. Szerk. Thomas Poguntke – Paul Webb,
Oxford University Press, 2005. Körösényi András óv a prezidencializálódás fogalmának
szó szerinti vagy alkotmányjogi dimenzióban való értelmezésétől, hisz nem vonja maga
után az alkotmányos berendezkedés változását: „A prezidencializálódás analógiája – írja –
a végrehajtó hatalmon belüli átrendeződés, valamint ezen túlmenően a politizálási stílus,
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módon, milyen formában valósul meg ez a prezindencializálódás: valamilyen delegatív elnöki hatalom, illiberális, tekintélyelvű, pártok-fölötti, de
facto leválthatatlan miniszterelnöki hatalom formájában – populista vagy elitista
abszolutizmusként – avagy demokratikusan ellenőrizhető, alkotmányosan
korlátok közé szorított, de facto leváltható miniszterelnöki hatalomként?
Az alkotmányos demokráciában minden egyes párt ugyanazon a jogon
„nevezhet be” és ugyanazon játékszabályok szerint indulhat el a politikai
közösség – a nemzet – felhatalmazásának megszerzéséért, a felhatalmazást
pedig nem kvalitatív, hanem kvantitatív alapon kaphatja meg: a győztes
az lesz, aki az egyenjogú szavazók egyenlő értékű szavazatainak számszerű
többségét elnyeri. Meglehet, hogy a választási rendszer – saját képviseleti
logikáján belül is – igazságtalan, ez esetben azonban nincs alkotmányos
akadálya annak, hogy – föltéve, hogy a politikai osztályban megvan ehhez
a szándék és a kellő akarat – igazságosabbá tegyék.288 De egyetlen politikai
formáció, egyetlen politikai rész sem sajátíthatja ki magának a nemzet egészét, irracionális lelki közösséggé, élményközösséggé (vagy ne adj’ Isten
származási közösséggé) alakítva át a politikai közösséget. Mihelyt a hatalom
racionális legitimációja szembekerül nemzeti legitimációjával, mint valami

nála magasabb rendűvel, ami túlmegy az „alantas” kalkulatív ész határán, amit
„érezni”, „hinni” kell, s ami máshonnan – a szent hagyományból, Istentől,
a nemzet misztikus testéhez tartozásból – ered, abban a pillanatban ütött
a polgári demokrácia végórája: a nemzet az önmagát – racionálisan megfoghatatlan nemzeti legitimitással – felruházó párt és a karizmatikus pártvezér
hitbizományává válik, az ország pedig a leválthatatlan hatalom foglya lesz.
Végső soron ezzel – a politikai közösség „nemzeti” alapon történő radikális kettéosztásával – vette kezdetét a liberális magyar demokrácia végső
hanyatlása. A Fidesz konstruálta és irányította ellenközéposztály „hosszú
menetelése” az intézményeken át a gazdaság és a kultúra meghatározó helyeinek elfoglalásáig, attól kezdve vált mind fenyegetőbbé a demokráciára,
hogy az új hatalom a „nemzet ügyét” szembeállította a „szabadság ügyével”,
és a létező középosztállyal való – az ésszerűség és tisztesség határain belül
maradó – politikai szövetségkötés helyett „a” nemzetből való kirekesztésének útjára lépett. A politikai ellenelit 1998-as hatalomra jutása után az új,
illiberális rendszer kiépítésében nem állt meg a régóta vágyott és tervezett
elitcserénél. A régi elit lecserélése folytatódott a régi középosztály – a létező, „javíthatatlan”, „rossz”, „nemzetietlen”, „kommunista” középosztály
– megtörésével, kiszorításával, móresre tanításával, megfegyelmezésével,
megfélemlítésével, majd „leváltásának” és egy új, „saját”, „nemzeti” középosztály „kinevezésének” kilátásba helyezésével, és aztán folytatódott
még tovább a régi középosztály heves ellenállása és 2002-es sikeres revansa
nyomán kirobbant hideg polgárháborúval „nemzeti oldal” és „nemzetietlen
oldal” között. Éppen ezért a Fidesz által képviselt és megvalósított radikális
politikai alternatíva legkevésbé sem a társadalmi mobilitás valódi növekedését, a gazdasági esélyek kiegyenlítődését, a korrupt gazdasági-hatalmi
összefonódások megtörését eredményezte, hanem az ország széteséséhez
vezetett és egyfajta permanens rendkívüli állapotban, a kettészakított középosztály permanens hideg polgárháborújában kulminált. Mindennek végső
hozadéka a hatalmi ágak önállóságának megszűnése, a parlamentarizmus és
a demokratikus intézmények tekintélyvesztése, a politikai osztály bénultsága és hitelvesztése, a közmorál romlása lett, nem beszélve a szabadságjogok
szűküléséről, a politika behatolásáról a magánéletbe, az állami kontraszelekcióról, az anómia elmélyüléséről, az anarchikus közállapotokról. A „kerülamibe-kerül” esztelen háborús logikájának felülkerekedése a parlamenti
politizáláson logikusan vezetett aztán a demokrácia általános válságához,
már-már interregnumhoz és juttatta a globális pénzügyi válság időszakában

a politikai verseny jellegének és így az egész politikai rendszer természetének, működési logikájának változását jelöli. A változások döntően három területen zajlanak. Az első
a végrehajtó hatalom megerősödése a politikai rendszer egészén belül, és a végrehajtáson belüli erőviszonyoknak a miniszterelnök javára történő átrendeződése. A második a
kormányfői hatalom növekvő függetlenedése a kormány parlamenti többségét biztosító
pártháttértől. (…) A változás harmadik területe a választási verseny és politika növekvő
perszonalizálódása, amerikanizálódása. Mindezek a változások az alkotmányon túl (Kiemelés – Sz.Á.), a politikai rendszer működésében történtek, illetve történnek.” (I. m. 26–27 p.)
288 „A többségi elv alapján a parlamentáris képviseleti rendszerekben ahhoz, hogy a
képviselő a parlamentbe kerüljön, legfeljebb a szavazatok fele szükséges, majd a képviselők
fele (mint a belga alkotmány szerint), vagy a felének fele (mint Magyarországon) elegendő egy törvény elfogadásához. Előfordulhat tehát, hogy a törvény még a szigorúbb (belga)
feltételeknek megfelelő esetben is csak a választók egynegyedét képviselő személyek akarata, másutt elég lehet a lakosság öt százalékát képviselő személyek szavazata ahhoz, hogy
a demokratikus legitimáció feltételeinek eleget téve törvény szülessen, a népszuverenitás
és általános akarat állítólagos kifejeződéseként.” – írja Sajó András és megjegyzi: „1994ben a Magyar Szocialista Párt a szavazatok alig egyharmadával a képviselői helyek 53%-át
szerezte meg (…) Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy a tényleges részvételi arány hatvan százalék körül mozog, a választók húsz százalékának akarata lesz a többségi akaraton keresztül a szuverén nép akarata, és technikailag elegendő lehet, ha a szavazók öt százalékának
képviselője megszavaz egy javaslatot (az összes képviselő fele jelen van és ezek fele szavaz
igennel).” (Sajó András: Az önkorlátozó hatalom, i.m. 86–87 p.)
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a gazdasági szakadék szélére az országot. A politikai felelősségben természetesen az egész politikai osztálynak osztoznia kell, de azok felelőssége,
akik kettévágták a magyar társadalmat, megosztották a középosztályt és kirobbantották ezt a háborút, más megítélés alá esik, mint azoké, akik nem
voltak képesek (és talán hajlandóak sem) megállítani azt.
A kulturális és kapcsolati tőke akut hiánya miatt hátrányba került vagy
a versenyben – kellő rátermettség, szakképzettség, szorgalom, minőségi
teljesítmény, innovációs készség, kockázatvállalás hiányában – egyszerűen lemaradt első generációsokból verbuvált új nemzeti középosztály –
a „vesztesek középosztályának” – radikális nemzeti fordulata a parlamentáris
váltógazdaság felmondásával egyenértékű: hogyan is engedhetné át a hatalmat a „nemzet” a „nemzet ellenségeinek”? Ezt most már csak fondorlattal,
csalással, erőszakkal vehetik el tőle és minden elvesztett választás nem más,
mint merénylet, összeesküvés, puccs „a nemzet” vagy „a nemzet pártjának”
hatalma ellen. A nemzet nem lehet ellenzékben (mivel szemben? önmagával szemben?), ahogy nem lehet kisebbségben sem (csak persze ehhez
a logikához előbb még a parlamenti kisebbségbe szorult pártot azonosnak
kell tekinteni „a” nemzettel).
A nemzeti radikalizmussal és nemzeti populizmussal kacérkodó Fidesz által mozgósított ellenközéposztály valahogy így gondolkodhatott: ha
a demokrácia nem a „nemzetet”, hanem „ellenségeit” (értsd: középosztályi
riválisainkat, az örökletes kulturális, politikai és konvertált gazdasági tőke
birtokosait) védelmezi és szolgálja, akkor a demokrácia nyilvánvalóan „az
ellenség fegyvere”, akkor a demokrácia gátolja a „nemzet” (értsd: a tőkeszegény első generációs középosztály) érvényesülését, hozzáférését az egyedül
vagy elsôdlegesen őt illető állami forrásokhoz, akadályozza a „nemzet” felemelkedését, tehát a demokráciát ki kell ütni az ellenség kezéből és igazi,
azaz nemzeti demokráciát kell csinálni belőle, olyan demokráciát tehát, amely
a „nemzet”, a „nép ellenségei” számára nem demokrácia többé, hanem
diktatúra.
Persze, azt a demokráciát, amelyben a politikai közösség valamely része
politikai vagy származási alapon „ellenségként” vagy „idegenként teljesen
vagy részlegesen, de facto vagy de jure is ki van rekesztve e közösségből,
korlátozva van jogaiban, hátrányos megkülönböztetésben részesül, nos,
azt a demokráciát még nem találták föl. Avagy föltalálták talán, csak nem
demokráciának, hanem tekintélyuralomnak, diktatúrának, etnokráciának,
miegyébnek nevezik. A „nemzetet” előnyben részesítő, a „nemzet ellen-

ségei”, az „idegenek” jogait pedig a „nemzet érdekében” szűkítő-korlátozó
politikai rendszer azonban korántsem csak a létező középosztályt szorongathatja meg. A szabadságot szűkítő, a rivális csoportok szabadságjogait,
gazdasági lehetőségeit korlátozó kezdeti intézkedések – ahogy az már lenni
szokott – eszkalálódnak és hamarosan az egész ország, sőt maguk az új
rendszer kedvezményezettjei is saját bőrükön tapasztalhatják meg az efféle
fosztóképzős demokrácia – „népi”, „nemzeti”, „faji”, „etnikai” demokrácia –
összes gyönyörét.
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ÖTÖDIK FEJEZET

vagy teátrális a hely elhagyása, a kivonulás mindenképpen új hely alapításával fog véget érni, ha: 1. eleve ezzel a feltett szándékkal került rá sor; 2. ha
meghiúsul az a cél, hogy a kivonulással „zsarolják ki” a változásokat a régi
helyen, vagyis a visszatérés elveszti politikai értelmét, ha a kivonulók számára nincs visszaút, és akár komolyan gondolták visszatérésük feltételhez
kötését, akár csak eljátszották a kivonulást, most már önfeladás, arcvesztés
nélkül nem térhetnek vissza: a visszatérés politikai vereség lenne, így hát
kénytelenek vagy új helyet keresni új helyet alapítani maguknak.
A kivonulás oka leggyakrabban a hellyel való tartós elégedetlenség, amelyet megsokszoroz a hely megváltoztathatatlanságának többé-kevésbé tartós tapasztalata (vagy ennek megrázkódtatásszerű felismerése), valamilyen
mély csalódás, a tűrhetetlenség, az „ebből most már egyszer s mindenkorra
elegem/elegünk van” érzése, amely a hely elhagyásában, a kivonulásban
kulminál. Az elégedetlenség nemcsak politikai, hanem erkölcsi, vallási, ízlésbeli (esztétikai) és fogyasztói fogantatású is lehet, illetve ezek különféle
kombinációja. Nemcsak pártokból, társadalmi mozgalmakból, nemcsak
a közéletből, parlamentből, nyilvános szereplésből lehet kivonulni (más
pártba, új mozgalomba, magánéletbe, a gazdaságba, a kultúrába stb.), hanem
országokból, államokból, vallásokból, egyházakból, különféle intézményekből, szakmai közösségekből, bankokból, üzleti vállalkozásokból is, sőt az is
kivonulásnak tekinthető, amikor egy termék vagy szolgáltatás fogyasztásából
„vonul ki” valaki és más cég termékét vagy más szolgáltatót választ (kivételes
esetben akár a piacról is kivonulhat, hogy legalábbis bizonyos termékeket és
szolgáltatásokat ő maga vagy családja állítson elő saját fogyasztásra). Bizonyos mértékben kivonulásnak tekinthető a polgári engedetlenség290 és a sztrájk
is – egyik az állammal szemben fennálló állampolgári kötelezettségek megtagadását (leggyakrabban az adófizetésből és a kötelező katonai szolgálatból
való kivonulást) jelenti, a másik pedig a munkavégzésből való kivonulást
(valamilyen teljesítés ideiglenes megvonását). Ezekben az esetekben persze
a kivonulás – lévén a tiltakozás és nyomásgyakorlás módja – csak kivételesen
jelentheti más hely választását vagy új hely megalapítását, hiszen célja éppen
az adott területi állam vagy munkahely feltételeinek a kivonuló számára
erkölcsi vagy anyagi szempontból kívánatos vagy elengedhetetlen megváltoztatására irányul. Természetesen nem mellékes, hogy: 1. a kivonulás

Magyarok kivonulása
„Amikor a bakairi indiánok elégedetlenek a főnökükkel, otthagyják a falut és megkérik, hogy kormányozzon egyedül.”
(Karl Von den Steinen)289

A kivonulás valamilyen – a beleszületés révén készen kapott, örökölt, kényszerűen vállalt vagy önként választott, egyéni vagy közösségi hely – elhagyása; valamilyen – az adott helyhez – kötő vagy elkötelező személyi vagy
közösségi függés, szövetség, hűség felmondása; tartós vagy ideiglenes leválás
valamilyen – az egyén vagy a közösség számára – élhetetlenné, javíthatatlanná, veszélyessé, idegenné, ellenségessé vált vallási, politikai, kulturális,
gazdasági helyről; szakítás a régi hellyel (egyszersmind a régi identitással),
új hely (egyszersmind új személyes és csoportidentitás) keresése vagy megalapítása.
A kivonulás harcos-erőszakos jelleget ölt, ha valamilyen körülhatárolt hely
elhagyása tilalomba ütközik, ha a hely határainak átlépését szigorúan szankcionálják, és mindent elkövetnek, hogy meg is akadályozzák, akiknek a hely
letéteményeseiként vagy képviselőiként ez jogában és módjában áll; tiltakozó-zsaroló jelleget nyer a kivonulás, ha a hely elhagyása valójában csupán
a hely átalakításáért folyó politikai vagy kulturális küzdelem folytatása más
eszközökkel (bizonyos értelemben: végső eszközökkel!), ha tehát a kivonulás
nem igazi távozás, ennek megfelelően erősen teatralizált, egyfajta egyéni vagy
csoportos erődemonstráció („lássuk csak, mire mentek nélkülünk!”) vagy –
még inkább – ha a kivonulással a kivonuló egyén vagy csoport jelenlétének,
odatartozásának, hűségének, munkájának vagy támogatásának megvonásával
igyekszik nyomást gyakorolni a helyre (például egy intézményre, egy munkahelyre, egy cégre), hogy így kényszerítse ki a hely szerinte vagy számára
kedvező megváltozását (ez esetben a kivonulást – a megfelelő ígéretek elfogadása vagy követelések teljesítése, esetleg megállapodások megkötése
után – visszatérés követi). Végezetül: akár akadályt gördítenek a kivonulás
elé, akár akadálytalanul elhagyható a hely, akár erőszakos, akár demonstratív
289 Idézi Elias Canetti: Feljegyzések. Európa, 2006. 126. p.

290 Lásd erről Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről. Európa
Könyvkiadó, 1990.
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hogyan kerül kivitelezésre a konkrét körülmények között? 2. nyilvános-e
avagy magánjellegű, vagyis kiknek a tudtával, részvételével, szeme láttára
zajlik le? 3. milyen történetekben marad fönn a kivonulás (szabadulástörténetek, meneküléstörténetek, újrakezdés-történetek, kiűzetéstörténetek),
hiszen attól függően, hogy ki, milyen szempontból és milyen intenciókkal
(új közös identitás megteremtése, legitimáció stb.) beszéli el a történetet,
változik annak jelentése, váltanak előjelet polárisan szemben álló szereplői,
válik a szabadulás vagy az örök kárhozatra jutás retorikai alakzatává maga
a kivonulás. Elég talán itt az általánosan ismert bibliai exodus-beszámoló
Biblián kívüli változataira utalni, amelyekben a kivonulás olykor „a tisztátalanok kiűzetéseként” kerül elbeszélésre.291

jelent ez a fizikai térben, akár képletes-rituális kivonulást a hit képzeleti
tere, mindig az adott hely tisztátalanná válásával (bemocskolódásával vagy
a pokol, a halál, a rabság helyeként, a „szolgaság házaként” való megtapasztalásával) áll összefüggésben és értelme e hely megtisztításában vagy a rossz
hely végleges elhagyásában és új, tiszta és jó hely (az élet helye) megkeresésében kulminál294 Továbbá a vallási kivonulás, akár egy személy, akár egy
csoport, akár egy egész nép kivonulása valahonnan, mindig „a” világból való
kivonulással egyenértékű. „Midőn Izrael kivonul Egyiptomból – írja idézett
könyvében Jan Assmann – a »világból« vonul ki, egy külső szerencsére,
e világi sikerre, civil jólétre, anyagi javakra és politikai hatalomra irányuló
kultúrából. Az egyiptomi bálványimádás lényege végső soron nem az, hogy
képeket imádnak, hanem hogy Izrael túlságosan is otthonosan érzi magát
ebben a világban, s már a szerencsében és a földi beteljesülés természetes
nyilvánvalóságában is az istenit látja, ezért vakon megy el a világon kívüli,
láthatatlan Isten valósága mellett. A képimádat végső soron csupán egy olyan
kultúra elvakultságát fejezi ki, amely teljesen összefonódott ezzel a világgal.
Ezért telik el negyven év sivatag az Egyiptomból való kivonulás és egy tejjel-mézzel folyó föld elfoglalása között. Egyiptommal szemben Izrael nem
a Kánaánt, hanem a Sínai-félszigetet jelenti, sőt éppen Kánaán tölti be Egyiptom mitikus szerepét a történelmi valóságban. »Izrael« fogalma a sivatagban
alakul ki szemantikailag. A sivatag Egyiptom ellenvilága, ezért alkalmas egy
olyan ellenvallás megalapítására, amely mindenben, amit Egyiptom jelent,

A kivonulások kivonulása: az Exodus
Az egyének és közösségek számára „adott” és „választott” helyek tartós vagy
végleges elhagyásának tehát sokféle oka és célja lehet, de szinte minden
kivonulásban megtalálható a fogsággá, börtönné, csapdává vált régi hely kötöttségeiből való szabadulás erős vágya és egy szabad (vagy az egyén és a közösség
törekvései számára szabadságot biztosító) új hely feltalálásának reménye.
Elég talán a kivonulás „ős-mítoszára”, az egyiptomi, zsidó, görög kulturális
hagyományok találkozásából született keresztény kultúrkörben legismertebb kivonulásra, a bibliai zsidóságnak a Széfer Semószban – az Ekszodoszban,
a Liber Exodiban, vagyis a Kivonulás Könyvében292 – elbeszélt Egyiptomból való kivonulására utalni (amelyet később, a „babiloni fogság” idején
a „második kivonulás” követett), s amely „esemény a zsidó és a keresztény
gondolkodás számára minden olyan megszabadítás elôképe és záloga lesz,
amelyet Isten visz végbe népe javára”.293 Tegyük hozzá: valamilyen hely vallási célú vagy vallási okokkal igazolt elhagyása akár valóságos helyváltoztatást
291 Lásd errôl például Jan Assmann: Mózes, az egyiptomi. Osiris Kiadó, 2003. 55–56 p.
292 Az eξοδος – a héber semósz görög megfelelője a Septuagintában – kijáratot, nyílást,
kijárati kaput, torkolatot, nehéz helyzetből való kijutást, vagy kiutat jelent, egyszersmind
azonban magát a kijutás folyamatát is, a kifelé menést vagy vonulást, tehát a ki-menetelt,
a ki-vonulást. A bibliai kivonulás története magában foglalja nemcsak az Egyiptomból
való távozást, hanem a negyven évig tartó vándorlást a pusztában az új helyre – az Ígéret
Földjére.
293 In: Biblikus Teológiai Szótár. Róma, 1976. 796. p. Lásd még az Exodusról bővebben:
Rózsa Huba: Az Ószövetség keletkezése. Szent István Társulat, 1986. 138–45. p.

294 Erre az új helyet, új világot alapító eseményre – a kivonulásra – emlékezik a zsidóság
minden év széder estéjén, amelynek liturgikus rendje (a „széder” szó „rendet” jelent)
magának az egyiptomi kivonulásnak a megjelenítése: „A rituális rend minden egyes mozzanata erre az eseményre utal, az utalás formája pedig az emlékezés (héberül »zikkarón«).
Ilyenkor keserűgyökeret esznek, felidézve az élet keserűségét a szolgaság házában; a
»haroset« arra az agyagra emlékeztet, amelyből Izrael gyermekeinek az egyiptomi városok
tégláit kellett vetniük, és így tovább minden apró részlet” – írja Jan Assmann egy másik
nagyszerű könyvében (Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Atlantisz Könyvkiadó, 1999.
90. p. – Hidas Zoltán fordítása), megjegyezve, hogy a kereszténységet alapító esemény,
az Úrvacsora, illetve a Hálaadásnak (az Eucharisztiának) a rituális megismétlése a liturgia
legfőbb misztériumában tipológiailag az exodusnak felel meg: „A keresztény úrvacsora,
amely nyilvánvalóan a zsidó széderből ered, pontosan őrzi az emlékeztető utalásnak ezt
a formáját. A kenyér és a bor »zikkarón« a kereszthalálra, amely a keresztények számára éppúgy
megváltó és szabadító esemény, mint az egyiptomi kivonulás a zsidók számára, tipológiailag pedig
az exodus megfelelője.” (Uo.) Csak ebben az esetben a „szolgaság háza” már maga a bűnnel és halállal, az idővel és romlással eljegyzett e világi létezés, a megváltás pedig a halál
szolgaságából való megváltás, amelyet éppen kereszthalálával eszközöl ki Jézus Krisztus,
maga a kivonulás – a feltámadás, az Ígéret Földje pedig a Mennyek Országa.
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önmaga ellentétét, egyenesen a »bűnt« látja. Az Egyiptomból való kivonulás
olyan vallás alapító aktusa, amely azért mond le az otthonos életről a világban, hogy közel legyen Istenhez.”295
Hasonlóképpen, noha egészen más okból és más céllal „a” világból vonultak ki azok a hellenisztikus római civilizáció gyönyöreitől megcsömörlött jómódúak, akik életük színterét a lakatlan egyiptomi sivatagba helyezték
át. Így jön létre a sivatag mint spirituálisan jó hely, ahol a monakhosz (az
egyedülálló, a szerzetes) alapít új életformát. A szerzetesség története – mint
ismeretes – éppen ezzel a sivatagba kivonulással veszi kezdetét.296 Az első
sivatagi atyák példája azonban akkora vonzerőt gyakorolt a kortársakra, hogy
a sivatag nemsokára „megtelt”. Bár a „megtelt” táblát senki nem tette ki,
mindenesetre a 4. sz. végén Poimén már azon sajnálkozik, hogy „nincs többé sivatag”, már a sivatag sem a régi: az első kivonulókat ugyanis kivonulók
serege követte, ami hovatovább lehetetlenné tette a sivatagi magányt és az
apatheiát, a szenvedélyektől mentes, társtalan lelki szemlélődést.
Az evangéliumokban nem találunk ugyan felhívást a magányos sivatagi
életformára, találunk viszont felhívást, amelyben Jézus arra szólítja fel követőit, hogy fordítsanak hátat ennek a világnak, vagyis vonuljanak ki erről
a helyről, mert ahhoz, hogy „új emberré váljanak”, vagyis a teljes belső
fordulathoz (metanoia) és az új lelki kötéshez minden régi, anyagi kötést
fel kell számolniuk: „Ha valaki nem mond le mindenről, amije van, az
nem lehet az én tanítványom. (…) S mindaz, aki elhagyja értem otthonát,
testvéreit, nővéreit, atyját, feleségét, gyermekeit vagy földjét, százannyit kap,
és örökségül kapja az örök életet.”297 Az evangéliumokban megfogalmazott
jézusi felhívás a hellenisztikus világban teljesen egybecsengett a platóni felhívást aktualizáló újplatonikus és gnósztikus áramlatok világellenességével.
Magának Platónnak (illetve hősének, Szókratésznak) a felszólítása erre az
elfordulásra és kivonulásra a Theaitétoszban így hangzik: „a gonoszságnak
sem kipusztulnia nem lehet, Theodórosz – hiszen a jónak kell hogy valami
ellentéte is legyen mindenkor –, sem az istenekhez átköltöznie; hanem
kényszerű végzetből itt kóborol a halandó természet s e földi helyek körül.
Éppen ezért arra kell törekednünk, hogy innen minél hamarabb amoda

meneküljünk. A futás pedig abban áll, hogy lehetőség szerint minél hasonlóbbá váljunk az istenhez; s ez a hasonlóság a bölcsességgel párosult
igazzá és szentté válás.”298 Ezzel a szókratészi-platóni összegzésben nagyjából együtt van minden, ami a későbbiekben – természetesen nem közvetlen eszmei megalapozásként – a keleti kereszténység szerzetesi életének az
alapját képezte299 Kivonulásként értelmezhető a világról való leválás összes
sztoikus és később misztikus útja – Epiktétosztól Eckhart Mesterig. sőt
még a zarándokút is – vagyis a „rossz”, „bűnös”, „tisztátalan” hely elhagyása,
hogy hosszadalmas és fáradságos vándorlás során az útra kelő elérkezzen a
jó, a tiszta, a szent helyre és itt megtisztulhasson maga is300 – úgy fogható

295

Jan Assmann, i.m. 240. p. (Gulyás András fordítása).

296 Lucien Regnault: Így éltek a 4. századi egyiptomi szerzetesek. Bizantinológiai Intézet
Alapítvány, 2004.
297

Mt 19,20.

298 Platón: Theaitétosz. In: Platón Összes Művei. II. kötet, Európa, 1984. 977. p. (176 a)
Kárpáty Csilla fordítása.
299 Arra a kérdésre, hogyan tehettek szert a világból kivonulók, a társadalommal minden
kapcsolatot megszakítók, a világi hatalmat a halállal is dacolva semmibevevők – szerzetesek és mártírok – utóbb mégis akkora befolyásra a világban, miért váltak tiszteletre méltó
alakokká, eszményített mintaképekké azok szemében, akik a világban maradtak, bizonyos
fokig választ ad az a szociálpszichológiai megfigyelés, amelyet Albert O. Hirschman idéz a
kivonulás és a tiltakozás összefüggéseit taglaló alapvető művében: „Kilépésre rendszerint
nem annak érdekében kerül sor, hogy a szervezet egykori tagja nagyobb befolyásra tegyen
szert. Mégis gyakorta ez a helyzet, különösen ha a kivonulás igen szokatlan eseménynek
számít. A szociálpszichológusok felfigyeltek arra, hogy »a kommunikációs forrás eltűnése kedvező irányú véleményváltozáshoz vezet vele kapcsolatban«. A kilépés nyugtalanító
lehet az ottmaradók számára, mivel nem lehet »visszabeszélni« azoknak, akik elmentek.
A kilépés révén érveit az illető megválaszolhatatlanná teszi. A történelem során a mártírok gyakorolta figyelemre méltó hatás is értelmezhető a mondottak fényében, hiszen a mártír halála teljességgel
visszavonhatatlan, s érveire így már nem lehet cáfolatot adni.” (Albert O. Hirschman: Kivonulás,
tiltakozás, hűség. Osiris Kiadó, 1995. 134. p. – Mezei I. György fordítása. Kiemelés – Sz.
Á.) Vö. Peter Brown: A szentkultusz. Atlantisz, 1993.
300 „A latin peregrinus szó eredetileg olyan idegent jelölt, aki elhagyta hazáját, s otthonától
távol, bizonyos mértékig száműzetésben él – írja Pierre A. Sigal azt a jelentéseltolódást
vázolva, amelynek során a peregrinatio szó eredeti jelentése átalakul peregrinatio sacrává, és
a peregrinus előbb az önkéntes száműzetésbe vonuló keresztény aszkétát, majd általánosságban a kegyes céllal isteni jelenlét által megszentelt helyre utazó vándort, »Isten vándorát«,
a zarándokot kezdi jelölni. – A perpetua peregrinatio örökös számkivetést jelent, de nincs
ebben az állandó helyváltoztatás gondolata. A peregrinatio tehát elsősorban számkivetettség, s ebben az értelemben az első peregrinus Ábrahám, aki az Ígéret Földjéért elhagyta
szülőhazáját. A téma így a középkort átható bibliai hagyományban gyökeredzik. Ábrahám
esetéből kiindulva eljutunk egy másik, a keresztény szellemiséget erősen meghatározó
témához, az Exodushoz, a zsidó nép kivonulásához Egyiptomból az Ígéret Földje felé.
Tudnunk kell azt is, hogy a »héber« szó maga is »vándorlót«, »átutazót« jelent. Minthogy a
zsidó, majd később a keresztény is idegen ezen a földön. A keresztény nép alapjában véve
számkivetve él a földön, útban Krisztus birodalma, a mennyei Jeruzsálem felé.” (Pierre
A. Sigal: Isten vándorai – Középkori zarándoklatok és zarándokok. Gondolat, 1989. 7. p.
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fel mint a kivonulás ritualizálása, mint egyfajta időről időre, gyakran évről
évre ismétlődő kivonulásrítus, még ha ez a kivonulás általában visszatéréssel
ért is véget, a „hely” ugyanis itt – bizonyos értelemben – maga az ember,
a megtisztulásra szomjazó hívő lelke volt.  
Az európai reformáció radikálisai nem a sivatag „pozitív semmijébe”,
spirituálisan telített ürességébe vonultak ki az anyagi világból, hanem egy
spekulációktól zsúfolt, túlbonyolított, külsődleges anyagi közvetítések
pompájától roskadozó egyházból vonultak ki – intézményi, liturgikus és
teológiai síkon egyszerre – egy képek káprázatától (bálványosságoktól),
mágikus-rituális elemektől, a klérustól, az egyházi hierarchiától, a teológiai spekulációktól, misztikus látomásoktól megtisztított helyre, amelyet
visszatérésként képzeltek el az eredeti, még tiszta kereszténység forrásához,
s ahol a hit maradt az üdvözülés egyetlen módja, az Isten és ember közötti kapcsolat pedig az egyes ember bensejében valósult meg, láthatatlanul
és anyagtalanul. A reformáció radikálisai tehát a reformálásra szoruló, ám
belülről megreformálhatatlannak bizonyult Egyházból (a Credo szavaival:
az „egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházból”) vonultak ki, és
alapítottak új egyházakat, hoztak létre „teológiaellenes teológiát”, száműzték a szakrális térből és a szent liturgiából az anyagi közvetítőket (beleértve
magát az egyházi hierarchiát is), fosztották meg a klérust szakrális státusától
(elég talán itt a presbiteriánus egyházkormányzás kálvinista elvére utalni).
A reformáció legradikálisabb erőinek kivonulása azonban eltérő irányba mutatott: vagy a világról való lemondás útját követték, elszigetelődve
nemcsak a „tisztátalan”, az „anyagi hatalomban” elmerült Egyháztól, de

a korabeli társadalom egészétől is, az igaz keresztény számára spirituálisan
„jó” helyet egyfajta „alternatív társadalomban” teremtve meg;301 vagy a világ megváltoztatásának útján haladtak, mintegy „átkelve a világ sivatagán”,
teljes erővel belebocsátkozva a világba, a gyakorlati életbe, jóllehet nem
az anyagi örömök kedvéért, hanem éppen ezek rigorózus megtagadásával,
szakralizálva életet, munkát, haszonszerzést.302
A modern világ történetében – a reformáció kivonulásától alig elválaszthatóan – kétségkívül az Óvilágból (a feudális szolgaság és anyagi szűkösség földjéről) való kivonulás és az Újvilágnak, Amerikának – mint a
személyi és vallási szabadság földjének – megalapítása volt a legnagyobb
exodus, amelynek első nemzedékei az ószövetségi exodust csakugyan saját
történetük előképének tekintették. „Létezését és növekedését az Egyesült
Államok milliónyi olyan döntésnek köszönheti, amely előnyben részesítette a kivonulást a tiltakozással szemben.”303 A kivonulás az Amerikai
Egyesült Államok létrejötte után is a legsajátabb amerikai attitűd maradt és

– Gyáros Erzsébet fordítása.) Megjegyzem: már Szent Ágoston a peregrinatio szóval jellemzi a hívő keresztény sajátos idegenségét ezen a világon. Ágoston nem hírből ismerte a civitas peregrina jogi kifejezést, amely a tartózkodási engedéllyel rendelkező idegent jelölte
a Római Birodalomban, hiszen ő maga is ilyen peregrinus volt milánói tartózkodása
idején. Ágoston számára a keresztények mindenekelőtt a „Mennyei Város” (Civitas Dei)
polgárai, akik az emberi társadalomban úgy élnek, mint az Égi Hazájukat elvesztett,
számkivetett és szüntelenül ide visszavágyakozó és ide készülő idegenek: „Az érzékeny
lelkű peregrinus úgy vágyik hazája után, ahogyan a fogoly áhítozik a szabadságra, ahogyan
a zsidók vágyódtak el Babilonból. Gyökértelennek érzi magát, átutazó idegen az őt körülvevő
kényelmes, otthonos világban” – kommentálja Szent Ágoston Civitas Dei című nagy művének vonatkozó szövegét Peter Brown. (In: Peter Brown: Szent Ágoston élete. Osiris Kiadó,
2003. 379–380. p.). Lásd ugyanerről még: Zygmunt Bauman: A zarándok és leszármazottai:
sétálók, csavargók, turisták. In: Az idegen. Variációk Simmeltől Derridáig. Szerk. Biczó Gábor.
Csokonai Kiadó, 192. p. Lásd továbbá: Jurij Lotman: A földrajzi tér fogalma az orosz középkori szövegekben. In: Uő: Szöveg, modell, típus. Gondolat, Kiadó, 1973. 344–353. p.

301 Mint Alister E. McGrath írja: „A radikális reformátorok többnyire nem voltak hajlandók engedelmeskedni a korabeli társadalmi berendezkedés kényszereinek: megtagadták az eskütételt, a katonai szolgálatot, de még a fegyverviselést is, nem töltöttek be
magiszteriális hivatalokat. A világtól való ilyen radikálisan elforduló szemlélet óhatatlanul
elszigetelődéshez vezetett. A radikálisok talán a Római Birodalom keretei között, de nem
annak részeként működő, a Constantinus előtti egyház modellje alapján, amolyan »alternatív társadalomnak« fogták föl a maguk közösségeit, melyek ugyan az őket körülvevő nagyobb társadalom közegében léteznek, mégsem képezik annak részét.” In: Alister E. McGrath: Kálvin.
Osiris Kiadó, 1996. 234. p. Nagy Mónika Zsuzsanna fordítása. Kiemelés – Sz.Á. Lásd
még ehhez Owen Chadwick: A reformáció. Osiris Kiadó, 2003.
302 Mint Kálvinnál olvashatjuk: „bármennyire is nagyra becsüljük a cölibátust, az elmélkedő életformát, ezek elszakadtak a mindennapi élettől; márpedig a társadalom irányítására – csakúgy, mint az egyház vezetésére – olyan személyek alkalmasak, akik a mindennapok gyakorlatában megmártózva szerezték tapasztalataikat”. (Idézi: Alister E. McGrath
i.m. 236. p.)
303 Albert O. Hirschman: Kivonulás, tiltakozás, hűség. Osiris Kiadó, 1995. 114. p. Hirsch
man itt a kivonulásnak mint alapvető amerikai tapasztalatnak a megvilágításához Louis
Hartz The Liberal Tradition in America című könyvét idézi: „Azok az emberek, akik a tizenhetedik században Európából Amerikába menekültek, jól ismerték az európai élet elnyomatásait. Sajátos értelemben voltak azonban forradalmárok, s menekülésük ténye jelentős
körülmény: hiszen egy dolog otthon maradni és küzdeni a »kánon és a feudális jog« ellen, s
megint más dolog az embernek azt messze maga mögött hagyni. Más dolog megpróbálni a
liberalizmust létrehozni az Óvilágban, s megint más megvalósítására törekedni az Újvilágban. A forradalom gyilkolást és teremtést jelent – hogy T. S. Eliot szavait kölcsönözzük –,
ám az amerikai tapasztalat furcsa módon kizárólag a teremtés világára összpontosult.” (I. m.
114. p.) Vö. Hannah Arendt: A forradalom. Európa Könyvkiadó, 1991.
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– minden bizonnyal – az új államalakulat hatalmas területi kiterjedésének
köszönhetően is az individuális probléma-megoldás sajátos amerikai tradíciójává vált.304 A „kivonulás Európából” mint a kulturális emlékezetben
leülepedett és mítosszá vált tapasztalat egyfajta problémamegoldási paradigmát
kínált mindenkinek: az „elegáns kivonulást” az „izzadságos és feszültségteli
tiltakozással szemben” most már – mint Hirschmann írja – „az ország hatalmas kiterjedése és a könnyű közlekedési lehetőségek folytán újra meg
újra meg lehetett ismételni az országon belül, eleinte a frontier újabb és újabb
kitolásával, majd a frontier lezárulása után, bármilyen helyi problémának
»fizikai kivonulás« révén történő megoldásával (rezignáció vagy a helyi viszonyok, valamilyen élethelyzet jobbításáért folyó küzdelem helyett). Az
amerikaiak furcsa konformizmusa – amelyre az elemzők Tocqueville óta
felhívják a figyelmet – szintén magyarázható ily módon. Miért is kellene
tiltakozni, ellenkezni és bajba kerülni, miközben mindig ki lehet lépni egy
adott környezetből, ha az túlságosan kellemetlenné válik?”305
Hirschman szerint ehhez az amerikai hagyományhoz kötődnek még az
olyan – az 1960-as évek ellenkultúrája jegyében született – kivonuló mozgalmak is, mint a fogyasztói civilizációnak hátat fordító hippiké, akik a maguk
szelíd módján – mintegy „kimaradva”, „kihullva a társadalomból” – elutasítottak minden együttműködést, cinkosságot, kollaborációt a „fennálló
társadalommal”, minden integrálódást, beépülést a represszív tolerancia
„egydimenziós társadalmába” – az establishmentbe –, minden beilleszkedést a kapitalizmus kalkulatív racionalitásába, minden részvételt a siker,
a presztízs, a pénz, a hatalom utáni hajszában és a fogyasztási őrületben,

de egyszersmind – mint tökéletesen hiábavalót – elutasítottak mindenféle
belső politikai küzdelmet a társadalom megváltoztatásáért: mindenki úgy él,
ahogy akar, aki le akar morzsolódni a „rendes társadalomról”, ki akar hullani
(drop out) a „jóléti buliból”, minket követ, aki nem, az nem. A társadalom
átalakítása helyett inkább a társadalmon kívül próbálták megvalósítani – a bírás
és birtoklás rendszerével szemben – a létezés örömére alapított utópiájukat,
egy hatalom nélküli és pénz nélküli társas életformát. Igaz, kivonulásukban
jelen volt az elhagyott helyhez, a társadalomhoz visszaforduló tiltakozás és
példamutatás is, ami már eltérést jelez az amerikai tradíciótól: „Az elégedetlenség a környező társadalmi valósággal itt is kilépéshez, nem pedig küzdelemhez vezet, az elégedetlen csoport kivonul, mindenről leválasztott életkeretet
alakít ki a maga számára – írja Hirschmann. – Az ilyen csoportokat nem
magáért a kivonulásért, hanem talán azért érezzük idegennek az amerikai
szellemtől, mert demonstratív módon hangsúlyozzák másságukat, amivel
az általuk elvetett nyárspolgári társadalmat próbálják befolyásolni. Azáltal, hogy kivonulásukat ilyen látványossá teszik. Hogy a devianciát furcsán
összekapcsolják a daccal, valójában közelebb állnak a tiltakozáshoz, mint
bevándorló, örökösen úton lévő és úttörő elődjeik.”306 Kétségtelen, hogy az
Újvilág megszületését eredményező kivonulás az Óvilágból, mint az európai társadalmak megoldhatatlan egyéni vagy közösségi szociális, vallási vagy
egyéb problémáinak sikeres megoldási modellje mintát is teremtett és nemcsak
az egyéneket, hanem egész társadalmi csoportokat, vallási és etnikai közösségeket ösztönzött kivonulásra Európából. Alighanem az Amerikába
kivonulás mint a társadalmi problémákat megoldó modell ösztönözte a 19.
század végén a cionista mozgalom születését is, amelynek kiindulópontja
éppen az volt, hogy a zsidóság problémáira az európai nemzetállamokban
nincs megoldás, nem segít sem emancipáció, sem asszimiláció, sem tiltakozás, sem érdekvédelem. Igaz, ilyen belátásra és teljes kivonulásra az európai
nemzetállamokból tömegesen csak az európai zsidóság Holocaustot túlélő
maradéka jutott 1945 után. Aaz „Ős-Újországba”, vagyis Palesztinába alijázó
első zsidó telepesek mozgalma ekkor – az „Endlösung”: a zsidóság végső
megsemmisítésének náci programja és hatmillió európai zsidó tömeges
meggyilkolása után – vált csak olyan léptékűvé, ami lehetővé tette Izrael
állam megalakulását.
A vallási és/vagy politikai okokból, illetve a szociális és/vagy gazdaság

304 Hasonlóképpen Oroszországban is, ahol a birodalom hatalmas területi kiterjedés tette lehetővé az államból való kivonulást, egész vallási közösségek kivonulását olyan távoli
helyekre, ahol az őket üldöző hatalom számára elérhetetlenekké váltak. Mindenekelőtt
a hivatalosan raszkolnyikoknak – „szakadároknak” – nevezett óhitűek – „sztaroobrjadci”
– kivonulására lehet itt utalni (számos óhitű közösség települési helyét csak a huszadik
század közepén fedezték fel). Így jött létre – szökött jobbágyokból – a szabad szibériai parasztság is. A hasonlóságnál azonban nagyobbak a különbségek, hiszen az orosz kivonulás
mindig az államból kivonulás, az állam üldöző és büntető hatalma előli menekülés és csak
kivételesen ölt individuális és magánjelleget. Legalábbis a 19. századig, amikor az orosz
állampolgárok Európába utazása és európai országokban való tartós letelepedése egyre
kevésbé számít árulásnak vagy szankcionálható államellenes bűntettnek, amikor kialakul
az első orosz politikai emigráció, a század végén pedig kezdetét veszi a tömeges kivándorlás Amerikába (döntően a dél-oroszországi, főként moldovai és ukrajnai pogromok
hatására a kivonulást választó zsidóságé).
305 I. m. 115–116. p.
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okokból történő kivonulások mellett ne feledkezzünk meg a modern
művészek nagy 19. századi kivonulásairól sem – a hivatalos kiállításokról,
a megcsontosodott képzőművészeti akadémiákból, az intézményes művészeti és irodalmi nyilvánosság bevett szintereiről és a mérvadó kánon által
kontrollált fórumairól való kivonulásokról –, amelyek végül nevet is adtak
az akkor és így született – a művészetnek új helyet alapító – kánontörő,
esztétikailag lázadó mozgalomnak: szecesszió.
Végezetül: elkerülhetetlen, hogy az általánosságnak ezen a szintjén szót
ejtsünk az életből-világból való végső kivonulás egzisztenciális cselekedetéről – az öngyilkosságról – is, föltéve, hogy ez nem pusztán valamilyen
merőben privát jellegű lelki összezavarodottság, szellemi összeomlás,
krízis következménye (gondoljunk például a kamaszkor krízisébe került
fiatalemberek jellegzetes öngyilkossági fantáziájára és gyakori öngyilkossági kísérleteire), hanem vagy a korai közösségi társadalmak egyéneitől
elvárt normális viselkedés,307 bizonyos – az egyének számára föloldhatat-

lan – konflitkushelyzetekben, vagy a modern individuumnak az Istentől
elhagyott világ értelemvesztéséből – a létezés abszurditásából – levont és
megvalósított végkövetkeztetése, amely általában metafizikailag is meg van
alapozva, mint azt az öngyilkosságot az egyetlen igazi filozófiai kérdésnek tekintő egzisztenciális gondolkodók és az ember Istennel szembeni abszolút
szabadságát az öngyilkossággal bizonyítani vélő egzisztenciális regényhősök
hosszú sora tanúsítja.308

307 Marcel Mauss ír a „thanatomániaként” jellemzett társadalom-lélektani jelenség
kapcsán arról, hogy bizonyos archaikus társadalmakban (ő elsősorban a maorik életét
tanulmányozta) abban a módban, „ahogyan az egyén a bűnösség vagy a mágia egyes állapotaiban ismételten önnön életére tör” nem az egyének (vagy a társadalmi csoport)
valamilyen különös halálvágya, halálszomja fejeződik ki, hanem az a közösségileg szabályozott felismerés vagy hit, hogy meg fog halni, hogy halál fia és ezt mintegy parancsként
értve meg, magára veszi a halált, kilép önmagából, önkívületbe esik, akár önmagára, akár,
mint az ámokban, másokra irányul is a halálba torkolló erőszakroham: „Ez az állapota
általában egybeesik azzal, hogy akár mágia, akár bűn miatt, de megszakad a kapcsolata azokkal a szakrális hatalmakkal vagy dolgokkal, amelyek jelenléte normális körülmények között életben
tartja.” (Marcel Mauss: A halálgondolat kolletív sugalmazásának meghatározása. In: Uő: Szociológia és antropológia. Osiris, 2000. 372–373. p. Saly Noémi fordítása. Kiemelés – Sz.Á.)
Ha semmi sem tartja életben az embert, akkor voltaképpen már halott – élőhalott –,
a halálerő része. Az életben tartó szakrális-közösségi kötelékek megszakadása, mint valamilyen bűn vagy sérelem következménye a komplex, de alapjában szintén közösségileg
szabályozott – a személyi szabadság és önállóság elvét nem ismerő – társadalmakban is
normává válhat, mint arra mindenekelőtt a japán kultúra szolgálhat bőséges példatárral.
Elég talán itt azoknak a szerelmespároknak a közös öngyilkosságára utalni, amelyeknek
kölcsönösen viszonzott érzelmét és egybekelési szándékát családjaik ellenzik. A közösség
jóváhagyása nélkül, a közösségen kívül semmiféle közös élet nem lehetséges számukra,
a közösséggel szembemenő szerelmük ennyiben bűnös és e bűn feloldása az öngyilkosság. Ezzel szemben a Rómeó és Júlia történet végkifejlete, a szerelmespár öngyilkossága
nem közösen végrehajtott cselekedet és nem abból következik, hogy családjaik áldása
nélkül nincs számukra közös élet, szerelmük megvalósíthatatlan, hanem abból, hogy a
másik nélkül nincs számukra élet (hiszen Rómeó félreértés folytán hiszi halottnak Júliát).
Ebben az esetben az életből való kivonulás nem a közösség parancsa, hanem a másik ember nélkül élni nem akaró individuum kétségbeesésének cselekedete.

308 Kétségtelen, hogy az életből kivonulás (öngyilkosság) és e világból való radikális
vallási kivonulás számtalan ponton érintkeznek egymással (nem beszélve azokról az
esetekről, amikor egész vallási szektáknak nevezett közösségek követnek el kollektíven
öngyilkosságot, a létből való ilyen távozásnak vallási értelmet adva). Franz Kafka ezt az
összefüggést – a tőle megszokott objektív iróniával – így formulázza meg: „Cölibátus
és gyilkosság a megismerésben azonos lépcsőfokon áll, öngyikosság és mártírhalál már
korántsem, házasság és mártírhalál esetleg.” (Franz Kafka: Az én cellám – az én váram.
Európa Könyvkiadó, 1989.17. p.) Így vagy úgy, ez is, az is, amaz is – kivonulás a világból. A „filozófiai öngyilkosság” modern eszméje (az életből mint „rossz helyről” való
szabadító kivonulás eszméje) jelenik meg – egyébként egyszerre Schopenhauert és filozófiai nyomdokain haladó Nietzschét idéző módon – F. M. Dosztojevszkij Ördögök című
regényének egyik kulcsfigurájában, Kirillovban, aki a Vidám tudomány „esztelen emberéhez” hasonlóan „Isten megöléséből” (a „metafizikai gyilkosságból”) eredezteti az ember
„istenülésének”, az „emberistenségnek” az eszméjét, azzal a különbséggel, hogy „Isten
megölésének” módja az öngyilkosság, vagyis az ember abszolút szabadságának bizonyítása (éppen inverse ez a keresztény álláspontnak: aki megöli önmagát, Istent öli meg,
pontosabban „Istenképűségét” törli). (Nem hiába ismert a Dosztojevszkij-regényeket
francia fordításban olvasó Nietzsche a regényhősök némelyikének nihilizmusában saját
nihilizmusára.) „Az élet fájdalom, az élet rettegés, és az ember boldogtalan! – mondja
Kirillov. – Az ember most azért szereti az életet, mert szereti a fájdalmat meg a rettegést.
És ilyenné alakult. Az élet most fájdalomért és rettegésért adódik, és ebben van az egész
csalás. Most az ember még nem igazi ember. Majd lesz új ember, boldog és büszke. Akinek mindegy lesz: élni vagy nem élni, az lesz az új ember. Aki legyőzi a fájdalmat meg
a rettegést, az maga isten lesz. A másik isten meg nem lesz. (…) Mindenkinek, aki a legfőbb
szabadságot akarja, annak merni kell megölni magát. Aki meri megölni magát, az megtudta a csalás
titkát. Azon túl nincsen szabadság; itt van minden, tovább nincs semmi. Aki meri megölni magát,
az isten.” (F. M. Dosztojevszkij: Ördögök. Magyar Helikon, 1972. 126. p. – Makai Imre
fordítása.) Nem csoda, ha Albert Camus, aki az öngyilkosságot – megtisztítva azt minden
érzelmi vagy pszichológiai tartalmától – „az egyetlen komoly filozófiai kérdésnek nevezi”
A Sziszüphosz mítosza című 1941-ben befejezett esszéjében, és az abszurd szellem egyetlen becsületes, saját eredményei előtt meg nem hátráló álláspontjává (!) nyilvánítja könyv
A filozófiai öngyilkosság című fejezetében, utóbb az abszurd tudat eszményi alakját fedezi
fel Kirillovban és „Isten megölése” (a metafizikai gyilkosság) eszméje kapcsán utal a nyilvánvaló átfedésre is a Dosztojevszkij-hős és Nietzsche „esztelen emberének” érvelése
között. (Albert Camus: Sziszüphosz mítosza. In: Sziszüphosz mítosza. Válogatott esszék,
tanulmányok. Magvető Kiadó, 1990. 219–239. p. 296–304. p.) Lásd még Emile E. Cioran
filozófiai esszéit, aki – meglehet, nem teljesen függetlenül az ortodox keresztény kulturá-
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aláírta a beszervezési nyilatkozatot az idegenlégiónak, az államvédelemnek
stb. stb., annak számára nincs többé kiszállás, hacsak nem egyszersmind
az életből is. A totalitárius jellegű szervezetek, akár magánjellegűek, akár
politikai jellegűek, nem teszik lehetővé tagjaik számára sem a kilépést, sem
a tiltakozást. „A kilépés – írja Hierschmann – itt árulásnak számít, a tiltakozás pedig zendülésnek.”310 De mindjárt azt is hozzáteszi, hogy épp ezért
az ilyen szervezetek sokkal törékenyebbek, sokkal kevésbé működőképesek, mivel a tilalomba és szankciókba ütköző kilépések és a tiltakozások
szükségképp erőteljesebben fognak jelentkezni, és hatásuk a szervezetre
romboló és nem reformáló jellegű lesz: „a többi szervezethez képest az ilyen
képződmények hosszú távon kevésbé működőképesek; minthogy a kilépés és a tiltakozás törvénytelen, és szigorú büntetést von maga után, a tagok
ehhez az eszközhöz csak akkor nyúlnak, ha a helyzet rosszabbodása már
olyan mértéket ért el, hogy a dolgok orvoslása immár lehetetlenné vagy
érdektelenné vált.”311
Olykor kétségkívül nehéz megvonni a különbséget menekülés, szökés,
kiűzetés/számkivetés és kivonulás között. Egy biztos: kivonulásról csak akkor
beszélhetünk, ha egy hely – intézmény, politikai párt, területi állam, vallási közösség – szabadon és szankciók nélkül elhagyható. Vannak ugyanis
elhagyhatatlan helyek is. Nem szubjektíve – érzelmi vagy morális okokból –
elhagyhatatlanok, hanem elvileg és gyakorlatilag elhagyhatatlanok. Ilyenek
mindenekelőtt az archaikus törzsi közösségek, amelyek – közkeletű hasonlattal – az egyént úgy ölelték, úgy fonták körül, mint embriót az anyatest;
nélkülük, vagyis egymagában az egyén életképtelen volt, az pedig, hogy
„lelépjen” és egy másik törzshöz „igazoljon át”, föl sem merülhetett, hiszen a világ, az emberi mivolt határai minden egyes egyén számára ott
értek véget, ahol a lokális közösség határai húzódtak. Ebben az archaikus
közösségi világban az egyént nem a hely esetleges elhagyásának vágya ejtette rabul, hanem inkább elvesztésének, a kiközösítésnek a réme töltötte
el szorongással. Mert neki ugyan nem állt módjában elhagyni a közösséget,
a közösségnek azonban módjában állt „lehagynia”, levágnia őt magáról,
a közösség „köldökzsinórjáról” és ezzel egyszersmind kimondani fölötte a
legsúlyosabb – a halálnál is súlyosabbnak számító! – ítéletet. Akit kizártak
az archaikus közösségből, az a szó biológiai értelmében halálfia volt. Akit

Nem minden helyet lehet persze csak úgy, minden további nélkül elhagyni.
Kivonulásnak csak akkor nevezhetjük egy hely elhagyását, ha a helyet el
lehet hagyni, vagy ha a kivonulni szándékozók elérik, hogy el lehessen hagyni,
kiharcolják a szabad távozást. Van olyan politikai közösség, amely szabadon,
egzisztenciális következmények nélkül elhagyható, és van olyan is, amely
elvileg elhagyhatatlan, gyakorlatilag pedig a legsúlyosabb szankciókat vonja
maga után elhagyásának minden kísérlete. (Példákért nem kell túl messzire
menni, legalábbis itt, Kelet-Európában, elég hirtelenében csak a Berlint
kettészelő falra utalni, amelyen tilos volt az átkelés Kelet felől és aki mégis
el akarta hagyni a kelet-német államot,gyakran életével fizetett ezért.) Bizonyos típusú közösségekből, szervezetekből, szövetkezésekből nem lehet
egyszerűen kilépni vagy kiszállni („Pardon, meggondoltam a dolgot!”). Tipikus példái ennek a totalitárius szerveződések, éspedig nemcsak a totalitárius pártok és államok, hanem a nagyon hasonló módon – csak mindenféle
ideológia nélkül – működő kriminális szervezetek, a középkori tolvaj céhtől
a modern maffiákig309 Aki egyszer beszállt a „buliba”, belépett a pártba,
lis hagyománytól, amelyben mindenkor nagy szerepet játszott a negatív teológia, vagyis az
Isten-ismeret apofatikus útja – hasonlóképpen az élet értelmének kérdésére adott egyetlen
értelmes válasznak az élet tagadását – az öngyilkosságot – tekintette (akár megvalósított
tetté válik ez a válasz egy ember életében, akár nem). Hadd idézzek A bomlás kézikönyve
című esszésorozat A kötél című darabjából néhány sort: „Egy kötél, mint az eszményi
nyakra, tekeredik rám, s közben esdeklő hangon szól: öröktől fogva téged vártalak, veled
voltam, ha rettegtél, ha elbuktől, ha dühöngtél, láttam gyűrött takaróidat és párnáidat,
melyet veszett dühödben harapdáltál és átkaidat is hallottam, melyekkel az isteneknél
tetted tiszteletedet. Szánlak könyörületemben, és felkínálom szolgálataimat. Hiszen arra
születtél, hogy felkösd magad, mint mindazok, akik magukhoz méltatlannak érzik, hogy
kételyeikre választ kapjanak, vagy menekvést keressenek a reménytelenségből.” (Emile E.
Cioran: A bomlás kézikönyve. Atlantisz, 1999, 195. p. Cziszter Kálmán fordítása.) Kafka,
akinek létélménye és világszemlélete nem áll távol az egzisztencializmustól (márcsak erősen gnosztikus színezete miatt sem, hiszen a gnosztikus tudás kiindulópontja az ember
világtól való ontológiai idegensége) kis példabeszédében mégis éppen az öngyilkosság
abszurditását húzza alá egy abszurd világban, vagyis azt, milyen kevéssé lehet az öngyilkosság „megoldás az abszurditásra” (Camus) és mennyire csupán abszurd megtetézése az
abszurdnak: „Az öngyilkos: az a rab, aki a börtönudvaron készülő akasztófa láttán abba a
tévhitbe esik, hogy naeki ácsolják már a bitót; éjszaka kitör a cellájából, lemegy, és felköti
magát.” (Franz Kafka: i.m. 31 p.)
309 Lásd erről bővebben: Szilágyi Ákos: Orosz alvilág a Szovjetunióban – A „blatnoj” természetrajzához. In: Kovács Ákos – Sztrés Erzsébet: Tetovált Sztálin, Szeged, 1989.

310 I. m. 129. p.
311

Uo.

434

435

A kékek és zöldek

Magyarok kivonulása

pedig sokkal később az üdvközösségből zártak ki (exkommunikáltak), spirituális értelemben vált halottá, azaz kárhozottá. De még egy római polgár
számára is a száműzetés valamely barbárok lakta vidékre – különösképpen
a Rómából való száműzetés – fölért a halállal, amennyiben valójában az
életből való száműzetést jelentette. Hiszen a rómaiak számára élni annyit
jelentett, mint emberek között lenni (inter homine esse), márpedig a barbárok
– e nyelv nélküli, azaz beszélni nem tudó lények: aneu logu! – nem számítottak embereknek (vagy legalábbis szabad embereknek312). A számkivetett
egyfajta földi árnyékvilágba szállt alá és önmagának is árnyékává vált, aki arra
kényszerült, hogy élőhalottként a saját halálát élje. Az archaikus közösség
ontológiailag elhagyhatatlan az egyén számára. Hasonlóképpen elhagyhatatlanok az archaikus közösség modern etatista imitációi: a totalitárius politikai

közösségek, amelyeknek elhagyása – a totalitárius pártból való kilépés és
a totalitáris állam313 területéről való eltávozás joga nem illette meg az egyént;
azzal, hogy elhagyta a totalitárius politikai közösséget vagy akárcsak megkísértette a távozás gondolata („gondolatbűn”), máris árulást követett el, amit
az állam kíméletlenül megtorolt.314
Kivonuláshoz tehát olyan helyre van szükség, amely elenged, kienged és
olyan alanyokra, akiknek módjukban áll más helyet választani. Bármilyen
megfontolásból hagyja el az egyén vagy akár egy egész közösség ezt vagy azt
a vallási-kulturális és/vagy politikai helyet, ennek mérlegelésen és választáson
kell alapulnia ahhoz, hogy kivonulásnak nevezhessük. Még akkor is, ha súlyos kényszerítő körülmények ösztönzik a kivonulást. Végtére is kivonulásra
mindig akkor és azért kerül sor, mert az egyén vagy a közösség nem érzi jól

312 A beszéd ebben az összefüggésben nem elvont beszédképességet, hanem a politikai
beszéd, vagyis a szabad szólás lehetőségét és képességét jelenti. Amikor Arisztotelész a zoón
politikon (társas lény) fogalmából kizárja mind a barbárokat, mind a rabszolgákat, akkor
nem az általában vett emberi mivoltot tagadja meg tőlük, hanem a szabad emberi mivoltot, és ugyanígy, amikor beszéd nélkül való lényeknek (aneu logu) nevezi őket, nem arra
gondol, hogy némák vagy nem lehet érteni, amit mondanak (ez különösen a görögül
olykor nagyon is jól beszélő rabszolgák esetében lenne érthetetlen), hanem arra, hogy
„olyan helyezetben vannak, amelyben a szabad beszéd lehetetlen”. (Hannah Arendt:
A sivatag és az oázisok. Gond Kiadó – Palatinus Kiadó, 2002. 57 p.) (Más összefüggésben,
de még világosabban mutatja ezt a rabszolgának mint „beszélő szerszámnak” az arisztotelészi meghatározása, hiszen világos, hogy ez a beszéd, nem az a beszéd: nem a szabad
ember beszéde.) Hasonlóképpen a zoon logon ekhón (beszélő állat vagy lény) fogalma is a
politikai beszédhez, tehát (!) a szabadság terében artikulált beszédhez kötődött a görögök
nél: akinek ebben a politikai térben nem volt vagy nem lehetett szava, vagy aki ebben
a politikai térben – a szabadság terében – eleve nem lett volna képes megértetni magát
(nemcsak mert idegen, tehát nem szabad polgár és így a politikai közösségből is kizárt
lény volt, hanem mert idegen nyelven beszélt), azt úgy tekintették, mint aki nem tud beszélni. Arra, hogy mekkora szerepet játszott a görög polisz világában a politika – erőszaktól
és szükségől mentesített – terében kibontakozó szabad és közös beszéd, a minden leírt,
kőbe vésett szónál szabadabb élő szó, arra az egyik legszebb példával Aiszkhülosz Oltalomkeresők című drámájának az a jelenete szolgálhat, amelyben Pelaszgosz görög király,
a polisz megtestesítője kemény szavakkal utasítja el az egyiptomi hírnököt, a „néma” ke
leti despotia megtestesítőjét, aki a görög földre „oltalomért” szökött leányokat akarja gazdáihoz visszavinni: „Nevem miért mondjam neked meg? megtudod / még jókor, mind
magad, mind útitársaid. / E lányokat pedig, ha önként, szívesen / mennek, ha szép szóval
beszéled rá – vigyed; / de városunknak népe úgy határozott / egyhanguan, hogy nőket erőszakkal
soha/ nem enged elrabolni; mint a jól bevert / szög, oly szilárd s erős e néphatározat. / Nem véste
bronztáblákra senki, nem pihen / papírusz hártyáin, nehéz pecsét alatt: hanem magad hallod szabad
száj érthető / szavát [ex elefterosztomu glosszész]. S most szedd a lábadat, hordd el magad!” (Aiszkhülosz drámái. Magyar Helikon, 1971. – Kerényi Grácia fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)

313 A könyvtárakat megtöltő szakirodalomból ezúttal hadd idézzem csupán Hannah
Arendt klasszikus politikafilozófiai művét, a A totalitarizmus gyökereit (Európa Könyvkiadó,
1992.), tekintet nélkül arra, hogy a „totalitarizmust” mint rendszertipológiai fogalmat
nem tartom alkalmasnak a „tökéletesen igazságos, boldog, szép, fajtiszta stb.” társadalom
eszméjének megvalósításában csak a tökéletlen részek felszámolásáig, a totális rendőrállamig és permanens terrorig eljutó huszadik századi politikai-társadalmi rendszerek kielégítő leírására, statikájuk és dinamikájuk bemutatására. (A szovjet típusú társadalmak,
a totalitárius politikai közösség „elhagyhatatlanságának” témaköréhez lásd még: Szilágyi
Ákos: Mr. West a bolsevikok országában. In: André Gide: Visszatérés a Szovjetunióból. Interart,
1989.; J. Conrad – A. Koestler – V. Cerny: Folytatásos önéletrajz. Osiris–Századvég, 2000.;
Paul Hollander: Politikai zarándokok. Cserépfalvi, é.n.)
314 Hannah Arendt, aki a politikát a szabadság tereként (az egyenlők erőszak-, kényszer- és
hatalom nélküli érintkezésének, a szabad szólásnak a tereként) értelmezi, az egyén szabadságának – szabadságigényének és szabadságlehetőségének – fokát azon méri, mennyire állt
szabadságában ezt vagy azt a helyet elhagyni: „Szabadnak lenni eredetileg nem jelentett
többet, mint azt, hogy az egyén oda megy, ahova akar, noha ez már akkor is többet jelentett
annál, amit mi mna mozgásszabadság alatt értünk. Nemcsak azt jelentette, hogy az ember
nem állt másik ember kényszere alatt, hanem azt is, hogy képes volt kivonni magát a kényszer teljes tartományából, a háztartásból, a »famíliájából« (e római fogalmat Mommsen
egyszer egyszerűen szolgaságként fordította). E szabadsággal csak a ház ura rendelkezett,
s ez nem abból állt, hogy háztartásának többi tagja felett uralkodott, hanem abból, hogy hatalma révén a háztartását, az antik értelemben vett családját elhagyhatta. Nyilvánvaló, hogy
e szabadságban a kockázat, a vakmerőség tényezője eleve benne rejlett; a háztartás, amit
a szabad ember kénye-kedve szerint elhagyhatott, nemcsak az a hely volt, ahol szükségszerűség és kényszer lebegett az emberek felett, hanem az is, ahol mindenkinek az élete
biztonságban volt, ahol minden a létszükségletek kielégítésaét célozta. Tehát csak az lehetett szabad, aki kész volt életét kockára tenni, ezzel szemben nem szabad, rabszolgalélek
volt az, aki túlságosan nagy szeretettel csüggöt életén – e fogyatékosságot a görög nyelv
külön szóval (philopszükhia) jelöli meg.” (Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok. Gond
Kiadó – Palatinus Kiadó, 2002. 61–62. p.)
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magát az adott helyen. Ádám és Éva az abszolút jó helyről nem vonulhat
ki, legfeljebb kiűzethet. Hasonlóképpen abszolút jó helyként, Földi Paradicsomként fogják fel önmagukat a totalitárius államok. Következésképpen
elvileg zárják ki, hogy a totalitárius államot – a Földi Paradicsomot – bárki
teremtmény önszántából elhagyhassa, hacsak nem szállta meg az ördög,
a politikai ősgonosz, hacsak nem esett lázadt föl maga az állam (a Paradicsom) ellen, ez esetben azonban így vagy úgy meg kell tőle tisztítani
a Paradicsomat, ami rendesen elpusztítását, de olykor tényleg kiűzetését
jelenti315.
A kiutasított, száműzött, menekült nem kivonulást hajt végre, hiszen
távozására nem azért kerül sor, mert valamiért (erkölcsi, politikai, gazdasági okokból) összeegyeztetethetlennek, értelmetlennek stb. találja maradását valahol és más helyet választ élete teréül, hanem azért mert saját
helye elhagyására kényszerül. Innen nézve természetesen nem kivonulás
a huszadik századi államok közti háborúk vagy az államokat feldúló polgárháborúk túszául esett, „problémás”, „felesleges” népek, kisebb-nagyobb vallási vagy etnikai csoportok száműzése, elűzése, részleges vagy teljes deportálása, kitelepítése eredeti lakóhelyükről, saját földjükről, amelyet valamilyen
birodalom vagy területi állam bekebelezett, vagy amely államban az állampolgárok származási, etnikai-vallási diszkriminációja idáig jutott. Nem volt
kivonulás a náci államnak fejpénzt fizető, életüket mentő jobb módú német
zsidók elutazása (vagyis elmenekülése) Németországból az 1930-as évek végén; a túlélő örmények vagy a görögök tömeges menekülése a népirtás elől
a török nemzetállammá átalakuló egykori Oszmán Birodalomból. De már
a tömeges népirtást túlélt maradék zsidóság jelentős részének Palesztinába
történő kivándorlása 1945 után azokból az országokból, amelyeknek addig
állampolgárai voltak, tökéletesen megfelel a kivonulás fogalmának, hiszen
az európai zsidóság katasztrófájának személyes tapasztalatán, illetve az ebből levont konzekvencián, belátáson és szabad döntésen alapult: a szóban

forgó nemzetállamok az állampolgári közösség e származásilag megkülönböztetett, súlyosan diszkriminált és üldözött csoportjával szemben minden
kötelezettségüket megszegték, amiből az üldöztetéseket túlélt zsidóság egy
része azt a drámai következtetést vonta le, hogy ez az állampolgári közösség
végleg elvesztette számára minden érvényességét és értékét, ez a föld nem
hazája többé, el kell hagynia, ki kell vonulnia innen, ahogyan egykoron ősei
vonultak ki Egyiptomból az Ígéret Földjét keresve.
A kivonulásban mindenképpen jelen van valamilyen negáció, valaminek
a visszautasítása, alkalmasint a tiltakozás is; valamilyen csoporthoz, közösséghez, testülethez, intézményhez, területhez fűző köteléknek – állampolgári, vallási, pártpolitikai, jogi, rokoni-családi, baráti, piaci köteléknek – az
elszakítása, a hűség, a részvétel megtagadása. Leggyakrabban valamilyen
mélyreható vallási, politikai, esetleg gazdasági meghasonlás vagy elégedetlenség képezi a kivonulások okát. Mint ismeretes, kivonulással és új egyházi
szervezet megalapításával ért véget a katolikus egyházat eredetileg belülről
kritizáló és belülről megreformálni próbáló nagy mozgalom – a reformáció
–, miután az alapokig hatoló gyökeres reform ügye az intézményen belül
kivihetetlennek bizonyult. De kivonulásként foghatók fel – radikalitásuk
és reflektáltságuk mértékében – az egyházból való kiszakadás, kimaradás,
leválás olyan ismert esetei, mint az evangéliumi szegénységhez való visszatérést hirdető szerzetesrendek megalapítása, bizonyos misztikus áramlatok
önállósulása, vagy a „hamis egyháznak” önként hátat fordító eretnekmozgalmak. (Természetesen nem tekinthető kivonulásnak az egyházból való
kiüldözés, kiátkozás, kiközösítés vagyis excommunikáció.)
Jószerével a politikai emigránsok többsége sem tekinthető kivonulónak,
bár – ha valaki nem puszta életét menti vagy nem erőszakkal toloncolják ki
hazájából – még a nem-önkéntes, de általában morális és politikai döntésen alapuló
távozás is tekinthető a tiltakozás végső kifejezéseként megvalósuló kivonulásnak. Ebből a szempontból, mondjuk Thomas Mann vagy Márai Sándor nem
egyszerűen emigránsok, hanem kivonulók, akik kivonulásukkal egy egész
szellem- és emberellenes rendszer ellen tiltakoznak. A polgári szabadság
normális körülményei között azonban a politikai kivonulás általában nem
egy ország, hanem egy politikai párt elhagyását jelenti. Például, amikor
– csalódottságában, becsapottságában vagy elunva, hogy kritikájának vagy
tiltakozásainak semmi foganatja – egy párt tagja szakít pártjával, vagy azért,
hogy új pártot alapítson, vagy hogy más pártba lépjen át; esetleg egy időre
vagy végleg minden pártnak és politikának hátat fordítson (szintén kivo-

315 A gyakorlatban persze egészen másként „vonták ki a forgalomból” a bűnösöket,
megszállottakat, eltévelyedetteket, kárhozottakat: vagy rövid úton „likvidálták”, azaz kivégezték, vagy örökre a világ alatti pokol – a koncentrációs táborok – bugyraiba száműzték őket. Tényleges kiűzetésre (pontosabban kitoloncolásra – oroszul: „vidvorenyije”-re
– a Paradicsomból) a Szovjetunióban például mindösszesen kétszer került sor: 1929ben, amikor az Anti-Sztálint, Lev Trockijt űzték ki az országból és 1973-ban, amikor
Alekszandr Szolzsenyicint, miután a A GULag szigetvilág nemzetközi hírű, Nobel-díjas
szerzőjét a „pokolba” mégsem lehetett már olyan könnyen visszahelyezni.
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nulás, ha elvi okokból vagy a hatalmi harc kiéleződése miatt pártszakadásra
kerül sor és a pártvezetéssel szemben kritikus frakció vagy a párton belüli
ellenzék tűrhetetlennek érezve helyzetét, a vezetés befolyásolhatatlanságát,
a párt belső megreformálhatatlanságát, esetleg más párt hatására, csábítására
kivonul pártjából és saját elvei szerint új pártot alapít vagy elvi alapon, esetleg „megélhetési politikusként” anyagi érdekeit követve a csábító párthoz
csatlakozik).
De politikai a kivonulás akkor is, ha valaki az egész politikai közösséget
hagyja, akár egyének, akár egész közösségek fordítanak hátat neki és szakítják el az őket ehhez az államhoz, ehhez az állampolgári közösséghez fűző
kötelékeket, ami egészen a területi állam ketté- vagy többfelé szakadásáig
mehet, mint azt a modern szeparatizmusok története mutatja. Az államba
integrált, helyzetükkel – politikai, vallási-etnikai vagy gazdasági okokból
– elégedetlen és megoldást már csak a kivonulásban látó szeparatista mozgalmak ugyanis az adott politikai közösségből kivonulva azt a területet is
magukkal akarják vinni, amelyet sajátjuknak tekintenek: a többé-kevésbé
erőszakosan modern nemzetállamokba integrált (vagy az újraelosztó bürokratikus központi állam gyámkodását mind terhesebbnek érző) régiók
népessége kivonulva nem más, boldogabb helyet keres magának a világban,
hanem a saját helyén felépített és a világgal szuverénként elismertetett területi
államban véli megtalálni a Kánaán földjét.
A gazdasági kivonulás legegyszerűbb esetben a munkavállaló kivonulása saját gazdasági régiójából, legtöbbször elköltözése, kitelepülése saját hazájából (mondjuk, mert nem talál megfelelő munkát a maga számára vagy
mert sokkal jövedelmezőbb munkát talál máshol), vagy valamilyen vállalat
kivonulása a ráfordítás-megtérülés szempontjából előnytelenné vált helyről
az előnyösebb helyre (a globális gazdaságban helyi szinten leggyakrabban
a multinacionális vállalatok kivonulásáról vagy ennek fenyegetéséről lehet
hallani), de az állam területéről leszakadni kívánó szecessziós mozgalmak
egy része is gazdasági okokból óhajtana önállóságot, saját államot (abban a
hiszemben vagy tudatban, hogy sokkal jobban járna, ha saját gazdagsági teljesítményét maga élvezhetné vagy saját gazdasági lehetőségeit maga aknázná
ki). Gazdasági a kivonulás akkor is, ha a fogyasztó vonul ki valamilyen cég
termékeinek vásárlásából, otthagy egy üzletláncot, boltot, éttermet vagy szolgáltatót és mást választ helyette.
Így vagy úgy, a kivonulás rendesen akkor következik be, ha kimerül a tiltakozás lehetősége vagy a tiltakozás eredményességébe vetett remény: „Ha

valaki a kivonulást választja, elveszíti a tiltakozás lehetőségét; az összefüggés
azonban fordítva már nem áll fenn, s így a kivonulás bizonyos esetekben
olyan végső megoldás lesz, amelyet csak akkor vesznek igénybe az érintettek,
ha tiltakozással nem érnek célhoz”316 – mint Albert O. Hirschman írja már
többször idézett Kivonulás, tiltakozás, hűség című művében.
A politikai kivonulás általában valóban végső megoldás. Mindaddig
azonban, amíg a kivonulás nem jelent tényleges kiválást, elhagyást, mindaddig, amíg csupán szimbolikus jellegű, vagy amíg az adott politikai közösség
tagjai ilyen-olyan döntések kikényszerítése érdekében csak fenyegetőznek
azzal, hogy ki fognak vonulni, addig a kivonulás csupán a tiltakozás és nyomásgyakorlás egyik módja, akár egy párt vezetésére (vagy tagságára) akarnak
ily módon nyomást gyakorolni, akár egy kormányra. (Természetesen nemcsak egy párt vagy egy frakció gyakorolhat ilyen nyomást a vezetésre vagy
az első számú vezetőre, hanem bizonyos helyzetekben a politikai vezetés
és a pártvezér is „zsarolhatja” pártját vagy valamelyik frakciót a kivonulással, ami lemondását jelenti.) Elég talán ebben az összefüggésben az utóbbi
évek „hideg polgárháborújának” magyar rendezvényvilágában szinte önálló
műfajjá szilárdult kivonulásjátékra utalni. A teatralizált és mediatizált politikai kivonulásra gondolok, a kivonulásra mint látványosságra, amelyben
a kivonulás politikai értelme döntően propagandisztikus: a kivonuló egyfelől saját erejét, a politikai rosszal alkut nem ismerő engesztelhetetlenségét,
keménységét, harcosságát demonstrálhatja vele; másfelől a politikai ellenfél
semmibevételét és semmisségét is kifejezésre juttathatja ezzel, hiszen az
ilyenfajta semmibevételre egyszerűen nem létezik politikai válasz: a kivonulásra nem lehet sem a kivonulók visszaparancsolásával, sem kivonulással
válaszolni, ennél szellemesebb válaszok színrevitele pedig azzal a veszéllyel
fenyeget, hogy végképp elkomolytalanítja a politikai cirkuszt. Elég talán itt
a parlamentben a kivonulásjáték magasiskoláját bemutató Fidesz szüntelen kivonulásdemonstrációira utalni, amely egy pillanatra, 2006-ban – egy
majdnem-interregnum helyzetben – már-már a parlamentáris rendszerből
való forradalmi kivonulás jegyeit kezdte magára ölteni, de végül, ez is játék
maradt. Kétségtelen, hogy ugyanakkor a kivonulás mint a politikai tiltakozás kifejezése a nyomásgyakorlásnak – pontosabban: a kormány állandó
pszichológiai nyomás alatt tartásának – eszközeként is működött, még ha
nem túl hatékonyan is.
316 I. m. 44. p.
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E mediatizált kivonulás-játékban az ellenzék a régi Róma patríciusai
(vagyis arisztokratái) által semmibe vett és minden módon megalázott plebejusok szent haragjától áthatva hajtott végre secessio plebis-t, vagyis vonult
ki a parlamenti ülésteremből, egyszer-egyszer magából a Parlamentből
(Rómából) is, még ha nem is a Szent Hegyre, de a legalább annyira szent
Utcára, a köztársaságot (saját hatalmát) azonban ezzel mégsem vívta ki.
A Parlamentben maradók (a megrettent senatus-szal ellentétben) nem menesztettek a kivonulók után új Menenius Agrippákat, bárha az Utca Népe is
„második parlament”, „népi parlament” létrehozásával fenyegetőzött (mint
egykor a római plebejusok egy második Róma létrehozásával).

a családoké, amelyek tiszteletre méltó ősökkel rendelkeztek és akiket
a „pater” szóról patriciusoknak (lényegében: atyákkal vagy ősökkel rendelkezőknek318) neveztek; egyedül ők voltak jogosultak a vallási kultusz
gyakorlására, sokáig egyedül ők adhatták a consulokat és a senatuson és
curián keresztül a politikai hatalom teljességét is ők gyakorolták (az ismert
formulának, amely a senatus hatalmát a római népbe „felvett” plebs, azaz
a populus hatalmával egészítette ki – S.P.Q.R. – még híre-hamva sem volt
ekkor, csakúgy, mint a néptribunusi intézménynek). Másfelől állt a „nemtelen”, ősökkel nem rendelkező, vallástalan és vagyontalan, politikailag jogtalan, ámde szabad, cliensi szolgálatban nem álló nép, a plebs, amely gabonát
termelt és katonáskodott. A különbség annyira mély és áthidalhatatlan volt

Secessio plebis
Az első igazi politikai kivonulás a római plebejusok (plebs) kivonulása volt
a patríciusok Rómájából a Szent Hegyre: a secessio plebis.317 (Innen, hogy az
„elkülönülni valamitől”, „kiválni, elköltözni valahonnan” jelentésű „secedo”
igét utóbb mindinkább a „közéletből kiválás”, a „közügyektől való visszavonulás” jelentésében kezdték használni.) A kora római társadalmat alapvetően két, egymástól származásilag és vagyonilag kasztosan vagy rendiesen
elkülönülő osztály alkotta: egyfelől az arisztokrácia, az „atyák” rendje (vagy
még inkább: az előkelő származásúak és vagyonosok zárt kasztja), azoké
317 A művészeti mozgalomként elhíresült szecesszió – az „atyák” földjéről, azaz a művészeti és irodalmi akadémiákról kivonuló modernek – egyik képviselője maga is erre
a történeti példára hivatkozik – ekként: „Valahányszor az antik Rómában felfokozódott az a
feszültség, amelyet a gazdasági ellentétek szoktak kiváltani, a nép egy része kivonult a Mons
Sacerra, az Aventinusra, vagy a Janiculumra, azzal a fenyegetéssel, hogy ott, a régi anyaváros
szeme láttára és a tiszteletre méltó városatyák orra előtt második Rómát alapítanak – amen�nyiben követeléseiket nem teljesítik. Ezt úgy hívták: Secessio plebis. A tiszteletreméltó
városatyák okos emberek voltak. Ilyenkor kiküldtek egy derék közvetítőt a szecessziósokhoz, sok mindent megígértek és keveset tartottak meg – és a Secessio plebis befejeződött.” (In: A szecesszió. Gondolat, 1972. 360. p.) Utal azonban egy másfajta kivonulásra
is, amely az osztrák szecesszió legfontosabb folyóiratának adott nevet: Ver Sacrum, vagyis
Szent Tavasz, ami a tavaszáldozat engesztelő rítusára utal: Nagy veszedelem idején azzal
a fogadalommal iparkodtak kiengesztelni az isteneket, hogy egy tavaszi termést (embert,
állatot, növényt egyaránt) nekik ajánlottak föl. E tavasznak ver sacrum volt a neve. A növényeket és az állatokat még abban az évben mutatták be áldozatul, a gyermekeket pedig
körülbelül 20 év múlva utasították ki otthonukból, hogy keressenek maguknak új hazát.
Sok nemzedék hagyta el így szülőföldjét. „És mikor azok, akik a szent tavaszon születtek,
felserdültek, az ifjú sereg – maga is szent tavasz – kivonult régi szülővárosából, idegen
földre, hogy ott új közösséget alapítson, a maga erejéből, a maga céljaival.” (Uo.)

318 Ennek megfelelően az ősök képeinek (imagines maiorum) felállításához fűződő jog
is csak a patríciusokat illette meg, hiszen csak ők rendelkeztek számon tartott ősökkel. Az
imagines – pontosabban: imagines cerees – tulajdonképpen a halottak arcáról vett gipszlenyomatokról viaszból készített álarcok voltak, amelyeket kifestettek és fából készült mellszobrokra helyeztek rá, oly módon, hogy azokról könnyen le lehetett venni. A szobrok
fali fülkében elhelyezett szekrénykékben az átrium falait díszítették, a képek alá az illető
nevét és viselt méltóságát is feljegyezték. Ünnepeken kinyitották a szekrényt és babérlevéllel koszorúzták a képmást. Ha az előkelő patríciuscsaládból meghalt valaki, levették
a mellszobrokról a viaszálarcot és színészek öltötték őket magukra, hogy a temetési menetben, korhű öltözetben, a méltóság jelvényeivel, szekereken menjenek a halottat szállító szekér előtt és ily módon, mintegy a már meghalt ősök mutassák az utat a temetőbe
a halottnak. Minél több volt a szekér, annál ünnepélyesebb volt a temetés, ezért gyakran a
rokon családok őseinek képei is csatlakoztak a menethez. Hogy mennyire nem elhanyagolható szerepet játszott a plebejusok patríciusgyűlöletében az imagines, azt jól mutatja
a plebs szenvedélyes támogatásával consullá választott Marius kifakadása, aki mint úgynevezett homo novus („újnemes”) a patríciusok engesztelhetetlen ellensége volt, és nem kis
szerepet játszott a kései köztársasági Róma polgárháborúiban: „S amikor előttetek vagy
a senatusban szólásra emelkednek, a leghosszabban őseiket magasztalják: kiválóbbaknak
hiszik magukat, ha az ő hőstetteikkel dicsekednek. Pedig fordítva van. Mert minél derekabban éltek amazok, annyival gyalázatosabb emezek tunyasága. És valójában így is van:
az ősök dicsősége mintegy lámpás az utódoknak – sem a jót, sem a rosszat nem hagyja
homályban. Rám nem süt ez a fény, bevallom; de ami sokkal jelesebb, saját tetteimről szólhatok.
Lássátok csak, milyen igazságtalanok ők. Amit mások érdeméből önmaguknak tulajdonítanak, azt
nem hagyják meg nekem a magam érdeméből: persze, mert nem őrzöm ősök képmásait és nemességem
új keletű. (…) Biztosítékul nem mutathatom fel őseim képét, diadalmeneteit, consuli rangját,
de ha kell, mutathatok lándzsákat, zászlót, kitüntetéseket, sebhelyeket a mellemen. Ez
az én arcképcsarnokom, ez a nemesség nem örökségképpen szállt rám, mint a nemesekre,
magam szereztem sok fáradsággal és veszedelemmel. (…) Mindent rájuk hagytak őseik,
amit lehetett: gazdagságot, képmásokat, dicső emléküket; de érdemet nem hagytak, nem is
hagyhattak, mert egyedül ez az, amit nem lehet ajándékba adni vagy kapni.” (C. Sallustius
Crispus: Jugurtha háborúja. In: Összes Művei. Magyar Helikon, 1978. 122–124. p. – Kurcz
Ágnes fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)
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a rómaiak e két származási-vagyoni rendje között, hogy még jóval azután,
hogy a secessio plebisszel a népnek sikerült kivívnia a tribunusi intézmény
(egyfajta népképviselet) bevezetését, a patríciusok és plebejusok közötti háború újra meg újra kitört: „Egyazon időpontban ingerelték fel a consulok
a senatust a tribunusok, s a tribunusok a népet a consulok ellen – írja Livius.
– A consulok kijelentették, hogy a tribunusok őrjöngése most már tűrhetetlen, elérkeztek a végső határig, itthon hevesebb a háborús uszítás, mint
a határokon kívül.”319 Ezután azonban a római történetíró hosszan idézi
a néptribunus Canuleius két szenátus elé terjesztett törvényjavaslatának
védelmében (az egyik a patríciusok és plebejusok közötti vegyes házasság jogát, a másik a plebejusok minden tisztségre, így a consuli tisztségre
való választhatóságának jogát mondta volna ki) a római nép előtt mondott
beszédét, amelyből – minden retorikai egyoldalúsága és túlzása ellenére –
képet alkothatunk, milyen áthidalhatatlan szakadék választotta el egymástól
a plebejus és patrícius Rómát: „Rómaiak, én már azelőtt is megfigyeltem,
mennyire megvetnek benneteket az atyák, mily méltatlannak ítélik, hogy
egy Városban, egyazon falak között laktok velük együtt, de soha ennyire,
mint most, amikor ily eszeveszetten támadják törvényjavaslatainkat. Pedig
mi azokban csak arra intjük őket, hogy polgártársak vagyunk, s ha nincs
is akkora vagyonunk, mint nekik, egyazon hazában élünk. (…) Vajon, ha
megadják a római népnek a szabad választás jogát, hogy arra bízza a consuli
tisztséget, akire akarja, és nem vitatják el a plebeius jogát e legfőbb tisztség
megszerzéséhez, ha méltó ily magas méltóságra, a Város képtelen lesz biztosítani fennmaradását? Egyébként, hogy egy plebeius is lehessen consul,
azt jelenti-e, mint ha azt mondanánk, hogy egy rabszolgát vagy felszabadított rabszolgát válasszunk consullá? Érzékelitek-e kellőképpen, mekkora
megvetés övezi élteteket? Elvennék tőletek még a napfényt is, ha tehetnék;
görbe szemmel nézik, hogy lélegeztek, beszélni tudtok, és emberi formátok
van. sőt istenemre, szentségtörésnek tekintik, hogy egy plebeius consul
lehessen. (…) Maga az, hogy az atyák a plebeiusokkal ne házasodjanak,
nem a decemvirek utolsó néhány évének törvényei közül való, mely az
államnak a legnagyobb hátrányt, a népnek a legnagyobb jogtalanságot jelenti? Van-e nagyobb és szégyenletesebb gyalázat, mint hogy a lakosság egy
részét fertőzöttek módjára méltatlannak ítélik a házasságra? Mi más volna

ez, ha nem annyi, mint száműzetést, teljes elkülönítést eltűrni egyazon
falak között? (…) Senki plebeius nem tesz erőszakot patricius hajadonon:
az ilyesmi a patriciusok gyönyörűsége; senki nem kényszerít rá senkit, hogy
akarata ellenére házassági szerződést kössön. Hanem aztán törvényesen
megtiltani és megszüntetni a házasságkötést a patriciusok és a nép között,
ez végül is megszégyenítő a népre nézve. Miért nem hoztok olyan törvényt,
hogy gazdag a szegénnyel ne házasodjék? Mindig személyes elhatározás
dolga volt, hogy ki-ki megválassza a házat, ahová házassága után mint feleség belép, vagy amelyikből, ha férfi, feleséget visz magának, de ti ezt most
a legdölyfösebb törvény bilincseibe veritek, és kettéosztva a polgárok közösségét,
egy államból kettőt csináltok. (…) Mi a veletek való házasodástól nem várunk
egyebet, csak hogy emberszámba vegyetek, római polgároknak tekintsetek
bennünket, nektek pedig, hacsak nem akartok továbbra is megalázni, megszégyeníteni bennünket, nincs miért ellenszegülnötök.”320
Ez a patríciusok és plebejusok közötti egyre fokozódó ellentét robbant
ki legélesebben – és a római politikum egész sajátos, a görögtől elütő természetét meghatározó következményekkel – a plebs Rómából való nevezetes
kivonulásában és vezetett végül is egyfajta szerződéses kiegyezéshez, szövetséghez a „két Róma” között – mindenekelőtt a nép érdekeit politikailag
képviselő tribunusi intézmény felállításával, bár a kettősség ezzel korántsem
szünt meg teljesen és az ellentétek – ha más politikai keretben is – újra
meg újra fellángoltak.321 A plebs kivonulásának logikája az volt, hogy ha

319 Livius: A római nép története a város alapításától. IV. könyv, 3–4. Első kötet, Európa
Könyvkiadó, 1982. 298. p. (Kiss Ferencné fordítása).

320 I. m. 298–302. p.
321 Hogy a kivonulást követően felállított néptribunusi érdekképviselet milyen kevéssé
jelentette a római társadalom egységének helyreállását és milyen sokáig jelentett egyfajta
kettős hatalmat, permanens polgárháborút, azt különösen szemléletesen mutatja a külső ellenségtől szorongattatott Rómában végre is a néphez forduló patrícius Quinctius consul
drámai beszéde, amely még a nép tetszését is elnyerte: „A rendek viszálykodása mérgezi
meg ezt a Várost, az atyák és a nép harca egymás ellen, az, hogy mértéktartást nem ismerünk sem
mi (értsd: patríciusok – Sz. Á.) a hatalom, sem ti (értsd: a plebejusok – Sz. Á.) a szabadság
dolgában, s fölbátorították ellenségeinket, hogy ti utáljátok a patricius, mi pedig a plebejus hivatalokat (értsd: egyfelől a senatust, a curiát, másfelől a néptribunusi intézményt – Sz. Á.).
De az istenek szent nevére, végül is mit akartok? Néptribunusokat óhajtottatok: a békesség kedvéért engedtünk. Decemvireket kívántatok: megengedtük, válasszatok. Ráuntatok
a decemvirekre: kényszerítettük őket, hogy mondjanak le hivatalukról. (…) Másodszor is
néptribunusokat akartatok választani: választottatok. Megtettetek consulnak két pártotokon álló embert: habár láttuk, hogy igazságtalanok az atyákkal szemben, mégis a népnek
szánt ajándéknak tekintettük e patricius tisztséget. A tribunusi beavatkozást, a nép fellebbezési jogát, a néphatározatok érvényességének kiterjesztését a patriciusokra s jogainak
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a patriciusokkal nem lehet tárgyalni, ha Rómán belül nem lehetséges elérni
a jogok és törvények egyenlőségét (vagy legalábbis a plebs számára elviselhető létfeltételeket), akkor a plebs hagyja el Rómát és alkosson saját elvei
szerint másik várost, másik Rómát, egyfajta „ellen-Rómát” magának. Ahogyan egy ókori történetíró eleveníti meg a plebs gondolkodását: „Minthogy
a patríciusok egyedül maguk akarják bírni a várost, hadd élvezzék azt saját
kényük-kedvük szerint. Reánk nézve Róma semmi. Nekünk nincsenek
sem tűzhelyeink, sem áldozataink, sem hazánk. Mi csak idegen várost hagynánk el; semmiféle örökös jogú vallás nem köt ehhez a helyhez. Nekünk
minden föld jó; ahol szabadságot találunk, ott lesz a mi hazánk.”322 Így
vonult ki tehát Rómából a plebs, hogy a Szent Hegyen, az ager Romanus
határain kívül telepedjen le.
Plutarkhosz Coriolanus-életrajzában számol be a római köznép – a szegények – kivonulásáról, amelyre azért került sor, mert az eladósodott,
a „zálogolások és árverések” következtében nincstelenné vált, gyakran börtönbe hurcolt köznép fellázadt, amikor a sabinok elleni háborúban való
részvételért cserébe fölajánlott – és senátusi határozattal megerősített ígéret
és consuli kezesség ellenére – nem csökkentették hitelterheiket: „A senatus
rövid idő alatt többször is összeült, de semmi véglegeset nem határozott.
Erre a szegények felbiztatták egymást, elhagyták a várost, és az Anio folyó
mellett a most Szent-hegynek nevezett helyen telepedtek le.323 Nem követ-

tek el erőszakos vagy zendülésszámba menő tetteket; azt hajtogatták csak,
hogy a gazdagok már úgyis régen kiűzték őket a városból. Levegőt, vizet
és sírhelyet Itália bármely részén kaphatnak; ennél többet Rómában sem
remélhetnek, ha ott maradnak, legfeljebb arra számíthatnak, hogy sebek
borítják testüket, és meghalnak, ha a gazdagokért táborba szállnak.”324 A
kivonulás megtette hatását: a senatus riadalmában (főként a sorozható katonai erő megcsappanásától és a városban maradt plebs lázongásától tartva)
a kivonult néphez követeket küldött, akiknek nevében a származása miatt
a plebs szemében is népszerű Menenius Agrippa adta elő elhíresült legitimációs állam-meséjét, amelynek organicista szerv-analógiája később, sőt
azóta is minden – dologtalanságát, gazdagságát, hierarchikusan magasabb
helyzetét, szuverén hatalmát, kiváltságait igazolni kényszerülő – politikai
és gazdasági elit leggyakoribb retorikai eszköze, amivel igazolja, miért is
kell a népnek az ő kiváltságos helyzetét elismernie és fenntartania: azért,
mert különben a „dologtalan” gyomorral együtt indulna sorvadásnak és
pusztulna el a test többi része (a mese tanulságán mit sem változtatott,
hogy később a „parazita” gyomor szerepét a „fej” vette át325): „Az emberi

a törvényes egyenlőség ürügyével való eltiprását elviseltük, s elviseljük ma is. Hanem
vége lesz-e valaha viszályunknak? Lehet-e valaha egy Városunk, lehet-e ez a föld valaha
közös hazánk? (…) Nehezetekre esett az aequusok és a volscusok ellen hadba vonulni:
kapuink előtt a háború. Ha el nem űzzük innen, egyhamar falainkon belül találjuk, s már
kúszik is föl a fellegvárba, a Capitoliumra, és házatokig üldöz benneteket. (…) Szeretném
tetszéseteket megnyerni, polgárok, de sokkal inkább szeretnélek megmenteni benneteket, bárminemű indulattal vélekedtek is rólam a jövőben. A természet rendelése, hogy aki
a sokaság színe előtt a maga ügyében szónokol, azt jobban kedvelik, mint ha csupán a köz
érdekét tartja szem előtt.” (Livius: i.m. III. Könyv, 67–68., Első kötet, 283–285 p.)
322 Dionüszioszt idézi Fustel de Coulanges: Az ókori község. A M. T. Akadémia Könyvkiadó Hivatala, 1883. 442. p.
323 Vö. Livius: i.m. II. Könyv, 32. Első kötet, 142. p.: „Előbb állítólag arra gondoltak,
meggyilkolják a consulokat, hogy föloldozzák magukat az eskü alól; utóbb megtudták,
hogy semmiféle bűncselekmény nem mentesít az eskü erejétől, s így egy Sicinius nevű
ember buzdítására, a consulok parancsát semmibe véve, a nép kivonult a Szent Hegyre.
(…) Ott, vezér nélkül, sánccal-árokkal erődítvén táborukat, nyugodtan várakoztak – csupán élelmiszert vittek magukkal –, és néhány napon át ott tartózkodtak. Sem ők nem
zavartak mást, sem őket nem zavarta senki.”

324 Plutarkhosz: Párhuzamos életrajzok. Első kötet, Magyar Helikon, 1977. 460. p.
(Máthé Elek fordítása).
325 A váltás legjobban alighanem John of Salisbury 12. század elején született politikafilozófiai művében, a Policraticusban követhető nyomon, amelyben az Agrippa legitimációs meséjét IV. Hadrián (Hadrianus) pápa szájába adó VI. Könyv 24. fejezete ezt
a sokatmondó címet viseli: „A hatalom birtokosainak vétkeit el kell viselni, mivel ők a köz üdvének letéteményesei, és mivel ők a javak szétosztói, miként az élőlény testében a gyomor a táplálék
szétosztója”. (John of Salisbury: Policraticus. Atlantisz, 1999. 192. p.) A szerzővel mintegy
társalkodást folytató pápa az ismert tanmesét – miután eljutott végkifejletéig, mikor is
a gyomor ellen forduló, ám táplálék nélkül maradt szervek sorvadásnak indulván a szívhez fordulnak jó tanácsért – ekképpen zárja le: „Sokkal biztonságosabb tehát beszolgáltatni neki
azt, amit szétoszthat, mint ha ő kiürülvén, valamennyi testrész éhezik. S így is történt; a józan
észre hallgatva a gyomrot újra megtöltötték, a testrészek felüdültek, és mindannyiuk békéje helyreállt. Fölmentették tehát a gyomrot, amely, jóllehet falánk és a máséra áhítozik,
azt mégsem magának követeli, hanem másoknak, akik ha ő kiürülne, nem tudnánk megmaradni.” (I. m. 198. p.) A pápai konklúzió azonban már az egész államtest (mint corpus
politicum) síkjára vetíti az ismert szervanalógiát: „Ilyen, testvérem, ha jól megfigyeled,
az államtest is – mondta; a tisztviselő, jóllehet sokat követel, azt nem annyira önmaga,
mint inkább mások számára halmozza föl. Mert ha üres volna, nem lenne semmi, amit
a tagokkal megoszthatna. Quintus Serenus szerint ugyanis a gyomornak ugyanaz a tisztsége a testben, mint a fejedelemnek az államban.” (Uo.) A következő fejezetben azonban
a fejedelem – ahogyan az sokkal illőbb is a keresztény uralkodóhoz mint ”az istenség
egyfajta képmásához” – már nem a gyomor, hanem a fej szerepét játssza a politikai testben:
„a fej sérülése az összes testrészre visszahat, és bármely testrész jogtalanul kapott sebe
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test tagjai – szólt – fellázadtak a gyomor ellen, és azzal vádolták, hogy csak
ül tétlenül, minden hasznos munka nélkül a testben, míg a többi testrész
kénytelen örökös munkával agyonfárasztani magát, hogy étvágyát kielégítse. A gyomor erre kinevette együgyűségüket, hogy nem értik meg: igaz,
minden táplálékot ő fogad magába, de visszajuttatja hozzájuk, és szétosztja
közöttük. »Ez a viszony köztetek és a senatus között is, polgárok – fejezte
be beszédét –, mert az ott folytatott tanácskozások és megtárgyalt határozatok minden hasznot és előnyt hozzátok juttatnak el, és köztetek osztanak
szét.«”326A mese, amelyet Livius még ennél is részletesebben idéz fel,327

bizonyára jól hangzott. A kivonulást követő megegyezés és szerződéskötés
a két osztály vagy kaszt között persze nem a mese tanulságának belátásából, hanem abból a felismerésből következett, hogy valóban szükségük van
egymásra és a szétválással – már ha ez egyáltalán kivihető lett volna – külön-külön többet veszthetnek, mint amit nyerhetnek az együttmaradással
és szövetkezéssel. Az a belátás, hogy a másikat, az idegent, az ellenfelet
nem megsemmisíteni, kirekeszteni kell, hanem szerződéssel és szövetséggel
magunkhoz csatolni – Hannah Arendt szerint – az új és sajátosan római
politikum alapja, egyben az európai politikai tradíció alapja is lett: „éppen ott
keletkezett politika, ahol a görögöknél a határaiba ütközött: nevezetesen nem
az egy város egyenrangú polgárai közötti szférában, hanem az egymás számára idegen és egymással egyenlőtlenül szemben álló népek között, akiket először
a harc hozott össze”.328 Ez nem csupán a külső háborúk teljesen új lezárási
módját, a legyőzött ellenséggel kötött szerződés és partneri viszony révén
új politikai szféra létrehozását jelentette,329 hanem a belső konfliktusok teljes új lezárási módját is, amely az egyik oldalon a Római Birodalom elképesztő gyorsaságú expanziójának és tartósságának,330 a másik oldalon pedig
a populus Romanus megszületésének az alapja lett. Arendt éppen a secessio
plebis után lezajló belpolitikai szerződéskötést hozza fel annak legjellemzőbb példájaként, hogy – a törvényhozói tevékenységet a tulajdonképpeni

a fej sérüléséhez vezet. Egyébiránt a fej vagy a testrészek összessége ellen minden cselszövés igen súlyos bűn, és közel áll a szentségtöréshez, mert miként ez Istent, úgy az a
fejedelmet támadja, akiről köztudott, hogy az istenség egyfajta földi képmása.” (i.m. 200
p.) A fejanalógia a későbbiekben különösen a középkor királyságot szakralizáló politikai-teológiai elméleteiben, még később pedig az abszolút monarchia legitimációs ideológiáiban fut be szép karriert. Lásd erről bővebben a politikai test eredetileg teológiában
gyökerező (corpus mysticum politicum, corpus Christi mysticum) fogalmának eredetét
és fokozatos szekularizálódását vizsgáló E. H. Kantorowicz híres történeti művét: Two
King’s Two Bodies. A Study in Medieval Political Theology. Princeton, 1957. Lásd továbbá
Sashalmi Endrének a Kantorowicz koncepcióját az abszolút monarchia legitimációs ideológiáira alkalmazó tanulmányát: Sashalmi Endre: politikai teológia és az abszolút monarchia kora újkori elmélete. In: Hatalom, legitimáció, ideológia. Szerk. Gedő Éva és Horváth
Emőke.L’Harmattan, Budapest, 2007. 154–160 p. Sashalmi többek között I. Jakab skótangol király Szabad Monarchiák Igaz Törvénye című 1598-as írását idézi a fej és a többi
testrész viszonyának abszolutista felfogásának megvilágítására: „a Királynak Alattvalóival
szembeni tényleges tiszte nagyon jól megegyezik a főnek a testhez és annak minden tagjához való viszonyával: Mert a fejből, mint az ítélet székhelyéből származik a vezetés gondoskodása és előrelátása, és a testre vagy bármely részére leselkedő minden veszély elhárítása. (…) Abban az esetben, ha bármelyik tag betegségnek van kitéve, neki kötelessége,
hogy törődjék vele és orvoslásáról gondoskodjék, amennyiben gyógyítható; vagy akár le
is vágni azokat, nehogy a többire is átterjedjen: ugyanígy van a Fejedelem és népe között
is. (…) Könnyen megeshet, hogy a fő arra kényszerül, hogy levágjon egy-egy megromlott
tagot (…), ezzel megőrizve a test egységét: de hogy milyen állapotba kerül a test, ha a főt
bármilyen gyengesége miatt levágják, az olvasó ítéletére bízom.” (I. m. 154–155. p.)
326 I.m. 460. p.
327 Livius előadásában „a származásánál fogva a népnek eleve kedves” Agrippa meséje így
hangzik: „Valamikor réges-régen, amikor az ember teste még, nem úgy, mint manapság,
nem forrott eggyé, hanem valamennyi testrésznek megvolt a maga saját véleménye, a maga
szava, méltatlankodni kezdett valahány, hogy övé a gond, a munka és a fáradság, amivel
mindent megszerez a gyomornak, az pedig ott középen mit sem tesz, csak élvezi a gyönyörűségeket, amiket a többi nyújt neki. Összeesküdtek hát, hogy a kéz nem viszi az ételt a
szájhoz, a száj nem fogadja el, amit adnak neki, a fogak pedig nem rágják meg. Haragjukban
éhséggel akarván megzabolázni a gyomrot, azzal együtt az egész testet teljes sorvadásra juttatták a tagok. Ekkor értették csak meg, hogy a gyomor sem jelentéktelen szolgálatot teljesít,

és legalább annyira táplálja a többi tagot, mint amennyire őt táplálják, visszaadván a test
valamennyi részének azt, amiből élünk, erősödünk, és egyaránt osztja el az ereken keresztül
a megemésztett étel termékét, a vért.” (i.m. II. Könyv, 32., 141–143. p.)
328 Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok. Gond Kiadó – Palatinus Kiadó, 2002. 130. p.
(Mesés Péter fordítása)
329 A rómaiak – írja Arendt – „a harc befejezése után nem vonultak vissza magukba,
dicsőségükkel a városuk falai közé, hanem valami új dologra, új politikai szférára tettek szert, amelyet a szerződéssel biztosítottak, s amellyel a tegnapi ellenségek a holnapi
szövetséges partnerré váltak. Politikailag szólva a szerződés, amely két népet köt össze,
új világot hoz létre közöttük, pontosabban garantálja az új, immár közös világuk fennmaradását, amely akkor keletkezett, amikor a harcban találkoztak, s a cselekvésben és
szenvedésben valami azonost hoztak létre.” (Uo.)
330 Arendt Vergiliust idézi, aki a latinokat, akikhez Aeneas megkérkezik, olyan népként
mutatja be, amelynél „a törvény egyáltalán csak azért születik meg, mert szerződést kell kötni
az őslakosok és a jövevények között. E szerződésen alapszik Róma, s ha Róma hivatása »az
egész Földkerekséget törvényeknek alávetni« (IV. 231), akkor ez nem jelent mást, mint az
egész Földkerekséget a szerződések rendszerébe beilleszteni, amire egyedül ez a nép volt képest, mert saját történelmi egzisztenciáját szerződésből vezette le.” (I.n. 136 p. – Kiemelés – Sz.Á.)
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politikától elválasztó görögökkel szemben331 – a rómaiak a törvényalkotói
tevékenységet, vagyis az embereket összekötő törvények létrehozását teljességgel a politikumhoz, a politikum középpontjában álló beszédhez és válaszbeszédhez kötötték: „a római tizenkét-táblás törvények, részleteikben
bármennyire görög példák nyomán születtek is, nem egyetlen férfiú művei
voltak, hanem létrejöttükhoz két, egymással szembenálló párt, a patríciusok és a
plebejusok, a teljes nép jóváhagyása – ama bizonyos consensus omnium, amelynek
a római történetírás a törvények tárgyalásánál minden »egyedülálló szerepet« (Altheim) tulajdonított – szükségeltetett. A törvény szerződés jellege szempontjából döntő, hogy ezen alaptörvény, amelyhez a római nép, a
populus Romanus tényleges születése visszavezethető, nem arról szól, hogy
az egymással szemben álló feleket egyesítse, hogy a patríciusok és plebejusok
közötti különbségeket mintegy megszüntesse. Ellenkezőleg: a patríciusok és
a plebejusok közötti házasságkötés – később visszavont –tilalma a korábbinál jobban hangsúlyozta különállásukat. Csak éppen az ellenséges viszonyt
szüntette meg, de a szabályozás római értelmében véve specifikusan törvényi
jellege abban rejlett, hogy immár szerződés, örök kötődés fűzte össze a patríciusokat
és a plebejusokat. A res publica, azaz a közügy, ami e szerződésből jött létre, s amiből
a Római Köztársaság keletkezett, az egykor ellenséges pártok között fennálló köztes
térben lelte meg a helyét.”332 De épp a politikum e sajátosan római – a politikai
közösséget a szerződésből eredeztető – fölfogása képezi az egész európai
politikai fejlődés, közelebbről pedig a modern demokrácia alapját is. Amíg
ez a kölcsönös elismerésen alapuló szerződés az ellenérdekű, egymással
szemben ellenségesen, sőt háborúsan viselkedő nagy társadalmi-politikai
tömbök között egy társadalomban meg nem születik, addig – a törvények
összefűző köteléke híján – egységes politikai közösség sem születhet meg,
e nélkül pedig semmiféle demokrácia nem lehetséges.

Részvétel és engedetlenség

331 A „görög fölfogás szerint a törvényhozó tevékenysége oly gyökeresen különvált a
tulajdonképpeni politikai tevékenységtől és a polgárok poliszon belüli ténykedéseitől,
hogy a törvényhozónak még a város polgárának sem kellett lennie, s egy kívülállót is
megbízhattak ezen ügyek intézésével – mint egy szobrászt vagy építészt, akinél ugyancsak megrendelhették azt, amire a városnak szüksége volt”. (I. m. 131. p.) „A törvény,
görög értelemben, nem megbeszélés, nem is szerződés, egyáltalán nem az emberek között jön létre
beszéd és válaszbeszéd, cselekedet és viszontcselekedet eredményeként, s ezért maga nem olyasmi, ami
tulajdonképpen a politikai szférába tartoznék, hanem lényegében egy törvényhozó ötlötte ki,
fenn kell állnia, s csak azután juthatunk el a tulajdonképpenni politikumhoz.” (I. m. 133.
p. – Kiemelés – Sz. Á.)
332 I. m. 132. p.
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A demokráciában nem kötelező részt venni. Még a részvételi demokráciában
sem. Nem beszélve arról, hogy a rész-nem-vétel mint a részvétel tiltakozást
kifejező megtagadása olykor a legaktívabb részvétellel egyenlő. Gondoljunk
például a már említett polgári engedetlenségre – az állam által az állampolgárra rótt kötelezettségekből való kivonulásra –, amely ha tömeges jelleget
ritkán öltött, olykor fölért egy „vértelen forradalommal”!333 Mindenkinek
333 Az állammal szembeni polgári engedetlenséget bizonyos esetekben, bizonyos típusú (például a korrupt, igazságtalan, elnyomó) államokkal szemben egyenesen erkölcsi
kötelezettségnek tekintő Henry David Thoreau, aki maga – a szó szinte rousseau-i vagy
remetei értelmében – a társadalomból is kivonult (egy Walden-tó melletti erdő szélén
tákolt kunyhóban élt és írta műveit) fentebb már idézett írásában az ilyen kivonulást
valóban „vértelen forradalomnak” nevezi. Valóban forradalom ez, mert amilyen egyszerű
maga a cselekvés, olyan radikális: „Ha az adószedő vagy bármely közhivatalnok megkérdi
tőlem – mint ahogy az egyik megkérdezte –, »mitévő legyek«, erre azt felelem, »ha tényleg
tenni akar valamit, mondjon le az állásáról«. Ha az alattvaló megtagadja az engedelmességet, s a közhivatalnok leköszön állásáról, a forradalom megvalósult.” (i.m. 24. – Kiemelés – Sz.
.Á.) Különösen a diktatorikus rendszerekben erősödhet fel a politikai részvételnek ez az
erkölcsi fogantatású negatív módja, mint a rendszer fenntartásában és működtetésében
való rész-nem-vétel. Alapvetô az erkölcsi kérdés, hol húzódik a bűnösség és cinkosság
határa, hol válik az egyén jelenléte, munkája, szerepvállalása a rendszert támogató, igazoló együttműködéssé (kollaborációvá), azaz politikai részvétellé, annak ellenére, hogy
tevékenysége nem politikai. Ennek megítélésében természetesen óriási különbség mutatkozik azok között, akik a rendszert „abszolút bűnösnek” tekintve radikálisan szakítottak
vele és kivonultak belőle (konszolidált diktatúrákban ez mindig a parányi kisebbség), és
azok között, akik ilyen-olyan alkuk árán vagy kompromisszumok megkötésével benne
maradtak, még ha nem vettek is részt a politikai hatalom diktatorikus gyakorlásában
(konszolidált diktatúrákban ez mindig az óriási többség). A magyar olvasónak természetesen nem kell a messzi múltba visszetekintenie példákért, elég, ha a Kádár-korszakban
a többé-kevésbé a rendszerbe integrálódott magyar társadalom (a korabeli establishmentre) és az establishmentből kivonuló, kimondva vagy kimondatlanul „vértelen forradalmat” hirdető parányi „demokratikus ellenzék” kontroverziájára gondol. Thoreau nem
valamely diktatórikus rendszerrel, hanem a konkrétan immorális kormányzattal szemben
fogalmazza meg az engedetlenség erkölcsi imperatívuszát, amely ugyan nem írja elő a hatalom elleni aktív küzdelmet minden polgár számára, előírja azonban a hatalommal való
együttműködéstől való tartózkodást, a kivonulást: „Az embernek természetesen nem kötelessége, hogy a rossz – bármilyen irtózatos legyen is az – kiirtásának szentelje magát; lehet
más, tisztességes foglalatossága is, ami leköti; de az mindenképpen kötelessége, hogy a rosszért
ne vállalja a felelősséget, s ha már egyébként nem foglalkozik vele, legalábbis ne segítse elő.” (i.m. 16.
p. – Kiemelés – Sz. Á.) Már csak az a kérdés, ki mit tekint „rossznak”? Csak Thoreau számára nem kérdés ez, mivel legjobb kormányzatnak azt tekinti, amely a legkevésbé vagy
egyáltalán nem kormányoz, tehát minden államot, minden elidegenült politikai hatalmat
úgyszólván eleve rossznak tekint, a „jót” pedig – ugyanezen okból – szintén nem szűken
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szabadságában áll kivonulni és nem kivonulni valamiből vagy valahonnan;
kilépni pártból, kormányból, koalícióból, választási blokkból, választói táborból vagy maradni ott, ahol van, ha pedig marad: tiltakozni vagy nem
tiltakozni valami ellen; részt venni a választási versengésben és nem venni
részt benne, elmenni szavazni és nem menni el. Persze, ami szabadságában
áll valakinek, nem mindig áll módjában vagy érdekében is.
Ha az állam – „rossz hely”, a „szolgaság földje” (a fentebb idézett nagy
amerikai „engedetlen” Henry David Thoreau korában a szó szoros értelmében az: a „rabszolgaság földje” ugyanis), ahonnan az igazságot és az
emberi méltóságot feladni nem akaró polgárnak ki kell vonulnia, akkor
a legközelebbi „jó hely”, ahová – természetesen a saját semmibe vételét megtorló állam legaktívabb közreműködésével – kivonulhat – paradox módon –
a börtön: „Egy olyan kormány uralma alatt, amely bárkit is igazságtalanul
bebörtönöz, az igaz embernek börtönben a helye. Manapság a megfelelő hely, az egyetlen hely, amelyről Massachusetts a szabadabb és kevésbé
csüggedt lelkületű polgárai számára gondoskodott, a börtön. Az állam saját
maga rekeszti, zárja ki őket a területéről, miután ők elvi okokból már kirekesztették magukat.”334 A kivonulás értelme ez esetben persze nem új hely
alapítása, és nem is pusztán erkölcsi, hanem kifejezetten politikai tiltakozás és nyomásgyakorlás: az állam rákényszerítése arra, hogy más politikát
folytasson és megváltozzon viszonya polgáraihoz: a börtönben ugyanis,
„ezen az elkülönített, de szabadabb és tiszteletreméltóbb területen, ahová
az állam azokat rakja, akik nem vele, hanem ellene vannak”,335 erősebbé válik
az igazság, megnő a szabad és becsületes ember véleményének ereje, mivel teljes lényét veti latba az igazságért: „ha teljes súlyával opponál, akkor
ellenállhatatlan. Ha az állam az elé az alternatíva elé kerül, hogy minden
igaz embert börtönben tartson, vagy hogy abbahagyja a háborút, és megszüntesse a rabszolgaságot, nem fog habozni, melyiket válassza. Ha ezer
ember nem fizetné ki az ez évi adóját, ez nem lenne olyan erőszakos és

véres cselekedet, mint ha kifizeti, s ezzel lehetővé teszi az államnak, hogy
erőszakosságot kövessen el, és ártatlan vért ontson.”336
Nos, a magyar állampolgárok nem a „szolgaság földjén” élnek és a polgári engedetlenségnek ezt a szélsőséges formáját is csak a szélsőségesek
választják. Engedetlenségük leggyakrabban abban nyilvánul meg, hogy nem
mennek el szavazni. A magyar állampolgárok első tömeges távolmaradására
az urnáktól 2004-ben az európai parlamenti választáson került sor. Kinek
vagy minek szólt ez a távolmaradás és mit jelentett: tiltakozást az uniós csatlakozás ellen, amelyet egy másik népszavazás jóváhagyott és a társadalom
– visszafogottan bár – utóbb megünnepelt? Avagy inkább tiltakozást a saját
belháborúival elfoglalt politikai osztály egésze, ezen belül pedig különösen
a balliberális koalíciós kormány tehetetlenkedése ellen?
Ahhoz képest, hogy uniós parlamenti választáson a frissen csatlakozott
Magyarország választópolgárai első ízben vehettek részt, a részvételi arány
olyan alacsony volt (a választásokra jogosultaknak alig több mint fele élt
szavazati jogával), hogy okkal merülhetett fel a kérdés: milyen arányban,
milyen mértékben veszik ki részüket a demokrácia gyakorlásából a Magyar Köztársaság állampolgárai? Kiveszik-e egyáltalán? Mármint azt a részt,
amely őket, mint a politikai közösség (a démosz) egyenjogú tagjait, megilleti. Miért nem érdekli őket saját politikai „örökrészük”? Talán csak nem
azért, mert nem tudnak hozzáférni? Mert a késő modern tömegdemokrácia
úgy működik, hogy a választópolgár négyévente legfeljebb áldását adhatja
a politikai osztály egyik vagy másik oligarchikus csoportjának hatalmára, de
a közös ügyek intézésében már jobbára csak negatívan – a hatalom szentesítésére szorítkozó politikai részvétel megtagadásával, munkabeszüntetéssel,
polgári engedetlenségi akciókkal – vehet részt. A hatalom döntéshozó szférája és a társadalom érdektagoltsága szerint szétváló, gyakran ellenérdekű,
nagy társadami csoportok között tátongó űr – a megfelelő politikai áttételek
vagy közvetítések kidolgozatlansága vagy formális jellege – következtében
a választópolgár a kormányzati és ellenzéki politikát is csak negatívan befolyásolhatja (leggyakrabban annak fenyegető célzatú kilátásba helyezésével,
hogy ha „ez így megy tovább”, akkor ki fog vonulni az adott párt/pártok
választói bázisából, nem megy el szavazni, másra fog szavazni, a szélsőségesekre fog szavazni stb. stb.).
Nem arról van szó tehát, hogy a választópolgárt nem érdekli a „köz

politikai, hanem erkölcsi értelemben fogja föl. (A „közjó” fogalma politikailag mindig
vitatható, és demokratikus társadalomban annak is kell maradnia, ezen túlmenően az
egymással szemben álló politikai oldalak hatalmi érdeküktől függően fogják ugyanazt
a kormányzati intézkedést, ellenzéki lépést, általános politikai irányvonalat stb. a „közjó
diadalaként” ünnepelni és a „közjó elárulásaként” megbélyegezni.)  
334 Henry David Thoreau: A polgári engedetlenség iránti kötelességről. Európa Könyvkiadó,
1990. 22–23. p.
335 I. m. 23. p.

336

Uo.

452

453

A kékek és zöldek

Magyarok kivonulása

java”, hanem arról, hogy az adott politikai szerkezetben nem ismerheti fel
a „közjóban” legsajátabb javát, hogy a „közjót” a „köz javát” kisajátító politikai osztály „magánjavával” azonosítja, és ezzel szemben „saját javát” csak
negatívan tudja megfogalmazni és képviselni: részvétel helyett a részvétel
megvonásával, a politikai folyamatokból való kihátrálással, esetleg a politikából magából való kivonulással. Ezért gondolják úgy a formális politikai közösség tagjai – méghozzá tömegesen –, hogy választói részvételük a „közjót”
a legcsekélyebb mértékben sem mozdíthatja elő: rajtuk semmi sem múlik.
Ezért látják úgy olyan sokan – politikai szempontból érdektelen: helyesen
látják-e, avagy tévednek, mert ha egyszer így látják, akkor ez nem ismeretelméleti kérdés, hanem kőkemény politikai realitás –, hogy a politikai-hatalmi
csatározások tétje egyáltalán nem a „közjó”, a „közérdek”, hanem a politikai
osztály klánjainak java és hatalmi érdeke, pártok és klientúráik magánérdeke, oligarchikus struktúrák különérdeke, a választások kimenetele pedig az
állampolgárok életére vajmi csekély hatással van: édesmindegy, melyik párt
győz, ki kormányoz. A kérdés – ismétlem – nem az, igaz-e ez a vélekedés
vagy sem, hanem az, hogy akár igaz, akár nem, miért nem akarnak érvényt
szerezni vélekedésük igazának a képviseleti demokráciában lehetséges utakon és módokon olyan sokan? Csakugyan alkalmatlanok lennének ezek
a közvetítések arra, hogy általuk a „közjó”337 megvalósulását előmozdítsák
és a társadalmi csoportok eltérő érdekeit összehangolják? Mi az akadálya
annak, hogy a magyar választópolgár felismerje az összefüggést legsajátabb
egyéni érdekei és a közérdek között? De hisz eleve nem is mindig érdekeit

követve választ pártok és politikusok között, hanem gyakran világnézetivagy értékvonzalmak alapján, kulturális-habituális rokonszenveit-ellenszenveit követve, avagy esztétikai ízlése szerint a sztárolt politikai vezérek
– „jóarcú” és „rosszarcú”, „megnyerő” és „taszító”, „szép” és „csúnya” –
képei között. Akkor hát mégis miért „veszik le kezüket” oly sokan utálattól
megrázkódva vagy kiábrándultan a politikáról? Miért irtóznak az önálló
politikai fellépéstől, avagy miért tartják azt – irdatlan pénzösszegek és szerteágazó kapcsolatok híján – eleve reménytelennek? Miért olyan halavány és
satnya a magyar civil társadalom? (Olyannyira, hogy még civilszervezetek
is felülről, pártok varázspálcájának intésére vagy vezényszavára állnak elő,
és politikai szükség szerint fúvódnak fel a médiában és lappadnak össze
hirtelen, ha már nincs szükség rájuk, ha elvesztették egy párt számára mobilizáló szerepüket, demonstrációs és vagy reprezentációs értéküket.) Hosszú
történet ez és más fejezetekben e társadalmi passzivitás általános és különös
okairól esett már és esik még szó.
A vizsgált esetben azonban talán mégsem a magyar társadalom általános
passzivitásának kifejeződését kell látnunk. Az európai parlamenti választásból
való tömeges kivonulás talán mégsem pusztán az érdektelenség vagy az uniós
csatlakozásból való hamari kiábrándulás tünete volt 2004-ben, s ekként nem
is a világnak, hanem a magyar politikai osztálynak, a parlamenti pártoknak,
különösen pedig a kormányzatnak szólt, így hát tiltakozásként kell felfognunk,
ami viszont – az elégedetlenség kifejezésre juttatásával – éppenhogy a társadalom politikába való visszatérésének, aktivizálódásának a jele volt.
A szóban forgó választásból való kivonulás csak akkor tekinthető tiltakozásnak, ha túlmutat a pillanatnyi helyzeten, ha a kivonuló nem egyszerűen
hátat fordít ennek vagy annak a politikának, ennek vagy annak a kormányzatnak, ennek vagy annak a pártnak, hogy helyette mást (más pártot, más
politikai terméket) válasszon, hanem – éppen ellenkezőleg – kivonulásával
akar beleszólni a politikába: ezzel próbálja kikényszeríteni a szerinte vagy
számára kívánatos változást, megállítani – ha ez még lehetséges – egyes
pártok vagy az egész politikai osztály teljesítményének további romlását,
elsősorban persze abban a politikai táborban, amelyet választóként, szimpatizánsként, aktivistaként (olykor persze csak jobb híján vagy a politikai ellenféllel szemben érzett viszolygásból és félelemből) sajátjának tekint, amely
iránt – érdek-, eszmei, vagy akár ízlésbeli alapon – nagyobb rokonszenvet
táplál, amelyet meggyőzőbbnek talál, támogat, vagy legalább kevésbé rühell,
mint a vele szemben megjelenő politikai erőt.

337 Tisztában vagyok vele, hogy a „közjó” fogalma körül soha nem volt és nincs konszenzus. Már a múlt század derekán elvesztette evidenciáját, a rá való hivatkozás pedig
elvesztette hitelét, hiszen minden rossz politika és minden etatizmus (a diktatórikus etatizmusokkal az élen) a „közjó”, a „közérdek” ideológiájával „takarózott”, úgyhogy a „jó
társadalom” vezérlő eszméjéből hovatovább alig maradt több egy hervadt politikai szóvirágnál. Ez azonban mit sem változtat azon, hogy a „közjó” a modern társadalmakban a
kérdések kérdése és hogy ténylegesen minden politikai szembenállás, küzdelem, meghasonlás így vagy úgy a közjó értelmezése, illetve a közjó politikai érvényesítése körül forog
(melyik politikai oldal, mit tekint az egész állampolgári közösség, az egész társadalom
közös javának, közérdeknek?) A „közjó” szerteágazó problematikájáról szóló könyvtárnyi
irodalomból lásd az egyik legtömörebb összefoglalást: Walter Lippmann: A közjó filozófiája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1992. 101–126. p. Lásd továbbá a közjó „kommunitárius”
(közösségelvű!) felfogásáról Alasdaire MacIntyre: Az erény nyomában. Erkölcselméleti
tanulmány. Osiris, 1999.; Uő: A politika, a filozófia és a közjó; A közjó politikai és szociális
struktúrái. In: Közösségelvű politikai filozófiák. Szerk. Horkay Hörcher Ferenc. Századvég,
2002. 73–112. p.
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Részt venni vagy nem venni részt? – ez itt a kérdés. De miért venni részt
bármiben is? Mi célból? Nyilván, hogy érdekeink vagy értékeink szerint
befolyásolhassuk a parlament összetételét, a hatalomra törő pártok programját, a törvényhozást, a kormányzás módját, a politikai vezetők döntéseit, amelyek közvetve vagy közvetlenül, kisebb vagy nagyobb mértékben,
rövidebb vagy hosszabb távon életkörülményeinket, életlehetőségeinket,
gyakran mindennapi életünk minőségét is mélyrehatóan befolyásolhatják:
ronthatják és javíthatják is valamelyest. Ha érdekeltségünket felismerve úgy
döntünk, élünk jogainkkal, kivesszük részünket a demokráciából, újabb kérdés merül fel: miként juthatunk részünkhöz hozzá? Hiszen ennek korántsem egyetlen útja vagy módja a választásokon való részvétel, a népszavazás,
a pártok listáira és jelöltjeire leadott szavazat. sőt a képviseleten alapuló par
lamentáris rendszerben gyakran ez tűnik a részvétel legkevésbé hatékony,
legilluzórikusabb módjának, amely mintha csak arra volna jó, hogy legitimálja a politikai és gazdasági elit eleve adott és megváltoztathatatlan uralmát,
arra már korántsem, hogy biztosítsa a választók hathatós befolyását a politikai folyamatokra és tényleges ellenőrzését az uralmi elit döntései fölött.
Megtagadni a részvételt valamiben – végső soron engedetlenség. Az
engedetlenség skálája – mint arról fentebb már volt szó – nagyon széles: az
engedetlen polgártól a polgári engedetlenségi mozgalmakig, az adófizetés
és a katonai szolgálat megtagadásától a hatalommal vagy hatósággal való
együttműködés demonstratív megtagadásán át, valaminek – intézménynek,
terméknek, országnak, személynek – a bojkottálásáig, utak és hidak blokádjáig, üzemek okkupációjáig, közintézmények dolgozóinak munkabeszüntetéséig. Mert polgári engedetlenségről csak az állammal szemben lehet értelmesen beszélni. De a polgár mint vásárló, mint fogyasztó – egyénileg vagy
szervezetten – engedetlenséget tanúsíthat a piacon is. Megvonhatja bizalmát
egy terméktől, egy cégtől, megtagadhatja a vásárlást (például egy áru vagy
szolgáltatás minőségének folyamatos romlása esetén, vagy mert megunta,
talált helyette jobbat stb.). Újabban például sokan azért vonulnak ki egy
termék fogyasztásából, mert ráébrednek (vagy a fogyasztóvédelmi aktivisták
ráébresztik őket, esetleg az ellenérdekű cég fogyasztóvédelmi aktivistának
öltözött ügynökei vagy az „egészségiparban” érdekelt cégek reklámjai elhitetik velük), hogy a termék egészségükre ártalmas adalékanyagokat, ilyenolyan mérgeket, vegyszereket tartalmaz.
A választási rész-nem-vétel ugyanakkor kétségkívül kivonulást is jelenthet: kivonulást a politikából mint olyanból és kivonulást egy politikai

szervezetből vagy annak támogatói köréből, választói bázisából. Általános
szabály – mint azt Albert O. Hirschman Kivonulás, tiltakozás, hűség című, már
többször idézett művében megfogalmazza –, hogy minél akadálytalanabbul,
minél kisebb érzelmi vagy egzisztenciális kockázattal lehet valahonnan vagy
valamiből kivonulni, minél kevésbé vagyunk valamilyen értelemben foglyai egy szervezetnek, egy terméknek, egy szolgáltatásnak, egy helyzetnek,
annál jobban csökkenhet az adott területen vagy szervezetben a tiltakozó
potenciál. Ebből a szempontból az európai parlamenti képviselő-választás
Magyarországon, amely – ahogyan szelídebb vagy ugyanilyen kiélezett formában másutt is – kormányzat és ellenzék erőpróbája is volt, különösen
érdekes képet mutat.
A tiltakozás különféle formáit rendszerint a hűséges fogyasztók választják a piacon (a politikai piacon is), míg a kivonulást azok, akiket semmiféle
– érzelmi vagy világnézeti eredetű hűségből, esetleg megszokásból fakadó lojalitás nem fűz az adott termékhez, teljesítményhez, szervezethez,
személyekhez. Ugyanezért, mindazokban a helyzetekben és mindazokban a szervezetekben, amelyekben a kivonulás korlátozott, mert komoly
egzisztenciális vagy érzelmi kockázata van, mert nincs hová kivonulni
(a szervezetnek vagy vállalkozásnak monopóliuma van az adott szférában
vagy politikai oldalon), netán mert a kivonulás érzelmi, erkölcsi, politikai
szankciókat – kiközösítést, zaklatást, üldözést, leváltást, elbocsátást – von
maga után („kivonulásod – megfutamodás: az ellenséget erősíted vele, aki
kivonul – áruló, kést döf a párt hátába” stb.), ott szükségképp felerősödik
a tiltakozás.

A demokrácia „részvényesei”
A demokráciában mindenkinek része van. A demokrácia részvényesei maguk az állampolgárok. Mért nem szavaznak hát a „politikai részvényesek”
nagygyűlésén, ha azt nagy ritkán összehívják, s ahol leginkább van alkalmuk
és módjuk befolyásolni az államüzem irányítását, leváltani addigi vezetését
vagy megváltoztatni összetételét, módosítani stratégiáját? Hogyan lehetséges, hogy saját köztársaságuk – e különös „részvénytársaság” – sorsa hidegen
hagyja a „részvényesek” – a választásra jogosult állampolgárok – többségét?
Miért vélik, hiszik annyian, hogy személyes sorsuk, közösségi és egyéni boldogulásuk szempontjából közömbös, melyik politikai erő kerül hatalomra,
kik fogják képviselni őket, kik hozzák meg az élet legkülönfélébb területeit
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érintő – szabályozó, korlátozó vagy korlátokat lebontó – döntéseket a választott testületekben, önkormányzatokban és parlamentekben és kik és hogyan
szereznek érvényt ezeknek a döntéseknek, miként hajtják végre az elfogadott
törvényeket? Miért engedik át másoknak (a választók politikailag és egzisztenciálisan legérdekeltebb és legaktívabb kisebbségének) a rendelkezési jogot
saját politikai tőkerészük fölött?
Ahhoz, hogy politikai tőkémet (hatalomrészemet, amely a politikai tőkéből jár nekem) „kamatoztassam”, „befektessem” egy ügybe (ez esetben
persze közös ügybe vagy közügybe), egy vállalkozásba, egy pártba, először
tudnom kell, miféle ügyről, vállalkozásról van szó; másodszor fel kell ismernem érdekeltségemet az ügyben; harmadszor pedig ismernem kell
a szolgáltatót, vagyis a pártot, amely a közös ügy vitelére ajánlkozik: rábízhatom-e szerény politikai tőkémet, amelynek ügyes forgatására ajánlkozik?
Nem fogja-e elszélhámoskodni vagy a maga javára felélni? Nem fog-e átverni, mint a többiek, vagy mint a legutóbb ő maga is tette? Szóval a kérdés
az, hogyan és hol, kitől és miből tájékozódhatom: mibe fektessem, kire
bízzam politikai tőke-részemet?
Maradjunk azonban példánknál: a magyar választók közel kétharmada
részt-nem-vételével, vagyis távolmaradással szavazott 2004-ben az európai
parlamenti választáson. Első megközelítésben ez azt jelenti, hogy ennek
a választásnak csak vesztesei vannak. Legfőbb vesztese, természetesen maga a
képviseleti demokrácia (és persze az Európai Unió, hiszen a rész-nem-vétel
az újonnan felvett országokban szinte mindenütt kiugróan magas volt, noha
politikai jelentősége és konkrét jelentése országonként igen eltérő). Mivel
a részvétel értelme – részben a politikával szembeni öröklött gyanakvás
miatt, részben a politikától való aktuális megcsömörlés, a politikai pártokból
és politikusokból való kiábrándulás és a fogyasztói típusú „privatizálódás”
együttes hatására – a társadalom mind nagyobb része számára egyre kérdésesebbé válik, marad a részvétel legkönnyebb, e térségben leginkább bejáratott
és látszólag legradikálisabb módja: a kivonulás a politikából. A részvételi demokrácia inverze: a részt nem-vételi demokrácia. A magyar nyelv elszigeteltsége, majd
a birodalmi többnyelvűség állapotának megszűnése 1920, vagyis „Trianon”
után, önmagában is folyamatosan akadályát képezte és képezi még ma is
(gondoljunk az anyaország magyar népességének idegennyelv-tudását mutató lehangoló statisztikai adatokra!) az ország tömeges elhagyásának (1946
a „vasfüggöny leereszkedése”, a szovjet blokkba bekebeleztetés utáni közel fél évszázados politikai elszigetelődés csak még tovább fokozta ezt).

Maradt a politikából a magánéletbe (családba, fogyasztásba, hobbiba stb.)
és a szakmába való kivonulás; a politikai napilapok olvasásából a sportlapok vagy sportrovat olvasásába való kivonulás; íróknál rosszabb években
a „felnőtt” irodalomból a „gyermekirodalomba” és a „műfordításba” kivonulás; jobb években a nyilvánosságból a nem-nyilvánosságba vagy „második nyilvánosságba” kivonulás, az ilyen-olyan „belső emigráció” – mindez
a Kádár-korszak három hosszú évtizede alatt formálódott társadalmi rutinná. (Az ország kényszerű elhagyása, a menekülés vagy a kitelepítés természetesen nem tekinthető kivonulásnak.)
Ez a hátat fordítás a politikának, ez a politikai aktivitástól való tartózkodás, sőt a politika előli menekülés a diktatúrás magyar politikai hagyomány
legrosszabb öröksége („Hagyjanak engem békén a politikával! Én nem
bántom a politikát, elvárom, hogy »ő« se bántson engem!” stb.). Bármen�nyire bölcs, sőt életmentő lehetett ez az össznépi kivonulás a politikából
a diktatúrák alatt, demokráciában kontraporduktív, és azt jelenti, hogy egy
társadalom lényegében képtelen a „készen kapott” demokratikus intézményeket elsajátítani, változatlanul úgy viselkedik, mintha diktatúrában élne
– alattvalói meghunyászkodás és alattvalói lázadás szélsőségei között ingadozva –, amivel előidézi, de legalábbis megerősíti a demokratikusan megválasztott politikusok – tisztségviselők, képviselők – nem-demokratikus vagy
antidemokratikus viselkedését. Ily módon hovatovább mindenki elfogadja,
már-már egyfajta megváltoztathatatlan normaként, evidenciaként fogadja el
a politikában érvényesülő antinormát: a politikai becstelenséget, a korrupciót,
az önkényt, a közjónak magánjóként való kisajátítását. Ha pedig nagy ritkán
feltűnik (válságos időkben ugyanis olykor még fel-feltűnhet) valahonnan
egy politikus, netán politikai mozgalom vagy szervezet, amely nyilvánvalóan nem önös érdekeit, priváthasznát követve veti magát a politikába, hanem
a „közjó” érdekében, eszmei vagy erkölcsi megfontolásoktól, értékektől
vezettetve, akkor vagy futóbolondnak, vagy politikai szédelgőnek nézik
és legyintenek rá. Innen nézve tehát nincs semmi meglepő abban, hogy
a privátgyarapodás szempontja és az üzleti érdek – olykor maguknak az
üzleti élet politikai jelmezt öltött szereplőinek képében – egyre leplezetlenebbül nyomul a politikába, támogatásokat, pályázati pénzeket, kedvezményeket hasítva ki magának a költségvetésből. Valóban: nagyobb hozamot
ígérő befektetés, mint a politikába való befektetés, nemigen képzelhető el
manapság (és korántsem csak Magyarországon), noha kétségtelen, hogy
a politikai befektetések kockázata elég magas. Közügy, közember, közerkölcs,
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közösségi ethosz: ezek immár vagy értelmetlenségek, vagy a magánember „értelmes önzésének” elfedésére szolgáló színpadi kellékek és dagályos
szólamok.
Ha a társadalomban uralkodóvá válik a politikával szembeni közöny, undor és unalom érzülete, ha egyre többen gondolják azt, hogy aki nem húzhat belőle semmiféle magánhasznot, jobb, ha nagy ívben elkerüli a politikát,
akkor nincs mit csodálkozni azon, hogy az üzletemberek politikai pályára
lépésével párhuzamosan egyre szélesebb rétegek vonulnak ki a politikából,
idegenednek el a köztársaságtól: „mi közünk hozzá? nem vagyunk mi sem
nagyvállalkozók, sem megélhetési politikusok, sem pártokat finanszírozó
klientúrák serény tagjai!” A politikai részvétel felesleges és unalmas időtöltés, az egyszeri választónak semmi haszna belőle, más hasznot ugyanis,
mint azonnali priváthasznot, elképzelni sem tud. Nem, mert nincs képzelőereje, de mert erről győzte meg őt saját mindennapi tapasztalata, és persze
médiatapasztalata is, hiszen az egyes, esetleges, elszigetelt tapasztalásokat
korunkban a média általánosítja és emeli a kollektív képzelet szintjére. Ha
még a közember, a politikus sem rest és kába hasznot húzni pozíciójából,
kikaparni magának és övéinek a tűzből a gesztenyét, akkor minden állampolgári részvétel a politikában – hiábavaló: szánalmas naivitás, öncsalás,
időpocsékolás. Édes mindegy, ki van hatalmon: mindenki ugyanazt csinálja, legfeljebb másként, legfeljebb a fordulatszámban van különbség. Ezek
ügyesebbek a lopásban, amazok ügyetlenebbek. Ezeknek az étvágya egyre
nő, amazoké mintha kissé lohadna már.
Ha a korrupció és kleptokrácia a hatalomgyakorlás hallgatólagosan elfogadott normájává válik, akkor rövidebb-hosszabb pangási időszak után
a duopolisztikus pártrendszer (lényegében: a kétpártrendszer) összeomlásra van ítélve. Hogy aztán a romok alól, milyen színű, állagú és jellegű
populizmus mászik elő, az már helyi hagyományok, társadalmi hangoltság,
tulajdon és hatalom közötti pillanatnyi erőviszonyok, különféle személyi
ambíciók és konstellációk függvénye. Egyetlen ország sincs demokráciára ítélve, még az Európai Unióban sem, legalábbis addig, amíg az Unió
nemzetállamok konföderációja csupán. Végtére ki is lehet vonulni belőle. A politikai vákuum autokratikus személyi hatalommal való kitöltése
(a „politikai káosznak” nevezett szabadság felszámolása és az úgynevezett
„rendteremtés”) Európában ma már nem feltétlenül követeli meg a parlamentáris rendszer formális felszámolását – létezik delegatív demokrácia,
illiberális demokrácia, telekrácia, demokratúra, parlamentáris zsarnokság is.

Mindenesetre a rész-nem-vételi demokrácia (a velejéig korrupt és züllött
pártpolitikából való kivonulás) mindig a „részvételi zsarnokság” rémét idézi
fel (ahol a részvétel becsület és dicsőség dolga, aki nem vesz részt – áruló),
függetlenül attól, hogy ez nyílt személyi uralomként vagy a demokratikus
intézmények és procedúrák formális fenntartásával valósul-e meg.
Az általános csalódottság, türelmetlenség, elégedetlenség, amely manapság a képviseleti demokráciát övezi szerte Kelet-Közép-Európában, sok
mindennel magyarázható: a rendszerváltás konkrét lefolyásával (a tömegek
kimaradása belőle, liberális és nemzeti illuzionizmus, lenyúlásos privatizáció, az életszínvonal romlása, kevesek gyors meggazdagodása és sokak éppily gyors elszegényedése, munkanélküliség, a közbiztonság romlása stb.);
a demokratikus önszerveződés, a demokratikus kultúra hagyományainak
hiányával; a régi-új tulajdonosi elit gátlástalan önzésével. De bármi legyen
is a politikából kivonulás (a rész-nem-vétel) oka, eredménye csak egy lehet: a liberális demokrácia halála. A modern tömegtársadalomra méretezett,
mediatizált képviseleti demokrácia sok tekintetben csakugyan illuzórikus
hatalmat ad az atomizált választónak. Ám a képviseleti demokrácia szabadságfokát csak annak mértékében lehet meghaladni, hogy eszközeit, formáit,
használati módjait egy társadalom már magáévá tette, hogy nem kevesebb,
hanem több szabadságot akar és követel ennél. A részvételi demokrácia eleve
nem lehet tömegdemokrácia (avagy ez esetben – mint a „tömegek részvételére” épülő totalitárius rendszerek mutatják – minden lehet, csak demokrácia nem); konkrét hatalomgyakorlási formái és eszközei az egy népszavazás
intézményének kivételével, jószerével ismeretlenek. De akárhogy legyen is,
ki nem található, be nem vezethető: magának a képviseleti demokráciának,
a tömegdemokráciának a válságából, elégtelenségéből, belső ellentmondásaiból kell megszületnie, a demokrácia bejáratott technikáinak más módon
történő felhasználásával, de nem elvetésével és nem-demokratikus technikákkal való helyettesítésével.
A rész-nem-vételi demokrácia nem előre, hanem visszafelé mutat:
a paternalista szabadságnélküliség rendje és boldogsága felé, a vezér-elvű
populizmus uralmi módját készíti elő: hívja, erősíti, igazolja. Egyfajta fáradtság, hiábavalóság érzése lesz úrrá időről időre a képviseleti demokráciától
csodákat váró társadalmon: „elég a zűrzavarból, az átláthatatlan, korrupt hatalomból, a veszekedő parlamentből, a hívatlan politikusokból, jöjjön most
már valaki, egy elhivatott, aki gatyába rázza végre ezt a kócerájt, véget vet
a rendetlenségnek, és megmutatja mindenkinek, hol lakik a magyarok
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istene!” Mintha a zűrzavar nem abból eredne, hogy maguk a politikai közösség tagjai nem voltak képesek vagy vonakodtak a politikai élet alanyaivá
válni, hogy megint az államot (mindegy, hogy az államot most éppen „demokráciának” nevezik) tették meg a politikai élet alanyává, amely a régitől csak abban különbözik, hogy gondoskodik biztonságukról, jólétükről,
egyébként pedig békén hagyja őket.
Csakhogy a demokrácia egyáltalán nem gondoskodik semmiről és
senkiről. Gondoskodó demokrácia nem létezik, legfeljebb gondoskodó állam.
A demokrácia előfeltétele a gyerekkorból – a politikai gyerekkorból – kilábaló, magáért jótálló meglett ember, aki élni tud szabadságával; aki nem
mástól és másoktól várja gondjai és bajai megoldását, s nem is hárítja bajaiért
másokra a felelősséget; aki képes másokkal szövetkezni és együttcselekedni
gazdaságban, politikában és civiltársadalomban egyaránt. A problémát az
új demokráciákban éppen az jelenti, hogy ez a meglett ember nem lett meg
és nem is lehetett meg, hiszen csak abban a folyamatban jöhetett volna
létre, amely a demokrácia létrejövési folyamata. Csakhogy – mint e térségben már annyiszor annyi mindent: jót és rosszat egyaránt – a demokráciát is csak bevezették. Felülről érkezett, az elitcsoportok megegyezésének
eredményeként, jogászok műveként: nem a társadalom ellenére, de nélküle.
A társadalom inkább haszonélvezője vagy elszenvedője volt, illetve nyertese vagy vesztese lett annak a folyamatnak, amely a politikai keresztségben
a „rendszerváltás/rendszerváltozás” nevet kapta. Ennek megfelelően a hatalom és társadalom közötti korábbi alapviszony sem módosult lényegesen.
A maximum, ameddig a magyar társadalom a politikai aktivitásban kész (sőt
kifejezetten hajlamos) elmenni, hogy a képviseletében kormányzó, a ráruházott hatalommal és alanyi szerepkörrel visszaélő, tehetségtelennek vagy
arrogánsnak bizonyuló uralmi elitet négyévente elkergesse a hatalomból,
mintha legalábbis idegen megszállók lennének. Ám – a jelek szerint – mintha
a magyar társadalom többsége ebben a negációban ma már messzebbre menne. Csalódottsága, elégedetlensége, türelmetlensége és büntetőkedve olyan
szintet ért el, amikor a káoszért, a korrupcióért, a kiszolgáltatottságért már
nem is ennek vagy annak a kormányzatnak, pártnak, hanem az egész parlamentáris rendszernek, magának a demokráciának kész benyújtani a számlát.
A rendszert akarja „elzavarni”, új „rendszerváltást” követel, „saját rendszerről”
álmodik, amelyben közvetlenül a nép az úr, ámde ilyen rendszer nincsen,
avagy – ami ugyanaz – minden ilyen rendszerben a népuralom közvetlensége
a gyakorlatban a népvezér közvetlen uralmának felel meg.

Passzivitás, kivonulás, tiltakozás
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Az állampolgárok általában annál több időt és energiát szentelnek a politikai
részvételre, minél átláthatóbb számukra a politika világa, minél világosabb
a versengés tétje, minél inkább felismerik, mekkora hasznuk vagy előnyük
származhat abból, hogy így vagy úgy dől el a választás kimenetele, ez vagy
az a politikai erő kerül hatalomra, minél valószínűbbnek látszik számukra,
hogy részvételükkel befolyásolhatják, mi legyen és mi ne legyen, ki kapjon
és ki ne kapjon felhatalmazást és mire? Ha ezt az összefüggést az uniós
parlamenti választások statisztikai adatainak tükrében nézzük, nem lehet
kétséges, hogy az állampolgárok nagy többsége számára a várható/remélhető
haszon, csakúgy, mint az a bizonyosság, hogy szavazatukkal az Európa Parlament döntéseit saját érdekükben – bármily csekély mértékben is – befolyásolhatják, a nullával volt egyenlő. Ennek megfelelő szinten mozgott a választási
részvétel, ennek megfelelő erőfeszítésre voltak hajlandók a választók. A szavazásra mozgósíthatók (a részvételt vállalók) túlnyomó többsége úgynevezett
„biztos pártválasztó” volt, a pártok rajongó, elszánt vagy kelletlenül kitartó
híve, akit sikerült meggyőzni arról, hogy a választás igazi tétje az ellenzék és
kormányzat közötti erőpróba, politikai presztízsharc, s ennek eredménye – ki
tudja – akár még előre hozott parlamenti választás is lehet, de a kormányzó
pártok megroppanása és az elközelgő választások megnyerése biztosan.
A rész-nem-vétel alapvetően háromféle magatartásnak felelhet meg:
a passzivitásnak, a tiltakozásnak (a támogatás megvonása, szembehelyezkedés,
de nem pártváltás) és a kivonulásnak (átpártolás, más párthoz csatlakozás,
elpártolás mindenféle politikai részvételtől másfajta tevékenységek, ügyek,
örömök kedvéért).
Ha a rész-nem-vétel oka a passzivitás, abban az adott terület, tevékenység, termék semmiféle aktív értékelése (elutasítás, elfordulás stb.) nem
játszik szerepet. Ez esetben a politikától való elfordulás nem az általános
kiábrándultságból vagy megcsömörlésből, hanem érdektelenségből, bornírtságból fakad: a politikai aktivitásról egyszerűen azért mondanak le, hogy
másfajta – „értelmesebb”, „hasznosabb” – aktivitással váltsák fel azt valamilyen más területen. Olyan politikai passzivitás is létezik, amelyet meg
sem érint a politika; nem kivonulásból következik és semmiféle ellenállást,
tiltakozást nem jelent. A társadalom bizonyos rétegei (főleg az úgynevezett
„politikai névtelenek”) előtt a politika – egész problematikájával, hatlami
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játszmáival, közösségi ügyeivel – zárt és ismeretlen világ, amelyhez még
negatív értelemben – elutasítólag – sem kapcsolódnak. Passzivitásuk politikailag artikulálatlan marad. Nem tagadják a politikát, ehhez ugyanis már
a politika valamilyen – legalább negatív – megtapasztalására, ismeretére,
értékelésére volna szükség, számukra viszont a politika egyszerűen nem
létezik. Túl van napi létezésük szűkös horizontján. Passzivitásuk még
rész-nem-vételként is bajosan határozható meg. A politika világából kiesetteknek, kimaradottaknak – a mélyszegénységben élő leszakadóknak,
a halmozottan hátrányos helyzetűeknek, a „roncstársadalom” lakóinak – általában sejtelmük sincs róla, miben nem vesznek részt. Még a csalódásig és
lázadásig sem juthatnak el. Formális jogi értelemben tagjai ugyan a politikai
közösségnek, ténylegesen azonban nem azok, mégcsak azt sem tudják, hogy
minek nem a tagjai.
Hogy egy modern társadalomban mekkora a „politikai névtelenek”
száma, nagymértékben a műveltség és az – ettől alig elválasztható – jólét
szintjétől függ. Kétségkívül az egész társadalom, de különösen a politikai
osztály felelőssége, hogy a politikai névtelenek száma nő-e vagy csökken.
Ha a politikai névtelenek részaránya magas, eléri a politikailag választásra
és szervezkedésre jogosultak számának egyharmadát, esetleg felét is, akkor
erősen beszűkül a politikai cselekvők köre a parlamentáris demokrácia játékterében, egyben pedig megnő a populista rendszerváltás valószínűsége,
s vele együtt a személyi uralom kialakulásának veszélye is.
A szóban forgó választásokon való rész-nem-vétel másik lehetséges oka:
a kivonulás. Kivonulás, de honnan? Ki lehet vonulni egy pártból, egy szervezetből, egy intézményből. A választásokból való állampolgári kivonulás
innen nézve fakadhat a politikával való általános és valamely politikai párttal,
kormányzattal (teljesítménnyel, személlyel, garnitúrával, üggyel, eszmével
stb.) való különös elégedetlenségből. Ezen kívül a kivonulás jelentheti
a politikai mező teljes és végérvényes elhagyását, a politikától való „elpártolást” más, „valódi” dolgok – család, szakma, szekta, pénzcsinálás, ilyen-olyan
privátörömök, szabadidő-örömök – kedvéért („elegem van a politikából”,
„akárkire szavazunk, úgyis mi, kisemberek húzzuk a rövidebbet” stb.).
Utóbbi esetben nem ebben vagy abban a politikai termékben vagy szolgáltatóban csalódik valaki, hanem általában a politikai részvétel értelmében.
Mindenesetre az elfordulás ettől a terméktől vagy szolgáltatástól a kivonulás
esetében mindig más termék vagy szolgáltató felé fordulást jelent: a kivonuló vagy a politika helyett választ más tevékenységet (a civil vagy a privát

szférában) vagy az addig pártolt politikai szervezetet (ügyet, célt, személyt)
cseréli fel másikkal. Mellékes, hogy a kivonulásnak konkrétan mi az oka:
évek óta halmozódó csalódások sorozata („minden párt megéri a pénzét”
stb.), vagy egyetlen megrendítő csalódás („na ebből egyszer s mindenkorra
elegem van!”).
Végezetül a rész-nem-vétel legáltalánosabb harmadik formája: a tiltakozás és engedetlenség – a választásokon ilyen lehet például a büntető vagy
figyelmeztető célzatú szavazatmegvonás vagy szavazat-visszatartás. Aki elégedetlen és úgy dönt, mégsem pártol át másik politikai erőhöz, az lármázni, tiltakozni kezd. A kivonuló nem tiltakozik, hanem egyszerűen átpártol
egy másik politikai erőhöz vagy átlép valamilyen nem-politikai területre.
A választási rész-nem-vétel ez esetben a legaktívabb részvételnek felel meg.
A választó szavazatának megvonásával büntet vagy helyez kilátásba még nagyobb büntetést pártja számára, ha kivonulásából nem vonja le a megfelelő
következtetést: nem változik meg, nem tér vissza arra az útra, amelyet elhagyott, ha nem újul meg, ha szolgáltatásának minősége tovább romlik.
Ez esetben a tiltakozás átcsaphat kivonulásba is, ami megint csak a politikai
mező teljes elhagyását jelentheti (a szükségletüknek megfelelő terméket
a politika teljes spektrumában nem találóknál, akik készek ebből radikális
következtetést levonni és más, nem-politikai vizekre evezni), vagy pedig más
politikai termék és előállító választását. Így mozdulnak el a választók gyakran
balközépről jobbközép felé (vagy fordítva) és olykor jobb- és balközépről is
a szélek és szélsőségek irányában.

A rész-nem-vétel mint tiltakozás
A részvétel tudatos megtagadása nem kivonulás valahonnan, hanem a támogatás, a helyeslés, a lojalitás, az engedelmesség megvonása vagy visszatartása
abból a célból, hogy az adott területen vagy szervezetben változás következzen
be, mert a szervezet hanyatlása – a párt bomlása, a kormány eredménytelensége, a parlament impotenciája – tagjai, aktivistái, a parlamenti képviselők,
kormánytagok, egyszerű állampolgárok számára elviselhetetlen szintet ért
el. Az engedetlenség, a szavazat-visszatartás, a hűségmegvonás, a választói
táborból való kimaradás a politikai piacon nemcsak (és olykor egyáltalán
nem) a másik pártra való tömeges átszavazás (az úgynevezett átpártolás),
hanem a tömeges nem-szavazás formáját is öltheti. A választási rész-nemvétel ez esetben protestálást, a le nem adott szavazat protest-szavazatot jelent
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(nyilván nem a potenciális választóknak nagyjából egynegyedét kitevő politikai névtelenek körébôl).
A részvétel legaktívabb és leghatásosabb formája lesz ez, visszacsatolás,
amely jelzi a politikai szervezet számára, hogy baj van, teljesítménye és talán
maga a szervezet is hanyatlik (kapkodás, rossz vagy ellentmondásos döntések, a korrupciós hányados megugrása, tehetetlenség stb.). A tiltakozás, mint
legális (eltűrt vagy kifejezetten igényelt) visszacsatolás végül is korrekcióra
– önmegújításra, változtatásra, leleményességre – késztetheti a szóban forgó
szervezetet vagy intézményt. Különösen akkor valószínű ez, ha a szavazás
tétje közvetlenül nem a hatalom elvesztése vagy megnyerése, és ha a megvonás – szavazat-, bizalom-, hűség-megvonás – az „első figyelmeztetés”
vagy „első csengetés”, s így feltételes jellegű: kilátásba helyezi, mi lesz, ha
a választási ciklus végéig a pártban (szervezetben, kormányban) nem követ
kezik be korrekció vagy változás.
Nem biztos, hogy az a szervezet jár jobban, amely ezt az „első csengetést” nem kapja meg (vagy nem hallja meg) időben, mert a szavazat-visszatartó tömegek vészjósló tömbjét eltakarják előle sikeresen mozgósított
saját tömegei. A pozitív visszacsatolás – „jó úton járok, csak így tovább,
változtatásra semmi szükség, új csapatra, új módszerekre, győzelemre/sikerre vagyunk ítélve” – elkényelmesedést, önhittséget, esetleg agresszivitást
szülhet a soron következő választási csata győzteseinek táborában, ami később megbosszulhatja magát. Az előcsatározásokban aratott győzelem mint
pozitív visszacsatolás ez esetben az első lépés lehet a vereség felé, amely
a háborúban vár a csata pillanatnyi győztesére. Míg megfordítva: a csatában elszenvedett kijózanító kis vereség negatív visszacsatolása lökést adhat
a veszteseknek ahhoz, hogy vakságukból és önhittségükből felébredjenek
és politikai fordulatot hajtsanak végre. De csak lökést ad és nem garantál
semmit.
A tiltakozó célzatú rész-nem-vétel aránya általában nem túl nagy a pas�szivitásból fakadó vagy kivonulásos rész-nem-vételhez képest. A saját választói bázis távol maradása csak akkor gyakorol nyomást az adott pártra,
ha elég tömeges és előrevetíti a választási vereség veszélyét. A saját választási-mozgalmi bázis részleges elvesztése vagy meggyengülése nem írható az
ügyetlen választási kampány, a rossz píár rovására, ennek a választói rétegnek
a megmozdításához ugyanis nem szükséges rendkívüli píár-fantázia, elég,
ha sikerül meggyőzni, hogy a választásnak van politikai tétje az adott politikai oldal vagy párt számára. A választási kampány elhibázottságát csak akkor

érdemes firtatni, ha azok a rétegek vonulnak ki vagy viselkednek passzívan,
akik eleve nem tartoznak az adott párt biztos választói bázisához (és nem
tartoznak más pártok bázisához sem), noha persze a választási bázis határai
koránt sincsenek egyszer s mindenkorra rögzítve. Épp ezért, ha a saját választói
bázis vonul ki tömegesen a választásból, akkor az egyértelműen tiltakozást jelent, akár
levonják ebből a megfelelő következtetéseket az érintett pártban, akár töretlenül folytatják
útjukat a lejtőn lefelé.
Aki – bármilyen okból – nem hajlandó kivonulni, aki megmarad a politika terepén, ezen belül kitart a maga politikai térfele – baloldal, jobboldal,
centrum – és az ezt lefedő szervezetek – párt, mozgalom, választói tömörülés – mellett, az nyilván abban bízik (akár naivan, akár mert nincs más
választása), hogy a dolgok hamarosan jóra fordulnak, s az ehhez szükséges
fordulat vagy korrekciók épp akkor érhetők el, ha marad, ha nem mond le,
ha tiltakozik és szervezkedik odabent. Legtöbbször persze azért marad, mert
valamiért megéri neki vagy kénytelen maradni: kivonulása egyenlő lenne
a politikai porond elhagyásával, mert érzelmileg, habituálisan, világnézetileg, netán egzisztenciálisan ehhez vagy ahhoz a párthoz kötôdik, magyarán:
nem válthat terméket, szolgáltatást, nem válthat pártot. Csak saját pártját
kényszerítheti, vagy késztetheti termékváltásra (más eszmei platform vagy
program választására, más célok követésére, más rétegek megszólítására,
a politika minőségének javítására, a társadalmi elfogadottság hatékonyabb
startégiájának kidolgozására és megvalósítására). Így váltott – mintegy önmagán belül – pártot a Fidesz vezérkara 1993–1994-ben, és próbált meg
1991-ben – a nagyarányú választási vereséget nem napi, hanem stratégiai
szinten csatolva vissza a politikai szervezethez – pártot váltani az utódpártMSZP szociáldemokrata szárnya. Ilyenkor ez az egyetlen esély a párt választói bázisából kivonulók feltartóztatására vagy visszacsábítására, illetve arra,
hogy az új vagy megújított politikai termék megjelenése a kampánypiacon
– hiteles és új eladókkal, új csomagolásban – esetleg más választói rétegek
érdeklődését is felkeltheti, ízlését is kielégítheti.
A kivonulásra valamely pártból általában csak az érzelmi vagy világnézeti
alapon álló politikai pártválasztók és csak végső esetben szánják rá magukat,
főképp, ha van más terület (szakma, üzlet, magánszféra), ahová nagyobb veszteség és megrázkódtatás nélkül vonulhatnak át. A többség kitart a hanyatló,
vereség felé sodródó, egyre gyöngébben teljesítő politikai formáció mellett,
a tűrés és tiltakozás eszközeit és módjait válogatva.
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burkoltan, megcsappant, de még nem elhanyagolható zsaroló potenciáljukat latba vetve), majd kivonultak a pártból. A párt politikai szuverenitása
(a be-nem-beolvadás stratégiai célja) elleni belső tiltakozás („romboljátok
a jobboldal egységét, kockáztatjátok elközelgő választási győzelmünket:
5%-os küszöb alatti párt lévén, a ránk leadott szavazatok elvesznek a jobboldal számára, ergo: dilettánsok vagytok vagy árulók”), az EU-parlamenti
választás után értelmét vesztette. Mivel a pártvezetés álláspontja igazolódott,
megváltozott belső ellenzékének tétje is: a harc már nem a legbefolyásosabb
jobboldali kis párt kádereinek és választói bázisának a Fidesz-uralta egységes
jobboldalba való betagolásért folyt, hanem azért, hogy minél nagyobb részt
szakítsanak ki s vigyenek magukkal a kivonulók. Ezzel nyilván saját értéküket is felverhették kicsit a politikai tőkepiacon („nem egyedül jövök, hozom
magammal a fél pártot vagy legalábbis a fél frakciót”). De nem a magánpecsenyék sütögetése az, ami igazán lényeges ebben a kivonulásban, hanem
hogy a kivonulók az egyik nagy párt oligopolisztikus törekvéseit erősítve
és saját pártjuk – egy kisebb párt – túlélési esélyeit gyöngítve, a versengő
demokráciát gyöngítik és hozzájárultak a poliarchikus politikai rendszer (a
demokrácia) duopolisztikus rendszerré való átalakulásához.
Kivonulás és kivonulás között tehát alapvető különbség mutatkozik,
attól függően, mit erősítenek és mit gyöngítenek a kivonulók: az egyik
kivonulás (a választók kivonulása az egyik vagy másik nagy párt választói
bázisából és átszavazása a kisebbik pártra) a választható pártok és politikai
programok számának bővülését eredményezte, szélesítette a politikai kínálatot, ezzel pedig erősítette a versengő demokráciát; a másik kivonulás
viszont (befolyásos politikusok kivonulása a kisebb pártból) és beolvadása
a nagy pártba – épp ellenkezőleg – a kínálat szűkülését eredményezi és ezzel
a monopolisztikus párturalom előtt egyengeti az utat.

A tényleges szavazóknak csak kis részéről mondható el, hogy az elsô európai parlamenti választáson egyik vagy másik nagy párt választói bázisából
kivonulva, valamilyen megfontolásból kisebb pártokra adták a szavazatukat,
vagyis a régi terméket más termékkel helyettesítették a politikai piacon.
S mégis: ez a részleges, a politika világán belül maradó választói kivonulás
egy mind jobban tömbösödő politikai rendszerben nem elhanyagolható
apróság. Ugyanis – a választási részvétel alacsonysága mellett – épp a nagy
pártok választói bázisából kivonuló és átszavazó választói csoportoknak köszönhető a kisebb pártok relatív választási sikere, aminek jelentősége messze
túlmutat azon a kérdésen: vajon a kisebb pártok közül, melyik fog életben
maradni? Fennmaradásuk esélye ugyanis a versengő demokrácia fennmaradásának és új pártok megjelenésének esélyét is növeli. Úgy látszott, hogy
egy időre megtörik a politikai baloldalt és jobboldalt monopolisztikusan
elfoglaló nagy pártok expanziója. Ha a pártok mögül kivonulók talán nem
ezt akarták is, a kivonulás mégis azt a képletet gyöngítette, amelyben a kivonulás lehetősége egyre szűkül (mert egyre kevésbé van hová kivonulni, más
politikai terméket választani és egyre zártabbakká válnak maguk a pártok
is), ami azzal fenyeget, hogy megszûnik vagy a két politikai monopólium
közötti választásra szűkül a versengés: eszi, nem eszi, nem kap mást.
A választók kivonulását megelőzően és követően is láthattunk kivonulásokat. Előbb a kisebb pártok vonultak ki a két nagypárt által felkínált
választási kvázi-koalíciókból: a kormányfő és az MSZP merőben retorikai
ajánlatát az össznemzeti „szivárvány-kolícióra” eleve nem vette komolyan
senki; a Fidesz által erőltetett össz-jobboldali „szalámikoalíció” fenyegetését
viszont annál komolyabban vette az MDF vezetése. A fenyegetően gáláns
koalíciós ajánlatból való kivonulással az MDF persze újabb kivonulásokat
kockáztatott (vagy épp provokált ki), hiszen ezt követően MDF-politikusok sorozatosan hagyták el a pártot és léptek át a Fideszbe. 2002 után csak
az MDF-ben zajló politikai dráma jutott el a kivonulás végkifejletéig. Az
SZDSZ-ben a kivonulások – hasonló vagy más okokból – nagyrészt korábban zajlottak le, a benn maradók egyelőre kitartanak a tiltakozás bevett
formái mellett.
Az MDF befolyásos tagjai, akik az uniós választásokig a tiltakozást választották, a választások után a kivonulást helyezték kilátásba (kezdetben csak

Ördögi kör
A kivonulásnak azonban van egy másik – ezzel összefüggő –, mondhatni,
uniós aspektusa is. Ha ugyanis nem sikerül megfékezni a képviseleti és részvételi demokrácia átalakulását „részvételi zsarnokságba”, ha Magyarországon
csak a korporatív állam két változata, két oligarchia, két klientúra között lehet
majd választani, akkor a politikából, pártokból, kormányokból való kivonulás
az országból való kivonulással folytatódhat.
Ez esetben Magyarországot nagy számban fogják elhagyni a politikai,
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gazdasági, kulturális életnek azok a tehetős és tehetséges, klientúrákhoz
nem tartozó, szuverén és képzett szereplői, akik elunják az egyre reménytelenebb tiltakozást és lázadást a kis magyar politikai abszurd ellen, s akik
– vagyonuk, tudástőkéjük, presztízstőkéjük, vitális tőkéjük folytán – legkönnyebben tehetik meg ezt: vonulhatnak ki, választhatnak lakhelyül és
munkahelyül más országot, jóllehet éppen ők azok, akik a legtöbbet tehetnék az ország felemelkedéséért, ha a viszonyok ezt engednék nekik. Az
EU-hoz való csatlakozás – az egyéni kivonulás akadálytalanná válásával – ez
esetben nem Magyarország további civilizálódásához, anyagi és szellemi
felemelkedéséhez, hanem provincializálódásához és lecsúszásához járulhat hozzá, ami aztán újabb lökést adhat a politikai uralom autoritárius és
populista irányba tolódásának, ami közben már javában tart. Nem azért
– mint sokan gondolják –, mert a nagy pártok (vagy egyik nagy párt) vezetői
összeesküdtek a demokrácia ellen, mert imádják a zsarnoki típusú hatalmat, hanem mert magának a politikai rendszernek az ellehetetlenülése tolja
őket ebbe az irányba. Az autoritárius fordulatok, még a diktatúrák is, nem
egyetlen személy alkotásai, hanem hosszú időn át folytatott társasjátékok
eredményei, amelyekben mindenki részt vesz, és mindenkinek felelőssége
van, ha nem is egyenlő mértékű.
Ha az országból való kivonulás tendenciája nem elsődlegesen gazdasági,
hanem politikai okokból kezd erősödni, az már önmagában is a részvételi
zsarnokság, az illiberális vagy delegatív demokrácia felé tolja a magyar képviseleti demokráciát, amely aztán leválthatatlan hatalmat, tartós uralmat,
korszakot eredményezhet, s a maga részéről még tovább ösztönzi a modernizációs elit – fôleg a fiatalok – elszivárgását az országból. Ördögi kör
ez, amelyben fél lábbal már benne állunk.
Ebből a szempontból minden, ami a versengő demokrácia, a részvétel,
a demonopolizáció, a civil társadalom, az autonómiák és önkormányzatok
megerősödése, egyetlen szóval: az élhető szabadság rendje felé mutat, egyben
az ország anyagi és szellemi felemelkedését is jelenti, mivel a gazdasági és
tudáselit kivonulása ellen hat. Ebből a szempontból a rész-nem-vételükkel
tiltakozók és a kivonulók, a nem-szavazók és az átszavazók akarva és akaratlan a magyar demokrácia versengő jellegét erősítették meg 2004-ben,
hiszen a politikai választék bővülését segítették elő, az egyre határozottabb
monopolista-etatista és populista-paternalista tendenciákkal szemben.
A kisebb pártoknak vermet ásó nagy pártok a végén persze maguk esnek
bele abba a verembe, ami a demokratikus játéktér folyamatos szűkülésével

áll elő, akár megszerzik a hatalom monopóliumát, akár elvesztik azt. Csak
közben az országot is magukkal rántják. Felismerik-e, s időben ismerik-e
fel, hogy legsajátabb érdekük is a sok párti versengő demokrácia megőrzését kívánja? A pártok csak veszekedjenek és lármázzanak, egyesüljenek
és hulljanak darabokra, nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy ne nyeljék le
a demokráciát és ne zabálják fel az államot. Ámde nem azért, mert úri jó
modoruk tiltja ezt, vagy mert éppen jóllakottak, hanem azért, mert nem
képesek rá, és gátat vet hatalmi mohóságuknak a társadalom. A politikai
medencében úszkáló nagy halaknak, látszanak bármily barátságosaknak, jó
szándékúaknak, bizalomgerjesztőknek, végső soron mindig saját belátásuktól (magyarán: kényüktől és kedvüktől) függ, lenyelik-e a kicsiket vagy élni
hagyják. Legjobb tehát, ha a politika halai nem nőnek túlságosan nagyra,
különben, még ha egymást bekapni nem lesznek is képesek, a demokráciát
minden további nélkül lenyelhetik.

Kivonulás a kivonulásból
Miből kellene hát most már csakugyan kivonulniuk a mai magyaroknak?
Legalábbis azoknak, akik még tehetik? Akik nincsenek túlságosan benne
egyik vagy másik – az egyedüli helyes irányt tartó, tehát egymással szembemenő – politikai menetoszlopban, akiken még nem uralkodott el a hideg
polgárháború elbutító és a politikai közösséget szellemi nyomorba és anyagi
romlásba taszító szenvedélybetegsége. Akik nem váltak politikafüggőkké.
Akik a „kékek” győzelmét nem országvesztésként és nemzethalálként,
a „zöldek” győzelmét pedig nem a szabadság és a demokrácia halálaként
vizionálják, hogy aztán mindent övéik győzelmének rendeljenek alá, s minden övéiktől kiinduló rosszat a halálos ellenfél számlájára írják át avagy az
ellenfél/ellenség még ennél is sokkal nagyobb rosszaságával igazolják.
A költői kérdésből szinte egyenesen következik a költői válasz: a mai
magyaroknak a politikai közösség kettéosztottságából kellene kivonulniuk,
abból a terméketlen, bénító és hanyatlással, válsággal, katasztrófával terhes szembenállásból, amelyből Magyarország lényegében 1919–1920 óta
– a szuverén területi magyar nemzetállam megszületése óta – nem képes
kikeveredni, vagy legalábbis eddigi kikeveredési kísérletei – összes huszadik
századi rendszerváltásai – rendre kudarcot vallottak.
Bizonyos értelemben ugyanis kivonulásnak tekinthetnénk – bársonyos
kivonulásnak – magát az 1989–1991-es rendszerváltást is: kivonulásnak
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a régi rendszer, a „szolgaság” és „bálványosság földjéről” és átkelésnek a „vadkapitalizmus” sivatagán át az új, demokratikus és liberális Ígéret Földjére.
A kivonulás az eredeti tervek és menetrend szerint el is kezdődött, de ahogy
az állam – a szolgaság „földje” – mind szélesebb társadalmi rétegek lába alól
kezdett kicsúszni, a kivonulás egyszercsak megtorpant és egy helyben topogássá változott át. A nagy átkelésből a liberális piaci „Kánaán” földjére már
húsz év eltelt – a mítoszbeli negyven év fele –, új nemzedékek nőttek föl,
de össztársadalmi értelemben mintha még el sem indultunk volna, vagy mintha
harsány fogadkozások közepette – „Most már elég az egy helyben topogásból!
Most már tényleg nem tartható fenn a régi vircsaft!” – senki nem mozdulna
egy tapodtat sem: áll elszántan, menetkészen, báván vagy lelkesen jelszavakat-szlogeneket skandálva, de egy lépést sem tesz; vagy eljátssza a világ számára a hősi átkelés drámáját; esetleg csodára, ilyen-olyan pénzügyi felmentő
seregekre, Nyugatról érkező megmentő csomagokra vagy belülről támadt
politikai prófétákra, megváltókra vár, és retteg minden mélyreható, egzisztenciájába vágó változástól, amely persze attól még, hogy rettegnek tőle, eljön,
csak ez esetben válságok, meghasonlások, viszályok és katasztrófák képében.
Miközben ugyanis a „régi föld” – az osztogató-fosztogató állam „átokföldje” –
kiszáradóban és összezsugorodóban van, egyre csak fogy és pereg, új föld – új
rendszer – a társadalom által kitaposott és belakott „föld” sehol.
Végső soron tehát a két rendszer közt megrekedt magyar társadalomnak
ebből a végtelen – inkább mímelt, mint valóságos – kivonulásból kellene végre kivonulnia: ki kellene vonulnia a permanens rendszerváltásból,
a „senki földjéről”, az örök átmenetiségből, a „se itt – se ott” állapotából,
amelyben a miénknél kiegyensúlyozottabb társadalmak is rég felőrlődtek
volna már. Kivonulni a kivonulásból, lezárni a kivonulást, az átkelést. Húsz
év után ez több mint jogos igény, és mint azt – 2002 óta – a társadalmi káosz
szaporodó jelei mutatják, létfontosságú össztársadalmi feladat. Nem lehet
sem ravaszkodással, sem időhúzással, sem színleléssel elodázni a megérkezést.
Ha nem mi érkezünk meg a világba (nem mi alkotjuk meg saját helyünket
a világban), akkor a világ érkezik meg hozzánk (a világ „tesz helyre” minket és ebben a „helyretevésben”, mint az jól látható már ma is, nem lesz
köszönet). Olykor az önazonosság megőrzésének, a kulturális folytonosság
fenntartásának egyetlen módja a változásra való készenlét, az alkalmazkodás
képessége; míg a változással való szembehelyezkedés, a merev vagy dacos
ragaszkodás becses értékekhez és még becsesebb privilégiumokhoz, elvesztésük legbiztosabb útja.

Lehetséges természetesen, hogy ezzel – mint rendesen – megint egyszer
elkéstünk már. A megérkezés már megtörtént. „Meg vagyunk érkezve”,
csak még nem tudunk, vagy nem akarunk tudni róla. Itt van már, csak
nem éppen a Kánaán, hanem a sivatag – az egy helyben topogók, a régi földet elhagyni képtelenek, az átkelésben megrekedők helye a világban. Ezen
a „besoroláson” mit sem változtat az unalomig ismert és jól begyakorolt
társadalmi hárítási mechanizmus: a felelősség magunkról másokra hárítása,
a bűnbakkeresés, a világellenes dühök („Nem ezt érdemeltük! Rohadt világ! Hálátlan Nyugat! Álnok Brüsszel! Fondorlatos Moszkva” stb. stb.), és
még ennél is kevésbé segít a „szolgaság földjére” való visszavágyódás vagy
az osztogató-fosztogató állam gyorsan fogyó régi „földjének” kipótlása a
szabadság-nélküliség autoritárius rendjének betonjával.
Húsz év vonakodása, nyűglődése-tipródása, a kínálkozó lehetőségek
folytonos elszalasztása után, amely, ha szétnézünk magunk körül KeletKözép-Európában, láthatjuk, nem volt kötelező, nos, mindezért – végső
soron – csakis magunknak nyújthatjuk be a számlát, bárhogy oszlik is meg
most már e számláért a felelősség a magyar társadalom politikai szereplői
– a politikai osztály, a pártok, az egymást követő kormányzatok, az államba
kapaszkodó középrétegek, a gyönge és tétova civil társadalom, a mindent
kibekkelni akaró állampolgár és az önző magánember – között. Ha erre – az
erkölcsi felelősség vállalására és az ebből adódó politikai és egzisztenciális
konzekvenciák levonására – megint képtelennek bizonyul a magyar társadalom, akkor marad ott, ahol a jelenleg van. Két rendszer közt, a semmi
földjén. Lokális és globális távol-közel nézetben egyaránt: a sivatagban.
Sivatag vagy oázis? – ez itt a kérdés, a döntő politikai kérdés, az aktuálisan magyar és a késő modern világ kérdése egyszerre. A „sivatag-oázis”
metaforát Hannah Arendt nyomán használom, aki „az emberi együttélés
értelmében”, a „politikum” értelmében beszélt sivatagról: „A totális hatalmi formák felbukkanása óta fenyegető bel- és külpolitikai veszedelmek
lényegében rejlik – írja ő –, hogy a bel- és külpolitikából a tulajdonképpeni
politikumot száműzik. Ha a háborúk megint megsemmisítő háborúkká
válnak, akkor eltűnik a külpolitika rómaiak óta specifikus politikuma, s a népek közötti viszonyok ismét ama bizonyos törvény- és politikanélküliségbe hullanak, amely
lerombolja a világot és sivatagot hoz létre.”338
338 Hannah Arendt: Sivatag és oázis. Gond Kiadó – Palatinus Kiadó, 2002. 144–145. p.
(Mesés Péter fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)

472

A kékek és zöldek

Szó szerint ugyanez vonatkozik a másikat, a politikai ellenfelet – és vele
együtt az eltérők, az ellentétes érdekűek, az eltérően gondolkodók közötti
politikai viszonyok nagy fáradsággal és türelemmel kimunkált egész világát – leromboló belháborúkra, totális politikai háborúkra, amelyekben
a győzelmet a másik oldal megsemmisítése jelenti: „Amit ugyanis egy megsemmisítő háború megsemmisít, az lényegesen több a legyőzött ellenfél
világánál; mindenekelőtt a háborús felek és a népek közötti köztes tér semmisül
meg, amely összességében a világot alkotja a földön. (…) A viszonyok világát, amely
a cselekvésből, az ember tulajdonképpeni politikai ténykedéséből jön létre, ugyan lényegesen nehezebb szétrombolni, mint a dolgok előállított világát, amelyben a készítő,
a létrehozó marad az egyedüli úr és mester. Ám ha e viszonyvilágot egyszer sivataggá
változtatták, akkor a politikai cselekvés – amelynek folyamatait a politikumon belül
igen nehéz visszafordítani – törvényeinek a helyére a sivatag törvénye lépett, ami,
mivel emberek közötti sivatag, olyan pusztító folyamatokat enged szabadjára, amelyek
ugyanazt a mértéktelenséget hordozzák magukban, amely az emberek viszonyokat
létrehozó szabad cselekvésében rejlik.”339

339 I. m. 145. p. (Kiemelés – Sz.Á.) Hadd idézzek ezen a ponton a nyersfogalmazványban fennmaradt Arendt-szövegek közreadója, Ursula Ludz értelmezői kommentárjából
két – Arendt metafora-használatának megértését megkönnyítő – passzust. Az egyik így
hangzik: „Ami a politikát és a politikumot illeti, csak az emberek érdekesek, a maguk különbözőségében és viszonylagos egyenlőségében. Az emberek között, együtt-élésükben, -cselekvésükben, -beszélésükben jön létre a világ mint a hatalom, s nem mint az erőszak helye.” (i.m.
175. p. – Kiemelés – Sz. Á.) A másik idézet pedig a következő: „A sivatag a politikailag ki
nem alakított tér; az oázisokat (»a világot, amelyben szabadságban mozoghatunk«) ezzel
szemben mint teret a törvények hozzák létre és azok is védik, ami a belpolitika és a külpolitika terére egyaránt érvényes. Ebben az értelemben a »sivatag« egyet jelent egyfelől
a totális uralommal, másfelől a megsemmisítő háborúval, de a tömegdemokráciákban
tapasztalható totalitárius jelenségekkel is. (…) A sivatag és az oázis valójában ellentétes
fogalmak, amelyek egymással harcban álló realitásokra utalnak; a sivatag és az oázis között feszült a viszony, ezt kibírni az emberi élet feltétele ezen a Földön. Ha az emberek
jól érzik magukat a sivatagban, tehát egyáltalán nem veszik észre, hogy ott élnek, akkor
tagadják az oázisokat. Másrészt, ha a sivatagból az oázisba menekülnek, akkor a sivatagot
tagadják, ami azt is jelenti, hogy az oázisokat végül is kihasználják vagy kizsákmányolják.”
(i.m. 205–206. p.)
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HATODIK FEJEZET    
Interregnum és válság
„…pusztul a gazdasági környezet, mivel a hivatalnokok zsebre teszik az öntözésre szánt pénzt, burjánzik az adócsalás és banditák jelennek meg mindenütt.
Ezek az események racionális egyéni alkalmazkodások nem szándékolt következményei. Mikor azután
a rendszernek elfogy a pénze és a legitimitása, könnyű
prédájává válik a megdöntésére szerveződött mozgalomnak. Az új rendszer tiszta lappal indul, hatékonyságra, igazságosságra és a korrupció megszüntetésére
törekszik, de egy idő után ezt is kikezdi a rozsda és
a korrózió.”340
(Jon Elster)
340 Jon Elster: A társadalom fogaskerekei. Osiris Kiadó, 1997. 163. p. Elster a társadalmi
változás természetét mint „egyensúlyhiány-jelenséget” vizsgálva, a kínai dinasztikus ciklust hozza fel példaként, jóllehet a ciklikus változás elméletére épülő történetfilozófiákat elutasítja: „A világtörténelem jó része politikai ciklusok képét mutatja, amely ráépül
a nappalok és éjszakák, a holdhónapok, az évszakok, az aszályok és a sáskajárások ciklusaira. Nem csoda, hogy a történelem ciklikus elmélete és az örök visszatérés gondolata
olyannyira vonzó. De a dolgok folyamatosan romolhatnak vagy folyamatosan javulhatnak is. A trendet a ciklusok elleplezhetik, de nem a végtelenségig.” (I. m.) Persze, az is
lehetséges, hogy a dolgok egyidejűleg folyamatosan romolhatnak és folyamatosan javulhatnak, mint azt az Elster által feltétlenül igenelt és igazolt modern haladás – mint átok
és áldás – képe két évszázada egyfolytában mutatja. Felmerülhet a kérdés, nem túlzás-e
a dinasztikus ciklushoz hasonlítani a permanens társadalmi változásnak azt a folyamatát,
amit magyar rendszerváltásnak nevezünk, különös tekintettel arra, hogy az új rendszer
– éles ellentétben a régivel, amelynek akut egyensúlyhiányából született – a folyamatos
konfliktusmegoldás demokratikus rendszere, amely kormányzati ciklusról kormányzati
ciklusra halad. Ha a politikai ciklus mégis azt mutatja, hogy összeomlásról összeomlásra
lépegetünk előre a szakadék felé, annak csak az lehet az oka, hogy ez a bizonyos demokratikus rendszer nem működőképes, vagy legalábbis nem konszolidálódott, nem jött
létre új nyugalmi állapot a rendszer integratív keretében. A magyar rendszerváltás húsz
éve ezért írható le úgy, mint a társadalom egyik egyensúlytanságból a másikba esése. sőt
minden hatalmon lévő kormányzat újra meg újra az „ancien régime” helyzetében találja
magát. A „demokratikus” kormányzat ebben a helyzetben a hol túl engedékeny, hol nem
eléggé engedékeny abszolút monarcha, az „uralkodó” szerepét kénytelen eljátszani, míg
a parlamentáris ellenzék az erőforrásokkal rendelkező, tehát jobb módú rétegek – a középosztály elégedetlenségét meglovagoló – engesztelhetetlen „rendszerdöntők”, a „tabula
rasa”-ra készülődő, az „eredeti” vagy „ősi” szabadság állapotát helyreállító (revolúció!)
„jakobinus forradalmárok” szerepét. Az 1989-es alaphelyzet lényegileg meghaladhatatlannak bizonyult: újra meg újra előáll az ancien régime és a megdöntésére szövetkező erők
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Előzetes krizeológiai megjegyzések

len aktussal, de az e világi létezés minden szintjén különválasztja a halandót
és romlandót és a ronthatatlantól és romolhatatlantól. A betegség krízise
– fordulópont a betegségben, amikor az válik el, hogy a betegség győzi-e le
a beteget vagy a beteg betegségét. Aki választóvonalat húz jó és rossz között,
vagyis valamilyen előre megadott kritérium szerint ítéletet hoz – a krítész:
a döntőbíró. A „krízis” szó alapjelentése tetszik át az európai nyelvben meghonosodott „kritika” és a „kritikus” szó jelentéshasználatán is. Utóbbi azt
a személyt jelöli, aki a szétválasztás, a megkülönböztetés műveletét hivatalánál, képesítésénél, különös rátermettségénél, kiművelt ízlésénél fogva
gyakorolja, mondjuk úgy, hogy – ilyen-olyan szakmai vagy ízléskritériumok
szerint – jó és rossz, értékes és kevésbé értékes művek között tesz különbséget: elbírálja, megítéli őket. A demokráciában a döntőbíró, a kritikus
– a nép. Ítél a nép. Már ahol még maradt belőle valami, ahol még beszélhetünk „démoszról”, „peuple”-ről, azaz olyan szuverén politikai közösségről,
amely nemcsak illetékességének van tudatában, annak, hogy csakis ő hozhatja meg a végső döntést arról, kik képviseljék a közösség ügyeinek intézésében, de amely nem veszítette el ítélőképességét sem. (Ismeretes, hogy
a mediatizált tömegdemokráciák milyen közel járnak ahhoz a határhoz,
amelyen túl a nép demokratikus döntéshozó szerepe merő látszat, ítélőképességét pedig a kereskedelmi reklám hatáseszközeivel dolgozó politikai
propaganda homályosítja el.)
Mindenesetre ítélkezni csak akkor lehetséges, ha van valamilyen mérték,
aminek alapján a szétválasztást meg lehet tenni. A szétválasztást, a válogatást
biztosító elvet nevezzük kritériumnak. A kritérium (görögül: kritérion)
mindenekelőtt az a szabály vagy ismertetőjel, amely szerint igaz és hamis
elválasztható egymástól, egy minőség megkülönböztethető a másik minőségtől. Ez vagy az, mint mondani szokás, kimeríti valaminek a kritériumát.
Mondjuk, ez vagy az a politikai cselekedet kimeríti a hülyeség kritériumát.
Azaz elválik vagy elválasztható attól, ami normális, ésszerű, értelmes.

Minden krízis szétválás és szétválasztás. Ebből a szempontból például
a választási demokrácia permanens krízis. Nem mindegy azonban, mi válik
szét és milyen módon; ki vagy mi választ szét mit és milyen kritériumok
mentén, ahogyan az sem mindegy, mi a szétválás célja és értelme, és mik a
következményei? A bibliai teremtés is szétválasztással (vagy elválasztással)
kezdődik,341 és az üdvtörténet az igazak és a bűnösök, a létezők és nem-létezők isteni szétválasztásával ér véget, hiszen az apokaliptikus Utolsó Ítélet
is kritikus esemény.342
A „krízis” szó az ógörögben csakugyan ezt jelenti: megkülönböztetés,
különbségtevés, szétválasztás, kiválasztás, illetve – jelentés-kiterjesztéssel
– vita, nézeteltérés, verseny, bírói döntéshozatal, ítélkezés. A „krízis” szó
általánosan elterjedt jelentése – a válság – is szétválást és szétválasztást jelent.
Éppen ebben az értelemben nevezi krízisnek a Biblia az Utolsó Ítéletet,
mely úgy egyesíti az égi és földi világot, az istenit és az emberit, hogy egyet-

eredeti politikai szituációja (és/vagy előállítják azt), ami azt mutatja, hogy nem jött létre
a magyar demokrácia konszolidált rendszere, amely e ciklikus mozgást megtörhetné.
341 Lásd a bibliai teremtésről mint „eredendő elválasztásról” Paul Ricoeur ragyogó
elemzését: „Teremteni azt jelenti: alakítani, formát és állékonyságot adni. Éppen így lesz
azzal a beszámolóval is, melyet a Genezis 1 a világ teremtéséről ír: a mélység ott van,
a sötétség is, valamint az ősi vizek is ott vannak. Az ige nem semmiből teremt, a teremtő
tettet azok az elválasztások adják ki, melyek a művet ütemesen tagolják. Az ex nihilo (semmiből
való) teremtés fogalma utólagos spekuláció.” És: „az egész teremtés is az elválasztás jegyébe helyeződik. Eredendőnek nevezhetjük ezt az elválasztást, mely által a világ sokféle, hierarchikusan szervezett és önmagára zárt valóságként létezik.” (Paul Ricoeur: Elgondolni
a teremtést. In: Paul Ricoeur – André Lacocque: Bibliai gondolkodás. Európa Könyvkiadó,
2003. 73 p.; 82 p. Kiemelés – Sz.Á.)
342 A János-evangéliumban szereplő „kriszisz” ebben az összefüggésben valóban „ítéletet” jelent („A kriszisz pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba” – Jn 3,19),
ahogyan a magyar Biblia-fordítások a görög szó jelentését visszaadják, az ítélet azonban
a világnak – Jézus eljövetele és küldetése általi – krízisbe (válságos állapotba) kerülését,
megítéltetését, azaz – mint Rudolph Bultmann írja – az egész világot átalakító „kritikus
eseményt” jelöl, amely a történelemben következik be és megy végbe, és amelynek értelme
a szétválasztás (az e világon összekeveredett és emberi ítélőképességgel szétválaszthatatlan jó és rossz, igaz és hamis, halott és eleven, létező és nem-létező szétválasztása, ami
egyszersmind maga az Új Ég és Új Föld teremtési aktusa is). Lásd Rudolph Bultmann:
A János-evangélium eszkhatológiája. In: Uő: Hit és megértés. L’Harmattan, 2007. 78. p.; Vankó
Zsuzsa: Jézus Krisztus Apokalipszise – Írásmagyarázat a Jelenések Könyvéhez. Bibliaiskolák Közössége, é.n.

Világválság most!
„Kockán forog egy nagy és bonyolult, finom és magasrendű kultúra; megingott egy világtörténetben eddig páratlanul álló gazdasági prosperitás;
meg van fenyegetve az eddig gazdálkodás minden elve és egész szerkezete;
felfordulással fenyeget a társadalmi rend, az állam mint életforma, morál,
szokás, törvény, igazság. Valamilyen hatalom súlya alatt az egész emberi lét
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oly határra kényszerült, amelyen, ha még egyet lép, úgy látszik, elkerülhetetlenül elveszett. Megszakadnak biztosnak látszó és bevált kereskedelmi
kapcsolatok; csődöt mondanak meg nem ingathatónak látszó termelési
rendszerek. A biztosság eltűnt. Eleinte ezt a biztonságot az átmenetiség
helyettesítette. De az átmenetiségről kitűnt, hogy ez csupán átmenetiség
a még nagyobb zavarba és felbomlásba.”343 Nem mai szerzőtől, hanem
Hamvas Bélától idézem ezeket a sorokat, aki A világválság című 1937-es
krizeológiai – krízistani! – eszmefuttatásában az első világháborút követő
időszak „középponti egzisztenciális problémájaként” jellemezte a válságot,
olyan apokaliptikus344 jellegű eseményként, amelyben mintegy felszakad
a történeti idő felszíne és megmutatkozik az, ami benne a leglényegesebb.345
Ő maga azonban ebben az írásában kifejezetten kerüli az apokaliptikus
hanghordozást, sőt bizonyos megvetéssel utasítja el az egész korabeli vál-

ságzsivajt, a krízisirodalmat, a krízishisztériát, a krízis egész tömegkulturális
végkiárusítását. Hamvas szerint ugyan „a gondolkozásnak, ha korkritika,
mindig van apokaliptikus attitűdje”346, csakhogy a „krízis-szellemnek” ez az
„apokaliptikus tradíciója” a modernitásban – hála a tömegmédiumoknak –
a tömeghisztéria egy nemévé vált, hiszen „az emberek, különösen a tömegek, szeretnek rettegni”.347 Hamvas szerint, amikor krízisről beszélnek,
világvégéről, ilyen-olyan civilizációk alkonyáról ordítoznak, tehát „válságzsivaj van”, valójában csak az történik, ami mindig: „Nincs itt vége semminek, nem alkonyodik a nyugati kultúra, semmi sem megy tönkre. A világ
változik, de ez a természete. Fölösleges olyan eszeveszetten félni attól, ami
jön: lényegesen nem különbözik attól, ami ma van, s ami mindig volt.”348
Egy bizonyos távolságból nézve tehát nincs válság, mert mindig válság van,
„a krízis nem egyéb, mint az örök emberi eszkaton megnyilatkozása (apokalipszis, reveláció, Enthüllung, Offenbarung, kinyilatkoztatás)”, amely az
eredendően kérdéses emberi lét kötésének megoldhatatlanságából ered (egy
„megoldás” létezik, ám ez csak kívülről, Istentől avagy az Istenembertől
jöhet, de nem az embertől). Hamvas a saját perspektívájához szükséges
végtelen távolságot – a transzcendenstől elválasztó abszolút távolságot – a vallásos világszemléletből kölcsönzi. Ebből a perspektívából nézve csakugyan
egyetlen válság létezik, a modern társadalom vallástalansága – közelebbről:
a transzcendenciával megszakadt kapcsolat avagy „Isten halála” – az ös�szes válság már csak következmény, amely ebből a metafizikai válságból,
a megsemmisült transzcendencia helyén tátongó fekete lyukból gomolyog elő. „Az »apokaliptikus« magatartás, a kíméletlen korkritika, a dühös
profetizmus – írja Hamvas – közvetlenül a vallástalanná vált emberi szívből fakad.”349 Ez azonban nem az egyház vagy a hitetlenség krízise. Amit
ő vallásos krízisnek nevez, „nem szentimentális, nem múlik dogmákon,
nem szociális, nem világnézeti, túl van érzelmeken, gondolaton, túl van
a konkrét életszituációkon, nem érinti az ízlést, értékelést, magatartást”,

343 Hamvas Béla: A Világválság. In: Hamvas Béla: Világválság. Magvető Könyvkiadó,
1983. 74. p.
344 A héber nyelvű Bibliában mintegy százszor visszatérő gala szó jelentéseinek vis�szaadására a Septuaginta fordítói által használt és krisziszt jelentő Utolsó Ítéletet részletező
János-Apokalipszisban (a Jelenések Könyvében) kulcsfontosságú apokalüpszisz szó legátfogóbb bibliai jelentése éppen ez: felfedés, leleplezés, lecsupaszodás, a fátyol fellebbentése valami
elrejtettről. Ahogyan a János-Apokalipszist – a görög nyelvű Újszövetség feltételezett héber eredetijének nyelvészeti rekonstruálása alapján – újrafordító André Chouraqui fogalmaz: „Ha valakinek a fülébe akarunk súgni egy titkot, valamely beszédet, amely éppen
annyira titkolt, mint egy személy nemi szerve, akkor szabaddá tesszük a fülét, felemelve
a hajfürtöt vagy fátylat, mely elfedi. Hasonlóképpen YHWH karja vagy dicsősége is feltárulhat az ember pillantása vagy hallása számára.” (Idézi Jacques Derrida: A filozófiában újabban meghonosodott apokaliptikus hangnemről. In: Jacques Derrida – Immanuel Kant:
Minden dolgok vége. Századvég Kiadó, 1993. 37. p. – Nyizsnyánszky Ferenc fordítása.)
345 A konzervatív történetfilozófiákban különösen a forradalmi krízisek jelennek meg
gyakran apokaliptikus eseményként. Guglielmo Ferrero Hatalom című könyvének A forradalmi apokalipszis első napja: 1789. július 14. című VIII. fejezetében például ezt írja: „az
emberiség által megépített történelmi építmények egyik leggrandiózusabbika omlott ös�sze váratlanul, néhány hét alatt, Európa szívében, teljes béke közepette. Az egyik legősibb
és legkifinomultabb civilizáció találta magát egyik napról a másikra teljesen lemeztelenítve
az egész világ szeme láttára; és egy szép reggel úgy ébredt fel, hogy nem volt hadserege,
igazságszolgáltatása, rendőrsége, közigazgatása, törvényei, sőt még a rend és az autoritás
legutolsó rongycafata sem maradt meg, amivel takarózhatott volna.” In: Guglielmo Ferrero:
Hatalom. Kairosz Kiadó, 2001. – Járai Judit fordítása. (Kiemelés – Sz. Á.) Vö. Vaszilij
Rozanov: Korunk apokalipszise. In: Apokalipszis – 1917 – Írások az orosz forradalomról. Európa Könyvkiadó, 1997. 321–410. p.; Az „apokalipszis” vallási irodalmi műfajáról átfogóan
lásd: Hubbes László: Látomások a végső dolgok bűvöletében. Mentor Kiadó, Marosvásárhely,
2008.; Az ószövetségi eszkatológiának az újszövetségi Krisztus-eseményben – az „eszkaton
dicsőséges királya”, a „végidőbeli messiási Próféta”, az „Úr szenvedő Szolgája”,

az „Újszövetség egyetlen, örök Főpapja” eljövetelében – összekapcsolódó hagyományvonalairól lásd: Fodor György: Jövővárás az Ószövetségben. Pápai Református Teológiai
Akadémia – L’Harmattan, 2009.
346 Hamvas Béla: Modern apokalipszis – A világkrízis irodalma. In: Uő: A világválság, i.m. 11. p.
347 I. m. 10. p.
348 I. m. 10–11. p.
349
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mert ez mindenekelőtt „a kétségbeesett, az ürességtől megkínzott puszta
egzisztencia válsága”.350
Hamvas legalábbis ebből eredezteti a válságoknak azt a kumulálódását,
ami az első világháborúval vette kezdetét és minden nyugvópont, átmeneti
szélcsend, rövid életű stabilizálási és konszolidációs periódus ellenére – az
egész huszadik századot meghatározta: „az utóbbi évtized alatt – idézi Hamvas
tanulmánya elején a nagy amerikai-orosz szociológus, Pitirim Sorokin 1937ben írt szavait – végtelen sokasága volt szüntelen kisebb válságoknak, amelyek
rajtunk keresztül ömlöttek, mint az óceán hullámai. Ma emilyen formában,
holnap amolyanban. Most itt, máskor amott. Politikai, mezőgazdasági, kereskedelmi és ipari válságok. A termelés és a fogyasztás válsága. Morális, jogi,
vallásos, tudományos és művészeti válság. A tulajdon, az állam, a család, az
ipari vállalkozás, a köztársaság és monarchia, az autokrácia és demokrácia,
a diktatúra és önkormányzat, a kapitalizmus és szocializmus, a fasizmus és
kommunizmus, a nacionalizmus és internacionalizmus, a pacifizmus és
militarizmus, a konzervativizmus és radikalizmus válsága. (…) E krízisek
mindegyike megrázza kultúránk és társadalmunk legmélyebb alapjait, és
mindegyike a legyőzöttek és a romok légióját hagyja mögött. És, jaj, a végét
még senki sem látja. E válságok mindegyike olyan volt, mint egy felzendülő,
nagy, borzalmas szimfónia, és oly mély és oly intenzív, hogy egyet sem lehet
elfelejteni. E mozzanatok mindegyikét a legutóbbi három évtized alatt hallatlan emberi zenekar játszotta, milliókból álló karok, statiszták és szereplők…
és a legyőzöttek és áldozatok hegye évről évre nagyobb és nagyobb.”351 És hol

volt ekkor még ebből a szimfóniából a második világháború rettentő tétele,
hol volt Auschwitz? Hiszen még az embermilliókat elnyelő sztálini „nagy
terror” gépezete is épp csak beindult 1937-ben!
Most, hogy már itt, e régi válságövezet rátartin saját válságába temetkezett kis helyén, ebben az élenjáró válsággócban, mely megint egyszer
példát mutatott – mert igenis utolsókból lesznek az elsők! – a megalkuvó, a válságról tudni nem akaró világnak, nos, most, hogy itt, e válságlángoktól ölelt kis országban is mind érzékelhetőbbé válnak a világépületet megrázkódtató földlökések, egyre gyakrabban rémlik fel e sorok
írója előtt Federico Fellini harminc évvel ezelőtt – egy másik válságos
évtizedfordulón – forgatott katasztrofista filmgroteszkjének, a Zenekari próbának az alaphelyzete.352 (Szembeötlő egyébként a huszadik század
válságidejének ez a különös rugózása, amely mintha szűnni nem akarna
az évszázad lezárulása után sem. Száz év óta ugyanis szinte minden évtized a válság és a fordulat évével zárul: 1919–1920, 1929, 1939, 1948–1849,
1968–69, 1979–1980, 1989–1990, 1999–2000 és úgy látszik most, 2009ben is egy ilyen évtizedzáró válságév fordulópontjához érkezett el a világ.)

350 I. m. 21. p. Amikor Hamvas „a modern krízist vallási krízisnek” nevezi és minden más
társadalmi, politikai, gazdasági, művészeti, filozófiai krízist – e krízisből eredeztet, Nietzsche „vallásrombolására”, „nihilizmusára” hivatkozik, aki magán a valláson kívül „egyáltalán semmit sem vett komolyan, semmi mást nem tartott kritikára méltónak”: „Politikusok
és bankárok – idézi Hamvas Nietzschét – mosolyognak rajtam, amikor azt mondom, hogy
nem vagyok hajlandó mást komolyan venni, mint a vallást; nem tudják, hogyan mosolygok
én az ő politikájukon és pénzügyeiken.” Valójában Nietzsche minden értéket átértékelő
kritikájában nem vallásrombolást kell látni, hanem a vallástalanná válás drámájának tudatosítását: ebben a kritikában érezni „legmélyebben a vallás nélkül való élet teljes terméketlenségét
és tarthatatlanságát”. (i.m. 19 p.) „A vallástalanság az, amit Nietzsche nihilizmusnak hív: a
transzcendens kapcsolat hiánya, ateizmus, irreligiozitás, belső elszegényedés, az élet ellaposodása, ez a »malum metaphysicum«, amelynek tünetei: államok felbomlása, társadalmi
zavarok, gazdasági válság, morális törvények semmivé válása, ez fűti a modern technokráciát, a terrorisztikus államalakulatokat, korrupciót, közönyt, türelmetlenséget és züllést. A
modern apokaliptika középpontja: a vallásos válság.” (i.m. 21 p.)
351 Idézi Hamvas Béla, i.m. 64. p.

352 Fellini filmjében a felszakadó igazság a valóságot tárja a művészi képzelet megigéző
erejével a nézők elé. A 2008 őszén kirobbanó gazdasági világválság mediatizált valósága
azonban – sajátos módon – maga vált egyfajta filmmé, amely nem feltárta, hanem elfedte
az igazságot. Mint a posztbaloldali radikálisok egyike, Alain Badiou francia filozófus írta
a Le Monde 2008. október 17-i számában megjelent cikkében: „Ahogy bemutatják nekünk
a világválságot, az leginkább egy rossz filmre emlékeztet, melyet manapság »mozi« címszó
alatt sikergyárak állítanak elő. Semmi sem hiányzik belőle, még a váratlan fordulatok
sem, melyekkel rémisztgetik a nézőt: a »fekete péntek« közeledik. Minden összeomlik,
minden romba dől (…) A remény azonban tovább él. A filmvásznon riadt, de elszánt tekintettel – ahogy a katasztrófafilmekben megszokhattuk – ott a hatalmasok kis csoportja,
a monetáris tűzvész lángjainak megfékezői, Sarkozyk, Merkelek, Paulsonok, Brown-ok,
Trichet-k és mások, amint éppen ezermilliárdokat öntenek egy végtelennek tűnő lyukba. »Mentsétek meg a bankokat!« Ez a nemes, humanista és demokratikus kiáltás tör fel
a politikai és médiaelit torkából.” Badiou, aki úgy gondolja „a valóság itt van, de csak
akkor érthetjük meg, ha elfordulunk a látványosságot sugárzó képernyőktől”, már csak
egyedül a válság didaktikus (értsd: „a kapitalizmus” igazságáról a leplet fellebbentő) hatásában bizakodik, hogy a tanulságot ebből a válságból „nem a bankárok vagy az őket szolgáló
politikusok, vagy a kormányokat szolgáló újságírók, azaz ennek az egész sötét színjátéknak a szereplői” fogják levonni, hanem maguk az emberek. Nem kizárt, hogy valóban
ez fog történni, de nem biztos, hogy lesz benne köszönet, az pedig még ennél is kevésbé biztos, hogy „az emberek” által levont igazság azonos lesz a baloldal fenegyerekének
szerepében fellépő, „javíthatatlanul” 68-as, radikálisan antikapitalista Badiou igazságával.
(Alain Badiou: Milyen valóság látványa a mostani krízis? Egyenlítő, 2008. 12. szám 8. p.) Vö.
Szilágyi Ákos: Vertikális szolidaritás. Népszabadság, Hétvége, 2008. október 18.
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A Fellini-film egy zenekari próba karmesterének és zenészeinek felbomló
viszonyrendszerében képezi le – mintegy modellezi – a társadalmi-irányítási
zűrzavart (tekintélyvesztést, erkölcsi elbizonytalanodást, korrumpálódást,
züllést, a magánérdekek elszabadulását, a közember bukását, a közjó halálát). A zenekari próba egymással elfoglalt, egymás ellen acsargó-fenekedő
szereplői teljesen vakká és süketté válnak a közelesen mindannyiukra lesújtó
katasztrófára. A katasztrófa közelgését a filmben a próbaterem falainak –
eleinte még alig hallható, majd egyre vészjóslóbb – meg-megrázkódásai
jelzik. A zenészek egy-egy döndülés hallatán egy pillanatra megdermednek,
riadtan fülelni kezdenek, majd folytatják, ahol abbahagyták: a karmestert
illegitimnek nyilvánítják, nem engedik vezényelni, elkergetik pulpitusáról,
helyére kezdetben egy ide-oda ingázó metronómot állítanak, aztán azt is
ledöntik, a rend felbomlik, a próba abbamarad, megjelenik a zenészek szakszervezete és sztrájkkal fenyegetőzve a próbaidő csökkentését, a zenészek
bérének felemelését követeli, a zenészek pedig mindennel foglalkoznak,
csak a próbával nem. A káosznak csak a katasztrófa vet véget. A rázkódások
és döndülések oka a film utolsó képsorának apokaliptikus poénjában tárul
fel: a próbaterem egyik fala beomlik és a hatalmas lyukban megjelenik egy
ide-odalengő faltörő kos. Miközben a zenészek odabent önérvényesítésükkel voltak elfoglalva, felszámoltak minden formát és normát, eltöröltek
minden hierarchiát és minden játékszabályt, miközben az összehangoló
irányítás – dirigálás – nélkül maradt zenekar megszűnt zenekar lenni, önző
magánemberek tömegévé, őrjöngő magáncsőcselékké züllött, észre sem
vették, hogy a régi épület – a régi világrend – összeomlóban van, nem
értették meg, hogy a történet nem az ő kisded játékaikról – nem magánjátszmáikról, hatalmi és anyagi önzésükről, nem fizetésemelésről, bónuszról,
előléptetésről, fogyasztói kosárról, miegyébről –, hanem a világ fennmaradásról
vagy fenntarthatóságáról szól.
Nos, így, egyre nagyobb döndülések közepette ünnepli a világ az 1929-es
világválság nyolcvanadik évfordulóját. Azt, hogy mi következett e nyolcvan
évvel ezelőtti világválság után, ismeretes: az Egyesült Államokban a „New
Deal”, az állam gazdasági szerepvállalása, a keynesi közgazdaságtan szellemében, Európában pedig – ha szabad az angolt némettel keverni – a „new
drill” következett, vagyis a totalitárius hadiállamok ilyen-olyan szocializmusnak hazudott parancsgazdasága, majd – e nagy európai „válságmegoldó
csomag” végső hozadékaként – következett a mindent – majdnem-végleg
– megoldó második világháború.

Obama elnök máris Rooseveltre veszi a figurát: ha nem is a kandalló
mellől, de szintén rádión – egyszersmind persze interneten-televízónmobiltelefonon is – megpróbál hétről hétre az amerikai nép fejével beszélni, hogy egy protestáns hittérítő és egy pszichoanalitikus orvos kettős
buzgalmával a lelkére hasson: biztosítja az állampolgárokat arról, hogy az
állam a helyén van, és a nagybankoknak és nagyvállalatoknak adott tőkeinjekció után, állami megrendelésekkel, munkahelyteremtő, piacélénkítő,
keresletnövelő beruházásokkal fogja a gazdaságot kihúzni a bajból. Az önszabályozó piac válságaira tehát ma sincs más válasz, mint a 19. században: az
állami intervenció. Ahogy azóta annyiszor, az állam gazdasági túltengéséből
fakadó válságokat piaccal, a piac túltengéséből következő válságokat állammal, Friedmant Keynesszel, Keynest Friedmannal, a túlzott államosítást
privatizálással, a túlzottan privatizált gazdaságot államosítással gyógyítják.
Elég szerény képzelőerőről tanúskodik ez a választék.
Az Európai Unió államai ez idő szerint ugyancsak állami beavatkozással (elsősorban újabb és újabb költségvetési milliárdokkal) gyógyítják
az önszabályozó piac – nyilván önszabályozás közben – önmagán ejtett
sebeit, miközben az unió állampolgáraiban – Nyugatról Keletre haladva –
nőttön-nő az igény az „új rendet”, „végre rendet” teremtő állam iránt, jól
érzékelhető az ünnepi készülődés az – immár a „korszellemmel” is egyező – nagy illiberális rendszerváltásra. Persze, rossz az, aki rosszra gondol.
A történelemben semmi nem ismétlődik meg eseményszerűen, de ugyannak a társadalmi formának a ciklusai, érzületi és gyakorlati reakciói a lényegileg változatlan gazdasági és társadalomi rendszer folytonosan újratermelt
ellentmondásaira, válságaira természetesen folyvást ismétlődnek. Ide lyukadt
ki hát az 1989-ben elkezdődött és azonnal meg is feneklett világrendszerváltás,
ide lyukadt ki a „történelem végének” amerikai rendszerváltó meséje; ez az
apokaliptikus háttér vagy katasztrofista alapminta – a gazdasági világrendszerválság –, amelybe a kis-nagy magyar válság – nem a pénzügyi válság,
nem a kormányválság, nem is pusztán a magyar demokrácia válsága, hanem
a magyar rendszerváltás válsága – erős helyi színekkel beleszövődik.

Krízisben a krízis
Ha igaz az, hogy a demokrácia permanens krízis, vagyis olyan rendszer,
amelynek késő újkori életképességét, egyben pedig általános elfogadottságát a glokális világtársadalom egyre bonyolultabb mozgásainak, konfliktus-
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típusainak, érdek- és értékellentéteinek közvetítésére és integrálására való
alkalmassága adja, közelebbről az, hogy a modern világállapot összefoglaló
létkategóriáját – a válságot, a krízist – a politikai szabadság formaalkotó elvévé
teszi, beépíti mintegy a rendszerbe, úgyszólván intézményesíti, nos, akkor
a demokrácia krízise nem jelenthet mást, mint a krízis krízisét, vagyis azt, hogy
egy konkrét politikai helyen vagy helyzetben (de akár globálisan is) a rendszer
„lefagy”, végtelen – vagy legalábbis annak hitt – integráló képessége valamilyen okból megtörik, csődöt mond valamilyen krízis előtt, nem képes magába
fogadni, feldolgozni, rendszeralkotó alkatelemévé változtatni a szóban forgó
krízist, megpróbálja kizárni a rendszerből, amivel azonban krízisbe sodorja
a krízist mint működő rendszert.
A demokrácia válsága azt jelenti tehát, hogy ez a nyitott és dinamikus
rendszer bezárul és megmerevedik, hogy mint megformált és intézményesített krízis valamilyen okból nem, vagy rosszul működik (nem vagy rosszul
működteti a lokális és/vagy globális politikai osztály): nem képes vagy csak
részlegesen képes a tulajdonképpeni rendszeralkotó konfliktusokat, ellentéteket, kríziseket integrálni a rendszerbe. Ha valamilyen – az egész helyi és/vagy
világtársadalom létezése szempontjából meghatározó – krízis a demokrácia
számára integrálhatatlanná válik, ha „rendszer-idegen” elemként kerül szembe
a rendszerrel, akkor a rendszer elhárítandó veszélyként, kiiktatandó hibaként
vagy külső fenyegetésként fogja értékelni és bezárul előtte vagy szembeszáll
vele, ahelyett, hogy integrálná. Ennek a megmerevedésnek, az integrálásra
való képtelenségnek végsőleg vagy az az oka, hogy a politikai üzem irányítói
– önérdeküket követve vagy felkészületlenségük miatt – rosszul működtetik
az üzemet; vagy pedig az, hogy olyan új erők, érdekek és velük együtt olyan
új ellentmondások jelentek meg a helyi és/vagy világtársadalomban, amelyeknek integrálása az adott rendszer határai között már nem lehetséges: ha nem
alakítják át gyökeresen, ha nem hoznak létre új, magasabb szintű integráló
rendszert, akkor az adott rendszer fölbomlásra, szétesésre van ítélve.
A rendszer megdermedése vagy megmerevedése a rendszer végének –
szétesésének vagy elkerülhetetlen megújulásának – előjele. Előfordul, hogy
a demokratikus uralom mint megformált szétesés, mint a szabadság rendjévé
formált permanens krízis és legyőzött káosz dinamikus rendszere egy-egy
helyen, ahol a globális szuverén – a helyi politikai és kulturális módok figyelmen kívül hagyásával – oktrojálja rá a demokráciát a helyi társadalmakra,
mintha a szabadság valamilyen bármikor és bárhol bevezethető univerzális
technikai szabadalom lenne, a demokrácia elemi szinten sem tud kiépülni,

és kívülről és felülről történő „bevezetésének” kísérlete totális káoszba rántja
a szóban fordó helyet. Gyakoribb eset a már kiépült vagy kiépülőben lévő
demokrácia krízisintegráló képességének megfogyatkozása, a rendszer működésének leállása vagy akadozása, amit végül is vagy sikerül az észre tért (esetleg
megújult) politikai osztálynak helyreállítania, vagy bekövetkezik a legros�szabb: a rendszer akut válsága, amelyben a demokrácia rendje megroppan,
majd összeomlik. A krízis krízise káoszba csap át, a káosz pedig előbb-utóbb
ellenrendszerbe torkollik. Innen nézve szinte mellékes, hogy a demokratikus uralom végét jelentő ellenrendszert ki és mire hivatkozva hozza létre:
a „rendszer várának védői”, a tegnapi demokraták „védekezésképpen”, avagy
a „vár ostromlói” (általában ugyancsak tegnapi demokraták) egyszerűen a
hatalom megszerzése érdekében. Amilyen az akció volt, olyan lesz a reakció.
Ha az akció radikális volt, akkor a reakció is radikális lesz. És ha az akció liberális volt (márpedig, mint tudjuk, 1989-től kezdődően a legutóbbi időkig
az volt), akkor a reakció szükségképpen antiliberális lesz. Nem feltétlenül
antidemokratikus, de antiliberális. (Ez az antiliberális reakció – a liberális
akció radikalitásának fokától függően eltérő mértékben – világszerte kibontakozóban van: nemcsak Oroszországban és Közép-Európában, hanem Nyugat-Európában és Dél-Amerikában is.) Az persze távolról sem lényegtelen
apróság, hogy az elközelgő káoszra hivatkozó vagy a tényleges káoszból
kiemelkedő nem-demokratikus uralom milyen formákat és milyen jelleget
ölt, meddig megy el a szabadságszűkítés terén egy helyi társadalomban.
A liberális akcióra adott antiliberális reakció mértékében, a demokratikus
uralom rendszerétől való eltávolodás fokában és jellegében Európa posztkommunista régiói és államai – ideértve ezúttal a posztszovjet régiókat és
államokat is – igen változatos képet mutatnak.
Általánosságban azt mondhatjuk: a demokratikus uralmi formák
és módok sorsa szempontjából létezhetnek kifejezetten jó, termékeny,
megújító és megerősítő krízisek és rossz, pusztító krízisek is: az a kérdés, hogy az értékek, a politikai erők, társadalmi érdekek szétválasztását eredményező válságból a demokrácia megerősödve kerül-e ki, mert
– mondjuk – az új, az adott rendszert feszegető ellentmondásokat és
konfliktusokat sikerül megformálni és integrálni a rendszerbe, sikerül
új, finomabb, bonyolultabb közvetítéseket (eszközöket és megoldási
módokat) létrehozni; vagy megfordítva: a krízis – a szétválasztás – bomlást és meghasonlást idéz elő, a konfliktusok elmélyülését eredményezi,
a polgári társadalom, a jogállami intézmények háborús jellegű meg-
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osztásához, kettős hatalom kialakulásához, egyszóval káoszhoz, interregnumhoz vezet, amelyből legyöngülve, megroggyanva kerül ki
a demokrácia, ha ugyan kikerül valahogy, s nem őrlődik fel egészen, nem
sodorja el a káosz és az abból törvényszerűen kiemelkedő nem-demokratikus uralmi forma, amit tipológiai értelemben zsarnokinak nevezek, beleértve
a formálisan érintetlenül hagyott parlamentáris rendszer és jogállam
zsarnoki üzemmódját is, vagyis a mindenféle régi-új sütetű „illiberális demokráciákat”, „delegatív demokráciákat”, populista „demokratúrákat”,
ilyen-olyan autoriter, parancsuralmi, paternalista uralmi módokat.
Alapjában véve a szabadságként megformált krízis demokratikus rendjére, a demokráciára mindenkor ez a két veszély leselkedik, és a demokrácia integrációs rendszere e kettős veszély folyamatos leküzdése is: az egyik
veszély a káoszé (a rend nélküli szabadságé), a másik pedig, mellyel párban
jár, a zsarnokságé (a szabadság nélküli rendé). Nem kívülről leselkednek
ezek a veszélyek a demokráciára, hanem belülről, a demokráciában magában kifejlő veszélyekként, amelyeket azonban a jól működő demokrácia
„immunrendszere” folyton legyőz, elhárít, úgy valahogy, ahogy az emberi
szervezet hárítja el a halálos betegséget, amikor nap mint nap megküzd
a daganatos sejtek „támadásával”. Minden demokráciában ott lapul a káosz fenyegetése és a zsarnokság kísértése, nem mellékes azonban, milyen
erős és rugalmas maga a demokratikus uralom rendszere, milyen mélyek
a gyökerei a társadalomban, mennyire „kívülről kapott” ez a  demokrácia és
mennyire az egész társadalom legsajátabb alkotása, mik az adott társadalom
mentalitásában és viselkedésében az uralkodó módok, mert nagy mértékben éppen ezektől a tényezőktől függ, mekkorára nőhetnek meg egy demokráciában a szóban forgó politikai őshüllők. Amíg a káosz és a zsarnokság
– államban és társadalomban egyaránt – csak varangyméretűek, nem jelentenek különösebb veszélyt a demokráciára. Pontosabban szólva, amíg
a demokrácia erős és jól működik, nem nőhetnek ennél sokkal nagyobbra, mivel a rendszer folyamatosan integrálja e szörnyek erejét. Ám ha
a demokrácia gyönge (eleve gyöngének született vagy valamilyen okból
meggyöngült), akkor a szörnyek rögvest növekedésnek indulnak és viszonylag rövid idő alatt iszonyú méretű őshüllőkké változnak át: kiszakadnak a rendszerből és ellenrendszert hoznak létre, szőröstől-bőröstül
felfalva a demokráciát.

Hazugság és demokrácia

485

A jelek arra mutatnak, hogy az 1989 után kialakult magyar demokrácia
(a demokrácia mint megformált krízis) az új évezred első évtizedében egyre
súlyosabb krízisbe kerül, egyre kevésbé képes integrálni azokat a kríziskeltő
ellentmondásokat, ellentétes gazdasági és társadalmi érdekeket, amelyek
a glokális hellyé vált magyar társadalmat bomlasztják, meghasonlott politikai osztálya pedig nemhogy magyar (azaz: glokális) válaszokat nem képes adni a globalizáció általános kihívásaira, olyanokra, amelyeket például
a gazdasági szuverenitás, a posztnemzeti állapot, a kockázattársadalom fogalmai
fémjelezhetnek, de még a kérdéseket sem képes (vagy hajlandó) világosan
megfogalmazni és politikailag konkretizálni. Ennek oka végső soron abban
a hamis konstrukcióban keresendő, amelyre az 1989-es új magyar kiegyezés
(a rendszerváltás és maga a rendszer) épült, s amelyben – a társadalmi béke
megőrzése, a zökkenőmentes átmenet biztosítása, a forradalmi törés és mindenféle megtorlás elkerülése érdekében – tisztázatlanság tisztázatlanságra,
hazugság hazugságra, megtévesztés megtévesztésre halmozódott: hazugság
volt az, hogy a nemzet „kivívta szabadságát”, hogy „kivertük az oroszokat”
(szuverenitásunkat és a demokratikus önrendelkezés jogát ugyanazoktól
a nagyhatalmaktól vagy szuperhatalmaktól és nagyjából ugyanolyan módon kaptuk vissza, ahogyan és amelyek egykor Jaltában elvették); hazugság
volt, hogy a parlamentáris demokrácia rendszerét a nép (a magyar társadalom) és nem egymás önjelöltségét elfogadó elitcsoportok alkották meg
a politikai kiegyezés művének keretében; hazugság volt, hogy mostantól
a magunk szuverén útját járhatjuk, mikor az út már globálisan adott volt, és
önredelkezésünket nem azért nyertük vissza, hogy lelépjünk róla, hanem
hogy rálépjünk (éppoly kevéssé lehetett lelépni róla, mint azelőtt); hazugság
és önáltatás volt, hogy itt nem második-harmadik-világbeli kapitalizmus,
hanem nyugati típusú „szociális piacgazdaság” lesz; hogy az új rendszerben,
ha csak kicsivel is, ha nem is azonnal, de lényegében mindenkinek vagy
majdnem mindenkinek könnyebb és jobb lesz azon a helyen, ahol éppen van
a munkamegosztásban és a hatalom rendszerében (vagy pedig mindenki
„lépik egyet”), holott a rendszerváltozás (vagyis a globális rendszerbe való
betagolódás) éppen ezt az államszocialista rendszerben megszerzett-elfoglalt helyet (nem politikai, hanem gazdasági és kulturális helyet) mint immár
fenntarthatatlan helyet, mint haszontalan vagy feleslegessé vált helyet húzta ki töme-
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gesen a magyar munkavállalók alól: szinte azonnal az államilag agyondotált
nagyipart az üzemi munkások , nem sokkal később az államilag agyondotált
nagyüzemi mezőgazdaságot a parasztság lábai alól, s végül az államot próbálja kihúzni most – az előbbi társadalmi rétegeknél összehasonlíthatatlanul
nagyobb érdekérvényesítő erővel rendelkező – városi középosztály alól és
részben az egész társadalom alól a nagy és persze drága, nem hatékony,
pazarló ellátó rendszerek leépítésével és részleges privatizálásával.
Arra, hogy mi fog történni, mi történik, mért történik, mik lesznek és
máris mik ennek a következményei, hogy az államilag fenntartott társadalmi
helyek közül melyeket és miért kell továbbra is fenntartani, és a fenntarthatatlan helyek megszüntetése következtében előálló elszegényedés, deklas�szálódás, egzisztenciavesztés hatalmas szociális problémájával mi a teendő,
miként érhető el, hogy a gazdasági stabilizáció ne destabilizálja a demokráciát,
ne veszélyeztesse az egyre ingatagabb társadalmi békét, vagy egyáltalán nincsenek politikai válaszok, vagy „Koppányos” álmok, fogcsattogtató, kurucus
„csakazértis”-ek jelentik a csattanós választ a kisnemzeti szuverenizmus és a
populista ideológiai maszlag, valamilyen – ténylegesen idáig csak ilyen-olyan
„szörnyállamokban” megvalósult – korporatív államiság jegyében, ahol „tőke
és munka jegyesek”.
A valóság az, hogy a politikai osztály eleve hamis konstrukcióra építette
az új rendszert, most pedig, amikor ez fenntarthatatlanná vált és szakítani
kellene a hazugsággal – a hazug konstrukcióval – képtelennek mutatkozik
erre. A politikai osztály hatalom felé menetelő jobboldala (a mérsékelt és
radikális nemzeti populizmus pártjai és mozgalmai) még annál is kevésbé,
mint a kádárkori államszocializmusból társadalmilag elfogadott modernizációs mintákat is magával hozó baloldal, amely a hatalomból kiszorulóban
van, noha még ő van kormányon.
Azt, hogy miben áll a rendszerváltás/rendszerváltozás, hogy milyen hatalmas társadalom-lélektani, mentális, kulturális megrázkódtatást fog okozni
az átmenet az állami redisztribúció – a paternalista személyi és ideológiai
függés, a politikai erőszak, ámde egyszersmind a szociális biztonság, a paternalista gondoskodás, a „koraszülött jóléti állam” – rendszeréről a személyi
függetlenségen és dologi függésen, a magánönzésen és a tőkehaszon „elvont
erőszakán” alapuló rendszerre, hogy a szabadság milyen terhet fog jelenteni
az egyes ember számára és az emberek, eszmék, áruk mindenki által hőn
áhított szabad mozgása konkrétan milyen emberek, milyen eszmék és milyen áruk szabad mozgását fogja jelenteni, hogy a politikai és jogi egyenlőség

mekkora – az ancien régime-ben elképzelhetetelen – szociális egyenlőtlenségekkel és igazságtalanságokkal fog összekapcsolódni, egyáltalán, hogy mit
jelent a globális kapitalizmus és milyen következményekkel fog járni szinte akadálytalan benyomulása abba a politikai-gazdasági vákuumba, amely
a szovjet hadiállam által fenntartott kvázi-világgazdaság szertefoszlása nyomán keletkezett Kelet- és Közép-Európában, hogy mi fán terem a „spontán
privatizáció”, mi fog történni pár röpke év, sőt olykor pár hónap leforgása
alatt a magyar nagyiparban és az agráriumban, nos, ezekről az „apróságokról” elfelejtették a magyar társadalmat előre értesíteni. És ha értesítették is volna, mi mást tehetett volna, mint hogy – immár az évszázadok
óta megszokott módon – rálép a kívülről meghatározott, „igazi fejlődés”,
a „felzárkózás” széles országútjára, amelyen „minden boldogulni akaró nép
menetel”, akik pedig nem akarnak ezen az úton boldogulni (vagy akiket
nem engednek boldogulni a „haladás kerékkötői”, a zsákutcás fejlesztési
diktatúrák gonosz urai), ám magukra vessenek.
Míg azonban a társadalom alsó középosztályi rétegeit alkotó bérből és
fizetésből élők, a kétkezi munkásság és a parasztság (vagyis az ipari és mezőgazdasági dolgozók) igen hamar megtapasztalták, mit jelent a rendszerváltozás vesztesének lenni, a nagy költségvetési intézményekhez kapcsolódó
széles középosztály (a közhivatalnoki réteg, az oktatásban, egészségügyben
stb. stb. dolgozó nagy létszámú közalkalmazotti csoportok) ezt egyáltalán
nem tapasztalta meg: az egzisztenciavesztés helyett kezdetben relatív elszegényedést szenvedett el, majd relatív jóvátételt égbekiáltó szenvedéseiért,
miközben az egész elosztórendszer lényegében érintetlen maradt. Ez persze
önmagában is igazságtalan volt, de éppen ezeknek a középrétegeknek volt
és van a legnagyobb érdekérvényesítő erejük, politikai befolyásuk.
A források szűkössége a középosztályon belüli egzisztenciaharcot kiélezte
és a történelmileg kialakult osztóvonalak vagy törésvonalak mentén elindította azt a polarizálódását, ami utóbb az egész társadalmat kettévágó hidegpolgárborús politikai stratégia alapja lett. Végső soron éppen a középosztály
máig tartó belháborújának vált túszává és áldozatává az ország. Megkezdődött
az elsődlegesen költségvetési forrásokból táplálkozó középosztályi csoportok
részleges lefejtése az államról, illetve tevékenységi szféráik részleges piacosítása. Ha a reakció ezzel szemben elég erős lesz, ha a „dzsentri” funkcionális
szerepét játszó mai középosztályi csoportok felháborodása és ellenállása
képes lesz blokkolni az úgynevezett „nagy ellátó rendszerek” reformját,
akkor jön az államcsőd, amely már nemcsak az államba kapaszkodó, az
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államot prédájának tekintő befolyásos középosztályi csoportokat, de az
egész országot temetheti maga alá. Vagy így, vagy úgy, egy történet véget
ért. A teljes Kádár-kori társadalom átalakítása, azaz az állam funkcionális
átalakítása vagy így, vagy úgy be fog fejeződni. Ahol kapitalizmus van, ott
kapitalizmus van, még akkor is, ha az állam a feje tetejére áll és feje tetejére fordítja az egész társadalmat. E sorok írója nem a kapitalista rendszer
elragadtatott híveként, sugárzó arcú apologétájaként mondja ezt, mintha
a privatizálásban és piacosításban látná minden társadalmi bajok egyetlen
vagy legfőbb gyógymódját, hanem mert a rendszerváltás első számú hazugságát épp ennek ki-nem-mondásában, a rendszer néven nem nevezésében
látja: a kalkulatív racionalitás „új rendszerét” – politikai ábrándkergetésből,
össztársadalmi naivitásból kifolyólag vagy a társadalom megtévesztésének
feltett szándékával – mindennek inkább nevezték, mint kapitalizmusnak.
Mivel szinte mindenről mindenki hazudott mindenkinek (kiváltképp
önmagának természetesen) – mellékes itt, hogy jóhiszeműen vagy szándékosan, nagyvonalúan vagy ostobán – a sok áltatás, megtévesztés, igazatnem-mondás, hamiskodás, színlelés eredménye egy olyan hazug társadalmi-politikai konstrukció lett, amelyben egyetlen – egyszer már jól-rosszul
megválaszolt – politikai kérdés sem zárható le teljesen, nincs továbblépés,
minden újra meg újra elölről kezdődik, a békés rendszerváltást lehetővé
tevő kiegyezés újra meg újra megkérdőjelezhetővé válik, az eredeti problematika újra meg újra előkerül, a politikai szereplők legsajátabb érdeküktől és
az erőviszonyoktól függően mindent elölről akarnak/kénytelenek kezdeni,
a játékszabályokat erőből és érdeküknek megfelelően állandóan újra akarják
írni, újabb és újabb rendszerváltásokat hirdetnek meg, míg csak elő nem áll
az egyetlen „igaz és jó rendszer”, az ő rendszerük természetesen.
De nemcsak a politikai osztály, hanem a társadalom jelentős része sem
hajlandó szembenézni az igazsággal (azzal, hogy mit jelentett egy keleteurópai társadalom, egy kis ország glokális hellyé válása a világ uralkodó
népeinek politikai kegyelméből) és ezért nem képes a fennmaradása és felemelkedése szempontjából létfontosságú kérdéseket sem megfogalmazni,
sem a társadalmilag elfogadható válaszokat megadni rá. Mindenféle szembesülésre csak az ország és a kormányzó politikai elit végső szorultságában,
külső nyomásra és csak rövid időre került idáig sor, ami után újra meg újra
szinte mindenki visszazökkent a régi kerékvágásba, a sokkal kellemesebb,
ám annál pusztítóbb hazugságba (és hazudozásba). Aki a hazug konstrukciót meg akarta törni és azt találni mondani, hogy elég volt a hazudozásból,

hogy a hazug politikai konstrukciót szét kell törni, nem vagyok hajlandó
részt venni az össztársadalmi hazudozásban, azt krónikus hazudozóként
ültették politikai szégyenpadra („Áhá! Szóval te voltál az a hazudozó! Áhá,
szóval te tévesztetted meg, vezetted félre, gyaláztad meg ezt a nemzetet, ezt
a büszke népet! Ezek szerint nemcsak krónikus hazudozó vagy, de áruló
is, sőt bűnöző, tolvaj, álmok vámszedője, netán szívedben idegen is e néptől, titkos birodalomi érdekek ágense, multik cinkosa, globális erők kollaboránsa, komprádor-burzsoá, kerékkötője az elközelgő, az igazi, a nemzeti
rendszerváltásnak!”)
Amíg így áll a helyzet, amíg a hazug konstrukció mint egyetlen politikus (vagy politikai oldal) krónikus hazudozása jelenik meg az igazmondó
populizmus hazug meséjében, amíg a hazug konstrukciót még az igazság – meglehet politikailag ügyetlen – kimondása is csak megerősíti, addig
a demokrácia krízise nem érhet véget, s addig a demokráciában magában
megképződő káosz és zsarnokság „kis körei” egyre nagyobbra növekedve
a hazug konstrukcióval együtt elnyeléssel fenyegetik magát a demokratikus rendszert is, mintha a demokrácia maga lett volna és lenne ez a hazug
konstrukció. Nincs ennél veszedelmesebb hazugság és nincs hazugabb
konstrukció az antiliberális (populista nemzeti) demokráciánál. A politikai
hazugságról beszélni a hazug társadalmi konstrukció helyett, összekeverni
a hazug magyar társadalmi konstrukciót a demokrácia igazságra épülő konstrukciójával, újabb és még rosszabb hazug konstrukcióval kívánva felváltani
a parlamentáris demokráciát, csak mert az a hazug társadalmi konstrukció
fenntartása miatt válságba került, ez maga a legrosszabb zsákutca, amelybe
a politikai jobboldallal mindinkább eggyé vált nemzeti populizmus az egész
magyar társadalmat kívánja behúzni. Nem a politikai hazugságok (ki hazudott és mekkorát, mikor), hanem egy hazug társadalmi konstrukció leleplezése és megtörése a jelen legfontosabb politikai és össztársadalmi feladata.
„A politikum területe ugyan nem annyira közvetlenül anyagi jellegű, hogy
ott minden hazugság oly közvetlenül és hamar megbosszulná magát, mint
pl. a műszaki alkotás vagy a termelés területén, azonban nagyon is központi
jelentőségű ahhoz, hogy hazugságai idővel végzetesekké ne váljanak – írta
Bibó István. – Az általánosan elterjedt ellenkező nézettel szemben le kell
szögeznünk, hogy a politikában hazudni nem lehet. Pontosabban: lehet itt-ott
hazugságokat mondani, de nem lehet hazugságra politikai konstrukciókat, politikai
programokat felépíteni. A kiegyezés további sorsa (természetesen az 1867-es
kiegyezésről van szó – Sz. Á.) különös világossággal megmutatja, hogy
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a hazugság a politikában hogyan bosszulja meg magát.”353 És ehhez még,
mintha csak a 2000-es évek Magyarországához beszélne, hozzáteszi: „Közösségi vezetéshez és irányításhoz, mint általában minden alkotáshoz, két
dolog szükséges: a ténylegesen keresztülvihető dolgokat szem előtt tartó
gyakorlati realizmus és a feladatok belső törvényeit jól felismerő lényeglátás. Ha egy közösség a hazugságnak valamiféle zsákutcájába beleszorul, annak első
következménye az, hogy nem talál realista és lényeglátó embereket, akikre a maga
vezetését rábízhassa. Talál bőségesen gyakorlatias embereket, akiknek a számára
a gyakorlati munka vagy érvényesülés lehetősége abban áll mindenekfelett, s ennek
érdekében hajlandók abban az értelemben »realisták« lenni, hogy a hazugság fennálló
és érvényesülő konstrukcióját elfogadják valóságnak.”354
A magyar demokrácia jelenlegi válsága lényegében tehát a kölcsönös
hazugságokra, illúziókra és megtévesztésekre (ezen belül önmegtévesztésekre) és ugyancsak kölcsönös, egymást sakkban tartó félelmekre épülő
hazug társadalmi konstrukcióból ered, amelyet a meghasonlott politikai
osztály és az egymással egzisztenciaharcban álló magyar középosztályok
hoztak létre, és amelybe a magyar társadalom egészét próbálják – a javak
forrását jelentő állam megszerzése vagy megtartása érdekében – azokkal
a hazugságokkal és megtévesztésekkel belekényszeríteni, amelyek a magyar
társadalom előtt elfedik reális helyzetét és tényleges helyét, vagyis elfedik
fennmaradása tényleges lehetőségfeltételeit a globalizált világtársadalomban.
Persze, a demokratikus rendszer elgyöngülése, amit föntebb a krízis kríziseként, végeredményben tehát egyfajta krízisre való képtelenségként (a krízisben
rejlő alkotóelemek kibontására és magasabb szintű reintegrálására való képtelenségként) értelmeztem, még nem érte el azt a fokot, amelyen a káosz
elszabadulhat és nyomában létrejöhet és megerősödhet az ellenrendszer,
a „rendteremtő állam”, a tipológiai értelemben vett zsarnoki uralom, vagy
– legjobb esetben – az illiberális demokrácia valamilyen helyi változata. De
azt azért – bármivel magyarázzák is az ellentétes táborokba gyűlt politikai
gondolkodók és állampolgárok – általában mindenki elismeri, hogy e két
kis egymást tápláló szörny az utóbbi néhány évben elég nagyot nőtt. Kétségtelen persze, hogy a közös képzelet közelmúltból eredő és a politikai
jelenben állandóan szított félelmi fantáziái is növesztik őket. 2006 őszének

„kis interregnuma” és „kis káosza” – mintha csak okulásképpen – az egész
magyar társadalom elé tárta a kellemetlen igazságot: ha a politikai krízisben
végletesen szétváló társadalmi és politikai szereplők között megsokasodik
azok száma, akik – elvakultságból, hatalomvágyból, merő naivitásból vagy
abban a tévhitben, esetleg szent meggyőződésben, hogy a káosz nekik dolgozik – „új rendszerváltást” követelnek, tehát nem a hazug társadalmi konstrukciót kívánják megtörni, hanem a demokráciát kívánják hazug konstrukcióként
felszámolni, és ennek érdekében még etetik is a káosz és a zsarnokság kis
szörnyeit („egyetek csak, nekünk nőttök nagyra!”), akkor a magyar demokrácia valóban a vég kezdeténekküszöbére érkezett.

353 Bibó István: Eltorzult magyar alkat, zsákutcás magyar történelem. In: Válogatott tanulmányok. II. kötet, Magvető, 1986. 590. p.
354 I.m. 604. p. (Kiemelés – Sz. Á.)

Félelem és demokrácia
„A magyar demokrácia válságban van. Válságban, mert félelemben él. Kétféle félelem gyötri”. A megállapítást Bibó Istvánnak a magyar demokrácia
válságáról több mint hatvan évvel ezelőtt, 1945-ben írt politikai helyzetelemzéséből idézem,355 mert íme, több mint hatvan év múltán, ma újra
aktuális, mutatis mutandis, természetesen. Az egyik magyar középosztály hisztérikusan fél a másik magyar középosztálytól, annak kormányzati
hatalomra jutását egzisztenciafenyegetésként, kirekesztésként éli meg és
„Magyarország bukásaként”, a „magyarság háttérbe szorításaként” fejezi ki
érzelmileg és ideologikusan is a nemzeti populizmus hol mérsékeltebben,
hol radikálisabban hangszerelt szólamaiban. A másik középosztály csaknem ugyanilyen hisztérikusan fél riválisától, amelynek korábbi hatalomra
kerüléseit, illetve hatalomra kerülésének lehetőségét hasonlóképpen egzisztenciafenyegetésként és kirekesztésként élte és éli meg és a „demokrácia
bukásaként”, a „szabadság alkonyaként” fejezi ki szorongásos élőérzeteiben
és ideologikusan is. De nincs-e valamelyes jogosultság mindkét félelemben?
Esetleg: egyikben kevesebb, másikban több? Nos, akinek kedve van hozzá, mindkét félelmi szorongáshoz és üldöztetési mániához akkora csokrot
szedhet a tények vadvirágos mezejéről, amekkorát csak akar, még át is kötheti
ilyen-olyan összeesküvés-elméletek színes szalagjaival, hogy így nyújtsa azt
át ország és világ színe előtt – a hatásos tálalás mindenekelőtt! – a közvéleménynek, pontosabban saját közvéleményének, mert hisz közvéleményből
is kettő van már.
355

Bibó István: A magyar demokrácia válsága. In i.m. II. kötet, 15. p.
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A félelem – a félelem egymástól, az államtól, ilyen-olyan pártoktól és
pártvezérektől, a szomszédoktól, a félelem a politikai megtorlástól, a félelem valamilyen politikai eseményben, mozgalomban való részvételért,
netán etnikai vagy szociális leszármazésért járó büntetéstől, a félelem az
elhurcoltatástól, letartóztatástól, kivégzéstől, megkínzatástól, üldöztetéstől,
megbélyegzéstől, ilyen-olyan jogfosztástól, vagyonelkobzástól, diszkriminációtól, egzisztenciavesztéstől – a magyar társadalom egyre szélesebb rétegei számára legalább ötven-hatvan éven át (mondjuk, 1919-től 1960-ig)
szinte egyfajta örökös készenléti állapotot, mindennapos atmoszférát, a fenyegetésekre adott rutinszerű lelki választ jelentett. Félni és megfélemlítve
lenni, félni és megfélemlíteni: a félelemnek és a félelemkeltésnek, a rejtőzésre, emigrálásra, szökésre és persze az árulásra való örökös készenlétnek
és egyszersmind az aktuális másik – legtöbbször a tegnapi megfélemlítő –
megfélemlítésére, üldözésére való késztetésnek ez a zsigeri tapasztalata – az
üldözői és üldözötti szerepek gyakori váltakozása közepette – oly mélyen
beleivódott a huszadik századi magyar társadalom mentalitásába és érzületébe, oly mélyen bevésődött az ekkor született és felnőtt nemzedékek idegeibe, hogy egész rendszereket építettek ezen a tájon a „fortélyos félelemre”;
és bár a félelem alapzatán konszolidált autoriter rezsimekben általában véve
is, a felnövekvő fiatalabb generációkban pedig különösképpen halványult
valamelyest ez a félelmi frusztráció és hisztéria, azért mindmáig igen erősen
érezteti hatását a társadalmi viselkedésben, a politikai tettekre és szavakra
való tipikus reakciókban, és ha rendszert egyelőre nem is, háborús hatalmi politikát változatlanul lehet építeni a félelemre. A demokrácia magyar
üzemmódjának legfőbb jellegzetessége és egyben válságának legfőbb oka
ez az állandó félelem a „másiktól”, a másik hatalomra jutásától, amelynek
minden lehetséges eszközzel és módon elejét kell venni. Az a társadalom
azonban, ahol többségben vannak a megfélemlítettek és a megfélemlítők,
ahol a politikai és kulturális törésvonalak egyszersmind a barát és ellenség
törésvonalaivá válnak, ahol különféle eredetű és mélységű félelmek generálják az önmagunkról és a másikról alkotott képet, a választásokat, sőt
magát a hatalmat is, ott sok minden lehetséges, csak demokrácia nem, mert
a félelmen nem alapulhat semmiféle szabadság, semmiféle demokratikus
uralom. A demokratát mindenekelőtt azt teszi, hogy – mint Bibó István
fogalmazott egykor, a krisztusi biztatást: „Ne féljetek!” a szabadság politikai
nyelvére fordítva le –, hogy nem fél. Itt nem valamilyen hősi tartásról, alkati
vagy felvett bátorságról, hanem a szabad ember rettenthetetlenségéről vagy

bátorságosságáról (a parrhésziáról356) van szó, mert csak így lehet megvonni
a félelmetes hatalomtól az őt éltető és tápláló félelmet és csak így kerülhető
el, hogy a közösségi félelmek szabadságtipró hatalmakat generáljanak. Csak
a szabadság rendjének nem cementje a félelem. És nincs az a rettenetes hatalom, amely ne omlana össze, ha kivonják belőle ezt a cementező anyagot,
ha megszűnnek félni fenyegetéseitől, ha nem tudja többé elhitetni magáról,
hogy rettenetes, hisz ugyebár nem is lehet más, ha egyszer rettenetes veszedelmek fenyegetik kívülről és/vagy belülről az egész közösséget. Nem
a félelmetes hatalom szüli a félelmet, hanem a félelem a félelmetes hatalmat.
Mindaddig, amíg ez a félelem nem múlik el a magyar társadalomból, addig
építeni fognak rá és építeni fognak vele és nem a demokráciát fogják építeni.
Rettenthetetlen polgárok nélkül nem lehetséges demokrácia: a félelmi hisztériák állandóan agresszióba csapnak át, az agresszió kitörései pedig félelmi
hisztériákat gerjesztenek.
Természetesen a félelem nemcsak a másiktól, mint végpusztulásunkra
törő halálos ellenségtől való politikai félelem formáiban van jelen a magyar társadalomban, hanem ennél általánosabban is. Mindegy mitől, csak
félni lehessen. A páni félelem, a félelmi hisztériák heveny kitörései mellett mintha a félelem örökös tompa morajlása adná a magyar társadalom
életének kísérőzenéjét. S csak annál inkább, minél régebben – idestova
fél évszázada – él békében, társadalmi kataklizmák és külső háborúk nélkül. Ezerféle félelem gyötri, keseríti, teszi komorrá, aggodalmaskodóvá,
rosszkedvűvé, töri meg életkedvét: mindenekelőtt a jövőtől való félelem,
a változásoktól való félelem, a gazdasági válságtól, pénzügyi krachtól, külföldi bevándorlástól, környezeti katasztrófától, bűnözéstől, terrorizmustól, kirúgástól, lelepleződéstől, országos és egyéni kudarctól, bukástól,
sikertelenségtől való félelem.
A magyar társadalmat az egész Kádár-korban átjáró általános félelmet
a „csak rosszabb ne legyen!” és az „addig jó, míg Kádár él” kisemberi formulái
356 A „parrhészia” – mint Perczel István írja – „klasszikus – pontosabban inkább késő
ókori – jelentésében annak az embernek az állapotát jelenti, aki közvetlen, személyes
viszonyban van a hatalmasokkal, bejáratos hozzájuk, és nyugodtan beszélhet velük. Erre
utal a görög szó etimológiája is, hiszen ez a kifejezés a pan, »minden« névmás és a rhé-,
»mondani« igető összetételéből származik. »Bátorsága« annak van, aki mindent kimondhat, és
mindent ki mer mondani a hatalmasok színe előtt. Átvitt értelemben a terminus jelentése egyszerűen
szabadság, félelem nélküliség.” Perczel István: Teológiai szótár. In: Aranyszájú Szent János:
A Felfoghatatlanról és az Egyszülött dicsőségéről. Osiris, 2002. Odigitria Könyvek 282 p.
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fejezték ki a legfrappánsabban. A lidérces múlt visszatérésétől, a tűrhető
jelen elvesztésétől való félelem volt ez, amely – a kisegzisztenciák lecsúszástól, változásoktól, új kihívásoktól való örökös félelme formájában – átgyűrűzött az új rendszerbe is, és a szabadságkorlátozó, rendpárti autoritárius
tendenciák legfőbb táptalaja maradt. Hasonló társadalmi félelmek kísérték
a rendszerváltást is („jaj, csak forradalom, csak 56 ne legyen belőle!”), mintha
az erőszak, a kiszámíthatatlan fejlemények elkerülésével egyszersmind el lehetne kerülni azt a milliók egzisztenciájáig hatoló felfordulást, ami egy egész
társadalmi rendszer gyökeres átalakulásával együtt jár; mintha csupán arról
lenne szó, hogy az ellenszenves, abszurd államszocializmus diktatorikus
rendjének leépítése és a szovjet megszállás megszűnte után (rendőrállamiság, munkásőrség, egypártrendszer stb.) minden más maradhatna a régiben,
csak annyi történne, hogy a Kádár-kori magyar társadalom mindahhoz, amit
anyagiakban fölhalmozott, most még elnyerte szuverenitását és szabadságát
is, úgyhogy ha békés lesz az átalakulás, akkor pillanatok alatt olyan nyugati
demokrácia lesz itt, hogy még Bécsből is idejárnak irigykedni. De csak az
lett, ami lehetett, amire a létező magyar társadalom – a hazugságok és a félelmek hálójából kikeveredni nem tudó magyar társadalom – mint egész képes
volt és jelen állapotában képes: magyar demokrácia és magyar kapitalizmus.
Nem egy csapásra és nem örök időkre, nem változtathatatlanul, persze.
A folyamat korántsem zárult le. Azonban a többé-kevésbé általánosnak
mondható társadalmi visszahőkölés attól, ami lett („mi nem ilyen lovat
akartunk”), azóta is tart. Mivel a Kádár-korszakból jött magyar társadalom
félt és azóta is fél szembenézni a nyilvánvaló igazsággal, hogy többet fogyaszt, mint amennyit termel, kevesebbet tesz be a költségvetésbe, mint
amennyit onnan kivesz, rendkívüli fogékonyságot mutat mindenféle andalító és önigazoló hazugságra, a bajt mindegyre növelő osztogató szociális
populizmus hazugságaira éppúgy, mint a bajt nemzeti demagógiával elfedő
nemzeti populizmus hazugságaira („ha nem önzô és gonosz »idegenek«
osztogatnának, hanem mi, ha a »nemzet« osztogathatna a nemzetnek, más
világ lenne itt!”).
A magyar társadalom (és korántsem pusztán a politikai osztály vagy azok,
akik a rendszerváltás során „jól jártak”) 1989 után, a régi történetet folytatva
megint egyszer egy hazug konstrukcióban rendezkedett be, megint egyszer
mást álmodott magáról, helyzetéről és esélyeiről e globális világban, mint
ami a valóság volt és felrázásának minden eddigi kísérletét morcos értetlenséggel fogadta és azonnal megtorolta (nemcsak mert a felrázás félsze-

gen naiv vagy taszítóan civilizátori kísérletei heveny ellenszenvet keltettek
a társadalom legszélesebb rétegeiben, hanem – és főképpen – azért, mert
a valóság, amire ébrednie kellett, meglehetősen kiábrándító volt), azokat
jutalmazva inkább, akik álomba ringatták, álomban tartották, és újabb álmokkal etették és etetik azóta is. Ebből természetesen az is következik, hogy
a politikai osztály, amelynek a Kádár-rendszer és a magyar társadalom szétválasztása lett volna a feladata (a pártállam, a diktatorikus uralmi szerkezete
felszámolása ehhez képest össztársadalmi üdvrivalgástól kísért fáklyásmenet volt), hazudozni kezdett, és a várható és egyszer-egyszer már megtapasztalt társadalmi reakciótól (taxisblokád, Bokros-csomag) rettegve, újra
meg újra visszahőkölt attól a népszerűtlen feladattól, hogy reformokkal
„fejtse le” a „népi államról” a „népet”, a redisztributív állam nagy ellátórendszereiről a társadalmat, mivel ez fölért egy politikai öngyilkossággal,
vagy legalábis a választási bukással. Ezért aztán addig halogatta állam és
társadalom szétválasztását, amíg el nem következett a huszonnegyedik óra,
amikor azonban mindazt, amit egy kidolgozott és eltökélten végigvitt reformprogramban, a társadalom többségének egyetértését elnyerve, hosszú
évek alatt kellett volna megvalósítani, hogy azt az előállt vészhelyzetben, idő
hiányában azonnal, egyszerre, rögtönzve, drasztikus kíméletlenséggel és
a demokratikus alku játékszabályait felrúgva, a társadalom számára váratlanul, érthetetlenül, követhetetlenül lehetett már csak kivitelezni.
A magyar társadalmat a hatalommal szemben érzületileg úgyszólván
egyetemlegesen egyesítő (és persze felülről könnyen manipulálható) félelmi frusztrációt még egy újabb keletű – politikai megosztásából fakadó
– félelmi hisztéria is tetézi: az erősen – bár nem egyenlő mértékben – államfüggő vagy államon élősködő középosztályi csoportok ellenérdekű táborainak egzisztenciális félelme egymástól, amelyet odáig sikerült szítani,
hogy az egyik oldalon a politikai rivális úgy jelent meg, mint „a nemzet
ellensége”, közelebbről: mint „a nemzetet a globalizáció oltárán feláldozó
új arisztokrácia vagy komprádor-burzsoázia”, a másikon pedig úgy jelent
meg a politikai vetélytárs, mint a „szabadság ellensége”, közelebbről: mint
„a hatalomszerzés érdekében a demokráciát, az intézményes szabadságot is
felszámolni kész nemzeti populizmus diktatúrás réme” (nevesítve: itt mint
a Gyurcsánytól való félelem és fóbia, ott mint az Orbántól való félelem és
fóbia), a félelmi frusztráció összes jellegzetes agressziós és regressziós tünetével egyetemben.
Volt-e, van-e tárgyi alapja ezeknek félelmeknek vagy sem? Nos, akár
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volt, akár nem, a félelem létezett és létezik és maga generálja a tárgyi alapot,
maga alkotja meg az ellenséget és hozza létre a háború és a terror pszichológiai légkörét: „A politikai élet végzetes félelmeinek az a tulajdonságuk – írja
Bibó –, hogy tárgyi előfeltételek híján is, pusztán a félelem erejénél fogva
elő tudják hívni azt a veszedelmet, amitől félnek.”357 Valóságos tárgyi alapja
egyetlen félelemnek volt és van csupán, hogy az elitcsoportok és a társadalom közös műve, az alaptalan és megalapozott félelmekre épülő hazug
konstrukció fenntartása gazdasági és össztársadalmi csődhöz vezet, amely
megint egyszer szakadékba ránthatja az egész országot.
A társadalom politikai valóságát nem ez vagy az a félelem, hanem a két
egymást sakkban tartó, a társadalomra rátelepedő félelem együttesen alkotja:
a másiktól mint ellenségtől és/vagy idegentől való félelem, vagyis a „mi”tudat meghasonlása és megkettőződése, a nemzet közös politikai és kulturális
„mi”-tudatának akut hiánya. E magát konstruáló politikai valóság pedig az,
hogy – mint azt a poltikailag egymással szemben felsorakoztatott két középosztály egymásnak és önmaguknak a folytonos rémisztgetéséből és/vagy
semmibevételéből táplálkozó félelme maga is mutatja – a szuverén nemzet
és a demokratikus szabadság ügye (és a globalizáció körülményei között
inkább, mint valaha) megint elszakadni látszanak egymástól. Olyannyira,
hogy hovatovább tegnapi plebejus nemzeti demokraták is készek a szabadság rendjét valamiféle „idegen”, „nemzetet megszálló”, a réginél is rosszabb
birodalmi rezsimként feltüntetni; és tegnapi liberális demokraták között is
akadnak szép számmal, akik a „nemzetet” a liberális szabadság és a globális haladás „magasabbrendű ügyével” szembehelyezkedő „csökött, maradi,
sötét bennszülötteknek” látják, akiket – mivel nem hajlanak a szabadság és
a piaci racionalitás jó szavára – bizony furkósbottal kell beűzni a paradicsomba vagy legalábbis: „le kell nyomni a torkukon” a gyógyításukra különféle nemzetközi szervezetek, hitelminősítők intézetek, euróbürokraták
– egyszóval Piac-Isten és Állam Doktor – által fölírt csodapirulákat.

benne és vele, a magyar társadalom egésze felelős – egyetemlegesen is és
személy szerint minden egyes tagja. Mindazért, aminek a magyar állam
olykor csak kényszerű vagy névleges, a magától elidegenült társadalom pedig tevőleges alanya volt, eddig sem vitte el helyette senki más „a balhét”.
Mostantól azonban még az eddigieknél is kevésbé kenhető másokra, néven
nevezett vagy titokzatos instanciákra, kényszerítő körülményekre a felelősség mindazért, ami az utóbbi húsz évben velünk, nálunk, általunk történt
és történik most is.
Az 1867 óta máig folytonos hazug konstrukcióknak legfontosabb tartozéka volt a saját felelősség – egyetemleges erkölcsi és részleges politikai
felelősség, az egyéni és nemzeti, az állami és társadalmi felelősség – örökös
áthárítása a mindenkori másikra: ilyen-olyan idegenekre, belső ellenségekre,
külső véletlenekre, történelmi csapdákra és társadalmi kényszerekre, ös�szeesküvésekre és örök fátumra, tehetségtelen vagy gonosz elitekre, megszállókra és kiszolgálóikra, rendszerekre és hatalmakra. A huszadik századi
magyar társadalomnak talán legjellemzőbb vonása lett, hogy saját történelmét képtelen saját tetteként magára venni, hogy idegenül tekint rá, idegen
történetként fogja fel és éli meg mindazt, ami vele magával történt, s amelyben akkor is a legaktívabban részt vett, ami akkor is az ő legsajátabb tette és
létezési módja volt, akkor is tapasztalatába, közös emlékezetébe ivódott, ha
az, ami történt, akarata ellenére történt, ha tehetetlen volt vele szemben,
ha történelmét túlnyomórészt külső erők és érdekek mozgása határozta
meg, ha a magyar társadalom legfeljebb alkalmazkodott ilyen-olyan külső
körülményekhez, ha mindig csak „átvészelt”, „kibekkelt”, „túlélt”. A magyar
társadalom – hogy milyen értelemben szerepel ezekben a mondatokban ez az
általános alany, arra még visszatérek – vagy riadtan elhárítja magától, hogy
történelmében – annak dicsteli, felemelő, diadalmas pillanatait kivéve –
bármi máshoz tettlegesen vagy akaratlagosan köze lenne, hogy a huszadik
század rémtörténeteiből ő is derekasan kivette a részét, hogy bárminémű
rosszhoz önként csatlakozott volna; vagy pedig saját szenvedéstörténetének – az áldozat történetének – megindító részleteként hajlandó csak
elismerni és ilyenkor aztán fel is mutatni azt, ami történt, pontosabban
megesett vele, megesett rajta – az erőszakot, a gyalázatot –, még azt a rosszat
is, amit pedig vitathatatlanul ő tett: mert vagy azt is idegenek követték el
(„belső idegenek” természetesen és akkor már persze megint „őellene”),
vagy nem is volt az olyan rossz, sőt kissé közelebbről megnézve a dolgot,
szinte jótéteményt, megváltást jelentett azok számára, akik ellen elkövették.

A történelem mint saját tettünk
Magyarország nem a globális/glokális jók, és nem is a globális/glokális gonoszak világ-összeesküvésének kiszemeltje, nem megmentett és nem is
kizsigerelt áldozat, hanem szabad ország, amelyben mindazért, ami történik
357
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E perbefoghatatlanságba menekülés a szüntelen morális igazoláskényszer
elől, ez az örökös alibikeresés („mi ott sem voltunk”, ha pedig ott voltunk,
„az sem mi voltunk, hanem a többiek”) a modern tömegtársadalmak általános regressziós infantilizmusának kitüntetett vonása, s mint ilyen nem
a történelem „túllihegett tribunalizációjának”358 – népek, nemzetek, civilizációk, vallási közösségek vád alá helyezésének – jogos elutasítását jelenti, és nem is tiltakozást egy egész nép vagy akár egyetlen személy abszolút
igazoláskényszer alá helyezése ellen (ez a tiltakozás ugyanis mindig egy
közösség vagy egy személy bűnösként való azonosítása ellen irányul és ennyiben jogos és életmentő359), hanem a felelősség alóli kibújást, a lelkiismereti
munka elvégzése előli megfutamodást, az emlékezetvesztésbe menekülést,
az utolérhetetlenséget biztosító szüntelen próteuszi átváltozást, amelyben
az immár önmaga elől menekülő közösség (vagy személy) alaktalanná és
üressé válik, képtelenné önmaga vállalására és sorsának saját sorsként való
átélésére, s persze, képtelenné a helytállásra is.
Kétféle ellenvetést lehetne ezzel az állítással szemben kapásból megfogalmazni. Az egyik nyilván az, hogy a magyar társadalom modern kori
történelme ténylegesen rettenetes volt, elég arra a mérhetetlenül sok szenvedésre, megtöretésre, megaláztatásra gondolni, amin csak az utóbbi száz
évben keresztülment, s amit a magyar népességvesztés – a világháborúk
vágóhídjára, munkaszolgálatba, megsemmisítő lágerekbe, gázkamrákba,
koncentrációs táborokba, malenkij robotra hajtottak, a politikai okokból
kivégzettek, a származásuk miatt lemészároltak, hazájukból kiüldözöttek,
kitelepítettek, kilakoltatottak, emigránsok, menekülők, kivándorlók millióinak, és egészen másként: az elszakított területeken rekedt magyarok

millióinak – puszta számaránya is kellőképp mutat. A másik ellenvetés
a konstruált alannyal, a magyar társadalommal kapcsolatos: létezik-e, létezett-e valaha is olyan, hogy „a” magyar társadalom, különösképp mint
a történelmi történések alanya? Hiszen minden modern társadalom ezerféleképpen tagolt: tagolt szociálisan, kulturálisan, vagyonilag, nyelvileg,
politikailag, jól-rosszul felfogott és érvényesített érdekei szerint, vagyis az,
ami történik vele, benne és általa, szükségképpen ezerféle módon törik
meg a konkrét életvilágokban, kultúrákban, nyelvi tudatokban, identitásokban, emlékezetekben, tapasztalatokban. Ergo: nem lehet „a” magyar társadalomról általában beszélni, különösképpen pedig úgy beszélni, mintha
egy modern társadalom, amely ráadásul szinte állandóan külső hatalmak
kényétől-kedvétől függött, történelmének alanya lehetett volna: aminek a
magyar társadalom egyik része vagy szereplője az alanya volt, annak a másik
az elszenvedője – áldozata vagy eszköze.
Nos, mondhatnánk retorikai felütéssel: éppen erről van szó! Arról
ugyanis, hogy mindaddig nincs magyar társadalom (vagy ami ugyanaz:
csak negatívan, mint „nincs”, mint hiány van csupán), ameddig e társadalom minden alkotórésze, minden csoportja, közössége, egyéne nem képes
saját tetteként magára venni, saját tetteként felismerni és elismerni mindazt,
ami az elmúlt száz évben Magyarországgal és Magyarországon történt (és
történik itt és most is), beleértve mindazt a mérhetetlen rosszat, amelynek
hol eszköze, hol áldozata volt. A történelmi eszközlét és áldozatlét megszűnésének elsődleges feltétele éppen az, hogy a történelmet mint idegen
erőt és elidegenült hatalmat sajátunkká tesszük, azaz alanyaként ismerjük fel
benne magunkat, saját tettünkként vesszük magunkra mindazt, ami történt
velünk, bizonyos értelemben visszavesszük, s ezáltal legyőzzük a történelem idegen hatalmát, hogy alanyának tekinthessük magunkat, s hogy mint
társadalom ne megfutamodjunk, bujkáljunk a történtekért, a történések
következményeiért vállalandó felelősség elől („nem tudtunk róla”, „hiszen
én nem is voltam ott!”, „mi nem vettünk részt benne”, „de hisz mi épp az
áldozatai voltunk” stb. stb.), hanem egyetemlegesen vállaljuk azt. Mert ami
itt történelmileg egyetlen magyarral, egyetlen társadalmi csoporttal megtörténhetett, az minden magyarral megtörtént és végsőleg még akkor is
magyarok tettei (vagy tetteknek tettszámba menő elmaradása) idézték elő,
ha idegen hadak megszállása alá került az ország. Csak akkor válhat a magyar társadalom létező entitássá, csak akkor szűnhet meg az a békétlenség
és viszály, amely évszázadok óta megosztja és valamiféle magyar fátumnak

358 Lásd ehhez: Odo Marquard: Szokás dolga. In: Uő: Az egyetemes történelem és más mesék.
Atlantisz, 2001. 200–203. p.
359 „Az azonosság igazolhatatlan és nem szorul igazolásra” – idézi Odo Marquard
Hermann Lübbét, aki visszautasítva a „legitimáció korlátot nem ismerő követelődzését”,
csak átfogalmazta a Frankfurti Iskola egyik fő motívumát: „»félelem nélkül másnak lehetni« (Adorno), pontosan ennyit tesz: nem abszolút igazoláskényszer nyomása alatt élni,
hanem annak lehetni, amik vagyunk, anélkül, hogy minduntalan válaszolni kényszerülnénk
a kérdésre: mi jogon vagy te egyáltalán, és vagy az, aki vagy?” (Odo Marquard: i.m. 202. p. – Ki
emelés – Sz. Á.) Mind az egyes személy, mind az egész közösség szintjén jogos ennek az
igazoláskényszernek mindenféle indoklás nélküli visszautasítása, akár közösségek, akár
intézmények támasztják is az egyes emberrel vagy egész társadalmi csoportokkal szemben
(elég talán itt a „bűnös nemzet” vagy „bűnös etnikum/faj/felekezet”, „bűnös társadalmi
osztály” koncepciós vádjaira utalni).
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tűnik, ha minden tagja, de legalábbis a többség tettként és magyar – magyarok
által elkövetett és következményeiben magyarokra visszaháramló – tettként veszi személy szerint magára mindazt, ami történt, különösképpen azt, amit egyik magyar
követett el a másik magyar ellen. Nem valami nagy, könnyes összeborulás,
mindent megbocsátás, általános kiengesztelődés jegyében (az ilyesmi nem
sokat ér, nemcsak elmossa az erkölcsi különbségeket, de amilyen kön�nyen jön, olyan könnyen el is párolog), hanem annak a józan, bár talán nem
egészen hideg politikai és erkölcsi belátásnak a jegyében, hogy e nélkül sohasem lesz
már belőlünk életképes és működőképes társadalom, egységes, vagy legalábbis összetartó közösség, nyílt, demokratikus érzületű, magabízó nemzet. Nem azt kell tehát
néznünk – a felelősség előli menekülés útvonalait fürkészve –, mit tettek
velünk mások (a mindenkori mások, az éppen-akkor-és-ott-mások), hanem
azt, mi volt a mi részünk ebben (és mindenben), és ha netán nem találnánk
meg benne saját személyes részünket, akkor azért kell magunkra vennünk
azt, ami történt, mert ehhez a közösséghez – politikai és kulturális közösséghez
– tartozunk, s ennek viselt dolgaiért tartozunk felelősséggel mindenki előtt, saját lelkiismeretünk előtt is, természetesen. Elemi dolgok ezek, amelyekről nem lehet
eleget és elég egyszerűen beszélni. Az egyszerűség persze önmagában nem
menti meg az effajta beszédet sem a fellengzősen semmitmondó hazafias
pátosz, sem a kínosan moralizáló nesze-semmi-fog-meg jól kockázatától.
Ezt a kockázatot – az erkölcsi jószándék kockázatát, hisz tudjuk: a pokolba
vezető út is jó szándékkal van kikövezve – egy aggasztó erkölcsi állapotba
süllyedt, súlyosan depravált, anómiás társadalomban mégis érdemes talán
vállalnia annak, aki az állampolgári közösségből előlépve megszólal e közösség színe előtt. Pontosabban: nem lehet nem vállalnia, ha közben észnél
marad, ha tisztában van az efféle jobbító szándékú nemzetkorholó erkölcsi
prédikációkban rejlő veszéllyel – a kenetteljesség, a másokra mutogatás,
a képmutatás veszélyével –, ami persze kimondva – „ha észnél marad”, „ha
tisztában van” stb. – ugyancsak könnyen válhat émelyítôen üres prédikáció
vá. Azonkívül azonban, hogy erre – mármint a retorikai helyzet feltételességére és a moralizáló beszédmód veszélyeire – ráirányítom az olvasó figyelmét, nem tehetek egyebet, nem kímélhetem meg sem őt, sem magamat
e feszélyezően predikatív beszédmódtól, más módot ugyanis az elhallgatott,
elhazudott, ám a közösség fennmaradása szempontjából életmentő és személy szerint mindenkit – inkluzíve a prédikálót is – létében érintő erkölcsi
igazság kimondására nem ismerek. Tehát folytatom tovább.
A mondottak értelmében mindazt saját tettünkként – és egyszersmind

magyar tetteként – kell magunkra vennünk, amit magyar követett el magyar
(és tegyük hozzá: nem-magyar) ellen az utóbbi száz évben. Mindaddig
nem lehetséges békesség, amíg ez nem történik meg, amíg folyik a bujkálás
önmagunk (önmagunk mint a másik) elől. Mert nemcsak a derekas tettek,
az erkölcsi és politikai helytállás, a hősiesség és józan belátás megnyilvánulásai a mi tetteink (mintha minden másban mi csupán a történelem, a sors,
idegen hatalmak szerencsétlen áldozatai vagy eszközei lettünk voltunk),
hanem – sajnálatos módon – az összes szörnyűség és gyalázat, az összes történelmi bűntett és rémtett, a terrorlegények, a Dunába lövetők, a mindenkori megtorlók, a fajüldözők, a kitelepítők, a mindenféle hóhérlegények,
a háborús bűnösök, a lincselők tettei is a mi tetteink, mi tettük ezt a másikkal és
egyszersmind önmagunkkal, nekünk kell érte vállalnunk a felelősséget, nekünk
kell e tettért szégyenkeznünk, nekünk kell őket jóvátennünk, különben soha
nem válhatunk magyar társadalommá, soha nem eszmélhetünk önmagunkra
egyetlen „mi”-ként, legfeljebb mindig negatív értelemben („nem mi tettük
– ők voltak azok!” „miattuk történt minden”, „mi csak azt tettük, amire
kényszerítettek minket” stb. stb.) és végleg megrekedünk abban a zsákutcában, amelybe modern nemzetté válásunk története futott.
Minden ponton, ahol – akár a múlt, akár a jelen vonatkozásában – vala
milyen akut probléma, baj, veszély a másik elleni vád és a felelősséghárító önfelmentés közös nyelvén artikulálódik, ahol tehát a magyar társadalom egyik
része úgy akar kikeveredni saját történelméből, hogy azt idegen tettként és
idegenek tetteként a magyar társadalom másik részének tulajdonítja, kizárólagosan magának tartva fenn a „szenvedő áldozat”, a „kifosztott, legyalázott
nemzet” fennkölt szerepét, ott – a bibói értelemben vett – hazug konstrukcióval állunk szemben, amely pedig legfőbb akadálya a modern nemzetté,
az integrált és alapjait tekintve egységes társadalommá válásnak és legfőbb
oka az állandó visszaesésnek, a legalább egy évszázada tartó egyhelyben
topogásnak, a megosztó félelmek újraképződésének, amely a fiatal magyar
demokráciának is rákfenéje immár.
Nem erkölcsi intésnek, buzdításnak, korholásnak szánom ezeket a sorokat, mintha azt képzelném, elegendő lenne efféle derekas jótanácsokat megfogadni, hogy aztán önmagunkba szálljunk és megrázkódva újjászülessünk:
egyszeriben másikként nézzünk önmagunkra és önmagunkként nézzünk
a másikra, mintha mi csakugyan „mi” lennénk. Semmiféle moralizálás és
prédikálás, könnyes fogadkozás és összeborulás, ötpercenkénti ünnepélyes
és kölcsönös megbocsátás nem segít rajtunk (ez csupán a hazugság érmének
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másik oldala): nekünk annak felismerésére és tudatosítására van szükségünk, hogy ha nem válunk „mi”-vé, ha a jövőben sem leszünk képesek
tettként – és saját tettként – magunkra venni azt, ami történt és történik
velünk, és amiben nekünk magunknak is tettleges részünk volt és van, ha
mindig egymásra (vagyis a másikra), és mindig kifelé vagy fölfelé mutatunk,
ha – mint száz éve egyfolytában – széttárjuk kezünket („igen-igen, de nekem
mi közöm az egészhez?”), ha azt képzeljük, hogy ami velünk és általunk
történt, erkölcsileg megúszható, hogy a történet egyes-egyedül arról szól,
hogy mi „jól járjunk”, nos, akkor soha nem fog létrejönni az a bizalom,
amely nélkül nem lehetséges életképes társadalom, akkor nem lesz magyar
társadalom, vagy lesz, de arra lesz ítélve, hogy mindig a „másik” uralkodjon
„fölötte” (ő maga mint „másik”, mint „ellenség”, mint magától „idegen”).
Kell-e mondanom, hogy ezen az alapon sem arányos nemzeti méltóságtudat, sem a szabadság derűs rendje, sem nemzeti érdekeit szuverén módon
érvényesítő állam, sem sikeres társadalmi modernizáció nem lehetséges,
különösképp nem lehetséges abban a sokak által „posztindusztriálisként”,
„posztnemzetiként” jellemzett globalizálódott világban, amelynek még
kihívásait sem sikerült lefordítanunk saját helyünk nyelvére, nemhogy
politikailag megadni és társadalmilag elfogadtatni a lehetséges válaszokat
rájuk. Nem tudni: a kezdet vége vagy a vég kezdete, amihez elérkeztünk.
Csak azt tudni, hogy így nem megy tovább, így nem mehetünk tovább,
hacsak nem megint oda készülünk, ahol az utóbbi száz évben már annyiszor
kikötöttünk – a szakadékba ugyanis. Ezt a szakadékot azonban nem úgy
kell elképzelnünk, mint újabb világháborús és polgárháborús kataklizmát,
amelyben megint milliók tűnhetnek el, hanem sokkal prózaibb módon:
a globalizációs világfolyamatban megnyíló szakadék a posztmodern magyar társadalmat nyelheti el, azt a társadalmat, amely még nincs, de talán
lehetett volna, mi azonban úgy akartuk, hogy ne legyen. Mert – mint eddig már
annyiszor – ez is a mi művünk, a mi legsajátabb történelmünk legsajátabb
tette lesz, akkor is, ha megint csak kivételképpen akad köztünk olyan, aki
tettként majd magára veszi.

is. A kérdés csak az, miért? Tényleg létezik valamilyen titokzatos magyar
fátum? Vagy a modern nemzetté válás művének befejezetlensége (és immár
befejezhetetlensége!) lenne a fő ok? Avagy a magyar polgárság – a magyar
középosztály – kettős társadalmi eredete: egyfelől az államból élő, állam
körül gyülekező, államtól függő úri középosztály zömének eredete a birtokait,
státusát vesztett és az állami hivatalokat megszálló dzsentriből, másfelől
a vállalkozásokból meggazdagodott vagy szabad értelmiségi pályákon érvényesülő, így vagy úgy a piacról élő polgári középosztály zömének eredete az
asszimilálódott zsidó és német polgárságból és kispolgárságból? Vagy talán
közvetlenül a magyar rendszerváltás oly sokáig irigyelt-ünnepelt békéskiegyezéses menete lenne a két középosztály önsorsrontó és egyszersmind
országrontó belháborújának eredendő oka: közelebbről az, hogy a Kádárkorban megképződött rendszerváltó középosztály (benne a tág értelemben
vett „nómenklatúrából” jött kis-, és nagyvállalkozó réteggel) nagyobb tőkeereje (nemcsak gazdasági, hanem politikai-kapcsolati és kulturális tőkeereje)
csak politikailag lett volna megtörhető, márpedig ehhez elengedhetetlenül
meg kellett volna törni a rendszerváltás kezdetén az Ellenzéki Kerekasztal
körül kialkudott játékszabályokat is, magát az állampolgári egyenlőségen
alapuló, semmiféle politikai, vallási, származási megkülönböztetést nem
ismerő demokratikus játékrendet, politikai – sőt esetleg gazdasági – jogaiban
is korlátozva, hátrányosan megkülönböztetve, szerzett-örökölt tőkepozícióiból kiszorítva az „ancien régime” képviselőit, de facto (sőt esetleg de jure is)
politikai alapon határozva meg, kik tartozhatnak a gazdagok és hatalmasok
körébe (hol kezdődik és hol ér véget maga a kör?), kik kaphatnak – ismét
csak ilyen-olyan politikai kegyek, továbbá rokoni kapcsolatok és politikai
átigazolások folytán – menlevelet a régi rendszerrel való „kollaboráció” főbenjáró vétke alól. Az 1989-es nem-forradalomban, a békés rendszerváltásban
érdekelt magyar társadalom döntő többségének megkérdezése nélkül, de
minden bizonnyal passzív egyetértésével, a politikai felelősséget vállaló,
mindazonáltal önjelölt elitcsoportok által kialkudott politikai játékszabályok
későbbi felrúgásában (vagy felrúgásuk követelésében) különösképpen azok
jártak élen, akik erkölcsileg, politikailag igazságtalannak, anyagilag méltánytalannak érezték (és érzik mindmáig), hogy a politikai, gazdasági, kulturális
kulcspozíciók jelentős részét, talán meghatározó részét – örökölten erős tőkepozíciójuk folytán – a tegnapi középosztályi konglomerátum, különösen
pedig a pártállami elit képviselői és/vagy ezek leszármazottai foglalják el, s
akik saját tőkepozícióik viszonylagos gyöngeségét politikai úton próbálták

Magyar „vagy-vagy”
Mindebben nincs semmi igazán új. A magyar társadalom régi végzete felé
sodródik, jóllehet – globális és uniós beágyazottsága folytán – egyelőre talán kevésbé sötét kilátásokkal, mint a huszadik században már két ízben
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kiegyenlíteni: részben az erősebbek gazdasági, kulturális, politikai tőkepozícióinak politikai megtörésével, részben pedig olyan politikai fogantatású
„származási tőkével” pótolva saját tőkehiányukat, amely jogcímet ad nekik
a különféle állami juttatások, megrendelések, kölcsönök, posztok és megbízatások elnyerésére.
A meghasonlás és a nyomában kibontakozó rendszerválságnak – ezúttal
a globális piacgazdaság kalkulatív racionalitását és a rendületlenül redisztributív
állam bürokratikus racionalitását a liberális demokrácia politikai keretében
ötvöző rendszer válságának – fő oka tehát megint egyszer a hazug társadalmi konstrukció, amelyben a magyar társadalom húsz éve egyfolytában él.
A modern magyar történelem terméketlen – szabadság és nemzet ügyét egymással szembeállító – helyzetei azért állnak elő újra meg újra, mert a magyar
társadalom 1867 óta folyton hamis politikai konstrukciókban élt, mint azt
Bibó István számos írásában világosan megmutatta, s mint azt a szóban forgó
összes eddigi hamis konstrukcióra épült, „békebeli békeként”, „legvidámabb
barakként” ünnepelt konszolidált rendszer katasztrofális összeomlása tapasztalatilag igazolta: a legcsodáltabb rendszer, a kiegyezéses Osztrák–Magyar
Monarchia – ez a koraérett kis Európiai Unió – nyekkent a legnagyobbat
és süllyedt el az első világháború katasztrófájában nyomtalanul, kritikusai –
megannyi „túlfeszített lényeglátó” – legsötétebb vízióira is rácáfolva; aztán a
trianoni Kis-Magyarország szuverén területén tűzzel-vassal restaurált félfeudális „történelmi Magyarország” szenvedett megsemmisítő vereséget
és omlott össze katasztrofálisan a második világháborúban, végül pedig az
1956 után fokozatosan „elmagyarosodott” szovjet típusú államszocialista
rendszer esett szét a Nyugat „hideg győzelmével” és „ellen-Jaltával” zárult
hidegháború végén, ezúttal – s részben ezért is – világraszóló csinnadratta
nélkül, megegyezéses úton-módon, szinte magától, egy újabb világkatasztrófát szerencsésen elkerülve, talán csak azért, mert ezúttal – az emberiség
szerencséjére – kellőképpen bölcsek vagy gyávák voltak, akik mertek.
Az utolsó magyar rendszer, ismertebb nevén a Kádár-rendszer valójában
nem is szétesett, hanem szétpergett. Már fennállása utolsó évtizedében szétpergésnek indult, ennek csak váratlan felgyorsulása volt a rendszerváltás, de
ezzel még szétpergése nem ért véget, sőt mintha csak most jutott volna el
a rendszer mindeddig érinthetetlennek tekintett szívéig – a redisztributív
államig és az adminisztratív piacig –, ahol a rendszerváltás immár rivális
és széthúzó erői között kiéleződő drámai küzdelem mindinkább valamiféle posztpolitikai törzsi háború, katasztrófával fenyegető „hideg polgár-

háború” jellegét kezdi ölteni. Az egyik oldalon az állam „leépítői” sorakoznak föl, akiknek már nincs szükségük a redisztributív államra (részben
mert nekik már „megvolt”, részben mert fenntarthatatlan) és ennek mind
államszocialista, mind szociális piaci változatát elutasítják. A másik oldalon
pedig azok helyezkednek el jelenleg (szinte párthovatartozásra, politikai
világnézetre való tekintet nélkül, de azért döntően a nemzeti populizmus
alapállásában), akik számára a redisztributív állam az „elszegényedő nemzeti
középosztály” legfontosabb tőkefelvételi forrása, megtartó fundamentuma
kellene legyen, tehát nem leépíteni kell, hanem átépíteni „nemzetfenntartó
állammá”, amely majd ezen az új nemzeti alapon oszt és nem oszt, kinek-kinek politikai hovatartozása, politikai leszármazása szerint: az államfenntartó
nemzeti középosztálynak oszt (fenn kell tartania, hogy a maga részéről aztán
e középosztály is fenntartsa az államot); ellenben a másiknak, a „nemzetietlen”, a „posztkommunista” középosztálynak, az „új arisztokráciának” és
csatolt részeinek nem oszt semmit, sőt esetleg még el is vesz tőlük ezt-azt,
részben megtorlásképpen, részben kárpótlásul, részben pedig egyáltalán,
mert az „új arisztokráciát” igazság szerint – a rendszerváltás eredendő bűnét
jóvátevő igazság szerint – nem illeti meg semmi.
Vagy-vagy.
Vagy egy igazmondásra, józan belátásra, kemény törvénytiszteletre épülő
konstrukció fogja fölváltani a hazug konstrukcióra épülő rendszert, amelyben a választások semmiféle kimenetele nem jelentheti sem „a nemzet”,
sem pedig „a demokrácia hőhalálát”, amelyben egyik párt sem épít ki a
parlamentáris hatalmi rendszerrel szemben ellenrendszert, nem állítja szembe
rendszerszerűen a törvényes hatalommal az utcai hatalmat, amelyben végre
sor kerülhet a Kádár-korszakból örökölt, fenntarthatatlan, pazarló, korrupt
és korrumpáló paternalista-etatista elosztási rendszereknek – a társadalom
egésze által igenelt vagy legalábbis a többség számára elfogadható – átalakítására.
Vagy pedig elbukik a ma is politikai „mesék tején” élő magyar társadalom
és az „új dzsentri” (a politikailag szervezett és a közvetve-közvetlen államból
élő középosztály) ellenállásán a Kádár-korból megörökölt redisztributív
állam radikális leépítése és átépítése, vagyis e hazug konstrukciót nem sikerül megtörni, és akkor az oligarchásodó demokráciát töri meg a hirtelen
felgyorsuló – világgazdasági válsággal tetézett – gazdasági és politikai válság,
hogy a válság hullámain fölemelkedő egyre radikálisabban populista hatalom még hazugabb konstrukciókkal váltsa fel. A hazugságot még nagyobb
hazugsággal tetéző, a személytelen függést és erőszakot személyi függéssel
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és erőszakkal felváltó rendszert zsarnoki típusúnak nevezem, akkor is ha
„népigazságra”, „népakaratra”, „demokráciára” hivatkozik. A legtöbb zsarnoki típusú hatalom a nép hátára kapaszkodva, a népre hivatkozva győz,360
hogy a győztesek a „velejéig romlott” demokratikus hatalmat a „nemzetmentő tiszták” hatalmával, valójában a zsarnoki önkény még nagyobb romlottságával váltsák fel.
A válság régóta tart. Akuttá válásának és elmélyülésének csak tünete
volt a 2006-os választásokat követő szimulált interregnum, amely azonban
– a kormányzati hatalom megingása esetén – pénzügyi összeomláshoz és
puccsszerű hatalomátvételhez is vezethetett volna. Egyáltalán az, hogy az
államvár ostromlóinak kezében a mediatizált élmény- és látványpolitika
normális harci eszközeként megjelenhetett az interregnum, arra mutatott,
hogy a demokrácia válsága új szakaszába érkezett el. Azóta, hogy az utca
szimulált forrongásával a kormány megbuktatása kudarcot vallott, az „interregnumpolitika” („nincs kormány”, „nincs kormányzás”, „nem legitim
a hatalom”, „a miniszterelnök nem létezik” stb.) a parlamentből kivonult
ellenzék hatalomért folytatott hosszú menetelésének bevett mindennapi
eszköze lett. Interregnum ugyan nem lett, de a demokrácia válsága ettől
még korántsem ért véget és változatlanul igazi interregnumok, rendkívüli
helyzetek, puccsszerű hatalomátvételek lehetőségével terhes.
A helyzet strukturálisan és társadalom-lélektanilag is hasonló ahhoz,
amit nagyszerű elemzésében Bibó István így foglalt össze 1945-ben: „Ha az
ország nem tud kiszabadulni a félelemnek ebből a csapdájából, előbb-utóbb
óhatatlanul kettészakad egy ostobán feltett alternatíva körül: a nemzeti folytonosság hívei a reakcióval, a radikális változások hívei a baloldali diktatúra
ügyével kerülnek egy táborba. A kettő között elsikkad minden nyugodt és

biztos reformpolitika, és újból kátyúba jut az ez év elején oly nagy reményekkel megindult magyar demokratikus fejlődés. (…)”361 Ahhoz, „hogy
ezen a válságos ponton túljussunk – írja Bibó –, szét kell vágnunk a félelemnek azt a hínárját, amibe belebonyolódtunk. Hogy ezt megtehessük,
látnunk kell, hogy mi az, ami válságba jutott Magyarországon.”362 Akkor
hát lássuk mi is!

360 A türanniszról lásd bővebben: Arisztolész: Politika. Gondolat Kiadó, 1984. 221–
255. p. Az ókori görög, majd különösen a római társadalom kettőssége, közelebbről a
patríciusok és a plebs (de még nem a populus romanus!), az arisztokrácia és a démosz
között feszülő és gyakran véres polgárháborúkig (ritkábban: a nép kivonulásáig) fokozódó abszolút ellentét feloldására megjelenő „harmadik erő” a királyi (vagy ennek elfajult
változata: a zsarnoki) hatalom volt és nem meglepő, hogy ez a hatalom a patríciusokkal
szemben igyekezett a népre támaszkodni, a nép pedig ugyancsak a patríciusokkal szemben igenelte és támogatta a királyi hatalmat, ahogyan az sem meglepő, hogy a királyi
hatalmat – mint azt Róma korai története – mutatja, újra meg újra az anyagi, a vallási
és a politikai hatalmat monopolizáló oligarchia – a patríciusok – döntötték meg. (Lásd
erről bővebben: Fustel de Coulanges: Az ókori község. A Magyar Tudományos Akadémia
Könyvkiadó Hivatala. 1883. 346–530. p.)

Interregnum és demokrácia
Az interregnum hosszabb-rövidebb ideig tartó kormányzásszünet, uralkodásszünet, időközi királysággal, időközi kormánnyal és időközi királlyal
– interrexszel – vagy időközi kormányfővel. Az interregnum, ha nem szorítkozik a hatalmi átmenet („meghalt a király – éljen a király”, „leköszönt
a régi kormány – megalakult az új kormány”) rövid ideig tartó és szabályozott
technikai szünetére, akkor történelmi léptékű, olykor egész korszakot felölelő uralomnélküliséget, a központi államhatalom összeomlását vagy tartós
meggyengülését, igen gyakran kettős hatalmat, az adott politikai integráció
széthullását, háborús anarchiát jelent. Mindenesetre, amikor bekövetkezik az interregnum – hacsak egy technikai áttűnés idejére is – az államidő
egyszeriben kizökken, a fennálló rend érvénytelenné válik, az uralom megszakad, vagyis beköszönt a hatalomnélküliség egyszerre mámorító és félelmetes, karneváli és apokaliptikus állapota, a rend nélküli szabadság dionüsziája
vagy szaturnáliája. A törvények és szabályok egy pillanatra megszűnnek
– a régi hatalom rendje már érvénytelen, az új hatalom rendje pedig még
nem öltött szilárd alakot –, a tiltott és nem-tiltott határa bizonytalanná,
cseppfolyóssá, átjárhatóvá válik. Ha ez az állapot tartósan fennmarad, vagyis
az új király, az új kormány, az új politikai garnitúra képtelen berendezkedni
a hatalomban (avagy ellenfelei elég erősek ahhoz, hogy ezt valamilyen módon
megakadályozzák), akkor a karneváli pillanat általános zűrzavarba csap át, és
kezdetét veszi a mindenki háborúja mindenki ellen, amely mindaddig tart,
amíg az egymás ellen háborúzók közöl az egyik felül nem kerekedik az összes
többin és meg nem szünteti az uralomban beállt szünetet.
Nem tudok róla, hogy létezne az interregnumnak valamilyen általános
politikai elmélete, vagy bárki felállította volna az interregnumok általános
361
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– politikai rendszerektől és helyzetektől független – modelljét. Interregnum
alighanem annyiféle van, ahányféle uralmi rendszer. S bár bizonyos jellegadó vonások minden interregnumban közösek („uralomszünet”, „kormányzás-szünet”, „köztes állapot”, „zavaros időszak”, „kettős hatalom”,
„ideiglenes hatalom” stb.), minden uralmi mód (despotikus, demokratikus,
oligarchikus stb.) az uralmi módra jellemző módon szakad meg: az interregnum
az uralom természetének megfelelő módon veszi kezdetét; az uralmi mód
rendje és logikája szerint bontakozik ki, föltéve, hogy nem sikerül megállítani az adott uralmi módhoz tartozó eszközökkel; és így is ér véget, általában
magával az adott uralmi móddal együtt.
Annak az állításnak (vagy szimulációnak), hogy Magyarországon 2006
őszétől interregnum van, ez idő szerint csakis a parlamentáris demokrácia,
a köztársasági államforma uralmi rendszerének összefüggései között van
(vagy nincs) értelme. Csakhogy a parlamentáris demokrácia rendszerében
már akkor is interregnumról kell beszélnünk, ha a kormány ellenzék nélkül
kormányoz, függetlenül attól, hogy az „ellenzék-nélküliség” helyzete, miért
áll elő: azért, mert
1. a kormány negligálja, veszi semmibe, kerüli meg, vegzálja az ellenzéket, akadályozza ellenzéki szerepe betöltésében, korlátozza vagy blokkolja
parlamenti működését (mondjuk, megszünteti a heti parlamenti ülésezést,
megfosztja az ellenzéket attól a jogától, hogy az általa fontosnak tartott
ügyekben parlamenti bizottságokat hozzon létre, s oda nyilatkozik, hogy
„ellenzék nélkül is lehet kormányozni”);
vagy pedig azért, mert:
2. a magát a „nemzettel” azonosító ellenzék vonul ki a parlamentből, vonja
ki magát a parlamenti munkából, bojkottálja a kormányt, mondván, hogy az a
„nemzetet” megtestesítő parlamenti ellenzék nélkül nem lehet legitim, hogy
a „nemzet” (értsd: az ellenzék) nélkül és ellenére nem lehet kormányozni,
ergo: nincs kormány, csak képzeli magáról, hogy van (ezért olyan szertelen),
a kormányzás pedig szünetel (az „ország sodródik” stb.)
Nem kell talán mondanom, hogy mindkét fenti esetben a példabeszéd
ugyanarról a „pártok-fölötti” pártról, „már-nem-is-egészen pártról”, „pártokon túli pártról”, „hiperpártról”, egyszóval „állampártról” szól: ha kormányon
van, ellenzék nélkül kormányoz; ha ellenzékbe szorul, kormány nélkül fejti ki
ellenzékiségét, azaz „ellenkormányként”, „igazi kormányként”, „nemzetként,
mely nem lehet ellenzékben” lép fel az „álkormánnyal” szemben, amelynek
törvényességét nem ismeri el. Ezzel folyamatosan a kettős hatalmat szimulálja,

ami nem más, mint folytonos interregnum-szimuláció. Ha a szimuláció sikeres,
a kormány kapkodni kezd vagy cselekvésképtelenné válik, a mögötte álló
politikai erők meghasonlanak és a hatalom az „igazi kormány”, a „száműzött
nemzeti kormány” nevében fellépő ellenzék ölébe pottyan és feljogosítja őt a kemény és a társadalom által is hőn áhított rendteremtésre, vagyis
a demokrácia liberális üzemmódjának illiberális-autoritárius üzemmódba
való átállítására.
Az interregnum a parlamentáris demokráciában mindig a kormányzat
és az ellenzék közötti többé-kevésbé nyílt szakítással kezdődik: a semmivel
nincs miről tárgyalni; nincs miről tárgyalni a „nemzetvesztő álkormánnyal”,
a „trónbitorlóval”, hisz minden kapcsolatfelvétel, minden tárgyalás elismerést és igazolást jelentene számára. Ez a parlamentáris politikai érintkezés
többé-kevésbé teljes és mindig demonstratív megszakítását, a demokratikus
konszenzus felmondását jelenti, akár a kormányzat üzen hadat az ellenzéknek
azzal, hogy semminek, levegőnek tekinti, egyetlen lépését sem teszi függővé,
még formálisan sem az ellenzék reakciójától; akár az ellenzék üzen hadat
a törvénytelennek tekintett kormánynak és indít politikai háborút – a politikai hatalmat „a nemzet kezéből” csalással, hitszegéssel, erőszakkal kicsavaró – „megszálló rezsimként” „a nép ellenségeként”, betolakodó „idegenek
bűnszövetkezeteként” jellemzett kormányzat ellen. Ezért vonul ki a parlamentből, sőt a leszerepelt demokráciából is (hiszen miféle demokrácia is az,
amelyben nem „a nemzet” győz a választásokon?), és egyfolytában az „igazi
kormánynak”, „a nemzet” kizárólagos képviselőjének, elhivatott szabadítójának antidemokratikus populista szerepében tetszeleg: burkoltan, sőt esetleg
nyíltan is a kormány mintha-parlamentáris vagy nyíltan antiparlamentáris
eszközökkel történő megdöntését szorgalmazza, ezzel fenyegetőzik, ezzel
zsarolja a parlamenti többséget alkotó és kormányt alakító pártokat.
Hasonlóképpen interregnum kezdődhet akkor is, ha az annak demokratikus rendje és módja szerint megválasztott kormány nagy hirtelen – mindenesetre az őt megválasztók megkérdezése és jóváhagyása nélkül – olyan
programot vagy bármilyen programot olyan módon kíván végrehajtani,
hogy az a társadalom többségének ellenállásába ütközik, és kísérletet sem tesz
a társadalom támogatásának elnyerésére, vagy ingerülten és arrogánsan reagál
az elutasításra és értetlenkedésre („én vagyok kormányon és kész!”; „sztrájkolnak, sztrájkolnak, majd abbahagyják!”; és még tovább: „ahol mocsarat csapolnak, nem írnak ki errôl népszavazást a békáknak véleményét” stb. stb.), amivel
aztán maga ellen hangolja a közvéleményt, tovább fokozza a középrétegekben
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amúgy is erős (és az ellenzék által is szított) félelmet és elkeseredést, ezzel
pedig nemcsak a hazug társadalmi konstrukciót lebontó reformok hitelét
és keresztülvitelét kockáztatja, de jogi értelemben teljes értékű, ám politikai
értelemben megcsappant legitimitását is kockára teszi. Ilyen helyzetben a –
parlamenti többség számszerűen mérhető bizalmától eltérően számszerűen
nem mérhető, de annál erőteljesebben kifejezésre juttatott – társadalmi bizalom elvesztésének mértékétől függően a kormányzat vagy képes visszaverni
a támadásokat, megvédeni programját, és képes magába szállni, szakítani a
reformkurzus cilizátori módjával, szerényen és önkritikusan viselkedni, vis�szaszerezni az elveszített közbizalomnak legalább egy részét; vagy a társadalom
fala ellen indított ideges és dühödt rohamok után meghátrál, részlegesen vagy
teljesen feladja eredeti programját (ebbe esetleg bele is bukik), ami persze még
nem vezet automatikusan előrehozott választások kiírásához, föltéve, hogy a
parlamenti többség szilárd és új kormányfőt állít.
Demokratikus kormányok akkor indíthatnak el interregnumot, ha
kényszerhelyzetbe kerülve, a mérlegeléshez, előkészítéshez és ütemezéshez szükséges idő hiányában kénytelenek politikai ugrásra (például átfogó és
radikális reformokra) elszánni magukat, és erre az ugrásra akarják rávenni,
ha ugyan nem rákényszeríteni az egész társadalmat (általában azzal a kevéssé
megnyerő kilátással ámítva-kecsegtetve az ugorni vonakodókat, hogy ha
nem ugranak, abban biztosan kitörik a nyakukat, ha pedig ugranak, akkor
legfeljebb a bokájukat ficamítják ki, amire azonban a kormányzatnak nagyszerű borogatásai vannak). Hogy mi vezetett idáig, hogy ki a felelős az idő
elpocsékolásáért és a közpénzek elherdálásáért, a külső és belső eladósodásáért, a túlköltekezésért, ezek ilyenkor a bűnbakkereső és általában kölcsönös politikai vádaskodás vezérmotívumai. Az ellenzék így beszél: „Nehogy
már az jöjjön reformokkal és megszorításokkal, aki miatt a reformokra és
a megszorításokra most szükség van!”; a kormányzat pedig mellét vádlón
döngetve imigyen kontráz: „te beszélsz, aki míg kormányon voltál abból
éltél, amit mi – vállalva az első igazi reformokért a hatalom elvesztésének
kockázatát is – az előző ciklusban nagy nehezen összekuporgattunk, te beszélsz, aki az ország számára létfontosságú reformok közül egyetlenegyhez
sem mertél hozzákezdeni, míg kormányon voltál?!”
Az ilyen-olyan csomagokba rendezett megszorító intézkedések, megtoldva az évtizedeken át halogatott radikális reformokkal, még akkor is
szembeállítanák a kormányzattal a társadalom széles rétegeit, ha politikai
tálalásuk („kommunikálásuk”) meggyőző és hatásos lenne; ha a parlamenti

ellenzék nem próbálna az elégedetlenekből, mindenekelőtt saját választói
táborából ellentársadalmat, második hatalmat, „új többséget”, miegyebet
szervezni, magát pedig nem tekintené a nemzeti lelkiismeret „emigráns
kormányának”, „örök kormánynak”, „erkölcsi kormánynak”, „Isten kormányának” (stb. stb.), amely készen áll rá, hogy bármely pillanatban visszatérjen
politikai száműzetéséből, és kezébe vegye a hatalmat, melyet orvul – választásokkal!! – elragadtak tőle, s erkölcsileg és gazdaságilag (e kettő a dologtalan
„spekulánsok” kisebbségi társadalmával szembeállított új többség dolgos
„hangyatársadalmában” immáron egy!) fölemelje a megalázott nemzetet,
előrevigye e minden téren lemaradt, hanyatló, leszakadó országot.
A parlamentáris demokráciára jellemző interregnum mindenesetre
nem hirtelen összeomlás következtében, nem egy csapásra áll elő, hanem
hosszan tartó őrlődési (ezen belül önfelőrlési) folyamatok eredményeként,
melynek során – a kiéleződő hatalmi harc és társadalmi-gazdasági létharc
kirekesztőleges háborús logikáját követve – maguk a rendszeralkotó erők mondják föl – föntről vagy lentről, kívülről vagy belülről, esetleg így is, úgy is
– a demokratikus társadalmi szerződést, tékozolják el a demokrácia felettébb
drága bizalmi tőkéjét. A demokrácia körülményei között tehát az interregnum magának a demokratikus uralomnak a rendszerében bekövetkezett
szünet vagy szakadás, amely hatalmi ágról hatalmi ágra, hatalmi színtérrel
hatalmi színtérre haladva az egész rendszert felőrli és végül a demokratikus
politikai erők szétforgácsoltsága, az egymást követő kormányzatok tétovasága és bénultsága, az egyre növekvő társadalmi elégedetlenség talaján
általános gazdasági és társadalmi káoszba torkollik. A polgári demokrácia
nagy interregnumát rendesen valamilyen – a polgári társadalom legsajátabb
középosztályi talajáról sarjadt – populista jellegű, tehát nem-demokratikus
– tekintélyelvű vagy parancsuralmi – rend zárja le.

Kormányzásszünet, időközi kormányzás, hatalmi vákuum
Normális esetben, ha az interregnum csak a hatalomváltás, kormányváltás
szokásos technikai idejére szorítkozik, a „már nincs kormány” és „még nincs
kormány” billenő idejére, amely a győzelem mámorát, a vereség gyászmunkáját, a régi kormány távozását és az új kormánynak a hatalomban való
berendezkedését foglalja magában, akkor az interregnum nem több, mint
szabályos, időben és térben szűk határok közé szorított hatalomkimaradás,
észrevétlen döccenés, amely nem megtöri, hanem megerősíti az uralom folyto-
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nosságot. Mert a kormányok demokratikus váltakozásával az uralom módja
mit sem változik, sőt a kormányváltások zökkenőmentességének éppen az
uralom folytonossága az alapja.
Az interregnum második, szűkebb jelentésében időközi kormányzást
vagy ideiglenes kormányzást (időközi királyságot, időközi kományt, időközi
kormányfőt) jelent. Az uralom gyakorlását ilyenkor az igazi vagy legitim uralkodó távollétében vagy hiányában ideiglenesen valamilyen kormányzó testületre
vagy főkormányzóra bízzák. Az ideiglenes kormány ilyeténképp mintegy
áthidalja a hatalmi káosz szakadékát, betölti a hatalmi vákuumban képződött
űrt. Az ideiglenes kormányzás addig tart, amíg nem szűnik meg a kettős
hatalom, vagyis el nem kergetik a hatalomból (vagy tartják távol tőle) az
áluralkodót (a hamis cárt, az álkirályt, az álkormányt) és meg nem érkezik az
igazi (a legitim trónörökös, a legitim kormányfő stb.). Ilyen ideiglenes kormány, időközi kormány volt például annak idején Németh Miklós ideiglenes
kormánya 1989-ben, mivel az volt a feladata, hogy a demokratikus legitimitású új kormány felállásig áthidalja az interregnumot, vagyis a két rendszer
közötti hatalmi vákuumot, mérsékelje az átmenettel együtt járó társadalmi
zűrzavar, polgárháború, gazdasági krach kockázatát. Ezért általában „ügyvezető”
és „szakértői” kormánynak is nevezték. Bár hozott politikai döntéseket is,
fő feladata a „tűzoltás” és az államüzem rutinszerű működtetése, a szabad
választások előkészítése és szabályos lebonyolítása volt.
Mármost a 2006-os választások után politikai interregnumot szimuláló
Fidesz az „időközi szakértői kormány” felállításának – első hallásra ártatlan
és békülékeny, valójában példátlanul háborús – ajánlatával nem csupán arra
tett kísérletet, hogy megtévessze a társadalmat és megossza a kormányzati
hatalmat gyakorló ellenfelét, hanem a következőket állította (és ezekkel az
állításokkal egyben politikailag cselekedte is):
1. Magyarországon interregnum, hatalmi vákuum van. A demokratikus
uralom folytonossága megszakadt, mivel a kormány illegitim. Magyarországnak ilyen körülmények közt nincs kormánya, a kormányszünet – interregnum – áthidalására, az új, előrehozott választások kiírásáig, majd az igazi
kormány győztes megérkezéséig időközi kormányra van szükség.
2. A politikai pártoknak be kell látniuk, hogy eljött a pártok fölötti kormányzás ideje („jobboldal, baloldal, mennyi lármát szüle! nézzünk immár
a pártoknál nagyobbakra is!”): a pártoknak le kell mondaniuk a hatalom
kormányzati gyakorlásáról és a hatalom megszerzéséről is, és át kell adniuk
a kormányt egy pártok fölötti szakmai racionalitást képviselő szakértői kor-

mánynak. (Valójában persze csak két pártnak, egy nagynak és egy kisebbnek
kellene belátnia ezt, mivelhogy a választók többsége annak demokratikus
rendje és módja szerint az ő kezükbe tette le a kormányzati hatalmat.)
3. A szakértői kormány persze csak afféle ideiglenes kormány lenne, amely
a békés hatalomváltás (valójában egyfajta új rendszerváltás) útját egyengetné:
a gazdasági és politikai szükséghelyzet kormányának mandátuma az előrehozott választások kiírásáig tartana, hogy aztán a kormányzás újra pártpolitikusok
kezébe kerülhessen. Melyik párt és pártpolitikus kezébe, ez a kérdés elvileg
nyitva van hagyva, gyakorlatilag azonban nyilvánvalóan annak a kezébe, aki
az időközi kormánnyal kívánja leváltani a legitim kormányt, hogy ezen
a kerülőúton vegye kezébe a parlamenti választásokon másodszor is elveszített kormányzati hatalmat, mivel azt közvetlenül csak puccsal ragadhatná
magához. De ha a szakértői kormány trójai falova csődöt mond, van másik.
Az elmaradt vagy elsikkasztott rendszerváltás falova. Vissza kell térni oda,
ahol elrontottuk: a rendszerváltáshoz. „Új rendszerváltásra” („új Honfoglalásra”) van szükség, egy „igazi rendszerváltásra”, avagy másképpen: „magyar
rendszert a magyarnak”, „igaz rendszert az új többségnek” és így tovább.
Végül az interregnum harmadik – legáltalánosabb és legelterjedtebb
jelentésében – hatalmi vákuumot, törvényes államfő nélküli időszakot,
rendetlenséget, zűrzavaros állapotokat, szüntelen háborúskodást, létbizonytalanságot jelent, amelyben az általános zűrzavart többnyire gyönge,
kormányzásképtelen ideiglenes kormányok gyors váltakozása, puccsok,
palotaforradalmak is fokozzák, mindaddig, amíg a törvénynélküliség állapotának tetőpontján elő nem lép vagy be nem ront a hatalom színpadára a
Nemzet Atyja, az erős kézzel rendet teremtő autokrata, a katonai diktátor,
a zsarnok bohóc. A nagy interregnum teljes ciklusa akkor ér véget, amikor véresen megbukik vagy bársonyosan leomlik a diktatúra, új ideiglenes
kormány alakul, amely az alkotmányozó nemzetgyűlés által elfogadott új
alkotmány alapján kiírja az általános választásokat. Indulhat a következő
nagy ciklus.
Az interregnum lefolyása és kimenetele szempontjából nem mellékes,
hogy a kormányzat ellen háborút indító ellenzék milyen eszközöket használ
ebben a háborúban és meddig megy el a konszolidált társadalom mindennapi életének felforgatásában: mondjuk a kormányzás, a politikai élet vagy
a gazdasági élet erőszakmentes eszközökkel történő megbénításáig (vagy
korlátozásáig), avagy a nyílt utcai erőszakig, amelyet már nem választ el éles
határ a puccsista fegyveres felkeléstől vagy palotaforradalomtól, természete-
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sen minden esetben azzal a kockázattal, amelyet a konkrét háborús eszköz
bevetése jelent, s amelyben esetenként az is benne van, hogy az interregnumban elszabadult erők káosza elnyeli a háború elindítóit is.

stb. stb. Ergo: „Magyarország már nem nyugodt, biztonságos hely többé”,
„Magyarország kiszámíthatatlan, veszélyes hely lett”. „Magyarországon hatalmi interregnum van. A kormány már nem ura a helyzetnek. Az egész
társadalom lemondását akarja. Azért van felfordulás, mert nem akar távozni.
Íme, hova vezetett a választók megtévesztésével választásokat nyert hazug
miniszterelnök kormányzása pár hét alatt!” stb. stb.
Ha, teszem azt, egy több száz fős tömeg megostromolja a köztelevízió
épületét, autókat gyújt föl, rendőröket késztet megfutamodásra, és ezt reálidőben közvetítik a világ nagy tévécsatornái, akkor Magyarországon ostromállapot, káosz, interregnum van, akkor is, ha különben mindenki, aki
itt él, pontosan tudja, hogy nincsen ostromállapot, nincsen káosz, nincsen
interregnum, s ami történik, alig érinti a főváros és az ország normális hétköznapi életét. A szóban forgó mikroesemény a képernyő reálidejében növekszik
minden más eseményt elhomályosító országos horderejű eseménnyé, soha
nem látott társadalmi megrázkódtatássá és nyer az éppen zajló politikai
háború összefüggésében jelentést és jelentőséget, hogy másnapra vagy pár
nap, hét vagy hónap múltán visszasüllyedjen oda, ahonnan kiemelkedett
– a politikai és pszeudo-politikai mikroesemények áramlásába.
A világ a képben történik meg, és mindaz, ami kikerül a képből, hiába van, egyszerűen nem „tud” megtörténni a világban. Régi történet ez.
Mindenesetre az a mikroesemény, amely spontán vagy irányított módon kiemelkedik az események tömegéből, globalizált képpé válik a képernyőkön, és egy időre
minden más eseményt, tényt, összefüggést eltakar, leértékel, maga alá rendel, tényleges
következményeit tekintve – a „fölrobbant” vagy „fölrobbantott” kép üzenetének tartalmától, jótékony vagy kártékony hatásától függően – a lehető
legközvetlenebbül érinti – rombolja vagy javítja – egy ország, egy város, egy
régió képét, arculatát, imidzsét, s ennek nyomán külső és belső megítélését,
politikai és üzleti pozícióit, képviselőinek és lakóinak presztízsét.

Interregnum és szimuláció
Természetesen, nem minden interregnum, ami annak látszik. A szimulált
interregnum a mediatizált politika bevált technológiája, amely vagy valóságos
interregnumok kialakulásának elkerülésére, megelőzésére és blokkolására
irányul; vagy a politikai nyomásgyakorlás, zsarolás, a pszichológiai hadviselés
eszköze az ellenzék által a kormány megbuktatására indított háborúban. Az
ilyen interregnum szimulákrum csupán: árnyjáték az állam falán, amely ma
már nem annyira a törvény fala, mint inkább egy óriáskivetítő. Ami a kivetítőn
megjelenik – az van, az a világ. Addig van csupán, amíg a vetítés tart, de addig nagyon. A nézőkre gyakorolt pszichológiai hatás (félelem, remény, sokk,
gyűlölet, rajongás, kétségbeesés, felháborodás, utálat, csömör, közöny stb.)
esetenként olyan erős lehet, hogy a képvalóságban feloldódik saját tapasztalati
valóságuk, hihetővé válik a hihetetlen, előjelet váltanak érzelmeik, elhomályosul ítélőképességük. A képvalóság hatása különösen akkor erős, ha a fentről
megtervezett és létrehozott, esetleg spontánul kitörő, ám aztán meglovagolt,
kívülről manipulált, a politikai technológusok által elkészített rugalmas forgatókönyv szerint időzített-szakaszolt, fölgyorsított vagy lelassított mikroesemény
(mondjuk egy erőszakos összecsapásba torkolló utcai tüntetés, gyújtogatás,
véres pogrom, zendülés, rendőri atrocitás) elektronikus képét országos és
globális médiaeseménnyé nagyítják föl, folyamatosan sugározzák és ismétlik,
üzleti és/vagy politikai okokból besulykolják, emblematizálják, bekeretezik. A folytonos ismétléssel némileg fékezhető az elektronikus kép élményemlékezetének rendkívül gyors bomlási ideje; ha fakulhat is a képesemény
hatásának élménye, így is napokra, sőt hetekre rögzülhet az emblematizált
kép és így a kép „üzenete” sem bomlik le azonnal.
A 2006 szeptemberében a köztévé székháza ostromának mikroeseményét
a kereskedelmi televíziók igyekeztek reálidőben közvetíteni, amit természetesen sietve átvettek a nagy külföldi csatornák is, majd kiemelve és
emblematizálva a leghatásosabb jeleneteket, napokig ismételték őket.
A sugárzott képek spontán üzenete és a hozzájuk kapcsolt politikai üzenet
szinte eggyé vált: „Budapest lángokban”, „Magyarország lángokban”, „Lázadás, ostrom, zendülés, forradalom, utcai összecsapások Magyarországon”

Verbalizált interregnum
Az interregnumot egyfelől annak szüntelen verbális kinyilvánításával, ünnepélyes deklarálásával, kész tényként való kommunikálásával szimulálták, hogy
a kormányfő illegitim, a kormány de facto már nem is létezik; „leváltották
a magyar emberek”, „megvonta tőle bizalmát a nép”; különben is képtelen kormányozni, képtelen meghozni a szükséges intézkedéseket; összevissza kapkod, nincs programja, nem azt teszi, amire mandátumot kapott
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szavazóitól; túllépett rajta az „idő”, a „történelem”, a „nép”, a „nemzet” és
a többi, kifejezetten e célból – hogy ugyanis túllépjen a hivatalban lévő miniszterelnökön – létrehozott ideológiai teremtmény.

hogy távozniuk kell: bukásuk „kész tényéből” levonják az egyetlen lehetséges konzekvenciát és sietve elpucolnak a hatalomból, átengedve azt annak,
akit ősi jog, isteni kegyelem, a népek szent akarata, miegyéb szerint eleve
megillet.

Megmutatott interregnum: a kormányfő és
a kormányzat semmibevétele

Zavaros idők és az álkirály archetípusa

Az interregnum-szimulációt egyetlen, mindent átható üzenet uralta:
„Gyurcsánynak mennie kell!” Az elhíresült „monnyon-le” radikális hangszerelésben a parlamentből kivonult ellenzék híveitől megszállt utcákon és
tereken „gyurcsánytakaroggy”-ként visszhangzott. Ilyen vagy olyan hangszerelésben ezt skandálták a tömeggyűlések szónokai, ez állt a transzparensek feliratain és ez a refrén csendült fel a politikai vásártér különféle
attrakciói alatt is, akár forradalmat, akár pogromot, akár új rendszerváltást
adtak is éppen elő utcákon és tereken vagy a ponyvasátor alatt az artisták.
A kormányfőnek annyira mennie kell, hogy voltaképp már nincs is itt, csak
ő még nem tud róla, vagy azt hazudja országnak és világnak, hogy itt van,
ő van kormányon, nem más. Csak hiánya, árnyalakja, visszajáró kísértete
kóborol valahol fenn, a hatalom bérces csúcsain. Ámde már nem sokáig,
nemsokára besüt a nap, és a kísértet szertefoszlik, visszamenekül a semmibe, az éjszakába, ahonnan jött. Mondani azonban mindezt nem elég.
A semmibevételt nap mint nap el kellett játszani, színre kellett vinni, szinte
ritualizálni kellett ahhoz, hogy az interregnum szimulálásához eseményszerűen, egyfajta gesztus-tettként hozzájáruljon. A kormányfő semmibevétele,
levegőnek tekintése ugyanis éppen a hatalomban keletkezett űrt, az uralomban bekövetkezetett szakadást, a fenyegető káoszt, a nyugtalanító hatalmi
vákuumot hivatott kifejezésre juttatni, amit persze az ország érdekében
a bátraknak, akik még mernek, mihamarébb be kell tölteniük.
A tömött utca képével szembeállított üres, pontosabban félüres parlament képe is egyfolytában ezt a semmit – a kormány hatalomnélküliségét,
legitimációhiányát – emelte képbe: a kormányfő és a kormány beszorult a
parlamentbe, a kormányfőt semmibe veszik (az ellenzék nemcsak verbálisan
nyilvánította nem-létezőnek, hanem képileg is nem-létezőként bánt vele), vagyis ha megfeszül sem létezik többé, a tényleges hatalom már most azoké,
akik a parlamenten kívül vannak – az utca népéé és az utca pártjáé –, és akik,
ha üt a cselekvés órája, innen, az utcáról fogják ezt a népi hatalmat a parlamentbe bevinni, hacsak „a hatalom bitorlói” nem ismerik föl időben,

Interregnum nincs álkirály nélkül. Az uralom folytonosságában bekövetkezett szakadás csalhatatlan jele, hogy önjelölt uralkodók, álcárok, trónbitorlók
lépnek fel a hatalom átmenetileg kiürült színpadán, elbizonytalanodik, ki
az igazi és ki a hamis uralkodó. A hamis uralkodó, az álcár vagy színlelt
király lelepleződésekor az a látszat keletkezik, mintha az interregnum az
álcár felbukkanásának következménye lenne, holott éppen megfordítva:
az interregnum következménye a hatalom legitimációjának elbizonytalanodása, az álcárok színre lépése, illetve mind újabb és újabb trónkövetelők
és trónon ülők trónbitorlónak, álcárnak bizonyulása. A látszat az, mintha
azért lenne csupán interregnum, mert az igazi cárt fondorlattal-erőszakkal
eltávolították a hatalomból, visszaéltek hiszékenységével, jámborságával,
megtévesztették őt, olykor gyámság alá helyezték, máskor elűzték, megint
máskor eltették láb alól. Tehát nem volna interregnum, ha az uralkodó
legitim volna, ha nem az álcár foglalná el a trónt és az interregnum rögvest
meg is szűnik majd, mihelyt az igazi uralkodó, az igazi cár, a legitim király
visszatér és elfoglalja őt megillető helyét a trónon.
Az interregnum-szimuláció – különös tekintettel a mediatizált élményés látványpolitika követelményére, miszerint minden elvont politikai tartalomnak konkrét, személyes és szórakoztatóan privát jelleget kell öltenie
a kép terében – nagy előszeretettel veszi fel állandó motívumai közé az
álkirály (és egyszersmind bolondkirály) archetipikus alakját és a trónbitorlás
népszerű történetét. Hiszen ha a támadó fél politikai ellenfelét „álcárként”
(esetünkben például illegitim kormányfőként, ál-miniszterelnökként) ülteti
a hatalom trónusára, azzal önmagát automatikusan „igazi cárként” (esetünkben „igazi miniszterelnökként”, „örök kormányfőként”) jeleníti meg.
A választási demokráciában persze csak akkor illegitim a hatalom, ha a győztes választási csalással szerezte meg. Ha azonban a választási csalás ténye
nem bizonyosodik be, ha a végeredményt törvényesnek ismerte el ország és
világ, akkor minden vád lepereg a jogrendről, vagy csak a választási vesztes
vereségének enyhítésére, a „lehetetlen” kimagyarázására, illetve a választási
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győztes hatalmának megkérdőjelezésére és megingatásra szolgál („győztek, mert csaltak”, „győztek, mert kampányuk hazug volt” stb.), egyszóval:
politikai értelmezés és vélekedés vagy politikai támadásideológia csupán.
A választások törvényessége szempontjából nem oszt, nem szoroz. Ebben
a helyzetben kapóra jöhet az uralom karizmatikus koncepciójának merőben
pszichologizáló felújítása, azaz annak elhintése, sugalmazása, besulykolása, hogy az igazi miniszterelnököt nem „csak” választják, annak születni kell,
kormányfőnek lenni kegyelmi állapot: ki látott már olyat, hogy az igazi
miniszterelnököt puszta szavazattöbbséggel, a formális ész racionális kritériuma alapján leválasszák hatalmáról?
Leváltható-e az Örökkévaló Isten csak azért, mert per pillanat – nyilvánvalóan az Ördög befolyása alatt – többen szavaznak szívükben ellene, mint
rá? Hiszen aki Isten ellen szavaz, az egyszersmind az Ördögre szavaz és így
maga ellen, ha ugyan lelke akkorra már nem lett végleg az Ördögé! Mert
hisz ki mást állíthatnának a leváltott Isten helyére, ha nem az Ős-Ellenséget,
a Sátánt, a Krisztusra megtévesztésig – addig és nem tovább! – hasonlító
Anti-Krisztust? Az Egy Isten természetesen ontológiailag leválthatatlan és
az emberiség történetében még soha nem írtak ki „isten-választásokat”, jóllehet népek és birodalmak gyakran választottak istenhitek, vallások között,
csak persze nem szavazással. Ha ezen a ponton mégis érdemes felidézni a vallási gondolkodás e mitológiai apparátusát, csak azért, mert maguk
a posztpolitika korszakába lépett pártok hozzák nagy előszeretettel működésbe, többé-kevésbé nyíltan fundamentalista színezettel. A modern politikai üzemet fundamentalizáló, az államot Nemzet-Isten Egyházaként,
a pártbürokráciát új kléroszként, a politikai pártvezért Kiválasztottként,
Messiásként (Isten Felkentjeként) felfogó posztpolitika üzenete világos:
ha a karizmatikus politikus a választási demokrácia profán e világi síkján,
a vereség és győzelem racionális kritériumai szerint elveszti is a hatalmat,
egy másik síkon, az igazi realitás transzcendens síkján semmit nem veszített
el. Egyszerűen nem tudja elveszíteni a hatalmat: a hatalom ontológiai értelemben az övé. Csak ördögi praktikákkal és csak elbitorolni lehet tőle. Márpedig
minden elbitorolt hatalom látszathatalom: árnyék, nemlét, semmi. Ha tehát
a karizmatikus politikai vezér parlamenti választásokon elveszíti is hatalmát,
azzal ő maga semmit nem veszített (a spirituális hatalom sérthetetlen), az
ördögi ellenféltől elbolondított, rászedett emberek viszont elveszítették
üdvösségüket: bűnt követtek el, amiért a javíthatatlanoknak lakolniuk kell
majd, a megjavultak viszont, akik megtérnek az igaz politikai hitre, esetleg

bűnbocsánatot nyerhetnek. A mediatizált tömegkultúra politikai sztárjaként
– arcán a karizmatikus uralkodó imágójával – fellépő miniszterelnök tehát
csak formálisan volt leváltható, igazság szerint nem. A parlamentáris demokrácia törvényes rendje és formális szabályai szerint ez talán tébolynak számít
(egyedül a szavazás számszerű végeredménye számít), a fundamentalista
posztpolitikák szempontjából azonban a parlamentáris demokrácia a téboly,
arról nem beszélve, hogy pszichológiailag – a mediatizált élménypolitika
tömeglélektani dimenzióiban – a vallási érzület és a vallási kategóriák működtetése kifejezetten hatásos és eredményes lehet.
Ebben a szimulált vallási világban a Leválthatatlan Párt vezetője, az „Igazi Király” választások útján nem távolítható el törvényesen a hatalomból,
hanem csak – csalás, összeesküvés, ördögi praktikák által – megfosztható a
trónjától. Így hát aki választás útján a helyére kerül – trónbitorlóvá, álkirál�lyá, ördöggé válik. Már pusztán azáltal illegitim, hogy győzött és elfoglalta
az „Igazi Király” helyét a hatalomban. Már maga „trónkerülése” gyalázat,
alávalóság, gaz merénylet, királygyilkosság. A király ilyenkor (szimbolikusan játszva el csupán a régi rítust a kamerák előtt) elmenekül, elbujdokol, álruhában népe közé vegyül, belső emigrációba, illegalitásba vonul,
földalatti mozgalmat szervez, maga köré gyűjti maradék híveit és hűséges
népét (aki nem csatlakozik hozzá, hűtlenséget, árulást, felségsértést követ
el) és egyfolytában a győzedelmes visszatérésre készül. A „transzcendentális
ígéret” szerint a trónfosztott, száműzött (önmagát a parlamentből száműző)
király diadalmas és örökös visszatérésére bizton számíthatunk; a választást
megnyert, a hatalmat formális jogi értelemben gyakorló, ám az isteni vagy
a nemzeti igazság szerint trónbitorló álkirály viszont reszketve várhatja, míg
pünkösdikirálysága véget ér. Már ha csakugyan reszketve várja. Ha sem nem
reszket, sem nem várja ezt, hanem képes demokratikusan szerzett hatalma
legitimitását megvédeni, a törvényeknek érvényt szerezni, a trónkövetelő
„igazi királyt” – a leválthatatlan hatalomra törő politikust – a demokrácia ellenfeleként leleplezni, akkor persze az interregnum-szimuláció balul üthet
ki az „Igazi Király” archetípusát életre keltő politikus számára. Ha viszont
nem képes erre, csakugyan az álkirályok sorsa vár rá.

A Bolond és a Bolond-király mint az interregnum hőse
Politikust ritkán nevezett annyiszor és annyiféleképpen bolondnak – esze
mentnek, hülyének, nem-épelméjűnek, őrjöngőnek, ámokfutónak, bomlott
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agyúnak, elmeháborodottnak, értelmi fogyatékosnak, tébolyultnak, klinikai esetnek – ellenfele, mint a magyar miniszterelnököt radikális populista ellenzéke és annak szolgálatkész médiája, azt sugallva, hogy olyasvalaki
kezébe került a hatalom, aki nem beszámítható: ha nem maga az ördög,
akkor elmebeteg. Csak az ördög vagy akinek az ördög elvette az eszét, vetemedhetett ugyanis arra, hogy rátegye tisztátalan kezét arra, ami nem az
övé: elragadja a hatalmat, amely Isten titokzatos végzése folytán réges-rég
egyetlen emberre, az „igaz királyra” szállt a kegyelem kiáradása folytán. Egyszóval az ördög és/vagy egy ördöngös – egy elmeháborodott, egy futóbolond
játékszere immár az ország. Ez nem egyszerűen a politikai invektíva része
volt, szimpla politikai szitkozódás és mocskolódás, amelyből többé-kevésbé
minden szenvedélyes politikus és állampolgár kiveszi részét, hanem tudatosan megtervezett imidzsromboló stratégia, „fekete PR”.
Mivel Gyurcsány Ferenc politikai imidzse épp intellektuális képességeinek, szakmai tudásának, érvelő okosságának kiemelésére épült, egyszersmind ez lett imidzsének legsebezhetôbb pontja is, ezen a ponton volt
legkönnyebb megtámadni és rombolni az imidzset: „megszállott rajongó”;
„elvette eszét a hatalom”; „megbuggyant mániákus”; „kóros hazudozó” stb.
A mediatizált interregnum-játék verbális és képi kontextusában azonban az
ellenfél „bolondsága” újabb jelentéssel bővült. A „bolondság” stigmájában
változatlanul jelen volt az imidzs verbális megsemmisítésének intenciója;
a verbálisan legyőzött, karikatúrává változtatott ellenfél fölötti közös nevetés
szabadító, bár mi tagadás, olykor kissé infantilis öröme; és az intellektuális
előnyszerzés nem kifejezetten szabályos kísérlete is, de egyre hangsúlyosabbá vált egy új elem. Az interregnum, a rendetlenség, a káosz szimulált
közös világát, a külvilágot mindegyre annak a személynek a belső káoszára
(tébolyára, ámokfutására, elborult elméjére) vezették vissza így („ez tényleg
teljesen megőrült! tényleg azt hiszi, hogy ő a miniszterelnök”), aki az egész
interregnum-szimuláció legfőbb célpontja volt.
A célba vett rivális tébolyult elméjének motívuma közben kezdett ös�szemosódni az általa képviselt egész politikai oldal gondolkodásával és viselkedésmódjával: a szocialisták kitartása miniszterelnökük és vele együtt
a kormányzás mellett, esztelenséggé, politikai bolondsággá, kóros megszállottsággá „nemesült”, maga az eltérő politikai világnézet és vélemény pedig a beszámíthatatlanság szinonimájává vált (ezzel párhuzamosan kiépített
metaforarendszerekben persze más rettenetes dolgok szinonimájává is:
a „nemzetárulás” szinonimájává, az „ördögi elvetemültség” szinonimájává,

a „köztörvényes bűnöző” szinonimájává stb. stb.) „Hogyan lehet egyáltalán
baloldali valaki? Hogyan lehet valaki ép ésszel kormánypárti? Hogyan fogadhatja el Gyurcsányt, ha csak nem értelmi fogyatékos, vagy nem eleve züllött
csirkefogó? Hogyan tarthat ki valaki egy megveszekedett bolond és egyszersmind köztörvényes bűnöző mellett, hacsak nem bűntársaként, cinkosaként,
de még ha nem az is, jó, ha tudja, hogy épp mostani kitartásával válik azzá,
hiszen bűnpártolást követ el.”
A „bolonddá nyilvánítás” a politikai ellenfél nem-politikai diszkvalifikálásának és klinikai stigmatizálásának felel meg. (Ismeretes, hogy ennek megvan
az időről időre visszatérő politikai pandantja: „Orbán megőrült”, „megbug�gyant”, „a hatalom bolondjává vált”, „a választások után idegileg összeroppant,
minden hét végét egy bécsi idegklinikán tölti”, „veri a feleségét” stb. stb.
Orbán rossz hírbe hozása azonban imidzsromboló kampányfogás volt, a politikai technológiák ismerői közt „fekete PR”-ként emlegett lejárató kampány
része, éppen ezért nem is pártpolitikusok stigmatizálták őt, mégcsak nem is
a baloldali média robotosai, hanem suttogópropaganda útján terjesztették
és bulvárhírként forgalmazták aztán. Ettől persze még a politikai ellenfél
„kicsinálási” kísérletének ez az alpári módja nem lesz elfogadhatóbb vagy
rokonszenvesebb.)
A klinikai metafora („elmebeteg”) nemcsak elrejti a politikai kirekesztés
és megbélyegzés aktusát, hanem igazolja is a politikai rivális semmibevételének jogosságát („Csak nem fogunk egy őrülttel leállni tárgyalni és vitatkozni? Hogyan is lehetne megegyezésre jutni egy futóbolonddal, aki egyetlen
szavát sem tartja be, aki krónikusan hazudozik?”). De miközben felmenti
a számára kockázatos kimenetelű politikai vita és tárgyalás kötelezettsége
alól a stigmatizálót (nemcsak méltóságán aluli, de abszurd is lenne, hogy
egy bolonddal párbajozzon), egyben feladatát is előírja: az őrültet – az egész
közösség, az egész rendszer érdekében – el kell távolítani a politika útjából,
különben az a sok kalamajka, amit a hatalomhoz való bolond ragaszkodásával már eddig is okozott, krónikus zűrzavarral, általános társadalmi elmebaj
kitörésével fenyeget.
A kormányfőt „futóbolondként”, „szörnyként” – vagyis nem-emberként,
nem-egészen-emberként, beszámíthatatlan emberként – stigmatizáló ellenzéki politikus tehát a diagnózist és a gyógymódot is tudó és mindjárt meg is
adó klinikai terapeuta, az orvos és természettudós tárgyilagosan hűvös szerepében
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léphet fel363 (másfajta stigmatizációk – például a politikai ellenfelet köztörvényes bűnözőként megjelenítő kriminális stigmatizáció és az Ős-Gonoszként,
Sátánként, ördöngösként megképző vallási-mitologikus stigmatizáció – esetében az ügyész, a bíró, a vallatótiszt, a kriminálpszichológus vagy az exorcista
pap változatos szerepeiben), és így mindjárt azt is megmutathatja, hol
a helye ellenfelének: a tébolydában, az idegklinikán, a börtönben, a vadonban, az állatkertben, mindenesetre nem az emberek között és még kevésbé
a parlamentben, legkevésbé pedig a kormány élén. Ergo: a mentálhigiénés
szempontból tisztátalan és ezért az egész társadalomra veszélyes – az elmebaj fertőző bacilusát hordozó – beteget, a flúgost, a kezelhetetlen őrjöngőt, aki
történetesen a stigmatizáló politikus riválisával azonos, higiénésen el kell
különíteni – a politikában tilos az érintkezés vele –, legalábbis mindaddig,
amíg meg nem születik a megnyugtató megoldás, és ki nem űzik őt a politika értelmes, normális, rendes embereknek fenntartott világából, vagy be
nem zárják egy másik világba, ahol nem okozhat több kárt. A bolondság,
vagyis a nem-értelem (déraison) kizárásának, elzárásának és mindenféle
köztörvényes bűnnel, szabadgondolkodással, mássággal egy helyre zárásnak
igénye és követelése, mint azt Michel Foucault A bolondság története364 című
nagy művéből tudhatjuk, a klasszicizmus korát jellemezte. Metaforikus

felújítása tehát nagyjából két évszázad emancipatorikus és humanitárius
vívmányainak visszavonását jelenti.

363 Mivel a politikai lejáratásnak, a politikai képrombolásnak, illetve általában mindenféle
ócsárló retorikának (pszogosz) ezek az untig ismert alpárian durva alakzatai (az ellenfél
agyalágyult hülye, az ellenfél a természet tévedése, az ellenfél minden hájjal megkent bűnöző, az ellenfél az Ördög cimborája vagy maga az Ördög stb.) a szervezett és egyre vadabb
utcai tömegakciók, a Parlament előtti teret megszállva tartó, indulatosan „második rendszerváltást”, „forradalmat”, a Parlament elfoglalását követelő csoportok aktivizálódásának
hátterén jelent meg, politikai és egzisztenciális irányultsága is vészterhesebbé vált, jóllehet
a szavak és a képek mindvégig nem lépték túl a káosz- és forradalom-szimuláció határait
(vagy mert a szimuláció szervezői maguk tartották mederben az eseményeket vagy mert a
valóságos indulatok maguk sem csaptak az égig és nem terjedtek át a társadalom egészére).
Mindenesetre egy ilyen háttérre festve, a „szörny” metaforája már nem pusztán a politikai
invektíva része volt, hanem egy olyan politikai metafora, amely bármikor elindulhat a „metafora megvalósításának” útján. Inkább a királyt „szörnyként” bemutató francia forradalom
retorikáját idézte, semmint egy polgári parlament képviselőjének indulatos kifakadását vagy
tudatosan alkalmazott retorikai fogását: „Nagyon is jól tudjuk – mondta például 1792 szeptemberében Grégoire abbé, hogy az összes dinasztia nem volt egyéb, mint emberi húson
élő ragadozó faj (…) a király az erkölcsi rendben oda tartozik, ahová a természettanban a szörny.”
(Idézi Michel Foucault az általa közzétett Én, Pierre Rivière, aki lemészároltam anyámat, húgomat és öcsémet című dokumentum Az állat, az őrült, a halott című kommentárjában. I. m.
Jószöveg Könyvek, 1999. 220. p. – Lóránt Zsuzsa fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)
364

Michel Foucault: A bolondság története a klasszicizmus korában. Atlantisz, 2004.

Az interregnum háborús atmoszférájának szimulálása:
az utcai lázadás mint az általános káosz képe
A verbalitás szintjén az interregnum háborús atmoszféráját a jellegzetes
háborús metaforák („hadüzenet”, „kifüstöljük őket a várból/székházból”,
„ostromállapot” „az ellenség hadállásai”, „hideg polgárháború”, „villámháború”, „frontok”, „barikádok” stb.), továbbá fennhangon kihirdetett és
ötpercenként megismételt fenyegető ultimátumok, a parancsoló módban,
katonásan pattogó felszólítások (ki mit tegyen és ki hová menjen?) militáns
szónoki stílusa szimulálja. Az interregnum szimulálásának fő eszközéül,
ahogy már az eddigiekből is kitűnhetett, nem a szavak, hanem a képek szolgálnak ez esetben is. A szavak csupán erősíthetik a képek hatását. A döntő
a nézői tömeg képzeletének megragadása és kifosztása, azaz a tömegtudat
„beszórása” a zűrzavar, a fölbomlás, a fölfordulás, az utcai erőszak ijesztő
képeivel. Így jön létre – a rivális politikai tábor megrettentésének, politikai
akarata megbénításának, meghunyászkodásra vagy megadásra késztetésének
és a saját tábor felrázásának, mobilizálásának, megnyerésének feltett szándékával – a „forradalmi helyzet” szimulációja, amelyet úgy szokás jellemezni,
hogy az alul lévők már nem akarnak a régi módon engedelmeskedni, a felül
lévők pedig nem tudnak a régi módon kormányozni.
Az interregnum szimulált világának fölépítéséhez egymagában persze
nem elég a verbális szimuláció, beleértve a mégoly démonikus retorikát
(a vádirat, a feljelentés, a kiátkozás, a rágalom, a fenyegetés, a rangfosztás,
a pocskondiázás összes elképzelhető műfaját), és beleértve az ezt harsányan kiegészítő vásári tömegpantomimot is: a rituális fosztogatásokat,365
365 Carlo Ginsburg az uralkodók halálát követő rablással, fosztogatással, a tömeg elszabadulásával kísért felfordulásokat nevezi „rituális fosztogatásnak”, megjegyezve, hogy
„a rítus itt természetesen nem valamilyen kínos pontossággal követendő, meghatározott cselekvéssort jelent, inkább valamilyen lazán körvonalazható magatartást, egyfajta commedia
dell’artéhoz hasonló forgatókönyvet. A fosztogatásokat olyan »antidrámához« hasonlíthatjuk, amelyet »az utca színpadán« rögtönöznek.” (Carlo Ginsburg: Rituális fosztogatások. In:
Történeti antropológia. Szerk. Sebők Marcell, Replika Kör, 2000. 290. p.) Az interregnum, az
uralomszünet, a „rend éjszakája”, a „már-nem” és a „még-nem” közötti rövid átmenet rítusa ez. Ginsburg többek között a IV. (Carafa) Pál halálát követő eseményeket hozza például.
Amikor híre ment a pápa hamarosan bekövetkező halálának, „a tomboló jókedvtől elraga-
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a karneváli bábuégetéseket, az in effigie lenyakazásokat és akasztásokat, a
képrombolásokat, a gúnyfeliratokat, a harsogva skandált útszéli rigmusokat. Mindehhez még a mediatizált utcaszínház, a commedia dell’arte,
a pankráció ugyancsak karneváli eredetű csihi-puhija is szükséges, ahol az
össznépi és összrendőri jelszó ma is a régi: „üsd-vágd, nem apád, nem
anyád!” Kapóra jöhet ilyenkor egy-egy levert forradalom évfordulójának
gyászünnepe (ugyan melyik kelet-európai népnek nincsenek elbukott forradalmai?!), mert akkor az utcán szimulált interregnum hirtelen a Történelem reinkarnációjaként jelenhet meg a képernyőkön, a szedett-vedett utcai
tömegnek a régi forradalmi zűrzavar történelmi és össznemzeti jelmezeibe,
jelképeibe, jeleneteibe való teátrális és egyszersmind narcisztikus beöltö-

zése – ez a parodisztikus travesztia – pedig úgy kerülhet képbe, mintha
kitört volna (vagy bármikor kitörhetne) a verbálisan egyébként ötpercenként meghirdetett, elindított, sőt győzelmesen be is fejezett forradalom.
A Nagy Leszámolás. Ahogyan az a magyar „Kis Októberi”-vel esett meg
2006. október 23-án – az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50.
évfordulóján – Budapesten (a „Nagy Októberi”-t még Nyikolaj Jevreinov
vitte ilyesformán színre 1921-ben, igaz, egészen más politikai céllal, bár az
sem aratott osztatlan sikert366).
Az interregnumra jellemző zűrzavar, a társadalmi neurózis, a tömeghisztéria képe tehát az utcán jön létre (permanens tüntetések, helyfoglalások, útlezárások, traktorok mozgósítása, forgalomlassítás stb.), aztán
a képileg rögzített és sugárzott mikroeseményeket a jelenkori Magyarország
átfogó képévé nagyítják föl (ettől kezdve fél napig, egy hétig, egy hónapig
ez a zűrös, nyugtalanító hely lesz Magyarország) és ideologikusan általánosítják: „megbukott a kormány”, „a nép leszavazta a kormányfőt”, „megdőlt
a népnyúzó újarisztokrata milliárdosok globalista rendszere”. Mivel a cél
a kizökkent idő, a válságidő képének megalkotása, bármilyen utcai motívum,

dott tömeg” megostromolta „a Szentszék Via Ripettán álló palotáját, megsemmisítette az
ott tárolt iratokat, kiszabadította a rabokat, felgyújtotta az épületet. Ezt követően még három
napon át egymást követték a lázadások, fosztogatások és gyilkosságok. Az erőszakkitörés
magyarázatához azonban nem elég a Carafa-uralom (...) Különösen erőteljes kitörése volt
ez annak az erőszaknak, amely több évszázados szokásnak felelt meg: az elhalt püspökök,
bíborosok, pápák holttestét és javait kifosztják és az újonnan megválasztott (de a hatalmat
még át nem vett) pápák palotáit is kirabolták.” (i.m. 279–280 p.) Például IX. Leó halálakor a
rómaiak „az általános szokás szerint” – mint azt egy életrajzíró megörökítette – megszállták
a Lateránt és elhordták az egész berendezést. Noha a római csőcselék e „hitvány szokását”
pápai bullák is elítélték, a 11–15. század között a szokás rendkívül elterjedt és folytonos volt.
Még Velencében is 1328-ig tartotta magát az a szokás, hogy közvetlenül a dózse halála után
a palotát otthagyják a fosztogató csőcseléknek. A népi tudatban a halottak javai res nulliusnak
(szabad prédának) számítottak, amelyről az elsőként érkező szabadon rendelkezhetett.
Mintha a halállal együtt megszűnt volna az a határ is, amely a tulajdont a nem-tulajdontól
elválasztotta. És csakugyan: az uralkodó halála (eltűnése, hiánya) azonos volt a rend – egyben tehát a korlátok, szabályok, határok – hiányával, a felfordulással, amelyben az alul levők,
a szolgák karneváli módon az urak helyébe ültek és javaikat felprédálták. Az átmenet – a
transit – rítusai archaikus eredetűek: „A főnök halála – hangsúlyozza R. Hertz – mélyen
felkavarja a közösséget, és különösen, ha hosszan elhúzódik, súlyos következményekkel jár.
Gyakran úgy tűnik, hogy a csapás, amely a főnök megszentelt személyében a közösséget
fosztja meg fejétől, olyan hatással jár, amely egy időre felfüggeszti az erkölcs és a politika
törvényeit, és elszabadítja a normális körülmények között a társadalmi rend által ellenőrzés
alatt tartott szenvedélyeket”. Bosman így számol be erről: „Amint nyilvánosságra hozzák
a király halálát, mindenki ellop a szomszédjától, amit csak tud (…) anélkül, hogy bárkinek joga lenne büntetni, mintha a királlyal együtt az igazságszolgáltatás is meghalt volna.
A lopások azonnal megszűnnek, amint bejelentik az utód kilétét.” (Idézi Carlo Ginzburg:
i.m. 292 p.) A Fidzsi-szigeteken a főnök halálakor az emberek végigrohantak a városon,
állatokat mészároltak le, raboltak és gyújtogattak, s ez a szokás csak a 19. században kezdett
kihalni. (Lásd még mindehhez Arnold van Gennep 1909-ben kiadott alapművét: Arnold
van Gennep: Átmeneti rítusok. MTA Néprajzi Kutatóintézete – PTE Néprajz–Kulturális
Antropológia Tanszék – L’Harmattan, 2007.)

366 Nyikolaj Jevreinov, az „orosz ezüstkor” – Sztanyiszlavszkij, Mejerhold, Vahtangov,
Tairov nevével fémjelezhető – útkereső és utat mutató színházi kultúrájának legelevenebb szelleme, a „teatralizálás” elméletének megalkotója, az úgynevezett „teatralizálást”,
vagyis az életnek és a valóságnak játékká való átváltoztatását az ember legfontosabb ösztöntörekvésének tekintette és az élet minden aspektusának totális teatralizálását hirdette
meg – születéstől a halálig! –, beleértve a politikai élet teatralizálását is. Egyik írásában
a Nagy Francia Forradalmat „legalább annyira teátrális, mint amennyire politikai jelenségnek” nevezi, és bemutatja, hogyan vitték színre a korszak szereplői az ancien régime
megdöntését és az új társadalmat. Nem meglepő ezek után, hogy Nyikolaj Jevreinov
volt az, aki 1920-ban az októberi forradalom harmadik évfordulóján Petrográdon, több
mint 10 000 szereplő és több mint 150 000 néző részvételével színre vitte A Téli Palota
elfoglalását. A valóságos októberi felkelésnek ez a grandiózus, hatalmas tömegeket megmozgató teatralizálása, átváltoztatása össznépi karneváli bábjátékká és misztériumjátékká,
a forradalom közösségi egzisztenciális tapasztalatának – a szabadságnak – ez az életben
tartása évtizedekre – és voltaképpen máig hatóan – meghatározta a forradalom képét.
Eisenstein hét évvel később az akkor már – sok más korabeli avantgárdistához hasonlóan – emigrációban élő és alkotó Jevreinov e nagyszabású „performansza” alapján készítette el Október című filmjét, amelynek a Téli Palota ostromát inszcenírozó részét utóbb
dokumentumfilmként kezdték használni. Lásd minderről bővebben Igor Csubarov:
„Tyeatralizacija zsiznyi” kak sztratyegija polityizacii iszkussztva. Povtornoje vzjatyije Zimnyevo
Dvorca pod rukovodsztvom Ny. Ny. Jevreinova (1920), In: Szovjetszkaja vlaszty i media Szerk.
Hans Günther, Sabina Hänsgen. Akademicseszkij Projekt, Szentpétervár, 2006. 281–295.
p. Az elhíresült rendezésről így számolt be egy korabeli magyar folyóirat: „A forradalmat
színészek, katonák és nézők együtt játszották el (…) a forradalom harmadik évfordulóján.
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bármilyen hír, politikai esemény ennek az összképnek a nyugtalanító hátterén jelenik meg most már; minden nem-politikai rosszhír ezen a háttéren
csapódik ki, a legapróbb rossz is az összrossz égig érő halmazához adódik
hozzá. A képben, kép által képernyőn létrejövő egységes valóságszimuláció
az egyénileg sokféleképp megtapasztalt, sokféleképp reflektált, de közös tapasztalatként – más közvetítések híján – létrejönni nem tudó valóság, illetve
valóságok helyére lép.
A szimulált interregnum megalkotóinak ettől kezdve már csak a kép
kiváltotta élmények megfelelő adagolásával és az adagok fokozásával kell
törődniük: az egyik oldalon folyamatosan annak a személynek – a phar-ma
kosznak – a mitikus képét (a gonosz méregkeverô és/vagy a veszedelmes
bolond képét) mutatva fel, aki a zűrzavar oka; a másik oldalon pedig annak
a személynek – a szabadító hősnek – a mitikus képét (öldöklő angyal, kiválasztott, titán) vetítve az égre, aki egyedül képes véget vetni a zűrzavar
nak. A hatalom megtartásáért küzdő politikai oldalon persze a mitikus páros

éppen fordított felállásban jelenik meg. Meg kell jegyeznünk, hogy – kezdetben legalábbis – mindig a támadó fél pozíciója előnyösebb. Általában
az győz, aki szimulációját képes rákényszeríteni ellenfelére, kivéve, ha az
ellenfél – egy ügyes húzással, esetleg a döntő pillanatban – megfordítja az
előjeleket és a támadó saját szimulációja csapdájába kerül, foglyává válik. (Ez
történt volna abban az esetben, ha a Fidesz interregnum-szimulációja nem
az „álkirály” – az illegitim miniszterelnök – bukásával, hanem a „szabadító
hős”, a „visszatérő igazi király” álkirállyá válásával, cselszövőként, hamis
politikusként való lelepleződésével véget. Mert bár a mesét, amit a támadó
fél kitalál és többé-kevésbé sikeresen rá is kényszerít ellenfelére, megváltoztatni már nem lehet, némi leleményességgel vagy egy ügyes dramaturgiai
fordulattal meg lehet változatni a szereposztást.)

A színpad a Téli Palota volt (…) a színészek az akkori nagy történelmi események kimagasló alakjainak maszkjában szónokoltak a néphez, amely a Téli Palota két esztrádján
fehérekre és vörösökre volt elosztva.” (Literatura, 1927. 1. szám, 28. p.) Azt kell mondjam
– még ha ezzel talán a halálra váltan ünnepélyes, a hivatalos ünnepet pisszenés nélküli
komolysággal végigasszisztáló-végigtűrő főméltóságú ünneplőket megbotránkoztatom is
–, hogy ez a karneváli szellemű október 23-i ünnepparódia, az elkötött Kossuth-címeres
tankkal, ha sokba került is persze, s ha – ahogy az már efféle karneváli csihi-puhik idején lenni szokott – történt is egy-két csúnya belemenés, durva testi sértés – a rendőrök
nem mindig értették a külvárosok népének goromba tréfáit, ugratásait, hecceit – egészében véve egyáltalán nem volt méltatlan 1956 szelleméhez, sőt valamiképp talán még
inkarnálta is azt. Ha lehántjuk erről a spontán-rendezett politikai paródiáról az aktuális
szimulációt („interregnum van!”), ami persze nem könnyű, tulajdonképpen ez volt az
„ünnepelhetetlen 1956” megünneplésének ötven év óta első olyan formája, amelynek
tényleg köze volt 1956-hoz, jóllehet nem volt köze sem az azóta eltelt ötven évhez, sem
a mai magyar társadalomhoz. Kézenfekvő lenne hát ezt a spontán módon feltalált ünneplést ritualizálni, évről évre megismételni, tankkal vagy tank nélkül, barikádokkal,
tüntetőkkel. Persze, félő, hogy erre hamarosan megint rátelepedne a hivatalosság, és
a végén tulajdon szülőanyja – a szélsőjobb – sem ismerne rá saját performanszára. Így
hát alighanem be kell érnünk e karneváli-horrorisztikus történelemparódia egyszeri élményével, amelyet persze azért majd a képernyőkön, ha újra eljön az ünnep, ellenben
a politikai megváltó nem jön el, és a kormány a helyén marad, orrvérzésig lehet ismételni, ritualizálni, emblematizálni. Igaz, a botrányokkal, szenzációkkal, katasztrófákkal,
rendkívüli eseményekkel etetett élménytársadalom nem szereti az ismétlést. A rituális
ismétlést – szellemi tartalmának érvénytelenné válása, vagyis érzéki átélhetetlensége miatt – egyszerűen unalmasnak találja, úgyhogy inkább évről évre – ahogy a kereskedelmi
kultúrában napról napra, óráról órára – új műsort kell kitalálni és feltálalni neki, mert
a régit hamar megunja.

A kettős hatalom szimulálása
A nagy interregnumok gyakori ismertetőjegye a kettős hatalom kialakulása
és a két hatalom egymás ellen vívott politikai háborúja. A kettős hatalom
nem a politikai hatalom valamiféle kétosztatúságára, egyáltalán bármiféle
osztott hatalomra utal, hanem két egymással kibékíthetetlenül ellentétes
alapelveken felépülő, egymást kölcsönösen illegitimnek minősítő hatalmi
intézményre, amelyek nem férnek el ugyanazon politikai rendszer keretei
között és élethalálharcot vívnak egymással. Nem két rivális politikus, rivális
párt, hanem két politikai rendszer vívja ilyenkor küzdelmét, és bármelyik
győz is, az a másik számára a véget jelenti. Az interregnum gyakran éppen
azért áll elő, főként pedig azért húzódik el, mert a szóban forgó hatalmi
rendszerek (általában a legitim kormányzati rendszer és valamilyen ellenrendszer, ilyen volt például az Ideiglenes Kormány és a szovjetek szembenállása Oroszországban 1917-ben és az elnöki hatalom és a szovjet parlament
szembenállása 1993-ban, és ilyen volt a liberális olasz állam és a fasciók
szembenállása 1922-ben, vagy a magyar koalíciós kormány és a nemzeti
bizottságok rövid életű szembenállása 1945-ben) képtelenek legyőzni, felszámolni, bekebelezni egymást. Mihelyt aztán az erőviszonyokban bekövetkezett változás, valamilyen véletlen esemény, esetleg politikai furfang vagy
cselvetés, olykor fegyveres felkelés az egyik hatalmi rendszert győzelemre
juttatja, a másik összeomlik és eltűnik a politikai színről.
Ha tehát interregnum van, akkor kettős hatalomnak is lennie kell és ez
a kettős hatalom – legalábbis mint politikai akaródzás és vakaródzás – meg is
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jelent a 2006 őszének szimulált interregnumában Magyarországon. A Parlamenttel szemben, a Kossuth-téren letáborozók permanens tüntetésüket kezdték egyfajta „ellenparlamentként” „népi parlamentként” „alkotmányozó
nemzetgyűlésként”, ilyen-olyan új és persze „forradalmi” hatalmi szervként
kommunikálni: az új, második hatalmi rendszernek (pontosabban: egy ilyen
rendszer vágyálmának és szimulációjának) célja ebben az összefüggésben
már nem a kormány nem-parlamentáris eszközökkel történő megbuktatása
volt (egy mégoly demokratikusan megválasztott kormány parlamentáris
eszközökkel történő megbuktatásának kísérlete és tényleges megbukatása
is teljes mértékben belül maradhat a demokratikus rendszeren), hanem az
egész rendszer forradalmi úton történő eltávolítása, új alkotmány elfogadása,
új politikai rendszer bevezetése. Mellékes, hogy ezek a szándékok, célok,
követelések mennyire voltak zagyvák, légből kapottak, politikailag és társadalmilag megalapozatlanok, naivak és kivihetetlenek, a Parlament mellett
sátortáborozó, szedett-vedett Párhuzamos Parlament, a parlamentáris rendszerrel, a pártokkal, a rendszerváltó elitekkel szemben fellépő „forradalmi”
ellenrendszer, ellenhatalom mediatizált képe (különösen az 1956-os jubileum
atmoszférájában) olyasmit sugallt, hogy Magyarországon valamiféle kettős
hatalom van kialakulóban, sőt – a tévészékház ostroma és a látványos utcai
zendülések után már – egyenesen azt, hogy a tényleges hatalom kezd a
kormány kezéből kicsúszni, s ha nincs is egészen az utca kezében, valahol
másutt van az már és csak arra vár, hogy a nép oroszlánszívű megszabadítója
ölébe ugorjék. Vagy így, vagy úgy, vagy forradalmi puccs, vagy alkotmányos
puccs formájában. Mert ő az, aki fehér zászlót lobogtató parlamenterként
az álkirály uralma ellen jogosan felkelt nép (az utca) és az álkirályt szolgáló
pártállam (a Parlament) között talán még közvetíthet, hogy ne legyen itt,
szégyenszemre, a magyar demokrácia fennállásának 16. évében újra „56”,
hogy a polgárháború veszélye elháruljon fejünk fölül és helyreálljon a népszabadító karizmatikus hatalmának jogszerű folytonossága.367

Az interregnum összképe
Az utca (különösen a Parlament előtti szimbolikus politikai tér) megszállásának, zűrzavaros hömpölygésének, különös szereposztásának, folytonos politikai morajának a nyugtalanító hátterén minden szokványos politikai
történés, minden kormányzati hiba, kormányfői vagy miniszteri elszólás,
a végrehajtó hatalom minden elbizonytalanodása, összehangolatlansága, az
apparátusok tévedései, de még a puszta véletlenek is baljós felhangot kapott,
kétértelművé vagy érthetetlenné vált, és azt az általános benyomást mélyítette el az események nézőjében, hogy Magyarországon zűrzavar, interregnum,
hatalmi válság van, nem tudni, ki kormányoz és meddig, mikor ér véget hatalma, és mi
fog helyette jönni. És pontosan ez volt a populista ellenzék célja: a kormányzat
és a kormányzó pártok váratlan és heves erejű megtámadása, minél teljesebb
demoralizálása, megosztása és egyetlen csapással történő, „villámháborús”
legyőzése (vagy legalábbis a „politikai háború” kimenetele szempontjából
döntő hatású megroppantása), méghozzá közvetlenül a nemzeti populista
pártnak a parlamentáris választásokon elszenvedett – a vesztes pártot megroppantó, vezérét ellehetetlenítő – veresége után. Végsô csapásra – végsô
ellencsapás.
Ebben a légkörben az amúgy is épp eleget csetlő-botló kormányzatnak,
a rutintalan és félszeg végrehajtó hatalomnak eleve nem lehetett jó lépése,
már amennyire lehetett lépése egyáltalán, hiszen éppen az volt a cél, hogy
„béna kacsának”, cselekvésképtelennek, tehetetlennek mutassák, másként
ne is engedjék képbe kerülni. Ez a törekvés annál könnyebben teljesülhet,
mivel a kommercializálódott médiában a rendkívüli, katasztrofális, botrányos,
vagyis a normális élet menetét felborító vagy megtörő események képei eleve
és mindig kiszorítják a normális élet képeit: ahol interregnum, zűrzavar, utcai
erőszak van, ott a kormányzás hétköznapjaiban mégoly derekasan helytálló
politikusoknak sem terem túl sok babér. Nincs az a diplomáciai áttörés,

367 A Fidesz – mint arról e könyv más fejezeteiben már bőven esett szó – legalább 2002es választási veresége óta próbál ellenrendszert, párhuzamos hatalmi intézményeket,
mozgalmi jellegű ellenőrző szervezeteket (polgári körök, szavazatszámlálási hálózatok,
Demokrácia-Központ stb.) kiépíteni, a „parlamenten kívülre szorult nemzetet” szervezve
meg és állítva szembe a parlamenttel, ahonnan a „nem-nemzet” azzal szorította ki a „nemzetet”, hogy „aljas módon” megnyerte a választásokat. Valójában azonban inkább csak
játszott idáig a kettős hatalom fegyverével, riogatásra és zsarolásra, erőfitogtatásra és megfélemlítésre használta fel. Tényleges kettős hatalmat nem tudott (és valószínűleg nem is
akart) létrehozni. Tudott azonban 2002 óta tartósan kettős hatalmat szimulálni, amivel nem-

csak politikai ellenfelét deformálta és nemcsak a parlamenti többség kormányzóképességét roppantotta meg, hanem a parlamentáris demokrácia oszthatatlan intézményeinek
tekintélyét is aláásta, a beléjük vetett, amúgy is fogyó társadalmi bizalmat is gyöngítette.
Ha kettős hatalmat nem is, egy viszonylag jól mozgósítható, indulatoktól fűtött militáns
tömeget sikerült létrehoznia, s ennek utcára vezénylésével, különféle akcióival folyamatosan felidézhető a kettős hatalom és az interregnum képe („Tessék, nem megmondtuk,
hogy ez a kormányzat nem ura a helyzetnek, nem képes kormányozni, nem élvezi a nép
bizalmát, és a hatalom is kicsúszott már a kezéből!”).

530

531

A kékek és zöldek

Interregnum és válság

gazdaságpolitikai siker, kulturális vívmány vagy eredmény, reményteljes
fejlemény, amely képileg „megverhetné” a „lángoló Budapest”, a „televíziós
székházat ostromló Budapest”, „a tankos Budapest” lélegzetelállító, izgató
vagy egyszerűen csak szórakoztató képét, bármekkora hazugságot közvetít
is történetesen ez a kép.
Ez a kép szüli meg a félelmet és a reményt, az egyre erősebb várakozást
az igazira, a karizmatikus rendteremtőre, aki kemény kézzel véget vet a
káosznak (azaz a káoszként színre vitt, mediatizált és lejáratott demokráciának). Mindegy már ki kezdte, mit kezdett, mit nem kezdett, ha ez az ára,
menjen el, mondjon le, tűnjön ki a képből, és adja vissza végre már valaki
mindennapi nyugalmunkat és békénket, ne nézzük, ki az, s ne nézzük, mit
kér érte cserébe. A demokráciát? Ördög vigye, ha ez a demokrácia? De ki
mondta, hogy ez a demokrácia? Nem mondta, mutatta. Ő maga.

radikális magyar új jobboldal és csatolt részei elvárt vagy eltűrt, kért és kéretlen támogatásával, egyszerre hozva létre maguknak a mediatizálható – országos
és globális dimenzióban felnagyítható – politikai mikroeseményeknek
a kritikus tömegét, és azt az általános értelmezési keretet, amelyben minden
ily módon képbe került, képernyőre engedett-lökött esemény a hatalmi
vákuumot, a zűrzavart, a kormányzásszünetet kommunikálta valóságként,
amelynek sürgősen véget kell vetni.
Az a politikai erő, amely az interregnum-szimulációt létrehozta, azt

Az interregnum-szimuláció kockázatai
Magyarországon a nagy interregnum baljós csillagképe nem állt össze, de
nem sokon múlott, hogy összeálljon. E lehetséges politikai csillagkép ös�szefüggésében kell néznünk a szimulált interregnumot is, melyet a jelenlegi
parlamentáris ellenzék visz színre a politikai kommunikáció mediatizált terében,
összes elérhető eszközével, saját felülről szervezett, sejtszerűen kiépített, ideológiailag táplált új középosztálya utcai mozgósításával és a posztfasiszta368, akcionista,
368 A „posztfasiszta” jelzőt merőben leíró és megismerő értelemben használom, nem
a „posztkommunistázás” politikai szitok-átok-retorikájának pandantjaként, a megbélyegzés és elrettentő undor jelzőjeként. (Megjegyzem, leíró értelemben, mint bizonyos továbbélő gondolkodásmódok, habitusok, intézményi rutinok, működési és működtetési
módok megnevezését és jellemzését, a „posztkommunista” jelzőt sem tartom elfogadhatatlannak, persze, ebben az esetben az nem a politikai ellenfél leleplezésére, politikai
diszkvalifikálására vagy erkölcsi megsemmisítésére – egyszóval: erkölcsi törvényen kívülre helyezésére – irányul.) Nem mintha személy szerint különösebb rokonszenvvel vagy
akár közömbösen követném annak a társadalmi szindrómának a kialakulását, amelyet a
„posztfasizmus” szóval vélek értelmesen megnevezhet, de úgy látom, sokkal komolyabb
és nagyobb horderejű (széles kelet-közép-európai, sőt összeurópai horizontú) jelenségről
van szó, semhogy a „fasiszta veszély” mumusával való rutinszerű riogatással, az elítélés,
a felháborodás morális vagy érzületi gesztusaival napirendre lehetne térni fölötte. Ez idő
szerint a mind erőteljesebben fellépő – a múlt század 1920–30-as éveinek antimodernista
középosztályi lázadását, majd „fasiszta forradalmát” idéző – posztfasiszta politikai és
társadalmi mozgalmaknak egyetlen mélyreható vizsgálatával, még a kérdés komolyabb
társadalomelméleti megfogalmazásával sem találkoztam, jóllehet a kelet-közép-európai
régióban, ezen belül Magyarországon is, az utóbbi öt-hat év talán legfontosabb társadalmi

és politikai fejleményéről van szó, amely alapvetően megváltoztathatja a jelenlegi politikai erővonalakat, s megváltoztathatja magukat a jelenlegi demokratikus rendszereket is.
A posztfasisztaként jellemezhető politikai gondolkodás – az antiparlamentáris, antidemokratikus, antimodern nemzeti radikalizmus és populizmus – gyors ütemű előretörése
különösen a radikalizmusra különben is hajlamos fiatal korosztályokban figyelhető meg
(nemcsak a marginális csoportokban, hanem a megrendült vagy fenyegetett helyzetű középosztályi csoportok fiatal generációiban, különösen az egyetemi ifjúság köreiben) és
általában is a globalizáció (a modernizáció új szakasza) tényleges és potenciális veszteseinek körében, mindazok körében tehát, akik félnek a globalizációtól, az ország uniós integrációjától, elutasítják annak minden – örökölt-kiharcolt vagy kialkudott – belső
pozíciót, privilegizált státust felbomlasztó következményét és az államtól várnak és követelnek védelmet. Felmérések szerint Magyarországon a korábbi, kissé archaizáló szélsőjobboldalt is integráló posztfasiszta „új jobboldal” szimpatizánsi és potenciális választói
bázisa 10% körül mozog, ami ha így marad, vagy valamelyest még növekszik is, teljesen
átalakulhat a politikai pártrendszer – akár a mai félparlamentáris, féldemokratikus jobboldalnak a posztfasiszta jobboldallal kötött szövetsége révén, akár úgy, hogy e kombinációt
elutasítva, a parlamentarizmus és az Unió „polgári biztonságát” választva, a jobboldal
kénytelen-kelletlen a másik, jelenleg szükségképpen gyöngülő parlamentáris erővel – a
„létező baloldallal” lép koalícióra. Ehhez persze, a mainál erőteljesebb körvonalakkal kell
még kirajzolódnia a posztfasizmus politikai arculatának és megmutatkoznia – már ma
sem csekély – politikai és társadalmi erejének.) Addig is azonban, a politikai pártoknak
és társadalomkutatóknak mielőbb választ kell adniuk a kérdésre, mi a magyarázza a magyar középosztályi csoportok egy részének – és növekvő részének – hirtelen átváltását
a demokratikus politizálásról a szélsőségesre? Vajon nem reális félelmekből táplálkozik
az „alternatív” középosztály antiliberális (és sok tekintetben antimodern) reakciója? És
érdemes-e, szükséges-e, lehetséges-e ezeket a nagy és növekvő félelmeket megfelelő gazdaságpolitikával és társadalompolitikával eloszlatni vagy csillapítani, a középosztály kivonuló, „faji” vagy nemzeti alapon ellenközéposztályt alkotó „lázadó” csoportjait pedig
– jobboldali konzervatív identitásuk érintetlenül hagyásával – integrálni a parlamentáris
politizálás és a globalizálódott piacgazdaság kereteibe. Addig is, amíg a posztfasizmus társadalmi jelenségére egyáltalán hajlandók a politikacsinálók és a társadalomkutatók reflektálni, Seymour Martin Lipset klasszikus művét, a Homo politicust ajánlom az érdeklődő
olvasó figyelmébe, különös tekintettel a mű „Fasizmus” – baloldal, jobboldal, centrum című
ötödik fejezetére és az e fejezethez a későbbi kiadásokban Fasizmus – lázadás a modernitás
ellen címmel hozzáfűzött kiegészítésekre. (Seymour Martin Lipset: Homo politicus. Osiris,
1995. 148–192. p.; 365–377. p.)
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szimulálja, hogy készen is áll a sorsdöntô cselekvésre, föltéve, hogy a kormányzás feladatát a rendkívüli helyzet szorításában rábízzák vagy legalábbis
elveszik attól, aki normális körülmények között, törvényesen megkapta.
Nem kétséges, hogy a szimulált interregnumnak szimulált erő is véget tud
vetni: elég, ha a hatalomszünet műsorát egyszerűen leállítja, ha műsorszünetet rendel el, illetve ha az „interregnum felszámolását”, a „rendteremtést”,
a „haza megmentését” tűzi műsorra. Végtére is az interregnumot éppen
azért szimulálják, hogy szimulálhassák azt az erőt is, amely képes megszüntetni azt: színre léphessen a „törvénytelen”, „immorális”, „gyámoltalan”,
„gyáva”, „leszerepelt”, „szétzilálódott” végrehajtó hatalommal szemben,
a keménykezű rendteremtő, a „Haza megmentője”: „igen van olyan párt!”,
„igen, van olyan erő, amely ki tudja vezetni az országot a zűrzavarból, ha
áldozatok árán is, persze”. És az első áldozat mindjárt maga a parlamentáris
demokrácia.
A kérdés csupán az: valóban a szimulációból kell-e kivezetni az országot,
vagy valami másból? Nem sikerült-e a szimuláció túl jól? Nem csúszott-e ki
az álinterregnum a szimulálók ellenőrzése alól, s nem kezdett-e átgyűrűzni
a képernyőkről a politikai közösség tagjai és a magánemberek nem-képletes és nem-képzelt életének valóságos színtereire és viszonyaiba? Vajon
nem egy valóságos interregnum megképződéséhez adta-e meg a szimuláció
a kezdő lökést, ha ugyan erre csakugyan szükség volt, és nem láncreakcióval
állunk-e szemben, melyben egymásba kapaszkodó kampányhazugságok,
államcsőddel fenyegető költségvetési eladósodás-túlköltekezés, nemzetközi
bizalomvesztés, politikai bűnöknél is rosszabb hibák sorozata mellett az
ellenzék interregnum-szimulációja csak szem a láncban?
Az interregnum-szimulációt az ellenzékbe szorult jobboldal azzal a nem
titkolt politikai szándékkal hozta létre, hogy – a kormány minden előkészítés nélkül bejelentett, katasztrofálisan rosszul kommunikált „megszorító gazdasági csomagja” és a kormányfő övéi előtt mondott „önleleplező”
beszédének lejárató célzatú kiszivárogtatása nyomán előállt ellenséges és
nyomott közhangulatot kihasználva – elérje a kormányfő (és a kormány)
megbuktatását és előrehozott választások kiírását, ahol egyben megsemmisítő – úgymond „történelmi” – vereséget mérhet végre a „posztkommunistaként” aposztrofált politikai baloldal egészére. Mivel azonban a mediatizált
politikai el- és megrettentés, a mediatizált politikai zsarolás, visszatartás és lejáratás jól
ismert, a posztmodern élménypártok által régóta és kampányszerűen használt eszköztárát a szimulált interregnum totális politikai háborújában egyidejűleg

vetik be, az eszközök ilyen koncentráltsági foka mellett a hatalmi játszma
belülről következő radikalizálódása könnyen valóságos hatalmi vákuumhoz,
igazi interregnumhoz vezethet. A harc az erőszakos szavak és fenyegető
képek síkjáról mindegyre átugrik az erőszakos tettek és egymással viaskodó
testek síkjára; a háborús teátrum már nem marad meg a képernyő virtuális
terének határai között, hanem a reális élet minden meghatározó színterére
átterjed – államapparátustól a magánéletig, közterektől a szakmai terekig és
egy ponton az ellenzék és a kormányzati hatalom között kirobbant törvénytelen politikai háború nyílt polgárháborús erőszakba fordulhat át.
Mivel a „képből valóságba” ugrásnak a pillanatnyi politikai-hatalmi válságon túl, létrejövőben voltak 2006-tól a mélyebb társadalmi előfeltételei
– a rendszerváltásból való általános társadalmi kiábrándulás, a demokratikus intézmények leértékelődése, az anómiás társadalmi állapot, az antidemokratikus fordulatra érzületileg és ideológiailag is készen álló új politikai
szereplők és a fordulatot aktívan támogató vagy passzívan elfogadó, „kollaborációra” kész társadalom –, a szimulált interregnumból valóságos nagy
társadalmi interregnum, zűrzavaros időszak is válhatott volna.  
Az interregnum-szimuláció a mediatizált posztpolitika totális háborús eszközei közül alighanem a legveszélyesebb, a legkockázatosabb eszköz. Különösen vészterhes azonban bevetése egy olyan társadalomban, amelynek: 1.
két középosztálya közel tíz éve permanens egzisztenciális és pszichológiai háborúban
áll egymással; 2. amely örökölten és a rendszerváltás következtében is egyfolytában és növekvő mértékben anómiás állapotban van; 3. amely a politikai
osztály önzése és felelőtlen politizálása folytán a gazdasági-pénzügyi csőd,
az eladósodás és elszegényedés kettős rémével néz tartósan farkasszemet;
4. amely belefáradt a különböző címszavak alatt, ilyen-olyan rendszerek,
váltakozó politikai kurzusok keretében 50-60 éve megállás nélkül és hektikusan folyó reformokba és ellenreformokba, gyorsításokba és lassításokba, ebbe az egész tébolyult kelet-európai utolérési-felzárkózási hisztériába, amelyet regressziós bezárkózási hisztériák ellenpontoznak csupán;
5. s amelynek végképpen elege van felkészületlen, agresszív vagy tehetetlen,
önző és hazudozó politikai elitjeiből, pártjaiból, még demokratikus intézményeiből is, főképpen elege van azonban a megkérdezése nélkül bevezetett, nagy hirtelen „torkán ledugott” kormányzati „megszorító csomagokból”, a szilárd játékszabályokon, kikezdhetetlen törvényeken, hatékonyan,
politikai rángatózások nélkül működő államapparátus tartós hiányából.
A magyar társadalomról – magunkról – beszélek, természetesen.
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De még tovább fokozza az interregnum-szimuláció kockázatát az a körülmény, hogy Magyarországon – itt nem részletezhető társadalomtörténeti
okok sora miatt – nem épülhetett ki a polgári társadalom civil erődítményrendszere
és ennélfogva a demokratikus jogállam úgyszólván a levegőben lóg (jó, ha az Unió
angyalai tartják még fönn ideig-óráig, kétfelől lebegve, mint egykoron
a Szent koronás címert a nemzet védangyalai), a parlamentáris köztársaságnak pedig jó, ha készen áll homlokzata. Aki ilyen helyzetben vállalja
a szóban forgó politikai létjáték tétjével együtt növekvő halálos kockázatot,
az olyan orosz rulettet játszik, amelyben saját fejével együtt egy egész országét hajtja oda a pisztolycsőhöz minden újabb menetben.
A szimulált interregnum a politikai nyomásgyakorlás egy pontján olyan
erőket, társadalmi csoportokat hoz mozgásba – akaratlanul vagy hideg számítást követve, de mindenképp alábecsülve a kockázatok nagyságát –, olyan
régi és új destruktív erőket, törvénytelen mozgásokat igazol, lát el politikai
és ideológiai munícióval a – kisebb megszakításokkal és változó programokkal – hatvan éve egyfolytában rendszerváltó és ebben kissé elfásult magyar
társadalomban, melyeknek erőszakos utcai fellépése új, követésre sarkalló
radikális világnézeti és erőszakos viselkedési mintákat kínál a társadalmi
érdekellentétek megoldására, a társadalmi csoportok vágyai és lehetőségei
között feszülő ellentétek megszüntetésére.
A gyönge (mert civil hátország nélküli) jogállam törvényes (ám épp az
állam társadalmi gyöngesége miatt hezitáló, kapkodó, következetlen,
túlgyenge-túlerős) erőszakának kicsalogatása, majd kikényszerítése az
utcára, eredetileg bizonyára az interregnum-szimuláció kalkulált eleme
volt: „most majd mindenki saját képernyőjén láthatja, hogy a fővárosban,
a hatalom centrumában zűrzavar van, a kormány nem ura a helyzetenek”;
„lám, a törvénytelen uralom már az erőszaktól sem riad vissza, hogy illegitim hatalmát rákényszerítse a magyar emberekre”; „a nép az utcán van,
fellázadt az illegitim kormány ellen”; „rohanunk a forradalomba és bizony
mondom néktek, bele is rohanunk, ha nem adjátok ide a hatalmat és az
államkassza kulcsát minekünk, de ebben a minutában”; „rohanunk a rendőrállamba, a diktatúrába és bele is rohanunk, ha mi itt, a barrikádokon és
a barrikádokon túl nem védelmezzük meg hősileg a demokráciát” stb. stb.
Csakhogy – mint azt a szeptemberi-októberi budapesti utcai zavargások
világosan megmutatták – nincs az a villódzó politikai agyközpont, nincs
az az eltökélt és leleményesen kivitelezett politikai technológia, amely –
bizonyos társadalmi helyzetekben – képes lenne megállítani a verbálisan

és képileg fenyegető erőszak átcsapását fizikai rombolásba és testi erőszakba,
a mikroerőszak átcsapását makroerőszakba.
A parlamentáris demokrácia alaptörvényét megtörő háborús jellegű
hatalomszerzés tétje az interregnumot szimuláló politikai erők számára
világos (a kormány megbuktatása), kockázata azonban (az ország bukása)
korántsem az. Mire számukra is egyértelműen kiderül, hová jutottak az
események és a szimuláció politikai és egyben médiakarmesterei – mint
ahogy annak első jelei máris láthatóak – visszahőkölnének attól, aminek
bekövetkezését felelőtlenül előidézték, könnyen lehet, hogy már késő lesz.
A politikai szereplők között persze mindig akadnak kalandor természetűek
is, akiknek a kockázat az életelemük, s akik nem sokba veszik, ki és mivel
fizeti meg ennek a kockázatnak az árát; de akadnak olyanok is, aki személyes
sértettségtől fűtve vagy ideológiai igazságoktól elvakultan, még csak nem is
látják, mit tesznek, s miközben hitük szerint az országot mentik, valójában
egyre közelebb lökik a szakadék széléhez.
Az interregnum fölszínes politikai értelmezése a félparlamentáris,
félutcai ellenzék oldaláról azt jelentette, hogy a regnáló kormány illegitim, tehát politikai (és politikusok által erkölcsinek nevezett) értelemben
nem regnál. A végrehajtó és törvényhozó hatalmat (sőt mint csatolt részét:
a bírói hatalmat is) szintén nem-létezőnek vagy nem-törvényesnek tekintették, nem engedelmeskedtek neki, kilátásba helyezték a kormány
erőszakos megdöntését, a parlamenti többség elkergetését, az elközelgő igazságos megtorlást máris megállapított és kihirdetett főbenjáró
bűneikért („törvény előtt fogtok felelni a nép és a nemzet kifosztásáért”, „börtönben fogtok elrohadni” stb.). A politikai szekértáborokba
szervezett militáns polgárok pedig a politikai harc nem-parlamentáris
eszközeként – hiszen a parlamentáris eszközökből abban a minutában kifogytak, hogy elvesztették a szabályos parlamenti választásokat – kezdték bevetni a polgári engedetlenséget civil fegyverét: hol az
ilyen-olyan adók befizetésének megtagadását helyezve kilátásba, hol a
tömegközlekedési viteldíjak megfizetését. A folyamatos fenyegetőzés,
ilyen-olyan rettenetes következmények ultimatív hangú kilátásba helyezése akkor is bomlasztólag hat a társadalmi rendre és züllesztőleg
a politikai és közmorálra, ha a fenyegetések nem teljesülnek, a kilátásba
helyezett leszámolások, elkergetések nem valósulnak meg, mert:
1. politikai (és részben társadalmi) mintát teremtenek az állam megzsarolására, az érvényes törvények és játékszabályok felrúgására vagy felfüg-
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gesztésére, mihelyt a politikai és társadalmi szereplők úgy ítélik meg, hogy
vesztésre állnak és nem áll érdekükben a szabályok betartása;
2. a szüntelen fenyegetőzés, ultimátumokkal való játszadozás mindenkor létező vagy felkeltett félelmekre épít, s ezzel ugyancsak a káosz atmoszférájának kialakulását segíti elő, ami még nem maga a káosz, de a káosz
érzületi táptalaja egy törzsiesen megosztott, fóbiáktól, hisztériáktól átitatott,
frusztrált, regresszióra és agresszióra egyaránt kész társadalomban.
A politikailag iniciált és utcai látványpolitikaként szimulált interregnum
– bizonyos feltételek esetén – elegendő lehet egy politikai puccs (alkotmányos vagy erőszakos) sikeréhez, vagy egy palotaforradalom kirobbantásához, de önmagában és önmagától aligha csaphat át valóságos interregnumba, a társadalmat alapjaiban megrázkódtató összeomlásba és káoszba
(más kérdés, hogy a kormányzati vár védőinek oldalán természetesen ennek
a veszélynek a felidézésével és felnagyításával olykor elég hatásosan lehet
védekezni). Egy társadalom általános állapota alapján (érdekviszonyok,
a politikai osztály stratifikációja, vezetőinek rátermettsége és érettsége, a tár
sadalom modernizáltsági foka, a középrétegek nagysága, a jólét és az ezzel
arányos vesztenivaló mértéke, hagyományok és kialakult-rögzült társadalmi
módok, külső és belső kihívások jellege és nagysága) nagy valószínűséggel
meg lehet mondani, hogy mekkora egy szimulált politikai interregnum
általános társadalmi káoszba átcsapásának és/vagy egy politikai puccsnak
a veszélye. Ez a veszély Magyarországon is fönnállt 2006 végén, és bár sem
a parlamentből kivonuló, a hatalmat az utcáról szavakkal ostromló ellenzék,
sem a rendőri erőket mozgósító, védekező kormány nem állt a helyzet
magaslatán, a társadalmi felháborodás mértéke és a középrétegek lázadási
hajlandósága nem érte el azt a szintet, amely a szimulált interregnumot
valóságos interregnummá mélyíthette volna. Az utóbb permanenssé vált
politikai ostromállapot körülményei között azonban az „interregnum-jelleg”
– összeomlás, előrehozott választások nélkül kihúzni, átvészelni a ciklust –
végül is a Gyurcsány-kormány egész időszakára rányomta bélyegét.

szimulációt a demokratikus uralmi rend és mód legalább 2002 óta tartó krízise előzte meg, s bizonyos értelemben e krízis kifejeződése volt a szimuláció is. A demokratikus uralom krízisét és benne egy valóságos interregnum
komoly fenyegetését – nem az interregnum médiaszimulációja, hanem
a magyar társadalom politikai meghasonlása, a szakmai és privát szférát is
elérő kettészakadása (kettészakítása) és polgárháborús jellegű szembenállása, a kettős hatalom interregnumokra jellemző szindrómájának kezdődő
kialakulása mutatta és mutatja mindmáig. Márpedig ez a szindróma nem
2006-ban, nem az elhíresült miniszterelnöki „őszödi beszéd”, mégcsak nem
is a pénzügyi megszorítások és a váratlanul a társadalomra zúduló átfogó és
radikális reformok hatására alakult ki, hanem még 2002-ben, amikor első
ízben történt meg a magyar demokrácia rövid múltra visszatekintő történetében, hogy a vesztes politikai oldal nem fogadta el a törvényes parlamenti
választás végeredményét, azt, hogy vereséget szenvedett és kormányzati
pozícióból ellenzékibe szorult a parlamentben. Nem de jure nem fogadta
el, hogy elvesztette a választásokat és riválisa győzött, hanem de facto nem
fogadta el: politikai viselkedésével, utcára való kivonulásával, parlamenti hiányzásával, kirekesztő nemzeti populista retorikájával és főként azzal, hogy
saját táborában az úgynevezett „polgári körök” megszervezésével általános
politikai mozgósítást rendelt el és megkezdte a de jure törvényes (2006-os
fideszes szóhasználat szerint: „legális”) de facto azonban törvénytelen (2006os fideszes szóhasználattal: „illegitim”), hiszen „nem-nemzeti”, „nem-népi”, „nem Istennek tetsző” kormányzati hatalom ostromát és egy alkalom
adtán „mozdulni kész”, bármikor utcára vihető ellenhatalom (szimbolikusan: ellen-állam) felépítését. Eleinte 2002-ben is választási csalással és hazug
kampánnyal vádolták riválisukat, kisvártatva azonban már arról beszéltek
– felújítva a szélsőjobboldal régi meséjét a „sehonnai”, „hazátlan”, „idegen
eredetű” baloldalról, hogy mostantól a törvényes demokratikus hatalom és
a „Haza” – kettő, és hogy a „Haza” nem lehet ellenzékben (mintha legalábbis
a Haza vesztette volna el a választásokat a „nem-Hazával” szemben, mintha legalábbis a választások nem ugyanahhoz a Hazához tartozó, ugyanazt
a politikai közösséget képviselő parlamenti pártok között zajlottak volna
le, hanem a Nemzet és a Nemzet Ellensége, a Jó és a Rossz, Isten és Sátán
között).
A képtelenség a demokratikus választásokon elszenvedett vereség, a hatalom elvesztésének elfogadására minden gyászmunka (minden veszteséget
feldolgozó lelki folyamat) természetes része, a Fidesz és választói tábora

Válság és interregnum
A demokratikus uralom interregnuma nem azonos a szimulált interregnummal. Ez utóbbinak sem az volt a célja, hogy előidézze ezt, hanem az, hogy
elérje a kormány bukását, új választások kiírását vagy a hatalom alkotmányos
puccsal történő megragadását. Csakhogy Magyarországon az interregnum-
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azonban nem tudta elvégezni ezt a gyászmunkát, megrekedt a gyászmunkának annál az etapjánál, amikor a gyászoló megpróbál magának egy realitások
határain túli fantázivilágot kialakítani, amelyben minden másképpen van:
a hatalmat nem veszítették el, nem volt vereség, az „igazi”, a „spirituális”,
a „nemzeti” kormány a helyén van és kormányfője is örök. Ha jól látom,
politikai értelemben a leválthatatlan hatalom fideszes kormányzati szindrómájának kialakulása, pszichológiai értelemben pedig ez az elvégzetlen (és
talán – a leválthatatlanság tudata felől nézve – elvégezhetetlen) gyászmunka, ez a valósággal szembenézni nem tudás volt a kiindulópontja az addig
mérsékelten nemzeti populista (a jobboldalisággal és konzervativizmussal is
kacérkodó) Fidesz radikalizálódásának: a kettős hatalom kialakulásának és
a társadalmat hosszú időre végzetesen (a demokrácia működése és létezése
szempontjából végzetesen) kettészakító hideg polgárháborúnak, amelyről
maguk a fideszes vezetők is nyíltan beszéltek, természetesen változatlanul
a „Haza” és a „Haza ellenségei” között folyó „honvédő háború” értelmében
és természetesen magukra osztva a „Haza” (vagy a Haza védelmezőinek)
nemes szerepét.
Már akkor a parlamentből való kivonulással kacérkodott a szélsőséges
populizmus felé csúszó párt, de ez – a csüggesztő és számára váratlan, mert
„nem megérdemelt” vereség – a megkóstolt és istenien édesnek talált hatalom elvesztése – légkörében, a 2006-oshoz képest sokkal gyöngébbnek
ítélt ellenféllel szemben – jobbára csak szimbolikusan, a politikai tábor vezérének tartós és tüntetőleges parlamenti hiányzásában fejeződött ki. De
éppen 2002 nyarától kezdi kiépíteni a Fidesz vezetése – egyfajta felülről,
a párt által mozgósítható kvázi-civiltársadalom („polgári körök”) képében –
azt az ellenhatalmat, amelyet a parlamentáris politizálással szembeszegez és
az utcai politizáláshoz folyamatosan (korántsem csak kampányidőszakban)
felhasznál. Jóllehet a „polgári körök” és az „utca” szimulált ellenparlamentje
inkább csak a kormányzat riogatására és megzsarolására szolgált, fokozatosan
azt a benyomást keltette a magyar társadalomban, hogy az országnak két kormánya van – egy „igazi”, amely ellenzékbe szorult és egy „hamis”, amely hazugságokkal és csalárdsággal megnyerte a választást –, vagyis kettős hatalom
van Magyarországon („két Magyarország”), amely addig tart, amíg az „igazi”
kormány újra el nem foglalja őt megillető helyét a hatalom csúcsán.
De bár az interregnum 2002-ben vette kezdetét az ellenzéki szerep
antiparlamentáris populista átértelmezésével, a kettős hatalom és a hideg
polgárháború szindrómájának kialakulásával, a háborús pszichózis magvait

a Fidesz mégis saját kormányzása időszakában vetette el konfrontatív politikai stílusával, félelmi politizálásával, a demokratikus intézmények nemdemokratikus működtetési módjával, a politikai közösség, vagyis a nemzet
folyamatos retorikai és szimbolikus megosztásával, azzal, hogy leválthatatlan
hatalomként lépett fel a parlamentáris politika váltógazdaságában. Márpedig
a Leválthatatlan Pártot mindig csak összeesküvéssel lehet leváltani a hatalomból, s ha választások útján váltják le, az is összeesküvés. Leváltásával
tehát oda a nemzet, oda a demokrácia, oda az igazság – kezdetét veszi a törvénytelen uralom. Márpedig ha az uralom törvénytelen, akkor minden
eszköz megengedhető vele szemben. Akár még törvénytelen eszközök is.
A Leválthatatlan Párt 2002-es választási leváltásával, majd 2006-os választási
vereségével rendkívüli állapot jött létre, ami rendkívüli politikát tett szükségessé. Ez (és nem az elhíresült „Gyurcsány-beszéd” vagy a „megszorító
csomag”) volt tehát az első lépés a demokratikus uralom interregnuma
felé Magyarországon.
Innen nézve most már a magyar parlamentáris demokrácia interregnuma nyilvánvalóan nem az „őszödi beszéddel”, nem is a „megszorító csomaggal” és a középosztály széles rétegeit érzékenyen érintő és politikailag is
felzaklató radikális államháztartási reform meghirdetésével és elindításával
vette kezdetét. Ez legfeljebb nehézségeket okozhatott volna egy eltökélt,
feladatára felkészült, a társadalom elől nem bujkáló reformkormányzatnak, előidézhetett volna esetleg kormányválságot, vezethetett volna akár
a miniszterelnök lemondásához is vagy a megszorítócsomag finomításához, a reformlépések újraütemezéséhez, de nem utcai zavargásokhoz és
a kormányzóképesség elgyöngüléséhez, általános politikai bizalmi válsághoz. Tegyük hozzá: ha a magyar demokrácia 2002 óta kiéleződő válsága
nem jutott volna el az igazi interregnum kezdetéig, a kettős hatalomig,
a hideg polgárháborúig, ahol a válság már az egész demokratikus berendezkedés összeomlásával és az ország gazdasági csődjével fenyeget, akkor
talán a miniszterelnök megfontolhatta volna lemondását az általa elkövetett politikai hiba miatt, ha pedig történetesen nem akart volna lemondani,
akkor pártján belül és pártján kívül is bárki – különösebb politikai mérlegelés nélkül – követelhette volna lemondását a parlamenti többség oldaláról is.
Csakhogy interregnum-veszély idején az adott párton vagy politikai oldalon
belül az eszmei- és hatalmi küzdelem nem a kérlelhetetlen politikai szókimondás demokratikus, hanem a háború vitelének parancsuralmi logikáját
követi: az a tábor, amelyet politikailag feleslegesnek nyilvánítanak és amely
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elhiszi vagy amellyel sikeresen elhitetik, hogy politikai megsemmisítés fenyegeti, pontosan úgy fog viselkedni, mint a megtámadott ország népe:
a sorokat összezárják, az egységbontókat mint árulókat kivetik maguk közül, a támadókkal egyezkedni akaró kishitűeket megfenyegetik vagy mint
defetistákat félreállítják. A demokratikus pártpolitika minden fontos belső
kérdése eltörpül vagy jobb időkre halasztódik a párt (esetleg maga a parlamentáris rendszer) léte és nemléte kérdéséhez képest: wrong or not, my
party (és: wrong or not, my democracy).
A kormányfő nem-lemondása a hatalomról így hát nem annyira személyes
ambícióinak fel nem adásáról, az általa kétségtelenül elkövetett politikai hiba
konok be nem ismeréséről, hatalmi megszállottságról tanúskodott, mint
inkább arról, hogy az adott helyzetben felelős kormányfőnek nem lehetett
lemondania. A kormányfői lemondás tétje ekkor már kívül esett a politikai
felelősség mérlegelésének és az ebből adódó konzekvenciák levonásának
személyes hatókörén: esetleges lemondása ugyanis akkor és ott az egész rendszer, de legalábbis a pénzügyi rendszer összeomlását vonhatta volna maga
után. Nem így lett volna normális demokratikus körülmények, „békekörülmények” között. Csakhogy a magyar demokrácia – mint arra fentebb már
utaltam – 1998, de különösképp 2002 nyara után olyan rendszerválságon
ment keresztül, amely minden demokratikus politikai mozgást és erőt (többek között a választások kimenetelét is) súlyosan deformálta és amely a demokratikus
intézmények nem-demokratikus működtetésén, és a minden intézményt,
életszférát kettérepesztő kettős hatalom kialakulásán keresztül mind közelebb sodorta az országot a demokratikus uralom interregnumához. Márpedig
az akut rendszerválság azt jelenti, hogy nem normális, hanem rendkívüli
időket élünk, amikor nem csupán a demokratikus rendszeren belüli hatalom (és a közösségi források) eloszlása és elosztása a tét, hanem magának
a rendszernek a fennmaradása vagy összeomlása. A társadalmat minden szinten – politikától a szakmai életen át a magánéletig – polgárháborúsan megosztó
permanens és totális kampány („hideg polgárháború”) világosan megmutatta,
hogy a magyar demokráciát őrlő válság az interregnum felé halad, amelyben
a kettős hatalom, a „ki kit győz le?” és a „kerül, amibe kerül” háborús és polgárháborús logikája érvényesül, s amely a demokrácia győzelmével vagy bukásával, az antiparlamentáris populizmus korszakos hatalomra jutásával vagy
e hatalomátvételi kísérlet korszakra szóló meghiúsulásával érhet csak véget.
A demokratikus parlamentáris uralom nem-háborús, normális körülményei között a miniszterelnök szabadon mérlegelhette volna (mi több,

kutyakötelessége lett volna mérlegelni), kér-e bocsánatot választóitól, lemond-e politikai hibája elismerését követően, avagy megmakacsolja magát
és kitart; hozhatott volna érzelmi és erkölcsi döntést, kiderülhetett volna,
képes-e megválni a hatalomtól vagy túlságosan szereti? Ám a demokratikus rendszer elmélyülő és interregnum felé fejlődő válsága arra kötelezte,
hogy politikai döntést hozzon és ebben a politikai döntésében a parlamentáris
demokrácia híveinek (tehát korántsem csak a parlamenti többségnek vagy
a baloldalnak) politikailag (tehát nem erkölcsileg és nem érzelmileg, mert
ilyen szituáció egyszerűen nem állhatott elő a megítéléshez) meg kellett és
meg kell erősíteniük őt, illetve az őt megerősítő parlamenti többséget. Mert
a parlamentáris demokrácia (és nem pusztán a baloldal vagy a balközép
koalíciós kormány) ellen folyó politikai háborúban egyszerűen nem volt
más mód a parlamentáris demokrácia melletti voksolásra.
A miniszterelnök azért nem mondhatott le ott és akkor, mert a demokratikus rendszer szétesése – elsődlegesen a 2002 óta az „ellenséges” kormán�nyal szemben a „nemzet” nevében szabályos politikai háborút folytató
antiparlamentáris populizmus rohamainak köszönhetően – olyan szintre
jutott, hogy a miniszterelnök lemondása a parlamentáris és antiparlamentáris
társadalmi és politikai erők között fellángoló és már az utcára is átcsapó politikai
háború kellős közepén nem a kormányzat, hanem nagy valószínűséggel az
egész parlamentáris rendszer, a magyar demokrácia összeomlásához és gazdasági összeomlásához vezetett volna. Nem állítom, hogy egész bizonyosan ide vezetett volna, de mindenesetre ez volt az a politikai kockázat, amit
a döntéshozónak mérlegelnie kellett, hogy felelős (politikai értelemben
felelős) döntést hozzon az előállt helyzetben, amelyben természetesen saját politikai hibái is szerepet játszottak, de a helyzet korántsem ezekből
a hibákból állt elő (sőt még maguk a hibák is inkább a hazug konstrukcióra
épült magyar demokrácia válságából keletkeztek). (Az ellenpróba egyébként
igen egyszerű: az öszödi beszédnek híre-hamva sem volt még 2002 nyarán, sőt az ezt követő négy hosszú évben sem játszott különösebb szerepet
az események alakulásában, egészen 2006 őszéig, vagyis magáig az öszödi
beszédig, mégis válságba került a demokratikus uralom, mégis kezdetét
vette az interregnum, mégis teljes gőzzel zajlott a szélsőséges populizmus
politikai háborúja a kormányzat ellen.)
A miniszterelnök nem-lemondása tehát, függetlenül attól, hogy ennek
konkrét politikai kivitelezése mennyire volt sikeres vagy sikertelen, nem
a hatalomhoz való konok ragaszkodásról, hanem a politikailag megfontolt
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felelősség vállalásáról tanúskodott. A lemondás az „érték-etika” vagy „érzület-etika” felől nézve kétségkívül helyénvalóbb lett volna, a politikában
érvényes „felelősség-etika” felől nézve azonban rosszabb, mint a bűn – hiba,
mellyel a kormányfő csak megtétezte volna az ôszödi beszéddel elkövetett
politikai hibáját, amelynek semmi köze ahhoz a sokat ragozott kérdéshez,
„hazudott-e” vagy éppen ellenkezőleg a „hazugsággal való szakításra szólított-e fel” övéi előtt mondott beszédében a miniszterelnök. A politikai hiba
nem a beszéd helyes vagy helytelen értelmezésétől függ, mintha a helyes
értelmezéssel meg-nem-történtté lehetne tenni a politikai hibát, amely a beszéd elmondásának politikai tényében, a beszédben mint politikai cselekedetben
rejlett. Ennyiben tehát téves vagy spekulatív az a beállítás, mintha a háborút
folytató ellenzék vitte volna át a szóban forgó beszédet – talán a szöveghermeneutika síkjáról? – politikai síkra. Természetesen a politikus politikai
beszéde eleve a politika síkján született és ott is fejtette ki hatását, mi több,
ha szélesebb nyilvánosság elé kerülve is politikai síkon maradt volna, akkor
az ellenzék csak tette, amit hasonló helyzetben bármely ellenzék megtenne: kiaknázta ellenfele politikai hibáját. Még szép! Csakhogy a populista
ellenzék mást tett: nem a politikai harc, hanem a politikai háború síkjára vitte
át a szóban forgó beszéd politikai tényét és ezzel nem politikai ellenfele,
hanem a parlamentáris rendszer ellen fordította (a háború ugyanis nem
a kormányfő és a kormány vagy a baloldal, hanem a demokratikus rendszer
ellen folyt és folyik, egy olyan rendszer ellen, amelyben holmi választások
gonosz véletlene nem döntheti el, ki jogosult kormányt alakítani).
Paradox módon tehát éppen a magyar demokrácia nemnormális körülményei, sok éve tartó válsága és interregnum felé sodródása tartották
és erősítették meg posztján a kormányfőt: ahol egyik politikai tábor háborút kényszerít a másikra, ahol a magát parlamenten kívülre (s egyben
a parlament fölé helyező) ellenzék (a magát nem politikai pártnak és nem
parlamenti ellenzéknek, hanem legalábbis „a nemzetnek” tekintő politikai
párt és parlamenti ellenzék) permanens háborúban áll a kormányzattal,
ott többé-kevésbé a másik tábor és a kormányzat gondolkodás- és cselekvésmódja is háborús jelleget ölt, még ha kifejezetten defenzíven és
enerváltan, a válságot elmélyítő konfliktusokat és visszacsapásokat kerülve
háborúzik is (az offenzivitás ugyanis a háborúba való belesodródást és
a háború gyors eszkalálódását jelentené, ez pedig a már kikezdett és inga
tag demokratikus rend még gyorsabb összeomlásához és valóságos interregnumhoz vezetne).

A liberális centrum radikalizálódása

543

Modern parlamentáris jobboldalról – tisztelet a kivételnek: egyéneknek és
kisebb pártoknak – a modern politikában elfogadott tagoltság értelmében
ma nehéz lenne beszélni Magyarországon. Valószínűleg tegnap sem nagyon
lehetett.369 (Megjegyzem, baloldalról sem sokkal könnyebb.) Voltak (és vannak) felemás, sikertelen vagy szerény sikerrel koronázott kísérletek370 ilyenolyan jobboldali pártok létrehozására, a jobboldal politikai mezőjét és parlamenti
térfelét mégsem ezek foglalják el jelenleg, hanem egy liberális centrumpárt (különféle
többé-kevésbé jobboldalinak nevezhető kicsiny pártképződményekkel szövetségben),
amely 1998-as hatalomra kerülése után, majd kétszeri ellenzékbe szorulása óta, mint
gyűjtőpárt és parlamenti váltópárt a szélsőséges nemzeti populizmus politikáját folytatja
– kormányzása alatt mérsékelten, ellenzéki szerepében egyre radikálisabban.
A Fideszt azért tévesztik össze oly gyakran a jobboldallal, mert a magyar
politikában a hiányzó vagy erősen összezsugorodott jobboldal helyét éppen
369 Lásd ehhez: Szilágyi Ákos: Jobboldal hol vagy? Liget, 1994. 12. szám. E régi vitaindító
írás alaptételét az ezt követő vitában éppen azok kérték ki maguknak a jobboldal nevében legvehemensebben, akiknek sem megelőző, sem aztán következő politikai életében
semmi közük nem volt és nem is lett a jobboldalisághoz: vagy eleve a liberális centrum
populista radikálisai voltak (a modernizációellenes középosztály „fundamentalista forradalmárai”, a „túlfeszített kultúrkritikai lényeglátás” elhivatott prófétái), vagy baloldali
nemzeti populisták (jobbára a vidéki alsó középosztályból érkező plebejusok), és útjuk
– teljesen logikusan – a fideszes populizmus táborába vezetett, nem pedig a – kétségkívül
elerőtlenedett – jobboldal Boross Péter és Dávid Ibolya nevével fémjelezhető táborába.
Ez a jobboldaliság utóbb – az MDF-nek a fideszes populizmustól való taktikai, majd
stratégiai elhatárolódása mértékében – a politikai árulás szinonimájává vált szemükben,
holott az MDF nemcsak Fidesz általi politikai bekebeleztetése ellen tiltakozva mozgósította és mutatta föl szüntelenül saját külön bejáratú jobboldaliságát (konzervativizmusát,
rendpártiságát, nem-forradalmiságát), hanem – mondjuk talán így – a jobboldaliság
demokratikus parlamentáris becsületének megmentése és életben tartása érdekében is.
Persze, megfelelő középosztályi választói bázis hiányában ez a szakítás, még akkor sem
vezethetett volna az MDF-es jobboldal látványos politikai erőre kapásához, ha ezerszer
ügyesebben, taktikusabban kivitelezik, mint ahogy tették (nota bene: a fideszes túlerővel
szemben korántsem ügyetlenül).  
370 Ilyen volt Antall József és legszűkebb politikai kísérete részéről 1991 és 1993 között
az MDF jobboldali párttá alakítása, de ez, mint ismeretes, számos ok miatt (a politikai
vezető váratlan halála, a kamikaze-kormány elkerülhetetlen népszerűségvesztése, a „rémes tagság”, az erős, populista irányba „elfejlődő” plebejus demokrata politikai elem és
a szélsőjobboldali áramlatok jelenléte következtében) lényegében meghiúsult. A magyar
parlamentáris demokráciában a jobboldalon nem jött létre nagy, néppártjellegű váltópárt,
helyét a liberális centrum szélsőséges populizmusa foglalta el.
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a centrista szélsőség, az antiparlamentáris populizmus foglalta és foglalja
el, s mert – mint nagy gyűjtőpárt és a szintén nagypárti MSZP ellenlábasa
– előszeretettel ékesíti föl magát a jobboldaliság tolldíszeivel (konzervativizmus, klerikalizmus, tekintélyelvű rendpártiság), holott nem az, és ennek
felismerése nélkül semmi sem érthető sem a Fidesz történetéből: sem a párt
1993–1994-es látszólagos átváltozása liberális centrumpártból jobboldali
konzervatívvá, sem pedig a párt 1998-at, majd még inkább 2002-őt követő
radikalizálódása és nemzeti populista párttá válása.
A „létező jobboldal” (a „létező baloldaltól” eltérően) 1993–1994-ben
katasztrofális vereséget szenvedett a szinte már „leírt” utódpárttól, demoralizálódott és szétesett. A tényleges jobboldal a választások után összezsugorodott és a majdnem teljesen üresen maradt jobboldali politikai mezőt
mindinkább egy olyan liberális centrumpárt foglalta el, amely eredendően nem
volt (és valójában azután sem lett) jobboldali: átváltozása nem pálfordulás
volt, mint sokan gondolták, hanem a liberális centrum gyakori és teljességgel szerves fejlődése: a Fidesz középről jobbra tolódott, hanem ugyanazon
a politikai mezőn maradva – radikalizálódott, csak eközben a jobboldal 1994
után szinte üres politikai mezejét foglalta el. A liberális centrumpártok esetében ennek a radikális politikai eltolódásnak a jelentése csaknem száz éve egy
és ugyanazon címszó alatt foglalható össze: szélsőséges populizmus.371

A Fidesz 1993–1994-ben, mint marginalizálódásától joggal tartó liberális
centrumpárt, a kitörési pontot keresve, elvileg valószínűleg elképzelhetőnek
tartotta, hogy a megüresedett jobboldali mezőt elfoglalva, mérsékelt, parlamentáris, polgári-konzervatív jobboldali gyűjtőpártként építse föl magát és
váljon nagy váltópárttá. Ez annál is valószínűbb, mert nem azonnal lépett
föl szélsőséges populista pártként. Populizmusa kezdetben mérsékelt volt,
inkább taktikai jellegűnek látszott, a választói tábort még inkább kiszélesítő retorikai fogásnak. Egy nagy jobboldali párt megteremtéséhez azonban egyrészt
hiányzott a megállapodott, komoly tartalékokkal rendelkező, széles alapokon
nyugvó polgári középosztály; másrészt a Fidesz vezetését alkotó politikai generáció mögül is hiányzott a sok-sok nemzedékre visszamenő, viszonylag
jómódú polgári középosztályi háttér, minthogy zömükben feltörekvő első
generációsok, kulturális és kapcsolati tőkehiánnyal küzdő, első generációs
plebejus értelmiségiek voltak, akiknek antikommunista (vagy egyszerűen
rendszerellenes) liberalizmusát érzületileg (és nem politikailag!) eredendően
erős elitellenesség jellemezte. Ebben a tekintélyek elleni lázadás kezdettől
fogva nagyszerűen megfért egy abszolút tekintély előtti behódolással, az apák
és a bátyok uralmának megdöntése az atyakereséssel és az engesztelhetetlen
ifjak, a plebejus lázadók angyalarcú vezérének „elatyásodásával”, a vezérkultusszal, ami nem egészen azonos a mediatizált élménypolitika vezetőjének
sztárolásával, még ha természetesen használja is a tömegkultúra piacára
igyekvő politika kereskedelmi nyelvét és a reklámstratégiáját. (Megjegyzem,

371 1917-ig a szélsőséges politikai mozgalmakat jobboldali jelenségként tartották számon: akik a demokráciát készek voltak felszámolni, rendszerint a monarchia vagy
arisztokrácia uralmának restaurációját kívánták ezen az úton elérni. Jobboldali volt az
antiparlamentarizmus és a demokráciaellenesség. 1917 után aztán a kommunizmust és
a fasizmust kezdték baloldali és jobboldali szélsőségként emlegetni. Az a látszat keletkezett,
mintha a jobboldal és a baloldal szélsőségeseivel szemben a centrumban maradtak volna
a demokrácia védelmezői. Seymour Martin Lipset Homo politicus című könyvében ezzel
szemben éppen azt igyekezett kimutatni, hogy a demokratikus és szélsőséges ideológiák
és csoportok mindhárom politikai mezőben megtalálhatók, sőt a történeti értelemben
vett fasizmus nem a hagyományos jobboldal, hanem a liberális centrum széles középosztályi csoportjaira támaszkodva került hatalomra. A parlamentáris demokrácia mindhárom
alapvető politikai ideológia mezőjén – szocialista baloldal, konzervatív jobboldal és demokratikus centrum – megtalálhatók a szélsőségek képviselői és ezek társadalmi bázisa.
Lipset első hallásra meglepő, de aztán igen meggyőzően bizonyított és a rendszerváltás
utáni magyar viszonyokra – különösképpen pedig a jelenlegi válságidőszakra – is termékenyen alkalmazható tétele szerint a fasizmus (mint a szélsőségesen antiparlamentáris
populizmus egyik kifejlési formája) nem a konzervatív jobboldal, hanem a demokratikus centrum szélsősége: „A klasszikus fasiszta mozgalmak – írja Lipset – a centrumból
kiinduló szélsőséget képviselik. A fasiszta ideológia, jóllehet az állam felmagasztosítását
tekintve antiliberális, mégis a liberalizmushoz hasonlít abban, hogy szemben áll a felső

üzleti körökkel, a szakszervezetekkel és a szocialista állammal. (Természetesen Lipset itt
nem a konzervatív neoliberalizmusra, hanem a hagyományos 19. századi liberalizmusra
és ennek választói bázisára gondol. – Sz.Á.) A liberalizmushoz áll közel abban a tekintetben is, hogy elutasítja a vallást és a tradicionalizmus egyéb formáit.” (Seymour Martin
Lipset: Homo politicus. Osiris, 1995. 150 p.) A baloldali szélsőségek legjelentősebb csoportját
a kommunisták alkotják, de a baloldal bizonyos szélsőségeit – metaforikusan – joggal lehetne „baloldali fasizmusként” (József Attila versének elhíresült, eredetileg oxymoronnak szánt
kifejezésével „fasiszta kommunizmusként”) azonosítani, mint azt Lipset a sztálinizimus és a
peronizmus (!) példáin megmutatja. A szélsőséges baloldali populizmus a közép- és felsőosztályokkal szemben az alsóbb rétegeket szólítja meg és mobilizálja és döntően a „fejlődő” vagy „szegény” országok sajátos terméke (ma ezt a típust képviselik antiglobalistanacionalista változatban a „balra tolódó” Dél-Amerikai államok, élükön a bolíviai Hugo
Chavezzel). Megjelent egy új típus is, amely az iszlám forradalmakkal jött létre, s nincs
európai vagy dél-amerikai megfelelője, de a teokratikus-archaikus összetevő kivételével
minden tekintetben jelentős átfedéseket mutat velük: a korrupt felső rétegek és a helyi
arisztokrácia erőszakos elűzése a hatalomból, alsó társadalmi rétegekre támaszkodás, etatizmus, fundamentalista nacionalizmus, Nyugat-ellenesség.
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a rendszerváltás kezdetén a populista elem – inkább hatásvadász érzelmi fogásként, mint a párt tagjaira és szavazóbázisára jellemző érzületeként – a nagyobbik liberális centrumpártban, az SZDSZ antikommunista retorikájában
és követeléseiben is372 jelen volt. Még inkább jelen volt az eredetileg a nemliberális plebejus nemzeti demokraták által alapított, aztán a konzervatív „keresztény úri” középosztály politikusai által „ellopott” MDF-ben. Végezetül
létezett egy virtigli populista rétegpárt is, a szélsőséges populizmus magyar
karikatúrája: Torgyán József saját Kisgazdapártja.)
A Fidesz mindenesetre legfeljebb imitálta a jobboldaliságot, a gyakorlatban
azonban (és mindinkább az ideológiában és a politikai szándékok és célok
szintjén is) a centrumból, ahol nemzedéki liberális pártként megjelent, folyamatosan csúszott a centrumpártok mindenkori szélsősége – a populizmus
– felé. Egyrészt mert – a jobboldaliságtól eltérően – ennek nagyon is megvolt (és megvan, sőt egyre szélesedőben van) a magyar társadalomban a saját
középosztályi bázisa (csak meg kellett szervezni, politikai öntudatra kellett
ébreszteni, ideológiát kellett adni neki a jól ismert előítéletekre, hisztériákra,
sértettségekre, dühökre és szociális irigységekre építve, amelyek ingatag egzisztenciális helyzetéből, versenyhátrányából, félelmi frusztrációjából fakadtak); másrészt mert a kezdetektől mindmáig szinte homogén módon folytonos Fidesz-vezetés érzületileg, világnézetileg, habituálisan, de még a politikából
élők ingatag egzisztenciális helyzetét tekintve is ehhez a – nem alsó és nem felső
– középosztályhoz tartozik.
Téves volt tehát 1998-ban (ebből is adódott sok jobboldali és liberális
átszavazó hamari meglepetése) az a várakozás, hogy a Fidesz kormányzati
hatalomra kerülve úgy fog viselkedni, ahogyan a választási kampányban

viselkedett: konzervatív, nemzeti-liberális jobboldali néppártként, fiatalos, ám
nyugodt erőként, egyben a parlamentáris jobboldal új gyűjtőpártjaként, azaz
úgy, mintha csakugyan Antall József MDF-jét folytatná. Ehelyett azonban
már hatalomra jutása másnapján nekilátott ama program megvalósításának,
amelyet „kormányváltásnál többnek-rendszerváltásnál kevesebbnek” nevezett; hirtelen antiparlamentárisan és antidemokratikusan, tekintélyelvűen
és erőszakosan kezdett viselkedni és kormányozni, azon igyekezve, hogy
a parlamentáris demokrácia szűkítésével, a végrehajtó hatalom kiterjesztésével, a független hatalmi ágak megszállásával, saját média állami eszközökkel
történő megteremtésével, központból osztogatott büntetésekkel és jutalmazásokkal, a zsarolás és megfélemlítés politikájával olyan hatalmat építsen
ki, amely nemcsak elvileg („a nemzet hatalma”), hanem gyakorlatilag is
leválthatatlan. Nem jobboldali, hanem szélsőségessé vált centrista liberális
pártként viselkedett (és viselkedik mindmáig), amely a többi párttól (mindenekelőtt az SZDSZ-től és az MDF-től) elsősorban a centrista pártokra
orientálódott középrétegeket vitte el. (Az MSZP-től alig valamit, hiszen
ez a párt, már csak mint utódpárt is, a Kádár-korszakban megképződött
államszocialista alsó középosztályt, a széles és a rendszerváltásban lecsúszó,
vállalkozásidegen, de állami elosztáspolitikával többé-kevésbé még mindig
kielégíthető középrétegeket, illetve a „nyertesek középosztályát”, az örökletes műveltségi-kulturális és kapcsolati tőkének bővében levő, e tőkéjét
a privatizációban és a piaci vállalkozásban ügyesen kamatoztató felső középosztályi csoportokat tudta és tudhatja mindmáig maga mögött.)
A Fidesz azonban a politikai fejékébe tűzött jobboldali tollak ellenére
(konzervativizmus, rendpártiság, keresztény értékek, klerikalizmus, tekintélyelvűség) nem a „nyugodt erő” konzervatív antalli örökségét, hanem
a „nyughatatlan erő”, az ötpercenként „forradalmat”, „új rendszerváltást”,
„patakvért” hirdető Torgyán József populizmusát folytatta, pontosabban:
e groteszk populizmusparódia eladdig nem létező komoly és félelmetes eredetijét
hozta létre. A Fidesznek 1994 után már nem volt igazi riválisa a mérsékelt
centrumban, ahol – kis párttá zsugorodása ellenére – kitartott mind a rivális
másik liberális centrumpárt (az SZDSZ), mind jobboldali-centrista MDF.
Ahová ugyanis – választói tömegeivel együtt, hol megelőzve őket, hol élükre állva, hol követve mozgásukat a Fidesz a liberális centrumból sietett
– a szélsőséges populizmus felé – egyetlen számottevő, de amatőr ellenféllel
kellett csak megküzdenie és ez az ellenfél a torgyánizmus volt.
1991 és 2001 között a magyar politikának egyetlen olyan politikai erő-

372 Innen nézve: az SZDSZ azért vesztette el gyors ütemben eredetileg elég széles választói bázisát, mert kezdeti antikommunista populizmusát teljesen feladta (ennek csak
végső konzekvenciája volt az 1994-es koalíció az utódpárttal) és mert nem a magyar
vállalkozói középosztályt (kisüzlet- és kisüzem-tulajdonosok, kisbirtokosok/gazdák, az
értelmiségi középosztályban pedig nem a lecsúszásnak leginkább kitett, szerény kulturális és kapcsolati tőkével rendelkező, ugyanakkor konvertálhatatlan – csak politikai lojalitásra, médiaszolgálatra stb. konvertálható – tudástőkéjű literátorértelmiséget), hanem
a globalizációs elitet és a felső középosztályt, a kiemelkedően jó kulturális tőkepozíciójú,
könnyen konvertálható szaktudástőkével, kapcsolati tőkével, szuverén módon fölhasználható tehetségtőkével rendelkező, mozgékony, nagyvilági értelmiségi csoportokat képviselte. Ezért is korlátozódik befolyása mindinkább a fővárosra (a centrista szélsőség a
nagyvárosokban, a fővárosokban sohasem ért el átütő sikert, mindig a kistelepüléseken
ért el áttörést: a nácik számára például Berlin volt az egyetlen olyan protestáns többségű
választási körzet, amelyben még 1932-ben is 25 % alatti eredményt értek csak el).
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ként is számba vehető pártja volt, amely minden tekintetben megfelelt
a liberális centrum szélsőséges nemzeti-populista képződményének és ez
Torgyán doktor Kisgazdapártja volt. A torgyánizmus politikai értelemben
kétségkívül tényező volt (amíg volt, koalíciós együttműködése nélkül nemigen lehetett volna jobbközép kormányt alakítani), hiszen valóságosan létező középrétegekre támaszkodott (elsősorban a vidéki kistulajdonosokra),
amelyek az országrontó populista politikára vevők voltak (e Torgyán-féle
populizmusnak a magyar agrárium szinte teljes összeomlását köszönheti). De már ekkor is nyilvánvaló volt, hogy a torgyánizmus a szélsőséges
centrista populizmus ügyes rögtönzése és paródiája, egyfajta „megélhetési
populizmus” csupán, amely Torgyán politikai elmúlásával magától múlik el, holott – mint mondani szokás – igény azért lenne rá. Nos, éppen
ezt az igényt igyekezett kielégíteni nagy párttá válva a Fidesz, amikor az
álpopulizmus vezérét – koalíciós partnerét – eltűntetve a politikai sül�lyesztőben, az összes elégedetlen középosztályi réteget egyetlen politikai
tömbben egyesítő nagyszabású populista vízióval megpróbálta kisajátítani
a centrista populizmustól egyébként idegen jobboldali politika hagyományos terrénumát.373
Ha a Fidesz-ben csakugyan megszületett és újjászületett volna a magyar jobboldal, a magyar demokrácia aligha került volna válságba, aligha
fenyegetné az interregnum káosza és az autoritárius fordulat veszélye.
A magyar demokrácia léte – a történelem szokásos fintoraként – mindinkább annak az utódpárti baloldalnak a sikeréhez kötődik, amely – finoman
szólva – sem felemás programját, sem politikai minőségét, sem kormányzati
teljesítményét tekintve nem mutat túl meggyőző képet (a parányi ellenzéki
jobboldal a demokrácia sorsa szempontjából aligha oszt-szoroz). A Fidesz
ugyanis a demokrácia nemzeti populista értelmezésével mind messzebb
kerül a jobboldaltól: az antalli jobboldal és az orbáni jobboldal között pontosan akkora szakadék tátong, mint amekkora – mutatis mutandis – mondjuk
De Gaulle jobboldala és Poujade „jobboldala” között tátongott az 50-es évek

végén Franciaországban, még ha egyelőre korai lenne is orbánizmusról beszélni abban az értelemben, ahogyan poujadizmusról beszéltek egykoron.
A magyar demokráciát nem jobboldalról (a konzervatív, klerikális, erős
végrehajtóhatalmat, normális országot stb. sürgető jobbról) fenyegeti ve
szély. Nemcsak azért, mert a nem-populista jobboldal jelenleg olyan gyönge,
hogy még ha akarná sem veszélyeztethetné, hanem azért sem, mert a jobboldal létezése egy normális parlamenti váltógazdaság számára létfontosságú
és kifejezetten kívánatos, hogy időről időre kormányzati szerephez jusson.
A magyar demokráciát a szélsőséges populizmus útjára tért liberális centrum felől fenyegeti veszély, attól a pillanattól fogva, hogy – a tőkeviszonyok
fentebb vázolt átrendeződése és a pártpolitika hatalmi logikája mentén – a
Fidesz, mint liberális centrumpárt radikalizálódni kezdett.374 Ezzel csupán
azt szeretném még egyszer aláhúzni, hogy a posztkommunistaként stigmatizált
középosztályi elit gazdasági, kulturális és politikai uralkodó pozíciói ellen lázadó Fidesz
nem jobbról, hanem középről és nem jobbra, hanem az antiparlamentáris politikai
szélsőség felé fordult. Vagyis a politikai magatartásában 1998-2002 között bekövetkezett fordulat nem valamilyen véletlenszerűen megválasztott és idáig
eredménytelennek bizonyult stratégia következménye volt, ahogy további
radikalizálódása 2002 után ugyancsak abból fakadt, hogy eredendően nem
volt és nem is lett jobboldali párt. És egyhamar most már – ilyen előtörténettel,
ilyen vezetéssel, a jelenlegi társadalmi körülmények között, adott és szerzett
társadalmi-politikai bázisával – aligha is válhat azzá. Ehhez a jobboldal térfelét
jelenleg szinte teljesen lefoglaló (és bizonyos mértékig fogva tartó) politikai
formációnak (a Fidesznek és csatolt részeinek) a szétesésére és új jobboldali
gyűjtőpárt kialakulására, új arcokra és persze egy teljesen újrahangolódott,
megerősödött, sikeres középosztályi bázisra volna szükség, márpedig sem
a Fidesz közeli politikai szétesésére, sem a konzervatív középosztályi rétegek kiszélesedésére nemigen lehet a következő években számítani. Éppen
ellenkezôleg!

373 Amúgy a legendás koalíció Orbán és Torgyán között éppenséggel nem tűz és víz,
hanem tűz és áltűz koalíciója volt, nem csoda, ha az igazi tűzben hamar elhamvadt a
papírmasé-populizmus, a megélhetési vezért gyorsan eltüntette a színről riválisa, akinek
nem volt szüksége egy parodisztikus hasonmásra. Miközben eltüntette az ál-vezért és
pártját, szavazói bázisát gyorsan felszívta. De felszívott mindent, amit csak talált és fel
tudott szívni: minden populizmust és minden néven nevezhető szélsőséget, bármely politikai oldalon ütötte is fel éppen a fejét.

374 1998-ban az 1994-ig az SZDSZ választói bázisának részét képező középrétegekből
éppen azok csapódtak a Fideszhez, amelyek nemhogy nem voltak jobboldaliak, de kifejezetten nem szenvedhették Antallék konzervatív úri jobboldaliságát: radikálisan voltak
hangolva, az antimodern (antiglobalista) értelmiségi radikalizmustól az antikommunistaantielitista radikalizmuson át az etnicista-rasszista radikalizmusig („az antikommunista
jobboldali-neoliberális SZDSZ lepaktált a kommunistákkal”; „a zsidó SZDSZ lepaktált
a posztkommunistákkal”; a „korrupt SZDSZ lepaktált a posztkommunista kleptokraták
kal” stb. stb.).
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szerrel, amely – legalábbis így élték meg tőkepozícióik megrendülését, leértékelődését, részleges elvesztését vagy veszélybe kerülését – a tőkekoncentrációt globális szintre emelő kapitalista versenygazdaság viszonyai között
nem biztosította számukra a megélhetés és a feltörekvés lehetőségét; nem
kompenzálta állami hitelekkel, adókedvezményekkel, megrendelésekkel,
támogatásokkal, a multinacionális terjeszkedés korlátozásával elszenvedett
veszteségeiket; végül pedig még azt sem tette lehetővé, hogy saját kezükbe
vegyék az államot és maguk „korrigálják” az „igazságtalan játékszabályokat”
és a – piaci szereplőként meg sem jelenő – „kenyérpusztító” alsó középosztályok felé „elfolyó” (illetve az állami megrendeléseken keresztül részben
korrupciós úton, részben teljesítmény és versenyelőny révén a felső középosztályoknak jutó) költségvetési források jelentős részét magukhoz vonják.
A – mindegy, miért: önhibából, restségből vagy a körülmények folytán – átalakulni, az új viszonyokhoz alkalmazkodni képtelen, olykor nem is
akaró („mért mi alakuljunk át – alakuljanak át ők”, azaz: alkalmazkodjanak
hozzánk a viszonyok), a Kádár-korszakban vagy a rendszerváltás kezdetén
kivívott tőkepozícióik részleges feladására sem hajlandó, tényleges vagy növekvő teljesítmény híján is – politikai vagy származási, tehát ideologikus
vagy mitikus alapon – új, magasabb pozíciót és többlet-bevételt követelő
széles középosztályi rétegek lázadása nélkül a Fidesz szélsőséges populista
párttá válása (és ezzel párhuzamosan: a jobboldali szélsőség megerősödése
Magyarországon) nem érthető és nem is kezelhető politikailag. Ez a középosztályi bázis ráadásul még szélesülni is fog, hiszen a társadalom többsége
által mindenkor és eleve ellenszenvvel fogadott radikális reformok relatív és abszolút veszteseinek zöme ugyancsak a középosztályi rétegekből,
döntően megint a kistulajdonosok, kiskereskedők, vidéki gazdálkodók és
a költségvetési intézmények alkalmazotti köréből375 kerül ki, ami a politikai
radikalizálódás újabb forrása lehet a legközelebbi jövőben.

A Fidesz a liberális centrum, s ennyiben eredendően különféle középosztályi csoportok pártja volt, ami eleve meghatározta politikai mozgásának lehetséges irányait, mindenekelőtt azt, hogy radikalizálódása esetén nem jobbra
fog menni, hanem saját szélsősége irányába, ami a liberális centrum esetében
a populizmussal azonos. De még ennél is meghatározóbb volt a magyar társadalom egyre szélesebb középosztályi csoportjainak (ezen belül a felnövekvő fiatal korcsoportoknak) a radikalizálódása, burkolt elégedetlensége, majd
nyílt lázadása a demokratikus parlamenti és piaci rendszer versenyszabályai
ellen, amelyek között nem ők („nem a magyar emberek”) boldogulnak (vagy
legalábbis nem úgy, ahogy képzelték, ahogy elvárnák), miközben más, rivális középosztályi csoportok (kapcsolati tőkéjüknek, szellemi fürgeségüknek,
gátlástalanságuknak stb. köszönhetően) meggazdagodnak, miközben a multinacionális tőke ereje (persze nem azért, mert multinacionális, hanem mert
koncentráltabb, mert nagyobb) elszívja lehetőségeiket, aláássa egzisztenciájukat, és nem csak hogy nem ők foglalják el a fontos gazdasági és politikai,
kulturális és pénzügyi pozíciókat, de még le is maradhatnak a versenyben,
sőt azt a tőkepozíciót is elveszthetik, ami addig az övék volt.
Úgy tűnik tehát, egyáltalán nem véletlen, hogy csak a Fidesz mint centrumpárt nem a jobboldaliság, hanem a centrista szélsőség irányába mozgott
és mozog azóta is. A Fidesz csak saját pártja és a rivális centrumpártok
választói tömegeinek – a lecsúszó, felkapaszkodni próbáló, vesztésre álló,
elégedetlen, dühödt vagy a nagyobb tulajdonra irigy középrétegeknek,
a multinacionális nagytőkével szemben állami védelmet követelő kistulajdonosoknak – a radikalizálódását követte és ennek adott hangzatos politikai
értelmezést, miközben szervezeti formát, politikai és ideológiai irányt is
igyekezett adni a magukat vesztesnek érző és a globalizálódott kapitalizmus
világában – az állam hathatós támogatása nélkül – valóban kiszolgáltatott,
egzisztenciálisan lépten-nyomon szorult helyzetbe kerülő középosztályi
rétegek gomolygó indulatainak.
Lehetséges, hogy a centrista Fidesz radikalizálódása és a szélsőséges
populizmus felé fejlődése mögött a párt vezetésének helyzetfelismerése
és hideg politikai számítás rejlett. Erre a radikalizálódásra ugyanis aligha
kerülhetett volna sor, ha a magyar középosztály mind szélesebb rétegei
nem kerülnek szembe a fennálló piaci, majd parlamentáris politikai rend-

375 Félreértések elkerülése végett: nem szeretném – valamilyen ósdi szociális determi
nizmus képletét fölelevenítve – azt sugallni, hogy az egyének politikai mozgásának pályáit, gondolkodását, világnézetét, értékrendjét ilyen-olyan gazdasági vagy egzisztenciális
érdekből, szociális helyzetből közvetlenül le lehet vezetni. Igaz, azt sem gondolom, hogy
szociokulturális beágyazottságunk semmiféle nyomot nem hagy gondolkodásunkon,
helyzetértékelésünkön és a helyzetünket általánosító ideológiákon. Csak azt állítom,
hogy az egyének tömeges viselkedésére, tömeges gondolkodására és a tömegérzületre (ha egyének
tömeggé válnak, tömeggé tehetők, tömegbe menekülnek) szociokulturális beágyazottságuknak döntő hatása lehet, és arra késztetheti őket, hogy e tömegben evidensnek fogadják
el közös (vagy annak hitt) helyzetük legképtelenebb ideológiai magyarázatait és a helyzet
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Az a Kelet-Európa-szerte megfigyelhető – olykor kormányzati szintre
is emelkedett – politikai követelés, hogy a multinacionális vállalatok gazdasági szuverenitását törjék meg, a globális pénzügyi rendszer, a globális
tömegkultura, a globális kereskedelmi áruházláncok terjeszkedését az állam
közbeavatkozásával korlátozzák, mintegy hadat üzenve a multiknak, a mindenféle globális pénzügyi eliteknek, tendenciáját tekintve ugyanabba az irányba
mutat, ahová a modernizáció elleni középosztályi lázadás a kapitalista ipari
társadalmakban mindig is mutatott: a liberális centrumpártok szélsőséges
antiparlamentáris populizmusa, az 1930-as években pedig a totalitárius fasizmus irányába: „A fasizmus (…) a középosztálybeliség, illetve a populizmus
szélsőséges kifejeződési formája – írja Seymour Lipset. – (…) A középosztály
alapvető ideológiája a populizmus (…) Eszményképük egy kereskedőkből,
kisiparosokból és gazdálkodókból álló független kistulajdonosi osztály. Ez
a ma (…) középosztálynak nevezhető réteg egészen más alapon támogatja a
magántulajdont, a profit és a gazdasági verseny rendszerét, mint ami a kapitalizmus természetének megfelelt volna. (…) Kezdettől fogva szemben állt
a »felső üzleti körökkel«, vagyis azzal, amit mára kapitalizmusként ismerünk.”376 A szélsőséges populizmus – így vagy úgy – éppen a polgári középosztályban gyökerező liberalizmus és individualizmus lázadása a tőkekoncentráció, a nagytőke, a racionalizáció, a bürokratizálódás ellen (itt és most:
a saját alapján kifejlődött globális kapitalista rendszer ellen), s ezzel együtt
mindazon tendenciák ellen, amelyek a kistulajdonosok versenypozícióját
gyöngítik vagy arra kényszerítik őket, hogy mást és másképp csináljanak,

mint amit addig csináltak, hogy feladják gazdasági individualizmusukat –
társuljanak és szövetkezzenek –, amelynek fenntartásához – paradox módon
– éppen az állam hathatós támogatását igénylik azon az alapon, hogy „ők
a nemzet”, az „ősi hagyomány” (stb.), ha pedig az állam – elvi vagy anyagi
okokból – vonakodik e támogatást megadni, netán korlátozza azt (mondjuk, más, szociálisan kifejezetten rászoruló társadalmi rétegek támogatása
vagy közérdekű befektetések finanszírozása javára), akkor a középosztályi
radikálisok szemében „nemzetáruló” lesz, „idegen érdekek” kiszolgálója,
elpusztítandó báb, ledöntendő bálvány.
A középosztályi rétegek másik nagy tömbjét (alsó középosztály és gazdaságilag jobb helyzetben lévő középosztály fővárosi rétegei) is jobbára liberális centrumpártok képviselik (a szociáldemokrata centrum főleg az alsó
középosztályt, a liberális centrum pedig főleg a tőkepozícióját és tőkerejét
tekintve erősebb fővárosi középrétegeket és a felső középosztályt). „De
míg a liberálisok legitim társadalmi változtatások és reformok segítségével
próbálnak megbirkózni a problémákkal (még ha ezek a reformok minden
bizonnyal visszavetnék is a modernizációs folyamatokat), addig a fasizmus
és a populizmus a problémákat az állam megszállása révén szándékozik
megoldani, olyan irányba vezetve tovább az államügyeket, amely visszaállítja
a régi középosztály gazdasági biztonságát és magas társadalmi pozícióját,
ugyanakkor korlátozza a nagytőke és az erős munkásság hatalmát, illetve
státusát.”377
Mutatis mutandis: a mai kelet-közép-európai szélsőséges nemzeti
populizmus az állam megszállásával és kisajátításával; a multinacionális
tőke és a globális pénzpiaci mozgások – inkább persze szavakkal mint tettekkel történő – korlátozásával; a kelet-európai rendszerváltás és a globális
posztindusztriális társadalom abszolút helyi veszteseinek – az alsó rétegeknek: szegényeknek és alsó középosztálynak – az állami forrásokról való nem
épp „nemzeti szolidarizmusról” tanúskodó lefejtésével és az így felszabadított költségvetési pénzeknek a kistulajdonosi középosztályához történő
átcsoportosításával próbálja teljesíteni a szélsőségesen nagytőke- és elitellenes, anyagi fölemelkedésében magát meggátoltnak érző, deklasszálódástól,
tökremenéstől, létbizonytalanságtól szorongó kistulajdonosi középosztály
követeléseit. Mivel azonban ezeknek a követeléseknek még részleges teljesítése is kivihetetlen demokratikus úton, elkerülhetetlen a választói tömegek

megváltoztatására született legkatasztrofálisabb politikai ajánlatokat is. Az egyének szintjén azonban először is semmiféle jól fölismerhető társadalmi vagy politikai összefüggés, szabályszerűség nem (vagy igen ritkán) érvényesül tiszta formában és közvetlenül.
Bármilyen véletlen kombináció – az egyéni sors rendhagyó alakulása, személyes alkat,
neveltetés, erkölcsi habitus, váratlan kulturális hatások – a szociokulturális adottságoknak
– éppen a középrétegekben különösen gyakori – keveredése, kereszteződése, egymásra
halmozódása megtörheti és igen sok esetben meg is töri a „szabályt”, eltéríti az egyént
a tömeges viselkedésnek az adott társadalmi csoportra jellemző pályáitól. Ugyanilyen a
tömeges viselkedéstől és gondolkodástól eltérítő hatása lehet az egyén autonómiájának,
belső integritásának, az ebből fakadó önismeretnek, tudatosságnak és öntudatosságnak, a
tömeges viselkedéstől való távolságtartásnak, a reflexió kényszerének, a szellemi horizont
tágasságának, a magabízó tehetségből és öntudatos erőből fakadó toleranciának mindenféle eltérő álláspont és igazság irányában, és majd mindezek után és ezekre épülve annak
is, hogy az egyén műveltségi-képzettségi szintje, fogalmi gondolkodásának artikulációs
szintje, világ- és élettapasztalata milyen fokú.
376

Seymour Martin Lipset, i.m. 152 p.

377 I.m. 155 p.
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és a politikailag belőlük élő populista pártok demokrácia ellen fordulása,
a szélsőségesen antiparlamentáris beállítottság megerősödése (a „le a pártokkal!” és a „le a népet eláruló értelmiséggel!” csak legfelszínibb tünete
a populizmus mindenkori elitellenességének és „igazi” demokráciát –
„népi”, „nemzeti”, „etnikai”, „erkölcsi” demokráciát, tehát kirekesztőleges
és vezérelvű demokráciát követelő – antidemokratizmusának).

A Fidesz ez idő szerint a nemzeti-populista szélsőséget képviseli, amelyhez azonban – épp az elitellenes populizmus ellenségképének elvontsága
okán – mind a jobboldali, mind a baloldali antidemokratikus szélsőség képviselői odacsapódhatnak (minél gyöngébbek önmagukban, annál inkább),
az elvont ellenségképet a maguk világképe szerint fókuszálva a „vagyonos
osztályokra”, a „nagytőkésekre”, a „nemzetáruló komprádor-burzsoáziára”,
a „zsidó plutokráciára” vagy a „cionista világ-összesküvés” főkolomposaira.
Kétségtelen, hogy a Fidesz 2002-től kezdődően az elvont elitellenesség, az
elvont ellenségkép konkretizálásában – retorikai szinten – elég messzire
ment már, és a „népellenes”, „önző-harácsoló”, a „szegény magyar emberek
vérét szívó”, „nem-nemzeti”, „szakmailag inkompetens”, „országrontó”,
a „nemzetet a multinacionális tőke kénye-kedvének kiszolgáltató” posztkommunista piócakapitalizmus (a „milliárdospolitikusok”, a „bankárkormány”) és mindenféle média-szekértolóik („cinkos értelmiségiek”) korrupt
rendszere ellen meghirdetett „ forradalommal”, egyfajta új és igazi rendszerváltással
(visszavett-finomított változatban: az „ő” minden erkölcsi normát, szociális kötelezettséget felmondó népellenes rendszerükkel szemben a „mi” népbarát, emberbarát, „szolidáris rendszerünket” szegezve szembe), alighanem elérkezett a határra. De nem
lépte át azt, nem nyújtott kezet a határ másik oldaláról testvéri kézfogásra
készülődő fasisztoid mozgalmaknak és pártocskáknak. (Ezt egyébként, még
ha akarná, sem tehetné meg, mert – bármennyire igaz is, hogy a centrista pártok vezetőinek legjellemzőbb vonása a rendkívüli elvi hajlékonyság,
a konformitás, bárkinek és bárminek kebelre ölelése, amiből politikai haszon
húzható – ezzel kizárná magát az európai politika demokratikus közössé
géből, amelynek parlamentjében a jobboldalon foglal jelenleg helyet.)
Természetesen a populizmus elvont ellenségképében és forradalmiságában a fasiszta politikai képzelet is megtalálhatja, amit keres és – mindaddig, amíg nincs komolyan vehető fasiszta populista párt – szavazótábora
ezekkel a rétegekkel is bővíthetô; ugyanakkor a fasiszta populizmus puszta létezése jótékony ellenfénybe vonja és kedvező, már-már a mérsékelt
centrum színében tünteti fel a szélsőséges nemzeti populizmust. Ha
a jobbik nem lennének, ki kellene találni, amivel nem azt akarom mondani, hogy létezésük nem valóságos, hanem kitalált, hanem azt, hogy
kifejezetten „jól jön” a nemzeti-populista szélsőséget – ha nem is érzelem
mentesen és kedvetlenül, de azért döntően mégiscsak politikai pragmatizmusból képviselő Fidesz számára.

Szélsőséges populizmus és fasizmus
Amennyi félreértésre és értetlenkedésre adott és ad okot a Fidesz centrista populizmusának jobboldaliságként való azonosítása azon az alapon, hogy
a jobboldali mezőt igyekszik elfoglalni, és jobboldali tolldíszekkel ékesíti a középosztály modernizációellenes lázadásának ideológiát és politikai
progamot adó szélsőséges nemzeti populizmusát, legalább olyan félreértésen (vagy tudatos politikai inszinuáción) alapul e nemzeti populista szélsőség azonosítása a fasizmussal vagy a szélsőjobboldallal. (Persze, általában
is összekeverik a jobboldali szélsőséget a fasizmussal, ami pedig a politikai
centrum szélsősége, akárcsak testvére a populizmus.378) Igaz, a szélsőséges
nemzeti populizmus és a fasisztoid politikai áramlatok szemléleti rokonsága, érdek vezérelte, de kölcsönös rokonszenvtől sem mindig mentes taktikai szövetségük, szavazóbázisuk (és olykor tagságuk) érintkezése, a köztük
húzódó politikai határ bizonytalansága kétségkívül okot adhat rokonságuk
hangsúlyozására. Azonosításukra azonban aligha, legalábbis mindaddig,
amíg a szélsőséges populizmus nem lép át egy döntő határt és ez a „bűnös
rendszer”, a „bűnös elit” visszavezetése a „származásbűnre”, vagyis a politikai közösség származási (etnikai vagy „faji-genetikai” alapon) történő megosztása és a „bűnös idegenek” kirekesztésének követelése. A populizmus
szociálisan és morálisan körvonalazott, mindig igen elvont ellenségképébe
természetesen mindig belelátható a „vesztünkre törő bűnös idegen” képe
is, elitellenességébe, gazdagokellenességébe, értelmiségellenességébe pedig
könnyen belehallható az antiszemitizmus kedvenc nótája („pusztuljanak
a zsidók!”), sőt a populizmus olykor még rá is játszik erre kétértelmű megfogalmazásaival és egyfajta „felvilágosult”, „szociologizáló” antiszemitizmussal (mint egykor például a francia poujadizmus tette).
378 Lásd erről bővebben Seymour Martin Lipset már többször idézett könyvének fasizmus-fejezetét.
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A magyar demokrácia politikai végzete

egy végsőkig korrumpálódott pártrendszert követő vákuumban jelent meg
legerősebbként a multimilliárdos oligarcha, Berlusconi nemzeti populista
műsorpártja) egyedül Magyarországon állt elő az a helyzet, hogy nincs parlamentáris, demokratikus jobboldali váltópárt (a parányi MDF sokféle szerepet
játszhat még a parlamentáris politikában, ha megőrzi, esetleg meg is erősíti
jelenlegi pozícióját, de váltópárt aligha lehet belőle).
Magyarországon a baloldal váltópártja ez idő szerint – és immár tartósan
– egy szélsőséges, antiparlamentáris, nemdemokratikus, vezérelvű nemzeti-populista párt, amelynek hatalomra kerülése, ahogy azt évekkel korábbi
kormányzása alatt tettekkel mutatta meg és azóta is fennen hirdeti: forradalmi megrázkódtatást, tényleges rendszerváltást, a középosztályi csoportok
között – befolyásért, forrásokért – folyó egzisztenciaharc állami felügyelet
alá helyezését jelenti. Ez a hiány – a nagy jobboldali váltópárt immár tartós
hiánya – a magyar parlamentáris demokrácia legsúlyosabb és legnagyobb aggodalomra okot adó deficitje, amely mind magára a demokratikus rendszerre, mind a váltópárt nélküli – a demokratikus rendszerrel hovatovább eggyé
vált – baloldalra, mind a magyar társadalom választói csoportjaira súlyosan
torzító módon hat. Elegendő itt csak a baloldal (vagy az SZDSZ-es liberális
centrum) kényszerszavazóira utalni, azokra a demokratákra, akik 2006-ban
szívesen leváltották volna az előző négy évben kormányzó baloldalt (vagy legalábbis beletörődtek volna leváltásába), ám eszük ágában sem volt „leváltani”
a parlamentáris demokráciát (vagy akárcsak kockáztatni ennek „leváltását” egy
populista „demokratúrával”), csakhogy jobboldali váltópárt és mérsékelt, de erős liberális centrumpártok híján – nem tehettek mást, mint hogy az interregnum és az
antiparlamentáris fordulattal fenyegető populista szélsőség ellen szavaztak.
A kialakult helyzet természetesen korrumpálólag és elbutítólag hat
a baloldalra is: elkényelmesíti és elnyomja benne a becsületes kritika, a véleményharc, a vita és politikai küzdelem szabadságát. Ha az ellentétes oldalon mindent alá kell rendelni a hadjáratnak, az ellenség legyőzésének, akkor
megkeményedik a védekező állásba szorult fél is, akkor számára is minden
elképzelhető árat megér a megsemmisítésére törő ellenfél megállítása és
legyőzése. A folytonos hadiállapot azt jelenti, hogy az érdemi politikai vitákat és fontos döntéseket folyvást el kell halasztani a „végső győzelem”
sohanapjára, nem lehet kockáztatni a parancsnoki kar lecserélését: „jó vagy
rossz, nincs más, velük kell a háborút megvívni, persze, a háború után majd
más világ lesz itt”. Csakhogy a háború elhúzódása épp azzal fenyeget, hogy
nem lesz más világ, hogy éppen az fog előállni, csak más zászlók alatt, ami

A szélsőséges populizmus hatalomra kerülésének kilátása Magyarországon
még soha nem volt ennyire valószínű, mint az előttünk álló időszakban.
A magyar parlamentáris demokrácia az elmúlt tizenöt évben még egyszer
sem volt ekkora veszélyben és ebben nem prédára éhes politikai pártok
vagy megszállott politikai vezérek hatalmi tébolya, hanem a magyar társadalom átalakulása játszik döntő szerepet. Azok a nagy középosztályi csoportok, amelyek az egyéneket gúzs bakötő államszocializmus alapvetően
antiindividualista és magántulajdon-ellenes rendszerével szemben szükségképp liberálisan lázadtak fel, a rendszerváltás után kiépülő demokratikus
és kapitalista rendszerben – elsősorban a modernizációs alkalmazkodási
válság, a globalizációs versenyfutás hatására – kezdtek antiliberálisan szembehelyezkedni a formálisan egyenlők és formálisan szabadok politikai és piaci
versenyének rendjével, a parlamentáris demokrácia és a globális piacgazdaság rendszerével és radikalizálódásuk mértékében hamarosan eljutottak
a szélsőséges nemzeti populizmusig. Nincs ebben semmi új, semmi rendkívüli: a huszadik században (és a globális jelenben) körülnézve, az akut válság
időszakában minden polgári társadalomban törvényszerűen felbukkant (és
felbukkan) a populista szélsőség (a fejletlenebb régiókban és országokban
győzelemre jutva, a fejlettekben rendre vereséget szenvedve). A populista
pártok váratlan előretörése vagy a liberális centrumpártok szélsőséges populista párttá átalakulása mögött pedig idáig szinte mindig a szóban forgó
kistulajdonosi középosztály egzisztenciális megrendülése és ennek nyomán
gyors szemléleti és politikai radikalizálódása állt (és áll ma is).
A szélsőséges populizmus látványos erőre kapása önmagában nem lenne
tragédia a magyar demokrácia számára, ha közel tíz éve nem a Fidesz volna
a szocialista baloldal egyetlen lehetséges váltópártja. Az Európai Unió számos országában léteznek szélsőséges nemzeti-populista (olykor egyenesen
fasisztoid populista) pártok (elég talán itt Jörg Haider vagy Le Pen pártjára
utalni), nem is csekély szavazói bázissal, s az is előfordult már – szoros
kivételként ugyan, „koalíciós kényszer” esetén –, hogy egy szélsőséges populista párt valamely nagyobb párt (váltópárt) koalíciós partnerévé lépett
elő (mint Ausztriában történt Haider pártjával vagy a nemzeti populista szélsőség kormányba kerülésével Szlovákiában nemrég). De bármerre
nézünk is Európában (talán az egy Olaszországot kivéve, ahol azonban

558

559

A kékek és zöldek

Interregnum és válság

ellen harcolnak, mert a kihívó és hadviselő fél mindinkább saját képére és
hasonlatosságára formálja át kihívott ellenfelét is.
A háború logikája a „coû te que coûte” logikája, a „bármi áron győznünk
kell” logikája, amelyben csak „minden vagy semmi” létezik, éles ellentétben
a politikai vagy piaci versengés logikájától, amely szerint a versengő felek hol
veszítenek, hol nyernek, és a vereség sohasem jelent teljes megsemmisülést,
világvéget. Ha „nemzet védbástyájaként” fellépő populista Fidesz az MSZP-t
a „demokrácia védbástyájává” teszi széles választói rétegek szemében (olyanokéban is, akik nem MSZP-szimpatizánsok, nem is baloldaliak, sőt olykor
konzervatív demokraták, mérsékelt centristák), akkor az általa elszenvedett
súlyos deformáció (demokratikus jobboldali váltópárt helyett szélsőséges
populista rendszerváltó párttá válása) szükségképp deformálja ellenfelét is,
szintén leválthatatlan párttá teszi, jóllehet már nem politikai erényeiért és
kormányzati teljesítménye kiválóságáért nem váltják le, hanem mert nélküle – így tűnik föl a háborúban – elbukna a demokrácia. Kell-e mondani,
mi marad meg így a választási demokrácia rendszeréből? Ha a demokrácia
védelmében lesz egy pártból Leválthatatlan Párt, attól még ugyanúgy fog
viselkedni, mint az a párt, amely a demokráciát akarta leváltani. Nincs az a
megvesztegethetetlenül tiszta erkölcsű, igazságszerető és egyedül a közjót
szolgáló párt, amelyre ne lenne érvényes Lord Acton örökbecsű mondása,
mely szerint: kis hatalom – kis korrupció, nagy hatalom – nagy. (Korrupción
persze nemcsak a megvesztegetések és kenőpénzek széles körben elterjedt
gyakorlatát, hanem a politikai hatalom általános erkölcsi lezüllesztő hatását
is értve ezúttal.)
Van-e ebből a csapdahelyzetből szabadulás, ha nem remélhető, hogy
a középosztály széles rétegeinek radikális rendszerellenes hangoltsága és
új rendszerváltást („saját rendszert” követelő) populista szenvedélyessége
nem fog alábbhagyni? Aligha. Nem nehéz megjósolni, hogy a „két Magyarországként” politikai színre lépő két középosztály politikai háborúja még
ádázábbá fog válni a kirobbanó költségvetési és adóssági válság, a gazdasági
megszorítások és az átfogó államháztartási reform körülményei közepette.
Ez idő szerint – besöpörhető eurómilliárdok ide vagy oda – elképzelhetetlen egy olyan gazdaságpolitika és egyben (!) újraelosztás-politika, amely
a megingott helyzetű, leszakadástól szorongó, a modernizációs versenyfutástól amúgy is frusztrált, nagytőke- és elitellenes középosztály rendszerellenes
forradalmi hangulatát megtörhetné, meggyőzhetné arról, hogy a kormányzat
nem megsemmisítendő ellensége, hanem meggyőzendő vagy jobb belátásra

bírható tárgyalópartnere. Az esetleges engedményeket politikai meghátrálásként értelmeznék, ami csak olajat öntene a populizmus egyre nagyobb lánggal lobogó tüzére, s tovább szítaná az ellentábor harci kedvét: „Úgy látszik,
gyöngék, úgy látszik begyulladtak! Nincs már sok hátra a teljes győzelmig, az
ellenség feltétel nélküli kapitulációjáig!” Csak politikán kívüli erők képesek
megtörni a háború lendületét és önkorlátozásra késztetni a hadviselő feleket.
A civil társadalom szervezeteit és a nemzetközi és helyi üzleti világ szereplőit
emlegetik újabban ilyen erőkként.379 Egyelőre tart a politikai háború, fokozódik a hazug konstrukcióra épült magyar demokrácia válsága és egyszersmind
az interregnum és a populista hatalomátvétel veszélye is.

379 Képesek-e ezek az önmagukban vagy együttesen többé-kevésbé „politikai háborún
kívüli”, a „háborúban” nem érdekelt külső erők megállítani a háborút és tárgyalóasztalhoz
ültetni a „hadviselő feleket”? Erre a kérdésre próbáltam feleletet találni Treuga Dei című
rövid eszmefuttatásban nemrég (Szilágyi Ákos: Treuga Dei. Népszabadság, 2006. december
2. Hétvége, 5 p.), de a válasz hasonlóképp vigasztalanra sikeredett: külön-külön gyöngék, együttműködésüket pedig – lévén rendkívül heterogének – még elképzelni is nehéz.
Pusztán azon az alapon, hogy a háborúban nem vesznek részt és nem is érdekeltek, sőt
többé-kevésbé ellenérdekeltek, még aligha fognak és tudnak egységes erőként föllépni
a hadviselő politikai pártokkal szemben.
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HETEDIK FEJEZET      
Vox populi – vox Dei
Populizmus és közvetlen demokrácia
Előhang helyett

Hurkás: Oh, beh tiednek tartod már a népet!
Kleon: Mert szája ízét én tudom leginkább.
Hurkás: S úgy bánsz, miképp a rossz dajkák vele: Rágtodbul egy kicsit szájába téssz,
Saját poklodba háromannyi megy. (…)
Kleon: Nem a Tanácsban piszkolsz most, ne gondold! Jerünk a Néphez!
Hurkás: Ott az út, eredj!
Kleon: Ne tartson vissza semmi akadály.
Hej Démos, jer ki csak!
Hurkás: Jer, jer, apám!
Kleon: Galambom Démikém, jer csak ki, jer:
	Lásd, mint gyaláznak érted, kedvesem!
Démos: Ki lármáz? Mentek az ajtóm elől!
	Ledíboljátok a szent gallyamat.
	Ki bánt, jó Paphlagon?
Kleon: Ez, és az ifjú lovagok.
Démos: Miért?
Kleon: Amért szeretlek, kedvesed vagyok.
Démos: Te meg ki volnál?
Hurkás: Én: vágytársa ennek,
Mert rég szeretlek s jódat akarom (…)
Kleon: Tarts hát, oh Démos, most mindjár’ ülést,
Tudod hol és itélj: melyik közöttünk
Jobb szívű hozzád, aztán azt szeresd.”
Arisztophanész: A lovagok (Arany János fordítása)
Előadatott a 88-ik olümpiasz 4. évében, Kr. e. 424-ben

Vox populi – vox Dei

561

Az „istenadta nép”
A „nép” fogalmának modern pályafutása nem a populizmussal vette kezdetét, sőt legalábbis a mediatizált élmény- és látványpolitikán (a „posztpolitikán”) eluralkodó populizmus éppen e fogalom teljes politikai kiüresedését
és ideológiai pályafutásának lezárulását mutatja. A „nép” mint új szuverén
a polgárság által alkotott képzeleti közösség volt és a polgárság gazdasági
felemelkedésével jutott uralomra a politikában. A tiers état, vagyis a harmadik rend új – az egész ancien régime-et felforgató – politikai jelentést adott
a „nép” hagyományos vallási és rendies fogalmának (laiosz, populus Dei,
plebs, vulgus, nemtelenek, pórnép). Bármennyire igaz is, hogy a francia
forradalmat – az eredeti és elbitorolt szabadsághoz való visszatérés jegyében
– a régi római respublica tógáiban játszották el a forradalmárok, s ennyiben a forradalom „nép”-fogalmához a „populus Romanus”, vagyis a minden egyes teljes római polgárjoggal rendelkező személyt (civest) magában
foglaló „civitas” (polgárság) eszméje szolgálhatott mintául, azért a francia
forradalom citoyen „nép”-fogalma egészen másra vonatkozott, mást és más
célból képzeltek el és konstruáltak meg benne „nép”-ként, mint a római
respublicában.
A szuverén peuple az egymást embertársnak és testvérnek tekintő, s
ennyiben emberi és állampolgári jogaik tekintetében egyenlők és szabadok
– a társadalom minden tagjára, elvileg pedig minden emberre – kiterjesztett politikai közössége volt, s mint ilyen a – jogot és az emberi méltóságot
kiváltságként élvező, a politikát leszármazási alapon kisajátító – szakralizált
szuverénnel (az abszolút monarchával, a királlyal) állt szemben, és a származási arisztokrácia, a „népet” a politikából kizáró „rendi-nemesi nemzet”
tagadását jelentette. Végső soron ezen a társadalom minden egyes tagját
– leszármazásától, felekezeti hovatartozásától, vagyoni helyzetétől függetlenül – jogilag egyenlőnek tételező politikai közösségen alapult a modern
nemzet és a nemzeti szuverenitás fogalma is. Az isteni eredetű szuverenitás és az igazság a király oldaláról átkerült a nép oldalára. A király kívül
állt a természeten, így a néppel sem fűzte össze semmiféle természetes
kapcsolat. A nép azonban maga volt a természet. Így hát bár most a népre
szálltak a monarchikus hatalom isteni attribútamai (vox populi – vox Dei),
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az új istenség – a természet lett (vox populi – vox naturae), a szuverén
nép – „Nép őfelsége” – pedig az államot alkotó nemzet maga.380

tesítése” azonban nem jelentheti azt, hogy a nép szuverenitása is átszáll a nép képviselőire, mondjuk, a parlamentre vagy a kormányzatra. A parlamentáris demokrácia
képlete egyszerű: a nép uralkodik a politikában, a parlamenti pártok pedig
kormányoznak. Kissé ahhoz hasonlóan, mint amikor a király volt a szuverén uralkodó: Le Roi reigne, mais il ne gouverne pas. Ezért is nevezik a parlamenti képviselőket „népképviselőknek” vagy „népi küldötteknek”, „népi
megbízottaknak”, ezért merülhet föl minduntalan a megbízóik – vagyis
a nép – által történő „visszahívhatóságuk” követelménye és ezért írhatja felül
a szuverén nép közvetlen döntése – egy-egy népszavazással – a képviseleti demokrácia legfőbb döntéshozó szintjének, a választott parlamentnek,
a törvényhozásnak a döntéseit, bár maga nem alkothat törvényeket.
De míg a 18–19. század polgári szabadságküzdelmeiben a „nép” fogalma egy új nemzetfogalom – a honpolgárokból, citoyenekből álló nemzet – alapját vetette meg, amely a rendi-nemesi nemzet kirekesztőleges
politikai fogalmával és gyakorlatával állt szemben, addig az Európában
a huszadik század derekán (az elszegényedő észak-amerikai farmerek agrármozgalmaiban ennél is korábban) színre lépő populizmusok „nép”-fogalma
éppen a nemzet – a polgárnemzet, a politikai közösség, a szuverén nép –
poláris megosztására, kettéválasztására irányult. A populizmus a modern
polgárnemzet valamely származási vagy vagyoni alapon megkülönböztetett
részét mint nem-népet, nem-nemzetet (bűnös vagy parazita elitet, népidegen, osztályidegen, netán fajidegen betolakodókat, népellenséget, stb.)
rekesztette ki az egyenjogú polgárok politikai közösségéből, hogy polgári
jogaiban, gazdasági érvényesülésében, politikai és kulturális befolyásában
ezen az alapon korlátozhassa őt, a gazdasági és politikai versenyben elért
pozícióit versenyen kívüli állami erőszakkal törhesse meg, esetleg – a hatalomra jutott szélsőséges populizmus totalitárius diktatúráiban – vagyonától,
egyenjogúságától, polgári és emberi jogaitól, netán emberi mivoltától, sőt
akár életétől is megfoszthassa az így megbélyegzett, kriminalizált és gyakran
dezantropomorfizált társadalmi csoport tagjait.
A plebejus érzületnek mint a polgári méltóságtudat és társadalmi felhajtóerő egyik jellegzetes (gyakran radikális vagy forradalmi) összetevőjének
tehát vajmi kevés köze van a huszadik századi és mai politikai populizmus
tömegszenvedélyeket felkorbácsoló manipulációjához, bár már a népet Istenséggé avató, a „demokrácia politikai evangéliumát védelmező”,
a „tiszta demokráciát” hajszoló Francia Forradalom „demokratikus őrüle-

Népuralom és népképviselet
A „népuralom” eszméje, a politikából kirekesztett, az őt eredendően megillető emberi jogait és szabadságjogait visszavevő (vagy kivívó) „szuverén
nép” politikai fogalma a citoyen polgárság alkotása volt. A modern – országonként nagyon eltérő berendezkedésű, változatos képet mutató, az ancien régime uralmi elitcsoportjaival kötött kényszerű kompromisszumok és
a proletarizálódott szegények tömegeitől való félelem következtében többékevésbé erős cenzussal, például a vagyontalanok, a műveletlenek, a nők,
a színesek kirekesztésével korlátozott – választási demokrácia de facto és legtöbbször de jure is minden modern nemzetállamban a népfelség eszméjén
alapult.
A képviseleti demokráciában a népet (ma azt mondanánk inkább, hogy
a társadalmat vagy a politikai közösséget) a képviseletére szakosodott pártpolitikusok helyettesítik a hatalom gyakorlásában, mivel azt maga a nép
(a társadalom) számossága vagy tömegessége, szociális, kulturális differenciáltsága okán, továbbá kellő szabadidő és megfelelő technikai infrastruktúra,
szakmai kompetenciák hiányában mint a hatalomgyakorlás egyetemleges
alanya közvetlenül és folyamatosan nem lenne képes gyakorolni. A nép „helyet-

380 „Amikor Sièyes abbé az »empirikus» nép helyébe a nemzetet állította – írja Sajó András
már idézett könyvében –, csak más formát adott a rousseau-i népszuverenitásban rejlő alapvető hibának..” Ez az „alapvető hiba” – Sajó András meglátása szerint – abban rejlik, hogy
Rousseau a „hatalom totalitásától megszédülve”, hallani sem akart a hatalom „felszeleteléséről”, vagyis megosztásáról és elvetette a nép szuverenitásának minden átruházhatóságát,
minden képviseletet, vagyis csakis a nép monolit és abszolút hatalmának és csakis közvetlen
kinyilvánítását fogadta el, mivel azonban ez elérhetetlen volt, a közvetítések hiányát „egy
gondviselés küldötte férfiúval” oldotta meg: „A kiutat – írja Sajó – a legrosszabb dramaturgiai fogás kínálja: egy gondviselés küldötte férfiú nyilatkozza ki a törvényt. A népszuverenitás megvalósítója bárki lehet, akár egyetlen személy is. Aligha meglepő, hogy a
gondviselés küldötte törvényhozó férfiúra vonatkozó passzus – jövendölés? – Napóleon
kedvenc Rousseau-idézetéül szolgált.”) A népet ez a helyettesítés megfosztotta ugyan a
közvetlen befolyástól, de a népet helyettesítő-kiszorító nemzet absztrakciója 1789 és 1815
közt – és azóta is – nacionalista jelszóvá változott. A magukat a nemzet képviselőjének valló
személyek uralma éppoly despotikus, mint azon személyeké, akik senki mást sem képviselnek mint
magukat.” (Sajó András: Az önkorlátozó hatalom. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó – MTA
Állam és Jogtudományi Intézet, 1995. 82. p. – Kiemelés – Sz. Á.)
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te” is – mint Wieland írta – a plebejusnemesség kakisztokráciájába torkollott.381
A populista nem plebejus, csak imitálja, hogy az. A populizmus általában a – polgári társadalom eltérő tőkepozíciójú és egzisztenciális helyzetű, de egyaránt
középosztályi csoportjaira támaszkodó – többé-kevésbé eloligarchásodott uralmi
elit egyik klánjának (olykor az egész ellenelitnek) a támadásideológiája az
uralmi elit másik klánja ellen, ami vagy a hatalom nem-parlamentáris úton
történő (azonnali és/vagy puccsszerű) megszerzésére, vagy a megszerzett
hatalom leválthatatlanságának biztosítására irányul. A populista párt „népellenes” vagy „nemzetellenes összeesküvésként” leplezi le politikai riválisa
parlamentárisan szabályos hatalomra jutását és legitim kormányzását, és
– hasonlóképpen – „égbekiáltó igazságtalanságként”, az „újarisztokrácia önzéseként”, „a komprádor-burzsoázia lelkiismeretlenségeként”, „nemzetellenes merényletként” vetíti a társadalmi képzelet falára az általa megszólított
és képviselt középosztályi csoportok gazdasági és kulturális riválisainak – az
erősebb tőkepozíciójú középosztályi csoportoknak – sikeresebb, gyorsabb
térfoglalását a globalizálódott piacon.382

A „nép” eszméje valaha a nemzetek politikai és gazdasági egyesítésének
ideológiai keretét segített megteremteni és olyan intézményes formákban és
gyakorlatokban öltött testet, mint például az általános népoktatás, a kötelező
sorozáson alapuló néphadsereg vagy a népegészségügy. A populizmusban ezzel
szemben a „nép” az egységes politikai közösség – a nemzet – megosztásának, „gonosz, lelketlen, élősködő, idegen” elitre és „jó, jámbor, kifosztott,
elbutított, elnyomott” népre (általánosságban: gazdagokra és szegényekre,
idegenekre és mieinkre) való szétválasztásának varázsvesszeje, amellyel az
a középosztály és politikai-gazdasági oligarchia próbál vizet (forrásokat) fakasztani az állam sziklájából, amely tőkepozíciójának relatív vagy abszolút
gyöngesége miatt lemaradóban van a gazdasági (és politikai) versenyben;
valamely időszakban kevésbé fér hozzá az állami forrásokhoz; kevesli az
újraelosztásból hozzá háramló javakat, és gazdasági, műveltségi-kulturális,
kapcsolati tőkepozíciója viszonylagos gyöngeségét a politikai tőke ideológiailag legitimált teljes és végleges kisajátításával („még kér a nép”, „haldoklik
a nemzet”, „a nemzet ezt már tudja elviselni” stb.) ellensúlyozni.

381 Wieland demokrácia és forradalom-kritikájáról lásd: Reinhart Koselleck: A történetfilozófiai horizont megnyílása: Wieland, Kant. In: A demokrácia. Jószöveg Tankönyvek,
1999. 62-72. p. Wieland nézeteit ismertetve Koselleck idézi az „arisztokrácia” (vagyis: a
„legjobbak, legkiválóbbak uralma”) szó és a „kakisztosz/kakosz” (vagyis „rossz, ártalmas,
gyalázatos kártékony, alacsony v. szegényes származású”) jelző összevonásából képzett
szóval kakisztokráciaként jelölt ellenarisztokráciát (a vacak minőségûekből, a nemtelenekből, rosszakból, képességnélküliekből megképződött „új arisztokráciát”), illetve magát az
uralmi formát. Magyarul talán a vacakisztokrácia szóösszetétellel lehetne legjobban vis�szaadni. (I. m. 63. p.)
382 Félreértések elkerülése végett: az „elit” szó ebben az összefüggésben természetesen nem valamiféle szellemi kiválasztottságra, erkölcsi minőségre, vezetésre termettségre
vagy elhivatottságra vonatkozik, hanem egyszerűen a társadalmi struktúrában elfoglalt
helyet és helyzetet jelöli, mindközönségesen azt, hogy valaki szociális értelemben „fönt”,
nem pedig „lent” van („alulról” tekint föl a hatalmat gyakorlókra, az ő hatalmát képviselőkre, vagy „föntről” tekint le azokra, akik helyett és akikért – hagyjuk most idézőjel
nélkül ezeket a szóösszetételeket – a hatalmat gyakorolja), tehát: irányító, nem pedig irányított, döntéshozó, nem pedig a döntések engedelmes vagy lázongó érintettje, olykor
kedvezményezettje, olykor elszenvedője. Az elithez tartozást éppoly kevéssé írhatja felül
– a „néppel” fraternizálni, bratyizni, atyáskodni igyekvő populista politikusok által előszeretettel felidézett, gyakran habituálisan és intonációsan is színre vitt – ilyen-olyan „népi
származás”, „népből jöttség” – „vidéki fiú”, „munkásfiú”, „egyszerű emberek gyermeke
vagyok én” stb. stb. –, ahogy az államszocializmus vezetőinek sem írhatta felül „munkásszármazásuk”, PB- és KB-tagságukat, ilyen-olyan magas állami pozícióikat, privilegizált
társadalmi helyzetüket. Hiába szerepelt a hivatalos életrajzokban a PB- és KB-tagok foglalkozásaként jelen időben ilyesmi: „szerszámlakatos” „pék”, „nyomdász” stb. Igaz, már

Populizmus és közvetlen demokrácia
Nincsen modern tömegpárt, amely a mediatizált politika, a populáris látvány- és élménykultúra közegében képes lenne teljesen megtartóztatni
magát az olcsó populista retorikától, a választói nép megnyerésére vagy
megrettentésére bevetett populista fogásoktól, populista rohamokra válaszul adott populista ellenrohamoktól. (Ilyen populista fogás volt például
a „másfél millió román” beözönlésével való riogatás pár évvel ezelőtt a
kormányzó magyar szocialisták arzenáljában és hasonló fogás volt később
az „egymillió ázsiai” betelepítésével riogatás az ellenzék arzenáljában: ki
jön, mi jön, hol jön, miért jön, mikor jön, tényleg jön-e, mellékes, csupán
a pillanatnyi érzelmi hatás ereje számít, amit aztán a hatalmi-politikai pozíció-küzdelem aprópénzére lehet váltani.)
A populista fogások természetesen önmagukban is rontják a parlamenLenin megmondotta, hogy az államot egy szakácsnő is elvezetheti, ő maga azonban nem
szakács volt, hanem végzett jogász és jó tollú újságíró, szabadon lebegő értelmiségi, majd
hivatásos forradalmár, pártvezér, államférfi, akinek saját szakácsai voltak. Politikai környezetében pedig csak egyetlen komolyan vehető szakács akadt, az is grúz: Sztálin. Róla
mondogatta egykor kissé gondterhelten Lenin: „Nem rossz fiú ez mi grúzunk, csak egy
kicsit túlfűszerezi, amit készít.”
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táris demokrácia hatásfokát, beszűkítik az agyakat, gyöngítik a társadalom
ítélőképességét, a kormányzati döntések és következményeik szuverén
megfontolásának és mérlegelésének lehetőségét, következésképpen a társadalmi részvétel esélyét is, önmagukban azonban még nem tesznek egy
politikust vagy egy egész pártot populistává. Az igazi problémát nem a populista retorikai fordulatok és politikai fogások használata jelenti, hanem
a populizmus mint összefüggő eszmerendszer és a közvetett – hisz képviseleti! – demokráciát opponáló politikai program: a jogi és politikai közvetítések
bonyolult rendszerére, formális és racionális szétválasztásokra, procedurális
szabályokra épülő parlamentáris demokráciának olyan beállítása, mintha
a közvetítések csak arra szolgálnának, hogy kordont vonjanak (más metaforákkal: falat emeljenek, éket verjenek) nép és hatalom közé, leválasszák
a népet, vagyis a köztársaság egyetlen szuverénjét a politikáról és ezáltal
ellenőrizhetetlenné és kikezdhetetlenné tegyék az elit uralmát. A demokrácia legsajátabb közvetítéseinek ez a populista értelmezése egyszersmind
a világosan kijelöli a populista párt politikai teendiőt is. A feladat egy olyan
demokrácia megteremtése, amely a „felesleges”, „zavaró”, „csak az elitet
védő” közvetítések (jogi szabályok, parlamentarizmus, választási kampány,
hatalmi ágak szétválasztása, politikai procedúrák stb.) kikapcsolása vagy
legalábbis erőteljes visszaszorítása, s egy pártok fölötti (idővel aztán pártok
nélküli) uralom közvetlenségének megteremtése (a populista párt mindig
„több-mint-pártként” lép fel, a populista pártvezér pedig nem politikusnak tekinti magát – egynek a sok közül –, hanem több-mint-politikusnak).
A populizmus sajátosan elképzelt és gyakran meg is valósított „közvetlen
demokráciájában” aztán a nép közvetlen uralma gyakorlatilag a – magát
a néppel azonosító, s ennyiben szükségképpen leválthatatlan – populista párt és
pártvezér közvetlen uralmát jelenti.
A populizmus mint összefüggő világnézet, meghirdetett és megvalósított politikai program, politikai viselkedési mód, észjárás, stílus és modor
nem más, mint az uralmi elit valamelyik politikai pártjának nép-imitációja,
olyan hamisítvány, amely igazibbnak akar látszani (és kell látszania) az eredetinél. Ennek a látszatnak az „igazságfedezetét” az eredeti (vagy elképzelt)
népi mentalitás elemeinek átpolitizálásával, ideológiává sűrítésével, végletekig fokozásával, karikaturisztikus eltúlzásával, felhabosításával igyekeznek
képileg és retorikailag megteremteni. A populizmus a spontán népi elitellenesség (a politika mint „úri huncutság”) politikai hamisítványa, amely eredendő hamisságát csak a túlzással leplezheti. Ezért a populizmus – legalábbis

a politika esztétizálásának korszakától kezdődően – szükségképpen politikai
giccs is (bizonyos értelemben: giccspolitika és „a” politika giccse), melyet
a giccspolitikus bont ki, valósít meg szappanoperaszerűen a mediatizált tömegkultúra látvány- és élményterében – ez idő szerint leginkább a képernyőn. A mai populizmus nem más, mint a nézői tömeget a tömegkultúra
marketingeszközeivel az uralmi elit pillanatnyi politikai szükségletei szerint
fel- és áthangoló, érzelmileg és olykor gyakorlatilag is mozgósító népiségimitáció, pszeudoplebejusság, radikalizmushamisítvány, nemzeti giccs.
A populizmus a népi alulnézet (vagy kívül-nézet), a társadalom artikulálatlan vagy csak az előítéletes gerjedelmek, hőbörgések, irigykedések és gyűlölködések szintjéig artikulált világképének politikai imitációja. A populizmus
középpontjában a „népi politikus” imidzsének fölépítése áll, aki – különleges érzékenysége, kivételes becsületessége, karizmatikus elhivatottsága vagy
szociális szülőhelye folytán – az „egyszerű emberek” fejével gondolkodik,
a „nép szívével” érez, a „nemzet szájával” beszél: ami a nép szívén, az a
nemzet száján és Ő ez a száj, mely megalkuvást nem ismerve, vakmerőn
az elit képébe vágja a tiborci igazságot: „Fázunk és éhezünk, átlőve oldalunk és még csak szabadok se vagyunk! Hát meddig feszíthető még a húr?
Meddig fog tűrni még e jámbor, szelíd és becsapott nép?” Ezen a ponton
a populista szájpolitikus vádlón rámutat az elitre, számon kér és büntetéssel,
megtorlással fenyeget: hatalomra kerülése esetén azt ígéri, hogy leszámol
a korrupt, önző, hazug elittel, megtisztítja a politikát, eltakarítja a demokrácia
útjából a „nép ellenségeit”, börtönbe csukja a bűnösöket, a nép sanyagatóit,
a nemzet megrontóit.

A demokratikus közvetítések mint a hatalomüzem
hatékonyságának akadályai
A harmadik magyar köztársaság fennállásának 19. évében a rendszerváltás során kialakult parlamentáris demokratikus berendezkedést fenyegető
legnagyobb és akut veszélynek a populizmust – közelebbről: a „közvetett”
parlamentáris demokráciának „közvetlen” populista nem-demokráciával
való felváltását – látom. A politikai elit egészét érintő bizalom- és legitimációvesztésnek, a parlamentáris intézmények lejáratódásának, a mintha-új
rendszerből való általános kiábrándulásnak (ami persze csak a rendszerválasztáshoz fűzött illúziók, önáltató vagy félrevezető ígéretek szertefoszlásának lecsapódása a társadalmi érzület szintjén), az elképesztő mértékű
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korrupciónak, az alsó középosztály további elszegényedésével és széles
középosztályi csoportok deklasszálódásával fenyegető gazdasági válságnak
a körülményei között mind világosabban körvonalazódik Magyarországon
egy populista fordulat fenyegetése.
De nincs-e igazság a társadalomtól elszakadt elit kritikájában? Már hogy
ne lenne igazság! „A közember a demokrácia (és saját) megcsúfolásának
tartja, hogy nem »a nép», hanem »egy elit« kormányoz, mint ahogy a demokrácia fejére hullanak vissza mindazok a hibák vagy bűnök, amelyeket az
éppen hivatalban lévő kormányzat emberei elkövetnek – írja Kende Péter.
– Az ilyen és ehhez hasonló elégedetlenségekből építkeznek az úgynevezett
populista pártok.”383 És nincs-e igazság abban, hogy a parlamentáris demokrácia rendszere – éspedig nem utolsósorban éppen az elit, az úgynevezett
„politikai osztály” hibái és bűnei miatt – Magyarországon rosszul működik? Hogy a rendszerváltás sok tekintetben hazug konstrukcióra épült?
Hogy széles társadalmi rétegek számára semmit nem jelent? Már hogy
ne lenne igazság! S az is igaz, hogy amennyiben e sommás állításokban
szemernyi igazság van, akkor ebből a szemernyi igazságból súlyos politikai
következések adódnak, amelyeket vagy levon a politikai osztály, különösképpen pártosodott részei – egyfelől, akik a hatalmat gyakorolják, másfelől akik opponálják azt –, vagy pedig más típusú rendszer fogja felváltani
a liberális képviseleti demokrácia jelenlegi parlamentáris berendezkedését:
a demokratikus közvetítések kiiktatására épülő populista „közvetlen demokrácia” rendszere. Hogy ez konkrétan milyen formában fog megvalósulni, meddig megy el a populista vezér – természetesen a „nép nevében” és
a népet hatalmától megfosztó „élősködő elittel” szemben – az uralom közvetlen gyakorlásában, vagyis a parlamentáris közvetítések kiiktatásában, az
elkülönült hatalmi ágak újraegyesítésében, hogy a „közvetlen vagy népi demokrácia” a delegatív hatalom jellegét ölti-e és egyfajta mérsékelten paternalista elnöki köztársaság megteremtésében teljesül-e ki avagy valamilyen
vezérelvű, korporatív pártállamban, azt ma még nem lehet megmondani,
de hogy magyar demokrácia mindinkább e felé tart, abban szinte általános
az egyetértés a pártos és pártatlan politikai elemzők között, csak az egyik
tábor ezt az összeurópai trendnek megfelelő – elkerülhetetlennek vagy

egyenesen kívánatosnak vélt – prezidencializálódás címszava384 alatt tárgyalja,
vagy a politikai rendszer-válság megoldásaként ünnepli, a másik oldal pedig
a demokrácia elközelgő hôhalálát vizionálja és gyászolja benne.

383 In: Kende Péter: Mitől sebezhető a parlamentáris demokrácia? In: Uő: Még egyszer a párizsi toronyból – Kortörténeti és politikaelméleti esszék 1973–2003. Új Mandátum Könyvkiadó,
Budapest, 2003. 245. p.

384 Lásd erről bővebben a már idézett Túlterhelt demokrácia című tanulmánykötetben
Körösényi András, Lengyel László, Stumpf István, Tölgyessy Péter, Gombár Csaba írásait. A politikai prezidencializálódás politikatudományban újabban meghonosodott fogalmát
Körösényi András alkalmazza a magyar viszonyokra. Lásd még a tárgykörben született
legfontosabb tanulmányokból összeállított válogatást: The Presidentialization of Politics:
A Comparative Study of Modern Democracies. Szerk. Thomas Poguntke – Paul Webb), Oxford University Press, 2005. Érdemes itt még Tölgyessy Péternek az idézett tanulmánykötetnek is címet adó Túlterhelt demokrácia című tanulmányára utalni, amelyben a jelenlegi
formájában fenntarthatatlannak tetsző és – politikailag minden oldalról és minden módon aláásott, a hideg polgárháború feltételei között, kétharmados parlamenti konszenzus
akut hiányában – parlamentáris úton reparálhatatlan, egyre instabilabb magyar demokrácia jövőjét is latra téve, arra a következtetésre jut, hogy amíg a „konszenzusos” vagy „megegyezéses demokrácia” megteremtésére vajmi csekély az esély, egy „vezérdemokrácia”
létrejövésének valószínűsége annál nagyobb: „Magyarországon a korai tömegdemokráciák csaknem minden baja kortünetként jelentkezett. A választói várakozások nagyban
túlterhelik a demokráciát, miközben a parlamentarizmusnak mind kisebb a tekintélye
az emberek előtt. Az üzleti érdekek által is befolyásolt közvélemény nem igazán képes
lehetőségeinek pontos számbavételére. A tények megítélése egyre inkább a saját tábor
nézőpontjából történik. A közéleti tömbök viadalában haldoklik az igazság, az értelmes
közbeszéd lehetősége. A pártok népszerű ígéreteikkel, az emberek vágyainak gerjesztésével keresztbe fekszenek a józan gazdaság- és társadalompolitika előtt. Megjelent már
a minden gondra megoldást ígérő politikai vezér is.” (i.m. 137 p.) A konszenzusos megoldások alkotmányos intézményesítése – a megegyezéses demokrácia – esélytelenségének fő okát azonban Tölgyessy – és alighanem joggal – nem az államférfiúi bölcsesség
fogyatkozásaiban, vagy a hübriszben látja, amely a hatalom emberére leselkedő legnagyobb veszély, hanem abban, hogy a társadalom nagy érdekcsoportjai között mind ez
idáig nem tudott létrejönni egyetértés „a késő kádári szerkezetek” elkerülhetetlen, és
a középrétegek egzisztenciájába vágó lebontásának módját és árát illetően. Abban, hogy
üljön el a csatazaj, legyen vége az önsorsrontó politikai háborúnak, „legyen béke, béke
már”, legyen végre „konszenzuális kormányzás” Magyarországon, szinte össztársadalmi
igény mutatkozik, ám „a késő kádári szerkezetek” súlyos érdeksérelmekkel járó, ám elkerülhetetlen átalakításához nem lehet megnyerni „a nagy társadalmi csoportok széles körű
egyetértését”. (i.m. 137) Nehéz persze megmondani, mi volt előbb: a tyúk vagy a tojás?
Tehát a késő kádárkori etatista szerkezetekhez kötődő, kibékíthetetlen társadalmi érdekellentétek voltak-e előbb és a politikai-hatalmi háború csak ennek következménye volt,
avagy a „zsákmányszerzésre”, az újraelosztó állam forrásainak birtokba vételére, a hatalom minden áron való megszerzésére/megtartására orientálódó politikai osztály meghasonlása és háborúja volt előbb, és összehangolt fellépésének elmaradása hozta felszínre és
élezte ki politikailag a társadalom nagy érdekcsoportjai közötti ellentéteket, ahelyett, hogy
– a konszenzussal való példamutatással és a hosszú távú érdekfelismerés és érdekbelátás
alapján – kölcsönös és együttes önkorlátozásra tettek volna kísérletet az egész társadalom
hosszú távú érdeke, ha tetszik, a konszenzuálisan képviselt nemzeti érdek alapján.
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Ha félretesszük is a kérdést, hogy egyáltalán mit jelenthet a „közvetlen
demokrácia” fogalma, milyen elképzelései léteztek és hol, miként, mennyiben valósult meg idáig, egyvalamit leszögezhetünk: a közvetlen demokrácia
nem a képviseleti demokrácia tagadását jelenti, nem valamilyen közvetítések nélküli közvetlenség, egybeesés és tagolatlan egység boldog „természeti állapotát”, ami – ha koronként egy-egy társadalomban megvalósult
–– ténylegesen mindig a káosz vagy a zsarnoki uralom közvetlenségével volt
azonos.385 A közvetlen demokrácia – eredeti, nem-populista értelme szerint

– egyáltalán nem a közvetítések kikapcsolását, hanem a képviseleti demokráciánál ezerszerte finomabb és bonyolultabb közvetítések megteremtését
jelenti, amelyek lehetővé teszik, hogy a politikai közösség erre igényt formáló tagjai maguk vegyenek részt ügyeik intézésében, a politikai döntéshozatalban és felelősségvállalásban. Ez a rendszer azonban nem jöhet létre előbb,
mint maguk az egyének, akik tömegesen igényt formálnak a közvetlen politikai részvételre, s erre módjuk is van, mert kellő szabad idővel, megfelelő
ismeretekkel és jártasságokkal rendelkeznek ahhoz, hogy bekapcsolódjanak
a közvetlen döntéshozatalba és részt vegyenek a kormányzásban, helyesebben szólva, ez esetben inkább önkormányzásban.
A közvetlen demokrácia tehát még annál is kevésbé vezethető be, mint
a képviseleti demokrácia, főképp pedig nem léptethető (és nem léptetendő) a közvetett helyére. De ami mindennél fontosabb: nem jelentheti a
képviseleti demokrácia közvetítéseinek felszámolását azon az alapon, hogy
azok nem egyebek, mint a népet a hatalomtól elválasztó, a bűnös és önző
elitet védelmező, teljesen felesleges falak, kordonok, akadályok. A demokratikus közvetítések felszámolása, amennyiben sor kerül erre, nem a népet,
hanem a populista pártot és a populista politikust a hatalomtól elválasztó
akadályok felszámolását jelenti, mindjárt a legelsőn, a demokratikus választásokon kezdve. A populizmus „közvetlen demokráciája” nem túllépést
jelent a képviseleti demokrácián, nem a demokrácia kiteljesedését, elmélyülését, magasabb fokát képviseli, hanem regressziót, visszaesést a „rossz”,
a „közvetett” demokrácia – jelen formájában: a mediatizált tömegdemokrácia – elért szintjéről a közvetlen személyi uralom autoritárius-totalitárius
formáihoz.
A populizmus mindenféle politikai közvetítéssel – mindenféle közvetítő
mechanizmussal, formával, szabállyal, törvénnyel, procedúrával – szemben
gyanakvó és türelmetlen. Minden közvetítést megvet, felesleges időhúzásnak, értelmetlen kitérőnek, ködösítésnek tart, amely csak arra jó, hogy
a népet távol tartsa a hatalomtól és a közügyektől, miközben az elit elsáncolhatja magát a parlamentalizmus bástyái mögött és élheti világát, büntetlenül

385 Elég talán itt a „Líbiai Szocialista Nép Szeptember 1-jei Nagy Forradalma Vezérének”,
Moammer Al-Kadhafinak Zöld Könyv című politikai megváltás-tanából néhány részletet idézni, melyekben Kadhafi a képviseleti demokrácia legsajátabb közvetítéseit – mindenekelőtt
magát a képviseleti elvet, amelyen a parlament alapul, aztán a pártokat, de még a népszavazás
intézményét is – mint megtévesztést és népellenes diktatúrát leplezi le: „A parlament a nép
álképviselete, a parlamentáris kormányzatok pedig, a demokrácia problémájára adott félrevezető
megoldások. A parlament eredetileg abból a célból lett megalkotva, hogy a népet képviselje,
azonban már ez az alapvetés is antidemokratikus, mivel a demokrácia néphatalmat jelent, nem
a nép helyett képviselők hatalmát. A parlament puszta léte a nép hatalomból való kiszorítását
jelenti; pedig igazi demokrácia kizárólag magának a népnek a részvételével lehetséges, nem
pedig a nép képviselőinek tevékenysége folytán. A parlamentek törvényes gátként magasodnak
a nép és a hatalom gyakorlói között, kiszorítva a tömegeket a hatalomból, a nép nevében bitorolva
a szuverenitást. A népek számára csupán a demokrácia hamis külsőségei maradtak meg, melyek abban nyilvánulnak meg, hogy hosszú sorokban állva az emberek szavazócéduláikat
a kijelölt urnákba dobják.” Mivel pedig „a parlamentek a népet szuverenitásától megfosztották,
s a maguk számára sajátították ki, ennélfogva a népeknek joguk van arra, hogy népi forradalommal harcolva megsemmisítsenek minden olyan eszközt, mely bitorolja az igazi demokráciát és a szuverenitást, kisajátítva a néphatalmat. Joguk van továbbá arra, hogy kinyilvánítsák az új vezérelvet, hogy
»Nincs képviselet a nép helyett!«.” Mit állít ezzel szembe a Zöld Könyv szerzője? Természetesen
a közvetlen demokráciát, amelyet egy nagyszerű és egyszerű új kormányzati eszköz működtet – maga a nép. A megoldás a következő: „Ez az új kormányzati eszköz nem egy párt, egy
osztály, egy szekta vagy egy törzs, hanem egy olyan kormányzati eszköz, ami nem »képviseli«
a népet, nem a »nép nevében beszél«, hanem a nép maga.” Egyetlen apró gond van ezzel az
„új kormányzati eszközzel”, hogy mint minden más esetben is, „a nép maga” nem más, mint
maga a diktátor, aki persze nem lehet diktátor, hiszen nem képviseli a népet, hanem „maga
a nép”. Hogy aztán ez a közvetlen azonossága népnek és népvezérnek misztikus úton jön-e
létre avagy a hatalom metafizikája folytán, mellékes. A közvetítések felszámolása mindenesetre sohasem a közvetlen népuralom megvalósulásához, hanem a közvetítéseket felszámoló önkényuralomhoz vezet:„nem csoda, hogy a népszuverenitás máig vonzó eszme a politikusok
számára; ha nyer a politikus, ha megszerzi a népszuverenitás képviseletét, totális hatalomra
tesz szert.” (Sajó András: i.m. 83 p.) Megjegyzem: a Zöld Könyv, mely még az 1960-as évek
végén kezdte a líbiai nagykövetségek közvetítésével bejárni a világot, egyáltalán nem veszítette el aktualitását, és nemcsak az umma-központú iszlám világban, hiszen Magyarországon
például évek óta működik egy Közvetlen Demokrácia Fórum (KDF) nevű egyesület, amely
a Zöld Könyv tanulmányozásával foglalkozik, azzal a feltett szándékkal, hogy megnézze, mit
és hogyan lehetne átültetni a magyar jogrendszerbe Kadhafi tanaiból. Az egyesület elnöke,

Dorogi Zsolt ezenkívül a „nem megfelelő hazai pártképviseleti rendszerrel” szemben két pozitív példára hivatkozik: a népszavazásnak nagy teret adó svájci jogrendszerre és „a venezuelai
politikai változások nyomán előállt új társadalmi berendezkedésre”. Dorogi Zsolt szerint „az
Európai Unió a további bővülés nyomán egy olyan heterogén szervezet lesz, amit másképp
nem lehet majd irányítani, csak a Zöld Könyvben megfogalmazottak szerint”. Ebben az értelemben Magyarország mindenesetre jó úton van a Zöld Könyv Európája felé.
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folytathatja sötét üzelmeit. A populizmus a közvetítéseket – a demokratikus megkülönböztetéseket és elválasztásokat, a jogot és a törvényt, a parlamentarizmust és az igazságszolgáltatás menetét, a választási ciklus rendjét
– folyton a nép félrevezetéseként, az „igazság győzelmének” elodázásaként
„újarisztokrata huncutságként”, jogi csűrés-csavarásként, egyszóval megtévesztésként és csalásként leplezi le, a „közvetlen demokráciát” pedig a nép
(valójában a populista vezér) vagy a népi igazság győzelmének (valójában a
populista párt azonnali hatalomszerzésének) útjában álló mindenféle törvényi korlát és jogi akadály lebontásával, mindenféle demokratikus elválasztás
megszüntetésével, mindenféle szabály és norma által kijelölt határ átlépésével képzeli el és kezdi is megvalósítani (olykor a szó szoros értelmében,
mint a Fidesz parlamenti frakciója, amikor nekilátott a Parlament előtti
téren rendőrség által felállított kordon lebontásának).
Ámde hogyan lehetne demokratikus az az uralom, amelynek közvetlensége a parlamentarizmus, a jogállam formális közvetítéseinek, a hatalmi ágak
osztottságának, a politikai tér plurális tagoltságának, a képviseleti demokrácia
procedurális szabályainak semmibevételét, a formális jog uralmának végét
és az átmoralizált jog és politika – közelebbről: a „forradalmi” vagy „népi
lelkiismeretre”, „népi igazságérzetre” alapozott vagy az Általános Érdeket,
a Jót, az Igazságot közvetlenül megtestesítő küldetéses politikai vezér által
kategorikusan megfogalmazott „valláserkölcsi imperatívusz” – önkényuralmának megvalósulását ígéri?
A közvetítések – a jogi, politikai, kulturális, gazdasági formák és normák,
technikák és eszközök, a politikai térben és időben lejátszódó folyamatokat határok közé szorító és artikuláló, minden játékosra nézve egyformán
kötelező, az alkotmányban rögzített és a szuverén politikai közösség által
szentesített játékszabályok – a populizmus értelmezésében csupán a Nyilvánvaló Igazság azonnali és teljes érvényre jutását, a Népakarat győzelmét
hátráltató és a nép közvetlen uralmát megakadályozó béklyók és korlátok.
Csak arra valók, hogy meghosszabbítsák a „hazugság uralmát”, elodázzák
a „Harag Napjának” elközelgését. Az antiparlamentáris populizmus logikája
e tekintetben nagyjából úgy működik, mint a futball-lelátók népének logikája: „A vak is látja, hogy a bíró csalt, ami egy becsületes játékban tűrhetetlen. Nincs mit csodálkozni tehát azon, ha a felháborodott nézők meg sem
várva a mérkőzés végét, betódulnak a pályára, és félresöpörve mindenféle
írott és íratlan szabályt saját kezükbe veszik a dolgok intézését: először is
a nyilvánvaló (számukra legalábbis nyilvánvaló) törvényszegésért felelős-

ségre vonják és ezzel egyidejűleg meg is büntetik (jól elagyabugyálják vagy
megfutamítják) a „csaló bírót” és elégtételt szolgáltatnak a „csalás áldozatának” – saját csapatuknak (vállukra emelve a fiúkat, „akkor is ti nyertetek!”
harci kiáltással diadalmasan körbenyargalják velük a pályát vagy vastapssal
kísérik őket az öltözőbe). Ha egyszer nyilvánvaló, hogy a bíró csalt (márpedig ha ez nem nyilvánvaló valakinek, akkor vagy hülye, vagy maga is
a „csaló bíró” szekértolója, ne adj’ isten az ellenfél csapatának szurkol, és
akkor népszerűen is eléje tárják a nyilvánvaló igazságot, azaz a bíróval együtt
ő is megkapja a magáét), vagyis hogy ha a szurkolók úgy ítélik meg, hogy
a bíró megszegte a szabályokat, hülye a bíró vagy részrehajló (sajátos módon
a bíró csak akkor csal, ha ítéletei a szurkolók saját csapatát érinti hátrányosan, ha az ellenfél csapatát, akkor természetesen a bírónak igaza van), igazságösztönük azonnali tettekre sarkallja őket, hisz még sem nézhetik ölbe
tett kézzel a csaló bíró ténykedéseit, nem várhatják meg, amíg majd annak
rendje és módja szerint a klub vezetése megóvja a meccset (ráadásul nem
óvja meg, mert „beszari”, mert „korrupt”) és a ki tudja meddig elhúzódó
procedúra eredményeként kimondják a verdiktet, ami akár a „csaló bíró”
felmentését is jelentheti. Azt már nem! Akkor már inkább „mi magunk”,
a nép szerezzen érvényt az igazságnak: Legyen igazság, mégha belepusztul
is a bíró! Győzzön az igazság, de itt és most, a szemünk láttára győzzön,
még ha ennek érdekében netán át is kell lépnie a „népnek” a lelátót a futballpályától elválasztó kordont!”
A közvetítések tagadása – legyenek ezek a jog, a kultúra, a gazdaság,
vagy a művészi forma vagy a személyes kapcsolatok közvetítései – minden
praxisban türelmetlenségről árulkodik. Abból az érzésből fakad, hogy a közvetítések akadályozzák a cél elérését, a cselekvés hatékonyságát, az igazság
győzelmét, az üdvösség elérését. Mintha a lépcsôsort úgy fognánk fel mint
az ötödik emeletre feljutás legfôbb akadályát. Vannak időszakok, amikor
egész közösségeket kerít hatalmába és társadalmi hisztéria jellegét ölti ez
a türelmetlenség – a világ végét és az Ezeréves Birodalom eljövetelét várósürgető vallási és a fennálló uralmi rend vagy politikai kurzus bukását és
a Nép Megmentőjének eljövetelét váró-sürgető politikai türelmetlenség –,
s amikor egyetlen extatikus ugrással – mindig a létező világ, a létező rend,
az érvényes szabályok, intézményes közvetítők és közvetítések átugrásával – próbálnak a hőn áhított célnál teremni, ami a gyakorlatban a közvetítések lerombolásának felel meg, az így előállt közvetlenség pedig a káosz
és az önkény közvetlenségének.
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A populizmus politikai, jogi és piaci közvetítésekkel szembeni gyanakvása és dühe is mindenekelőtt türelmetlenségből fakad: annak a politikai
pártnak és a társadalmi bázisát képező középrétegeknek a türelmetlenségéből, amelynek tagjai nem hiszik, hogy az érvényes játékszabályok betartásával valaha is utolérhetik előnyösebb tőkepozíciókból startolt, esetleg
ügyesebb, szemfülesebb, tehetségesebb versenytársaikat, vagy sokallják az
ehhez szükséges időt, nehezményezik, hogy ezért nekik is tenniük kellene
valamit, hogy nem puszta létezésük, vagyis nemzeti vagy szociális leszármazásuk, netán ilyen-olyan morális minőségük és elhivatottságuk okán és
jogán, tehát evidens módon jár nekik stallum, hitel, megrendelés, előnyösebb állami és piaci pozíció. Meg vannak győződve róla, hogy a játékszabályok eleve úgy vannak megalkotva, hogy ők soha ne győzhessenek. Tehát
maga a játék – csalás. Ergo: csak akkor győzhetnek, ha új játékot találnak ki,
ha az érvényes játékszabályokat semmibe veszik, ha saját játékszabályokat
alkotnak és kényszerítenek rá mindenkire, olyanokat, amelyek mindig az
ő győzelmüket garantálják.
A populizmus mindig „rendkívüli állapotként”, az idők végezeteként,
huszonnegyedik óraként, szakadék széleként, elközelgő katasztrófaként
dramatizálja az aktuális politikai helyzetet (és ha ez a politikai helyzet valóban bizonytalan és a dramatizálás sikeresnek bizonyul, akkor el is éri,
hogy a politikai közösség a szakadék szélére sodródjon). „Nincs idő, az
idő elfogyott. Nyakunkon a kés.” A népnek nincs ideje megvárni, amíg az
igazságszolgáltatás malmai megőrölnek egy-egy peres ügyet; amíg a politikai
választási ciklus letelik; amíg a bíróság hosszadalmas jogi csűrés-csavarással
kideríti, ami napnál világosabban áll mindenki előtt, akinek van szeme a látásra: ki és mivel vétett a közérdek ellen, ki és mivel károsította meg a közvagyont, ki és mivel ártott a köznek, az országnak, ki és hogyan szolgáltatta
ki a népet, árulta el a hazát, ki a nép és a nemzet ellensége? Mindez a populista
és a populista hangoltságú tömeg számára egy percig sem lehet kérdéses.
A bűnösök eleve adottak, csak rájuk kell mutatni, és ki kell szabni rájuk
a jól megérdemelt büntetést.
Ebben a helyzetben azonnal cselekedni kell, különben: „elveszünk egy
szálig”. A rendkívüli helyzetben a cselekvés is csak rendkívüli lehet, amely
természetesen rendkívüli embereket követel. Ám szerencsére ilyen emberek
vannak: maguk a populisták azok. A rendkívüli, azaz a rendet, a szabályokat
megtörő, a határokat semmibe vevő politikai cselekvés abból nyeri legitimációját, amit a szabálytörő maga állít, hirdet ki és – bizonyos értelemben –

vezet be (jóllehet ehhez nincsen joga, lévén nem ő a szuverén), hogy ugyanis
rendkívüli állapot van. „Szükség törvényt bont.” Ilyenkor nem lehet szabályokon lovagolni, ostobaság a törvény betűjéhez, mindenféle formalitáshoz
ragaszkodni: élet és halál a tét, a végpusztulástól kell megmenteni népet
és nemzetet. Nem lehet tovább araszolni az úton, mintha mi sem történt
volna. Az utat maximálisan le kell rövidíteni. És az út maximális lerövidítése: az ugrás. A populizmus – ugrás a politikában. De ez az ugrás nem az
elképzelt igazság túlpartjára vezet, hanem a szakadékba. A szakadék ugyanis
nem megelőzi az ugrást (ebben a formában a szakadék csupán populisták
fejében és szavaiban létezik, mint rémlátomás a jelenről), hanem követi:
maga az ugrás szakítja szét a politikai közösséget, szakítja ketté az államot.
A szabályok megtörése, a közvetítések lerombolása ez esetben azonban
már nem szabálytörést, antidemokratikus politikai lépéseket, hanem forradalmi háborút jelent („hideg polgárháborút”, „új rendszerváltást”, miegyebet) a hatalmat gyakorló elitcsoport ellen, akiket a demokrácia formális szabályai – természetesen bizonyos határokig között – védenek (például nem
engedik meg, hogy „illegitimnek” tekintsék és erőszakkal megbuktassák azt
a kormányt, amely legitimitását a parlamenti demokrácia szabályai szerint
a szabadon megválasztott parlament többségétől kapja). Ha a szabályok –
sugallja a populizmus a népnek – a hazug, csaló, korrupt elitet, a gazdagokat,
az idegeneket, a multikat védik, „minket” – igazmondó, becsületes, egyenes
úton járó, tiszta kezű hazánkfiait – pedig nem védenek, sőt kiszolgáltatottá
tesznek, akkor az ilyen szabályokból, köszönjük szépen, nem kérünk. Ha az
ilyen szabályokat nevezik „jogállamnak”, „demokráciának”, „parlamentarizmusnak”, akkor ilyen jogállam, ilyen parlamentarizmus, ilyen demokrácia
nekünk nem kell, akkor ez nekünk nem jogállam és nem parlamentáris
demokrácia, hanem hazugság és önkényuralom, amit fel kell váltanunk
a „mi” jogállamunkkal, a „mi” demokráciánkkal, a „mi” parlamentünkkel,
ahol csak „nekünk” lesz jogunk és maradásunk.

Népszavazás és populizmus
A populizmus előretörésének Magyarországon sokáig az utcai politizálás, a
parlamentarizmust az utcáról opponáló populista párt utcai akcionizmusa és
egyfajta második hatalom, hálózati hatalom szervezeti kiépítése voltak a legjellemzőbb tünetei. A képviseleti demokráciának a gyülekezési és szólásszabadságra
hivatkozó utcai opponálása, a szervezett utcai tüntetéseknek és gyűlésezé-
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seknek mint a közvetlen demokrácia eleven intézményeinek, az alkalmi és mozgalmilag toborozott tömegeknek mint az igazságáért felkelt népnek a populista
szembeállítása az elitárius és élettelen parlamenttel és annak néptől-nemzettől
elszakadt, az eseményeket sápadtan figyelő választott képviselőivel kétségkívül
2006 őszének utcai eseményeiben kulminált. Ekkor jutott el a populista párt
a demokratikusan megválasztott és törvényes kormány elleni puccskísérlet
határára, de bármilyen közel jutott is e határ átlépéséhez, végül is – a felfordulást elutasító magyar társadalom többségének egyetértése és külső nemzetközi
támogatás teljes hiányában – nem lépte át azt. Mihelyt azonban a populista
„közvetlen demokráciának” ez az utcáról történő bevezetési kísérlete kudarcot vallott, szinte azonnal új kísérlet vette kezdetét: a parlamenti többségen
nyugvó kormány népszavazás útján történő megbuktatásának kísérlete.
A népszavazás intézménye parlamentáris demokráciában a parlamenti
többség hatalmát (törvényhozó hatalmát is) korlátozó legfontosabb intézményes fékek egyike. A másik fék a köztársasági elnöki intézmény.386 Ez is,
az is a tiszta parlamentáris rendszerbe illeszkedő, azzal nem szembeállítható
intézmény, amely – az alkotmányt és az alkotmányon alapuló parlamentáris
rendszert kodifikáló alapító atyák kinyilvánított szándéka szerint is – a parlamentáris rendszer működésének hatékonyságát hivatott fokozni azáltal, hogy
a rendszerbe épített fékekkel és gátakkal ellensúlyt hoz létre a parlamenti
többség és a kormányzat esetleges túlsúlyával, szemben, megnehezíti „elszabadulását”, korlátozza döntési szabadságát, túlhatalmát. E fékek és ellensúlyok
hiányában a parlamenti többség és a kormányzat hibái, esetleges visszaélései,
rossz vagy önkényes döntései nem vagy sokkal nehezebben lennének korrigálhatók, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy zárt uralmi rendszer jön létre,
erős autoritárius tendenciákkal és a demokratikus rend bomlásnak indul.
A népszavazás intézménye mint a népszuverenitás – a nép szavának
és akaratának – közvetlen kinyilvánítását biztosító intézmény önmagában
nem elégséges, sőt nem is szükséges előfeltétele annak, hogy egy alkotmányosan is a népszuverenitásra épülő rendszer demokratikus legyen,
egyáltalán nem biztos, hogy a közvetett – képviseleti úton megvalósuló –
népszuverenitás kevésbé demokratikus mint a népszuverenitás közvetlen
– tehát például népszavazás útján – való kifejezése és érvényre juttatása.
A nép szuverenitása ugyanis először is nem garantálja a nép komptenciáját
is, azt, hogy a nép minden kérdésben kellő hozzáértéssel képes dönteni,

még ha ebbe beleértjük is a nép abszolút politikai komptenciáját, azaz tőle
elvitathatatlan illetékességét minden olyan sterilen szakmainak minősített kérdésben, amely az egész társadalmat közvetlenül egzisztenciájában
érinti. Másodszor, és talán ez a fontosabb: a népszavazás a népszuverenitás
közvetlen kifejezésre juttatása helyett igen gyakran szűk politikai csoportok, érdekszervezetek korporatív érdekeinek diktátumszerű elfogadtatására szolgál és még gyakrabban a közvetett képviseleti formák aláásására,
a demokratikus uralmi rend destabilizálására, a destabilizálás pedig a pártok és politikai oldalak között folyó ádáz hatalmi harc „végső megoldására”, a hatalmon lévő rivális (párt/pártok és kormány) megdöntésére és
egy antiparlamentáris hatalmi fordulat végrehajtására szolgál: „most már
jusson végre szóhoz a nép is! kormányozzon a nép! kormányozzanak
a nép szavának hű meghallói!”.
Nem a népszavazás intézményi megléte és intézményes működésének
folyamatossága (vagyis a néphez mint végső ítélethozóhoz fordulás, amely
történhet kormányzati, államfői és úgynevezett népi kezdeményezés formájában) szavatolja a demokráciát, hanem a demokrácia megléte – nem formális megléte, hanem egy egész társadalom demokratikus működési módja,
demokratikus kultúrája – szavatolja azt, hogy a népszavazás a demokrácia
elmélyítésének, megerősítésének, az elszabadulásra hajlamos végrehajtó
hatalom társadalmi kontrolljának, ne pedig a destabilizálásának az eszköze
legyen. Sajó András már 1995-ben figyelmeztetett rá: „Az bizonyos, hogy
a magyar alkotmányban (is) a népszavazási tárgyak megszorítása szükséges,
nehogy destabilizálóvá váljon.”387 Sajó ezzel kapcsolatban rámutat a magyar
alkotmány megfogalmazásainak azokra a pontjaira, amelyek – az általa példaként felhozott német Alaptörvénytől eltérően – egész sor súlyos veszélyt
rejtenek magukban: mindenekelőtt arra, hogy míg a német alkotmányban
„az államhatalmat a nép választások útján és a törvényhozó, végrehajtó és igazságszolgáltatási szervek útján gyakorolja”, addig a magyar alkotmányban „még
mindig választott képviselői útján, valamint közvetlenül”, ami azt a látszatot
kelti, hogy „a képviseleti országgyűlés a népszuverenitást testesíti meg”.388
Ezen az alapon – mint azt tapasztalhatjuk – nehéz egyensúlyt teremteni
a hatalmi ágak között. Különösen a politikai osztály meghasonlásának és
permanens hideg polgárháborújának a közegében válhat ez végzetessé,
387

386 Lásd ehhez: Kende Péter: Bevált-e a demokrácia Magyarországon? I. m. 248 p.

Sajó András: i.m. 101 p.

388 I.m. 96 p.
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hiszen a harcoló felek a hatalmi ágakat is igyekeznek megkaparintani – „elfoglalni”, „megszállni”, „hídfőállásokat” kiépíteni bennük –, hogy így blokkolják a kormányzást vagy revolverezzék az ellenzéket, innen indíthassanak
akciókat egymás ellen, innen torpedózhassák meg a törvény-hatalom vagy
a végrehajtó hatalom kezdeményezéseit. A hideg polgárháború beköltözése
a magánélet, a családok, a sajtó, a civil társadalom után az egyes hatalmi
ágakba; a bírói kar, a közhivatalnoki kar, az igazságszolgáltatás, a rendőrség,
az államigazgatás megosztására, megfélemlítésére és hadba vitelére irányuló
manőverek a hatalmi ágakat megtestesítő intézmények bénultságához, általános bizalom- és tekintélyvesztéséhez vezettek. A hatalmi ágak mindaddig
nem tölthetik be saját szerepüket, intézményeik mindaddig nem fognak
hatékonyan működni, amíg nem szabadulnak ki a háborúzó politikai pártok
öleléséből, amíg nem szűnnek meg a háborúskodás harci terepéül szolgálni. Elégtelen működésük, hatalmi erejük meggyöngülése, tekintélyük és
a beléjük vetett állampolgári bizalom elvesztése csak megkönnyíti a populista rendszerváltást, és az alkotmány által különválasztott hatalmaknak az
erőskezű, autokratikus végrehajtó hatalom égisze alatt történő demokratikus – hiszen a „többség zsarnokságán” alapuló – újraegyesítését.
„A képviseleti népszuverenitással a magyar alkotmány a népszavazást állítja szembe, mint a népszuverenitás másik kifejezőjét, anélkül, hogy ennek
akárcsak technikai alapjait megteremtené.”389 Sajó András már 1995-ben rámutatott a népszavazásról szóló magyar törvényben rejlő destabilizáló veszélyekre: „A népszavazásról szóló törvény rögzít egy kezdeményesi/érvényességi rendszert, amelyet csak az talál ki, aki destabilizálni akar, de nem kívánja
komolyan, hogy a népszavazással valamiféle komolyabb kontrollt lehessen
gyakorolni a törvényhozás fölött. Intézményesít egy könnyen teljesíthető népi
kezdeményezést, mely ráadásul mindig alkalmas érvényességi vitákra, majd
– miután megvan a balhé – a népszavazás érvényességét ötvenszázalékos részvételhez köti, hogy a sikertelenség lejárassa a demokráciát. (…) A népszavazás
újraszabályozása során a népszavazás kötelező kiírása mellett annak kezdeményezését csak a köztársasági elnökre lenne szabad bízni, csak abrogáció
céljára, hogy a népszavazás az alkotmányosság végső biztosítékaként funkcionáljon. A szavazás eredménye nem járhat költségvetési többletkiadással és nem csökkenthet alkotmányban foglalt alapjogot, nem vonhat vissza nemzetközi szerződést.”390

Vitán felül áll, hogy a „a választások ritkasága miatt is az állampolgároktól
elszakadó, gyakran korrupt vagy egyoldalú törvényhozással szemben a néphez fordulás lehetősége hatalomkorlátozó, -ösztökélő eszköz lehet”,391 de az
is vitán felül áll, hogy mint a népszavazás intézményét alkotmányba iktató és
működtető náci és a szovjet gyakorlat mutatja, a népszavazás éppúgy lehet
a legrosszabb önkényuralom, a vezéri akarat közvetlen igazolásának eszköze
is. Valóban minden azon múlik, milyen rendszerben, milyen társadalomban
és mire használják a népszavazás intézményét: ha a törvényhozó hatalom
megkérdőjelezésére, a kormányzás stabilitásának, a hatalmi ágak önállóságának aláásására, tehát nem az alkotmányossági kontroll egyik lehetséges
eszközeként, hanem a törvényhozás rendes eszközeként, akkor bizonyos,
hogy destabilizáló hatású lesz és végső soron azoknak a politikai erőknek az
eszközévé válik, akik nem parlamentáris módon próbálják a hatalmat megszerezni vagy megtartani. „Az a politikus – írja Sajó András –, aki eltagadja
a »nép«, azaz a legtöbb szabályozási tárgyban inkompetensek rövidlátását
és indulati befolyásoltságát, aki figyelmen kívül hagyja, hogy ellentétben
a törvényhozási folyamattal, mely elvileg a vitatott pontok ésszerű vitatására,
a meggyőzésre épül, a népszavazás indulat dolga, az valószínűleg arra készül,
hogy kihasználja e fogyatékosságot.”392
A népszavazás a pártok fölötti instanciaként megjelenő politikai vezérek kezében a legengedelmesebb eszközzé válhat a parlamentarizmus
szûkítésére, elnyomására, kiiktatására, ami általában nem a parlament megszűnését, hanem a parlamentáris hatalom megszűnését jelenti: a parlament
ebben a rendszerben nem törvényeket alkot, hanem meghozott törvényeket hagy jóvá, funkciója merőben reprezentatív. A népszuverenitást ugyanis
a parlamenttel, pártokkal szemben – akár felszámolja őket, akár meghagyja ebben a formális, reprezentatív szerepkörben – már egyedül a pártok
fölé emelkedő vezér képviseli ekkor. Ám „a magukat a nemzet képviselőjének valló személyek uralma éppoly despotikus, mint azon személyeké, akik senki
mást sem képviselnek, mint magukat.”393 Nem hiába igyekeztek az európai
alkotmányok épp azzal „megszelídíteni” a népszuverenitást, hogy az alkotmányosságba beépítették, mivel éppen „azáltal, hogy a népet tették meg

391 I.m. 100 p.
389 I.m. 96–97 p.

392 I.m. 100 p.

390 I.m. 97 p.

393 I.m. 83 p.
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a hatalom forrásának, kizárták, hogy bárki e szuverenitás letéteményesének nyilváníthassa magát”.394
A közvetlen demokrácia felé tett lépésként értelmezett népszavazás valójában kevéssé alkalmas a hatalom korlátozására és a hatalom pártmanipulációtól
mentes népi irányítására. Svájc, mint leggyakrabban hivatkozott ellenpélda – a
népszavazásos „közvetlen demokrácia” mintaországa – inkább megerősíti,
mint cáfolja ezt az állítást. A „népi kezdeményezést” ugyanis „napjainkban
elsősorban egyes érdekszervezetek használják fel korporatív érdekeik diktátumának elfogadtatására, ha az inkább a közérdekre tekintő képviselők nem
elég megértőek a részérdekek iránt. Ez az intézmény az elszigetelt politikai
csoportok és mozgalmak mentsvára is: szent ügyeiket napirendre tudják
tűzni, témává teszik, anélkül, hogy közvetlenül érdemben változna a helyzet. De a politikusok a „rendes” jogalkotási mechanizmusba beemelhetik az elbukott
javaslatok egy részét, beleértve a rasszista javaslatok bukása után a vendégmunkások
jogainak megszorítását.”395

Ígyhát az a népszavazás, melyet a populista párt kezdeményezett az elveszített választások másnapján „illegitimnek” nyilvánított kormány megbuktatásának deklarált céljával nem azért problematikus, mert – mint a közvetlen demokrácia intézménye – a parlamenti többség döntési hatalmának
korlátok közé szorítását jelenti, hanem azért, mert a parlamentarizmus és
a jogállam demokratikus közvetítéseinek kikezdésére és meggyöngítésére
irányul. A populizmus, amíg a parlamentáris demokrácia rendszere fennáll,
elsődlegesen éppen ennek a rendszernek a legsajátabb eszközeivel küzd
a rendszer ellen: olykor a jog eszközével ássa alá a jogállamot és a népszavazás eszközével a népszavazás intézményét. Az eszközök bizonyos esetekben
és határok között leválaszthatók a rendszerről és egyben adekvát használati
módjukról, sőt bizonyos inadekvát használati módok az eszközöket tönkre
is tehetik, akár ez a felhasználó feltett szándéka, akár ügyetlensége vagy
tapasztalatlansága az oka ennek.
A népszavazás intézményének létezhet demokratikus használati módja,
amely nem abban különbözik populista használati módjától, hogy gyöngéden
megcirógatja a parlamenti többség buksi fejét és lelkesen igazolja a kormány
döntéseit, hanem abban, hogy nem a demokratikus képviseleti rendszer
(és annak alkotó elemei, így többek között a népszavazás) ellen irányul egy
nem-demokratikus, közvetlen és vezérelvű párturalomra épülő rendszer létrehozása érdekében. Normális esetben a népszavazás elsősorban arra irányul,
hogy a társadalommal egyik-másik döntése vagy egész politikai kurzusa miatt
szembekerülő parlamenti többséget és a kormányzatot a társadalom e döntések felülvizsgálatára és módosítására kényszerítse. Olyan esetekben kerül
erre sor, amikor a kormányzat a nagy horderejű döntések meghozatala előtt
elmulasztotta kikérni a társadalom véleményét, amikor idő, politikai rutin,
szakmai előkészítettség hiányában, a társadalom elutasításától tartva, netán

394 I.m. 96 p. A népszuverenitásnak letéteményest adni fölöttébb kockázatos dolog – írja Sajó
András a szovjet utódállamok példájára utalva: az ezekben az államokban közvetlenül választott köztársasági elnökök azon az alapon szegülnek szembe a parlamenttel, hogy ők közvetlenül
fejezik ki a népszuverenitást. Ismeretes, hogy hova vezetett ez a destabilizálódás 1993-ban
Oroszországban. De akkor is ez a helyzet, ha a népszuverenitás közvetlen kifejezése a népszavazásban valósul meg, ha ugyanis „az alkotmány nem rendezi, mire is való, ha tehát nem
méregteleníti, megfosztva attól a látszattól, hogy abban a nép szuverén, megfellebbezhetetlen, mert egészen közvetlen akarata ölt testet. Nem véletlen, hogy az amerikai és a német alkotmány nem
ismer népszavazást, az olasz pedig csak ún. abrogatív népszavazást enged, vagyis lehet ugyan a
törvénnyel szemben a néphez fellebbezni, de új törvényt nem lehet ilyen módon hozni.” (i.m. 98 p.)
395 I.m. 98–99 p. A népszavazás útján gyakorolt közvetlen demokrácia hatásfokának illusztrálására Sajó – némi malíciával – megjegyzi, hogy Svájcban „a nép kezdeményezésére
lefolytatott népszavazás sikerei közt említhető, hogy betiltották az abszintot és a kóser vágást”.
(i.m. 98 p.) Majd Herman Finer Theory and Practice of Modern Government című művét idézi:
„Svájcban az 1874 és 1939 közötti népszavazások azt mutatták, hogy a svájci nép aggódóan
törődik a liberális politikai jogokkal, szigorú a gyilkosokkal, barátságtalan a központosítással,
híve a vámoknak, alkalmasint antiszemita, ellenzi az állam iparirányító beavatkozását, a házi
erények őre (házassági és alkoholügyekben), folyamatosan megszorítóan takarékos a közhivatalnokok fizetésében (a kantonokban) és felvilágosulatlan közegészségi ügyekben. Összességében (…) az eredmény fokozatos volt, más szóval a képviseleti szervek a nép előtt jártak (…)
És a nép ugyanúgy a politikai pártok kampánya hatása alatt állt, mint azokban az országokban,
ahol nincs közvetlen demokrácia.” (I. m. 99. p.) A méltányosság kedvéért tegyük azért ehhez
hozzá, hogy Svájc összes politikai különlegességével egyetemben is a képviseleti demokráciák
nagy családjába tartozik: „Az a rövid megfogalmazás, hogy Svájc közvetlen demokrácia, egyszerűen téves – írja Kurt Eichenberger. – Nevezhetjük félig közvetlennek, részben közvetlennek vagy népszavazásos demokráciának, de többnek nem. Sem az öt községi kanton, sem a

hozzávetőleg 2000 – autonóm érdemi döntésekre jogosult gyűléssel rendelkező – község nem
»azonosságon alapuló«, »közvetlen«, »népszavazásos« vagy »tiszta« demokrácia, ha ezen a képviseleti demokrácia ellentétét értjük, és azt hisszük, a kormányzók és kormányzottak azonossága elfogadható demokráciamodell vagy egy normatíve használható vezéreszme a demokráciával kapcsolatos vitákban. A »közvetlen demokrácia« továbbra is teljesen irreális, és
az ellentétes fogalomképzés számára önmagában kevéssé használható ábránd. Mind a svájci
szövetség, mind a kantonok és községek képviseleti demokráciák.” (Kurt Eichenberger:
Kormányzati rendszer és közvetlen demokrácia Svájcban. In: Államtan – Írások a XX. századi általános államtudomány köréből. Szent István Társulat, 2003. 707–708. p.) Vö. És mi lesz, ha nem
lesz? Szerk. Gombár Csaba. Korridor Könyvek, Helikon Kiadó, 1998.; Álmaink állama. Egy
hatalmi centrum az ezredfordulón. Szerk. Pócza Kálmán. Századvég, 2002.
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Vox populi – vox Dei

hatalmi arroganciától vezettetve nem szerezte meg a társadalom támogatását
a többség életét mélyen érintő döntéseihez, például nem rendezett társadalmi vitákat, széles körű szakmai konzultációkat, nem tett eleget tájékozatási
kötelezettségének és végül talán: nem írt ki rövid úton népszavazást a szóban
forgó nagy horderejű kérdésekben, melyeknek eldöntéséhez – mint hamarosan kiderült – nem elégséges a kormányzat választási legitimációja, sem
pedig a szavazógépezetként működő parlamenti többség megnyerése, hanem
össztársadalmi egyetértésre és támogatásra van szükség.
A populizmus népszavazási kezdeményezései azonban nem arra irányulnak, hogy a politikai közösség egészét érintő ügyekben a végső döntés
joga a nép kezébe kerüljön, hanem arra, hogy egyfajta kamuflált előrehozott
választással kényszerítse ki a „népellenes” kormány bukását, vagyis azt, hogy
a nép a populista párt javára vizsgálja felül azt a „szamár döntését”, amivel
a parlamenti választásokon önmaga, azaz a populista párt hatalomra kerülése
ellen szavazott. A konkrét ügyekben kezdeményezett népszavazás olyan
átértelmezése, hogy az tulajdonképpen bizalmi szavazás, amely felülírja
a parlamenti választás eredményét – klasszikus populista fogás, amely arra
fut ki, hogy új választásokat írjanak ki és az elveszített mérkőzést – a vesztes
csapat számára kedvezőbb helyzetben, a biztos győzelem reményében – újra
lehessen játszani. A népszavazás minden modern demokrácia létfontosságú
intézménye. De a népszavazás mint a populista párt faltörő kosa, amivel
a hatalom falát ostromolja, nem a kormányzat önkényét szorítja vissza,
hanem a képviseleti demokrácia és a jogállam tekintélyét rombolja le, a demokratikus intézményekkel szemben megnyilvánuló amúgy is erős társadalmi bizalmatlanságot fokozza, a kormányzást lehetetleníti el. Vagyis politikai válságot akar kirobbantani, csak azért, hogy aztán a politikai zavarosból
a „nemzet megmentőjeként” emelkedhessen ki és adjon magának „népi
felhatalmazást” egy antiparlamentáris politikai fordulat végrehajtására.
Ha nincs alapvető egyetértés a parlamenti pártok között a parlamentáris
rendszerbe épített, a hatalomszerzésre és hatalom megtartására összpontosuló, szükségképp egyoldalú pártpolitika túltengését korlátozó-fékező intézmények pártok-fölöttiségét illetően, sőt ha erre a szerepre a pártok valamelyike maga
pályázik, mondván, hogy ő már nem is egészen párt, több-mint-párt, pártok
fölötti párt, sőt maga az egész politikai közösség – „a” nép, „a” nemzet – akkor
a parlamentáris demokrácia veszélybe kerül. Ez esetben ugyanis a parlamentáris rendszerbe épített intézményes korlátok és fékek, amilyenek a magyar
demokráciában – mindenekelőtt, ha nem is kizárólag – a köztársasági elnöki

hivatal és a népszavazás intézménye, átalakulnak a parlamentáris rendszert –
és ezzel együtt a ténylegesen létező demokráciát – meggyengítő, felbomlasztó
populista pártpolitika eszközeivé.
A demokrácia sorsa szempontjából nem a demokratikus intézmények,
a szabadságjogok, a szükséges jogi elhatárolások és keretek, a demokratikus
akaratképzés politikai eszközeinek és technikáinak puszta megléte, hanem
működtetésük és használatuk módja a meghatározó tényező. Amennyiben
a jogállamon alapuló parlamentáris demokrácia intézményi rendje, játékszabályai és eszközei nem eredendően a társadalom (az egész politikai közösség
saját akaratának) alkotásai voltak, hanem az adott pillanatban, ilyen-olyan
vélekedések, vágyak, remények, fantazmák által uralt társadalom aktív (vagy
passzív) elfogadását élvező és – a helyzetükből, kulturális és politikai pozi
cionáltságukból adódóan aktív – elitcsoportok alkotásai, annyiban a döntő
kérdés a későbbiekben éppen az lesz, hogy ezt az érzületileg akkor és ott
a társadalom többsége által igenelt demokratikus átalakulást, magát a demokrácia intézményeit, a demokratikus közvetítéseket mennyire képes és
mennyire kénytelen a társadalom többsége a politikai gyakorlatban elsajátítani, mennyire könnyítik meg számára az új életkörülmények, hogy képes
legyen élni a ráruházott politikai szabadság lehetőségével és felelősségével.
Abban, hogy mennyire változnak meg a módok, mennyire válik a demokrácia eszközeinek használata uralkodó társadalmi móddá, döntő felelőssége
van az uralmi eliteknek. A magyar parlamentáris rendszer „elitárius” keletkezéstörténetéből következően ugyanis döntően rajtuk múlik, mennyire
engedik hozzáférni a társadalmat a demokratikus politizálás eszközeihez,
mennyire könnyítik meg, segítik elő, gyorsítják meg a demokratikus módok gyakorlati elsajátítását a társadalom erre igényt formáló többsége számára. Ebben fontos szerepet játszhat a népszavazás intézménye is, csak nem
a populista antiparlamentarizmus harci eszközeként. A népszavazás közvetlen demokratikus intézményének antiparlamentáris használati módja ugyanis,
nem a nép, vagyis a szuverén politikai közösség kezébe teszi le a közvetlen
demokráciának ezt fontos döntéshozó eszközét, hanem éppen ellenkezőleg:
a közetlen demokráciának még ezt az eszközét is kiüti a nép kezéből, bornírt hatalmi és pártpolitikai játszmák eszközévé degradálja és a demokrácia
lerombolásának eszközévé teszi.396
396 Hadd idézzem itt a „hatalom hatalommal való kordában tartásának” montesquieu-i
elvét képviselő Walter Lippmann alapvető különbségtételét a demokratikus eszközök

584

A kékek és zöldek

***
„A populizmus még sokáig velünk marad – írta Adam Michnik Halotti
beszéd a IV. köztársaság sírja fölött című politikai nekrológjában nem sokkal
azután, hogy a populista politikai erők elsöprő győzelmet arattak Lengyelországban. – És még sokáig ellentmond a demokratikus rendnek az
autoriter állam elképzelése, amely a vélt vagy valódi ellenséggel folytatott
mindennapi háborújában az állampolgári szabadságjogok megvonására fog
törekedni. A populizmus ellenkezik a parlamentáris demokráciával, lenézi a pluralizmust és a kisebbségi jogokat. Először kijelenti, hogy megveti
az elitek polgári demokráciáját, ehelyett »valódi demokráciára» törekszik,
ahol »egy szakácsnő is elkormányozhatja az államot«. Végül létrehoz egy
vezér által irányított államot, ahol egy szakácsnő hozzáértésével irányítják az
embereket. Akkor miért hagyja a demokrácia, hogy hatalomra kerüljenek a
populisták a demokratikus választásokon? A populisták azok, akik azt mondják:
amíg kisebbségben vagyok, jogokat követelek magamnak, mert ilyenek a te elveid, ha
pedig többségben vagyok, megvonom a jogaidat, mert az én elveim meg ilyenek. Mert
a demokrata tudja, hogy a demokráciában ellentmondás rejlik; következetesen tolerálja
saját ellenségeit, amíg azok erőszakhoz nem folyamodnak. Azt is tudja, hogy ezzel
kockázatot vállal, mert nem számíthat viszonzásra.”397

és a demokrácia megőrzése mint cél között: „Alapvető különbség van – írja – a között,
hogy valaki vetélytársként küzd a hatalomért, vagy pedig annak a rendnek az őrzőjeként,
amelynek az a célja, hogy szabályozza a vetélkedést. Az egyikben a hatalom hatalommal való
egyensúlyozásának a technikáját eszközként használják a támadásban és a védekezésben, a másikban
szerkezeti elvként a jó társadalom közrendjének érdekében.” (Walter Lippmann: A közjó filozófiája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1992. 144. p. Kiemelés – Sz.Á.)
397 Adam Michnik: Halotti beszéd a IV. köztársaság sírja fölött. ÉS, 2008. április 11. 5. p.
(Kiemelés – Sz. Á.)
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NYOLCADIK FEJEZET     
Módok módosítása
„…orrukban csak magyar mód
csillog egy kis aranydrót.”
(József Attila: A kanász)

Mindenki másképp csinálja – ahogy az ismert sláger refrénjében áll. Másképp,
vagyis más módon. Minden egyén és minden társadalom. Ahányfajta cselekvés és ahány cselekvő alany – annyiféle mód. Még ha ugyanazt csinálják,
ugyanazokkal az eszközökkel és ugyanazokat a célokat követve, akkor is másként csinálják, mert más módon használják az eszközöket, más utakonmódokon igyekeznek elérni a célokat.
A módokat és az eszközöket fogalmilag már Arisztotelész világosan
megkülönböztette egymástól, amikor Poétikájában a költészet fajtáinak felosztását azokra a különbségekre alapozta, amelyek a minden költői alkotásban – minden poiésziszben – azonos utánzás eszközeit, tárgyait és módjait
elválasztják egymástól, mondván, hogy „ugyanazokkal az eszközökkel és
ugyanazokat a tárgyakat” is más-más módon lehet utánozni.398 Ez a megkülönböztetés azonban korántsem csak a költészet területén érvényes. Általánosságban elmondható, hogy bármi legyen is maga a tevékenység, bárki
legyen is a cselekvő szubjektum, bármi a tevékenység eszköze és tárgya,
amelyre ezzel az eszközzel a cselekvés irányul, minden egyén, közösség,
társulás, intézmény, korszak, kultúra, minden nemzet, minden vallási közösség – másképpen csinálja: más módon gondolkodik, más módon (és
ezért valamelyest mást is!) hall és lát, más módon rakja össze és mondja el
saját és mások történetét. Más módon, vagyis más nézőpontból, más értékrend, más – gondolkodásukba és mindennapi gyakorlatukba – beivódott
normák, szabályok, előzetes ítéletek szerint. Ahogyan – szociokulturális
hagyománytól, szerzett ismeretektől és képzettségtől, kialakult szokásoktól,
egyéni karaktervonásoktól, aktuális élethelyzettől vagy pillanatnyi lelkiállapottól függően – mindenki másként használja ugyanazokat a közvetítéseket,
eszközöket – másként intonálja még a szavakat is –, másként tart rendet
398 Arisztotelész: Poétika. Matúra – Bölcselet. Szerk. Steiger Kornél. Pannonklett Kiadó,
1997. 23. p. – 48a20 (Ritoók Zsigmond fordítása).
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otthonában, másként tölti szabadidejét, másként dolgozik a gyárban, másként vezet autót, másként sétáltat kutyát, másként eszik és iszik, másként
bánik gyermekeivel, szomszédjával, szűkebb és tágabb értelemben vett környezetével és így tovább a végtelenségig.
A módokba részben beleszületünk, tehát úgy sajátítjuk el – úgy tesszük
sajátunkká – őket, mint a nyelvet (pontosabban: éppen a nyelvben, a nyelv
által válnak sajátunkká ezek a pregnáns nem-nyelvi módok, olyannyira,
hogy vagy bele kellene őket foglalnunk az „anyanyelv” fogalmába, vagy
az „anyanyelv” analógiájára ezt a nemtanult módot „anyamódnak” kellene
neveznünk); részben pedig tanulással, utánzással veszünk át módokat, és
persze módokat mi magunk is kitalálhatunk (a priváthóbortok jelentős része
ilyen egyénileg kitalált mód) és megpróbálhatunk ezekből a „magánmódokból” piaci terméket vagy ideológiai-politikai üzenetet csinálni és – a piac
és/vagy az állam közvetítésével – megpóbálhatjuk eladni, elterjeszteni, rákényszeríteni őket a fogyasztókra vagy akár egy egész politikai közösségre.
A módok működhetnek reflektálatlanul, automatikusan, szinte reflexszerűen, és alkalmazhatnak bizonyos módokat tudatosan, valamilyen
eszköz lehető leghatékonyabb működtetése, valamilyen cél leggyorsabb,
legkevesebb fizikai, szellemi vagy erkölcsi ráfordítással járó elérése érdekében is. Ha valamilyen problémába ütközünk, nemcsak az a kérdés merül fel,
mi a probléma megoldása, hanem – ettől a kérdéstől elválaszthatatlanul – az
a kérdés is, mi módon oldható meg, mi a megoldáshoz vezető út? (E módokba
természetesen a probléma nem-problémának tekintése, megoldottnak nyilvánítása, esetleg megkerülése mint megoldásának esetenként – ideiglenesen
vagy egyáltalán – legbölcsebb, legjobb módja vagy önsorsrontó, öngyilkos
módja is beletartozik.) Ahány civilizáció, ahány vallási-kulturális hagyomány, ahány morális kódex, ahány történeti hagyomány, ahány nemzet,
társadalmi csoport annyiféle átfogó szellemi-gyakorlati mód – praxis. Ezek
a – valamilyen társadalmi entitás egészét – átfogó vagy átható szellemi-gyakorlati módok természetesen nem az egyes, konkrét módok sokaságától függetlenül, valamiféle elvontságként azok fölött lebegve léteznek, hanem csakis
magukban ezekben a módokban, belülről formálva, alakítva őket különössé és
ruházva föl a sokféle konkrét módokat általános és tartós – ha persze nem
is örök – karakterjegyekkel, amelyek általánosan is megkülönböztethetővé, elkülöníthetővé teszik őket (gondoljunk olyan átfogó fogalmakra, mint
az életmód, életforma, életstílus, korstílus vagy nemzeti karakter stb., amelyekkel
egyéneket és/vagy egész társadalmakat, civilizációkat, nemzeteket, kulturális

közösségeket jellemeznek valamely szociokulturális, történelmi helyen és
időben). Az átfogó vagy átható módok biztosítják az egyes konkrét módok
– adott szinten, helyen vagy helyzetben szükséges mértékű – részleges vagy
teljes összecsiszolódását, életképes vagy legalábbis működőképes új társadalmi egységekbe integrálódását. Előfordulhat, hogy az azonos célok megvalósítása közötti módbeli különbség odáig fokozódik, egyik vagy másik létező
mód olyannyira ellentétes a kitűzött célokkal, hogy a megvalósítás folyamata
e célok fölszámolásával, részleges vagy teljes visszavonásával végződik. Közeleső példával megvilágítva: napjainkban minden társadalom másként csinálja
a demokráciát, a jogállamot, a piacgazdaságot, de van, amelyik annyira másként, hogy az illető ország politikai és gazdasági berendezkedését a demokratikus államok némelyike (esetleg többsége) egyáltalán nem is tekinti demokráciának, jogállamnak, piacgazdaságnak, vagy legalábbis vonakodik annak
elismerni.
Kérdés, miből ered és miben áll ez a módokban olykor élesen kifejeződő
másság? Milyen önállósult, képződményjellegű, intézményesült vagy szokásokban rögzült általános és különös módokról beszélhetünk egyáltalán?
És mekkora önállósággal – mérlegelési lehetőséggel és választási szabadsággal – rendelkeznek (és rendelkezhetnek) az egyes módokkal szemben
a cselekvő szubjektumok? Az egész társadalmat átfogó-átható domináns
kulturális módok ugyanis mindig valamilyen empirikus szubjektum tevékenységében, cselekvésében manifesztálódnak és egyszersmind „törnek
meg”, „térülnek el” az alapmintától ilyen-olyan irányban, nyernek sajátosan
egyéni vagy csoportos jelleget, „individualizálódnak”. A módok mindenekelőtt a szokásokban, a testi viselkedésben (a habitusban, a modorban, az
életstílusban, a játékrendben), a kommunikációban, az eszközhasználatban,
a konfliktuskezelésében válnak láthatóvá és körülírhatóvá. Egy viselkedési
mód – egészen általánosan nézve – lehet például merev, ceremoniális, kötetlen, felszabadult, durva, kifinomult; megformáltsága, belső összhangja szerint szép és taszítóan csúf; egy gondolkodásmód lehet például differenciált
és differenciálatlan, fürge és elnehezült, tisztességes és tisztességtelen, ravasz
és leleményes, alantas és fennkölt; egy életvitel pedig lehet hedonisztikus,
puritán, aszketikus, anyagias, vallásos, racionális, esztétikai és így tovább
a végtelenségig halmozva a módjelzőket. Minden cselekvésről elmondható,
hogy nem csupán célja, hanem e cél elérésének módja, vagyis a célhoz vezető cselekvés lefolyásának és kivitelezésének módja is meghatározza. Kérdés
azonban, mi határozza meg magukat a módokat?
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A világ mint értelmi egységgé rendezett egész (kozmosz), amely az értelmetlenséget, a rendezetlenséget (a káoszt) is magához képest határozza
meg, a nyelvben vagy a nyelv által létesül (ahogyan természetesen maga ez
a nyelvre vonatkozó felismerés is, ahogyan minden metanyelv). Márpedig
ez a létesítmény – önszemléletének, önfelfogásának kategoriális szerkezeténél
fogva – azt is magában foglalja, hogy a világban lenni, élni, tevékenykedni,
cselekedni, gondolkodni csak valahogyan, valamilyen módon lehet. A cselekvés
módjára, mint a cselekvésektől elválasztott átfogó meghatározásra azonban
önmagában csak akkor irányul figyelem, ha e mód – mondjuk, az evidens,
a létezéssel szinte azonossá vált módoktól eltérő, idegen jellege vagy szokatlansága, rendkívülisége folytán – maguk az érintettek vagy a külső szemlélő számára „leválik” a cselekvésekről, vagy ha bármilyen okból kérdésessé
válik vagy kérdésessé teszik, ha a cselekvések módjára kérdeznek rá, ha ezt
vagy azt a módot mint „helytelent”, „értelmetlent”, „célra nem vezetőt”
stb. vitatják, esetleg más módot ajánlanak helyette. Így válhat valamely mód
„túlhaladottá”, „elavulttá”, „maradivá”, „inadekváttá”, „abnormálissá” és
megfordítva „kívánatossá”, „korszerűvé”, „normálissá”, „célravezetővé”.
Csak az a kérdés, miért éppen így – éppen ezen a módon – cselekszik, viselkedik, él, dolgozik, gondolkodik, reagál kihívásokra, kezel konfliktusokat valaki (vagy akár egy egész társadalom) és miért cselekszik ugyanabban
a helyzetben, válaszol ugyanazokra a kihívásokra másvalaki (akár egy egész társadalom) egészen másként? Miért válaszolnak még az értékrendjüket, intézményes működésüket, gazdasági rendszerüket, céljaikat tekintve azonos
típusba sorolt társadalmak is oly gyakran egészen eltérő módon az őket ért
azonos vagy hasonló kihívásokra, mondjuk válságokra, csődökre, környezeti
katasztrófákra, háborúkra, történelmi összeomlásokra?
A társadalmi módok kérdése első hallásra talán tárgyunktól – a hideg
polgárháborútól – messze eső, merőben spekulatív kérdésnek tűnhet föl
az adottságok, a tények és érdekek vascsörömpölésű világának vigasztalan
valóságához képest. Mit számít, hogyan? Az számít, mit és mennyire? Az
számít, megszereztünk-e, elértünk-e valamit, a „hogyan” másodlagos. A lényeg a lényeg – mint a közkeletű mondás tartja, márpedig a lényeg nem az,
„hogyan”, hanem, hogy „mit” és „miért”. Valójában azonban a „hogyan”
korántsem mellékes, elhanyagolható vagy másodlagos jegye a cselekvéseknek, a politikai cselekedeteknek különösképpen nem. Aki annak tekinti
őket, maga is egyfajta – meglehetősen nyers – politikai gondolkodásmódról tesz
tanúságot, és alighanem bosszankodva vagy meglepetve fogja tapasztalni,

hogy a módokra – vagyis a „hogyan”-ra – fittyet hányó, erélyesen végigvitt
döntések, a létező módokat félresöprő, célirányosan határozott politikai
cselekvések sikere látszólagos: az erővel elért cél vagy eredmény a következő
pillanatban szertefoszlik vagy messzebbre távolodik mint valaha, és az adott
társadalmat belülről átható módok – viselkedési, gondolkodási, életviteli
szociokulturális módok – jelentőségét nem fel nem ismerő, a „hogyan”-t
lekezelő vagy értelmetlen akadálynak tekintő politika és politikus vereséget
szenved.
Az érdekek sohasem közvetlenül, „tiszta formában” határozzák meg az
eseményeket és tetteket, hanem éppen azoknak a közvetítéseknek az olykor
rendkívül finom áttételein keresztül, amelyeket itt összefoglalóan módoknak nevezek,
s amelyeknek olyan közkeletű fogalmak adhatnak közelebbről is értelmet,
mint a szokás, a hagyomány, a stílus, a modor, a habitus vagy a forma. Sem a célokra, sem az eredményre nézve nem mellékes a „hogyan”. Mint Lord
Shaftesbury írja: „Bizonyára Ön is hallotta már, barátom, azt a gyakran
emlegetett mondást, hogy »a világot az érdek kormányozza«. Úgy hiszem
azonban, ha valaki kissé alaposabban veszi szemügyre a világi ügyeket, szükségképp azt találja majd, hogy a szenvedélynek, a kedélynek, a szeszélynek, a
lelkesedésnek, a pártoskodásnak, s a viselkedés ezernyi más, az önérdekkel ellentétes
rugójának ugyanolyan jelentős szerep jut ebben a gépezetben.”399

Modus vivendi – modus operandi
A módok olyan utak vagy közvetítések, amelyek lehetővé teszik, esetenként
meggyorsítják vagy megkönnyítik valamilyen szellemi vagy gyakorlati cél
elérését. Az „utak-módok” szóösszetétel szemléletesen mutatja, hogy a mód
a kitűzött cél tényleges eléréséhez adekvát utakat (beleértve ebbe az utak
lerövidítésének útját-módját is), fogásokat, eszközöket, illetve ezek megfelelő alkalmazását foglalja magában: elérési utakat-módokat, eszközöket és
ezeknek az eszközöknek az alkalmazási vagy használati módját. Mert az, hogy
milyen módon – mondjuk késsel-villával, pálcikával, kenyértésztával vagy
puszta kézzel – juttatják szájukba az elkészített és feltálalt ételeket az emberek, nem pusztán az eszközök (evőeszközök), hanem a civilizációs módok,
társadalmi osztályok, egyéni élethelyzetek különbségét is magában foglal399 Lord Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper): Sensus communis – Esszé a szellem és a
jó kedély szabadságáról. Atlantisz, 2008. 55. p. Harkányi András fordítása. – Kiemelés – Sz. Á.
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ja. Méghozzá nem feltétlenül értékrangsort képző különbségét, melyben
mondjuk legfelül a „civilizált” „késsel-villával”, legalul pedig a „civilizálatlan” puszta kézzel evés helyezkedik el: a világ érzéki és szellemi artikulációjának
adott módján és szintjén – vagyis az adott kultúrán – belül maradva a felsorolt „evőeszközök” mindegyikének a használata lehet „civilizált” és „civilizálatlan”
(aki járt keleti népek között, jól tudja, milyen messzemenően vonatkozik
ez a kéznek, az ujjaknak és a tenyérnek evőeszközként való használatára).
És akkor még nem beszéltünk a szóban forgó eszközök konkrét – társadalmi
csoportok és egyének vagy helyzetek szerint eltérő – tipikus vagy sajátos
használati módjáról (arról például, mekkora különbségek lehettek abban,
ahogyan egy nagypolgári, egy arisztokrata vagy egy parasztcsalád ebédelt és
vacsorázott, éspedig nemcsak az ételek összetételében és mennyiségében,
de a szociokulturálisan hozzájuk tartozó eszközökben és eszközhasználati
módokban, ami valamilyen mértékben akkor is megőrződött, amikor az
arisztokrata család deklasszálódott – például anyagi tekintetben hirtelen egy
szintre került egykori cselédeivel – és megfordítva, amikor valaki paraszti
sorból az elitbe emelkedett).
A mód a célokat az eszközökkel valamilyen szellemi elv, rend szerint
összekapcsoló legáltalánosabb közvetítés. Ha az eszközt is közvetítésként
fogjuk fel, akkor a mód a közvetítések közvetítése. De a mód közvetítő
funkciójának kisebb-nagyobb hatósugarától függően megkülönböztethetünk merőben egyéni módokat (ezen belül különcködő vagy hóbortos
módokat is) és közös, illetve közösségi módokat: vannak törzsi, kasztszerű,
vallási-civilizációs, nemzeti-kulturális, családi és osztály-módok. A mód
tartalmától függően – attól függően tehát, hogy a szóban forgó közvetítés
milyen természetű, milyen célokat milyen eszközökkel kapcsol össze, beszélhetünk gyakorlati és szellemi, avagy konkrétabban politikai, gazdasági, technikai-tudományos, vallási, esztétikai módokról. Elvileg bármilyen
körben, bármilyen területen bármely mód megjelenhet, de már az, hogy
mikor, milyen helyen, milyen társadalmi szereplők, milyen célok milyen
eszközökkel történő megvalósítását képzelik el és kísérlik meg ezen vagy
azon a módon, egyáltalán nem véletlenszerű, valójában még akkor sem,
ha – kívülről nézve, a saját megszokott, „normálisnak” vagy felsőbbrendűnek tekintett módokhoz képest – ez vagy az a mód furcsának, primitívnek,
vadnak, mulatságosnak, önkényesnek, embertelennek, esztelennek, abnormálisnak látszik is a kulturális vagy társadalmi „idegen” szemében.
Ha kitartunk a világ, az emberi állapot olyan összefoglaló kategóriái-

nak használata mellett, mint amilyen a civilizáció, a kultúra, az életvilág,
a nemzet stb., akkor a végtelenül sokféle egyéni és helyi módban (illetve
e módok fölött) fölfedezhető valamilyen mindent bekeretező vagy átható uralkodó mód, amit – bizonyos megszorításokkal – a módok módjának nevezhetünk.
A módok módja az a rend, amely áthatja, összekapcsolja, összehangolja
az egészen különféle módokat, s ezért minden különös vagy partikuláris
módban fölismerhető. A modern társadalomban ez az átfogó mód a világot varázstalanító (Entzauberung der Welt400) vagy deszakralizáló racionalitás:
a piac kalkulatív racionalitása a gazdaságban, az állam bürokratikus racionalitása a politikában (ideértve a hatalom racionális legitimációját is), és
a tudományos-technikai ész racionalitása a kultúra területén. A modernizáció
által felbomlasztott eredeti vallási világállapotban a minden módot belülről
átható vagy kívülről magához igazító mód a szakralitás volt. Az életviteltől
a hatalomig, a termeléstől és piactól a művészetig, az államtól a családig
mindent belülről hatott át a szakralitás mint a világ Istenben megalapozott
üdvrendje – oikonomiája.
Természetesen a modern társadalomban legalább annyi különvált mód
van, ahány különvált racionalitás (szakmai racionalitások, a politikai, gazdasági stb. racionalitás), de bár az uralkodó mód kétségkívül a racionalitás,
mindenütt, ahol az uralom valamilyen okból megtörik, megbicsaklik az
uralom alá vetett világ – dologi világ és emberi világ – ellenállásán, ahol felfeslik az „ész szövete”, tüstént megjelenik a mágia, az irracionalitás, a vallás,
még ha nem is egészen a régi módon (!), tehát vallásilag, hanem például
pragmatikusan (az öngyógyítás, az életminőség-javítás mentálhigiénés vagy
biopolitikai eszközeként) vagy pedig az uralkodó racionális módot, a világot
varázstalanító módot tagadva-kiegészítő, támadva-fenntartó ellenvilágként:
a világ esztétikai visszavarázslásának alkotóművészi és piaci-kereskedelmi formáiban.
A vallási transzcendencia pszichológiai szükséglete, amely a racionalitás által
400 A modern világállapot mint a kalkulatív, a bürokatikus és a tudományos racionalitás
végső kiteljesülésének folyamata Max Weber – feltehetően Friedrich Schillertől kölcsönzött – elhíresült metaforájával „a világ varázstalanításaként” vagy „a világ varázs alóli feloldásaként” (’Entzauberung der Welt’) írható le. Szűkebben vallástörténeti értelemben
Weber az „egyházi-szakramentális üdvözülés” lehetőségét elvető reformációban látja a világ varázs alóli feloldásának végső lépését: „Itt ér véget a világ varázs alóli feloldása, ez a nagy
vallástörténeti folyamat, amelyet az ókori zsidó próféták indítottak el a hellenisztikus tudományos gondolkodással egyesülve, s amely az üdvkeresés összes mágikus eszközét mint
babonát és vétket támadta.” (Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, 1982. 133. p. Vö. Alister E. McGrath: Kálvin. Osiris Kiadó, 1996. 234–262 p.)
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kiüresített, dologi összefüggésekre, számokra, tényekre, képződményekre
és működésekre csupaszított világ emberére vall, immár elsősorban esztétikai
módon – az esztétikai élményben – elégülhet ki. A régi összefüggés vallási
hit és esztétikai élmény között megfordult: már nem a hit (a régi „módok
módja”) lesz az esztétikai világ legbenső közvetítése, hanem az esztétikai
élmény válik a hit közvetítésévé. Természetesen nemcsak a hagyományos
vallások esetében, hanem – és különösen – a kereskedelmi forgalomba hozott különféle tömegkulturális valláspótlékok formájában is.

szempontjából – akkor és ott – nem mérvadó, mindenesetre többé-kevésbé jól kivehetően megkülönbözteti egymástól az alanyok, alakok, tárgyak
cselekvését, mozgását, tevékenységét a térben, akár a valóságosként érzékelt
anyag-fizikai térről, akár a képletes vagy konstruált terekről (a gondolat
teréről, a szellemi vagy lelki tevékenység teréről stb.) van is szó. Ezen az
igen elvont szinten végtelen számú mód van, és legteljesebben alighanem az
epikus művészet, a regénypróza művészi világa tárja fel a módok – az individuálisan jellemző és szociálisan tipikus módok: életmódok, beszédmódok,
viselkedési módok, járásmódok, testtartási módok, arckifejezési módok,
pillantásmódok stb. stb. – végtelen gazdagságát (ezek nélkül ugyanis nem
hozható létre a tárgyias megvalósulás, a folyamatos létezés képe, az epikus
világ mint „a létezés valósága”).
A folyamatos tevékenységek, cselekvések, életmozgások megismerése,
értékelése, elképzelése és uralása, átalakítása, befolyásolása szempontjából
fontos a „mi?” (mi a tartalma a cselekvésnek és mire irányul?) és a „mivel?”
(milyen eszközökkel) kérdése, de legalább olyan fontos, esetenként pedig
döntő fontosságú a „hogyan” – quo modo? – kérdése is. A hogyan kérdése
– a módok kérdése. Mindenki másként csinálja – idéztük az ismert magyar sláger refrénjét. És nem csupán azt a bizonyos dolgot csinálja másként, amire a slágerszöveg kétértelműen céloz, hanem minden egyebet is mindenki másként
csinál. Másként mint egyén, és másként mint társadalmi cselekvésegyüttes:
nemzet, vallási közösség, civilizáció, szociális csoport. Másként állítja elő
a javakat, másként bánik a termelési eszközökkel, a természettel, az állatokkal,
az emberekkel; másként jut el ugyanazokhoz az alapvető célokhoz („ehess,
ihass, ölelhess, alhass”), másként él és gondolkodik a társadalmi hierarchia
csúcsán és alján, gazdagként és szegényként, műveltként és műveletlenként
és a „mindenséggel” is minden különös kultúra másként méri magát (ebből
a szempontból az egyetemes kultúra is a különös kultúrák egyike, különösségét éppen az adja, hogy valamiképpen benne fogalmazódik meg kánonként,
azaz erkölcsi és szellemi mérceként, zsinórmértékként a „mindenség”s az
univerzalitás igénye).
A módok a cselekvésekbe, a viselkedésekbe, a testi és szellemi folyamatokba, az eszközök használatába „íródott” és tartósan „rögzült” – koronként, társadalmanként, civilizációnként, nemzeti kultúránként, társadalmi
csoportonként és végül egyénenként eltérő – kódokként is felfoghatók,
amelyek úgyszólván „vezérlik”, „lefuttatják” az egyének és a közösségek
reakcióit, meghatározzák, hogy egy-egy ember vagy egy-egy nemzet mit bír

„A mód mint olyan”
A módokat önmagukban nézni azt jelenti, hogy a konkrét cselekvésekben,
tevékenységekben, viselkedésekben megegyezőnek talált jellegbéli és tartalmi jegyeket gondolatilag leválasztva és összegezve, a „mi”-től elvonatkoztatjuk
a „hogyan”-t, és az így nyert általánosításokat önálló fogalmi létre emeljük.
Nem a fogalmakkal való elmegyönyörködtető játék kedvéért, hanem azért,
hogy szellemileg mélyebben hatolhassunk a társadalmi gyakorlatok mozgalmas történetének alakulásába, megértsük a kulturálisan, politikailag, gazdaságilag azonosnak látszó (és/vagy magukat azonosként tételező) gyakorlatok
mélyreható különbségeit; felismerjük hogyan lehet e gyakorlatok szükségessé
vagy elkerülhetetlenné vált átalakítását összeomlás, válság nélkül, a rendszerint
rigid módok ellenállását vagy „lázadását” elkerülve, erőszakmentesen véghez
vinni, ami ilyeténképp ugyancsak a módok kérdésére fut ki, hiszen minden
azon múlik, helyesen választottuk-e meg vagy intuitíve jól „tapogattuk-e ki”
az átalakítás módját.
Ugyanaz a „hogyan” elvileg végtelenül sokféle „mi”-re (cselekvésre,
célkitűzésre és eszközre) vonatkozhat, ugyanaz a „mi” végtelenül sokféle
„hogyan” közegében törhet meg. Minél általánosabb a konkrét mozgásokból elvont mód tartalma, annál átfogóbb a mód, annál inkább terjeszthető
ki minden mozgásra, tevékenységre, cselekvésre. Például durva (kemény,
erőszakos, nyers, barbár stb.) módon és szelíd (békés, finom, lágy, civilizált,
bársonyos) módon szinte mindennel lehet bánni, szinte minden tevékenység, mozgás, viselkedés módja jellemezhető e polárisan ellentétes tartalmú
kategóriapárral, beleértve természetesen a pólusok közötti átmenetek teljes
gazdagságát. Bizonyos, hogy ez a jellemzés – „kemény” és „lágy” – nem
kimerítő, esetenként egyoldalú vagy túlságosan elvont, egy-egy konkrét
helyzet leírására nem elégséges, valamely cselekvés, mozgás megítélése
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el valamely helyzetben és mitől roppan össze, hogyan éli meg, hogyan viseli
el sikereit és kudarcait, meghatározzák az egyének és közösségek általános
érzületi és gyakorlati beállítódásait, a reakciómódokat, amelyek a kulturális
folytonosság átfogó alakzataiként beivódnak az egyének gondolkodásába,
életvitelébe, életstratégiáiba.
A beidegződött, elterjedt, tipikus módokról – gondolkodásmódokról,
életmódokról, együttélési módokról, bánásmódokról, viselkedési módokról stb. – ismerszik meg egy társadalom mint különös egység: mint
cselekvésegyüttes és mint életvilág. Egy-egy társadalomban a célok és az
eszközök gyakran azonosak, a célok elérésének útja-módja vagy teljesülésük mikéntje, az eszközök működtetési vagy használati módja azonban
gyökeresen más. Természetesen vannak esetleges, önkényes, véletlenszerű,
kényszerű módok is. Ezek olykor a kialakult-rögzült módokat ideiglenesen megtörő vagy felfüggesztő kivételes helyzetekből erednek (mondjuk,
tüzelőanyag híján nagy értékű bútorok, könyvek eltüzelése fagyhalállal fenyegető hidegben, vagy állatkerti állatok megölése és megevése a blokád alá
került városban éhínség idején); olykor pedig a hagyományos, normális,
bevett módokat megtörő kivételes személyiségből (esetleg csoportból) ered
a módok szokatlansága, abnormalitás, mikor is a kivételesség egyaránt jelölhet mentális, erkölcsi beszámíthatatlanságot és kreativitást, tehetségest, különleges képzelőerőt. Ez utóbbi esetben gyakran fordul elő, hogy a szokatlan
– a kialakult, normálisnak, megszokottnak tekintett módokat – megtörő
használati mód vagy viselkedési mód (végtére ez is használati mód, csak
a test használati módja), amely először megbotránkozató normaszegésként,
a szokástól való eltérésként, devianciaként, bolondságként hat, utóbb új
norma, új szokás alapját veti meg, mígnem a normatörésnek még az emléke
is teljesen kikopik belőle.
Valahogy úgy kell ezt elképzelni, ahogy Kafka kis példabeszédében
karikírozza az emberi kultúra egész történetét: „Leopárdok törnek be
a templomba, és az áldozati korsókat az utolsó cseppig kiisszák; ez mindegyre megismétlődik, végül már természetesnek veszik, és a szertartás részévé válik.”401 Ebben a kis tanmesében végső soron a rituális emlékezet402
létesülésének és működésének módjára vetül fény. Márpedig, bármennyi-

re igaz is, hogy a modern társadalmak kulturális emlékezetének konnektív
struktúráját az ismeretek rögzítésén alapuló textuális koherencia határozza meg,
a társadalmi módok tekintetében változatlanul az ismétlésen – az életfolyamatban látott, megélt-megtapasztalt, közvetlenül és többnyire öntudatlanul
lényünkbe „íródott” és ivódott mozgás-, cselekvés-, viselkedési formák és
normák ismétlésén alapuló – rituális koherencia játszik meghatározó szerepet, természetesen nem a szó szűken vallási, hanem legtágabb kulturális
jelentésében.
Kitűnő elgondolásaink, szép céljaink lehetnek, még megfelelő eszközeink is lehetnek a célok megvalósításához, anélkül, hogy tisztában lennénk
a „hogyan”-nal, ismernénk a célhoz vezető utat, a megvalósítás módját.
Olykor éppen a legkívánatosabb vagy legszükségesebb célok megvalósítására nincs mód (vagy nem találják meg a megvalósításnak azt a módját, amely
illeszkedik a létező módokhoz), és akkor a megvalósítás erőszakoskodáshoz, a létező módok leromboláshoz vezet: a célok visszájukra fordulnak,
negatívan valósulnak meg, válságként, csődként, katasztrófaként vésődnek
bele a társadalom életvilágába, anélkül, hogy új, működőképes módokat
hoznának létre. A régi módok szétesnek, elbizonytalanodnak, „föld alá”
szorulnak, kettős módok, hibrid módok alakulnak ki, tartósan ugyanis nem
lehet negligálni a létező módokat, amíg léteznek, amig vannak, akik ezen
a módon élnek és gondolkodnak, mozognak és képzelik el mozgásukat
térben és időben. A létező módok természetes ellenállása, amelyet az eszmevezérelt voluntarista-militarista politika egyfajta súrlódásként, a közeg
ellenállásaként tapasztal meg és ebben a közegben elakad a politikai támadás, homoksivatagban a tankok rohama. De nemcsak elakad, hanem – egy
ponton – a módokat szétzúzó erőszak megfeneklésének és elbizonytalanodásának kritikus pontján, a módok lázadására, egyfajta „visszavágásra” is
sor kerülhet. Hogy hol van ez a pont, hol húzódik egy társadalom radikális
átalakításának a politika számára át nem léphető határa, annak nem feltétlenül utólag kell kiderülnie, hiszen az „eddig-és-ne-tovább” határát éppen az
uralkodó társadalmi módok jelölik ki, márpedig a módok megismerhetőek,
sőt érzékelésükhöz és felismerésükhöz olykor elegendő az alapos önismeret
is, minthogy az átfogó módok a politikai szereplők gondolkodásában és életvitelében is jelen vannak, sőt esetleg éppen politikai türelmetlenségükben,
emberi érzéketlenségükben, erőszakosságukban jutnak kifejezésre, abban
tehát, ahogyan ugyanezeket a módokat a társadalomban meg akarják törni
vagy vissza akarják szorítani.

401

Franz Kafka: Az én cellám – az én váram. Európa, 1989. 12.

402 A rituális koherencián és a textuális koherencián alapuló kulturális emlékezet fogalmi megkülönböztetéséről lásd: Jan Assmann: A kulturális emlékezet. Atlantisz, 2000.
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Úgy vélem, hogy például a magyar 1956 mindenekelőtt a magyar módok – a történetileg tartósan rögzült, társadalomkarakterológiai értelemben
habitussá, mentalitássá sűrűsödött módok, szokásokban, elvárásokban kikristályosodott módok – lázadása volt a magyar társadalomra kívülről és felülről erőszakosan rákényszerített idegen – egyszerre életidegen, doktriner és
habituálisan, kulturálisan is idegen – módok zsarnoksága ellen, méghozzá
– a forradalom és szabadságharc elbukása ellenére – sikeres lázadása. A keleteurópai államszocializmus kádári változata ugyanis nem volt más, mint
a magyar mód határainak kitapogatása, az állam által képviselt idegen mód
és a helyi módok egyfajta politikai összeépítése: szovjet államszocializmus
magyar módra. De nem az ideológiai töltések kicserélésének síkján (mint
a nemzeti kommunizmusokban), hanem pragmatikusan, a mindennapi élet
formáinak szintjén. Ennyiben lehetett sikeresebb és hatékonyabb és ezért
esik Magyarországon mindmáig más, kevésbé negatív társadalmi megítélés alá az ancien régime, mint – az egy Oroszországot kivéve – az egykori
szovjet blokk más országaiban.

kül – azonnal az utcán teremve. Természetesen az utak-módok, közvetítések félresöprése, vagyis az ugrás is a lehetséges elérési módok egyike, ám
ha nem szellemi síkon valósul meg – mondjuk, a hit, a misztikus eksztázis,
a fogalmi dialektika vagy az esztétikai célú képzeletjáték ugrásaként –, akkor gyakran bizony elég nagy árat kell fizetni érte, és aki a céltól elválasztó
távolságnak ezt az áthidalási módját választja, még ha kénytelenségből teszi
is, könnyen kitörheti benne a nyakát.
A módok nagy mértékben függenek a tevékenységek, cselekvések, események szubjektumaitól, illetve a szubjektumok helyzetétől, belső állapotától, beállítódásaitól, intézményes szerepeitől (stb. stb.). Attól függően,
hogy ki a tevékenység alanya és mi a tevékenység célja, illetve kulturális
kontextusa, állapítjuk meg több-kevesebb iróniával, hogy valaki egy családi perpatvar megoldásában pedáns tudós módjára, másvalaki meg egy
tőzsdeügyletben bohém költő módjára járt el, tehát inadekvát módon próbált
megoldani (persze, sikertelenül) valamilyen egyáltalán nem tudományos
vagy művészi problémát.
Hasonlóképpen leválasztjuk a tevékenységekrôl és cselekvésekrôl
a módokat, önálló és átfogó jelentéssel ruházva fel ôket, amikor valamilyen észjárást, viselkedést, tevékenységet jellemezve azt mondjuk, hogy:
„ezt aztán sikerült megint jó magyar módon, német módon, orosz módon stb.
megoldani”. „Ami a németnek jó, az orosznak halál” (’Sto nyemcu horoso
– russzkomu szmerty’) – tartja egy orosz szólásmondás, amely – vicces és
enyhén önironikus túlzással – a civilizációs módok, ezen belül a modern
racionális és az archaikus vallási civilizáció különbségére, a nyugat-európai
és a kelet-európai, a protestáns és az ortodox értékrend, mentalitás, életvitel közötti áthidalhatatlan különbségre utal, nagyjából abban a szellemben, ahogyan azt Goncsarov örökítette meg Oblomov című remekműve
halhatatlan típusaiban, a modern, „németes” stolzi létmódot állítva szembe
a patriarchális, „oroszos” oblomovi létmóddal, szeretetteljesen ábrázolva ezt
is, azt is, de az a pusztuló.korszerûtlen patriarchális életforma költőiségét,
paradicsomi boldogságát siratva el elégikusan.
A módokról szóló tanítás, a módok feltérképezése, megismerése első
hallásra módszertannak, vagyis metodológiának – az egyes szakmai területeken követendő módszerek kifejtésének – tűnik. A metodológia, mint ismeretes, azoknak a követendő utaknak, szabályoknak, szellemi eljárásoknak vagy
fogásoknak, elérési utaknak és eszközhasználati módoknak a többé-kevésbé
rendszeres kidolgozása, bemutatása és magyarázata, amelyek biztosítják,

Módok tana és módszertan
Mit jelent kimódolni valamit? Olyan közvetítések, utak, eszközök kimunkálását, illetve kiválasztását és rendeltetésszerű vagy kreatívan leleményes,
újszerű alkalmazását jelenti, amelyek biztosítják valamilyen magunk elé
tûzött cél elérését, valamilyen probléma megoldását, valamilyen kihívás
megválaszolását. Aki kifogy a módokból, kénytelen – ideiglenesen vagy
végleg – feladni kitűzött célját, akár bevallja kudarcát, akár nemlétezőnek
tekinti a problémát, a kihívást, a feladatot. Ez utóbbi is fölfogható a megoldási módok egyikeként, csak az ilyen megoldást hamis megoldásnak nevezik,
a politikában például strucc-politikának.
Van-e mód valamire, vagy nincsen? – ez a kérdés ritkán dönthető el elméletileg, gyakorlatilag azonban – akár feltesszük, akár nem, akár automatikusan, tapasztalati alapon válaszolunk rá, akár hosszas mérlegelés és elemzés
után – szinte minden lépésünket meghatározza. Még azt a lépésünket is,
amelyet mindenféle kérdésfeltevés nélkül, egyszerűen a mindennapi józan
észre hagyatkozva, reflexszerűen teszünk meg, amikor mondjuk az ötödik
emelet és az utca közötti távolságot lépcső, kötélhágcsó, függeszkedő kötél
közvetítésével hidaljuk át, ahelyett, hogy – siettünkben vagy veszély esetén –
egyetlen ugrással rövidítenénk le, az ötödikről – minden közvetítés nél-
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hogy az adott szakmai területen kitűzött célt a lehető legeredményesebben,
leghatékonyabban (ezen belül: legkönnyebben, leggyorsabban stb.) lehessen
elérni. Ebben az értelemben szerepel Descartes híres 1637-es Discours de la
methode-ja (a teljes cím magyar fordításban: Értekezés az ész helyes vezetésének
és a tudományos igazság kutatásának módszeréről) címében a „módszer” szó, és
ebben az értelemben beszélnek a filozófiában induktív és deduktív, továbbá
dialektikus, logikai, analitikus, hermeneutikai, szimbolikus módszerekről,
vagy az oktatás, nyelvtanítás és nyelvtanulás, a nevelés, a tudomány, a művészet, a kormányzás különféle módszereiről és a helyes módszerek tanát
kifejtő általános és különös módszertanokról.
A módok azonban korántsem feltétlenül követett vagy nem követett módszerek, hanem egyszerűen létező szabályrendszerek, utak, eszközök (sőt
divatszavakkal élve, de nem egészen pontatlanul: programok vagy kódok),
amelyek akkor is léteznek, működnek, lefutnak, életfontosságú társadalmi funkciókat látnak el, ha – steril metodológiai szempontból – nem követendőek,
egyáltalán nem hatékonyak, és nem is a legcélravezetőbbek. A módszer fogalma feltételezi a tevékenység és az eszközök, utak bizonyos fokú különválását,
a módszer mint egyfajta eszközrendszer különválasztását és többé-kevésbé
tudatos alkalmazását. Feltételezi továbbá az adott területen, adott célok elérésére használt módszerek közötti értékelő különbségtételt: ez rossz, azaz
kevéssé hatékony, a céllal ellentétes eredményre vezető stb. módszer, amaz
pedig a lehető legjobb módszer stb. A módok – kicsit közelebbről most már:
az egyéni pszichológiai és társadalompszichológiai módok: gondolkodásmódok, viselkedésmódok, reakciómódok, életmódok stb. – ilyen értelemben nem
(vagy csak kis mértékben) megválaszthatóak és az egyének és csoportok tevékenységéről nem leválaszthatóak, nem lehet őket hatékonysági-célszerűségi
alapon, pusztán az értelmi belátásra hagyatkozva bármikor elvetni, lecserélni
más, alkalmasabb módokra, jóllehet nem véletlenszerűek, nem változatlanok, megvan a maguk működési logikája, rendje, tehát leírhatóak, de nem
a metodológia, hanem a szociológia tárgyát képezik (úgy is mondhatnánk:
a szociológia képezhet belőlük tárgyat). A politikai cselekvés, különösképpen
a kormányzás számára, hacsak nem lép fel a nép megnevelése, átnevelése,
kitanítása, egyfajta társadalompedagógia ambíciójával, a módok olyan társadalmi adottságok, amelyekkel ugyanúgy számolnia kell, mint – mondjuk –
a nemzetgazdaság külső és belső adottságaival.

Quo modo?
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A mód tehát valamilyen létezésnek, történésnek, működésnek a „hogyan”ja vagy „miként”-je. Stílus, modor, habitus, forma, rend, ami hol élesebben, hol
halványabban ütközik ki mindenen, amit a tevékenység alanya – egyén vagy
társadalmi csoport – csinál. Életmódokról, beszédmódokról, gondolkodási
módokról, viselkedési módokról, érintkezési módokról, használati módokról,
konfliktuskezelési módokról beszélünk. Ezek az átfogó szellemi és gyakorlati
módok legpregnánsabban a szellemi és gyakorlati készségek és képességek
működtetésében, a technikai eszközök használatában mutatkoznak meg
(beleértve a „jog technikáját” és a „pénz technikáit” is), abban például, hogy
ki, mire használja az eszét, vagy hogyan használja a testét (testi adottságait),
hogyan él kulturális tőkéjével, mit kezd örökölt vagy szerzett pénzével, hogy
bánik hozzátartozóival, a másik emberrel, önmagával, hogyan gyakorolja
a hatalmat, amivel rendelkezik, hogyan alkalmazza a jogot és így tovább.
Mivel az átfogó, berögzült, rutinizálódott társadalmi módok nem tárgyiasulnak és nem is válnak le a tevékenységekről, cselekvésekről, amelynek
módjait alkotják, nem könnyű a maguk sajátszerűségében felismerni, vagyis gondolatilag leválasztani és elkülöníteni őket. Egy ilyen absztrakciónak
természetesen nem is lenne túl sok értelme, ha nem feltételeznénk, hogy
a történetileg megképződött és a társadalmi tevékenység minden szintjén
folyamatosan továbbörökített módok bizonyos állandósággal, szilárdsággal
és az egyénekkel szemben bizonyos önállósággal rendelkeznek, s ennyiben
nagy mértékben meghatározzák, milyen módon érhetik el céljaikat (sőt
meghatározzák valamelyest az elérendô célok körét is).
Természetesen a módok lehetnek teljesen egyéniek is, most azonban
az átfogó, közös módokról beszélünk, amelyekbe beleszületünk, amelyeket
a nyelvvel, a kulturális kódokkal, cselekvési, viselkedési mintákkal (stb. stb.)
együtt sajátítunk el. A módban egy kisebb vagy nagyobb életközösség kulturális és történeti emlékezete és tudása, ismétlődő helyzetekre adott ismétlődő reakciói, alkalmazkodásainak és szembeszegüléseinek története bizonyos
rendként, rutinként, modorként, reflexként vagy automatizmusként rögzül.
A módok elvileg uralhatóak, de a társadalmi gyakorlatban inkább a módok
uralkodnak az egyének fölött, akik gyakran nem is tudják, miért éppen így
reagálnak valamire, miért így cselekednek, gondolkodnak, terveznek. Ez
nem feltétlenül hiba vagy fogyatékosság. A módok azok a láthatatlan köz-
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vetítések, láthatatlan szálak, amelyek csoporttá, társadalommá, közösséggé
egyesítik az egyéneket. Természetesen ki-ki – öntudatra ébredése és az
önmaga fölött megszerzett uralom mértékében – a társadalmi módokat is
uralhatja, de meg nem változtathatja őket.403
Amikor egy társadalom módjairól beszélünk – hiszen az átfogó nemzeti
vagy regionális, lokális közösségi módok mellett számtalan más szociális,
kulturális mód, szakmai mód létezik –, akkor arra gondolunk, ahogyan
egy társadalom (ezen belül esetleg egy-egy társadalmi csoport vagy egyén)
él, ahogyan dolgokkal, testekkel, intézményekkel, idővel és térrel bánik;
arra a módra, ahogyan megtörténik benne a világ, ahogyan a külvilággal
kapcsolatba lép. A társadalmi módok ismerete minden politikai tudás alfája
és omegája, amely nélkül akkor sem létezhet sikeres politika, ha a politikus
mesterfokon ismeri a politikaművészet fortélyait, a hatalom technológiáját és ügyesen bánik a média hatáseszközeivel. A módokról beszélve egy
társadalom táncrendjéről, a politikai, gazdasági játszmák, érdekkonfliktusok
lejátszási módjáról gondolkodunk, amelyeket a társadalomformáló politikai
akarat nem vehet büntetlenül – azaz következmények nélkül – semmibe,
nem tolhat egyszerűen félre, nem tekinthet levegőnek. Akkor sem, ha
a módok nem látszanak, ha alig megfoghatóak. A társadalmi módok képezik ugyanis azt a falat, amelyről a legjobb politikai szándékok és fogadkozások is borsóként peregnek le.

szervezésmódjait. De még a pusztítás sem jelent automatikusan rosszat,
amennyiben nemcsak valamilyen élet vagy életlehetőség, nem egy korszakos békemű, ilyen-olyan értékek lerombolását, hanem éppen egy ilyen
rombolás elhárítását, a romboló erők lerombolását vagy féken tartását
jelenti (természeti erőkét és társadalmi erőkét egyaránt).
Igen szemléletesen mutatja be a technika célirányos használati módjai
közötti különbséget egyik töredékes írásában József Attila azzal összefüggésben, hogy – mint írja – a technika „mindinkább a létért való küzdelem
legrettenetesebb formájának, a modern háborúnak az eszköze lett”: „Ha
ez igaz is, ne feledjük, hogy nemcsak az erőszaknak szállít fegyvereket, hanem
annak is, hogy azzal szembeszálljunk; a technika szörnyű eszközeivel megsemmisítheti ugyan a civilizált világot, de meg is óvhatja a szabadság, a jog és a humanitás
ellen irányított támadásoktól. Másutt kell keresni a technikának nem annyira
hibáját, mint inkább a tehetetlenségét: bármit is tegyen, nem alkothat semmit,
ami kizárólagosan, pozitív módon csupán a béke eszköze legyen. sőt azzal
a ténnyel, hogy az anyagi erőket mind jobban hatalmába veszi, hogy megsokszorozza és összegyűjti őket, rettentő energiatömeget halmoz fel, amely
minden pillanatban belevethető egy romboló összeütközésbe. A technika
végtelen anyagi lehetőségeket ád az ember kezébe, de a legcsekélyebb befolyása sincs
arra, hogy vajon jóra, vagy rosszra fordítják-e.”404
A technikai eszközök és a módok különbsége, az eszközök leválaszthatósága a módokról nem csak ilyen kiélezett formában mutatkozik meg. Elég
talán itt arra gondolni, hogyan forradalmasította a hadviselést az európai
modernitás kontextusába került, európai módon felhasznált kínai találmány
– a puskapor –, míg Kínában semmi ehhez hasonló változást nem indított
el. És megfordítva: az időmérő mechanizmus, a mechanikus óra feltalálásához és elterjedéséhez Európában előbb létre kellett jönnie a konkrét
emberi tevékenységekről leváló, a tevékenységeket azonos módon mérő
mennyiségi időnek, amit mérni lehetett és kellett vele. Kínában ez a homogén, mennyiségi idő nem létezett és ezért az Európából behozott első
mechanikus órákat egészen más módon kezdték használni: „A Kínában
járt első európaiak, mint ismeretes, jó néhány régi kínai találmányt hoztak
magukkal, viszonzásul megismertették a kínaiakat egynémely európai találmánnyal. S a középkori Kínában, amely tudvalevőleg igen bizalmatlanul

Módok és eszközök
Az eszközök, a médiumok, a közvetítések bizonyos esetekben és bizonyos határok között leválaszthatók (illetve leválhatnak) rendeltetésszerű,
célirányos működtetésük (vagy működésük) intézményesült vagy alkalmi
módjairól, más célokra és ugyanazokra a célokra más módon is felhasználhatók (esetenként a funkcionálisan az eszközhöz rendelt eredeti célokhoz
képest akár homlokegyenest ellentétes célokra is). A technikai-tudományos forradalom, mint ismeretes, lehet átok és áldás is, attól függően,
milyen célokra és milyen módon használják föl vívmányait, termékeit,
403 Lásd ehhez Losonczi Ágnes megalapozó szociológiai munkáját Losonczi Ágnes: Az
életmód az időben, a tárgyakban és az emberekben. Gondolat, 1977. Lásd továbbá Norbert Elias
klasszikus műveit: A civilizáció folyamata. Gondolat, 1987.; Uő: A németekről. Hatalmi harcok
és a habitus fejlődése a Tizenkilencedik-Huszadik Században. Helikon, 2002. Lásd még: Időben
élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. Akadémiai Kiadó, 1990.

404 József Attila: A technikáról. In: Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok, vázlatok. Akadémia Kiadó, 1958. 261. p. – Kiemelés – Sz. Á.
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és vonakodva fogadott mindent, ami külföldi, a mechanikus óra felkeltette
a magasabb körök figyelmét, csakhogy nem mint pontos időmérő eszköz, hanem
mint játékszer! Nem úgy Nyugaton, ott a mechanikus óra nemcsak az előkelőségek, uralkodók és városi patríciusok társadalmi presztízsét jelképezte,
hanem kezdettől fogva gyakorlati célokat szolgált. Európa társadalma fokozatosan áttért a világnak az örökkévalóság aspektusában való szemléléséről
az idő aspektusában realizálódó aktív világlátásra.”405
A technikának mint eszköznek (vagy eszközrendszernek) az elszakadása
a céloktól, amelyekre létrehozták, közömbössége a célok erkölcsi vagy politikai tartalma iránt, az „átok- vagy áldás-e a tudományos-technikai haladás?”
régi dilemmáját veti fel. De a technikai eszközök elszakadása az eszközökbe
„programozott” céloktól más dilemmával is terhes. A jó vagy rossz célra
létrehozott eszközök ugyanis nemcsak az eszközök célszerű használatához
„hozzárendelt” szakszerű eszközhasználók kezébe kerülhetnek, hanem tudatlanok, megfelelő készségekkel, szaktudással nem rendelkező amatőrök
vagy terroristák kezébe is, elvileg – kevés technikai eszköz kivételével – bárkinek a kezébe, akik hozzá-nem-értésükkel vagy szántszándékkal tönkretehetik, esetleg eleve és tudatosan másra kívánják használni a szóban forgó
technikai eszközöket. Az eszközök és célok közötti régi kvázi-erkölcsi kérdés, mely szerint finis sanctificat media (a cél szentesíti az eszközöket) általában
valamilyen rendhagyó, éppen a célok felől nézve kétséges, mivel a célokat
visszavonó használati mód szentesítésére fut ki (használható-e a fegyveres
erőszak a béke megteremtésére? stb.). Itt a kérdés nem az eszközök rendeltetésszerű használata körül forog, hanem akörül, elérhetők-e bizonyos
célok olyan eszközökkel és eszközhasználati módokkal, amelyek a céloknak
ellentmondanak. Mondjuk, terjeszthető-e a szeretet hite a hitvitázó ellenfél
fejbeverésével vagy megégetésével? Terjeszthetők-e a szabadság és béke
értékei háborúval? Bevezethetők-e a szabadságintézmények diktatúrával?
Meghonosíthatók-e az emberjogi normák bikacsökkel? Bekergethető-e
egy barbár ország furkósbottal a demokratikus nemzetek családjába vagy
a civilizált világba? Kiűzhető-e a rossz a rosszal, a Sátán Belzebubbal? –
ahogy a fiatal Lukács György, bolsevik fordulata küszöbén a bolsevizmus
erkölcsi dilemmáját megfogalmazta?406 Vagyis nem vonják-e vissza, nem

rombolják-e le a tételezett jó célokat a megvalósítására használt „rossz” vagy
inadekvát eszközök? Megvalósítható-e a közjó a legrosszabb erőszak eszközeivel? Kiirtható-e a korrupció a szabadságjogok korlátozásával? Valójában
ezek a kérdések rendszerint ál-kérdések, ami rögvest kiderül, ha magukra
a kérdésekre kérdezünk rá: nevezhető szabadságnak, békének, igazságnak,
közjónak, amit csak háborúval, igazságtalansággal, erőszakkal lehet rákény-

405 A. J. Gurevics: A középkori ember világképe. Kossuth Könyvkiadó, 1974. 130–131. p.
(Előd Nóra fordítása. Kiemelés – Sz. Á.)
406

A híres passzus némi rövidítéssel így hangzik: „Vagy megragadjuk az alkalmat, és

megvalósítjuk (mármint az osztályharc, kizsákmányolás nélküli társadalmat – Sz.Á.), akkor a diktatúra, a terror, az osztályelnyomatás álláspontjára kell helyezkednünk, akkor
a proletariátus osztályuralmát kell az eddigi osztályuralmak helyébe tenni, abban a hitben,
hogy – Belzebubbal űzve ki a Sátánt – ez az utolsó és természeténél fogva legkíméletlenebb,
legleplezetlenebb osztályuralom fogja önmagát és vele minden osztályuralmat megsemmisíteni. Vagy ragaszkodunk ahhoz, hogy az új világrendet új eszközökkel, az igazi szociáldemokrácia eszközeivel fogjuk megvalósítani.” (Lukács György: A bolsevizmus mint erkölcsi
probléma. In: Uő: Forradalomban. Cikkek, tanulmányok 1918–1919. Magvető, 1987. 39. p.
– Kiemelés – Sz.Á.) Mint az idézetből kiviláglik, ez az eszközök és módok közötti választás végső soron nem alapulhat máson, mint hitbéli meggyőződésen: „Az ő dilemmájuk
így hangzik – írja Lukács a bolsevikokról –: lehet-e a jót rossz eszközökkel, a szabadságot az
elnyomatás útján elérni; létrejöhet-e egy új világrend, ha létrehozásának eszközei csak technikailag
különböznek a régi rend joggal utált és megvetett eszközeitől?” (I. m. 40 p.) Erre a kérdésre azonban „igen”-nel válaszolni nem a történelmi tények bizonysága, hanem egyedül csak a hit
alapján lehetséges: „Akkor a rosszat mint rosszat, az elnyomatást mint elnyomatást, az új
osztályuralmat mint osztályuralmat kell vállalni. És hinni kell – és ez az igazi credo quia
absurdum est –, hogy az elnyomatásból nem ismét az elnyomottak küzdelme az uralomért
(egy új elnyomatás lehetőségéért) fog következni, és így tovább céltalan és értelmetlen
örök-küzdelmek végtelen sora, hanem az elnyomatásnak önmagát megsemmisítése.”
(I. m. 40–41. p.) Nem a fiatal Lukács volt az egyetlen, aki a diktatórikus „jó” erkölcsi
paradoxonát világosan látta és aki nem sokkal ezután – váratlan fordulattal – megtért
a bolsevizmus politikai hitére. A fiatal Ilja Ehrenburg Julio Jurenito című korabeli regényének végén – ironikusan – ilyen szavakat adott diabolikus főhőse, a Mester szájába, amikor
letartóztatják és a Csekában kihallgatják: „A forradalom teljes mértékben megfelel ízlésemnek, és azt hiszem, nyugodtan állíthatom, hogy életem harmincegy esztendeje alatt
kiváltképpen megsemmisítéssel, aláásással, aknamunkával és egyéb tisztogató műveletekkel foglalkoztam. Ami a szabadságot illeti, ez elvont, s hozzá napjainkban rendkívül káros
fogalom. Önök megsemmisítik a »szabadságot«, és én ezért szívből üdvözlöm önöket.
Önök az emberiség legnagyobb felszabadítói, mert nagyszerű, nem aranyból, hanem vasból való, jó erős és alaposan megszervezett igát raknak a nyakába. (…) Kedves elvtársaim,
egyáltalán nem kételkedem abban, hogy egyszer majd eljő a szabadság birodalma (persze,
talán csak akkor, ha majd az utolsó embert is kiirtották bolygónkon). Most azonban éppen a nyílt kényszer birodalmába lépünk, ahol az erőszak nem leplezi magát az angol lord
aljas, éldeskés álarcával. Könyörgöm, ne díszítsék ibolyával a botot! Nagy és bonyolult
az önök küldetése, úgy hozzászoktatni az embert a kalodához, hogy édesanyja gyengéd
ölelésének érezze. Igazán nem szükséges óvatosan, lopakodva nekilátni, a kalodát a hátuk
mögött rejtegetni. Nem bizony, meg kell alkotni az új rabszolgasághoz illő új pátoszt!”
(Ilja Ehrenburg: Julio Jurenito. Európa Könyvkiadó, 1966. 215–216. p.)
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szeríteni egy társadalomra? Mekkora az ár, amit egy jó cél eléréséért fizetni
kell és főként: ki döntheti el és milyen feljogosítottság alapján, kinek/kiknek
kell ezt az árat megfizetniük? Ők maguk dönthetik-e el vagy helyettük és
nélkülük mások? És vajon kivétel nélkül mindenkinek, a közösség egészének meg kell-e fizetnie valamilyen közös jónak árát, vagy vannak, akiknek
fizetniük kell, és vannak, akiknek nem.
József Attila lényegre tapintóan mutat rá az eszközök és a módok közötti
különbségre, amikor egyik történetfilozófiai eszmefuttatásában az 1930-as
évek szovjet iparosítását hozza fel példaként: „Már olvastunk híradásokat,
hogy a finom amerikai traktorok milyen hamar mentek tönkre szovjethasználatban (…) A bolsevikiek elfeledték, hogy az importált gépi eszközökkel
együtt nem importálhatják annak a társadalmi közösségnek szellemét, objektív tudatát,
amely azokat létrehozta! Elfeledték, hogy nem a modern gépek hozzák létre
a szocializmust, hanem az emberekben rejlő eleven szellem, amely a gépeket megalkotta s amelynek ezek a gépek csak külső kifejezései.”407 A technikai eszközöket (és a technikai eszközöket előállító technikai berendezéseket
is) minden további nélkül, úgyszólván készen át lehet venni (meg lehet
vásárolni), de már azokat a módokat, amelyek az eszközök rendeltetésszerű működtetéséhez szükségesek, és amelyek abban a kultúrában, amely
a technikai eszközöket előállította, magától értetődően és leválaszthatatlanul
tartoznak hozzá az eszközökhöz, ezeket a módokat nem lehet egykönnyen
átvenni; technikai eszközöket lehet importálni és be lehet őket vezetni
a termelésben, módok azonban ilyenformán nem importálhatók, és nem is
vezethetők be. Mindehhez hozzátehetjük még, hogy az eszköztől idegen,
célszerűtlen, inadekvát, „nyers” (kifinomulatlan) alkalmazási módok még
akkor is tönkre fogják tenni az eszközöket, hatékonyságuk pedig akkor is
töredéke lesz annak, amit másutt elérnek velük, ha elemi szinten képesek
kezelni őket. Hiszen a modern technikai eszközök nagy részének kezeléséhez, működtetéséhez vajmi csekély tudás is elegendő: technikai értelemben bárki könnyen megtanulhat autót vezetni, de ez nem jelenti azt, hogy
a kreszt is ismeri, ha pedig a kreszt is megtanulta, ezzel megtanult közlekedni is, ami döntően kultúra kérdése és országról országra, régióról régióra
változik (tökéletesen más képet mutat a közúti forgalom, a közlekedési mód
Németországban és Magyarországon, az Egyesült Államokban és Orosz-

országban, Svájcban és Iránban). A mód ugyanis ebben az összefüggésben
nem pusztán a technika adekvát működtetéséhez szükséges szakértelmet
foglalja magában, hanem az egyének és közösségek (cselekvésegyüttesek)
évszázadok alatt kicsiszolódott kultúrájának egészét, az emberek közötti
érintkezést artikuláló formákat, a dolgokkal és az emberekkel való bánásmódot, azt a sajátos „hozzáállást” az eszközökhöz, a természethez, a másik emberhez, amely nemcsak az eszközöket előzi meg, hanem mindenféle
szaktudást is.
És akkor még nem beszéltünk a modern eszközök és az archaikus vagy
premodern használati módok különös, és a világra, a társadalomra nézve
gyakran veszedelmes kombinációiról, mikor a régi használati módokba
„ékelődnek be” magasan fejlett technikai eszközök és ez az összeépülés új,
fantasztikus kulturális hibrideket, szörnyállamokat eredményez. Sztálint
a „nyugatos bolsevikok” utolsó képviselője, Buharin találóan nevezte telefonnal felszerelt Dzsingisz kánnak, de ilyen-olyan Dzsingisz kánok kezében ennél veszedelmesebb technikai eszközök is kerültek már és kerülnek
ma is, például tömegpusztító fegyverek. Az új és váratlan kombinációkból
– eszközök és módok szervetlen összekapcsolódásai – a huszadik században
nem volt hiány, természetesen ellentmondást rejt magában, amely előbbutóbb felbomlasztja az archaikus módot, a totalitárius hibrideket, „csak” az
a kérdés: addig mi van? Hány millió ember esik áldozatul az ezen az útonmódon technicizált asszír birodalom ölésiparának? És mi van aztán, amikor
felbomlik a szervetlen egység? Amikor az eszközök, gyakran pusztító erőszakeszközök fölött megszűnik a központosított abszolút állam monopóliuma és totális kontrollja, amikor az ölésipar is privatizálódik?
Valakinek kezébe lehet nyomni egy gyorstüzelő automata fegyvert,
egy számítógépet, százmillió forintot, a politikai hatalom teljességét, de
ezzel még nem nyomták kezébe azokat a működtetési, eszközhasználati
módokat, amelyek megfelelnek a szóban forgó eszközök rendeltetésszerű, célracionális használatának. Aki nem tudja, mire valók az eszközök
(mondjuk, soha nem volt kezében fegyver, nem látott még számítógépet,
vagy nem látott még ennyi pénzt), bármire használhatja vagy akár – használhatatlannak vélve –, el is dobhatja őket. Bizonyos helyzetekben bizonyos eszközök rendeltetésszerű használata értelmét veszti azok számára
is, akik pedig tudják, hogyan kellene használni őket, akik rendelkeznek
a megfelelő tudással és készséggel (mondjuk, egy számítógép vagy egymillió forint nyilván nem használható rendeltetésszerűen egy lakatlan

407 József Attila: A szocializmus bölcselete. In: Uő: Összes Művei III. Cikkek, tanulmányok,
vázlatok. Akadémia Kiadó, 1958. 152–153. p.
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szigeten vagy a dzsungelben). Az is lehetséges, hogy az eszköz használati módjának radikális „felülírását” valamilyen rendkívüli élethelyzet vagy
a pillanatnyi szükség kényszeríti ki (a számítógépet valaki használhatja
önvédelmi eszközként vagy levélnehezéknek is, puskatussal szöget verhet
a falba, egy lexikonnal pedig kitámaszthatja az ablakot). A lényeg az, hogy
a módok az eszközökkel szemben – bizonyos határok között – önállósággal
rendelkeznek, az eszközök leválaszthatók (vagy leválnak) arról a célról,
amelyhez eredetileg rendelték őket és arról a használati módról is, amely
adekvát e célnak; tehát más, eredeti értelmüktől, funkciójuktól idegen célokhoz és más módokhoz rendelhetik őket hozzá, önkényesen vagy kényszerűen, alkalmi vagy új társadalmi használati módokat hozva létre (mint
azt a modern kommunikációs és szervezési, ellenőrzési, irányítási technikák
archaikus vagy premodern politikai-vallási célokkal való összekapcsolásának
fentebb említett példái mutatják).
Maradjunk a legegyszerűbb és egyszersmind legkülönösebb példánál,
a pénznél, ennél a legelvontabb eszköznél, amelyet az eszközök eszközének is tekinthetünk. Bárkinek kezébe nyomhatnak egymillió dollárt,
de ezzel együtt még nem „nyomták kezébe” a pénz felhasználásának
egyetlen bevett módját, a pénz ésszerű vagy célszerű elköltésének vagy
befektetésének módjait is beleértve. Még akkor is így van ez, ha elismerjük, hogy bizonyos felhasználási módokat – ha nem is kötelezően
– maga a pénz ír elő, mivel ezek a módok csak ott kapcsolódnak ös�sze és válnak a pénz eszközével való bánásmód társadalmi programjává,
ahol a kalkulatív racionalitás uralkodóvá vált és az általa tételezett értékek és célok egy egész világrend magától értetődőségével rendelkeznek,
belülről hatják át a társadalmi működési módokat. Természetesen az
adományozó vagy egy pénzintézet megpróbálhatja előírni az adományozottnak vagy hitelfelvevőnek, hogy mire és hogyan költse el a kezébe letett pénzösszeget, de ezt már – a pénzzel ellentétben – nem olyan
könnyű elfogadtatni vele. Az is előfordulhat, hogy az eszközt elfogadja,
de az előírt módot nem. Pénzt adhatnak neki, de azt már ne mondják
meg, hogyan és mire költse és mire ne költse el. Milyen jogon? Milyen
alapon? Mért nem úgy, ahogyan ő akarja? Ahogyan megszokta elkölteni
a pénzét? Ahogyan őnáluk szokás? Ha pedig mégis arra kényszerül, hogy
a pénzzel együtt a pénz felhasználási módját is elfogadja (netán egyenesen
ez a feltétele a pénz folyósításának, mint akármely hitelnyújtás esetén),
akkor, mihelyt az aggodalmaskodó adományozó vagy a feltételeket szabó

hitelező nem néz a kedvezményezett körmére, az igyekszik lerázni magáról a ráerőszakolt pénzköltési módot (mennyit, hogyan, mire?) vagy
megpróbálja kijátszani jóakaróját, kijátszani a kikényszerített vagy elvárt
pénzhasználati szabályokat (erre igen, arra nem, így igen, úgy viszont
nem), hogy a maga módján költhesse el, fektethesse be, tehesse félre vagy
élhesse fel, amit kapott.
Ha például – mint az a pénzgazdálkodás terén elmaradott társadalmakban, vagy a szociálisan és kulturálisan hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban az egyénekkel oly gyakran megesik – valaki nem képes
a kalkulatív racionalitás észjárását beépíteni saját kialakult észjárásába, ha
a kalkulatív racionalitás értékrendje idegen tőle, akkor az e racionalitás
által előírt pénzhasználati módokat embertelen kényszernek fogja érezni
és megpróbálja lerázni őket magáról. A kalkulatív racionalitás kialakult
világrendjét azonban egyetlen társadalom és egyetlen egyén sem képes
egyszerűen lerázni magáról, amit megtehet, hogy a maga módján rendezkedik be benne.
Példánknál maradva, az első kérdés az, hogy az adott társadalomban,
korszakban, közös vagy egyéni élethelyzetben ki mit lát a pénzben, minek
az eszközét, mihez vezető utat? Lesz, aki a pénzben megvetendő csábítást,
és lesz, aki végtelen szabadságot lát; lesz, aki csak a vásárlás és költekezés
eszközét és lesz, aki a biztonságot, a felhalmozás és a befektetés legkézenfekvőbb módját; lesz, aki azonnal elkölti, és lesz, aki bankban helyezi el; stb.
stb. Ezek azonban nem minden esetben pusztán individuális választások,
hanem a pénz tipikus társadalmi használati módjai is lehetnek, amelyek
egy-egy nagy társadalmi csoport pénzzel való bánásmódját, vagy egy egész
kulturális közösség pénzhez való viszonyát meghatározzák, mondjuk az
ésszerű és ésszerűtlen bánásmód, a haszonelvű és a reprezentatív célú pénzköltés osztóvonala mentén.
A kérdés tehát az, kinek mit jelent a pénz (föltéve, hogy már jelent
valamit, tehát a pénzgazdálkodás kialakult)? Értéket, a legfőbb értéket vagy
egyáltalán nem jelent értéket: 1. A pénz arra való, hogy elköltsék. 2. A pénz
arra való, hogy hasznot húzzanak belőle: felhalmozzák, befektessék, tartalékolják, fialtassák. 3. A pénz arra való, hogy takarékosan, ésszerűen csoportosítva egy részét elköltsék, más részét ingatlanba, ingóságokba fektessék,
és bankbetétben őrizzék. 4. A pénz arra való, hogy mindent és mindenkit
megvásároljanak rajta, pénzzé tegyék az egész világot. A kalkulatív racionalitás társadalmaiban pénzért jószerével minden elérhető – tudás, szere-
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lem, egészség, hatalom, médiabefolyás, állami megrendelés – pénz nélkül
jószerével semmi.408
E példával csupán azt kívántam érzékeltetni, hogy a pénz mint eszköz
– méghozzá egyetemes eszköz – önmagában semmit nem árul el a pénz
lehetséges, társadalmilag vagy egyénileg tipikus használati módjairól és
képtelen ezeket a módokat előírni. A pénz forradalmi – a személyi függés,
a hatalmi függés, a vallási függés rendszereit felbomlasztó, illetve mélyrehatóan átalakító – szerepe nem érvényesül minden korszakban, hiszen
ez csupán egyik használati módja, amely a polgári társadalom alapját veti
meg és amelyet bátran nevezhetünk totálisnak. De ez a használati mód
– a kalkulkatív racionalitás módja –, amely univerzális érvénnyel lép fel,
szükségképpen megtörik azokon az archaikus, premodern vagy antimodern
társadalmi módokon, amelyek egy-egy helyen – civilizációs vagy politikai
helyen – fennmaradtak és erősek és a pénz használati módját mindenféle
irányba eltérítik attól, amely a polgári társadalmakba az utóbbi háromszáznégyszáz év alatt szinte természettörvényként ivódott be, minden létező
más módot maga alá rendelt és áthatott, ami természetesen nemcsak a pénz
elköltésének, hanem megszerzésének és működtetésének egész rendszerére
kiterjed.409
Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az „ész” globalizálódó civilizációja újra

meg újra konfliktusba kerül és megtörik a „szív” visszahúzódó, vallási civilizációin410 és mindazokban az egyéni élethelyzetekben, életkonfliktusokban,
amelyekben a „szív” nem engedelmeskedik az „észnek”, a kalkulatív racionalitás csődöt mond, a „szív” piacosítása, az érzelmek, az erények, a hit,
a szellem teljesítményeinek pénzzel, technikával és tudománnyak való helyettesítése pedig kifejezett ellenállást és ellenszenvet vált ki. A történetfilozófus
Arnold Toynbee úgy találta, hogy a „fej” és „szív” közötti ellentét az emberlét
eredendő sajátossága, amely időről időre kiéleződik, sőt egész társadalmakat
elnyelő szakadékká szélesül: „Amióta csak emberé váltak őseink – írja –, egy
kocsiba kell fogniuk az emberi psziché tudatos és tudat alatti összetevőjét; és
ez a két paripa – mondjuk a »fej« és a »szív« – rengeteg bajlódást és aggodalmat okoz hajtóinak: állandóan kétfelé húznak, teljesen eltérő sebességgel.
A fej sebessége mindig nagyobb volt, mint a szívé... (….) A szív helyzetét
most az tette szinte elviselhetetlenné, hogy a fej, mely kezdettől gyorsabb
volt nála, újabban megnövelte eleve nagyobb sebességét, és állandóan újra és
újra gyorsít, olyan energiával, mely a jelek szerint határtalan. A szív sebessége
viszont, mely kezdettől lassúbb, úgy látszik, természetétől fogva állandó, és
nem gyorsítható fel a természetes mértéken felül. Természetes határai között
azonban az emberi psziché tudat alatti, irracionális, érzelmi rétege a tapasztalat
szerint (…) képes arra, hogy megeméssze azokat a forradalmian új technikai
és szervezeti elemeket, melyeket a tudat és az akarat szüntelen tevékenysége
rázúdít; s mindaddig, amíg a tudatalatti csakugyan meg tudja emészteni ezt a
nehéz táplálékot, át is tudja alakítani a társadalom hagyományos kultúrájának
új, életképes elemeivé. De a szív nem képes a végtelenségig gyorsítani, bár
a fej – úgy látszik – igen. Következésképp egyre nagyobb mértékben egyre
gyorsabban nő a szív és a fej sebessége közti különbség. S ahogyan ez a rés mélyül, úgy növekszik a feszültség, mely széthasítja az emberi pszichét. Az emberi
nemet fenyegető esetleges pszichikai katasztrófa előképeit megtalálhatjuk a történelem
egy sor helyszínén és időpontjában, valahányszor egy terjeszkedő kultúra nekicsapódott
egy, az ütközés idején gyöngébb, kevésbé dinamikus idegen kultúrának. A gyöngébb
társadalomtól esetleg olyan erőfeszítést követelhet a rátörő erősebb kultúra követelményeihez való alkalmazkodás, hogy végül a pszichikai ára válik megfizethetetlenné.”411

408 Lásd ehhez Georg Simmel A pénz filozófiája című bámulatos, szellemi aktualitásából száz év alatt mit sem vesztett könyvét, különösen a könyv életstílust tárgyaló – és
a módok kérdésével közvetlenül összefüggő – utolsó nagy fejezetét: Georg Simmel:
A pénz filozófiája. Osiris Kiadó, 2004. 536–650. p. A pénz mint mindenféle szellemi,
erkölcsi, érzelmi-indulati értéktartalomtól üres, minden ilyen értéktartalommal szemben tökéletesen közömbös, univerzális forma, közvetítés, csereeszköz bizonyos értelemben
a mindent formalizáló-racionalizáló (varázstalanító) modern világállapotban a módok
módjaként (a közvetítések közvetítéseként) fogható fel, s e tekintetben csak a nyelvhez
hasonlítható: „Nagyjából-egészében a pénz életünk azon területein a leghatékonyabb,
amelyeknek stílusát az objektív kultúrának a szubjektív feletti túlsúlya határozza meg.
Hogy azonban az ellenkező támasztékául is minden további nélkül szolgálhat, az a legragyogóbb
megvilágításba helyezi a pénz történelmi működésének a módját és kiterjedését. A pénzt
bizonyos szempontokból legfeljebb a nyelvvel hasonlíthatnánk össze, amely éppen így támasztja
alá, teszi érthetővé és dolgozza ki a gondolkodás és érzés legeltérőbb irányait. A pénz azon
erők közé tartozik, amelyeknek sajátossága éppen az, hogy nincs sajátosságuk, amelyek azonban igen
sokféle módon képesek színezni az életet, mert a létmódját jelentő puszta formalitás, funkcionalitás
és mennyiségi meghatározottság minőségileg meghatározott élettartalmakat és élettörekvéseket érint,
és ezeket minőségileg új képződmények további létrehozására ösztönzi.” (i.m. 594. p. – Kiemelés
– Sz. Á.)
409 Lásd ehhez: Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, 1982.

410 Lásd erről bővebben: Szilágyi Ákos: Civilizációk civilizálódása. In: A kérdéses civilizáció.
Szerk: Gombár Csaba, Volosin Hédi, Helikon-Korridor, 2000. 84–150. p.
411 Arnold Toynbee: A történelem felgyorsulása. In: Uő: Válogatott tanulmányok.
Gondolat, 1971. 233–233. p. – Kiemelés – Sz. Á.
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Csakhogy – és ennek felismerése vagy fel nem ismerése a hagyományos,
nem-racionális módokat kikezdő vagy leromboló és új, racionális módokat
meghonosító vagy kikényszerítô modernizációs világfolyamat szempontjából
esetről esetre, országról országra, válságról válságra döntőnek bizonyulhat – „a
társadalmi viszonyok területén a szívé az utolsó szó, mert psziché házának e
részében az érzelmek nagyobb súllyal esnek latba, mint az ész. Így hát a fej
nem hozhatja összhangba a meglevő társadalmi helyzetet az általa létrehozott
új technikai helyzettel, míg belátásra nem bírja a szívet. A szív olykor hajlandó a belátásara. Ha a szívet nem lehetne észérvekkel befolyásolni, az emberi
nemnek aligha sikerült volna mindmáig fennmaradnia. De ha a szív végül
belenyugszik is abba, hogy egyet kell értenie a fej forradalmi követeléseivel,
a gyötrelmes érzelmi átértékelés ezzel együtt járó folyamata mindig igénybe
vesz bizonyos időt; és ez az időszak szükségképpen veszélyekkel terhes, mert
ez időszak során a szív esetleg még ragaszkodik bizonyos megszokott viselkedési formáihoz, melyek a fej forradalmi fait accomplija folytán immár – paradox
módon – veszélyessé váltak.”412
Toynbee a kalkulatív piaci és a tudományos technikai racionalitás (a
„fej”) nyomása alá került archaikus társadalmak lelki összeroppanásának
példáival igyekszik igazolni fenti alaptézisét: „Cook előtt a polinéziaiaknak
megvolt a saját kultúrájuk, mely meglepő sikerrel felelt az óceániai életben
maradás és a neolit technika ellentmondásának kihívására. De éppen mivel
kultúrájuk ilyen finom egyensúlyban és harmóniában élt a meglevő környezettel, a polinéziaiak igen nehezen tudták ezt a kultúrát úgy módosítani, hogy
megállja helyét abban a robbanásszerűen új környezetben, melyet a felforgató nyugati
civilizáció tizennyolcadik századi betörése kényszerített addig oly nyugalmas
óceániai világukra. A megrázkódtatás oly kínos és oly csüggesztő volt, hogy egy
időre még a szaporodás impulzusát is kioltotta a polinéziaiakban, pedig az minden
eleven faj ösztönös sajátossága. Az észak-amerikai indiánok számára, akik
a gazdasági fejlődés halászó, vadászó, gyűjtögető fokán álltak, szintén óriási
nehézséget jelentett az a fegyelem és az az egyhangúság, amit a mezőgazdasági életmód,
vagy még inkább az ipari gépmunkás életmódja megkövetel.”413

De a pénz módjain kívül (olykor ezekkel a módokkal szoros összefüggésben) a politikai hatalomgyakorlás és hatalomszerzés módjai is rendkívüli
változatosságot mutatnak, többek között lehetnek racionálisak és irracionálisak (a „fej” vagy a „szív” módjai). Egyáltalán nem mellékes, hogy egy
párt vagy politikus milyen módon jut hatalomra (mondjuk: puccsal, választási csalással, a szabályos parlamenti választásokon szerzett mandátumok
többségével, pártok közötti koalíciós megegyezéssel stb.); ahogyan az sem
mellékes, hogy a megszerzett hatalmat milyen – a hatalomszerzés módjával általában összhangban álló – módon (diktatorikusan, demokratikusan,
konszenzusra törekedve, önkényesen stb.) gyakorolja és igyekszik megtartani. A hatalom – Max Weber által diabolikusként aposztrofált – eszközével
sokféleképpen lehet élni, de még, ha ezeket a módokat a hatalom intézményesen szabályozott rendje behatárolja is, a konkrét pártpolitikai vagy politikusi
használati módok gyakran a határokat feszegetik, sőt az is előfordul (például egy demokráciában diktatorikus fordulat esetén), hogy semmibe veszik
e határokat és átlépnek rajtuk. Hiába van a hatalom rendszerspecifikus
„használati módja” rögzítve az alkotmányban és rendszert konstituáló
politikai intézményekben (beszélhetünk ebben az értelemben mondjuk
a hatalom demokratikus vagy oligarchikus, arisztokratikus vagy türannoszi
használati módjáról), a jogintézmények, politikai intézmények konkrét működtetési módjai igen eltérőek lehetnek ezen a használati módon belül, még
ha – rendszerváltás nélkül – az átfogó használati módot nem is írhatják felül.
Vagyis a hatalomnak az egész politikai rendszerhez tartozó, mégoly szigorúan szabályozott, jogilag határolt és társadalmilag ellenőrzött használati
módján túlmenően a konkrét használatokat nem lehet törvénybe foglalni és
előírni. Hogy egy választási kampánynak, a pártvezér szónoklatának, a parlamentben folytatott politikai küzdelemnek, egy párt irányításának vagy kormányzásának milyen a stílusa, nagymértékben politikai helyzet, neveltetés,
műveltség, habitus, célközönség függvényében alakul ki és döntően a ha-

412 I. m. 237. p. Kiemelés – Sz. Á.
413 I. m. 234. p. (Kiemelés – Sz.Á.) Toynbee még egy átfogó példát hoz, mégpedig
a hellenisztikus kultúra erős nyomása alá került palesztinai zsidó társadalom pszichés
megrázkódtatásának példáját Jézus korában, amelyet aztán kiterjeszt annak a világméretű

megrázkódtatásnak az értelmezésére, amelyet a modern szakaszába lépett nyugati kultúra
expanziója hozott magával: „E nyomás pszichikai hatása a különféle lelki betegségek gyakoriságán mérhető le. Amit Jézus nemzedékének palesztinai zsidóságánál a hellén kultúra
nyomása előidézett, az történik ma az egész emberi nemmel a modern szakaszában levő
nyugati civilizáció világméretű nyomása folytán. Az egésze emberiség rogyadozik a súly alatt,
nemcsak a nem-nyugati többsége; mert ezúttal a technika gyorsuló fejlődése által okozott kulturális
változások mennyisége és sebessége akkora, hogy még e technikai forradalom nyugati szülőit is lesodorja lábukról az a pszichikai árhullám, melyet saját maguk indítottak útjára.” (I. m. 234. p.
– Kiemelés – Sz. Á.)
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gyományok, szokások, egyéni karakterek, megfoghatatlan érzelmi és akarati
tényezők, esztétikai vonzások és taszítások határozzák meg, legalábbis addig,
amíg ezek a tényezők át nem lépik a rendszerhez tartozó mód (példánkban:
a parlamentáris demokrácia) határait. De a hatalom – helyzet, politikai stílus
vagy személyes karakter diktálta – használati módjait nem lehet (és nem is
lenne kívánatos) rögzíteni. Ezért lehetséges egy mód rendszer szabta határain
belül maradva is a rendszer egész szellemiségétől, lefektetett alkotmányos
értékeitől eltérő, idegen stílusban gyakorolni a hatalmat (mondjuk, a demokratikus hatalmat türannoszi allűrökkel, a diktatorikus hatalmat pedig
önkorlátozással, türelemmel, liberális engedékenységgel), ami persze – egy
ponton túl – mindig bomlasztóan hat a rendszerre és ekképpen veszedelmet
rejt magában a politikai rendszer normális működésére vagy – ha a bomlás
még tovább megy – akár puszta fennállására nézve is.

alávető, követő-utolérő jellegű modernizáció nagy – és mindmáig nem teljesen
meghaladott – kelet-európai dilemmájához, a Kelet és Nyugat között vergődő társadalmak alapkérdéséhez – az úgynevezett „átkozott kérdésekhez”
(„prokljatije voproszi”) – kapcsolódott: lenni vagy nem lenni? Közelebbről:
orosznak lenni vagy nem lenni orosznak? Elveszni a modern civilizáció özönvizében vagy bezárkózni és kitartani vele szemben, saját elveken nyugvó – orosz
módon berendezett – ellenvilágot építve fel? És mit jelent a különös létmód
elvesztése vagy szisztematikus felszámolása – végpusztulást vagy fölemelkedést? Örök rabságot vagy megváltást? A „kizökkent idő” – a modern
világállapot – e nagy kelet-európai történelmi dilemmájára, amelyen orosz
Hamletek, „felesleges”, „küldetéses” emberek végtelen sora töprengett és
rágódott két évszázadon át – Csaadájevtől Homjakovig, Dosztojevszkijtől
Rozanovig és Lenintől Szolzsenyicinig –, két diametrálisan ellentétes válasz fogalmazódott meg. A „nyugatos”, amely a sajátos, történetileg meghatározott orosz civilizációs módot a barbársággal, az elmaradottsággal,
a sötétséggel (stb. stb.) azonosította, a haladás béklyójának, akadályának
tekintette, míg az ettől megváltó európaizálást, nyugatosodást, modernizálást megváltásnak; és a „keleties” vagy „szlavofil” válasz, amely a világot
varázstalanító, despiritualizáló, deszakralizáló, a kalkulatív és bürokratikus
racionalitás törvényeinek alávető modernizációban ördögi csábítást, a Nyugat expanzióját, a sajátos orosz létmódot alapjaiban fenyegető végpusztulást
látott, a kiutat pedig a közösségi alapú ortodox keresztény civilizáció helyreállításában jelölte meg.
Az a felismerés, hogy Oroszország és Európa – kettő és nem egy, hogy
Oroszország valami más (sőt valaki más!), az orosz állam, az orosz elit, az
orosz írástudók számára nem kényszerű felismerés, puszta ténymegállapítás
volt, hanem önértelmezés és feladatkijelölés is. Attól függően más-más feladaté, hogy Oroszország mássága, különössége, eltérése Európától jót vagy
rosszat jelentett-e a kettősséget konceptualizáló ideológiákban. Akik Európát
tekintették Oroszország jövőjének, a feladatot Oroszország különösségének
mint elmaradottságnak, civilizálatlanságnak, barbárságnak a felszámolásában látták; akik viszont Oroszországot tekintették Európa jövőjének – mint például
a politikai eszmealkotó Dosztojevszkij – éppen ellenkezőleg, a feladatot
e különösség mint különleges adomány, isteni kiválasztottság megőrzésében
és az egész világra szóló egyetemes üdvösségként való politikai, de legalábbis
kulturális kiterjesztésében fedezték fel. Ennek megfelelően lett Oroszország
egyfelől az ősidők maradványa, ótestamentumi monstrum, szörnyállam,

Exkurzus: Oroszország mint mód
„Nyugat és Oroszország, Oroszország és Nyugat – ez a Történelem utolsó szava, a jövő két lehetősége! Oroszország és Európa szemtől szemben
állnak egymással! Beolvadunk-e az általános folyamatba, vagy megőrizzük
önállóságunkat, és saját elveink szerint alkotunk világot, kivonva Európából
a föld egyhatodát, az emberiség jövőjének csíráját?”414– fogalmazta meg
a megroppant orosz civilizáció „vagy-vagy”-át, „lenni vagy nem lenni”-jét
Nyikolaj Sevirjov 1841-ben a Moszkvitjanyinban, a hivatalos népiesség és
a korabeli szlavofilek lapjában.
Az orosz intelligencia születése415 éppen a sajátos – archaikus, premodern
és ázsiai jegyeket egyaránt mutató – orosz módokat súlyos teherpróbának
414 Idézi: Török Endre: Tolsztoj. Gondolat, 1984. 12. p. Lásd még: A megváltó Oroszország – Válogatás a szlavofil gondolkodók írásaiból 1839–1861. Szerk. Kiss Ilona. Századvég
Kiadó, 1992.; Az orosz forradalom démonai. Szerk. Kiss Ilona. Századvég Kiadó, 1990.; A
Negyedik Oroszország – Az orosz nacionalizmus családfája. Szerk. Szilágyi Ákos. Szabad Tér
Kiadó, 1989.
415 A papi kaszt (klérosz) modern kori politikai-ideológiai térvesztése nyomán előlépő
és különleges hivatástudatra ébredt világi írástudó, a magát világi „szerzetesrendként”, a
„társadalom lelkiismereteként” meghatározó, a hatalom morális vagy spirituális ellenzékének szerepében fellépő, a mindenható despotikus és bürokratikus államrend és a
kapitalista pénzgazdaság csábításával és nyomásával egyaránt dacoló, anyagi tekintetben
inkább aszketikus, a hatalom állandó vegzatúrájának kitett orosz értelmiség önmegnevezése lett ez a latin–német eredetű szó: intelligencia.
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urak és rabszolgák országa („sztrana rabov, sztrana goszpod”), a Gonosz
Birodalma, illetve másfelől: a keresztény civilizáció utolsó birodalma és
mentsvára, az eszkatologikus végidők országa, az igazi, vagyis spirituális
Európa, az emberiség megváltója, akinek az a rendeltetése, hogy hittel,
reménnyel és szeretettel kivezesse a világot a spirituális halálból, valahogy
úgy, ahogy – a Húsvéti Halál, a triduum mortis állapotában – Pokolra alászálló
Jézus Krisztus vezeti ki az Anasztaszisz/Voszkreszenyije/Feltámadás-ikonon
az Alvilág fogságában sínylődő ősszülőket, Ádámot és Évát és minden igaz
embert a halál birodalmából. A kérdés tehát az volt: vajon Oroszországot
kell-e – európaizálással, modernizálással – „kigyógyítani” barbarizmusként,
civilizatorikus elmaradottságként azonosított másságából; avagy megfordítva:
Európát (és vele együtt az egész világot) kell-e megváltani lélektelenségként,
spirituális halálként, pénzelvűségként, egoizmusként azonosított másságától Oroszországgal, ortodox lelki szeretetközösséggel (szobornoszty) és
faluközösséggel (obscsina), a huszadik században pedig „orosz kommunizmussal”416? Az orosz intelligenciának az a hiedelme, hogy itt valóban
választható utak ágaznak el egymástól, és hogy éppen e két út – az értelmiség
által megkonstruált „nyugati” és a „keleti” út – között lehet vagy kell választani, mindig is élesen megkülönböztette az orosz nyugatosokat az orosz
keletesektől, az pedig, hogy milyen utak között húzódik a választás éppoly
élesen szembe is állította őket.
Nagy Péter reformjai alatt még nem voltak nyugatosok és szlavofilek
Oroszországban, tulajdonképpen még világi értelmiség sem volt, ezért
semmiféle eszmei vita nem alakulhatott ki a választható utakat illetően,
semmiféle kétely417 nem fogalmazódott meg a reform-önkényuralkodó

által választott utat illetően: az orosz társadalom végső soron elszenvedte
felülről végrehajtott westernizálásának/modernizálásának addigi leghevesebb és legdrasztikusabb rohamát. Az adminisztratív állam születése, az
államrezont mindenek fölé emelő abszolút monarchia korában Nagy Péter
a megmaradásnak és a felemelkedésnek egyetlen útját – a nyugati fejlődés
útját – látta járhatónak Oroszország számára és nem habozott erre az útra
az országot erőnek erejével rávezetni. A gyors és radikális reformok olyan
meghasonlások sorozatát indították el az orosz társadalomban, amelyek
sok évtizeddel később az orosz gondolkodás permanens meghasonlásaiban
gyűrűztek tovább.418 Valójában azonban csak utólag vetődött föl a választás
lehetősége, egyáltalán az, hogy más út is létezett volna, mint amelyre Péter alatt Oroszország rálépett, hogy az ország radikális átalakítása, az orosz
mód széttörése kártékony volt Oroszország számára, aláásta „civilizációs
fundamentumát”, ahogyan azt a szlavofilek vallották és hirdették, a „vissza
a természethez” rousseau-i jelszavát a „vissza a Péter előtti Oroszországhoz” jelszavaként fogalmazva át. Kell-e mondanunk, hogy ehhez a vissza-

416 Lásd ehhez: Nyikolaj Bergyajev: Az orosz kommunizmus értelme és eredete. Századvég
Füzetek, Budapest, 1989.
417 Ellenállást viszont annál inkább kiváltott. Ez a társadalmi ellenállás – a nyugat-európai felvilágosult abszolutizmusok adminisztratív államától átvett rendőrállami módszerekkel „nyugatosító” – állammal szemben, hőfokát és következményeit tekintve meg
sem közelítette azt, amely alig félszáz évvel korábban bontakozott ki a minden tekintetben Nagy Péter alakját és reformjait előrevetítő Nyikon pátriárka erőszakos, elitista,
„görögösítő” egyházi reformjai nyomán bekövetkezett „raszkol”-lal (a széles népi rétegeket képviselő óhitűek üldözésével, majd kiszakadásával az egyházból, sőt e „szakadárok” – „raszkolnyikok” – tömeges kivonulásával az államból is), és amely fatális módon
a „kocka elvetését” jelentette a modern Oroszország történetében, amennyiben megakadályozta az „orosz reformáció”, vagyis a „hit individualizálódását”, a társadalom „szubjektummá válását”, és állandósította a társadalom paternalista függését az államtól. Lásd

erről bővebben a kérdéskört új megvilágításba helyező Alla Glincsikova könyvét: Alla
Glincsikova: Raszkol ili szriv „russzkoj Reformacija”? Kulturnaja revoljucia, 2008.
418 Lásd ehhez Szvák Gyula kitűnő szöveggyűjteményét: Furkósbottal Európába. I. Péter:
érvek – ellenérvek. Szerk. Szvák Gyula. Új Géniusz, 1989. Lásd még a hasonló tematikájú
orosz szemelvénygyűjteményeket: Reformator. Russzkije o Petre I. Szerk. A. A. Kara-Murza.,
L. V. Poljakov. Izd. „Fora”, 1994.; Russzkije o bolsevizme. Opit analityicseszkoj antologii.
Szerk. A. A. Kara-Murza, L. V. Poljakov. Izd. RHGI, Szentpétervár, 1999. Elegendő a futó
bepillantás e tematikus körök szerint rendezett szemelvénygyűjtemények tartalomjegyzékébe, hogy megértsük, milyen mélységesen kelet-európai az „utolérő”, „felzárkóztató”
(’dogonyjajuscsij’) fejlődés/fejlesztés, az „európaizáló”, „nyugatosító”, „modernizáló” stb.
stb. reformizmus egész máig tartó magyar története is. Péter egyfelől úgy jelenik meg
a kortársak és utókortársak véleményeinek tükrében, mint  Oroszország megteremtője
a semmiből; mint aki nemzetet csinált az orosz népből; mint Oroszország megmentője, aki megmentette az országot a széthullástól vagy a zsákutcás történelmi fejlődéstől;
mint sebész, aki megmentette Oroszországot a halálos belső kórtól; mint européer; mint
„spontán” nyugatos; mint az egész emberiség nagy embere; mint tipikus orosz ember,
népének igaz fia, a népi szellemiség igaz kifejezője; mint mintaszerű uralkodó; stb. stb.
Másfelől pedig úgy, mint zsarnok, önkényuralkodó, az ország leigázója, koronás forradalmár, mint a totalitárius rendőrállam megteremtője, mint az első bolsevik, mint Lenin
előde, mint az első technokrata uralkodó; mint mindennek, ami orosz a gyűlölője és
megsemmisítője; mint a nemzet lelkének sárba tiprója; mint a Nyugat ügynöke – bérenc és áruló; mint a természetes belső fejlődés erőszakos megtörője és eltorzítója; mint
pszeudoreformer; mint dilettáns vezető; mint Antikrisztus vagy vérszopó démon; mint
az első orosz entellektüel; mint a Reformáció embere; mint a szélsőségek embere; mint
zseniális őrült; mint züllött alak és huligán; stb. stb.  
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kozáshoz, ehhez a modernizáció elleni lázadáshoz az ideológiai muníciót,
az eszméket szintén az – akkor már a francia felvilágosodás és a francia
forradalom, a kora-kapitalista ipari társadalom minden sanyarúságát megtapasztalt – Nyugat szállította. Más kérdés, hogy a nyugati romantika, majd
a politikai konzervativizmus orosz talajra hullott eszméi új termést hoztak
és a szlavofilizmusban valamilyen sajátos fundamentalista vallási utópia
alapját vetették meg. Ugyanakkor a kapitalista civilizáció ellentmondásaitól és lehangoló jegyeitől visszahőkölő orosz nyugatosok új nemzedékei az
eredeti célokat, értékeket szintén az utópiába mentették át, csak ennek az
utópiának mindinkább szocialista, illetve kommunista színezete lett.
A kérdés, hogy ugyanis Oroszországnak meg kell-e ismételnie a nyugati
fejlődés útját, vagy létezik számára más út (esetleg ugyanazt az utat más
módon kell bejárnia), akkor fogalmazódott meg – és értelemszerűen csak
akkor, ugyanis post festa fogalmazódhatott meg, –, amikor már nem volt igazi
kérdés, hogy Oroszország melyik utat választja, mert abszolút uralkodói
már választottak és az ország – ha a maga módján, a maga tempójában is –
a nyugatosodás útján haladt. De mert a Nyugattól átvett értékek, célok, eszközök, szervezésmódok és technikák keleti módon (a felvilágosult vagy tervező állam parancsára, felülről és kényszerrel) lettek meghonosítva, mégiscsak
más modellt eredményeztek, mint az, amely mintául szolgált. Nemcsak
arról van itt szó, hogy a nyugati eszmék, a nyugati abszolút állam vagy a nyugati forradalommodell, a nyugati racionalitás, a technikai és adminisztratív
vívmányok átvétele túlzó, karikaturisztikus jelleget öltött, hanem arról is,
hogy míg maguk a célok, eszmék és eszközök átvétele és bevezetése egy más
alapokon nyugvó társadalomban minden további nélkül lehetséges, nem
lehetséges a célokhoz, eszközökhöz, eszmékhez tapadó módok átvétele és
kényszerrel történő meghonosítása. A módokat – az eszközök társadalmi
használatának módjait, az észjárásokat, habitusokat – még akkor is bajos
egyszerűen átvenni és bevezetni, ha az átvett eszközökhöz, technikákhoz,
szervezési módokhoz nagy számban importálnak nyugatról szakembereket
is (ez nemcsak Nagy Péter idején, hanem a bolsevik modernizáció idején
is így volt az 1920–30-as években). A társadalmi élet tömeges szereplőit
ugyanis sem az uralmi elit, sem az alávetett osztályok szintjén nem lehet
kicserélni. Márpedig az uralkodó módokat ők határozzák meg.
A módok nem elvontságok, hanem a társadalmat és társadalmi csoportokat
alkotó egyének érintkezését, viselkedését, gondolkodását, életvezetését, eszközhasználatát, intézményi rutinját átfogóan és belülről meghatározó szellemi-

gyakorlati közvetítések, elvek, utak, pályák. Az eszközök, technikák, intézmények, szervezési módok átvétele nem a légüres térben történik, az átvételnek
is megvannak a kitüntetett módjai (a tipikus átvételi, áthasonítási módok) és
megvannak tipikus szereplői is. A legfontosabb kérdés ebből a szempontból
az, hogy kik az „átvevők”, milyen társadalmi rétegekre terjed ki az új eszközök használóinak köre: csak az uralmi elit vagy a társadalom legszélesebb
rétegei, esetleg leginnovatívabb, az átvételben érdekelt csoportjai „veszik-e
át” az eszközöket, utánozzák az idegen mintákat, hiszen ez fogja meghatározni azt is, mit és mi célból vesznek át, hoznak be az adott társadalom
életébe? Ha például döntően az állami elit által átvett, importált újításokról, technikai eszközökről van szó, kérdés, milyen módon kerülnek ezek
a társadalom használatába? Mennyire erőszakos meghonosításuk módja,
mennyire civilizátori, sőt gyarmatosító jellegű a politikai állam viselkedése
saját társadalmával szemben? És a kérdések kérdése: mennyire képes vagy
hajlandó befogadni, hogyan formálja át saját képére és hasonlatosságára
egy társadalom a kívülről átvett eszméket, eszközöket, technikákat, szervezésmódokat?
Így jutunk el annak az első hallásra talán túl általánosnak tűnő tételnek
a mélyebb megértéséhez, amely Szűcs Jenő megfogalmazásában egykor
úgy hangzott, hogy Nyugaton a felvilágosodás a társadalom ügyeként vette
kezdetét,419 míg Kelet-Európában az ember nagykorúságát deklaráló felvilágosodás ügyét is a furkósbottal fejlesztő államnak kellett kezébe vennie ügyet. A
furkósbot metaforája nem az erőszak eszközére, hanem az erőszakra mint
átfogó társadalomirányítási és társadalomszervezési módra utal. Az eszmék
Ororszországban jöttek-mentek, a politikai berendezkedés alapvetően megváltozott, a mód azonban maradt. Mint Makszimilian Volosin, nagy orosz
költő írta 1917 után: „Mi változott? Címer és a jelvény? / Egy förgeteg ez
minden utakon. / A komisszárokban cári önkény / S komisz cárokban forr
a forradalom.”420
Természetesen furkósbottal is sok mindent el lehet érni egy társadalomban, de beleverni az emberekbe a szabadság és autonómia igényét, kiverni
belőlük a kiskorúságot és az alattvalói mentalitást – már ha ez volna a furkósbottal felvilágosító állam célja –, nos, ez a projektum olyan önellentmon419 Lásd: Szűts Jenő: Vázlat Európa három történeti régiójáról. Magvető, 1983.
420 In: A Negyedik Oroszország – Az orosz nacionalizmus családfája. Szerk. Szilágyi Ákos.
Szabad Tér Kiadó, 1989. 3. p.
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dást tartalmaz, amelynek következtében a cél megvalósítása egyszersmind
a cél felszámolását és a régi társadalmi modell megerôsítését is jelenti. Azért
is emelem ki itt az „erőszak” mint eszköz és mint mód megkülönböztetésének fontosságát, mert köztudomásúlag a modern nyugati fejlődés sem volt
éppen erőszakmentes, sőt erőszakosságban, a nyílt és véres erőszak alkalmazásában – különösen ha az eredeti tőkefelhalmozás és a gyarmatosítás
korszakára gondolunk – inkább felülmúlta a korabeli Oroszországot (és ami
azt illeti, a huszadik században sem kellett Európának vagy a Nyugatnak
egy kis erőszakért a szomszédba mennie). Csakhogy az erőszak jellemzően
nem annyira a „fejlődés motorjának”, az „első mozgatónak” a szerepét játszó állam társadalommérnöki vagy társadalomsebészi erőszaka volt, hanem
a gazdaságilag aktív és kezdeményező magánemberek – esetenként jogilag
is szankcionált és politikailag-ideológiailag igazolt és támogatott – erőszaka, amelyet – szükség szerint – a modern állam tartott kordában, szorított
törvények határai közé, mindenekelőtt azzal, hogy magának tartotta fenn
a fegyveres erőszak legitim monopóliumát.
A furkósbot tehát nem a pőre állami erőszak jelképe, nem is a hatalom emberének örök morális dilemmáját általánosító metafora (lehet-e,
szabad-e erőszakot alkalmazni a jó ügy érdekében?), hanem egy politikai
cselekvési mód önellentmondásának kifejezése: lehet-e nem-európai módon (félreértés ne essék: nem nem-európai eszközökkel, hiszen furkósbotnál sokkal erőszakosabb eszközök sokasága kitűnően összefért az európai
móddal!) egy országot európaizálni (modernizálni, demokratizálni, liberalizálni,
westernizálni, piacosítani stb.421), ha a társadalom önmagától nem képes vagy
vonakodik átalakulni, e nélkül viszont sorsa meg van pecsételve. Ebből a
szempontból nem elhanyagolható, hogy valamely változásban a társadalom mely szereplői vesznek részt, vagy mely szereplők vesznek át kívülről
eszméket és célokat, kölcsönöznek és honosítanak meg technikákat, eszközöket? Hogy mondjuk kereskedők, katonák, gyarmatosítók, vállalkozók
hozzák-e be országukba kívülről a különféle találmányokat, vesznek-e át
kívülről technikákat vagy pedig az állam megbízásából, államérdekből állami hivatalnokok teszik-e ezt?

Oroszország modernizációs dilemmája (korántsem egyedülálló módon,
mint azt a többi kelet-európai ország, így Magyarország egyidejű modern
történelme, de Ázsia, Afrika, ma pedig különösképpen az iszlám világ reakciója mutatja) a módok dilemmája. A kelet-európai fejlődési modellben – és
ennek okait itt még csak nem is érinthetem422 – a társadalom nem vált az
államtól elkülönült, önálló, a politikai és gazdasági viszonyokat, így magát az
államot is formáló legfontosabb erővé (sem a gazdasági, tehát magánemberi,
sem pedig a politikai, tehát citoyen és civil értelemben vett társadalom nem
jött létre). A modernizáció kihívása így – több hullámban egymás után –
kívülről érték Oroszországot és ezeket a kihívásokat – a nagy kiterjedésű
birodalmi integráció széthullásának megakadályozásával és a gazdasági alapokban mutatkozó nyugati fölény katonai erővel történő kompenzálásával
– csak az állam volt képes megválaszolni. Úgy, ahogy és annyira, amennyire.
A modernizáció épp ezért nemcsak állami módon valósult meg, hanem még
az addiginál is jobban megnövelte az állam szerepét és tekintélyét, ennek
korrelatívumaként pedig ugyanennyire fokozta a társadalom önállótlanságát, kiszolgáltatottságát az államnak. Vagyis a modernizáció „keleties”,
„etatista” módja nemhogy gyöngítette volna, de még meg is erősítette az
államfüggő, alattvalói, „keleties” habitust, az orosz obscsina (faluközösség)
mentalitását, az „egy mindenkiért, mindenki egyért” (’krugovaja poruka’)
archaikus erkölcsi alapelvét, amely egyfelől megvédte, másfelől gúzsba kötötte az egyéneket. Ez mentette meg újra meg újra Oroszországot – és
az orosz ortodox civilizációt – a széthullástól és ugyanez ásta alá az állami megmentés művét, juttatta a következő ciklusban a szakadék szélére
a társadalmat, modern történelmét a ciklikusan váltakozó interregnumok,
kaotikus időszakok (’szmuta’) és az etatista rendteremtések, a társadalmi
erők anarchikus elszabadulásának (’volja’) és a szabadságnélküliség rendjének ördögi körébe zárva. Az átfogó és a társadalmat átható módok, a káosz
időszakaiban lebomló, de az etatista modernizációk rohamai során újra meg
újra helyreálló nem-modern és/vagy antimodern viselkedési kánonok, az
egyének individualizálódását megakadályozó közösségi érzésvilág Oroszországban – néhány nagyvárosi és regionális „szigetet” bizonyos fokig kivéve
– mindmáig töretlenek és nemhogy ellentmondanának az állam újra meg
újra restaurált túlhatalmának, de feltételezik, sőt igénylik azt. Épp ezért
Oroszország modernizációs alapdilemmája az utóbbi háromszáz évben

421 Nota bene: már az átalakítás tartalmát nevesítő főneveknek (Európa, Nyugat, demokrácia, piac stb.) ebben az igésítésében benne rejlik az erőszak eleme, amennyiben a helyi –
nem-európai, nem-nyugati, nem-modern, nem-piaci stb. – társadalom a cselekvés, az átalakítás külső – passzív, szenvedő, tűrő, engedelmes, megváltásra szomjazó, az átalakítók
eljövetelére váró – tárgyaként, mindenesetre nem alanyaként jelenik meg a kifejezés síkján.

422 Megtettem Oroszország elrablása című könyvemben (Helikon, 1999.).
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– a külső kihívásokra adott, eleinte sikeresnek tűnő, utóbb azonban kudarcnak bizonyuló etatista válaszok következtében – nem sokat változott,
még ha ma valamivel kevésbé kiélezetten vetődik is fel a „lenni vagy nem
lenni?” régi kérdése.
Mivel Oroszországnak az „orosz mód” vagy „orosz rendszer” átalakítására – bizonyos értelemben a módok módosítására – irányuló legutóbbi
nagy és kétségbeesett kísérlete – a Szovjetuniót lebontó peresztrojkától az új
Oroszországot fel-nem-építő, az állam előjogait félkriminális oligarchikus
energetikai és pénzügyi klánok között szétosztó jelcini államkapitalizmusig
– megint egyszer interregnumba, szmutába, káoszba torkollott (az 1998-as
pénzügyi összeomlás csak záróakkordja volt ennek a folyamatnak), megint
egyszer színre lépett az állam az országot a széthullástól, a társadalmat a
szociális degradálódástól megmentő állam hagyományos szerepkörében
(csak hab a tortán, hogy ezúttal a politikai megmentő szerepére közvetlenül az erőszakszervezetek képviselői vállalkoztak,423 mégpedig úgy, hogy
maguk a csődöt mondott politikusok „hívták be” őket az „állam földjére”,
ahol a „törvény diktatúrája”, a „recentralizáció”, az „irányított demokrácia”
nevében és a ténylegesen kifosztott, legyengült és szétesett állam erőszakmonopóliumának, politikai tekintélyének és anyagi erejének helyreállítása
jegyében azonnal el is kezdődött a „bőrkabátok energikus funkcionálása”,
ahogyan a „csekista” alakját Borisz Pilnyak örökítette meg a bolsevik forradalomról és a polgárháborúról írott Meztelen év című regényében424).

A modernizációs célok és eszközök, intézmények és vezérlő eszmék ugyan
nem változtak (versenypiac, demokrácia, európaiság), csak most már ezek
szabályszerű működését (beleértve a piacgazdaság és a politikai demokrácia
működését is) a rendteremtő állam szavatolta, ami viszont azt jelentette,
hogy az interregnum, az elszabadult káosz (’beszpregyel’) időszaka után
megint az állami túlhatalom időszaka következik, jóllehet az „orosz inga”
ezúttal csak az illiberális demokrácia és az államilag szabályozott piacgazdaság fokáig lengett ki az állam túlhatalma felé. Az alapkérdés azonban változatlanul megválaszolatlan: hogyan fogja így valaha is a társadalom az állam
rendteremtő szerepét magára venni, hogyan válhatnak maguk a társadalmi
szereplők a politikai és gazdasági folyamatok alanyaivá?

423 Arról, hogy 1999-et követően – vagyis az orosz oligarchák által egymás után kilőtt „csekista” miniszterelnökök – Primakov és Sztyepasin – után „behívott” harmadik
„csekista”, Vlagyimir Putyin hatalomra kerülésével az államot irányító elit összetételében
milyen arányú eltolódás következett be az erőszakszervezetekből érkezettek javára, lásd:
Olga Kristanovszkaja: Anatomija rosszijszkoj eliti. Igor Zaharov kiadása, Moszkva, 2004.
424 „mindből elsősorban az akarat sugárzik, elsősorban összeszorított állkapcsukból, száj
körüli redőikből, sarkos mozgásukból – akarat és merészség. A lomha, nehézkes orosz népfajból a legjava. És az, hogy bőrkabátban (’kozsanije kurtki’) – az is jó; ezeket nem áztatod
el a pszichológia limonádéjával; így határoztunk, így látjuk, így akarjuk és kész! Mellesleg,
Marx Károlyt senki nem olvasta közülük, bizonyára. (…) És amikor megjöttek az elvtársak,
és amikor Arhipov átnyújtotta nekik a papírlapot, a szavak sorában ott olvasták az elvtársak
a rettenthetetlen szót: agyonlőni.” (Borisz Pilnyak: Meztelen év. Európa, 1979. 37–38. p.
– Kántor Péter fordítása.) A „bőrkabátok” – a csekisták mint a szovjet állam leghatékonyabb „civilizátorai” – a korai szovjet korszak irodalmának egyik átfogó motívuma. (Utóbb
– a szovjet társadalom 1929-es sztálini „konszolidációja” után, a külföldről hazatért, a
CSEKA–GPU vezetőjével, Genrih Jagodával és környezetével bensőséges kapcsolatokat
ápoló Maxim Gorkij képviselte nagy erővel ezt a felfogást. Gorkij, aki a polgárháború véres

Konzervatív mód – radikális mód
Ha igaz, hogy egy politikai szereplô lehetőségeit, mozgási pályáját önmagában és közvetlenül sem a hatalom birtoklásának puszta ténye, sem a hatalom megszerzésének és gyakorlásának alkotmányosan rögzített rendszere
nem határozza meg, ha igaz, hogy az adott rendszerben számtalan módja van a cselekvésnek, akkor döntő kérdéssé éppen a közvetítések, vagyis
a módok és módszerek problémája válik. Mondjuk, az a kérdés, hogy politikailag mennyire lehet konkrétan és általában is „kifizetődő”, hatékony, célravezető a nép, a társadalom kiskorúságban tartása és kiskorúként kezelése; a fölötte
való gyámkodás, a társadalom állandó kioktatása, leckéztetése; az embereknek
a „rossz” vagy „korszerűtlen” gondolkodásmódokról, viselkedésmódokról
való módszeres leszoktatása; avagy mennyire meddő, sőt kártékony minden
ilyen „tabula rasá”-t meghirdető és megvalósító aufklérista-civilizátori hitbuzgalom, mennyire üt vissza, megerősítve a berögzült módokat, ahelyett, hogy
elősegítené – szükséges, a közösség fennmaradásához, és felemelkedéséhez
elengedhetetlen – módosításukat, áthangolásukat, átrajzolásukat más módokba.
káoszával, az elvadult és civilizálatlan kispolgárral és az orosz muzsikkal szemben egyedül
az államban látott civilizatorikus ellensúlyt, még az első szovjet „javító-nevelő” munkatáborokat is civilizatorikus eszközökként üdvözölte, melyekkel az állam az „elvadult bűnözőkből”, „társadalomellenes elemekből” új embert formál. Nemcsak a Szolovki-szigeteken
berendezett első koncentrációs táborban tett látogatása és erről írt propagandisztikus beszámolója vált szomorúan híressé, hanem az az album is, amelyet az 1930-as évek elején
a GULag első nagy építkezését Gorkij vezetésével felkereső „íróexpedíció” tagjai írtak és
Gorkij szerkesztett. (Belomorszko-Baltyijszkij Kanal imenyi Sztalina – Isztorija sztroityelsztva.
Goszizdat, „Isztorija fabrik i zavodov”, 1934.)
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A módok módosítása nyilvánvalóan maga is egyfajta módra utal, amely
szemben áll a módok radikális széttörésének, forradalmi szétzúzásának,
„lecserélésének” módjával. A módok módosítása (a módosítás mint egyfajta
szelíd mód) inkább konzervatív alapállást feltételez,425 nagyfokú politikai
körültekintést a módok átalakításában, ami mögött konzervatív hagyománytisztelet, pragmatikus politikai belátás, józan államférfiúi megfontolás
vagy az erőszakos eszközöktől és módoktól való polgári irtózás egyaránt
meghúzódhat. Ezek szerint a módok változnak és olykor radikálisan változnak – szétesnek, elhalványulnak, más módokba rajzolódnak át –, de
ezt a változásfolyamatot legfeljebb felgyorsítani lehet, kierőszakolni nem;
a módokon – a politikai türelmetlenség, a felzárkózási-utolérési hisztéria

hevében – elkövetett politikai erőszak megbosszulja magát: a módok szívós
vagy heveny ellenállását, reakcióját, „lázadását” válthatja ki, jóllehet megváltozásuk talán csakugyan a közjót szolgálná, vagy legalábbis a társadalom
többségének kifejezetten érdekében állna. Ezzel szemben a módok széttörése radikális, forradalmi alapállást feltételez, a létező, kialakult-rögzült
módok semmibevételét, a fejlődés akadályaiként való értelmezését, amiket
gyorsan és teljesen el kell takarítani az útból, és új módokkal – gondolkodásmódokkal, szervezésmódokkal, élet- és viselkedésmódokkal – kell őket
felváltani.
E sorok írója vallott politikai értékei szerint aligha számít konzervatívnak
(hacsak egyfajta minden szellemi értéket feltétel nélkül, világnézeti-irányzati
megkülönböztetés nélkül elismerő és védelmező érték-konzervativizmus
értelmében nem), annál konzervatívabb módon gondolkodik a módokról.
Hogy közelebbről miben is áll ez – túl az eleven egyéneket és társadalmakat, a természetet, az élő környezetet a legszebb célokért és a legjobb
szándékkal megerőszakoló mindenféle eszmefundamentalizmus általános
elutasításán – arra hadd idézzem most fel egy 19. századi szabadelvű magyar konzervatív, az Álmok álmodója című regény szerzője, Asbóth János
gondolatmenetét, aki 1872-ben kiadott A szabadság című eszmetörténeti
munkája függelékében a „gyakorló politikáról” – mintha csak egyenesen
a 21. század magyar politikusaihoz intézné szavait – a következőket írja: „Ne
vegyük a szavakat abban a gyűlöletes értelemben, mely a küzdés hevében
tapadt hozzájuk; ne vegyük a »radicális« szót a hóbort, a »conservativ« szót
a szellemtelenség értelmében; menjünk vissza a fogalmakra. És úgy fogjuk
találni, hogy a »radicális« az elméletnek, a »conservativ« a gyakorlatnak már
fogalmában rejlik. (…) Gyakorlat semmi esetre sem lehet az, ami gyakorolva
még nem volt, ami új, a múlttal össze nem függ; íme a gyakorlat fogalmában, a conservativ eszme mely szükségképp megköveteli a gyakorlatnak
a múlton alapulását, a múlttal organicus összefüggését. (…) Ehhez kell hogy
tartsa magát a politikus. Vannak államférfiak kiknek nem csak elméletük,
de gyakorlatuk is radikális; tekintet nélkül a fennálló viszonyokra; tekintet
nélkül arra, hogy rendszabályaik eredményeképp mi és mikor fog bekövetkezni; tekintet nélkül a létező érdekekre; tekintet nélkül a múlttal való
organicus összefüggésre? Nem a cselekvésnek, hanem az elmélkedésnek
a módszerével fognak cselekedni; cselekvésük hajótörést fog szenvedni
a fennálló viszonyok tömegén és ellentállási erején; eredményeket fognak előidézni, melyek a nép elevenébe metszenek, és oly eredményeket,

425 Lásd ehhez a huszadik század talán legjelentősebb brit konzervatív gondolkodójának, Michael Oakeshottnak Konzervatívnak lenni című nagyszerű esszéjét, amelyben
a változásoktól eleve idegenkedő konzervatív vérmérsékletű ember attitűdjét jellemezve,
szétválasztja azokat a módosulásokat, amelyeket „változásoknak” nevez, és amelyeket „el
kell viselnünk” (sőt a konzervativizmus éppen e változásokhoz való alkalmazkodás egyik
módja), azoktól a változásoktól, amelyeket „megújulásnak” nevez, és amelyeket az emberek maguk terveznek meg és hajtanak végre: „A megújulás fogalma (…) javulásra utal.
Mindazonáltal egy konzervatív vérmérsékletű ember soha nem lesz lelkes újító. Először
is nem hajlamos azt hinni, hogy csak akkor történik valami, ha nagy változások zajlanak,
s így nem aggasztja a megújulás hiánya; figyelmét túlnyomórészt létező dolgok használata
és élvezete köti le. Továbbá, tudja, hogy valójában nem minden megújulás jelent javulást;
és úgy gondolja, hogy a javulást nem eredményező újítás tudatos vagy szándékolatlan
ostobaság csupán. (…) Az ő felfogása szerint, mivel minden javulás változást hordoz magában, az előidézett törést kell mindig szembeállítani a várt előnnyel. (…) Az újítás mindig
többféleképpen értelmezhető változás, melyben nyereség és veszteség (még ha eltekintünk a dolgok
megszokott voltának elvesztésétől is) olyan szorosan fonódik össze, hogy roppant nehéz megjósolni
a végkifejletet. Az újítás ugyanis olyan tevékenység, amely nemcsak a kívánatos »javulást« hozza létre,
de egy új és bonyolult helyzetet is, melynek a »javulás« csak egyik összetevője. A teljes változás mindig
nagyobb a tervezett változásnál; és nem lehet sem előre látni, sem körülhatárolni a következmények
teljes körét.” (In: Michael Oakeshott: Politikai racionalizmus. Szerk. Molnár Attila Károly, Új Mandátum Könyvkiadó, 2001. 433–434. p. – Kiemelés – Sz. Á.) Ezzel szemben
a radikális attitűdöt – s ezt már e könyv írója teszi hozzá – a napóleoni „tettek emberének” jelmondata, a „Vágjunk bele/kezdjünk neki, azután majd meglátjuk, mi lesz belőle!”
(’On s’engage et puis on voit’) fémjelezhetné (nem hiába lett az 1917-es októberi felkelés
előestéjén Lenin kedvenc jelmondata is). Természetesen a társadalmi változások olykor
valóban a létező formákat, módokat széttörő – forradalmi, vagy kataklizmaszerű – jelleget
öltenek, anélkül, hogy ezeket – konzervatív összeesküvés-elméletek ide vagy oda – bárki
is iniciálná (más kérdés, hogy a változások hullámait a radikális vagy kalandor politikus
„meglovagolhatja”, sajátos irányt és értelmet adhat a spontán kirobbanó eseményeknek).
A konzervativizmus kérdésköréhez lásd még: Konzervativizmus 1593–1872. Szöveggyűjtemény. Szerk. Kontler László, Osiris Kiadó, 2000.; Mannheim Károly: A konzervativizmus. Cserépfalvi, 1994.
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melyeknek üdvös hatásuk volna annak idején, akkor fognak létesíteni, midőn még rombolniuk kell (értsd: mikor még csak romboló hatásuk lehet
– Sz.Á.); a létező érdekek fel fognak zúdulni ellenük, s amit képviselnek,
az állam ellen; a múlttal való összefüggés megszakad s az állam alapjai megrendülnek; az ilyen államférfiak után nem marad egyéb, mint jaj és keserv,
enyészet és pusztulás, düledék és temetkezés; haszon soha semmi; pedig
lehetnek lángelműek és becsületesek is.” 426

rezsimek arra a felismerésre, hogy ha a viszonyokat nem lehet összetörni,
akkor magukat az embereket kell összetörni éspedig nem csupán lelkileg,
hanem a szó szoros értelmében: fizikai megsemmisítésükkel). A módok
megtörése pedig, mégha sikeres is egyszer-egyszer, korántsem jelent győzelmet, sőt mint – mondjuk – a külső és belső gyarmatosítás gazdag példatára
mutatja, gyakran fölér egy társadalmi katasztrófával. Rendkívüli politikai
kifinomultság az eszközhasználati módokban, a módoknak nemcsak fogalmi ismerete, hanem intuitív érzékelése, politikai intelligencia és belátás kell
ahhoz, hogy a módokhoz hatalmi eszközökkel hozzá lehessen nyúlni, és
a közös célok szempontjából kívánatos átalakulásukat – nem más módokkal
történő felváltásukat, hanem módosításukat! – el lehessen érni.
Kelet-Európa régióiban például, ahol az állam-központú történeti fejlődési modell természetéből következően a társadalmi csoportok politikai
önállósága, politikai érdekérvényesítő képessége gyönge volt, gyakran az
anakronisztikus – az európai fejlődés általános menete szempontjából –
„maradinak”, „reakciósnak” minősített módok „védelmezték” a társadalmat
(a „nemzetet”, az „országot”, a „hazát”) a felülről iniciált változtatásokkal, a
civilizátori reformkurzusokkal, a felzárkóztató modernizációs diktatúrákkal
szemben (gyakran olyan változtatásokkal szemben is, amelyek rövidebbhosszabb távon kifejezetten a társadalom érdekében álltak, és amelyeknek
elfogadása nélkül a társadalom stagnálásra, lemaradásra és hanyatlásra lett
volna ítélve). A magyar társadalom a huszadik század nagy részét két megállapodott autoritárius-paternalista rendszerben élte le, ami természetesen rányomta bélyegét a társadalmi módokra is. Csakhogy a társadalom is
rányomta bélyegét a szóban forgó rendszerekre! Mindkét rendszer viszonylagos
stabilitásának titka abban rejlett, hogy az adott rendszert (itt az 1920 után
erőszakkal restaurált félfeudális kasztrendszert, ott az 1956 után erőszakkal
restaurált szovjet típusú államszocialista rendszert) sikerült összehangolni a
magyar módokkal (a Kádár-rendszer e tekintetben különösképpen sikeres
volt), ami biztosította e nem kifejezetten népszerű rendszerek konszolidációját, viszonylagos társadalmi elfogadását. Ezért is tűnnek – homlokegyenest
ellentétes szociális és politikai arculatuk ellenére – olyan hasonlóaknak: az
autoritarizmus sajátos magyar módja rokonítja őket. Ezzel szemben a liberális
demokrácia és a kapitalista piacgazdaság magyar módját mindezidáig nem
sikerült föltalálni. Meglehet, ezt kereste, illetve ezzel kísérletezett a Fidesz
1998 után, majd ellenzékben is, csak épp az autoritárius és populista történelmi mintákhoz térve vissza, mintha a liberális demokrácia eleve ellentétes

Módok ellenállása
Egy társadalom politikai ellenállása valamilyen rendszerrel, kormányzati
programmal, intézkedéssel szemben gyakran alig érzékelhető, megformálatlan, bizonytalan, miközben a személytelen és politikailag értelmezhetetlen módok ellenállása kőkemény. Gyakran éppen ezen feneklik meg egyegy kormányzati kurzus vagy intézkedés; ebbe törik bele az ilyen-olyan
reformkormányok bicskája. Természetesen nemcsak maguknak a politikai
döntéseknek és intézkedéseknek a tartalma, de kivitelezésük módja is ellenállásba ütközhet: politikai ellenállásba és a módok ellenállásába egyaránt. Annyi
mindenesetre általánosságban leszögezhető, hogy az érvényes, a társadalom
életét, gondolkodását, viselkedését átható módok semmibevételével (vagy
erőszakos megváltoztatásának szándékával) meghozott politikai döntések,
illetve az önmagukban esetleg helyes vagy igazolhatóan a társadalom érdekével összhangban álló céloknak az uralkodó módtól idegen megvalósítási módja, netán idegen
módok felülről történő bevezetése és erőltetése soha nem vezethet sikerre, még
akkor sem, ha rövid távon úgy látszik, sikerült – erőszakkal és ígéretekkel
– megtörni vagy leszerelni a társadalmi módok ellenállását. A társadalmi
módok lehetnek – kívülről nézve, valamilyen steril szakmai vagy állampolitikai racionalitás szemszögéből nézve – ésszerűtlenek, anakronisztikusak,
ostobák, önsorsrontók, bosszantóak, lehet kárhoztatni a módok inerciájáért
a társadalmat, lehet szamárnak, hülyének, varangyosbékának, miegyébnek
nevezni, akkor is mindig a módoknak „lesz igazuk” (mondhatnánk: azért
a mód az úr!), egyszerűen mert fennállnak az adott életvilág és értelmi
világ működési rendjében, és semmiféle jó- , vagy rossz szándék, a legtürelmetlenebb és legerőszakosabb sem elégséges a módok összetöréséhez
(nem hiába jutnak a módokkal szemben ugyancsak tehetetlen totalitárius
426
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lenne a magyar móddal; és ezzel kísérletezett másféleképpen a Medgyessykormányzat alatt az MSZP, csak épp az osztogató-fosztogató állam jóléti
legitimációjához, a hitelből fedezett jóléti politikához térve vissza, mintha
más módon a magyar társadalommal nem lehetne elfogadtatni a kalkulatív
racionalitás kapitalista rendjét: a piacgazdaságot. Valójában azonban – úgy
tűnik – a politikai osztály mindkét meghatározó pártja a hatalomszerzés,
illetve a hatalommegtartás legkönnyebb útját választotta: nemcsak az adott,
merev, a fejlődést kifejezetten hátráltató társadalmi módok erőszakos megtöréséről mondtak le, de a módok módosításáról, átfunkcionálásáról, a demokratikus és piaci közvetítések kiépítéséről is – itt a „nemzetmentő jófejedelem”
erősen autoriter jellegű nemzeti populista uralmát, ott a „népnek osztogató”,
a „jóléti rendszerváltást” hitelből fedező „még-annál-is-jobb-fejedelem”
szociális populista uralmát állítva helyre egy röpke kormányzati peridódus
idejére. Az átfogó társadalmi mód lényegileg változatlan maradt, sőt még
igazolást és megerősítést is nyert a két kormányzati érában, miközben az
országnak a nyugati világ gazdasági és politikai rendszerébe integráltsága
egyre fokozódott, a pénzgazdaság globális működési módja pedig egyre
sürgetőbbé tette a magyar mód mélyreható és maga a társadalom által
kezdeményezett, elfogadott és végigvitt (tehát nem kívülről vagy felülről
kierőszakolt) megváltozását. A hitelek folyamatos felélése (vagyis a külső
eladósodás növekedése), a hatalmi érdek szolgálatába állított újraelosztási
rendszer fenntarthatatlansága (vagyis a belső adósság növekedése), a regionális éllovasszerep elvesztése, a gazdasági lemaradás, majd leszakadás,
egyre sürgetőbbé tették az 1998–2002-től kezdődően részben felfüggesztett,
részben végig nem vitt reformok újraindítását. Mivel azonban erre megint
a huszonnegyedik órában került sor, sem idő, sem mód nem maradt a végiggondolt politikai programalkotásra és cselekvésre, a társadalmi módok
meglehetősen időigényes, türelmes, a társadalmat az átalakítási folyamatba
bevonó módosítására. Maradt a radikális reformizmus, amelynek a módok
széttörésével próbálkozó türelmetlensége, civilizátori dölyfje és kapkodó
erőszaka szükségképp torkollott politikai csődbe. A gazdasági csőd erre már
csupán ráadás volt.
A 2006 után, egy előbb csak gazdasági, majd kisvártatva – az új kormányfő végzetes politikai hibája folytán – már politikai szükséghelyzetben
is kapkodva meghirdetett radikális reformkurzus kétségkívül mélyrehatóan érintette a módokat, csakhogy a reformok levezénylésének, kivitelezésének módja olyan volt, mintha az addigra saját politikai hibájából

megroppant hitelű kormányfő és a hideg polgárháború viszonyai között
mind cselekvőképtelenebb kormányzat civilizátori hadjáratot indított volna
a módok ellen, mintegy az állami redisztribúció rendszerében elkényelmesedett, ellustult, élősködő „bennszülöttek” civilizálatlan szokásainak
megtörésére, tarthatatlan életformájának felszámolására – a „globális civilizáltság” új neoliberális normáinak meghonosítása, a kalkulatív piaci
racionalitás minden életszférára való kiterjesztése érdekében – egyfajta
„piaci fundamentalizmus” szellemében. Tegyük félre most azt a vitát,
amely az azóta – mármint a világgazdasági válság óta – erősen megtépázott
neoliberalizmus világtörvényként tisztelt és evidenciának tekintett normái körül mindig is folyt, jóllehet a „mi”-től nem választható el teljesen
a „hogyan”, a bevezetendő normák jellegétől a bevezetés módja. Nézzük
most csak az utóbbit. Lehetséges, hogy voltak, vannak és lesznek társadalmak, amelyekben ilyen módon – tehát felülről és erőszakosan – is
meg lehet változtatni a létező módokat, de a magyar társadalom – mint
azt az utóbbi kétszáz év történelme mutatja – nem ilyen. Különösen az
elhúzódó kényszert viseli rosszul; az ügyetlenül, tétován, vonakodva alkalmazott kényszerintézkedéseket, az azonnali vagy gyors sikerrel nem
igazolt kényszert nem viseli el. A módok megtörése érdekében bizonyos
helyzetekben talán lehetséges politikai villámháborút indítani, de ha
a támadás – a külső és belső körülmények súrlódása következtében vagy
a gyöngén megtervezett, rosszul kivitelezett stratégia miatt – megfeneklik
és a villámháborúból állóháború lesz, akkor a vereség borítékolható. Ilyen
háborút nem lehet megnyerni. A diszfunkcionális, az új feltételekhez való
társadalmi alkalmazkodást megnehezítő helyi módok egyszer-egyszer, egy
jól irányzott politikai döntéssel és rugalmas végrehajtással felülről, illetve
kívülről is megtörhetőek, de ez – jó esetben is – csupán kezdetét jelentheti
megváltozásuknak, amely viszont már nem érhető el külső kényszerrel,
felülről jövő diktátumokkal, silány politikai kivitelezéssel.
A módok átalakítása valóban előfeltétele annak, hogy a bürokratikus racionalitásra, az erőszak legális monopóliumára épülő szuverén területi állam, a racionális legitimációra épülő tömegdemokrácia és az adminisztratív állam,
a kalkulatív racionalitásra épülő piacgazdaság belehelyezhető legyen a különös
– egyszerre premodern, modern és posztmodern vonásokat mutató – magyar életvilágba, illeszthető legyen az ezen a helyen évszázadok alatt kialakult és
rögzült átfogó szellemi-gyakorlati elsajátítási módokhoz, amelyekben – közönségesen szólva – e nagy jogi-politikai, gazdasági és kulturális rendszerek
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a társadalmat újjászülő-átalakító (nem pedig romboló-felbomlasztó) módon sajáttá válhatnak. Ez a sajáttá tétel és sajáttá válás persze – nagy megtorpanásokkal, kitérőkkel, antimodern lázadásokkal – legalább kétszáz éve
tart és egyszer-egyszer – például a 18–19. század fordulóján a nemzetállam
és nemzetgazdaság liberális eszméjének megvalósítására vállalkozó reformkorban vagy az 1867-es kiegyezést követő évtizedekben – egészen közel
került a megvalósuláshoz, a haladást megkötő premodern és antimodern
társadalmi módok mindenféle reformfuror, civilizátori dölyf nélküli átfunkcionálásához.
Természetesen mást jelentett a módok módosítása a tizenkilencedik
század elején, a nemzetállamok „gründolása” idején, és egészen mást a husza
dik század végén, a „globálkapitalizmus”, a „gazdasági szuverenitás”, a „globális tömegkultúra”427 körülményei között, amikor az egyes társadalmi
helyeket a világrendszer egységes normatív rendjébe politikailag, gazdaságilag,
kulturálisan becsiszoló területi nemzetállam maga is anakronisztikus képződménnyé vált: a modernizációt felgyorsító, a társadalom biztonságát, védelmét
garantáló nemzetállamból a modernizáció kerékkötőjévé, lelassítójává, főképpen pedig a társadalom védelmére képtelen, önmagát bővítetten újratermelő
bürokratikus rendszerré. (Természetesen ebből sem az nem következik, hogy
a létrejött nemzeteknek feltétlenül „végük van”, sem az, hogy az államot le
kell rombolni, az következik csupán, hogy miután a nemzetállam olyan régi
biztosítékai, mint a szuverén területiség vagy az erőszak legitim monopóliuma és olyan feladatkörei, mint a jogrend, a szociális biztonság szavatolása,
a nemzeti kultúra ápolása, illuzórikussá vagy legalábbis problematikussá váltak
az új körülmények között, az államot más alapra kell helyezni, máskülönben
képtelen lesz eleget tenni alapvető adminisztratív-jogi, gazdasági, kulturális
feladatainak és akkor az adminisztratív állam keretében létrejött, megformált
nemzet mint modern politikai és kulturális formáció valóban hanyatlásra vagy
szétesésre van ítélve.)
Bármennyire elkerülhetetlen, hasznos, sőt esetenként üdvös az adott
társadalmi módok megváltoztatása, és bármennyire nincs is idő a szükséges
változtatások széles körű megvitatására és társadalmi elfogadtatására („az
utolsó órában vagyunk!”), ha felülről, egyoldalúan, rendeletileg vagy erőszakkal akarják ezeket a mégoly szükséges változásokat kikényszeríteni, ha
a társadalom nem látja be ezek szükségességét vagy egyszerűen ragaszkodik

a „régi rossz” módokhoz, akkor az átalakítás kudarccal fog zárulni. A társadalom ugyanis ebben az esetben csak elszenvedheti a változásokat, épp ezért
jajgatni fog és ellenáll, de a változások befogadására, elsajátítására, a bennük
rejlő lehetőségek felismerésére, a szükséges terhek és áldozatok vállalására
képtelen lesz. Méregként fogja „kilökni” magából, amit orvosságként akarnak belekényszeríteni és ami épp ezért végül is valóban méreggé válik. Mert
akkor is „kilöki” magából, ha ebbe belehal vagy belebetegszik.
Az új módot/módokat csak a létező a módokból – az öröklött, évszázadok
alatt berögződött jó vagy rossz módokból – kiindulva, e sajátos módokhoz
– életmódokhoz, gondolkodásmódokhoz, viselkedési módokhoz – ragaszkodó társadalmi csoportokkal, egyénekkel együttműködve lehet kialakítani, de
a létező módok önkényes megtörését vagy felszámolását célzó dörgedelmes
parancsolatokba foglalt, szigorúan pontokba szedett szakértői csomagtervekkel, önmagukban mégoly derekas vagy ésszerű reformtervezetekkel
soha. Az adott társadalmi módok erőszakos megtörése vagy semmibevétele
a módokban rejlő inerciát sajátos reformellenes dinamizmussá változtatja át,
a reformokat pedig társadalomellenes – hol antiszociális, hol nemzetietlen –
színben tünteti fel. A társadalommal szemben hadviselésszerűen végigvitt reformok („reformdiktatúra”) ha szakmailag mégoly végiggondoltak, politikailag
alaposan előkészítettek és ragyogóan kivitelezettek is, előbb-utóbb mindig
beleütköznek a létező társadalmi módokba és ellenállást, végső soron pedig
reakciót, ellenreformot provokálnak ki. Természetesen az anakronisztikus
módok érintetlenül hagyása, „nemzeti sajátosságként” való tiszteletük, „ősi
hagyományként” való szentesítésük, populista megvédelmezésük („nem
engedjük kiforgatni a nemzetet évezredes kultúrájából!” stb. stb.), a kihívások frusztrálta társadalom menekülése a változások kényszere elől, bezárkózása a megszokott módokba, már eddig is rettenetes károkat okozott
a magyar társadalomnak. De a létező módok – átfogóan: a magyar mód – ellen
viselt civilizátori háború esetenként még ennél is nagyobb károkat okozhat, mivel a
létfontosságú, az elkerülhetetlen reformokat nemcsak bukásra kárhoztatja, de lejáratja
a társadalom szemében: az igazságot nem-igazságként jeleníti meg, a nem-igazságot
pedig igazsággá magasztosítja fel.
A módok síkján nemigen van értelme forradalomról, a régi módok radi
kális széttöréséről beszélni. A módokat szét lehet verni, de újra meg újra
helyreállnak, legfeljebb kevésbé látható módon, rejtett formában, roncsoltan.
Kétségtelen azonban, hogy minden mélyreható társadalmi átalakítás magukat a módokat érinti. A célok és az eszközök, a rendszerek és a technikák,

427 Lásd ehhez Peter p. Berger: A globális kultúra négy arca. 2000, 1998 7–8. szám, 19–20. p.
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az intézmények és normák cserélődése nem vezet automatikusan a módok
cserélődéséhez is. A módok elsajátítása hosszadalmas és ellentmondásos
folyamat, bevezetni őket képtelenség. A legszofisztikáltabb pénzügyi és
jogtechnikákat is lehet archaikus vagy épp kriminális módon használni,
a szabadságot szabadságellenesen, a jogot jogellenesen, mondjuk, a bankokat pénzmosásra és piramisjátékra, a médiát politikai zsarolásra, a jogállamot
jogfosztásra és így tovább. Hadd idézzem a fiatal, még nemzeti konzervatív
alapon álló Thomas Mann egy idevágó gondolatát, amellyel az első világháború éveiben – elutasítva a német „népjellem” nyugatias szellemű átgyúrását
– a liberális német zapadnyikok doktriner politizálását támadja, „agyrémnek”
nevezve e liberális politika ama célját, „hogy eltüntesse és kiegyenlítse az
ellentétet Németország és a Nyugat között”: „Ilyen átalakulást – írja Mann
–, ezt hívei sem tagadják, intézményekkel, a választási jog megreformálásával és
hasonlókkal nem lehetne kieszközölni: csak lelki szerkezetváltozás, a népjellem teljes átformálása idézhetné elő – és persze éppen ezt akarja a német zapadnyik, és
ezért hisz benne. Rajong és téved. Közgazdasági kiegyenlítődés az egyéni
teremtő erők felszabadítása végett; államtechnikai-pedagógiai eszköz jobb
híján a politikai hajlamok felszabadítására: sohasem lesz a német »demokrácia«
valami más – mindaddig, amíg német demokrácia lesz, azaz inkább »német«, mint
»demokrácia»”428 Thomas Mann itt éppen a módok és az eszközök közötti
határtalan különbségre tapint rá, függetlenül attól, hogy az adott módot
– mint német nemzeti módot – konzervatív alapon abszolutizálja: egy nép

eredendően különös, ontológiai értelemben örök létmódjának tekinti,
amelyről e nép olyképpen leválaszthatatlan, mint hal a vízről. (Kétségtelen,
hogy a rögzült módok jelentőségének érzékelése és tudatosítása terén – és
persze egyáltalán nem véletlenül – a konzervatív eszme általában messze
a liberális eszme előtt jár, és e téren az eszmemegvalósító liberalizmusnak
van mit tanulnia tőle.429)
Az új eszközök, az új technikák és az új célok a felhasználási módokban nyerik el értelmüket, valóságukat, vagy sehogy. De a módok radikális
átalakulására van szükség ahhoz, hogy az új eszközök, az új rendszer „sajátunkká” váljon és eredeti értelme, rendeltetése, funkciója szerint működjön.
A rendszer áll, de a módok számára idegen. A módokban még nem áll a
rendszer. A módokban nem áll a demokrácia, és nem áll a piacgazdaság
sem. Még az állam, a jogállam sem áll. Nem áll a parlament. Nem állnak a

428 Thomas Mann: Egy apolitikus ember elmélkedései. Helikon, 2000. 32–33. p. Az úgynevezett nemzeti karakterben, a modern nemzeti kultúrákban mutatkozó különbségeket a romantikus és a konzervatív elmélet hajlamos eltúlozni, misztifikálni, ontologikus
különbségekként bemutatni – a felvilágosodás univerzalizmusával, az elvont-általános
emberiség „kimérájával” az egymástól áthidalhatatlan távolsággal elválasztott, önmagukból kimozdíthatatlan „közösségek” vagy „kultúrák” sokféleségét állítva szembe. Ezek
a valóban létező, lépten-nyomon tapasztalható kulturális sajátszerűségek és különbségek
– véleményem szerint – nem magának az emberi létezésnek, hanem az emberi létezési
módoknak, a létrendeknek, az életvilágoknak, életstílusoknak a különbségei és mint ilyenek csak viszonylagos állandósággal rendelkeznek; az elkerülhetetlen – gyakran erőszakos –
érintkezések, egymásra hatások, alkalmazkodások folyamatában állandóan változnak,
módosulnak. A módokban mint egy-egy nemzeti kultúra dinamikus rendező elveiben
többé-kevésbé konstansként azonosítható alapelemekről (pl. hatalmi távolság, individualizmus-kollektivizmus, maszkulinitás–feminitás, hosszú távú–rövid távú beállítódás,
a bizonytalnságkerülés gyöngébb vagy erősebb mértéke) lásd Geert Hofstede: Culture’s
consequences: comparig values, behaviors, institutions and organizations across nations. SAGE,
2001. Vö. Falkné Bánó Klára: Kultúraközi kommunikáció. Perfekt Kiadó, 2008.

429 A konzervativizmus mint egy különös társadalmi problematika tudatosítása, mint politikai eszme és cselekvés nem keverendő össze a tradicionalizmussal mint formális-pszichológiai beállítódással, mint általános – mindenféle politikai eszmétől és elköteleződéstől
független – átélés- és gondolkodásmóddal, mint formális-reaktív cselekvésmóddal, noha
a modern konzervativizmus végső soron ebből alakul ki, a modern osztálytársadalmak
problematikájára a „haladás akarásával” válaszoló, mindent megújító progresszió elleneszméjeként. Mannheim Károly, a huszadik századi európai politikafilozófia egyik legnagyobb hatású alakja tette meg ezt a megvilágító erejű megkülönböztetést konzervativizmusról írt alapvető művében, amikor az újításokkal szemben általánosan – mindenhol és
mindenkor – megnyilvánuló egyéni és össztársadalmi gyanakvást és elutasítást, a megszokotthoz, a hagyományoshoz való szívós ragaszkodást – vagyis a tradicionalizmust –
elválasztotta a modern társadalmak konzervatív politikai gondolkodás- és cselekvésmódjától, amelyet a „tradicionalista beállítódás funkcionalizálódásának” nevez, négy pontban
foglalva össze e „funkcionalizálódás”, vagyis a modern konzervativizmus létrejövetelének szociológiai-történeti előfeltételeit: „a modern konzervativizmusok alapvető oka,
egyúttal a különböző nemzetek modern konzervativizmusaiban is (ellentétben a puszta
tradicionalizmussal) kimutatható közösség, hogy a modern világ dinamikussá lett, hogy
ez a dinamika társadalmi differenciálódás terméke, hogy ez a társadalmi differenciálódás
a szellemi kozmosz összességére is »átterjed«, és hogy az ezeket hordozó rétegeknek ezek
az alapmegközelítései az egymással szemben mozgó világnézetek (és ebbe beágyazva, az
egymás ellen feszülő gondolkodási stílusok) felhalmozási középpontjává, de alkotó centrumaivá is válnak. Egyszóval: a tradicionalizmusnak (a fent jellemzett értelemben való)
konzervativizmussá alakulása csak osztályszerűen rétegezett társadalomban következhet
be.” A szóban forgó dinamika eredménye az, „hogy többé-kevésbé egyöntetűen reagáló, horizontálisan összefogható rétegek keletkeznek, amelyek közül néhány a haladást
elősegítő tendenciákat teszi magáévá, ismét mások a meglévőhöz való ragaszkodást vagy
éppen az attól való visszalépést támogatják (növekvő tudatossággal).” (Mannheim Károly:
A konzervativizmus. Cserépfalvi, 1994. 66–67. p. – Kiss Endre fordítása.) Vö. Mannheim
Károly: Ideológia és utópia. Atlantisz, 1996.
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pártok. A rendszer legfeljebb szigetszerűen, itt-ott, ilyen-olyan társadalmi
kiscsoportok, üzleti, kulturális vállalkozások szintjén, egyének életmódjában áll fenn, viselkedési- és gondolkodási módjában. A módokba azonban
nem lehet és nem is tanácsos kívülről behatolni. A módokat nem tanácsos
feltörni, rombolni. Könnyen előállhat ugyanis az a helyzet, hogy a régi
módakat (létfenntartási, érdekérvényesítési, társadalmi védekezési módokat) sikeresen megbénítják vagy szétzilálják, új módok azonban nem lépnek a helyükre, ami egyenlő a káosszal. (Valamekkora káosz természetesen
a módok váltásának legdemokratikusabb, legtürelmesebb politikája mellett
is elkerülhetetlen persze.)
Azt állítom, hogy sem a rendszerváltás nem konszolidálható, sem a modernizáció ügye nem lehet sikeres a magyar módok mélyreható megváltozása nélkül. A reformpolitikának mindenekelőtt erre kell tehát összpontosítani, mert sikere csak ebben az esetben lehet a társadalom egésze számára
is siker. Ehhez azonban a politikának (a politizálásnak) is módot kell váltania.
Elsőként alighanem éppen neki. Egyrészt, mert a reformok sikerének ez
a záloga; másrészt, mert példát kell mutatnia; harmadrészt mert viszonylag
még a politizálás szintjén legkönnyebb puszta elszánással módot váltani.
A hagyományos kelet-európai politizálási módok azonban, melyek közül
most csak a reformkurzus civilizátori és a reformellenes kritika nemzeti és
szociális populista módját emelem ki, megnehezítik a társadalom berendezkedését az új módokban, melynek önkéntesnek kell lennie. A régi módoknak
bele kell nőniük az új módokba, amihez nemcsak idő kell, hanem a társadalommal kialakított politikai viszony (a mód) megváltozása is. Lehet, hogy
a társadalom tagjainak túlnyomó többsége az elkerülhetetlen vagy kifejezetten gyümölcsöző újítások iránt nem mutat különösebb fogékonyságot,
ám rövid távú, közvetlen érdekeivel nagyon is tisztában van. Villámgyorsan megérti, mi jó neki és mi nem jó. A reformpolitikának éppen azokat
a módokat kell megteremtenie, amelyekben ezek a rövid távú egyéni és
csoportos érdekek összekapcsolhatók az általános, hosszú távú társadalmi
érdekkel. A civilizátor-reformer ezzel szemben abból indul ki, hogy a társadalom nehéz felfogású, ostoba vagy kényelmes, nem képes továbblátni
saját rövidtávú érdekénél, nem ért a szép szóból, nem lehet megértetni vele,
mi az ő „igazi” érdeke, ezért helyette és vele szemben kell véghezvinni a
szükséges változtatásokat. A populista pedig abból indul ki, hogy a társadalom nem lehet elég hülye, elég gyermeteg és ezért mindent el kell követni,
hogy tovább hülyítsék és hülyeségben tartsák. (A képre és élményre épülő

mediatizált kereskedelmi tömegkultúra e téren olyan arzenált kínál a politikának, amiről az élő szó és a nyomtatott szöveg kultúrájában a politikus
nem is álmodhatott.)

A civilizátori (racionális) és a populista (irracionális) mód
Az elitista reformizmus és a populista ellenreformizmus nemhogy kioltották,
de sokkal inkább felerősítették, igazolták és fokozták egymás radikalizmusát. Gyakran egészen odáig, hogy a hűvösen racionalista, szakértelemre,
a gazdaság megváltoztathatatlan „természettörvényeire” apelláló politikai
cselekvési mód – a társadalom értetlenségébe és ellenállásába ütközve –
elvesztette intellektuális fölényét, ingerültté és indulatossá vált, okos racionalizmusa hibbant irracionalizmusba, belátást, türelmet, együttműködés
kérő ajánlata dölyfös parancsolgatásba és szertelen kapkodásba csapott át;
míg legfőbb ellenlábasa, a populista irracionalizmus – paradox módon –
a józan ész letéteményesként, a mértéktartó konzervativizmus megtestesítőjeként, sőt nem ritkán az egyáltalában vett politikai ésszerűség és – ezzel együtt a társadalom – védelmezőjének szerepében léphetett fel.430 Az
elitizmus nem azonos a progresszív reformizmussal, a populizmus pedig
nem azonos a konzervatív reformizmussal: kétféle radikális irányultság,
kétféle radikális gondolkodásmód, beszédmód és cselekvési mód ez, még
ha egyik is, másik is szívesen alakoskodik a mérsékelt politikai közép ideológiai színeiben. Az elitizmus egyáltalán nem zárja ki a populizmust és
megfordítva: a populizmus az elitizmust. Egyetlen, egymást feltételező és
erősítő párost alkotnak. Ezzel szemben a liberalizmus és a konzervativizmus,
minden elágazásukkal, módosulásukkal együtt – a modern társadalom
kialakulása óta – valóban a politikai eszmék és gyakorlatok két ellentétes
típusát alkotják és szüntelen küzdelemben állnak egymással. Mannheim
Károly – fentebb már idézett könyvében – igen világosan körvonalazza
azt a különbséget, ami a „nem romantizált (!) konzervativizmust”, a konzervatív átélésmódot, gondolkodásmódot, cselekvésmódot a progresszívval
szembeállítja: a konzervativizmus „mindenkor a közvetlen egyes esetből
indul ki, s nem terjeszti ki horizontját saját különös világán túlra. Közvetlen
430 Lásd ehhez: David Ost: Hogyan veszítették el a liberálisok a munkásság támogatását? 2000,
2009. 1. szám 3–22. p.; Szummer Csaba: Autópálya-csomópontok a semmibe? – Az SZDSZ
reformkísérletéről az egészségügyben. Beszélő, 2008. 7–8. szám, 36–45. p.
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cselekvésre irányul, a konkrét részletek megváltoztatására, és ez okból tulajdonképpen nem törődik annak a világnak a szerkezetével, amelyikben
él. Ezzel szemben minden progresszív cselekvés egyre inkább a lehetséges
tudatából él, az adott közvetlent transzcendálja, azzal, hogy visszanyúl annak szisztematikus lehetőségére, és nem azzal küzdi le ezt a konkrétat, hogy egy
másik konkrétat akar annak helyébe állítani, de azzal, hogy egy másik rendszeres
kezdet lehetőségére törekszik. A konzervatív reformizmus az egyedi törekvések más egyedi tényekkel való kicserélésében (pótlásában) áll (»kijavítás«).
A progresszív reformizmus tendenciája az, hogy egy ellenszenves tény
miatt azt az egész világot átépítse, amely e tény körül kiépül, amelyben egy
ilyen tény lehetséges. Ebből kiindulva érthető meg a progresszív gondolkodásnak a rendszerre, a konzervatív gondolkodásnak pedig az egyedi esetre irányuló
tendenciája.”431 Nos, a populizmus – baloldali és jobboldali változatában
egyaránt – sohasem a „pótlásra”, a „kijavításra”, hanem az egész rendszer
„lecserélésére” irányul, ám anélkül, hogy a hatalom megragadásán kívül
bármiféle komolyan vehető – akár liberális, akár konzervatív – eszméje
lenne. Hasonlóképpen az elitizmus is, a populizmus ikertestvére.
Természetesen a magyar társadalomnak reformokra van szüksége. Nagyjából kétszáz éve egyfolytában. Hogy felemelkedjen. Hogy bekerüljön. Hogy
felzárkózzon. Hogy versenyképes legyen. Hogy elismerjék. Hogy jó bizonyítványt kapjon. Hogy ne tapossák el. Hogy feljöjjön a síri világból és újjászülessen.
Magyarország két nagy reformkort is megért. Egyet a 18–19. és egyet a 19–20.
század fordulóján. Magyarországon még az államszocializmus korszaka is
a reformok és ellenreformok jegyében telt el. Az 1968-as gazdasági reformmal
(az „új gazdasági mechanizmus” bevezetésével) a magyar rendszer reformok
és ellenreformok kacskaringós különútján át jutott el az államszocializmus
reformjától a rendszerváltás fordulatáig.
Azt tehát tapasztalatból tudjuk, mi a reform (mindig az, ami előtt Magyarország áll, amin – talpon maradása, újjászületése, felzárkózása stb. stb.
érdekében – most, még egyszer utoljára, istenigazában, végre-valahára)
át kell esnie, de az egyre kevésbé tudható, ki vagy mi ez a titokzatos, két
évszázada reformokkal táplálkozó, reformokon kérődző lény – maga Magyarország? Mi az, aminek meg kell változnia (saját érdekében, minden
áron, most vagy soha stb. stb.)? Mi képezi a megreformálás tárgyát, és kik
a megreformálók? Honnan érkeznek a reformok? Az állam egéből eresz-

kednek alá és az állam ügyeként valósulnak meg a társadalommal szemben, avagy
a társadalomban fogalmazódnak meg és a társadalom ügyeként valósulnak meg
a szükséges változások? Kiknek kell és honnan kell jönniük, hogy legyenek
reformok, mert a reformok megmentik a hazát. Kiknek kell és honnan kell
jönniük, hogy ne legyenek reformok, hogy feltartóztassák a reformokat,
mert a reformok tönkreteszik a hazát. És milyen felhatalmazás kell egy
demokráciában olyan reformok elindítására, amelyek az egész társadalom
életét mélyrehatóan megváltoztatják? Elég-e az önfelhatalmazás? Elég-e
a választási fölhatalmazás? Elég-e a kívülről jövő kényszer (gazdasági kényszer, bürokratikus kényszer) vagy a kívülről jövő (uniós vagy nemzetközi)
felhatalmazás? Elégséges-e a költségvetési szükséghelyzetre, adósságcsapdára, gazdasági világválságra, „huszonnegyedik órára”, uniós vagy nemzetközi grémiumok gazdasági, pénzügyi, politikai nyomására, miegyébre való
hivatkozás? Nem elég és fokozottan nem elég, ha az adósságcsapdából azok
akarnak kivezetni, akik bevezettek. Ha azok sürgetnek, akik eddig halogattak. Ha nem a társadalmi módokat belülrôl ismerô politikusok, civil szervezetek, szakmai szervezetek képviselôi, hanem az állam egéből aláereszkedő,
honi szakmai műhelyekből előlépő, nemzetközi intézményeket képviselő
szakértők, instruktőrök, társadalommérnökök, tranzitológusok, reformspecialisták akarják megmondani a társadalomnak: mi a teendô?
De miért nem változik Magyarország magától? Vagy változik, csak nem
eléggé, esetleg nem eléggé gyorsan? Mihez képest nem elég gyorsan? Kinek
nem eléggé gyorsan, és kinek túlságosan is gyorsan? Ki tudhatja megmondani, hol húzódik itt az elégséges és a nem elégséges határa? És kinek áll
módjában ezt a tudását érvényesíteni is? Megosztani a társadalommal vagy
rákényszeríteni? Az is lehet, hogy a társadalom nagyon is változik, csak nem
úgy, ahogy kellene? Nem a megfelelő módon és mértékben. Nem a megfelelő irányba haladva. Nem úgy, ahogy ilyen-olyan tervezőközpontokban
azt elvárnák tőle.
De mit is jelentene ez idő szerint Magyarország megreformálása? Mi
az, amire a reformok irányulnak? Mint ismeretes, a nagy ellátó rendszerek átalakítására (az egészségügy, az oktatás, az államigazgatás reformjára).
A reformakarat, a reformszándék, a reformgondolat tehát az alrendszerekre irányul, miután a főrendszer állítólag már átalakult: piacgazdaság
van, magyarán kapitalizmus, a rendszerváltás/változás megtörtént, csak
az alrendszereket, az ellátó rendszereket idáig még nem igazították hozzá
a főrendszerhez. Nem merték. Nem volt meg hozzá a politikai akarat.

431 I. m. 69–70. p.
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A társadalom ugyanis ragaszkodik ezekhez az alrendszerekhez. Egzisztenciálisan inkább kötődik a múltból itt maradt nagy ellátó rendszerekhez,
mint a főrendszerhez. Így azonban a főrendszer össze fog roskadni. Ergo:
a reformok a rendszerváltás lezárására irányulnak, ami lényegében a régi
alrendszerek fokozatos vagy gyors leépítését jelenti. Csakhogy ez társadalomleépítést, emberek tömeges leépítését, tömeges deklasszálódást is jelent.
Akkor hát hogyan nyerhető meg ennek a leépítésnek legalább a társadalom
többsége? Az elitista reformizmus azt mondja: sehogy. Márpedig ha a mechanizmust át kell alakítani, a szerkezet csavarjai és fogaskerekei számára
nem írnak ki erről népszavazást. A populista ellenreformizmus pedig azt
mondja: előbb rendet kell csinálni (értsd: a populizmusnak át kell vennie
a hatalmat), azután le kell csapni a gonosz civilizátorok, a szívtelen és kapzsi
régi elit fejét, és ettől kezdve a felszabadult és lelkes csavarok és fogaskerekek önként és dalolva fognak átalakulni öntudatos nemzeti csavarokká
és fogaskerekekké, amelyek olyan olajozottan működnek majd, ahogyan
azt a nemzet (illetve az olajozott működéshez az ideológiai olajat biztosító „nemzeti hatalom”) elvárja.
A döntő kérdés tehát nem egyszerűen a feladatok fölismerése, a célok
helyes meghatározása, a szükségesnek ítélt változtatások programba foglalása, helyes ütemezése és hatékony végrehajtása, hanem a változtatások
„hogyan”-ja – a reformok módja. Ha egy országban reformokra van szükség,
mert az adott rendszer valamilyen okból nem képes „magától” átalakulni,
módosulni, alkalmazkodni az őt ért kihívásokhoz, akkor nem ahhoz kell
politikai tudás, már-már egyfajta politikai intuíció, hogy felismerjük, mit és mivé
kell átalakítani, mit kell leépíteni, mit kell kicserélni (ilyen felismerésekhez
még a különféle szakmai tudások is elegendőek), hanem annak meglátásához, hogyan menjen és hogyan mehet végbe egy ilyen átalakítás a konkrét
társadalmi közegben, konkrét életkörülmények között, a történetileg adott
társadalmi módokban és szereplőkkel? Vagyis: hogyan fogja felváltani az új
szerkezet a régit? Az újat bevezetik? A régit lebontják? Hogyan? Kik? Milyen
eszközökkel? Milyen módon? Milyen felhatalmazás alapján? Mi lesz a régi
szerkezetekhez (habitusokhoz, szokásokhoz, észjárásokhoz) ragaszkodókkal? Mindegy miért – érdekből, megszokásból, érzelmi vagy világnézeti
okokból – ragaszkodnak-e hozzájuk. Őket is „lebontják”? Pontosabban:
„leépítik”? Netán lecsapják a fejüket? És mi lesz a „lebontókkal”? Őket
ki fogja lebontani? Hisz talán a mélyreható reformoknak éppen ők állnak
útjában és éppen észbontó reformjaikkal lehetetlenítik el azokat? A régi

kérdés, hogy ugyanis ki fog felvigyázni a felvigyázókra (Quis custodiet
ipsos custodes?) avagy másként: ki fogja átnevelni az átnevelőket, mit sem
változott attól, hogy őrök és nevelők szerepében most a reformerek jelennek meg: ki reformálja meg a reformereket?
Az elitista reformerek ezt mondják: „Ismeretes, hogy ahol szerkezetet
kell átalakítani, ott bizony hullanak a fogaskerekek. Ha a régi szerkezet
fogaskereke voltál, akkor sajnos, neked is hullanod kell. Saját érdekedben.
Mármint hosszú távú érdekedben. – Na de hosszú távon mindenki halott.
– Jó, akkor a gyerekeid érdekében. – Na de így meg sem fognak születni.
– Tessék! Nem megmondtuk, hogy a haladás kerékkötője, a régi szerkezet
konok híve, a »magyar ugar« csökött utóvédharcosa vagy?! De most már
mindegy, mi vagy. A szerkezetet át kell alakítani, slussz-passz! Nem bírják tartani a költségvetés cérnavékony lábacskái. – Miért cérnavékonyak?
– Azért, mert nem állítasz elő javakat, nem termelsz, nem dolgozol, nem
fizetsz adót, kerülöd a járulékbefizetést, csalsz, lopsz, hazudsz. Annyit veszel ki a közösből, amennyit csak bírsz, viszont semmit nem akarsz beletenni. Úgy kell elvenni tőled, erőnek erejével. Ebből is látszik, hogy a régi
szerkezethez tartozol. – Vagyis? – Vagyis kedves elvtársam, édes hölgyem,
drága uram – fájdalom! – hullanod kell. Sajnos-sajnos. Vagy hála isten.
Neked sajnos, a Köznek hála isten. Vagy ha a Köz mégsem örvendezne
a köz korrupt szolgáinak és élősködőinek hulltán, örvendezik majd a költségvetés magasabb ésszerűsége. Örvendezik, és elégedetten dörzsöli kezét
az Államrezon. A Köz pedig idővel felnő hozzá, észre tér, belát, megért,
felenged, megbocsát.”
A probléma – mint e kis példabeszédből is kitetszik – éppen az, hogy
a Köz maga is a szerkezet része. Közvetlenül érinti tehát a szerkezet minden
átalakítása, ha a Köz egyes alkotóelemeit – egyéneket és társadalmi csoportokat – nem is egyformán. Nem csoda, ha a szerkezet átalakítását, ilyenolyan fogaskerekek és csavarok kicserélését hallva, majd meg is tapasztalva,
a Köz megoszlik és nemcsak abban a tekintetben, hogy valóban óhajtja-e
a szerkezet (vagyis önmaga) átalakítását vagy foggal-körömmel ragaszkodik
a számára jó vagy rossz, de bevált szerkezethez. A Köz, mitagadás, nálunk
még elég szertelen; gyermekcipőben jár saját érdekei fölismerése és belátása
terén. Még nem nőtt be a feje lágya. Addig is, amíg benő, helyettesíti fejét
az állam feje: az államfő. Ily módon a reformerek a társadalommal a felnőttnek a gyermekhez való viszonyát kénytelenek kialakítani. A gyermek nem
tudja, mi a jó neki. Azt a felnőtt tudja. A gyermeket ezért meg kell tanítani
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a móresre. Fejébe kell verni, mit tegyen és mit ne tegyen, mert ez jó, amaz
pedig nem jó neki. Csak hiszi, hogy jó.
Ámde jól van-e ez így? Sikerre lehet-e vinni így olyan célokat, amelyek talán csakugyan a Köz érdekét, a közjót szolgálnák, ha teljesülnének?
Mármint hogyan így? Nos, a Köz részvétele nélkül. A Köz megkerülésével.
A Köz ellenére. Függetlenül attól, hogy milyen ez a Köz: értő vagy értetlenkedő, fogékony a reformokra vagy épp gyanakvó és elzárkózó velük
szemben van, létezik, s ez éppen elég ahhoz, hogy a Köz súrlódó közegébe
érve a nemes reformlovagok reformjai kifulladjanak, leálljanak, visszájukra
forduljanak. Mert le lehet cserélni intézményeket és intézményvezetőket,
be lehet vezetni jobbnál jobb, ésszerűbbnél ésszerűbb rendszereket, mechanizmusokat, meg lehet honosítani szervezésmódokat, technikákat, találmányokat, eszközöket, de nem lehet bevezetni módokat, melyek pedig
az átvett, bevezetett eszközök, technikák, jogintézmények hatékony működtetésének előfeltételei. Kelet-Európa (Kelet-Közép-Európát is beleértve ezúttal) rendszert váltott, de módot még alig. Ezen belül alig változtak
a regionális és nemzeti módok: a magyar, a lengyel, a cseh, az ukrán vagy
orosz mód. (Ezzel ellentétes példát is ismerünk: Kína nem váltott rendszert,
de sikeresen váltott módot. Hogy miként volt ez lehetséges, hogy ez az
egyedülálló történet összefügg-e a sajátos „ázsiai móddal”, külön elemzés
tárgya lehetne. Nem mint követendő példát, hanem mint ugyanazt az ös�szefüggést ellentétes oldaláról megvilágító példát említem.)
A rendszerek változnak, a módok maradnak, nehezen vagy alig változnak. Még ha – a közösség fennmaradása, túlélése vagy felemelkedése
érdekében – kívánatos vagy elengedhetetlen lenne is megváltozásuk, akkor
is. Lezajlott-e a rendszerváltással együtt a magyar társadalomban a módok
forradalma az elmúlt húsz évben? Mondhatjuk-e, hogy a társadalom többsége
ma más módon él, másként viselkedik és gondolkodik, mint a rendszerváltás előtt? A tulajdonviszonyok, a politikai intézmények, a szervezeti keretek,
a technikai eszközök és az életcélok ugyan nagymértékben megváltoztak, az
évszázadok alatt kialakult és megrögzült társadalmi módok azonban szinte
alig. Persze, a módok is változtak valamelyest. Főként úgy, hogy a régi mód
rátelepedett az újra, mintegy „benőtte” a felülről bevezetett új rendszert,
magához hasonította, a maga módján kezdte működtetni – fent és lent
egyaránt és nem csupán azért, mert döntően mindmáig azok a nemzedékek
vannak uralkodó pozícióban az új rendszerben, akik a régi rendszerben
nőttek fel. Természetesen ezért is. De csak is, mert a módok egy társadalom

életének olyan állandói, amelyek „átütnek” a nemzedéki, a szociokulturális
és a vagyoni-jövedelmi tagoltságon is. Ugyanakkor: a módok mélyreható
átalakulása nélkül semmiféle társadalmi átalakulás nem lehet sikeres. Aki
azonban a módokat akarja módosítani, annak mindenekelőtt ismernie kell
őket, nem tekintheti az adott módokat nagyszerű reformtervei bosszantó
és leküzdendő akadályának. Olyan adottságnak kell tekintenie, amelyekből
a célok megfogalmazásánál és a társadalomalakító eszközök megválasztásánál ki kell indulnia. A módokat csak belülről és finoman lehet átalakítani,
nem annyira új módok bevezetésével vagy elterjesztésével, mint inkább
a régi módok átfunkcionálásával. Nem a létező módok „eltávolításán”, hanem
az új módoknak a létező módokba való ügyes „beillesztésén”, fájdalommentes „beékelésén” múlik a mélyreható reformok sikere.
Csakhogy a politikai szereplők maguk is tipikus képviselői a kialakult-rögzült módoknak: mindenekelőtt két módnak, amely ma is meghatározza (és
az átalakulás haszna szempontjából sajnos a lehető legkontraproduktívabban
határozza meg) a reformok sikerét. A paternalista-populista módra és az elitistacivilizátori módra gondolok, melyek kéz a kézben járnak, egymást erősítik,
igazolják, miközben ugyanattól a szervi hibától szenvednek. Legelőször
a politikai módoknak kell megváltozniuk. A jelenlegi – tehát 2008-as – ellenzéki módnak éppúgy, mint a kormányzatinak. De jó példával a kormányzatnak kell elöl járnia. Szakítania kell a reformok vitelének elitista-civilizátori
módjával. Egyrészt, mert ez kudarcra van ítélve: a módok lázadása már
a kormányzati ciklus közepén (2008 elején) bekövetkezett (ez nem tévesztendő össze a permanens politikai háborúval, amit a Leválthatatlan Párt
folytat a Hatalom Megszállt Országának földjén az Idegen Hódítók ellen).
Másrészt, mert a populista reakciót a társadalmi igazságosság képviseletével
ruházza fel. Végül, mert civilizátori allűrjei, arisztokratizmusa és elitizmusa
miatt elkerülhetetlenül vereséget fog szenvedni a populizmustól, ami így végül újabb vereséggé válik az egész társadalom számára, amennyiben legalább
egy évtizedre visszaveti a módok módosításának demokratikus útján.
Ez idő szerint a legnagyobb veszélyt a magyar demokráciára a populizmus
csábítása jelenti (nemcsak a radikális nemzeti populizmus, hanem minden
populizmus, vagyis a népre hivatkozó, a néppel takarózó népámítás ös�szes változata). Ehhez azonban mindinkább hozzá kell tenni: ez a veszély
olyan mértékben nő, amilyen mértékben életet lehel belé a kormányzati reformizmus elitista-civilizátori módja, az a kormányzási mód, amely
nem ismeri vagy ha ismeri, semmibe veszi a „magyar módot”, s amely – az
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intézkedési-lebonyolítási mód, a viselkedési-, hanghordozási-, és beszédmód szintjén egyaránt – végtelen távolságban van a magyar társadalom
életének mindennapi színtereitől, vagyis a realitástól. Különféle szakértők,
ilyen-olyan szaktudások, szakmai racionalitások képviselői esetében az
a civilizátori gőg, amellyel a társadalmat a civilizált viselkedés szabályaira
oktatják, még csak elmegy (végtére is a civilizáció sokkal komolyabb dolog,
semhogy ugyebár rá lehetne bízni a vadakra), de politikus esetében megengedhetetlen és megbocsáthatatlan, függetlenül attól, hogy valóban gőgösdölyfös tökfej, ügyefogyott balfék az illető vagy csak annak látszik.
A reformoknak a közjó szolgálatában kell állniuk. Ez azonban nem elég.
Így is kell megjelenniük a társadalom szemében, így kell elfogadnia őket
a társadalomnak. Ennek előfeltétele azonban a társadalom megnyerése,
a híres-nevezetes társadalmi párbeszéd minden lehetséges fórumon, az
egész ország nyilvánossága előtt; továbbá a magyar mód mélyreható ismerete (vagy legalábbis intuitív politikai érzékelése). A felvilágosító-civilizáló
attitűd („én tudom jobban, mi kell neked, és akkor is úgy fogsz élni, ahogy
jobb neked, ha beledöglesz!”), nem új keletű. Története a jozenfinizmustól
az állam fejlesztési diktatúráján át egészen a rendszerváltásig ível, mikor is
– a beáradó fogyasztói csecsebecsék és a multinacionális tőke nyomában –
tömegével érkeztek a magatehetetlen, korrupt, kaotikus Vadkeletre a különféle nyugati térítők – ilyen-olyan instruktorok, szakértők, kormányzati
tanácsadók. Ez a leckéztető, osztályzatokat osztogató, országokat ide-oda
soroló, dorgáló-dicsérő attitűd („ki a jó tanuló? ki a rossz tanuló?”), amely
a kötelező tananyagot kérte számon a rossz fejű bennszülött kormányokon
(„nem halat hoztam, hanem magamat, hogy megtanítsalak halat fogni”),
eleve frusztráló és ellenszenves volt minden helyi társadalom szemében
(már maga az, hogy megint kívülről akarják nekik megmondani, mi a civilizált és mi nem az?). Ideig-óráig eltűrték, mára azonban tarthatatlanná vált
és nemcsak ott, ahol populista-etatista fordulatok után kiűzik az országból
a Világbank, a Valutaalap civilizátorait, hanem ahol a halogathatatlan reformokat civilizátori módon próbálják végigvinni (egy új képletet kivéve,
amellyel Közép-Európában immár két országban – Lengyelországban és
Szlovákiában – is próbálkoznak, nem is egészen sikertelenül, s amely a ci
vilizátori és a populista politikai módok összekapcsolására épül.
A populista-etatista fordulatokat rendszerint a társadalmi mód civilizátori megtörésére és átalakítására irányuló politika, illetve e politika reflexszerű
társadalmi elutasítása készíti elő. Azokban az országokban, amelyekben

a társadalmi integráció szintje, az önszerveződésre való készség foka eleve
alacsony, a civil társadalom (a szakszervezeteket és az egyházakat is beleértve) gyönge és szétforgácsolt, a demokratikus intézmények gyökértelenek,
a kalkulatív racionalitásra és szabadversenyre épülő piacgazdaság intézményei és érzületi mintái szervetlenek, nos, ott a liberalizálás, a gazdaság,
kultúra, politika teljes államtalanításának programja nem szilárd jogállami
alapon álló demokráciához és prosperáló piacgazdasághoz, hanem gyakran
káoszhoz, polgárháborúhoz, társadalmi széteséshez, gazdasági hanyatláshoz
vezetett, mint azt Dél-Amerika számos nagy országának vagy az 1990-es
években Oroszországnak a példája mutatta. Ebből a káoszból aztán megint
az állam hatalmi és ideológiai visszaerősítésével, autoritárius, populista fél
demokráciákkal, féldiktatúrákkal, visszaállamosított gazdasággal próbáltak
kikeveredni, hosszabb távon ugyancsak nem sok sikerrel. Ez is azt mutatja,
hogy a reformok civilizátori módja – akár a globális civilizátor: az Egyesült
Államok, akár olyan globális szereplők, mint a Világbank vagy a Valuta
Alap, akár az olykor-olykor szintén civilizátori szerepben fellépő brüsszeli
központ próbálja meg végigvinni őket – mindannyiszor csak a régi képletek új formában történő előállását eredményezhetik. Nem is nagyon lehet
másként, ha egyszer a civilizálódás nem belülről, a helyi társadalom saját
ügyeként és az ebben a társadalomban lehetséges módon valósul meg, ha
a többség számára nem felemelkedést jelent, hanem hanyatlást, nem kitö
rést, hanem betöretést egy olyan globális gazdasági rendszerbe, amelynek
sterilen piaci logikája másként érvényesül a világ parancsadó helyein – vagyis
azokban az országokban, ahol a felhalmozott és működő tőke összpontosul –
és azokban, amelyeknek parancsolnak, és amelyek az akut tőkehiány miatt
kiszolgáltatva érzik magukat.
Ha a politikában előretör a civilizátori mód (vagy ami ugyanaz: ha
a társadalom az elhallgatást és ködösítést, az érintettekkel folyó párbeszéd
hiányát, a steril racionalitásra épülő szakértői hanghordozást úgy értelmezi
mint civilizátori arroganciát, a törvényhozó és végrehajtó hatalom elidegenedését azoktól, akiket képvisel), akkor a mégoly indokolt és átgondolt
reformkurzus is bukásra van ítélve. A civilizátorkodásra semmi nem adhat
mentséget: sem a huszonnegyedik óra pánikja, sem a külső és belső kényszerek szorítása, sem az ellenzék politikai hidegháborúja, semmi. A civilizátor
számára legtöbbször még a népszerű intézkedések sem hozhatnak politikai
sikert (a fókák a halat mint a lehető legtermészetesebb járandóságukat elfogyasztják, és nem értik, miért csak ennyit, miért nem többet adnak nekik).
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Nem népszerű intézkedéseket kell hozni a népszerűtlenek helyett, hanem
a népszerűtlen módot – a civilizátorkodást – kell megváltoztatni ahhoz,
hogy a reformok – méghozzá nem pusztán tudós koponyák magányában
vagy szakértői műhelyekben megalkotott, hanem az egész társadalommal
megismertetett, egyeztetett, megértetett reformok – végigvihetők és vis�szafordíthatatlanok, egyben tehát a velük járó anyagi áldozatok is a többség
által vállalt és beláthatóan értelmes áldozatok legyenek.
A civilizátori mód legsúlyosabb következménye nemcsak a reformok
– akár a legjobb, legszükségesebb, legvégiggondoltabb reformok – végigvihetetlenségében és kényszerû visszavonásában áll, hanem abban az ellenállásban,
amelyet kihív maga ellen, s amely életet lehel a legrosszabb populizmusba.
A külső körülmények (brüsszeli diktátumok, pénz- és tőkepiaci biztonság)
szorításában és a belső összeomlás (gazdasági válság vagy krach) fenyegetése
következtében halogathatatlan reformok megvalósításának civilizátori módja
– közelebbről: az állam meggyöngült tekintélyének, a kormány megcsappant
hitelének civilizátori magabiztossággal és hajthatatlansággal, szakemberi kinyilatkoztatással és parancsuralmi eréllyel való pótlása – legyőzhetetlen óriássá
növeszti a populizmus – a szociális és a nemzeti populizmus – egyébként is
offenzívában lévő erőit. (Félreértés ne essék: a konkrét reformok vagy az egész
reformkurzus éppannyira konkrét szociális kritikája, elutasítása, más reformirány követelése, önmagában természetesen még nem populizmus, hanem
a szükséges és elmaradhatatlan társadalmi dialógus része, ahogy a nemzeti érdek, a lokális érdek racionális artikulálása ugyancsak nem tekinthető nemzeti
radikalizmusnak: bármilyen mélyreható reform éppen az ezekben a politikai
diskurzusokban fölmerülő, kiélezett és eltorzított kérdések racionális újraartikulálásával és megválaszolásával, érvek és érvelési módok integrálásával vihető
csak végig. Azért hangsúlyozom ezt, mert a civilizátori attitűd gyakran éppen
az ilyen érveknek „populista demagógiaként” vagy „provincializmusként”,
„bezárkózásként” vagy „korszerûtlenségként” való elutasításában fejeződik
ki, holott gyakran csupán a civilizátori attitűd társadalmi elutasításáról, a társadalmi részvétel igényének bejelentésérôl van szó.)

2006 végétől a balliberális reformkormány: a mód kőkemény volt, a dolog
érdemi részének a kivitelezése pedig zűrzavaros, kapkodó, ellentmondásos,
s végül is nagymértékben sikertelen (kis mértékben sikeres, de ezt a kis
sikert eltakarja a nagy kudarc). Az ésszerűségre, a racionális hosszú távú
érdekbelátásra apelláló liberális reformpolitika – egyebek mellett – azért
vallott kudarcot, mert nem vette figyelembe (illetve csak mint a gyors, hatékony, ésszerű cselekvés útjában álló gátat, félresöprendő akadályt vette
figyelembe) a történelmi tapasztalatok formálta módot, azt, hogy a magyar
társadalom legalább két évszázada mindenféle felülről iniciált mélyreható
reformra, mindenféle – egyéni egzisztenciákba vágó, a kialakult életmódok,
viselkedési és gondolkodási módok megváltoztatására kényszerítő – állami
kezdeményezésre reflexszerű elutasítással – lázadással vagy meneküléssel – válaszol. Ez a mód, noha kétségkívül megvan a maga sajátos magyar
színezete, bízvást nevezhető kelet-európai módnak is432. Alapja az a több
évszázadra visszanyúló történelmi tapasztalat, hogy a felülről indított és
a társadalomtól ilyen-olyan szent ügyekre, a köz érdekére hivatkozva átmeneti áldozatokat követelő átalakítások soha nem vezetnek jóra, az átmeneti

Suaviter in modo, fortiter in re
Suaviter in modo, fortiter in re – tartották a rómaiak. Vagyis szelíden, lágyan
vagy puhán a módot (a „hogyan”-t), ámde keményen, határozottan a lényeget, a dolog érdemi részét illetően. Ennek éppen az ellenkezőjét csinálta

432 Elegendő talán itt az adott társadalmi szenvedélyeket, nemzeti- és osztályhabitusokat,
észjárásokat „ésszerűtlenségként” zárójelbe helyező liberális racionalizmus általános politikai
vereségére utalni szinte egész Kelet-Európában. Megsemmisítő vereségére Oroszországban az 1990-es évek végén és – legalábbis – nagy arányú vereségére Lengyelországban az
utóbbi évtizedben. Lásd ehhez David Ost brilliáns könyvét, amelyben a lengyelországi
politikai liberálisok által már elszenvedett vereség okait tárja fel. Ezek az okok azonban
nagyrészt ugyanazok az okok, amelyek – különösebb látnoki képesség nélkül is – megjósolhatóvá teszik a magyar liberalizmus régóta rogyadozó kelet-európai védbástyájának
közeli összeomlását is: „Míg a liberálisok reménykedtek a harag (értsd: a »sokkterápiás«
liberális reformok eredményeként létrejövő kapitalista viszonyok közé került munkásság szociális haragja vagy indulata, helyzetének romlása miatt – Sz. Á.) elpárolgásában és
a »ráció« nevében próbálták mobilizálni híveiket, ellenfeleik felismerték, hogy a reformok
nem e méregmennyiség elkendőzése, hanem csak befogadása által vihetők véghez, azaz
a meglévő fájdalom »elleni tiltakozás artikulációja és politikai felhasználása által«. Konzervatívok voltak, mivel tisztában voltak e stratégia árával: a gazdasági liberalizmus megőrzése
végett a politikai liberalizmus korlátozását ajánlották. Másképpen kifejezve, bár felismerték a méreg
gazdasági okait, politikai gyógymódokat kínáltak, állítva, hogy a gazdasági nehézségek a gyenge és
csak fecsegő parlament számlájára írhatók, hogy a »kommunisták« továbbra is fennálló dominanciája
okozza őket, és hogy a túlzottan fellazuló morális rend következményei. E konzervatív program
politikai tekintélyelvűségre, a népszerűtlen csoportok és nézetek korlátozására és a morális értékek
törvénybe foglalására épül. (…) Céljuk a gazdasági liberalizmus megőrzése volt, a politikai
liberalizmus feláldozása árán, és természetesen e terv eredményeként hatalomba is kívántak jutni.” (David Ost: Hogyan veszítették el a liberálisok a munkásság támogatását? 2000,
2009. 1. szám, 14–15. – Kiemelés – Sz. Á.)
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áldozatok meghozatala a következő pillanatban értelmét veszti, a felülről
indított reformoknak rendszerint az alul levők isszák meg a levét, a reform
csak elvesz a társadalomtól, a felülről meghirdetett reformok racionális célja
pedig (felzárkózás, a leszakadás megakadályozása, alkalmazkodás a világhoz stb.) puszta ideológia, köntörfalazás, a társadalom által elszenvedett
veszteségek legitimizálása. Mert elsősorban nem a társadalom megkérdezése, jóváhagyása, a társadalmi érdek-képviseleti szervekkel való egyeztetés, demokratikus konszenzus nélkül – elindított reformok szükségképpen aufklérista, antidemokratikus megvalósítási módja hívta ki maga ellen
a „magyar módok” passzív ellenállását, majd politikailag irányított lázadását, hanem az, hogy a reformpolitika – mint II. József uralkodása óta már
annyiszor – éppen ezeknek a berögzült, „nem-racionális”, „haszontalan”,
„célszerűtlen”, „önsorsrontó”, ámde létező módoknak a széttörésére és más
– „ésszerű”, „haladottabb” – módokkal való felváltására irányult. Tehát nem
segítségül hívta a létező módokat, nem hozzájuk idomította a szükséges
változásokat, hanem kész receptekkel, ideológiai víziókkal és ígéretekkel
ellenük fordult: áldozatokat követelt, miközben a külső kényszerűség megideologizálásánál egyebet nem tudott a társadalomnak adni.
A magyar társadalom azonban – mint már jeleztem – bizonyos helyzetekre és kihívásokra évszázadok óta nagyon hasonló módon – ellenállással, kivonulással vagy meneküléssel – reagál. Ezek a mélyen berögzült
viselkedési minták és reakció-módok, amelyekkel a társadalom bizonyos
ismétlődő kihívásokra, visszatérő rossz helyzetekre (a válságokra, a fegyel
mező-ellenőrző-számonkérő állam magánszférába nyomulására) szinte
reflexszerűen elutasítással válaszol, korántsem ismeretlenek a politikacsinálók előtt. Annál meglepőbb, hogy egy magát – még ha kényszerűen is –
nagyszabású reformokra elszánó kormányzat figyelmen kívül hagyja őket,
nincs tudatában annak, mikor meddig mehet el a módok átalakításában,
mit visel még el és mit nem visel már el a magyar társadalom, hol húzódnak
akkor és ott a társadalom anyagi, lélektani, morális tűrésének határai. Abban
a tévhitben ringatja magát, hogy kellő elszántsággal és határozottsággal és/
vagy ügyes propagandával a társadalommal mindent „meg lehet etetni”,
hogy – a „jó ügyre”, a „hosszú távú társadalmi érdekre”, az uniós vagy
a világgazdasági „muszáj”-ra hivatkozva – bármit „le lehet nyomni a torkán”.
Kell-e mondanunk, hogy az „igazság”, a „helyes út” egyedüli letéteményeseinek kioktató-leckéztető fölényével fellépő, a társadalomtól mechanikus
követést és engedelmességet elváró nem-diktatorikus hatalom már önma-

gában is ellenszenvet, elutasítást vált ki a társadalomból, amelyet ilyen módon nemhogy demokráciákban, még felvilágosult monarchiákban sem igen
lehet kormányozni. Még az erőszakos hatalom félelmet sugárzó autoritása
is meg-megtörik a társadalmi módokon, hát még azé a hatalomé, amely a
félelmetes politikai autoritást nélkülözi, vagy civilizátori dölyffel és szakértői
magabiztosággal véli pótolhatni. A hübrisz, vagyis a társadalmi módok határait
semmibe vevő dölyf és erőszak akkor is hübrisz marad és büntetését akkor is
magában hordozza, ha reformdölyfként és reformerőszakként kerül szembe
a társadalommal. Legyen talán elegendő most ennek civilizátori dölyfben
megjelenő hübrisznek az érzékeltetésére egyetlen méltán elhíresült mondatot idézni itt a 2006–2008 közötti balliberális koalíciós kormány liberális
gazdasági miniszterétől, amelyben élesen és tisztán jelent meg az a nagy
– és nem épp új keletű – politikai tévedés, hogy a magyar társadalommal
bármit meg lehet csinálni, hogy a tulajdonképpeni politikai racionalitás
– a belátás és konszenzusteremtés – helyettesíthető a steril szakmai racionalitással, a szakmailag ésszerű, tehát (!) helyes intézkedések meghozatalával
és társadalomra erőszakolásával. Az egész reformkurzust kompromittáló,
gőgösen magabiztos mondat így hangzik: „Mikor a mocsarat lecsapolják,
nem írnak ki erről népszavazást a békáknak.” Nos, mint ismeretes, a békák – ha ugyan ők, nem pedig egyenesen a „gólyák” – ezek után – hisz
demokratikus mocsárban megesik ilyesmi is – maguk írtak ki maguknak
népszavazást a „mocsár lecsapolásáról”, a reformokat „mocsárcsapolásként” kommunikáló liberális párt a koalícióból távozni kényszerült, a reformkurzus lényegében megbukott, minden maradt a régiben, és a békák
a „felszabadító” populista „gólyák” bevonulására várnak. A reformizmus
elitista-civilizátori módja ugyanis – ahogyan mindig – megerősítette
a populista ellenreform táborát, a „mocsárról és a békákról” szóló undok
elitista mese pedig új életet lehelt a populizmusnak „az áruló, a szívtelen,
a bűnös elitről” szőtt régi meséjébe.
A megmerevedett, a modernizáció szempontjából kontraproduktív
társadalmi módokat erőszakosan megtörő közép-kelet-európai elitistacivilizátori reformizmusokban valójában ugyanaz a mód jelenik meg, mint
aminek megtörésére vállalkoznak és éppoly kontraproduktívan is. Ha nem
így volna, akkor önellentmondásos történetük nem ellenreformmal zárulna, nem a széttörni vágyott módok visszaerősödését és megmerevedését
idéznék mindegyre elő, hanem az egész társadalom valóságos belső megújulását és hathatós átalakulását.
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A kelet-európai reformizmusok civilizátori módját – a tizennyolcadik
századtól kezdődően mindmáig – a következő általános jegyekkel jellemezhetjük:
1. Az uralkodók vagy kormányzatok nem akkor és nem azért szánják el
magukat átfogó és mélyreható reformokra, amikor a változások megtervezésére és keresztülvitelére még bőven van idő, és nem azért szánják el magukat, mert a „társadalmi gépezet” mechanizmusai rossz hatásfokkal, akadozva, pazarlóan működnek, hanem olyan végső pillanatokban, amikor és
helyzetekben, amelyekben az egész rendszert összeomlás fenyegeti, amikor
a társadalmi – politikai és gazdasági – rendszer a maga egészében fenntarthatatlanná válik, döntően külső körülmények, külső kihívások, kényszerek
generálta belső feszültségek, társadalmi elégedetlenségek és ingerültségek
hatására. A reformkurzusok kísérőzenéjét ennek megfelelően rendszerint
a lemaradási pánik és/vagy a válságpánik hisztérikus felhangjai határozzák
meg. A reformok mindig „halogathatatlanokként”, „elkerülhetetlenekként”,
„életmentőkként” jelennek meg a reformretorikában. Hiszen mindig az
utolsó pillanatban, a huszonnegyedik órában kerül rájuk sor (hogy ebben
van-e, s ha van, mennyi a retorikai túlzás, mellékes), amikor már nem lehet
tovább halogatni a „fájdalmas műtétet” (a reformok értelmét politikusok
előszeretettel világítják meg a fájdalmas, kellemetlen, ámde életmentő vagy
legalábbis az akut bajokra gyógyulást hozó műtét vagy az újjászületés metaforájával, míg a műtét elhalasztása, elszabotálása vagy elmaradása esetére
a „beteg társadalom” gyors hanyatlását, szétesését, lesüllyedését, végpusztulását prognosztizálják). Vészhelyzet van, az ország a szakadék szélén táncol,
a rendkívüli helyzet rendkívüli – erélyes és gyors – döntéseket, azonnali
lépéseket követel a kormányzattól. Nincs idő előkészítésre, egyeztetésre,
vitatkozásra, finomhangolásra. A reformokat át kell verni, le kell nyomni
a társadalom torkán. Az állam (a birodalom), a gazdaság, a politikai rendszer,
az intézmények, a nagy ellátórendszerek, a kultúra, a nyelv (stb. stb.) reformjába azonnal bele kell vágni: „Kezdjük el, azután majd meglátjuk!” (On
s’engage et puis on voit – idézték előszeretettel kelet-európai reformerek
Napóleon ismert mondását.)
2. A kelet-európai reformizmus második legjellemzőbb jegye, hogy felülről indított: a társadalmat „felzárkóztató haladás” – a modernizáció – ügye
az „állam ügyeként”, egyszersmind tehát többé-kevésbé a társadalommal
szemben, a kényszer és olykor nyílt erőszak nyelvén fogalmazódik meg. Épp
ebből fakad ennek a reformizmusnak az elitista-civilizátori jellege, ezért ölti

magára a társadalom szemében az idegen hódítás, már-már a gyarmatosítás,
a nép, az ősi hagyományok, a sajátos életforma és mentalitás ellen indított
hódító hadjárat jegyeit. Minél radikálisabbak a reform célkitűzései, annál radikálisabb lesz a kivitelezés is. A politikai bölcsesség kétségkívül azt követeli,
hogy a várhatóan nagy társadalmi ellenállásba ütköző radikális reformokat
ne húzzák el, a „támadásnak” váratlannak, gyorsnak és az életmód minden
részletére kiterjedőnek kell lennie. Mire a társadalom feljajdulhatna – „hol
a lábam?” – már hóna alá is illesztették az első osztályú mankókat vagy a
járókeretet, amelyekkel némi tanulás után ügyesen elélhet-elbiceghet még
akármeddig (más kérdés, hogy a társadalom csökött és hálátlan része nem
érti meg, hogy új esélyt kapott az életre, egyre csak hiányzó lábát mutogatja, az életmentő műtét hőseit pedig „mészárosokként” átkozza). A civilizátori reformkurzus a társadalom egyfajta lerohanását („sokkterápiát”),
villámháborút, egyáltalán: hadviselést jelent, azonnali, nagy erejű támadást
a társadalmi élet minden frontján (!). Még élnek azok a nemzedékek, amelyeknek fülükbe csengenek a kelet-európai fejlesztési diktatúrák ideológiai
kliséi, melyekkel a „felzárkózás”, a „gyorsítás” – úgymond – kellemetlen,
ámde elkerülhetetlen velejáróit, a szükséges áldozatokat, vagy a „fejlődés”
társadalmi-emberi „költségét” igazolták: „Egyéni tragédiákra nem lehetünk
tekintettel, elvtárs.” Vagy: „Ahol erdőt vágnak, ott hullik a forgács.” De mért
erdő a társadalom? És mért kell benne bármit is kivágni? Továbbá: ki és
milyen alapon dönti el, mit kell kivágni, és mit nem kell? És mért éppen
kivágni? Mért nem átültetni vagy valami mást csinálni azokkal a szerencsétlen fákkal? A válasz ismeretes: „Mert ha nem gyorsítunk, nem érjük
utol pár év vagy évtized alatt a fejlettebb Nyugatot! Ha nem zárkózunk
fel, akkor eltaposnak minket! Nincs idő a lacafacázásra! A megbeszélésre!
Majd a végén, ha győztünk, mindent megbeszélünk az ünnepi asztalnál!”
És ha a győzelem elmarad? És ha nem lesz mit megbeszélni? Tudjuk:
efféle kérdések eleve csak a defetistákban, a bajkeverőkben, a gyávákban,
a reformkormány hátába kést döfő értelmiségiekben, áruló írástudókban
fogalmazódhatnak meg. A kelet-európai reformizmus civilizátori módja
– Kelet-Közép-Európától Kelet-Európa felé haladva egyre növekvő mértékben – erőszakosságával és türelmetlenségével tűnik ki. Innen a mégoly
szükséges reformokat kíméletlenül keresztülhajszoló civilizátorok politikai
és emberi érzéketlensége, a kitűzött célokat tűzön-vízen át teljesítő, sőt túlteljesítő államhivatalnokok adminisztratív ügybuzgalma, az örökös siettetés,
gyorsítás, a túlzásokba esés.
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3. Harmadszor az jellemzi a kelet-európai reformizmus civilizátori
módját, hogy a steril szakmai tudást közvetlenül (politikai áttételek nélkül)
akarja érvényesíteni a társadalmi élet valamely (vagy egyszerre valamennyi)
területén – felülről-kívülről kényszerítve rá az új szabályokat, normákat,
intézményeket, szervezésmódokat, életformákat, mentalitást a régi emberekre; lemondva a tudatlanságában megátalkodott, parlagiasan gondolkodó, provinciálisan bezárkózó, minden haladás kerekét megkötő társadalom
megnyeréséről; a változások értelmébe való beavatásáról. Úgy véli, elegendő, ha a szakmai racionalitás értéksemleges tényeivel és spekulatív érveivel
hozakodik elő, ha a piacgazdaság – a kalkulatív racionalitás – kérlelhetetlen
törvényeire hivatkozik, amelyek ellen nem lehet semmi tenni. Ezzel az
„életidegenséggel”, „szakértői ridegséggel”, „apolitikussággal” persze kihívja
maga ellen a konkrét, létező társadalom – a módok – ellenállását, sőt olykor
lázadását. A civilizátori reform, még ha átmenetileg sikereket ér is el és
úgy látszik, sikeresen bontotta le a régi módokat és honosított meg újakat,
hosszabb távon inkább új életet lehel a régi módokba és megkeményíti őket,
lejáratja a reformok, a haladás ésszerű ügyét és a civilizátori reformizmus
rohamára ilyenkor csöndes vagy hangos ellenreform – a reformlépések és
reformvívmányok visszavétele – adja meg a csattanós választ. Mondhatnánk:
amit a rohamtempóban dolgozó reformkőmívesek fölépítenek estélig, azt
a reformellenes társadalom és az ellenkőmívesek lebontják reggelig. Így
megy ez már Kelet-Európában évszázadok óta – egy lépés előre, két lépés
vissza –, így lesz itt a haladásból egy helyben topogás, előrerohanás és vis�szaesés különös egyvelege.
A civilizátorok úgy tesznek, mintha egy feladatot csak egyféleképpen,
egyetlen módon lehetne elvégezni, mintha a cél közvetlenül előírná a módot
is és csak egyetlen lehetséges módot engedne meg a cél elérésére. Mintha
a célban magában volnának elővételezve a végrehajtási módok, sőt még az
eszközök és az eszközalkalmazási módok is. Valójában a politika művészete éppen a megfelelő módok és eszközök megtalálásának/kitalálásának
és leleményes, hajlékony alkalmazásának a művészete, bármilyen célról
van is éppen szó, sajnálatos módon a politikai közösségre nézve rossz, sőt
a gonosz célokat is beleértve. (Még a nácizmus átütő sikerességének a titka is
a módok megtalálásában, manipulálásában, uralásában, illetve sikeres kombinálásában rejlett.433) Természetesen az a politika, amely képes a társadalmi

módokat uralni, arra is képes, hogy manipulálja őket. Továbbá a létező
módok nem feltétlen tiszteletet érdemlő szentségek, érinthetetlen tabuk,
és nem is változtathatatlan adottságok, változnak maguktól is, önkéntelenül
és kényszerűen alkalmazkodva ilyen-olyan megváltozott létfeltételekhez, de
szándékosan is megváltoztathatók. Bizonyos, hogy a modern politikában
minden mélyreható változást kezdeményező szándék – a helyzetfelismerésből fakadóan vagy utópisztikus célkitűzések vezényletével – így vagy
úgy, végső soron mindig a módok – az önmaguktól túl lassan és nehézkesen változó módok – megváltoztatására vagy megváltozásának elérésére
irányul. Csakhogy a módok (a társadalmilag kialakult, rögzült, átható vagy
domináns módok esetleg csakugyan az egész társadalom fennmaradása vagy
felemelkedése érdekében sürgetően szükséges) megváltoztatása sem történhet akárhogyan. A változtatások módjának magának is illeszkednie kell
a létező társadalmi módokhoz, ennyiben tehát tiszteletben kell tartania őket,
és nemcsak azért, mert a reformpolitika a módok erőszakos megtörésével
vagy felszámolásával csak azt érheti el, hogy az ajtón kitessékelt módok az
ablakon visszatérve kitessékelik a politikából a reformereket, hanem azért
is, mert a módokban rejlő sajátosságok egy része legalábbis megőrzendő
kulturális érték, amelyeknek megőrzése, folytonosságuk biztosítása adja
a változtatások indokoltságát és értelmét (ha ugyanis a változások elmaradnak, akkor éppen a szóban forgó sajátosságok, kulturális értékek lennének
megsemmisülésre ítélve). Az átalakító politikai akaratnak tehát a módokat
nem erőszakosan megtörnie vagy felszámolnia kell, hanem a társadalmi
szereplők megnyerésével és az átalakítás munkájába való bevonásával átváltoztatnia, átfunkcionálnia, vagy az átvett módokkal ügyesen kombinálnia.
Ennyiben a történetileg kialakult, sajátos magyar módok megváltoztatása
is csak magyar módon történhet, bár kétségtelen, hogy e „magyar mód”
maga is többféleképpen értelmezhető és megváltoztatása is egészen eltérő
értelmű és irányultságú lehet.
Magyarországon mindenesetre tartósan csak olyan hatalmi berendezkedés maradhat fenn, amely a magyar módot – az egyének és a társadalmi
csoportok életvilágát, viselkedését, szokásait, habitusát, gondolkodását

433 Lásd ehhez Wolfgang Kraus: A ragyogó látszat – Nemzetiszocializmus mint kulturális illúzió.

In: Uő: Kultúra és hatalom. Európa Könyvkiadó, 1993. 55–91. p.; Carl Friedrich von
Weizsäcker: A német titanizmus. Európa Könyvkiadó, 1989.; Rüdiger Safranski: A Gonosz
avagy a szabadság drámája. Európa Könyvkiadó, 1999.; Norbert Elias: A németekről. Hatalmi
harcok és a habitus fejlődése a tizenkilencedik-huszadik században. Helikon, 2002.
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különböző mértékben, de egyaránt átható uralkodó társadalmi létmódot – nem leküzdendő „rossznak”, elsöprendő akadálynak, a „fejlődés
béklyójának”, „terhes örökségnek” stb. stb. tekinti, hanem olyan szabályés normarendszernek, amely – függetlenül attól, mennyire kedvező vagy
kedvezőtlen hatású a szükséges változtatások minél gyorsabb politikai
megvalósítása szempontjából – nem rúgható fel következmények nélkül,
s amelyet – legalábbis bizonyos határok között – tiszteletben kell tartani, amelyen kívül semmiféle politikai program, célkitűzés – lett légyen az
szakmai szempontból a legracionálisabb – nem valósítható meg. Márpedig
a rendszerváltás két évtizede alatt az egymást váltó jobboldali és baloldali
kormányok – ha eltérő mértékben és más-más vonatkozásban is – éppen
a történetileg kialakult magyar módot sértették meg; vagy úgy, hogy figyelmen kívül hagyták, semmibe vették e mód jellegzetességeit, vagy úgy,
hogy mint leküzdendő „rosszat”, fel akarták számolni. A magyar politikában egyelőre még mindig az autoriárius-illiberális politikai mód áll szemben
a civilizátori-liberális politikai móddal. Amit az egyik sikerként könyvel el
– az illiberális fordulat feltartóztatása, a hideg polgárháború eszkalálódásának megállítása, a társadalmi hisztéria hőfokának lehűtése –, csak félsiker,
hiszen a liberális demokrácia rendjének stabilan működőképes magyar
módja – a magyar társadalom döntő többsége által igenelt módja – nem
született meg sem tíz év, sem húsz év alatt. És megfordítva: az elitárius,
a szakszerűségi racionalitás nevében civilizátori eréllyel fellépő balliberális
kormányzat reformlendületének (a „liberális puhányok” keménykedésének) sikeres megtörése, az „államtalanító” liberális reformok visszavonásának kikényszerítése, a politikai osztályon belüli háború fokozódása
(és következménye: a társadalmi megegyezés elmaradása) csak tovább
növelték a káoszt az államban és a hanyatlást a gazdaságban, és az ezekhez
társuló egzisztenciális szorongást és szociális félelmeket a középrétegekben, miközben semmiféle más átfogó válasz – racionális és politikailag
kivihető válasz – nem született a nagy ellátó rendszerek átalakításának
akut problémájára, ami nélkül a szociális, egészségügyi, infrastrukturális
ellátás még a mai nívón sem tartható fenn Magyarországon. A „törvény
diktatúrájaként” elképzelt és előadott etatizmus-cezarizmus, a gazdasági és
politikai szféra recentralizációjával és a kulturális szféra reideologizálásával
elegendő lehet a politikai hatalom megragadásához és megkeményítéséhez, ám a válságból való kitöréshez, a demokrácia és a piacgazdaság magyar
módjának megteremtéséhez, az új rendszer konszolidálásához aligha.

Kétféle fortélyos félelem igazgatja ma az érzületileg és politikailag polgárháborúsan megosztott és/vagy meghasonlott Magyarországot. (A társadalmat polgárháborúsan megosztó ellenséges érzület mélységéről és kiterjedtségének mértékéről persze lehet vitatkozni, végtére a magyar társadalom
közel fele – egészen különböző okok miatt, de ugyanúgy – szinte teljesen kivonja magát a politikából vagy egyszerűen kimarad belőle, így aztán
meg sem legyinti a polgárháborús pszichózis vagy tömegneurózis, amely
a középosztály rivális csoportjait egymás ellen hangolja.) Mindkét szóban
forgó félelem – a politikai és a szociális félelem – a megfélemlítőként vagy
félelmetes gonoszként beállított, ellenségként kezelt politikai másiktól való
félelem felkeltésére és a felszított félelem-gyűlölet politikai kihasználására
vezethető vissza. Az egyik politikai mesében úgy jelenik meg a félelmetes
másik, mint a szabadság ellensége, amely ráront a demokráciára és le akarja rombolni azt. A másik politikai mesében pedig úgy jelenik meg, mint
a nemzet ellensége, az ősgonosz, aki ráront a hazára, a népre, hogy ártó
szándékkal letiporja és tönkretegye. E két félelem – egyszerre politikai és
egzisztenciális félelem – malomkövei között őrlődik a magyar középosztály a hatalom malmában. Természetesen mint minden demokráciában,
különösképpen pedig válságos időszakokban, a szabadságra ezer veszély
leselkedik, ahogyan a kapitalista piacgazdaságban pedig állandóan veszélyben forog a munkavállalók egzisztenciális biztonsága (sőt ha másként is,
még a munkaadók, a tőketulajdonosok biztonsága is ingatag). Vagyis sem
a szabadságféltés, sem az egzisztenciaféltés, sem a politikai, sem a szociális
félelmek nem légből kapottak, nem csak felülről gerjesztettek, és átfogó
társadalmi-gazdasági válságok időszakában elkerülhetetlenül egyre intenzívebbé válva akár tömeghisztéria jellegét is ölthetik. Csakhogy demokratikus pártoknak (a demokráciát létezésük alapjaként tisztelő pártoknak)
nem az a feladatuk, hogy ezeket a félelmeket tovább gerjesztve és egymás
ellen – végső soron maga a demokrácia ellen! – kijátszva, csatasorba állítsák a társadalmat és háborút indítsanak az „Igazságért” (valójában mindig: a hatalom megszerzéséért vagy megtartásáért), a szabadság rendjének
lerombolása vagy a társadalom szociális biztonságának feláldozása árán is
– kerül, amibe kerül! –, hanem az a feladatuk, hogy a tömeges társadalmi
félelmeket racionalizálják, a növekvő agressziós potenciált – tőlük telhetően – konstruktivitásba fordítsák át, erre viszont egyedül a demokratikus
rendszer ad lehetőséget, legalábbis ameddig működik és működni hagyják.
A polgárháborúsan szembehelyezkedő „kékek” és „zöldek” tömegpártjai,

652

653

A kékek és zöldek

Módok módosítása

akár megszerzik a hatalmat, akár elvesztik, valójában a demokráciát mint
konfliktuskezelő és -feloldó rendszert számolják fel és ezzel olyan erőket
szabadítanak el, amelyeknek uralására végül ők maguk is képtelenné válnak. A történelmi tapasztalat azt mutatja, hogy végül az ilyen pártok is az
összeomlott demokratikus rendszer romjai alatt végzik: vagy így, vagy úgy,
hogy – gyakran a magukat demokratikusnak tételező pártok tagjai és vezetői
számára is váratlanul – belőlük magukból fejlődik ki a demokrácia egész
berendezkedését ténylegesen felszámoló totalitárius párt. (A polgári demokráciában nemigen akad olyan párt, amelyben – ha nem is az ideológiai
program és a nyíltan meghirdetett politikai szándék szintjén, de hatalomlogikai és hatalompszichológiai értelemben – ne lenne jelen a totalitárius
hatalmi kísértés, ezt azonban a demokrácia – mint daganatos sejteket az
emberi szervezetben jól működő immunrendszer – annál könnyebben
képes leküzdeni magában, minél kevésbé oligarchikus és vezérelvű egy párt
belső felépítése, és minél erősebbek annak a demokratikus rendszernek
a civil társadalmi alapjai, amelyben egy-egy párt a társadalom legjobb politikai képviseletének igényével föllép és kifejti tevékenységét.)
Az utóbbi tíz év társadalompolitikai történetét végigtekintve, általánosságban elmondható, hogy az oligarchizálódó magyar politikai osztály
és csatolt középosztályi konglomerátumának polgárháborús kettészakadásától – tehát az 1998–2002 közötti kormányzati ciklustól – kezdődően
a kormányzati hatalmat megszerző jobboldal és baloldal alapvetően kétféleképpen sértette meg a történetileg kialakult és létező magyar társadalmi
módokat, ami aztán kiprovokálta e módok ellenállását, majd egy ponton
túl lázadását is.
A Fidesz-kormányzat a magyar társadalmi módot azzal sértette meg, hogy
a liberális demokráciát szűkítő gyakorlata; a politikai közösség egészét – vagyis
a nemzetet – a Fidesz egyesítette és reprezentálta jobboldallal azonosító,
tehát kirekesztő retorikája és szimbólumhasználata; továbbá a mindennapi életig,
a privát szféráig hatoló ideokratikus uralomban rejlő anonim fenyegetés a régmúlt
autoritárius-totalitárius uralmi alakzatait és baljós légkörét idézték fel, méghozzá olyan államszocialista évtizedek után, amikor már a diktatórikus pártállami rendszer konszolidációja és legitimációja is az „én békén hagylak téged a magánéletben, a szakmádban – te békén hagysz engem a politikában”
alapelvére épült, amivel végül is a Fidesz tömeges félelmi reakciót és heves
politikai elutasítást váltott ki a társadalom olyan rétegeiből is, amelyek nem

elvi alapon és nem eleve álltak vele szemben.434 (A Fidesz végül is ezen az
„apróságon” veszítette el a 2002-es és 2006-os választásokat is, mert míg az
egyik oldalon a kirekesztő és büntető jellegű félelmi politikával sikeresen
cementezte össze saját táborát, a másik oldalból és – ami ennél is fontosabb! – az apolitikus vagy pártokhoz nem kötődő társadalmi csoportokból is
heveny ellenszenvet, passzív ellenállást, illetve aktív elutasítást váltott ki.)
A 2002-ben hatalomra jutó és két cikluson át regnáló balliberális kormányzat az első ciklusban egyrészt a félelmi politizálás atmoszférájának
megszüntetésével megnyerte mindazokat, akik a társadalmi hisztéria baljós légkörének kialakulásáért – nem alaptalanul – a Fideszt tették felelőssé;
másrészt a választási kampány során megígért és bőkezű állami osztogatással azonnal meg is valósított „jóléti rendszerváltással” újabb társadalmi
csoportokat állított maga mellé. Csakhogy a balliberális kormányzásnak
ez a paradicsomi idillje nem sokáig tartott. A megfélemlítés és a magánéletbe való ideokratikus behatolás megszűnt ugyan az uralom bársonyba
burkolt eszköze lenni, csakhogy az ellenfél a hatalom elvesztésének vereségpszichózisából úgy próbált kikeveredni, hogy még tovább fokozta
a hideg polgárháborút, még ádázabb, még ellenségesebb módon lépett fel a
kormányzati hatalmat – úgymond – „megszálló”, a „nemzetet” ellenzékbe
szorító” baloldallal szemben. Minden módon megakadályozta, hogy a baloldal konszolidálhassa hatalmát, miközben a fogyasztói és negatív önlegitimáció kádárista hagyományát folytató, új, sajátlagosan baloldali értékeken
nyugvó, tehát nem „ahhoz képest” jellegű politikai identitást kimunkálni
képtelen baloldal képtelen volt bármit is hatékonyan szembeállítani ezzel
434 A tekintélyelvű uralmi stílus, a magánélet átpolitizálására irányuló szándék, ez idő
szerint még mindig zsigerből jövő, reflexszerű elutasítást vált ki a magyar társadalom nagyobb részéből. Az ebben a politizálási módban benne rejlő fenyegetést ugyanis e helyen nem
hírből ismerik az emberek. A kiváltott hatás szempontjából nem tűnik döntőnek, hogy
a szóban forgó megfélemlítés elsősorban szimbolikus volt, a társadalomnak nem minden csoportját érintette közvetlenül, sőt társadalompszichológiailag kifejezetten azoknak
a szintén széles középrétegeknek az integrálására és mobilizálására szolgált, amelyek csak
akkor érzik magukat biztonságban, ha riválisaikat félelemben tarthatják; az sem lényeges
ebből a szempontból, hogy mennyire tudatos a megfélemlítési politika és konkrétan milyen csoportok ellen irányul, ugyanis a félelmet gerjesztő politikának az a közismert sajátossága, hogy eszkalálódik, egyre több társadalmi csoportra terjed ki, egyre több embert
állít szembe magával érzületileg, és egyszeriben megsokasodnak azok, akik ilyen-olyan
rémeket látnak, akiket a mediatizált félelmi politika – saját közvetlen és örökölt társadalmi tapasztalataik alapján – valóságos félelemmel, tompa szorongással, rosszkedvvel,
nyugtalansággal tölt el.
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a hideg polgárháborús stratégiával. Ha a magyar módot ekkor még nem
is sértette meg, nem volt képes konszolidálni a liberális demokrácia rendjét, és – a népszerűtlenségtől rettegve, a hideg polgárháború pszichológiai
nyomásától elbátortalanodva – még ennél is kevésbé volt képes arra, hogy
demokratikus baloldali alapon – tehát a társadalmi igazságosság értékének
érvényesülését és az egyenlő társadalmi tehervállalás ügyét előmozdítva, az
oligarchikus-kleptokratikus-kriminális összefonódások rendszerét megtörve – rendet teremtsen az államban és biztosítsa a folyamatos gazdasági
növekedést. A Kádár-korszakot idéző módon hitelekből fedezett, tehát gazdaságilag megalapozatlan „jóléti rendszerváltás” így még azt a rövid távú és
kádárista módon kisszerű számítást sem igazolta, mely a külső hitelekből
finanszírozott osztogatást olyan politikai csereüzletként kívánja realizálni,
amelyben az osztogató kormányzat – a szétosztott anyagi javakért cserébe –
a társadalomtól politikai bizalmi tőkét vehet fel. (Hasonlóképpen csődöt mondott az a politikai számítás, amely a „népnek” az Unió „ígéretföldjére” való
bevezetésétől remélte ugyanezt a bizalmi tőkét azon az alapon, hogy az Unióból befolyó euró-milliárdok fedezik majd a jóléti kiadásokat, felpörgetik
a gazdaságot, és így közvetve-közvetlenül csökkenthetik az államháztartási
hiányt.) A bőkezű kormányzati adakozás társadalompolitikai hatása pillanatok
alatt semmivé foszlott, a korábbi félelmi pszichózis (hideg polgárháború) pedig most már mindinkább a gazdasági félelmi pszichózissal (egzisztenciavesztéstől, anyagi tönkremenéstől, lesüllyedéstől való félelemmel) kombinálódott
a demokratikus rendszer általános konszolidálatlansága légkörében. Egy pillanatra úgy tűnt, hogy a 2004-es belső kormányváltás nyomán hatalomra lépő,
nemzedékileg új összetételű, ambiciózus, dinamikusnak és erélyesnek látszó
MSZP-s csapat sikeresen fogja leszerelni ezeket a félelmeket – így is történt
egy választási kampány röpke időszakára –, sőt a hideg polgárháborút is képes
lesz blokkolni. Csakhogy abban a pillanatban, hogy a baloldal a választásokat
megnyerte, a társadalom bizalmát szinte azonnal el is veszítette.
A népszerűtlen, évtizedek óta halogatott államreform sikeres megvalósítása még akkor sem lett volna egyszerű vállalkozás, ha a kormány
élvezi a társadalom többségének bizalmát és támogatását, ha a legapróbb
lépésekig végiggondolt reformstratégiára épült volna, és ha ezt a stratégiát
egy kiválóan felkészült, szakmai és politikai tekintetben egyaránt hiteles,
összehangoltan működő, biztos pártháttérrel rendelkező politikai csapat
hajtja végre. A létező baloldal egyazon nagy párt, illetve egyazon kormányzat
csónakjába kényszerült, eszmeileg és politikailag ellentétes irányokba húzó

erői azonban sem egységes, végiggondolt, szakmailag tartható és politikailag
kivihető reformstratégiával, sem kellő társadalmi és szakmai bizalmi fedezettel,
sem – és különösképpen – összehangolt munkára képes kormányzati csapattal,
sem pedig a reformok következetes és nyugodt végrehajtásához szükséges
idővel nem rendelkeztek (a halogatás politikája mindig azt a veszélyt hordozza magában, hogy a halogató föléli saját politikai idejét és csak akkor
szánja rá magát az ugrásra, amikor politikai értelemben erre már sem idô,
sem mód, túl azon, hogy a hideg polgárháború minden frontján is tartania
kellett magát).
A sem kidolgozott reformstratégiával, sem összehangoltan működő
csapattal nem rendelkező, időhiánnyal küszködő, a költségvetési hiány
drasztikus lefaragását sürgető nemzetközi gazdasági és pénzügyi szereplők – hitelezők, transznacionális gazdasági szervezetek, az Európai Unió
„pénzügyi biztosai” – és a minden lefaragást egzisztenciája ellen elkövetett politikai merényletként elutasító, az újraelosztó államba kapaszkodó
magyar társadalom közé szorult kormányzat működése nemcsak hektikus
jelleget öltött, nemcsak kapkodás és rögtönzés jellemezte tevékenységét,
de egyre nagyobb türelmetlenség is a „vak”, „önző”, „ostoba” társadalommal és az őt „cserbenhagyó”, „áruló”, „rókalelkű” értelmiséggel szemben
(megjegyzem: az elitárius türelmetlenség a néppel szemben csupán inverze
a populista türelmetlenségnek az elittel szemben, ahogyan az elitárius voluntarizmus a populista voluntarizmusnak). Éppen ezen a ponton sértette
meg a magyar társadalmi módot a balliberális kormányzat, méghozzá nem
annyira a miniszterelnök elhíresült „őszödi beszédével”, ami fölért egy politikai öngyilkossággal, hanem – és mindenekelőtt – az állami túlköltekezés/
eladósodás, a nagy elosztó rendszerek fenntarthatatlansága következtében
halogathatatlanná vált – reformok csapongó, rögtönző, főképpen pedig – de
ettől elválaszthatatlan – doktriner, civilizátori módon fölényes-dölyfös, kioktató-lekezelő kommunikálásával, ami – e nyolc év végső hozadékaként –
oda vezetett, hogy végleg meghiúsult a demokratikus rendszer liberális konszolidációjának lehetősége; az „őszödi beszéd” nyomán elszenvedett politikai
tőkeveszteség krónikus bizalmi deficitet eredményezett a kormány oldalán,
ami – bizonyos értelemben – interregnummá fokozta a hideg polgárháború
káoszát (a létező baloldal kormánya egy ilyen politikai háború közepette
nyilvánvalóan nem mondhatott le, ugyanakkor nem is kormányozhatott,
egyetlen teljesítménye a baloldal politikai összeomlásának és talán a magyar gazdaság összeomlásának folyamatos elodázása: az időnyerés lett, de
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a globális pénzügyi-gazdasági világválság ezt a szerény és a társadalom által
kevéssé méltányolt teljesítményt is elmoshatja); végezetül a kettészakadt
és a társadalmat is kettészakítani igyekvő politikai osztály egymás megbénítására, „kicsinálására” törekvő pártjainak háborúja lehetetlenné tette
a gazdaság megerősödéséhez elengedhetetlen reformokat, ami az országot
tartós gazdasági hanyatlásra, régión belüli éllovasszerepének elvesztésére
kárhoztatta, a gazdasági világválság kitörése után pedig az államcsőd szélére
sodorta. Abban, hogy Magyarország mára ide jutott és itt tart, kolosszális
felelőssége van az egész politikai osztálynak, ezen belül különös felelőssége
a hideg polgárháborút átfogó politikai stratégiává emelő Fidesznek és ezzel arányos felelőssége a gazdaságot – elsősorban a 2002 utáni felelőtlen,
hitelekből megfinanszírozott osztogatással – válságba sodró, az országot
az államcsőd szélére juttató MSZP-nek, és megvan természetesen a maga
személyes politikai felelőssége mindenkinek, amennyiben hagyta, hogy
így legyen, megvan a maga felelőssége természetesen a szó nem szociológiai értelmében vett értelmiségnek, és a magyar társadalom egészének,
amennyiben hagyta magát a hideg polgárháború önsorsrontó, eszelős törzsi
táncába – haláltáncába – belesodorni.
A magyar társadalom sok mindent kibír, eltűr, elvisel (nagyon jól tűri
például az amúgy tűrhetetlen mértékű korrupciót, talán mert így-úgy maga is
kiveszi a részét belőle; viszonylag jól tűri a nagy vagyoni különbségeket és így
tovább), két dolog van, amit rosszul tűr vagy nem tűr, ami egyfajta társadalmi
tabut képez: az egyik a megfélemlítésre épülő uralmi politizálás, a másik a társadalom anyagi biztonságát fenyegető, anyagi alapjait aláásó – megszorításos
vagy felelőtlenül költekező – gazdaságpolitika.
Az első tabut a Fidesz-kormány törte meg 1998 és 2002 között, mikor
szimbolikusan újratörzsiesítette a politikai nemzetet, kirekesztve belőle a létező baloldalt és az egyik nagy középosztályi konglomerátumot, amelyet ez
fenyegetésként élt meg, és elemi erejű félelmi frusztrációjában a kormányzat megbuktatásával válaszolt rá. Mert a Fidesz-kormány bukását – a párt
és a „hozzárendelt” újpolgári középosztály számára váratlannak és megérdemeletlennek tűnő, épp ezért még inkább frusztráló választási vereségét
– végsőleg éppen a félelemkeltés társadalmi tabujának megsértése okozta.
A másik nagy társadalmi tabut – az anyagi biztonsághoz kapcsolódó
tabut – a balliberális kormány vette semmibe, még ha talán nem is mindig
tudta, mit csinál, főképpen pedig nem tudta, mivel fogja szembetalálni magát a társadalomban, ha ezt vagy azt a mégoly elkerülhetetlen, ámde milliók

egzisztenciájába vágó lépést megteszi és olyan módon teszi meg, ahogyan
megtette. Magyarországon ez a tabu elsősorban a pénzügyi-vagyoni biztonságot, gazdasági stabilitás-érzést jelenti (az úgynevezett kisemberek milliói
számára például a betétek biztonságát, a hitelek kalkulálhatóságát, stabil
forintot, kis mértékű inflációt stb.). Ha a reáljövedelmek politikai (és nem
gazdasági) okokból bekövetkező ugrásszerű növekedésének az ára a pénzügyi biztonság rohamos csökkenése, ezt a kockázatot a magyar társadalom
nagy többsége még annál is kevésbé viseli el, mint a jövedelmek stagnálását.
Aki ezt a nagy tabut – a gazdasági-pénzügyi romlástól, hanyatlástól, összeomlástól való félelem tabuját – megsérti, bízvást számíthat a társadalom
bosszújára.435
A nagy ellátórendszerek átalakítása, a gazdasági teljesítőképesség fokozása oly módon, hogy a szabadság rendje megerősödjön, hogy a formális
intézmények külső kereteit mintegy „benőjje” a társadalom húsa, csakis akkor lehet sikeres, ha sem zsarnoki megfélemlítéssel, sem civilizátori dölyffel nem próbálják megtörni a létező magyar társadalmi módokat (a tabuk
világosan kijelölik a módok határát: amit és ahogyan még meg lehet tennie
a politikának és amit és ahogyan már nem lehet megtennie), ha a politika
a létező módokból indul ki, rájuk épül, és áthangolásuk, átfunkcionálásuk,
kiegészítésük útját járva minden módon a társadalom integrálódását segíti
elő, mivel enélkül hosszabb távon semmiféle gazdasági prosperálás nem
lehetséges.
A fogalmi elvontság ilyen általánossága mellett persze könnyű okosnak
lenni; könnyű a sajátosan magyar módok tiszteletben tartását követelményként megfogalmazni és szembeszegezni a módokat semmibe vevő vagy
velük szemben érzéketlen politikával. A társadalmi módok – a társadalom
fennmaradása és/vagy felemelkedése érdekében – elengedhetetlen, de okos
megváltoztatásához ugyanis elsősorban nem elméletekre, hanem nagyformátumú polgári politikusokra, továbbá a hatalmat legalábbis nem csak zsákmányszerző pozíciónak tekintő politikai osztályra, demokratikus felépítésű,
435 A társadalomnak az a része, amely számára effajta kockázat eleve nem létezik, mivelhogy máról holnapra él – legalább másfél-kétmillió szavazásra jogosult állampolgár
– szociálpolitikai szempontból ugyan alapvető fontosságú társadalmi csoportot képez,
választási szempontból azonban elhanyagolható jelentőségű, hiszen – igencsak érthető
módon – többségük politikailag mozdíthatatlan, politikai ügyek egyszerűen nem is léteznek számára, és 1991 óta mindmáig talán még egyszer sem vett részt parlamenti választásokon.
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önmaguk megújítására képes politikai pártokra, az üzleti és a politikai hatalom
elválasztására épülő államra, a politikai vezetők korrumpálhatatlanságára,
politikai tisztánlátására, leleményességére, gyakorlatiasságára van szükség.
Minél kevésbé adottak egy országban ezek a feltételek, minél gyávább és
megalkuvóbb az elitje, minél passzívabb politikailag a társadalom többsége és minél agresszívebb a társadalom politikailag aktív kisebbsége, annál
valószínűbb, hogy a „módok lázadása” a demokrácia autoritárius fordulatában fog kulminálni, ami gyakorlatilag – és legjobb esetben! – az illiberális
demokrácia valamilyen helyi módjának felel meg, vagy pedig a demokrácia
felszámolásának, a diktatúra végkifejletének. (Erre egész sor országban, így
Magyarországon is csak bizonyos külső körülmények radikális megváltozása vagy megváltoztatása esetén kerülhetne sor: annak például, hogy az
1945–1948 közötti magyar demokrácia eredendő válságából a szovjet típusú államszocializmus diktatúrájának legrosszabb változata bontakozott ki,
nyilvánvalóan az ország szovjet beágyazottsága volt az oka; hasonlóképpen:
ahhoz, hogy az 1989 utáni magyar demokrácia közel egy évtizede tartó válságát valamilyen szélsőjobboldali diktatúra zárja le, az országnak az Európai
Unióból való „kiágyazódása” és autarchizálódása volna a feltétele, amit különben a totalitárius mozgalmak programja és eszmetermelő értelmiségük
meg is fogalmaz, bárha egyelőre a vágyálmok szintjén, ám mind nagyobb
tömegbefolyásra téve szert.)
A politikai tehetség azonban nem valamilyen állandó minőség vagy nagyságrend, hanem az a minden egyes emberben – zoon politikonban – meglévő
készség, diszpozíció, amellyel ki-ki hajlama, igénye, karaktere szerint vesz
részt a politikai közösség életében, és amelyben – a politikai közösség játékrendjétől, a politikai berendezkedéstől, a közös szükségletektől és céloktól
függően – ez a tehetség konkrétan körvonalazódik – például zsarnoki vagy
demokratikus jegyeket ölt –, nagy vagy kis tehetségnek vagy tehetségtelenségnek bizonyul, kibontakozik vagy elsatnyul. Így vagy úgy, a kifejlett
politikai tehetség nem egyetlen egyén, hanem egy egész politikai közösség
alkotása, e tehetség jellege erre a közösségre és az ebben a közösségben
meghonosodott játékrendre (a módra) vall. De konkrétan bármiben áll is
a politikus tehetsége (sajnálatos módon, a rosszra való politikai tehetséget
is beleértve), nagysága mindig attól függ, hogy egy politikus az adott politikai helyen és helyzetben, az adott politikai körülmények között képes-e
kihozni a lehetőségekből a maximumot. Az persze már megint az egész
politikai közösségre vall, hogy olyan politikai tehetséget választ vezetőjéül

(vagy olyan irányban torzít el egy torzulásra egyébként hajlamos politikai
tehetséget vezetőjévé emelve), aki csak a maga vagy a pártja számára hozza
ki a lehetőségekből a maximumot, vagy olyat, amely az egész közösség, az
egész ország számára

Puha diktatúrától a kemény és még keményebb demokráciáig
Hosszú utat tett meg Magyarország, amíg a kemény diktatúrától eljutott
a kemény demokráciáig: a bársonyos rémuralomtól a selymes rendőrállamon
át a puha, sőt meglágyult (a legvégén már: agyalágyult) diktatúráig, majd
vértelen rendszerváltással a puha demokráciáig és 1998 és 2002 között a kemény demokrácia közjátékán keresztül szinte egy teljes évtizedre a meglágyult
demokrácia káoszánál kötött ki, olyannyira, hogy ez idő szerint a megváltást
immár a kőnél is keményebb demokráciától várja. Mert igaz ugyan, hogy
a kemény demokrácia 2002-ben – a társadalmi módok ellenállásán – megtört, helyét azonban még az 1994–1998 közöttinél is puhább, engedékenyebb, rendetlenebb demokrácia váltotta fel, kétségkívül közkívánatra,
a jól ismert és folytonos kádár-kori magyar módnak megfelelően, ámde
minden korábbinál rosszabb hatásfokkal, ami végül a társadalmi anómia
elmélyülése, az állami intézmények tekintélyvesztése, a gazdasági összeomlás szakadéka felé sodorta az országot. Ennek egyik oka alighanem maga
a demokratikus uralom „puhasága” volt, amely mindenekelőtt a lekenyerező osztogatásban, a simulékony engedékenységben, az összevisszaság benyomását keltő diadalmas előreszaladásokban és megszégyenült visszakullogásokban, a következetlenségben, a váratlanul meghozott népszerű vagy
népszerűtlen intézkedések éppoly váratlan visszavonásában, a szabályok
és velük együtt az életviszonyok kalkulálhatatlanságában, a stabilitás akut
hiányában jutott kifejezésre. A „puha” demokrácia régi szép időket idéző
modellje ezenkívül gazdaságilag is megalapozatlan volt: gazdasági fenntarthatatlanságát, a közelgő válságot csak ideig-óráig leplezhette el a nyakló
nélkül felvett hitelekből, úriemberi jovialitásból és tricksteri trükkökből és
nagyotmondásokból szőtt puha takaró.
Másik oka azonban a „puha” modell bukásának a 2002-es választási
vereségüket elviselni képtelen „kemény” demokraták háborús politikája
volt: a hatalom elvesztése után úgy viselkedtek, mintha egy megszállt ország
népi felszabadító hadseregét vezetnék, amivel sikeresen blokkolták a puha
demokrácia rendjének konszolidálását és szinte belehajszolták a folyama-
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tosan előremenekülő kormányzatot a „jóléti rendszerváltásba” (vagy még
inkább: nem engedték kijönni abból a csapdából, amelybe önként és dalolva
ô maga lépett), vagyis a külső és belső hitelfelvételből fedezett osztogatásnak, a tartalékok felelőtlen felélésének politikájába. A „kemény” demokraták
a „puha” demokraták megvesztegetően osztogató és megvesztegetően barátságos,
az 1998–2002 közötti kemény demokrácia félelemkeltő elemeit a politikából demonstratív módon száműző, már-már familiáris kormányzási stílusát
úgy állították be, mint tehetetlenkedést, cselekvésképtelenséget, pipogyaságot, elvtelenséget, főként pedig mint akut tekintélyhiányt, mint „a nemzet”
tekintélyvesztését, mint egyfajta hatalmi vákuumot („az ország kormányzás
nélkül sodródik”).
A kemény demokrácia persze csak a puha demokrácia fonákja. Azt jelzi,
hogy az adott társadalomban a szabadság rendje működésképtelen (vagy
csak igen rossz hatásfokkal működtethető), működéséhez hiányoznak
a társadalmi módok, alapja nem a társadalom szabadsága, hanem a fejlesztőmodernizáló-demokratizáló felvilágosult állam túlhatalma, ami azt eredményezi, hogy a társadalom két felülről vezérelt demokrácia malomköve
között őrlődik: a puha demokráciában a kormányzat abból él, azzal vív ki magának társadalmi elismerést, azzal szerez szavazatokat, hogy többé-kevésbé
lemond a társadalom kényszerítéséről, megregulázásáról, megfenyítéséről,
megfélemlítéséről, a rendteremtő kemény kézről, a rendteremtő autoritás
atyai szigoráról (az erőszakról vagy az erőszakoskodásról való lemondást
a hatalom negatív legitimációjának is nevezhetnénk); a kemény demokráciában viszont, melynek vagy akkor jön el a csillagórája, ha a puhaság, az
engedékenység meghozza gyümölcsét, és a nem-demokratikus társadalom
kezd szétesni, kitör a zűrzavar, akuttá válik válság, vagy amikor a kemény
demokraták úgy döntenek, hogy eljött a rendteremtés ideje, nos, a kemény
demokráciában viszont zsarnoki szigorral (ilyenkor kezdik a „törvények
diktatúráját” és a „hatalmi vertikum helyreállítását” emlegetni) fognak hozzá a rendteremtéshez, és építik fel a tekintélyes (már-már tekintélyelvű)
állam rendjét, amely a leválthatatlan hatalmon alapul (vétek, nemzetellenes merénylet, társadalomellenes bűn lenne a nemzetmegmentő kormányt
kitenni a leváltás választási kockázatának!) és kormányzási módjában nem
riad vissza a büntetés, a fegyelmezés, az megfélemlítés, a féken tartás összes
ismert eszközének használatától: bátran, skrupulusok és tétovázás nélkül
nyúl ezekhez az eszközökhöz, hiszen hogyan is fékezhetné meg másként
a válságot, hogyan rendelhetné a nemzet megmentése mindenek fölött álló

célja alá a parlamentáris demokrácia mégiscsak másodlagos, formális politikai racionalitását.
Mikor van szüksége egy országnak kemény demokráciára? Akkor, ha
társadalma puha. Ahol az állampolgárok puhák, ott a demokrácia kemény.
Értük kemény, nem ellenük: kemény kormány, keménykezű kormányfő,
kemény választások. A választókat a kemény demokráciában addig puhítják, míg nem tanulnak meg keményen szavazni. Keményen a demokráciára: a kemény demokráciára természetesen! Szilárd társadalmi alapokkal
rendelkező demokráciákban nem lehet puha és kemény demokrácia közt
választani. Ahol viszont így merül föl a választás kérdése, ott biztos, hogy
a nép az egészségtől kicsattanó, kemény, de igaz demokráciát (a „kemény
módot” fogja választani. A rendteremtő, a civil bagázst összerántó kemény
kéz, a kemény atyai kéz mindig népszerűbb a rendbomlasztó, engedékeny,
pipogya puhakezűségnél. Melyik nép szeretne puha demokráciát, elpuhult
pártokat, puhány kormányt, politikailag képlékeny parlamentet? Vagy puha
igazságszolgáltatást? Ha a nép egyszer-egyszer mégis a kemény demokrácia
ellen szavaz, akkor elveszett nép: „elpuhult nép”, „rút szibarita váz”, hozzápuhult-rothadt a rothadt rendszerhez, helyesebben szólva: sunyi módon és
szántszándékkal hozzárothasztották őt a rothadt liberális puhányok. Az ilyen
népet le kell váltani, új népet hozva a helyére, vagy át kell gyúrni, kemény
népet, a lábát a világban dacosan megvető, kemény nemzetet formálva puha,
szétfolyó tésztájából, amely megkeményíti szívét, úgyhogy kemény kézzel
neki is lát a közös feladatok megoldásának (mindenekelőtt a puhányokkal
való leszámolás nagy népi munkájának), akitől tart a elpuhult külvilág és
akire – ijedten össze-összerezzenve feltétlen tekintélye láttán – felnéznek
puhány, rendetlen szomszédai.
Félreértések és demagógia elkerülése végett: a kemény demokrácia nem
diktatúra és nem önkényuralom, nem rendőrállam és nem despotizmus.
A kemény demokrácia nem a formák és normák, nem az intézményi és
jogi keret, nem a hatalmi eszközök és a meghirdetett célok tekintetében tér
el gyökeresen a jelző nélküli demokráciától, hanem az eszközök, formák
és normák használati és alkalmazási módjában. Nem az eszközök kemények,
hanem alkalmazási módjuk. Olyan kemény, hogy egyik-másik eszköz majd
beletörik. A közjó filozófiájára épülő demokrácia jogrendje és uralmi rendje
– a szabadság formális rendje – egyáltalán nem szükségképpen puha, széteső, alaktalan, „rendetlen”, autoritás nélküli, bár ettől még nem is kemény,
legalábbis nem abban az értelemben, hogy a rendet autoritárius erőszakkal
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és megfélemlítéssel tartják benne fenn. A liberális állam jogrendjének kemény
érvényesítése éppen azt szolgálja, hogy érvényesülhessen a közjó – az egyéni
étvágyaknak és a csoportos indulatoknak határt szabó – logikája, és hogy ne
következhessen be az, ami a rend fölbomlása – a sodródás, irányítatlanság,
következmény nélküliség és a társadalom és a hatalom korrumpálódása
– esetén rendesen bekövetkezik – az autokratikus fordulat, az illiberális
rendszerváltás, ne váltsa fel a demokráciát a diktatúra, vagy legalábbis a demokrácia liberális működtetési módját antiliberális működtetési módja.
Mint Walter Lippmann írja A közjó filozófiája című könyvében azzal kapcsolatban, hogy „az étvágyunkat és indulatainkat ésszel kormányzó, második, civilizált, és ezáltal szerzett természetünkhöz” szóló közjó filozófiája
nem számíthat népszerűségre: „A közjó filozófiáját az igazolja, hogy bár
a rezsim, amit előír, kemény, de az ésszerű és fegyelmezett kormányzás jó
eredményeket hoz. És így, míg a helyes, de kemény döntések, amikor meghozzák őket, nagy valószínűséggel nem lesznek népszerűek, addig a rossz és
lágy döntések, ha elég gyakoriak és elég nagy jelentőségűek, olyan zűrzavarra vezetnek,
amely tönkreteszi a szabadságot és a demokráciát.”436 A liberális demokrácia magyar
módjának „föl nem találása” (föltalálni-nem-akarása vagy nem-tudása) azzal
a következménnyel járt, hogy az egyik oldalon – a népszerűségért, a hatalom
megszerzése vagy megtartása érdekében hozott, az autoritárius jobboldal
hatalomra jutásának megakadályozásával igazolt – „rossz és lágy döntések”
tették tönkre a rendszert, a másik oldalon pedig az így keletkezett zűrzavart
szûntelen háborús politikával tetéző ellenoldalnak az a törekvése, amely a
rend helyreállításának feltételét a liberális jogrend korlátozásában, a demokrácia autoritárius jellegű prezindenciális rendszerré való átalakításában határozta
meg és helyezte kilátásba.
Bármilyen eszközt lehet keményen használni. Még azt is, amelyik
puha. Ki mondta, hogy a demokráciát nem lehet a demokrácia eszközeivel
agyonverni? Vagy szűkíteni? Nem az eszköz, hanem a mód (agyonverés,
szűkítés) és persze a következmény vagy a végeredmény más. Szokás bűnesetek kapcsán „gyilkos eszközről” beszélni. Valójában azonban az eszközt
csak felhasználási módja teszi „gyilkossá”. Innen nézve bármilyen eszköz
lehet gyilkos eszköz. Még egy radírgumi is, ha kellő méretű és mondjuk,
ledugják az áldozat torkán. Furcsa lenne, ha a gyilkos így védekezne: ártatlan

vagyok, hiszen a radirgumi nem fegyver, nem is lehet vele gyilkolni. Miért
ne lehetne? Az eszköz önmagában, intézményesült vagy bevett használati
módjáról leválasztva nem árulja el és nem írja elő, mire használják. Lehet
tudatlanságból és lehet kényszerűségből is másra használni, mint amire
való. Az ilyen használat persze előbb-utóbb kikezdi és használhatatlanná
teszi az eszközt.
Az államformákat vagy uralmi formákat (formae imperii) és a kormányzati formákat vagy kormányzási módokat (formae regiminis) Az örök békéről írt
nevezetes művében már Immanuel Kant világosan elkülöníti egymástól,
mondván, hogy „a nép szempontjából nézvést összehasonlíthatlanul több
fordul meg a kormányzati módon (lényegében az alkotmányon – Sz.Á.) mint
az államformán”437. Tegyük hozzá, hogy Kant sajátos – Arisztotelészt Montesquieu-vel ötvöző – elszánt republikanizmusa (mint kormányzási forma)
nem egyeztethető össze a demokráciával (mint uralmi formával), mert
ô a demokráciát a hatalommegosztás és a képviselet kormányzási elvével ellentétes uralmi formaként gondolja el. „Az állam (civitas) felöltötte
formákat osztályozhatjuk ama különbségek szerint, hogy kié is benne a főhatalom, s osztályozhatjuk a kormányzat módozata szerint is, hogy tudnillik
miként kormányozza a népet uralkodója, bárki (!) légyen is az. Az első az

436 Walter Lippmann: A közjó filozófiája. Bagolyvár Könyvkiadó, 1992. 147. p. (Kiemelés
– Sz. Á.)

437 Immanuel Kant: Az örök békéről. In: Uő: Történetfilozófiai írások. Ictus, é.n. 268–269. p.
(Mesterházi Miklós fordítása). Kant republikanizmus-fogalmáról, a köztársaságról
mint a demokráciával összeegyeztethetetlen kormányzási módról lásd bővebben: Reinhart
Koselleck: A történetfilozófiai horizont megnyílása: Wieland, Kant. In: A demokrácia.
Szerk. Otton Brunner, Werner Conze, Reinhart Koselleck, Jószöveg Tankönyek, 1999.
62–72. p. Koselleck többek között így mutatja be Kant felfogását: „minden a szellemen
múlik, a módon, ahogyan a jövőben kormányozni fognak: egyedül ez vezet az egyetlen
jogszerű alkotmányhoz. Ott, ahol a hatalommegosztás elrendezett, a törvényhozást képviseleti rendszer biztosítja, ahol a törvény önuralmúvá lett, csakis ott uralkodik a tiszta köztársaság, az egyetlen maradandó államalkotmány. Valamely uralmi forma, amely
sem a hatalommegosztást, sem a képviseletet nem tűri meg, per definitionem zsarnokság: azaz elsősorban demokrácia. Ezzel Kant kiélezi a régi diktumot, miszerint a demokráciát
mindig az a veszély fenyegeti, hogy türraniszba fordul át: itt az már eleve despotikus. Nem úgy
a monarchia és arisztokrácia másik két uralmi formája: ezeknek megvan az esélyük, hogy
akár köztársaságivá, azaz egy képviseleti köztársaság irányába, ahogyan II. Porosz Frigyes
alatt, akár despotikussá alakuljanak.” (I. m. 66. p. – Kiemelés – Sz. Á.) A népképviseleten,
a jogállamon, a hatalommegosztás elvén stb. alapuló modern demokráciára ez a kanti
kizárás természetesen nem vonatkoztatható (végtére mi is parlamentáris demokráciában
és köztársaságban élünk). De abból, hogy a modern demokrácia összeegyeztethető a köztársasági alkotmánnyal, az is következik, hogy az ebben az uralmi formában megvalósuló
kormányzási mód is lehet – kanti értelemben – despotikus és köztársasági.
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uralkodás formája (forma imperii) tulajdonképpen, és csak háromfajta lehet,
aszerint, hogy az uralkodói hatalmat csupán egy ember birtokolja-e, vagy egyesek
szövetkezve birtokolják, avagy pedig a polgári társadalmat alkotók birtokolják mind
együttesen (autokrácia, arisztokrácia és demokrácia; fejedelmi, rendi és népuralom). A másik a kormányzati forma (forma regiminis), és azt érinti, miként
is gyakorolja az állam, éspedig a konstitúcióra (a közakaratnak a tömeget
néppé tevő aktusára) támaszkodva, a maga teljhatalmát; s e tekintetben
vagy köztársasági, vagy kényuralmi.”438 Vagyis az államformák e kétféle uralmi
módban működtethetők Kant szerint: a képviseleten és a hatalom megosztásán alapuló módon (köztársasági alkomány) és ezt kizárva, despotikusan.
Mi azt mondanánk: demokratikusan vagy despotikusan. Kant azonban, aki
nem ismeri a modern – a hatalommegosztás elvén alapuló – képviseleti demokrácia fogalmát és gyakorlatát, képviseleti kormányformaként felfogott
republikanizmust szigorúan elválasztja a demokráciától, mint nem-képviseleti alapon álló, tehát közvetlen uralmi formától,439 a módokat – érthető
módon – „köztársaságinak” és „kényuralminak” (despotikusnak) nevezi.
A különbség e két mód között lényegében a hatalmi ágak szétválasztásának,
vagyis az államhatalom más hatalommal való megregulázásának meglétében
és e szétválasztás hiányában vagy eltörlésében áll: „A republikanizmus –
írja – oly államelv, amely a végrehajtó hatalmat (a kormányzat hatalmát)
elkülöníti a törvényhozóitól; míg a kényuralom elve megengedi, hogy az
állam önhatalmúlag hajtsa végre a törvényeket, melyeket ő maga alkotott,

a kényuralom következőleg oly közakarat, melyet az uralkodó személyes
akarataként érvényesít.”440
A képviseleti demokrácia eszközei önmagukban szintén nem írják elő
a használati módot. Ha a jogállam nem a társadalom konkrét alkotása, hanem
utánzat és átvétel, miért ne használhatná a jogot jogszerűtlenül? Sőt jogtalanságra. Akár a társadalom ellen is? Ahol az uralmi elit – különösebb következmények és hatalmi kockázat nélkül – elveheti az államot a társadalomtól, ott
a demokratikus hatalomgyakorlás eszközeit alkalmazhatja liberális módon
(„puhán”), paternalista-autoriter módon („keményen” vagy „félkeményen”)
és despotikusan is. A parlamentarizmussal agyonverheti a parlamentet,
a pártrendszerrel a pártokat, a sajtószabadsággal a szabad sajtót. Az állam
a szabadságot is használhatja bilincsként, az egyenlőséggel is ütlegelhet és a
testvériséggel is egymás ellen uszíthatja polgárait. Ebben csak a társadalom
akadályozhatja meg, ha megvan benne az önszerveződés és önkormányzás
képessége, igénye és akarata.
Demokráciáról csak ott beszélhetünk, ahol a hatalomgyakorlás demokratikus formáival és eszközeivel egyetemben használatuk, működtetésük
demokratikus módja is adva van, ahol nemcsak az eszközök és intézmények,
hanem maga az uralmi mód – a hatalmi eszközök alkalmazása – is demokratikus.
Ennek az a feltétele, hogy a szóban forgó eszközök – ha nem is közvetlenül,
de legalább végsőleg – a szervezett és önkormányzó társadalom – a demokrácia egyetlen szuverénje – kezébe legyenek letéve. Csak a társadalom
képes szavatolni, hogy az állam a demokratikus hatalomgyakorlás eszközeit
demokratikus módon – a köz érdekében és a köz akarata szerint – használja,
vagyis ne csak az eszközök, hanem az uralmi mód is demokratikus legyen.
A demokrácia eszközeiből, technikáiból nem áll elő magától a demokratikus uralmi mód. A hatalmi eszközök használata (az uralmi mód) teljesen
elszakadhat az eszközök eredeti rendeltetésétől, sőt szembe is kerülhet azzal. A kérdés minden egyes konkrét hatalmi gyakorlat esetében az, milyen
módon és mire alkalmazza a rendelkezésére álló hatalmi eszközöket? Nem
feltétlenül kell új hatalmi eszközöket teremtenie ahhoz, hogy az adott –
történetileg kialakult, kívülről kapott vagy kikényszerített, netán belülről
kimunkált – hatalmi eszközök és formák „egyedi” vagy „különös” használatával új uralmi módot teremtsen.
Uralmi módon – mint az már az eddigiekből is kitűnhetett – a hatalmi

438 I. m. 267. p.
439 „A három államforma közt a szó eredeti értelmében vett demokrácia szükségképp
kényuralom, mert olyan végrehajtó hatalmat teremt, melynél mindnyájan határoznak egy
fölött, és alkalomadtán egy ellenére is (aki tehát nem adta beleegyezését), következőleg
mindnyájan, de mégsem mindnyájan határoznak, miáltal a közakarat ellentmondásba kerül önmagával, és ellentmondásba kerül a szabadsággal is. Tudniillik ha nem képviseleti,
akkor tulajdonképpen torz minden kormányzati forma, mert a törvényhozó egy személyben mindjárt végrehajtója is lehet akaratának (…), s ha a két másik államalkotmánynak
(értsd: az autokráciának/monarchiának, illetve az arisztokráciának – Sz.Á.) meg is van az
a hibája, hogy az ilyesfajta kormányzatot megengedik, de legalább lehetővé teszik azt is,
hogy a képviseleti rendszer szellemének megfelelő kormányzati mód alkalmaztassék, amint
hisz példának okáért II. Frigyes is legalább mondogatni találta, hogy ő csak az állam első
szolgája; míg ellenben a demokratikus alkotmány ezt lehetetlenné teszi, mert itt mindenki uralkodni akar. Így hát mondhatni, minél kisebb az államhatalom személyzete (az
uralkodók száma), és minél teljesebb benne a képviselet, annál inkább megfér az államalkotmány a republikanizmus lehetőségével, s annál inkább remélhető, hogy fokozatos
reformok által azt végre be is válthatja.” (i.m. 268. p.)

440 I. Kant: i.m. 266. p.
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eszközök alkalmazási módját értem. Ugyanazok az uralmi módok egészen
eltérő eszközökhöz és eszközrendszerekhez járulhatnak. Az eszközök és
formák változhatnak, miközben az uralmi módok nem vagy csak alig. Eszközöket, sőt teljes eszközrendszereket is könnyű szerrel átvehet, bevezethet
vagy kiiktathat a hatalomra jutott politikai párt. Politikai eszmékről, világnézetekről, intézményekről nem is beszélve. De az uralmi módot egyetlen
hatalomra jutott párt sem szophatja az ujjából, ha tartósan kormányozni
akar. Az uralmi mód többé-kevésbé meg kell feleljen annak a módnak – az
anyagi és szellemi javak előállítási módjának, az emberekkel, tárgyakkal,
eszközökkel való bánásmódnak – amely az adott társadalmi életvilág egészét
jellemzi. Csak ebben az esetben számíthat arra, hogy a politikai uralmat – az
alá-fölérendeltség adott viszonyait – a többség elfogadja vagy legalábbis nem
fog tiltakozni és lázadni ellene.
Az uralmi módok mélyebben vannak megalapozva a politikai eszmék
és érdekek, a jogrend, sőt a politikai rendszer szintjénél is. A mentalitásban, az érzületben, a társadalmi ügyletek megszokott bonyolítási módjában.
Sem a jog, sem a pénz nem írja elő konkrét használati módjait. Ugyanaz
a kodifikált jog nyilván másként érvényesül és ugyanaz a pénz másként forog az Egyesült Államokban, mint mondjuk Oroszországban. A különbség
a használati módban van. Ez a különbség odáig fokozódhat, hogy az eszközeiket és intézményeiket tekintve azonos, ám azok használati módját (az
uralmi módot) tekintve eltérő rendszerek távolabb kerülhetnek egymástól,
mint azok, amelyekben az eszközök és intézmények köszönő viszonyban
sincsenek egymással, az uralmi módok azonban hasonlóak.
A döntő kérdés tehát nem az, rendelkezik-e egy társadalom bizonyos
eszközökkel, technikákkal, intézményekkel, hanem az, rendelkezik-e azzal
a képességgel is, amellyel ezek az eszközök „rendeltetésszerűen” használhatók? Sajátjává lettek-e azok a készségek, amelyekkel, és azok a szükségletek,
amelyek kielégítésére a szóban forgó eszközöket létrehozták? Természetesen az eszközökkel együtt eszközhasználati módokat (kezelési módokat)
is átvesz minden társadalom, de csak a szó külsődleges, technikai értelmében. Bárki megtanulhat gépkocsit vezetni, de ebből nem következik, hogy
mindenki ugyanúgy vezet. Lehet kocsit vezetni erőt fitogtatva és szerényen,
agresszívan és együttműködően, bunkó módra és intelligensen, játékosan
és komolyan. A gépkocsihasználat módja mindenekelőtt az egyes egyént
jellemzi, őrá vet jó vagy rossz fényt, mert azt az általános módot hozza
felszínre, amely őt mint személyt jellemzi a világhoz való viszonyában.

A tömegközlekedés módja, a közlekedési morál, a másik vezetőhöz, a kocsihoz, a szabályokhoz való viszony azonban már egy egész társadalmat
jellemez. Ki ne tapasztalta volna már meg azt a különbséget, amely a nyugati
és a keleti közlekedési mód vagy gépkocsi-vezetési mód között húzódik?
Ki ne kérdezte volna már meg magától, mi a titka annak, hogy a magyar
autóbuszok görcsösen rándulva-löködve száguldanak céljuk felé, az osztrák
vagy a holland buszok pedig mintha nem is ismernék a féket, folyamatosan,
egyenletes sebességgel, szinte sétagaloppban haladnak? Az, ami e kétféle
közlekedési módban megjelenik az összes többi módban is megmutatkozik valamiképp, hol élesebben, hol kevésbé élesen. Az uralmi módban is,
természetesen. Létezik tehát egy átfogó mód, bizonyos értelemben a módok módja, amely a tisztán technikai használati módokat is meghatározza,
s amelyet talán egy társadalom életstílusának lehetne nevezni. Már ha eljutott az egységesülésnek és bonyolódásnak arra a szintjére, hogy egyáltalán
van stílusa.
A döntő különbség Kelet és Nyugat között – legalábbis Európában –
már tegnap (a demokrácia győzelme előtt) sem elsősorban a rendszerek,
hanem a módok – az eszközhasználati módok, a gondolkodásmódok, az
életmódok stb. – között húzódott és ma (a demokrácia győzelme után) is
itt húzódik. Az európaiság nem a gazdaságban, a technikai eszközökben és
gazdasági sikerekben, mégcsak nem is a kulturális és történeti hagyomány
elvont egységében, hanem az európai módban rejlik (már amióta Európa
konceptuális fogalma egyáltalán megjelent: a tizennyolcadik század óta).
Nem az eszközök, a formák és normák, hanem csak a használati és működtetési módok tekintetében lehetne és kellene európaivá válni. Az Európai Unió tagja akkor lehet egy nemzetállam, ha megfelelőek a gazdasági,
pénzügyi mutatói, ha az emberjogi normákat és a demokrácia alapelveit
tiszteletben tartó jogállam. De európaivá bármely ország (nota bene: uniós
felvétel nélkül is) akkor válhat, ha az európai módot juttatja érvényre mindezen eszközök használatában. Ez pedig csak akkor lehetséges, ha az adott
társadalom a maga egészében európai módon él és gondolkodik.
Magyarországon ma az eszközök és formák felől nézve liberális jogállam
van – képviseleti demokráciával, parlamentarizmussal, liberális pénzgazdasággal. Demagógia volna ezt kétségbevonni. De ugyanilyen demagógia
ebből azt a következtetést levonni, hogy akkor minden rendben is van,
a demokrácia a legjobb egészségnek örvend, semmi veszély nem fenyegeti.
A demokrácia intézményi rendje egyáltalán nem zárja ki a nem demokra
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tikus uralmi módot, sőt szoros kivételként nem demokraták és antidemokraták is uralomra juthatnak formális demokráciákban. Minden azon múlik,
hogyan használhatják a demokráciát a hatalmon levők, azaz: mit enged meg, mit vár
el és mit visel el e tekintetben a társadalom? Nem hiszem, hogy az uralmi mód
szintjén a politikai hatalom gyakorlása tartósan és gyökeresen elszakadhat
a társadalomban uralkodó létmódtól és gondolkodásmódot. Ez azonban
a hatalom számára feladatot és nem mentséget jelent. A hatalomra jutott politikus nem mutogathat a népre („én úgy csinálom, ahogy a nép is csinálja”),
mert először is, ha ketten csinálják ugyanazt, az nem ugyanaz; másodszor
pedig az ő feladata egy történetileg nem-demokratikusan hangolt társadalomban éppen az, hogy a demokratikus uralmi mód kialakításával elősegítse
a társadalmi létmód demokratikussá válását, végső soron: az uralkodó mód
megváltozását.
Az eddig mondottak értelmében a balliberális kormányzat és a jobboldali között a különbség a puha demokrácia és a kemény demokrácia különbségére egyszerűsíthető. A különbség nem abban van, hogy – mondjuk –
1994 és 1998 között a baloldal demokratikusan, 1998 és 2002 között pedig a
jobboldal nemdemokratikusan kormányzott, hanem abban, hogy a magyar
váz-demokrácia hatalmi eszközeit az előbbi liberális módon használta, utóbbi
pedig illiberélis módon paternalista-populista módon. Hasonlóképpen liberális
módon – értsd: puhán vagy engedékenyen – alakította parlamenti ellenzéki
szerepét a baloldal 1998 és 2002 között és illiberális módon – keményen –
alakította a jobboldal 2002-től kezdődően két parlamenti ciklusán át mindmáig. Ez a módokban mutatkozó különbség egyáltalán nem lényegtelen
stilisztikai különbség, de azért még a demokrácián belüli különbség. Mindkét
uralmi mód megfelel a magyar társadalom általános demokratizáltsági fokának,
vagyis annak a nem-demokratikus módnak, ahogyan a magyar társadalom
zöme él, gondolkozik, eszközöket használ (a jog, a pénz eszközét, a tárgyi
környezetet vagy a technikai vívmányokat is beleértve, ahogy önmagára és
a másikra tekint, ahogy az idegenekkel bánik, ahogy autót vezet, gyereket
nevel stb. stb.).
A magyar társadalom a demokráciát két nemdemokratikus uralmi
módban volt képes idáig sajátjává tenni: puha és kemény demokráciaként.
Mindenesetre a demokratikus uralmi mód a politikában aligha szilárdulhat
meg előbb, mint a társadalmi létmódban és gondolkodásmódban. A magyar
politikai hagyományban kialakult és rögzült – a mindenkori hatalmi rendszer konkrét formáitól és eszközeitől bizonyos mértékig független – uralmi

mód autoritárius jellegű és a paternalista-populista módnak felel meg. A
gyakran fölemlegetett hasonlóság Ferenc József, Horthy Miklós és Kádár
János uralmi rendszere között nyilvánvalóan nem az eszközök és politikai rendszerek, még kevésbé a személyek és karakterek, hanem az uralmi
módok hasonlóságából fakad. Az uralmi módok hasonlósága viszont abból
következik, hogy – így vagy úgy – a magyar állam sorsát korszakosan meghatározó mindhárom politikai vezető – a császár és király, a főkormányzó és
a pártfőtitkár – képes volt a magyar társadalom mentalitásával összhangban
álló uralmi módhoz igazítani a kényszerűen fennálló rendszert. Mintegy
berendezkedtek a magyar életvilágban: uralmi rendszerük megfelelt az életvilágban uralkodó módnak.
Az egypártrendszerű (vagy inkább nem-párt-rendszerű) államszocialista
diktatúra Magyarországon csak akkor tudott gyökeret verni és életvilágként
berendezkedni, amikor a despotikus uralmi módról – az 56-os megrázkódtatás hatására – áttért a paternalista-populista módra, amit a 60-as évek
második felétől kezdve – legalábbis a gazdaságban és a kultúrpolitikában –
a liberális uralmi móddal kombinált. 1956-ból a kommunista párt levonta
a következtetést: a diktatórikus hatalmi rendszert Magyarországon „honosítani” kell, ami azt jelentette, hogy az adott hatalmi eszközök használati módjában hasonulni kellett a történetileg kialakult és domináns uralmi módhoz:
a despotikus-populista módot a paternalista-populista móddal váltották fel.
Ez az alkalmazkodás nem valamilyen teoretikus felismerésből következett,
inkább ösztönös és pragmatikus volt, talán ezért is lehetett sikeres. Idővel persze bizonyos elemei tudatosultak és legalábbis hatalomtechnológiai
szempontból ideologikussá is váltak. A Kádár-rendszer igazi újdonsága és
jelentősége azonban nem ebben az alkalmazkodásban, hanem a liberális
uralmi mód kényszerű „föltalálásában” és fokozatos térnyerésében állt. Ennek felelt meg a diktatúra „felpuhulása”. A „puha diktatúra” nem más mint
a diktatórikus hatalmi eszközök liberális – azaz a nyers és nyílt erőszakról
lemondó, a brutális fellépést kerülő, a magánszféra autonómiáját elismerő
vagy eltűrő – használati módja.
Nagyon úgy látszik – és ezt a látszatot a 2002 óta eltelt közel nyolc év
csak még inkább megerősítette –, hogy a modern magyar társadalomnak
jelenlegi – nagyjából 1890 és 1990 között kialakult – állapotában diktatórikus
rendszerben a „puha mód”, demokratikus rendszerben pedig a „kemény
mód” felel meg inkább. Természetesen nem mellékes apróság a rendszerek
„puhasági”, illetve „keménységi” fokának beállítása, hiszen csak a társadalmi

670

671

A kékek és zöldek

Módok módosítása

módokkal összhangban álló, a társadalom nagyobbik része által elfogadható
keménységi és puhasági fok megtalálása biztosítja az adott rendszer konszolidációját. Magyarország ebben az értelemben húsz év óta egyfolytában
nem konszolidált demokráciában él, ami még egy ilyen sokat próbált társadalomnak is, mint a magyar, kicsit sok. És azért nem jutott el Magyarországon
a konszolidációig a demokrácia, azért fenyegeti kétfelől megállás nélkül
a szabadság káosza és a tekintélyuralom rendje, mert politikai osztálya mindegyre rosszul állította be a keménység-puhaság fokát: a baloldal túl puhára,
a jobboldal túl keményre vette az uralmi módot, ami azt eredményezte,
hogy a magyar társadalmat kétféle félelem rángatta végig a húsz év alatt
megtett úton: a baloldal kormányzása idején az egzisztenciális biztonság
(anyagi biztonság, közbiztonság, életbiztonság stb.) elvesztésének félelme,
a jobboldal kormányzása idején pedig a tekintélyuralom kialakulásától való
félelem (társadalom-lélektani szempontból mellékes, hogy volt-e ezeknek
a félelmeknek tárgyi alapja és ha volt, mekkora volt, hiszen ha egyszer való
ban közösségi neurózisok, hisztériák alapját vetették meg, akkor a legvalóságosabb erőkként vettek részt a politikai folyamatok alakításában).
Az idegen eredetű, 1956-ban véresen megbukott államszocialista diktatúrát Kádár és politikai kísérete konszolidálta a diktatúra „domesztikálásával”, „felpuhításával”, ami a diktatórikus uralom „magyar módjának”
újrafeltalálását, ösztönös kitapogatását és e mód manipulációját egyszerre
jelentette. Az, hogy ki fogja konszolidálni Magyarországon a demokráciát,
még húsz év után is nyitott kérdés. Az államszocialista diktatúra időszakában a zsarnoki önkény káoszának paternalista megtörésével, a totális diktatúra gúzsba kötő rendjének „fellazításával”, az uralmi mód „felpuhításával”,
a totális elnyomó és megfélemlítő apparátus visszafogásával, a privát szféra
viszonylagos önállóságának és az egyéni kezdeményezés viszonylagos szabadságának jobbára hallgatólagos elismerésével sikerült megtalálni a konszolidáció magyar módját. A nem belülről, hanem kívülről, nem alulról,
hanem felülről „várt” és „megkapott” polgári demokrácia szabadságfoka, az
e szabadságfok által megkövetelt önállóság- és felelősségfok elviselhetetlenül nagy volt egy olyan társadalom számára, amely saját önállóságát, erejét
csak kivételesen, napokra-hetekre tapasztalhatta meg, a közösségiséggel
a rendies függés és az etatista represszió öntőformáiban ismerkedett meg,
az individualitással pedig a „koraszülött jóléti állam” (Kornai János), majd
a neoliberális piacgazdaság fogyasztói boldogságának exkluzív magánparadicsomaiban. Nem csoda, ha egy ilyen társadalom a demokráciával

és a piaccal rázúduló szabadság alatt roskadozott, hiszen képtelen volt neki
saját erejéből formát adni, képtelen volt saját házaként belakni, törvényeit
és szabályait saját törvényeiként és szabályaiként elfogadni, egyik napról
a másikra mondva le az újraelosztó államtól való függés ezer kényeztető
gyönyöréről. A szabadság ezért újra meg újra a külső kényszer és a belső
káosz, a működésképtelenség és a magánönkény képét öltötte széles társadalmi rétegek szemében, amelyek minduntalan szilárd rendért, erős kézért,
erős államért kiáltanak, amelyet a törvényes állapotot szavatoló egyetlen
erőhatalomnak, úgyszólván a működő demokrácia aranyfedezetének tekintenek, úgy valahogy, ahogy egykoron Thomas Hobbes beszélt az erős
központi állam mellett érvelve arról, hogy „a szavak kard nélkül” (words
without swords) semmit nem szavatolnak.
A „kádárizmus” metaforája az 1998–2002 közötti (vagy egy 2010 utáni, egyelőre csak elképzelt és megígért „második rendszerváltást” követő)
illiberális demokráciára alkalmazva méltatlan és félrevezető, ha ezen a régi
rendszer valamiféle, akárcsak részleges visszaállását érti valaki, de már az uralmi mód visszaállása és visszaállítása tekintetében egyáltalán nem üres retorikai
túlzás, mégha természetesen ugyanaz az uralmi mód másként valósul is meg
a demokratikus rendszerben és a kapitalista piacgazdaságban, mint egy szovjet
típusú diktatúrában és tervgazdaságban. A „kádárizmus” az uralmi módban,
tehát a hatalmi eszközök használati módjában van, s nem a formákban és eszközökben, amelyek demokratikusak, minthogy a demokratikus rendszer áll és nem döntötte
meg senki. A kemény demokrácia csak az uralmi mód – a hatalomüzem irányítási
módja, a társadalommal való bánásmód, a politikai habitus, a politikai stílus – szintjén
feleltethető meg a puha diktatúrának.
A régi diktatúra gépezete, formái, eszközei olyan látszatot teremtettek,
mintha a magyar társadalom lényegesen szabadabb lenne annál a szabadságfoknál, ami a puha diktatúrában egyáltalán lehetséges. Az eltelt tíz év
megmutatta, hogy nem volt sokkal szabadabb (szabadságát egyébként sem
maga vívta ki!). A puha diktatúra képlete ugyanis azon alapult, hogy az
atomizálódott egyének viszonylagos magánszabadságukért, fogyasztói szabadságukért cserébe közösségi létükről, civil társadalmi és politikai szerveződéseikről, közösségi ethoszukról és önállóságukról mondtak le. A magyar
társadalom 1989 és 1991 között hagyta, sőt bizonyos mértékig elvárta, hogy
nélküle, helyette és rá hivatkozva felelős értelmiségiek, önjelölt pártok és
véleményvezérek, főként pedig hatalomra és tulajdonra éhes politikusok
foglalják el és sajátítsák ki a demokrácia politikai játékterét és nyilvánosságát.
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Mindez elkerülhetetlenül a politikai tér kisajátítóinak folytonos kisajátításához vezetett (a nagy politikai halak megeszik a kicsiket). A társadalomban
szinte gyökértelen politikai szereplők – pártok és mozgalmak – száma folyamatosan csökkent, a politikai mozgástér beszűkült, a hatalommegosztás elve
a gyakorlatban egyre kevésbé érvényesült, nőtt a hatalomkoncentráció,
a parlamentáris mintákat erős paternalista minták írták felül, a magánboldogulás szabadságát és felelősségét pedig a zsákmányszerző pártok által elbirtokolt újraelosztó állam otthonos szpáhirendszere.
A magyar társadalom jelentős része azonban jól tűrte vagy közönyösen
viselte, újabban pedig megint visszavárja a paternalista önkényt. Helyreállóban van a több mint száz év alatt megszilárdult uralmi mód: a politika a politikusoké (a jus murmurandi a népé: „hogy fulladnának a politikusok bele!”), az élet pedig az embereké (a politika vagy ne szóljon bele
vagy szavatolja ennek az életnek az alapját, az egzisztenciális biztonságot,
a kiszámíthatóságot, a rendet). A magyar társadalom érzületi és habituális
szempontból ma – egy demokratikus rendszerben! – kis híján ott tart, ahol
tegnap: érzületileg passzív, erkölcsileg közönyös, politikailag mozdulatlan
és cselekvésképtelen. Elérkezett arra a határra, amelyen átlépve szinte bármit
meg lehet csinálni vele. Ha mégsem lehet, annak nem belső, hanem külső
okai vannak.
A kérdés végső soron az, mi módon és mennyi idő alatt változhat és változtatható meg a Magyarországon az utóbbi másfél évszázadban kialakult
és mindmáig uralkodó mód, az életvitel nem-demokratikus – a meghunyászkodás és a félelmi agresszió pólusai között ingadozó – módja, mely
átitatja a társadalmi viszonyok, az emberi kapcsolatok, a használati- és gondolkodásmódok egész világát: magánélettől a munkahelyig, erkölcsi normáktól az uralmi viszonyokig. Ha a magyar politikai váltógazdaság a „puha
demokrácia” és „kemény demokrácia” menetrendszerű váltogatását fogja
csupán eredményezni, esetleg a „puhák” kicsit keményebbek a „kemények”
kicsit puhábbak lesznek, akkor még sokáig nem lesz Magyarországon jelző
nélküli demokrácia.

mokrácia, a jogállam, a piaci versenygazdaság évszázadok alatt kialakult intézményeinek, technikáinak, szervezésmódjainak átvétele, meghonosítása,
bevezetése lehetséges, de ez sohasem azonos az évszázadok alatt kialakult és
nemzetenként eltérő használati módoknak az átvételével, amelyeket nemcsak lehetetlen, de értelmetlen is lenne átvenni. A módok nem vehetők át
egyetlen aktussal, mintegy ünnepélyen bejelentve, hogy mostantól, mi is
ezen a módon fogunk élni, gondolkodni, dolgozni stb. Lehetséges persze
sok mindent látszólag átvenni és lehetséges az átvett technikákat, eszközöket
egészen más célokra felhasználni és egészen más módon működtetni, mint
amelyre és ahogyan eredetileg létrehozták és rendeltetésszerűen működtették őket. Mondjuk, ahol a jogállam nem a társadalom saját alkotása, hanem
másolat, utánzat, átvétel, ott használhatják a jogot – ad absurdum – akár
jogfosztásra, jogtalanságra, a jogállamiság ellenében és a joggal szembeni
általános bizalmatlanság, gyanakvás, jogellenes érzület felkeltésére is.
Ahol a politikai osztály minden további nélkül elragadhatja az államot
a társadalomtól (sőt a társadalom ezt bizonyos megkönnyebbüléssel fogadja,
csaknem hálás azért, hogy megszabadítják saját sorsa intézésének terhétől:
ahogy a szemét elszállításának ügyét a köztisztasági vállalatra bízza, sorsának
ügyét a gondoskodó államra), ott a demokratikus hatalomgyakorlás eszközeit
érdekétől és kulturális karakterétől függően alkalmazhatja liberális módon
(„lágyan” vagy „engedékenyen”, mintegy „felpuhítva” az átvett idegen mintákat, szigorú normákat, akadozva működő új intézményeket), ami általában
a rendnélküliség szabadságához, széteséshez, káoszhoz vezet; és használhatja
antidemokratikus vagy nem demokratikus módon („keményen” vagy „félkeményen”), ezen belül alapvetően kétféleképpen: a felzárkóztató-fejlesztő civilizátor erőszakosságával és az autoriter populista paternalizmusával.
Ezekben az esetekben a jelzők („kemény”, „lágy”, „puha”) nem a demokrácia alapvető intézményeinek (jogállam, többpártrendszer, parlamentarizmus
stb.) puszta meglétére vagy hiányára, hanem ezeknek az intézményeknek
a különös – lényegében: liberális vagy illiberális – politikai használati módjára
vonatkoznak, amennyiben ez a használat a parlamentáris demokrácia rendjén belül marad.
A szóban forgó ellentétes előjelű politikai használati módok a helyi társadalom történetileg kialakult és megszilárdult rendies-paternalisztikus,
félpolgári, féldemokratikus, erősen államfüggő működési módjához alkalmazkodnak-illeszkednek, tehát feltételezik és kiegészítik egymást, sőt
bizonyos értelemben egymásból élnek, egymásból következnek. Az az
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Láttuk: a technikai eszközök és a társadalmi célok – bármi legyen is ennek kiváltó oka – különösebb nehézség nélkül átvehetők vagy átültethetők
egyik társadalomból a másikba, a módok azonban nem. A képviseleti de-
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uralmi mód, amelyben – a Kádár-kori gyakorlatot folytatva – a hatalmat
egyfelől lemondással – a tekintélyelvű megfélemlítésről és a rendteremtésről
való lemondással, ráhagyással, engedékenységgel, a „gyeplők lovak közé
dobásával”, a szabálysértések és törvényszegések elnézésével –, másfelől
állami osztogatással igyekeznek legitimálni (a puszta választási legitimáció
és a demokratikus politikai teljesítmény a társadalmi elfogadáshoz kevés),
s amelyet ezért „puha demokráciának” neveztem (a liberális demokrácia
ugyanis ezen a szinten rekedt meg Magyarországon), szükségképpen vezet
állami túlköltekezéshez, a hatalmat és az egész társadalmat lezüllesztő és
szétrohasztó korrupcióhoz, pénzügyi válsághoz, gazdasági hanyatláshoz,
reformképtelenséghez, társadalmi káoszhoz. Ezzel a – liberális demokráciát
csak „puha demokráciaként” elképzelni és megvalósítani képes – hatalmi elit
megsérti az uralkodó társadalmi módot, holott – kétségkívül saját hatalmi és
gazdasági érdekét is szem előtt tartva – túllihegő módon kiszolgálni igyekezett, és kihívja maga ellen a rendteremtő, antiliberális reakciót. Csakhogy
az illiberális uralmi mód, a „kemény demokrácia”, amely – kihasználva az
atomizálódott, anómiás társadalom biztonság és rend utáni vágyát – a rend
helyreállítását, az állam visszaerősítését, a „törvény diktatúráját”, „kemény
kezet”, újraközpontosítást, a „liberális fertő” felszámolását (stb. stb.) ígéri,
éppily elkerülhetetlenül vezet etatizmushoz, tekintélyelvű megfélemlítéshez, kényszerhez, a politikai hatalom és a magánszféra (üzlet, szakma, privátélet) közötti határok durva átlépéséhez (ideológiai indoktrinációhoz, az
állampolgári közösség megosztásához, „hideg polgárháborúhoz”, félelmi
hisztériához), ami megint csak a létező magyar mód megsértését jelenti, és
társadalmi büntetést von maga után (a félelemkeltőket, erőszakoskodókat
a hatalomból menesztik), föltéve, hogy az illiberális uralmi mód nem fejlődik át a – de facto – leválthatatlan hatalom nem-demokratikus rendszerébe.
Egyébként kezdődik minden elölről.
Uralmi és társadalmi módokról, intézményes rutinokról, nem személyekről, a politikai pártoknak arcot adó vezérekről beszélek, jóllehet a módok előbb-utóbb mindig „megkeresik” maguknak a megfelelő személyeket
és hatalomra juttatják őket. A módok dilemmája persze nemcsak az uralmi
módot, tehát a politikai hatalom gyakorlásának módját érinti, hanem – ettől
elválaszthatatlanul – a berögzült társadalmi mód szükséges, kívánatos vagy
elkerülhetetlen átalakításának egész kulturális és gazdasági problematikáját
is. Például az úgynevezett reformdiktatúra – a liberális civilizátori erőszakoskodás – a szóban forgó, anakronisztikus, az egész társadalmat hanyatlás-

sal fenyegető módot nem megtöri, hanem sokkal inkább megerősíti, hiszen
nemcsak elkerülhetetlenül maga ellen fordítja a társadalom többségét, kiváltja ellenállását, de még igazolja is ennek jogosultságát, ami általában a régi
módok fokozatos vagy gyors visszaállásához, ellenreformhoz és stagnálásához, majd válsághoz vezet. A társadalmi mód reformellenességét populista
módon meglovagoló politika a maga antiliberalizmusát ettől kezdve úgy
állíthatja be mint nemzeti vagy népi módot (vagy a „nemzeti mód”, „ősi
hagyomány”, „szuverenitás” és „méltóság” megvédelmezését).
Bármilyen modernizációs felzárkózás, mélyreható reform csak akkor
nem eleve reménytelen, akkor nem üt vissza, ha az érintett társadalom egész
létmódjának – maga e társadalom által igenelt és végrehajtott – átalakítását is
magában foglalja. Ez viszont akkor lehet csak sikeres, ha nem szembemegy
vagy szembehelyezkedik a kialakult és működő olyan-amilyen társadalmi
móddal, hanem ráépül, beleépül, átfunkcionálja, dinamizálja ezt a módot.
Magyarán: nem összetöri, nem megerőszakolja a létező módokat, hanem
magukban e módokban igyekszik föltalálni azokat az érdekeket, értékeket
és erőket, amelyek hiányában (vagy amelyek ellenében) a kívánatos, vagy
legalábbis elkerülhetetlen társadalmi változások kivihetetlenek.
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azonban semmi kedve e porondra tódulva részt is venni a cirkuszi pankrációban. A legelbűvölőbb politikai fuvolaművészeknek, hivatásos nemzet
mentőknek, árkígyó-bűvölőknek, média-mutatványosoknak sem engedi
meg kettéfűrészelni magát, kettéhasítani a házat és a hazát, régiókban,
városokban, kerületekben, családokban, testületekben, hatalmi ágakban,
önkormányzatokban, parlamentben honosítva meg a „hidegnek” mondott
polgárháború szellemét, amelynek egyre forróbb lehelete mindegyre átcsap
az utcákra és terekre is, s amelynek tüzét a Nagy Testvér és Tsa kereskedelmi médiája locsolgatja kétfelől a gyűlölet és a rajongás rózsaolajával, hadd
lobogjon az a láng, az Igazság Szent Lángja, mégha belepusztul is a világ!
A mi világunk – kinek mi köze hozzá?
Baj-e, ha valami kettéválik, ha az Egy-ből kettő lesz? Baj-e, ha egy személy vagy egy egész közösség léte és tudata megkettőződik? Lehet-e kettős
tudattal élni? Egyáltalán, mit jelent a megkettőződés, a kettéosztódás? Feltétlenül rosszat? Szkízist? Raszkolt? Viszályt? Vagyis lét- és tudathasadást?
Meghasonlást? Identitászavart vagy identitásvesztést? Háborúságot? És ennek nyomában szétesést, romlást, hanyatlást, zűrzavart? Nem lehetséges-e,
hogy éppen a hasadással, a megkettőződéssel, vagyis a régi, monolitikus, halott Egy-ség szétesésével veszi kezdetét valamilyen új – a sokféleséget is magában foglaló! – Egy-ség kialakulása? Hogy a kettészakadás azért következik
be, mert a régi Egy-ség fenntarthatatlan volt? Mert az élni akaró élet viharos
mozgása maga vetette szét? Mert olykor szét kell esnie a régi, életképtelen
integrációnak – hisz minden átmenet, válság egyszerre elhalási és újjászületési
folyamat! –, hogy új integrációs keret jöhessen létre, új, bonyolultabb és
finomabb kötésekkel és közvetítésekkel, olyan keret, amelyben – ha más
módon is, mint addig – együtt maradhat mindaz, ami együvé tartozik, sőt
meg is erősödhet létezésében és e létezés bizonyosságának tudatában.
Valóban ez itt a kérdés: mi esett szét és mennyire? Szétesett-e, avagy
kettészakították? De nem akárhol. Akárhol nem szakad ketté egy modern
társadalom. Ott szakították ketté, ahol legkönnyebben szakadt, ahol modern
története során újra meg újra szétszakították, ahol talán össze se nőtt egészen, ami ma együtt van. Az a kérdés tehát, hogy a magyar társadalom létező
ellentmondásai, történeti szakadásai, „törésvonalai” és valóságos konfliktusai jelentek-e meg és nyertek kifejezést legújabb kettészakadásában, avagy
– megfordítva – a szóban forgó kettősség csak merő látszat, múló epizód,
a politikai osztály meghasonlásának és kiéleződő hatalmi harcának vetülete, egyfajta ködkép, amely arra szolgál, hogy elhomályosítsa a valóságos

Utóhang
„Mi törjük el, repesztjük ketté,
mi egyedűl és mi magunk
azt, ami egy és oszthatatlan.”441
(Pilinszky János)
„Mi egy rész vagyunk, amelynek utánoznia
kell az egészet.”442
(Simone Weil)
„Hát nem vesszük észre, hogy létünk
kettőségben való lét?”443
(Karl Barth)
„A rész úgy viszonylik az egészhez, mint céljához
és legjobb állapotához. Ugyanígy a rész rendje is az
egész rendjéhez, miként céljához és legjobb állapotához. Ebből következik, hogy a rész rendjének jósága
nem haladja meg az egész rendjének jóságát, hanem
inkább ellenkezőleg.”444
(Dante Alighieri)

Hogyan juthatunk kettőről az egyre? Két Magyarországról az egy Magyarországra, amely a megformált sokféleség kulturális világában, a demokratikusan osztott hatalom rendszerében létezik, de amely maga oszthatatlan:
nem engedi kettéhasítani magát mondvacsinált, gerjesztett, sugallt, fantáziált háborús törésvonalak, lövészárkok mentén „barátra” és „ellenségre”?
Népe legfeljebb a képernyőn követi – lélegzet-visszafojtva vagy unatkozva,
magából kikelve vagy közönyösen – a műsort: a mai kékek és zöldek pártjainak nyaktörő száguldását a politikai nagycirkusz porondján, neki magának
441 Pilinszky János: Egy életen keresztül. In: Uő: Összes versei. Osiris Kiadó, 2006. 109. p.
442 Simone Weil: Érzék a Mindenség iránt. In: Uő: Jegyzetfüzet. Új Mandátum Kiadó, é.n.
81 p. (Jelenits István fordítása).
443 Karl Barth: Ember és embertárs. Európa Könyvkiadó, 1990. 65. p. (Szathmáry Lajos
fordítása).
444 Dante Alighieri: Az egyeduralom. Kossuth Kiadó, 2003. 16. p. (Sallay Géza fordítása).

678

679

A kékek és zöldek

Kettőről egyre

ellentmondásokat, hamis mederbe terelje az ezekből fakadó és az adott
gazdasági-politikai integráció keretében kezelhetetlen, e keretet feszegető
társadalmi konfliktusokat?
Valóságos vagy csak virtuálisan létező törésvonal mentén tört hát ketté
a magyar társadalom és valóságos vagy virtuális-e ez a törés? Ámde hol
húzódnak a határok valóságos valóság és virtuális valóság, tényvalóság és fényvalóság, igazi esemény és látszatesemény, történelem és történelempótlékul
felszolgált médiatünemény között, ha egyszer – mint azt a késő modern
társadalmak embere filozófiakritikai ismeretek nélkül is tudja ma már –
a valóság maga is társadalmi konstrukció és csak a konstruálás eltérő társadalmi módjai és intenciói vonhatnak különbséget valóságos tény és virtuális
tény között? Nemcsak az történik meg az emberrel, nemcsak az ülepedik
le tapasztalatában, emlékezetében, képzeletében, amit közvetlen valóságként
(pontosabban: a közvetlenség jelentésével felruházott közvetítések révén)
lát, hall, létrehoz vagy elszenved, hanem – ha más módon, más mélységben
is – az is megtörténik vele, az is tapasztalati- és élményvilága részévé válik,
amit az elektronikus technikai képek közvetítésével él át, tapasztal meg,
képzel el. A kérdést tehát valóság és látszat magabiztos szétválasztásával –
a megváltoztathatatlan tények szilárdságába vetett régi modern hit kihunyása után – már nem lehet megnyugtatóan megválaszolni. Akkor talán kérdezzünk másként: vajon az oknyomozó és okadatoló történeti megismerés
révén feltárható, és ebben az értelemben valóságosan létező kulturális, szociális
törésvonalak mentén következett-e be a magyar társadalom kettészakadása
vagy csak kitalált és szuggerált törésvonalak mentén? Avagy a létező, de
hosszú évtizedeken át eltüntetett, betemetett, tabuizált és elhalványulni
csakis ezért látszó törésvonalak rajzolódtak ki most újra, kerültek megint
felszínre és nyertek aktuális politikai jelentést?
E régi, a huszadik századi magyar társadalomfejlődés katasztrofális
történeti menete és módja következtében felszámolhatatlannak bizonyuló
törésvonal megosztó hatása talán csak azért látszik ma annyira drámainak,
mert a késő modern, mediatizált élménytársadalomban minden osztottság
és ellentét szükségképpen váratlan, ugrásszerű formát, hisztérikus jelleget,
extatikus-orgiasztikus színezetet kell öltsön ahhoz, hogy – hacsak az élményvalóság átütő hatású pillanatára zsugorodva is – egyáltalán megjelenhessen,
képbe kerülhessen, észrevétesse magát. Ahogyan a futball-lelátók látszólag
törzsiesen (valójában narcisztikusan) viselkedő – rituálisan beöltözött, lemeztelenített testükön, arcukon vagy ruházatukon festett ikonokat, tetovált

törzsi-nemzeti totemeket viselő, zászlókat lengető, transzparenseket, címerpajzsokat magasba emelő, petárdákat robbantgató, mágikus átokszövegeket
skandáló – szurkolói igyekeznek minden módon képbe kerülni, elfoglalni
a képet, kitörni a „statiszta” és a „néző” unalmas és megvetett szerepéből és
a „botrányhős”, a „nap sztárja” szerepében feltűnni a képernyőn.
A kérdés tehát az, vajon magától jött-e létre ez a Magyarországot önmagával szembeállító kettősség, vajon a társadalmat felbomlasztó és újjászülő,
tehát szükséges és termékeny válság következménye volt-e az érzületi és
politikai kettészakadás, avagy – ellenkezőleg – a politikai osztály, az uralmi
elit és az ellenelit provokálta ki és erőszakolta rá a társadalomra, méghozzá
az ország számára életet jelentő válság minden módon való elfedése, elodázása,
feltartóztatása, más mederbe terelése céljával, hogy ezen az úton-módon
– a társadalom terméketlen, sehova nem vezető megosztásával – szerezze
meg vagy tartsa meg a tőkepozícióit biztosító vagy erôsítô hatalmat?

A kettős hatalom szindrómája
Az organikus világban az osztódva szaporodás ismert jelenség. De ez az
osztódás a magát újjászülő és megsokasító életfolyamat maga, nem pedig
az életre kívülről rámért csapás. Bár kétségtelenül vannak esetek, amikor
az élő szervezet szétszabdalásával, kettévágásával is elő lehet idézni egyfajta
szaporodást. A modern társadalmak azonban nem giliszták. Ha kettévágják
őket – ha engedik magukat kettévágni, ha nincs már vagy még erejük szembeszegülni a merisztésszel, vagyis a feldarabolóval, a részekre szabdalóval –,
abból nem két önálló társadalom keletkezik, amely most már vígan tekerőzik
tovább a maga útján, és éli a maga külön életét, hanem egy halott társadalom:
a társadalmak politikai kettévágásával sohasem az élet két új integrációja
jön létre, hanem csak a régi, válságban levő integráció kapja meg a kegyelemdöfést, a létező integráció kezd szétesni, elemeire bomlana, míg csak
el nem nyeli a káosz, vagy pedig a szétesés, a zűrzavar, a biztonságvesztés
keltette félelmi pszichózis nem hívja életre és nem juttatja hatalomra azokat a politikai erőket, amelyek erőszakkal állítják helyre és tartják életben
a régi integrációt. (Természetesen államok, különösképpen több államot
magukban foglaló szövetségi államok szétesésének esetére nem feltétlenül
vonatkozik az, ami a társadalmak belső meghasonlására és bomlására igaz.
Államok összeomlás és káosz nélkül is kettéválhatnak, mint azt a közelmúltban láthattuk szerte Kelet-Európában és a Balkánon is, rájuk tehát teljes
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mértékben áll a „gilisztahasonlat”. Csakhogy – paradox módon – azért áll,
mert az államok – minden hatalomimádó politikai vallás és állammisztika
dacára – nos, az államok nem organizmusok, hanem – Lewis Mumford régi
metaforáját felelevenítve – óriásgépek.)
Amikor – egyetlen politikai kardcsapással – kettévágnak egy társadalmat, a cél a legritkább esetben a mozgás, az élet beindítása, a társadalom
kiszabadítása dermedtségéből és letargiájából. Inkább ellenkezőleg: a cél
a gyönge társadalom végleges megbénítása, meghódítása, leigázása, az
osztatlan uralom megszerzése vagy megőrzése a megosztott társadalom
részeinek egymás elleni kijátszásával, egymás ellen hangolásával, érzelmi
és politikai mozgósításával, a „mieink” és az „idegenek”, a „szegények” és
a „gazdagok” háborús szembeállításával, ami – mint azt már Arisztotelész
oly meggyőzően megmutatta Politikájában – a széteső oligarchikus és/vagy
demokratikus uralomból elkerülhetetlenül a türannisz felé vezet.445 A társa-

dalom politikai megosztása sohasem valamilyen plurálisan tagolt politikai
tér létrehozására, hanem mindenféle pluralitás, sokféleség felszámolására irányul. Az így létrejövő kettősség háborús jellegű szembenálláshoz és
permanens erőszakhoz vezet a társadalomban, ami nemcsak tökéletesen
terméketlen, de mind a közösségre, mind az egyénekre nézve halálos veszélyeket rejt magában.
A viszályoktól megosztott társadalom mozgalmas elevensége megtévesztő: nem az ellentéteket integráló, a sokféleséget formába rendező élet,
hanem a halál – a felbomlás, a széthullás, az oszlás és foszlás – mozgalmassága ez. A kormányzati reformkapkodás; az állam általános tekintélyvesztése; a központi hatalom szétforgácsoltsága, elégtelen és erélytelen fellépése
a globális gazdasági válság által megtetézett zűrzavarban; a civil társadalom
tehetetlensége; a társadalmi anómia és a depriváció fokozódása; az ellenállásra való képtelenség; a széthúzás, acsarkodás, gyanakvás, gyűlölködés mindennapi életet is megmérgező atmoszférája; a mediatizált élménytársadalom nagyfokú mentális és zsigeri manipulálása; a kizárólag az egyéni túlélésre

445 Arisztotelész: Politika. Gondolat Kiadó, 1984. 211–254. p. Ne feledjük persze, hogy
Arisztotelész mind az oligarchiát (a vagyonos kisebbség uralmát), mind a demokráciát
(a szegény többség uralmát), mind a türanniszt (egyetlen személy önkényes uralmát)
tipológiai értelemben rossz államformáknak tartja – szemben a mérsékelt vagy kiegyenlített uralmi módokkal: a királysággal, az arisztokráciával és az általa sajátos értelemben
politeiá-nak nevezett jó államformákkal –, és csak a körkörösen egymásba átalakuló rossz
államformák között tekinti a türraniszt a legrosszabbnak, mindhárom forma esetében
behatóan elemezve keletkezésük és felbomlásuk, illetve bukásuk okait és az egyes formákon belüli fokozati különbségeket, amelyek a tipológiai értelemben vett rossz uralmat
jobbá vagy rosszabbá tehetik. Az ókori görög politikai gondolkodás fogalomhasználata,
fogalmi megkülönböztetései természetesen nem vihetők át minden további nélkül a modern tömegdemokráciák – oligarchikus és populista demokráciák, liberális és illiberális
demokráciák, illetve a demokratikus államformák és a modern diktatúrák – zsarnoki és
autoritárius vagy totalitárius parancsuralmak – történetére, a sajátos uralmi módok éppoly
sajátos keletkezésének, működésének, felbomlásának és bukásának arisztotelészi elemzése azonban mindmáig megőrizte heurisztikus értékét. Olyan megfigyelések általánosítására és frappáns megformulázására gondolok, mint például: 1. „Megindul a bomlás ott,
ahol az oligarchiában egy másik oligarchia keletkezik” (i. m. 225 p.); 2. „Az oligarchiákat
sokszor maguk az uralkodói buktatják meg azzal, hogy rivalizálásból népvezérkednek”
(I. m. 224 p.); 3. „A demokráciákban leginkább a népvezérek féktelensége miatt áll elő
a változás; egyrészt a magánéletben uszítanak a vagyonos emberek ellen, s ezzel pártba
tömörítik őket (mert hisz még a haragosokat is összehozza a közös félelem), másrészt
pedig a közéletben izgatják ellenük a népet.” (i.m. 221 p.) 4. „Óvakodnunk kell attól is,
hogy a városállam valamelyik rétege túlságos bőségben éljen; ezt az orvosolja, ha mindig
a szemben álló rétegeknek kezébe juttatjuk az ügyek vezetését és a hivatalokat (szemben
állóknak nevezem az érdemes embereket a néppel, a szegényeket a gazdagokkal szemben), és hogy megkíséreljük elegyíteni a szegények tömegét a gazdagokéval, vagy pedig
megnöveljük a középosztályt (ez ti. feloldja az egyenlőtlenségből eredő ellentéteket”).”

(i.m. 233 p.) Mindazt pedig, amit Arisztotelész a türanniszről, vagyis a zsarnokságról ír,
a türannoszi jellemvonásokról, a türannoszi fogásokról, a türannosz biztonsági intézkedéseiről (i.m. 233–246), különösképpen a türanniszi uralom három céljáról – „hogy az alattvalók kicsinyes gondolkodásúak legyenek (kislelkű ember senki ellen sem fog föllázadni);
hogy bizalmatlanok legyenek egymással szemben (addig meg nem dől egy türannisz sem,
míg legalább néhányan nem bíznak meg egymásban…); a harmadik pedig, hogy képtelenek legyenek a cselekvésre” – mindmáig mit sem veszített érvényéből akár a modern
zsanokságokra és zsarnokokra, illetve zsarnoki jellemű politikusokra vonatkoztatjuk,
akár szűkebben hatalomtechnológiai fogásokra, tehát a hatalmi politika eszköztárának
részeként fogjuk fel, olyan eszközként, melyet a hatalomra törő politikusok alkalmilag
bármelyik uralmi rendszerben bevethetnek – szorult helyzetükben vagy jól felfogott
érdekükben, továbbá egyéni karakterük, ízlésük, lelkiismeretük szerint vagy valamilyen
válsághelyzet szorításában –, így hát használatuk nem számolja fel a nem-türannoszi uralmi rendszert, igaz, szűkebb politikai területen – pártvezetésben, pártban, kormányzatban,
testületekben – valóságos kis türraniszokat hozhat létre, ami azonban csak egészen szélsőséges esetben jelenthet veszélyt a politikai egész működésére, jelenünkben a demokratikus politikai rendszerre. Vö. Platón Államának (Politeia) IX. fejezetével, amelyben – egyfajta leginkább hatalom-lélektaninak nevezhető elemzésben – az „arisztokratikus jellemű
embert” a legboldogabbként, a „türranoszi jellemű embert” a legszerencsétlenebbként, a
királyságot a legszabadabb, a türannikus államot pedig a legszolgaibb államként mutatja
be: In: Platón Összes Művei. II. kötet, Európa Könyvkiadó, 1984. 671a–592b (508–648. p.)
A demokrácia ókori és újkori felfogása és a kétféle politikai gyakorlat közötti mélyreható
különbségekről lásd Otto Brunner – Werner Conze – Reinhart Koselleck (szerk.): A demokrácia. Jószöveg Tan Könyvek, 1999. 7–32. p.) Lásd még Németh György: A zsarnokok
utópiája. Antik tanulmányok. Atlantisz, 1996.
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összpontosító lapulás, átvészelés évszázados és új fogyasztói életstratégiáinak általánossá válása a „rendteremtés” ügyét fasiszta módon felfogó és saját
– egyelőre fegyvertelen – kezükbe vevő militáns kisebbségek, paramilitáris
magánszervezetek színre lépésének és aktivizálódásának hátterén – mindez
egy meghasonlott, politikailag bénult közösség pusztulásának, nem pedig
újjászületésének tünet-együttese.
A kezdetleges, a társadalom érdek- és értékvilágának csak felszínét fodrozó politikai többpártrendszert Magyarországon igen hamar elnyelte az
a terméketlen és pusztító kettősség,446 amelyben legkevésbé sem a társadalom szövevényes és ellentmondásos életvilágának sokfélesége tükröződik vissza. A kettősség itt és most nem többszólamúságot jelent, hanem két
tömbösödött – egymással nem érintkező, egymást nem halló és hallani sem

akaró – önmagába zárt egyszólamúságot. A szóban forgó és e könyv fejezeteiben különböző nézőpontokból részletesen tárgyalt kettősség tehát nem az
eleven Egész belülről fakadó osztottsága, hanem – ellenkezőleg – az eleven
Egész felbomlasztása és lerombolása. Az így előállított kettősség – a kettős
hatalom polgárháborús kettőssége, amely kettérepeszti az intézményes és
magánvilágot, kettévágja a hatalmi ágakat és a polgári társadalmat is, kettéfűrészeli az államot, hogy az ennek nyomán létrejövő káosszal a monolitikus és autoritárius hatalom halott rendjét állítsák szembe a szabadság nyílt
ellenségei, egy új, de élettelen Egészet, amely a másik – a másik hang, a másik
gondolkodásmód, a másik bőrszín, a másik származás, a másik középosztály,
a másik nép, a másik nemzet, a másik vallás stb. stb. – kizárásával – végső
soron a sokféleség kizárásával – jön létre.
Az egésznek mint egésznek, a politikai közösség egységének egyetlen
rész, egyetlen párt sem lehet letéteményese – ez az egység csak végsőleg,
maguknak a részeknek az eleven mozgásában, lezárhatatlan dialógusában
valósulhat meg, egyébként csupán az állampolgárok egységes és szuverén
politikai közösségének szimbolikus reprezentációiban – alkotmányban,
állami intézményekben, ikonográfiában, retorikai alakzatokban – ölthet
pozitív alakot és jelölheti ki egyszersmind a sokféleség – a két vagy több
szólam – dialogikus küzdelmének legáltalánosabb keretét és általánosan
elismert játékszabályait.

446 Ezen a ponton helyénvaló talán az előtörténetre is utalni, hiszen a magyar társadalom érzületi osztottságát előidéző, a politikai másik kizárásával vagy létezési jogának
el-nem-ismerésével létrehozott kettősség korántsem az 1998 utáni Fidesz-kormányzat
találmánya, az ő „találmányuk” e kettősség hideg polgárháborúvá fokozása és kiélezése,
hogy így a permanens mozgósítás állapotában tarthassák, illetve folyamatosan növelhessék politikai bázisukat, ami azonban a Fidesz politikai stratégiáját csak 2002 tavaszától
(a parlamenti választások második fordulójától) kezdve határozta meg. A kezdetet nem
a Fidesz politikája fémjelzi, sőt mégcsak nem is a magát konzervatív jobbközép erőként
pozicionáló MDF nemzeti populista irányba csúszása az Antall József váratlan halála
után átmenetileg megerősödött „népi szárny” előretörésének köszönhetően 1994-ben
(végtére az MDF lakitelki alapítói a legnagyobb politikai pofont nem Antalltól, hanem
a magyar társadalomtól kapták, amikor a kampány során nemzeti populista arcúvá vált
MDF katasztrofális vereséget szenvedett a választáson). A kétségkívül halvány, de mes�szire ható kezdetet – első hallásra talán meglepő módon – a szabad demokraták – ellenfeleiket ugyan nem kirekesztő, de lenéző, kioktató-leckéztető – modora jelentette,
az a különös intranzigencia, amelyről az 1993-ig az SZDSZ meghatározó személyiségei
közé tartozó Tölgyessy Péter beszélt – alighanem a pártból való kiválásának egyik, ha
nem fő okát is felfedve ezzel – egy 1996 decemberében a Beszélőnek adott interjújában:
„A szabad demokraták véleményformálói szívesen beszélnek a másság tiszteletéről, de
a megértést ténylegesen inkább csak néhány marginális csoporttal szemben gyakorolják.
A politikai különbözőség elismerésére – legyen szó a 1989–90-es MDF-ről, a párton belüli
irányzatokról, a Fideszről vagy akár a szocialistákról – az SZDSZ mindig is képtelen volt.
A párt véleményirányítói mindmostanáig általában engesztelhetetlen kíméletlenséggel
vívják közéleti harcaikat, bárki legyen is aktuális ellenfelük. A szervezettel jól azonosítható írástudók rendszeresen kioktatják az egészen más politikai kultúrát megjelenítő pártokat a modernségről és az európaiságról, pedig kevés dolog rombolhatja jobban a közélet
részvevői közötti megértés lehetőségét annál, mint amikor az egyik párt minduntalan
a többiek tanítómestereként és egyben döntőbírájaként lép a nyilvánosság elé.” („A kiugrásnak kétségkívül óriási a kockázata” – Mink András és Neményi László interjúja. In:
Tölgyessy Péter: Elégedetlenségek egyensúlya. Helikon Kiadó, 1999. 232. p.)  

Létezni = dialógusban lenni
A kettősség nem eleve az ördögtől való. Kettőn áll a vásár. Még a politikai vásár is. Az emberi létezéshez minimálisan két szólam szükséges. Az
élet nem „fér el” egyetlen szólamban. A kettősség, a megkettőződés (sőt
megtöbbszöröződés) önmagában nemhogy nem baj, de az emberi létezés
eredendő sajátja, az egyén életében pedig mint a személyes tudat különös,
aktív kitágulása már-már jótétemény, mert megkönnyíti a másik, az idegen
megértését és ezáltal elfogadását, ezáltal pedig az együttélést. Az élet nem „fér
el” egyetlen szólamban. „Egyetlen szólam – írja Mihail Bahtyin – semmit
nem fejez be és semmit nem old meg. Két szólam: az élet minimuma, a létezés
minimuma. A dialógus nem a cselekvés előszobája, hanem maga a cselekvés.
(…) Lenni annyi, mint dialogikusan érintkezni. Amikor a dialógus véget ér – minden véget ér. Ezért a dialógus, lényegét tekintve, nem érhet véget, és nem kell véget
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érnie.”447 A lezárhatatlan dialógus – Bahtyin szerint – olyannyira az élet, a létezés alapja, hogy még az örökkévalóság síkján is folytatódik, amit azonban már
úgy kell elképzelnünk mint „örökös együtt-örvendezést, együttgyönyörködést, összhangot”.448 Nemigen van ennek a transzcendens együttlétről,

teljes összhangról szőtt vallási elképzelésnek tökéletesebb kifejezése, mint
Andrej Rubljov Szentháromság-ikonja, amelyen az angyali alakokban tükröződő Szentháromság – vagyis az eleven Isteni Egész –, az egylényegű Isten
három személye – végtelen, szavak nélkül folyó párbeszédben jelenik meg
és válik szemlélhetővé, hogy – mint Szentéletű (prepodobnij) Nyikon, az
ikon megrendelője, a Troica-Szergijeva-kolostor rendfőnöke mondotta
egykoron, nyilvánvalóan a széthúzás, viszály, háborúskodás gyötörte korabeli Oroszország állapotára is utalva – „a Szentháromság látása által győzessék
le az e világhoz tartozó gyűlöletes széthúzásból eredő félelem” (’pobezsdaty sztrah
nyenavisztnoj roznyi mira szego’).449
Nos, ha lenni annyi, mint dialogikusan érintkezni, akkor a harmadik
magyar köztársaság és a parlamentáris demokrácia huszadik évében elmondhatjuk, hogy ezek szerint politikailag – mint egyazon állampolgári
közösség tagjai – egyre kevésbé létezünk, s még ennél is kérdésesebb, léteznek-e ez idő szerint politikai pártok és mozgalmak Magyarországon? Ha
léteznek is, már csak önmaguk árnyékaként. A politikai nemlétből azonban

447 Mihail Bahtyin: Dosztojevszkij poétikájának problémái. Gond-Cura – Osiris, 2001.
315. p. Hasonlóképpen „kettősségben való létként” írja le az emberi létezést Bahtyin
német kortársa, Karl Barth, erősen perszonalista szellemiségű teológiai értekezésében:
„Hát nem vesszük észre, hogy létünk kettősségben való lét? Ha a létezést önmagáért valónak tekintjük, egy absztrakt »én vagyok« alapján állapítjuk meg fogalmát, amelybe a másik
ember nem tartozik bele, vagy amelyből már ki van zárva, akkor összeomlik minden, az ember
fogalma homályban marad, s azt, amit még mindig humanitásnak szeretnénk nevezni,
valóban nem lehetne megkülönböztetni az embertelenségtől. (…) Egyszemélyű humanitás
nincs. Többszemélyű is csak akkor van, ha a többszemélyűségek kétszemélyűségekből
tevődnek össze, egy személyből az egyik oldalon, egy személyből a másik oldalon.” (Karl
Barth: Ember és embertárs. Európa Könyvkiadó, 1990. 65-66., 68 p. Szathmáry Lajos fordítása – Kiemelés – Sz.Á.) Vö. Armin Kreiner: Párbeszéd és igazság viszonya az egyházban.
In: Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása. Szerk. Korpics Mária és P. Szilczl
Dóra. Typotex, 2007. 141-156 p.)
448 Mihail Bahtyin: i.m. 315 p. Ne feledjük, hogy szembehelyezkedve a közkeletű
és azóta sztereotípiává kövesedett félreértéssel, miszerint Dosztojevszkij a „lélek nagy
ismerője”, „nagy pszichológus”, a „lélekábrázolás mestere”, Bahtyin – egyébként teljes
összhangban a pszichologizálást megvető és elutasító íróval – a polifonikus regény alakábrázolásának újdonságát épp abban látta és ragadta meg, hogy Dosztojevszkij a „belső
embert”, ha tetszik, a pneuma és nem a pszükhé értelmében vett „lelki embert” hozta epikusan szemlélhető és átélhető alakra, hogy tehát nem a pszichológiai értelemben vett
lélek (pszükhé), hanem a vallási értelemben vett lélek (ruah, pneuma, spiritus, duh) költője: „Dosztojevszkij tette a lelket (a „duh/ruah/pneuma” értelmében vett szellemi alakot,
a belső embert – Sz.Á.) mint a személyiség végső értelmezési pozícióját az esztétikai
szemlélet tárgyává és képes volt úgy megpillantani a lelket (duh), ahogyan annak előtte csak a testi
lelket (dusa) és a testet (tyelo) voltak képesek. A személyiség esztétikai elképzelését ezzel tovább mélyítette, tovább haladt mélyebb szintjei felé, de nem a tudattalan mélységeibe, hanem a tudat/öntudat mélységébe-magasságába.” (Mihail Bahtyin: Esztetyika szlovesznovo
tvorcsesztva. Iszkussztva, Moszkva, 1986. 331. p. – Kiemelés – Sz.Á.) Ezen a ponton nem árt
emlékeztetni rá, hogy Mihail Bahtyint – különösen az 1930-as évek végétől – rendkívüli
módon foglalkoztatták a spirituálisok (viri spirituales), közelebbről az Atya (Ószövetség)
és a Fiú (Újszövetség) után a Szent Lélek világkorszakát (statusát) és vele az „evangelium
aeternum”-ot hirdető „joachimisták” (Joachim da Fiore, a Fiore kolostor néha apátjának
követői), még közelebbről pedig a ferencesség spirituális áramlata. (Lásd Mihail Bahtyin:
O szpiritualah. K probleme Dosztojevszkovo. In: Mihail Mihajlovics Bahtyin: Szobranyije
szocsinyenyij. 6. kötet, Moszkva, Russzkije Szlovari – Jaziki Szlavjanszkoj Kulturi, 2002.
368–370. p.; Lásd még a ferences spirituálisok misztikájához Kurt Ruh: A nyugati misztika
története II. 518–561 p.; Lásd továbbá a Joachim da Fiore által megjövendölt „Szent Lélek vallásának” vagy „szellem vallásának” mai megjelenéséről: Eugenio Trías: Gondolatok
a vallásról: a szimbólum és a szentség. In: Szakrális kommunikáció. A transzcendens mutatkozása.
Szerk. Korpics Mária és P. Szilczl Dóra. Typotex, 2007. 191–202. p.) Olyannyira, hogy

Rabelais-monográfiája megírására készülődve a Gargantua és Pantagruel írójának egész
munkásságát is a „ferencesség fejlődésének egy szakaszaként” kívánta vizsgálni, végtére
Rabelais maga is „kiugrott” ferences volt, és csakugyan annak a szerzetesrendnek a szellemisége hatotta át egész gondolkodását, amely a derűt, a nevetést mint – a lélekben lakozó
isteni igazság kiteljesedését akadályozó komoly erőszak, dogmatikus „igazság” torlaszait
ledöntő, a megosztottakat, az ellentétes oldalakat derűsen egyesítő – isteni elvet fogta föl
és tette a fraternitas regulájának alapjává. Bahtyin tanítványa, a kiváló irtodalomtudós,
Szergej Bocsarov egy 1970. június 9-i beszélgetésükről készült jegyzete alapján így ír
erről: „De komolyan is beszélt Bulgakov Krisztusáról, arról, hogy ez a Krisztus a spirituálisok, a középkori misztikusok, Joachim da Fiori követőinek hagyománya szellemében megalkotott
Krisztus. Ők voltak, akik a Szent Lélek és az ember és Isten közötti új viszonyok érájának
(stádiumának) eljövetelét tanították, amely minden autoritarizmustól, minden alárendeltségtől mentes lesz. A spirituálisok témája közel állt Bahtyinhoz, aki előszeretettel
ismételgette, hogy az igazság és az erő összeegyeztethetetlenek, hogy az igazság mindig
az alázat megenyhült alakjában (v szmirennom oblike) létezik, hogy minden hatalom,
minden felülkerekedés-diadalmaskodás pusztító hatású, hogy maga az »igazság győzelme« szóösszetétel contradictio in adjecto. A spirituálisok hagyományával összefüggésben
foglalkoztatta őt Bulgakov Krisztusa is.” (Novoje Lityeraturnoje Obozrenyije, 1993. 2. szám,
72. p.). Maga Bahtyin pedig ezt írta erről: „Az igazság (az abszolútum) nem győzedelmeskedhet, nem igázhat le, nem uralkodhat, nem követelhet (és így tovább, lásd a többi
idevágó és »túlontúl emberi« kategóriát). Az igazság szabad és ezért csakis a szabadsággal
lehet dolga, csak szabadon és a szabadság előtt tárulhat fel. Máskülönben totalitárius (sic!)
igazság lesz belőle.” (I. m. 369 p. )
449 Idézi Galina Kolpakova: Iszkussztvo Vizantyii. Pozdnyij period. 1204-1453 gg. Szentpétervár, Azbuka-Klasszika, 2004. 292. p. Vö. Valerij Szergejev: Rubljov. Gondolat, 1987. 275. p.
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van visszaút vagy kiút, lehetséges a „feltámadás”. Csupán arra van szükség,
hogy mi – mai magyarok – visszatérjünk a magunkon kívül senkit nem
halló egyszólamúságból a dialógushoz, semmibe vegyük a minden dialógust
beszüntető politikát, megtörjük az értelem csendjét, a monomániásan magukba zárkózottak, magukét hajtogatók tébolydai hangzavarát, hogy megszólíthatók maradjunk a másik számára, akivel a leghatározottabban nem
értünk egyet, helyreállítsuk a nyilvános érintkezés bevett formáit, újrakössük a minket politikailag, kulturálisan, érzelmileg, erkölcsileg összefűző
szálakat, betemessük a polgárháborús gyűlölködés lövészárkait. A dialógus
megszüntetése objektummá degradálja a másikat – engedelmes eszközzé,
bosszantó akadállyá, kísérleti tereppé –, és megfordítva: a dialógus még
a puszta tárgyból is szubjektumot csinál. „Egy objektum – írja Mihail
Bahtyin – a vele való dialogikus kommunikáció folyamatában szubjektummá (másik »én«-né) válik.”450
Ne feledjük azonban, hogy a dialógus – a világi létezés síkján – nem
a mindennel-egyetértéssel, a mindenre-igent-mondással azonos (ez csupán a mindenre-nemet-mondás fonákja lenne!), nem is pusztán a formák
tisztelete vagy valamiféle szenvtelenség, úri jómodor, „politikai korrektség”,
hanem értelmes, eleven lények szenvedélytől is fűtött, de szabad beszéde,
érvelése, reflektálása a másik fél igazságára, ennek az igazságnak a megfontolásával vagy elutasításával, de mindig a másik létezésének feltétel nélküli
elfogadásával és igenlésével, hiszen e nélkül vége szakadna minden dialógusnak, a másik létezése kiküszöbölendő hiba vagy büntetendő bűn lenne, ezzel
pedig színre lépne az életellenes és igazságellenes erőszak és valóban véget érne
minden: nemcsak a világból rosszként kiűzött másik tűnne el végleg, de
széthullana a dialogikus értelem egész létvilága, maga az embertársi kötelék is.
Széthullana, kiüresedne, sterillé, démonikussá válna mindenekelőtt maga az
egyedül maradt győztes – a győztes „igazság”, a győztes politikus –, aki azzal
áltatja magát, hogy ha a másiktól megszabadul, ha félbeszakíthatatlanul csak
ő fog beszélni, ha a másik nincs többé, akkor helyreáll majd a közösség egészsége, megerősödik integritása és identitása, fokozódik életképessége, holott
a dialógus megszűnése – az egyes egyén szintjén csakúgy, mint a komplex társadalom minden szintjén – a közösség életképességének megroppanásához, erkölcsi hanyatlásához, szellemi elsivárosodásához és politikai

összeomláshoz vezethet csak. A közösség bénultsága a külső kihívásokkal
szemben, az elit hatalmi marakodása, az önsorsrontó viszálykodás a társadalomban – csak végső konzekvenciái a dialógus elhalásának, a dialógust
biztosító „másik” – a mindenkori és mindenkor sokféle másik – idegenné,
majd ellenséggé válásának.
Aki nem ismeri fel önmagában a másikat, aki mindig igazat ad önmagának, aki annyira felfuvalkodik, annyira eltelik önmagával vagy megátalkodik
önmagában, hogy csak az Igazság Lángoszlopaként, igazságosztó titánként,
bosszúálló istenségként hajlandó önmagára tekinteni, aki számára az egyetlen dialógust az jelenti, ha ő beszélhet, mindenki más pedig kussol vagy
csodálattal csügg szavain, ájultan rogy lábai elé vagy rajongva bólogat, annak
létezése merő látszattá válik, s mivel isten nem lehet belőle, be kell érnie
a visszájára fordult teremtő démonikus szerepével, bárha még azzá sem
válhat egészen. De ha az ilyen ember hatalomra jut valahol (vagy a korlátlan
hatalom torzít valakit ilyen emberré), azt csakugyan elérheti, hogy egy időre
az egész világot magával rántja a nemlétnek abba az örvénylésébe, amely
valójában saját szívében kavarog.
Egy biztos: a kettősség csak akkor vezet meghasonláshoz, ellenségeskedéshez, viszálykodáshoz, gyűlölködéséhez, ha nem egymás létezését
elismerő, egymás szólamának meghallgatására kész felek különbségét, ellentétét, vitáját és küzdelmét jelenti, hanem kizárólagosságra törő, egymás
ellen fenekedő, önmagukba csukódott szólamakot, minden kapcsolatfelvétel reflexszerű elutasítását, minden lehetséges és szükséges közösségvállalás,
minden párbeszéd tagadását és tiltását, a másik létezésének tribunalizálását,
ami végül is a két szólam között már csak egyetlen érintkezési módot enged meg: az erőszakot, a háborút és egyetlen megoldást: a másik szólam
kioltását, az osztatlan egyszólamúságát, ami azonban a társadalom számára
maga a halál.
Ebben az esetben a kettősség nem a politikai Egész belülről fakadó szétválása különféle szólamokra, szemben álló, de egymást feltételező oldalakra,
hanem – éppen ellenkezőleg – kivonulás ebből a közösségből, szembeszállás
ezzel a közösséggel, háború e közösség ellen, hogy megszűnjön dialogikus
sokfélesége, eleven létezése, demokratikus tagoltsága, s hogy végre is a másik
oldal kiiktatható legyen belőle. A dialogikus kettősség éppen az ellentéte ennek:
nem szakadást, meghasonlást, zűrzavart, elfojtást, bomlást és halált, hanem
életet jelent a társadalom számára és ennek a – lezárhatatlanul alakuló és
változó, sokféleségben létező – életnek az eleven egységét.

450 Mihail Bahtyin: Beszédelméleti jegyzetek. In: Uő: A beszéd és a valóság. Gondolat, 1984.
534. p. (Orosz István fordítása)
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teljességnek (pléróma453), a világról való teljes leválásnak,454 Istennel való
egyesülésnek (unio mystica).
Azt, hogy milyen volt és milyen lesz az osztatlan állapot, az új Ég
és Új Föld, az apokatasztászisz során helyreállított Egész, a Mennyek
Országa, milyen lesz az, amikor színről színre (facie ad faciem) fognak
látni az üdvözültek, amikor nem rész szerint, töredékesen (ex parte), hanem
egész valójuk, igazi valójuk szerint ismerik meg önmagukat az emberek,
ahogyan most Isten ismeri őket, mindez nem tudható.455 Igaz, a másik világ

Az apokrif Tamás-evangéliumban egy helyen Jézus ezt mondja: „Ha ketten
békében maradnak egymással ugyanabban a házban, s azt fogják mondani
a hegynek »Menj odébb!«, odébb fog menni.” Az apokrif egy másik helyén
ugyanez kissé más megfogalmazásban így tér vissza: „Ha a kettőt eggyé
teszitek, az ember fiai lesztek. És ha (azt) mondjátok:» Hegy, menj odébb!«–
odébb fog menni.”451
Természetesen más a kettő vallási eggyé tétele a szívben és a lélekben,
az üdvígéret szerinti mennyek országában és az eredendő bűn osztottságának leküzdésére irányuló aszkézisben, és más, egészen más a kettősségek
politikai eggyé tétele az államban, a földi baszileiában, a hatalmi gyakorlatban, az embertársi együttélés e világi formáiban. Isten Országa nem e
világról való. A másik világon, Isten Országában, amely nem e világról
való, mint az Evangélium mondja, megszűnik az első bűnből eredő időbeli létezés összes osztottsága: nem lesznek férfiak és nők, nem lesznek
szegények és gazdagok, betegek és egészségesek. Hiszen nem lészen idő,
hiszen eltöröltetett a halál. Ha e világ döntő sajátossága a mulandóság,
akkor annak a világnak döntő sajátossága a romolhatatlanság. És ahol romolhatatlanság van, ott megszűnik minden ellentét, minden osztottság,
ami azonban nem alaktalanságot, káoszt jelent, hanem csak az anyagi-testi
elkülönülés megszünését. Ut omnes unum sint – Hogy legyenek mindnyájan egy – ahogy a János-evangéliumban áll.452 Másutt és megint az
Evangélium szavaival: „együtt leszünk”. A „mennyei hazában” a hitbéli
remény szerint valóban megszűnik az osztottság. Erre az osztatlan állapotra lelki-szellemi síkon természetesen ezen a világon is lehet törekedni,
és a keresztény ortopraxis és aszketika minden változata végeredményben
valóban erre is irányul, nevezzék bár ezt Krisztus követésének (Imitatio
Christi), az Istenhez való hasonlatossá válásnak (consimilis Deo), átistenülésnek (theószisz), angyali létmódnak (biosz angelikosz), isteni lét-

451Az Evangélium Tamás szerint. In: Jézus rejtett szavai. Vízöntő Könyvek, é.n. 81 p. (Hubai Péter fordítása).
452

Jn 17,21
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453 A pléróma (πληρωμα) fogalom a vallástörténészek szerint a neoplatonista és gnosztikus terminológiából kerülhetett át megváltozott, ha ugyan nem egyenesen polemikus
jelentésben az evangelisták, főként pedig Pál apostol „szótárába”. Épp ezért most nem
annyira a szó teológiai jelentése fontos számunkra (miszerint Jézus Krisztusban az isteni
valóság teljességét kapja meg az ember, mint abszolút egységes egészet, ami által ő maga
is végleg beteljesülhet), hanem a görög szó eredeti jelentése. Eszerint a pléroma olyan teljességre utal, amely valamilyen tett következménye: „ez az állapot következik be, amikor
belehelyezik a hiányzó részt (a foltot) a ruhába és így teljes lesz (…) Nem a tökéletes
teljesség állapotát jelzi, hanem a szükséges kipótlásra utal, ami az adott dolgot teljessé, vagy
teljes egésszé teszi.” (Újszövetségi Szómutató Szótár. Logos Kiadó, 1998. 487. p.)
454 A „világról való végső leválás – írja Eckhart Mester – mindent felülmúl”, mert „ha
leváltam a világról, semmi más iránt nem vagyok fogékony, mint Isten iránt”: „A világról
levált szív oly közel van már a puszta semmihez, hogy Istenen kívül senki és semmi nem
volna elég leheletszerű ahhoz, hogy helyet találhasson benne. Ő annyira egyszerű és leheletszerű, hogy a világról levált szívben helyet talál. (…) Aki teljesen leválik a világról, az
nem törekszik más teremtmények felé, egyáltalában nem kíván semmiféle teremtmény
előtt hódolni, sem pedig fölébe kerekedni; nem akar sem lentebb, sem fentebb lenni
senkinél, pusztán megállni önmagában, anélkül, hogy bárkinek örömöt vagy szenvedést
okozna, és nem akar hasonló lenni más teremtményekhez, sem pedig különbözni azoktól. Nem akarja sem egyiket, sem másikat; nem akar semmit, csak lenni. De hogy ez vagy
az legyen, arra nem törekszik. Mert aki ez vagy az akar lenni, az valami akar lenni. Aki
azonban leválik a világról, az nem akar semmi lenni. Ezért őtőle a világ minden dolga
érintetlen marad.” (Eckhart Mester: Leválni a világról. In: Fohászok és vallomások. Vigilia,
1988. 425–427. p. – Mándy Stefánia fordítása.)
455 Mint Walter Lippmann írja a „két birodalmat” a közjó értelmezhetősége és politikai kivihetősége érdekében szigorúan kettéválasztva A közjó filozófiája című könyvében:
„A másik birodalom ismeretei nem fejthetők ki a megszokott anyagi világ prózai nyelvén.
Mivel egy olyan világ látomásából ered, amely az érzékeinkkel nem fogható fel. A látnokok szavai nem lehetnek közvetlen gyakorlati javaslatok. Nekik költői példabeszédekben
és metaforákban kell szólniuk, ami megsejteti és hangot ad annak, ami prózában nem kifejezhető. Ezek a példabeszédek és metaforák nem az emberek kormányzásáról szólnak,
de Szent Pál nyelvén kifejezve, az új ember teremtéséről. (…) Az újjászületett ember
(…) nem szabja magát e világhoz, hanem elváltozik az ő elméje megújulása által.” (Walter
Lippmann: A közjó filozófiája. Bagolyvár Könyvek, 1992. I. m. 137. l – Jánossy Ilona és
Dubravszky Sándor fordítása.)
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– mint osztatlan lét, mint minden kettősség, törés, meghasonlás megszűnése – nemcsak üdvígéret, nemcsak a vallási képzelet „objektív látomása”
(mundus imaginalis), vagy teológiai konstrukció lehet; meg is valósul az
Egyházban, a szentségekben, a liturgikus cselekmény síkján (például a
communióban vagy koinóniában, amikor a hívek magukhoz véve az Isten testévé és vérévé átlényegült eucharisztikus adományokat közösségre
lépnek Istennel és Istenben egymással) vagy az ortodox kultuszkép – az
ikon – eseményében, amikor a hívek lelki szemei előtt leplezetlenné válik
az igazi, az égi realitás és kapcsolatba lépnek a másik világgal.
Hagyjuk meg azonban a hitet a hívőknek, a politikát pedig a politikai
közösség tagjainak, akár hívők, akár pedig nem. Mert már itt kezdetét veszi
a rossz, egymásból ellenséget formáló politikai kettősség, egymás kölcsönös
kizárása, kiátkozása, kiutálása, kiüldözése a politikai közösségből, legújabban
már nem is mindig azon az alapon, hogy ez vagy az a társadalmi csoport,
ez vagy az az egyén más-hitű, vagyis idegen456 (más vallási hitet vall, mint
a többség vagy amit az állam igaz hitnek elfogad és államvallássá emel),
vagy azon az alapon, hogy valaki eltér a államvallás dogmatizált hittétele-

itől, vagyis eretnek (heretikus), hanem hogy valaki nem hívő avagy – ellenkezőleg –, hogy hívő. A modern, szekularizált állam az alkotmányon
kívül más „istenséget” vagy más kánont nem ismer, ez az „istenség” vagy
kánon viszont kizárólag a formális jog alapján ítél meg, választ szét bűnösökre és ártatlanokra (ismeretes a római jog egyik alapvetése: nulla poena,
sine lege), büntet meg vagy ment fel, szociális, felekezeti, nemi, kulturális,
politikai hovatartozásra való tekintet nélkül. Egy efféle modern jogállamban képtelenség volna azt mondani a híveknek és egyházaiknak, hogy el
a kezekkel a politikától; de éppoly képtelenség lenne e kezekbe letenni
a politikai közösség sorsát, éppoly képtelenség lenne, ha valamelyik vallási
közösség, valamelyik egyház a politikai közösséggel azonosítaná magát, vagy
akárcsak – intézményesen vagy eszmeileg – összekapcsolódna vele (még
akkor is, ha netán a szóban forgó politikai közösség értékrendje jól felismerhetően egy különös, a történeti-kulturális hagyományt mélyen átható
vallás és egyház univerzalisztikus értékrendjének szekularizált megfelelője457), hogy aztán ezen az alapon lehessen politikailag stigmatizálni, jogaiban

456 Ismeretes, hogy az ókori görög városállamban, majd Rómában is a polgár fogalma
feltételezte az állam vallási kultuszában való részvételt: a polgárok közé felvétetni annyit
jelentett, mint „belépni a szent helyre, a szent tárgyak közé” (μετε'ναι τwν ’ιερwν).
A polgárok lajstromába csak akkor jegyeztetett be valaki, ha ugyanazokat az isteneket tisztelte, mint az állam. Ezért nem kerülhetett be (vagy csak egészen ritkán) az állampolgári
közösségbe az idegen, hiszen két vallása éppoly kevéssé lehetett valakinek, ahogyan nem
tartozhatott két városállamhoz sem. A vallási máshova tartozás kizárta a polgári jogok
megosztását. Az idegen nem vehetett részt a vallási kultuszban és nem folyamodhatott
a közösség isteneihez. sőt ha valamilyen szent tárgy véletlenül idegen kezébe került, érintése nyomán tisztátalanná vált (még a főpap szemei elé sem kerülhetett idegen, ha szabad
ég alatt mutatott be áldozatot, fejét be kellett fátyoloznia) és a tisztátalanná lett tárgy eredeti szentségét csak tisztító szertartás révén nyerhette vissza. (Ha ellenség kerítette hatalmába a várost, visszafoglalása után először a templomokat kellett rituálisan megtisztítani,
a tűzhelyeken pedig a tüzet eloltani és új tüzet gyújtani, mert az idegen tekintetének vagy
kezének érintése beszennyezte azokat.) Az idegen szerződéseit, házasságát ugyanezen okból az állam nem tekintette törvényesnek, hacsak nem szerzett magának patrónust. Még
ennél is beszédesebb azonban, hogy az állampolgári közösség tagját sújtó legsúlyosabb
– a halálnál is súlyosabb – büntetés a számkivetés volt, ez ugyanis lényegében a vallási
kultuszból való kizárást, kiközösítést jelentett és egyben a vallási kultusz által létrejövő
összes kötelék (állami-politikai, törvényi, családi, vagyoni) megszűnését, végeredményben tehát az emberi mivolt elvesztését is, teljes és végleges idegenné válást, egyfajta „élőhalotti” státust, árnyéklétet, mintha a kiközösített már életében az Alvilágba jutott volna.
(Lásd minderről bővebben: Fustel de Coulanges: Az ókori község. Magyar Tudományos
Akadémia Könyvkiadó Hivatala, Budapest, 1883. 287–301 p.)

457 „A modern államélet minden jellemző fogalma szekularizált teológiai fogalom.
Nemcsak történeti fejlődésük szerint, minthogy a teológiából kerültek át az államelméletbe, a mindenható Isten például teljhatalmú törvényhozóvá vált, hanem szisztematikus
szerkezetük szerint is (…) A kivételes állapot a jogtudományban hasonló jelentéssel bír,
mint a csoda a teológiában” – állapítja meg Carl Schmitt, hogy aztán ebből a „barát” és
„ellenség” megkülönböztetésének teologizálásával a modern politikai közösségre nézve végzetes következtetéseket vonjon le és végzetes politikai fejleményeket igazoljon.
(Carl Schmitt: Politikai teológia. Budapest, 1992. 19 p.) Schmitt „politikai teológiájának”
ezt az alapvetését bírálja Jan Assmann e lapokon már többször idézett művében: „Az
államelmélet minden meghatározó fogalmát a teológiából származtató tétel alapjául az
a feltevés szolgál, hogy spirituális és világi hatalom, üdvösség és uralom, vallás és politika eredetileg, illetve lényege szerint egységet alkot, és hogy az egyház és az állam közti
újkori hatalommegosztás illegitim tévút. Ezért aztán a fogalomtörténet programja sem
annyira ártatlan, mint amilyennek esetleg látszik, főleg, ha tudatosítjuk, hogy Schmitt
zsidósággal szembeni kritikájának egyik döntő érve szerint a zsidók rombolták szét ezt az
őseredeti egységet.” (Jan Assmann: Uralom és üdvösség. Atlantisz Könyvkiadó, 2008. 30 p.)
Assmann Carl Schmittel szemben uralom és üdvösség szükségszerű egységét és egyszersmind elengedhetetlen szétválasztását tekinti a nyugati hagyomány alapjának, amelyben
„az én országom nem ebből a világból való” jézusi kijelentésére legalább akkorra hangsúly
helyeződik, mint a „minden hatalom Istentől van” kijelentésre. Az uralom és üdvösség
közötti határok megvonása vagy felszámolása lényeges tétje volt a középkori keresztény
állam és egyház, a királyok és pápák közötti küzdelemnek, amelyben a hatalom eredendő
vagy származtatott szentségére hivatkozva igyekeztek egymás fölé kerekedni, mint azt
többek között a király „felkenése” körüli értelmezési viták és hatalmi küzdelmek (a királyokat felkenő pápa, miként az Egyetemes Egyház minden tagja is felkent volt ugyanis és
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korlátozni, a fundamentalizált politikai közösségből kirekeszteni vagy üldözni
azokat, akik nem nem tartoznak hozzá, nem ismerik el, mert – mondjuk –
egyáltalán nem hisznek Istenben, másként hisznek ugyanabban az Istenben
vagy más Istenben hisznek.458 A vallási fundamentalizmusok, mert hisz
róluk beszélünk, valójában nem a régi vallási világállapotot állítják helyre,
hanem csak az új, az univerzalisztikus ész racionális és formális szabályaira
alapozott világrendet rombolják le. Peter Berger, a kiváló szociológus egy
nemrég tartott előadásában a „mennyire lehet egy demokrácia keresztény?”
és „mennyire kellene egy demokráciának kereszténynek lennie?” kettős
kérdését téve fel magának, a lutheri álláspontot idézte fel ezzel kapcsolatban:

„én teológiai szempontból a »két királyság« (bevallottan heterodox) lutheránus felfogásából kiindulva közelítek a kérdéshez. E szerint az állam (legyen
bár demokratikus vagy sem) nem lehet keresztény, és nem is kell azzá válnia.
Luther ezt velősen úgy fogalmazta meg, hogy inkább lenne egy igazságos
török, mint egy igazságtalan keresztény alattvalója. (…) A keresztény állam
fogalma így teológiailag elfogadhatatlan oxymoron.”459
Ha az élet és halál világát végsőleg elválasztó hitbéli Igazság – a kriszisz –
nem maga jön el és van jelen (parúszia), ha a „mennyei igazságot” emberek
kezdik osztogatni, emberek fordítják emberek, halandók – halandók ellen,
akkor ez nem a két világ eggyé válását, nem a mennyország „földre szállását”, hanem csupán e világ pusztulását eredményezheti. Az ilyen emberi
– hogy ne mondjuk: teremtményi – türelmetlenség, vagyis hatalmi érdek,
hübrisz, mértéktelen becsvágy által siettetett, erőltetett „eljövetel” és látszólagos „jelenlét” inkább az Igazság távozásának és távolmaradásának felel
meg, nem más tehát – a hit legsajátabb látókörén belül maradva is – mint
démonikus üdvözülés- és Paradicsom-paródia: Civitas Dei helyett a Pokol,
Jézus helyett a Nagy Inkvizítor, Krisztus helyett az Antikrisztus, az Igazság Birodalma helyett a Hamisság és Gonoszság birodalma. A hit ugrását,
amelyet – Tertullianus után szabadon – Kant találóan nevezte az ész salto
moraléjának, nem lehet és nem szabad politikailag megvalósítani, egyénekre vagy egész társadalmakra rákényszeríteni, mert ez katasztrófához vagy
egyszerűen politikai és lelki terrorhoz vezet. Éppen az ellentétéhez annak,
ami a hitben lehetőségként adva van azok számára, akik képesek hinni vagy
– helyesebben szólva talán – nem képesek nem hinni. A hit ugrását nem lehet
az emberek ugráltatásával kikényszeríteni. Az egyház nem kiképző laktanya.

mint ilyen volt jogosult felkenni a királyt), vagy mint a szent hatalom kizárólagos pápai
forrását igazoló „két kard” elmélet mutatják. Lásd erről bővebben: Marc Bloch: Gyógyító
királyok. Osiris Kiadó, 2005. Szuromi Szabolcs Anzelm, O. Praem.: A „szent hatalom”ról és gyakorlásáról alkotott koncepció sajátosságai 1073 és 1303 között. In: Hatalom, legitimáció,
ideológia. Szerk. Gedő Éva és Horváth Emőke. L’Harmattan, Budapest, 2007. 58–67. p.;
Sashami Endre: Politikai teológia és az abszolút monarchia kora újkori elmélete. (I. m. 153–160.
p.). A szakrális hatalomról tágabb kitekintésben lásd még: Szakralizacija vlasztyi v isztorii
civilizacij. I-II. RAN, Moszkva, 2005.   
458 A modern világállapot mint a kalkulatív, a bürokratikus és a tudományos racionalitás
végső kiteljesülésének folyamata Max Weber – feltehetően Friedrich Schillertől kölcsönzött – elhíresült metaforájával „a világ varázstalanításaként” vagy „a világ varázs alóli feloldásaként” (’Entzauberung der Welt’) írható le. Szűkebben vallástörténeti értelemben
Weber az „egyházi-szakramentális üdvözülés” lehetőségét elvető reformációban látja
a világ varázs alóli feloldásának végső lépését: „Itt ér véget a világ varázs alóli feloldása, ez
a nagy vallástörténeti folyamat, amelyet az ókori zsidó próféták indítottak el a hellenisztikus tudományos gondolkodással egyesülve, s amely az üdvkeresés összes mágikus eszközét mint babonát és vétket támadta.” (Max Weber: A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme. Gondolat, 1982. 133. p. Vö. Alister E. McGrath: Kálvin. Osiris Kiadó, 1996. 234–262
p.) Természetesen a varázs kihunyását nemcsak a „bálványosságok”, vagyis a „szolgaság
földjéről” való szabadulásként ünnepelni, hanem – mint azt a romantikától kezdődően
minden modern kulturkritika mutatja – abszolút veszteségként, a világ kiüresedéseként,
elidegenedéseként, a szent távozásaként, Isten halálaként siratni is lehet. Mindenesetre
a modern művészek a világ varázs alóli mentesülését általában nem „felszabadulásként”,
hanem „megfosztásként”, „veszteségként”, „hiányként” tudatosította és élték át, egy varázs
nélküli világot egyszerűen unalmasnak vagy sivárnak találtak a maguk számára. Amit a teológus Johannes Wagner az angyalokról ír, a szent egészére vonatkozik: „A modern élet világában az angyal olyan színben tűnik föl – még akkor is, amikor létét nem vonják kétségbe –,
mint visszavonulóban lévő lény. Metaforával élve, hasonlatos valamely terület őslakójához
– például az Észak-Amerikában élő indiánhoz –, aki, miután földjeiről elűzték, minden
erejét elvesztette és rezervátumban él. Hogyne, még eleven, szóba lehet állni vele, sokat
lehet mesélni arról, mit jelentett ő egykor, de a kortársi tudat számára ő csak mese.” (Idézi
Andrei Pleşu: Az angyalok – Építőkockák a közelség elméletéhez. In: Uő: A madarak nyelve.
Jelenkor, Pécs, 2000. 165. p. )

459 Peter Berger: Két királyság – egy elv. 2000, 2008. 11. szám, 26. p. Tegyük azonban ehhez hozzá, hogy a „két királyság” elvének megfogalmazására, az állam és az egyház (sőt a
szakramentumok, ezen belül az egyházi hierarchia és a hit) szétválasztására eredetileg nem
azért került sor, hogy az egyének és a közösség életét kivonják a vallási szabályozás alól,
hanem éppen ellenkezőleg: „a refomáció voltaképpen nem azt jelentette, hogy általában
kiküszöbölték az egyháznak az élet feletti uralmát, hanem inkább az uralom eddigi formáját egy másikkal cserélték fel – írja fentebb idézett művében Max Weber. – Éspedig egy
hallatlanul kényelmes, akkortájt alig érzékelhető, sok esetben már-már formális uralmat cseréltek fel
az egész életvitelnek olyan – végtelenül terhes és ugyanakkor nagyon is komolyan vett – szabályozásával, amely az elképzelhető legmélyebben behatolt a magán- és a közélet minden szférájába… (…)
a gazdaságilag a legfejlettebb területeken fellépő reformátorok nem azt kifogásolták, hogy
az egyház, a vallás túlságosan ellenőrzi az életet, hanem azt, hogy túl kevéssé teszi ezt.”
(Max Weber: i.m. 29–30 p. – Kiemelés – Sz.Á.)
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Egy ilyen hitbéli „nagy ugrás” ezidő szerint inkább a parancsuralmi – idomítással, fenyítéssel és agymosással történő – társadalomboldogítás totalitárius
gyakorlatának felelne meg, semmint Isten Országának. Jól mondja Kafka:
„Egy hazug világból a hazugságot még ellentétével sem irthatjuk ki; csak
úgy, ha egy igaz világra váltjuk.”460
Ámde ez az igaz világ vagy hitbéli remény, vagy csak az isteni kegyelem
ítélkező végzése folytán jöhet el. Ezen a világon hazugság és igazság, igazság
és jóság, bűn és ártatlanság – emberi kritériumok szerint – szétválaszthatatlanul összekeverednek, illetve feltételezik egymást. Ezen a világon fény
nincs árnyék nélkül, jó rossz nélkül, élet halál nélkül, egészség betegség
nélkül. A földi igazságszolgáltatás azonban nem azonos az égivel. „Jézus a
búzáról és a konkolyól szóló példázatában azt mondja, hogy ebben a világban nincs értelme megpróbálni kigyomlálni a gazt a gabona közül” – véli
Notrhrop Frye.461 Márpedig a vallási hatalomként, szakrális hatalomként
fellépő politikai hatalom egyebet sem tesz, mint hogy folyvást gyomlál:
különválasztja a tiszta búzát a néven nevezett konkolytól, ami a gyakorlatban
a konkolyként azonosítottak üldözését és a hatalom által tiszta búzának
nyilvánított közösségbôl való kirekesztését jelenti. Az Ördög a habzó szájú
Angyallal veszi kezdetét – mondja valahol Dosztojevszkij. Pascal pedig ezt
írja: „L’homme n’est ni ange ni bête, et le malheur veut que qui veut faire
l’ange fait la bête.462 (’Az ember sem nem angyal, sem nem állat és szerencsétlensége abban áll, hogy aki angyal akar lenni, állattá lesz.’) Ez a kijózanító, mérsékletre intő belátás – hogy ugyanis az emberek nem angyalok –, lett

utóbb az alapja az emberi hatalom korlátozásának és ellenőrzésének minél
hatékonyabb módjait kereső demokratikus kormányzásnak: „De mi vetne
rosszabb fényt az emberi természetre, mint a kormányzat puszta léte? – kérdezi A föderalistában Madison. – Ha az emberek angyalok volnának, nem kellene
kormányozni őket. S ha az embereket angyalok kormányoznák, a kormányzatot
sem belülről, sem kívülről nem kellene ellenőrizni. Az olyan kormányzat kialakításában, amelyben emberek igazgatnak más embereket, a nagy nehézség
a következő: először képessé kell tenni a kormányzatot arra, hogy irányítsa
és ellenőrizze a kormányzottakat; másodszor rá kell kényszeríteni, hogy
ellenőrizze saját magát.”463
E világon, amelynek döntő jellegzetessége a mulandóság,464 s az ebből
következő osztottságok végtelen sora, a hatalom – bármiből ered is: tudásból, vagyonból, erőből, örökölt, szerzett, elnyert pozícióból – mindenkor
a megosztás, az elválasztás, a hierarchizálás legfőbb forrása. Olyannyira,
hogy hatalom nélkülivé válni – ahogyan az a paradicsomi módon osztatlan létet utánzó, Assisi Szent Ferenc alapította fraternitasban egyféleképpen
megvalósult – nem más, mint pozíció nélkülivé, tudatlanná és vagyontalanná válni. De ami lehetséges az egyéni belátás határai között, s talán még
az egyéni belátáson és önkéntes csatlakozáson alapuló kisközösségekben is,
az államban csak az életellenes – a szükségképpeni osztottságokból eredő
vagy osztottságokhoz vezető különbségeket elnyomó, a sokféleséget megszüntető – egység zsarnoki erőszaka révén lehetséges, pontosan úgy, ahogy
azt Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című regényében Iván beszéli el
a Nagy Inkvizítor legendájában. Ez esetben nem mennyei harmónia, hanem
földi pokol és/vagy káosz lesz az osztottságok megszüntetésének eredménye:465 az egyik rész, az egyik oldal megsemmisíti, magába olvasztja, vagyis
kizárja az egészből a másik részt, a másik oldalt – mint „rosszat”, mint az
osztott állapot, a „bűnös állapot” okát vagy okozóját –, ami természetesen

460 Franz Kafka: Az én cellám – az én váram. Európa Könyvkiadó, 1989. 35. p. (Halasi
Zoltán fordítása).
461 Northrop Frye: A Biblia igézetében. Esszé, prédikáció, interjú. Hermeneutikai Füzetek 4. Szerk. Fabinyi Tibor. Hermeneutikai Kutatóközpont, Budapest, 1995. 63. p.
Frye, a nagy kanadai irodalomtudós, Jézus példabeszédét az eszkatologikus értelemben
végső szétválasztás, vagyis az apokalipszis (a másik világ leplezetlenné válása, az igazi realitás megjelenése, e világ leplének lehullása) kritikus eseménye kapcsán idézi föl, az irodalmi képzelőerő apokaliptikus – az ember számára igazán lényegeset a lényegtelentől,
a mulandótól, az esetlegestől, a halált az élettől elválasztó – funkciójára utalva. Ebben az
értelemben a művészi forma általában véve is apokaliptikus, tehát az igazat a nem-igaztól szétválasztó funkciót tölt be, és az emberi létezés haláltalan szemléletmódját, avagy
haláltalanítását jelenti. Az esztétikai és a vallási e tekintetben kéz a kézben járnak. De Isten
őrizz, hogy kezét nyújtsa feléjük vagy csatlakozzon hozzájuk a politika!
462 Pascal: Pensées. Coll. Folio Classique, Gallimard, 2004. 370. p. (Michel Le Guern
szerkesztésében az 572. fragmentumnak felel meg.)

463 In: A föderalista. Európa Könyvkiadó, 1988. 381. p. (Balabán Péter fordítása. – Kiemelés – Sz. Á.)
464 Vö. Franz Kafka, i.m: 45. p.
465 „Amint a keserű vég érzékelhető lett a totális forradalom országaiban – írja a „két
birodalom”, az érzéki és a szellemi birodalom közötti ontológiai különbséget elvétő modern társadalmak katasztrofális tapasztalatára utalva Walter Lippmann –, láthatjuk, men�nyire reménytelen a modern ember helyzete. A szörnyű események mutatják, hogy minél keményebben igyekszik mennyországgá változtatni a világot, annál inkább pokol lesz
belőle.” (Walter Lippmann: A közjó filozófiája. I. m. 127. p.)
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csak a különbségek elmélyüléséhez, szakadáshoz, erőszakhoz, polgárháborúhoz, káoszhoz vezethet.
„Manapság minden politika – írta több mint másfél évszázaddal ezelőtt
Søren Kierkegaard. – A vallási szemlélet ettől úgy különbözik, mint ég
a földtől (toto coelo), miként a kiindulópontok és a végcélok is úgy különböznek, mint ég a földtől (toto coelo), ugyanis míg a politika a földről indul
és a földön is ragad, addig a vallás föntről eredezteti magát, hogy minden
földhözragadtat átszellemítsen, majd az égbe emeljen.”466 Miközben azonban Kierkegaard kiemeli, hogy aki a vallási eszményt, jelesül Krisztust követi, legfeljebb azt érheti el, hogy „semmivé legyen a világ szemében”, ami
pedig „a gyakorlatiatlanság tetőfoka” a politikus felől nézve, a politikai és
a vallási közötti bensőséges összefüggésre is utal, mondván, hogy „a vallási
az átszellemített képe mindannak, ami a politikusban – ha tényleg barátja
az emberségnek és szereti az embereket – akár a legszerencsésebb pillanatban felmerülhet”,467 s hogy „»gyakorlatiatlansága« ellenére a vallás a politika legszebb álmának az örökkévalóságba szellemített képe”.468 Kierkegaard
azonban nemcsak azt látja világosan, hogy „semmilyen politika nem volt
és nem is lesz képes arra, a világiasság semmilyen alakja nem volt és nem
is lesz képes arra, hogy a legvégső következményeiben átgondolja vagy
megvalósítsa az »emberszabású« emberi egyenlőség gondolatát”, hanem
– Dosztojevszkijhez nagyon hasonlóan – azt is, hogy ennek megkísérlése szükségképpen az ördögibe torkollik: „Tökéletes egyenlőséget elérni
a földhözragadt világ közegében, vagyis abban a közegben, melynek lényege
a különbözőség, vagyis az egyenlőséget világi módon, földhözragadtan, azaz
különbségtétel révén valósítani meg: ez teljesen lehetetlen, ami a kategóriákból is látszik. Ahhoz ugyanis, hogy tökéletes egyenlőséget teremtsünk,
a világiasságot maradéktalanul ki kell irtanunk, ha pedig egyszer elértük
a tökéletes egyenlőséget, vége a földhözragadtságnak; de hát akkor nem
ördöngösség-e, hogy a földhözragadtságnak egyáltalán eszébe jutott a tökéletes egyenlőség kikényszeríthetősége, mégpedig evilági kikényszeríthetősége – a földhözragadtság jegyében!”469

Ebből nem feltétlenül következik a vallás politikai természetének vagy –
mint az „új politikai teológia” hirdetője, Johann Baptist Metz fogalmaz470
– „a zsidó-keresztény vallás belső politikai dimenziójának” tagadása, hanem
csak az következik, hogy a „két ország” egyesítésének vallási módja és politikai módja radikálisan különböznek egymástól és minden összekeverésük
végzetes lehet,471 mivel az Isten országára vonatkozó üdvígéret és üdvremény
politikai megvalósítása ezen a világon nem vallási paradicsomhoz, hanem
csak újabb politikai pokolhoz vezet. A politikai teológia talán legradikálisabb,
mindazonáltal legkevésbé sem fundamentalista újrafogalmazója, az imént
idézett Metz maga is ebből indul ki: „A vallásról szóló beszéd Istenről szóló
beszédként történő felfogása: ez helytállónak tűnik, mindamellett sokkal
kevésbé magától értetődő, mint ahogy első pillantásra vélnénk. A politikáról
szóló beszéd Istenről szóló beszédként történő felfogása: ez végképp nem
tűnik helytállónak, számtalan ellenvetésbe ütközik, többnyire veszélyesnek
számít – közveszélyesnek, s már szinte mindenki idejétmúltnak tekinti.
Mert hát mi köze is van a politikának Istenhez? Mi köze is van Isten földi
álneveihez, az igazsághoz, a szeretethez? Nem úgy áll-e a helyzet, hogy a két

466 Søren Kierkegaard: Szerzői tevékenységemről. Latin Betűk, 2000, 97 p. (Hidas Zoltán
fordítása)
467 Uo.
468 Uo.
469 I.m. 98 p.

470 Johann Baptist Metz: A vallás és a politika egy átalakuló korban. In: Uő: Az új politikai
teológia alapkérdései. L’Harmattan, Budapest, 2004. 84. p.
471 Nagyszerűen értették ezt a régi rómaiak, akik úgy kapcsolták össze az állam irányítására rendelt legkiválóbbak és legtekintélyesebbek (a senatorok) személyében a világi és
a vallási feladatkört, hogy közben a két szférát – a religó-t és a res publicá-t, az istenekre vonatkozó cselekvéseket és az államügyekben való eljárást – világosan megkülönböztették
egymástól és bár e két szféra nem volt elszigetelve egymástól, összhangban kellett lenniük, politika-hatalmi síkon föl sem merülhetett – mondjuk – az Aranykor, a Saturnusi kor,
valamilyen paradicsomi állapot politikai megvalósítása (a megvalósítás megmaradt kulturális
síkon, a csaknem két hétig tartó, a világrendet feje tetejére állító saturnaliák (saturnales)
rituálisan megismételt és eljátszott „Aranykor”-játékának szintjén). Ennek az aranykori
világállapotnak a megvalósítása még az istenült, istenként vagy „Isten fiaként” tisztelt császárok idején sem merült fel, még az augustusi „aranykor”, a „pax romana” sem a hierarchiát és ellenségeskedést nem ismerő Aranykor „eszményének” megvalósítását, hanem
a római imperium aranykorát jelentette. Cicero nem az Isten királyságát helyettesítő felkent király, és nem is az intézményes papság helyére lépő karizmatikus prófétai hatalom
eszméjét fogalmazza meg, amikor Róma alapítóinak bölcsességét dicséri: „Őseink isteni
sugallatra számos bölcs intézkedést hozták, de legkitűnőbbnek az az alapelvük bizonyult,
hogy ugyanazok a személyek irányítsák a halhatatlan isteneknek járó vallási tiszteletet és
köztársaságunk állami ügyeit. Így a legtekintélyesebb és legkiválóbb polgárok az állam
ügyeinek helyes irányításával egyúttal a vallás – a vallási előírások bölcs értelmezésével
pedig az állam fennmaradását is szolgálták” (De domo sua, 1,1). In: Róma istenei. Gondolat, 1975. 141. p.
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»ország« elválasztása, Isten és a politika, az istenuralom és a politikai uralom elválasztása sajátos előfeltétele politikai kultúránknak? Isten uralmának politikai hirdetése eredményezett-e bármikor is mást, mint papok és teológusok vallási köpönyegbe
bújtatott uralmát? Isten ments! Ez nyilvánvaló!”472 Ha ez nyilvánvaló, akkor
Metz nyilván azt is elfogadja, amit a földi és égi „ország” (vagy „város”),
a látszólagos és az igazi királyság viszonyáról – alighanem Róma bukásának
hatása alatt – a De Civitate Deiben Szent Ágoston így fogalmaz meg: „Káin
az Írás szerint várost épített. Ábel azonban mint zarándok (vagy idegen,
azaz: peregrinus– Sz. Á.) nem épített. A szentek városa (vagy állama, azaz
civitasa – Sz. Á.) ugyanis odafönt van, bár itt születnek meg a polgárai, akikben addig zarándokol, míg el nem jön ennek az országnak az ideje, amikor
majd egybegyűjti mindazokat, akik saját testükben feltámadnak, és nekik
adja a megígért országot, ahol fejedelmükkel, az »örökkévalóság királyával
együtt« örökké uralkodnak majd.”473
Amikor Metz a vallás gyakorlati-politikai természetét a vallás leglénye
géből, az isteneszméből eredezteti (olyannyira, hogy megjegyzi: „ha jobban
meggondoljuk, a »politikai teológia« kifejezés voltaképpen pleonazmus”),
egyáltalán nem arra gondol, hogy a vallásnak meg kell ragadnia a politikai
hatalmat, hogy az isteneszmének állameszmévé kell válnia és hogy a földön
kell megvalósítani „Isten országát”, a politika ugyanis nem hatalmat, a politikai teológia nem az „erőszak teológiáját” jelenti az ő kifejtésében, hanem
a „messiási vallás” komolyan vételét, a vallás gyakorlati belebocsátkozását e
világ közös ügyeibe, ami szerinte nem eltávolodást, hanem közeledést jelent
Istenhez, sőt ha „a keresztény vallás megtagadja politikai természetét, akkor
nem válik istenfélőbbé, »krisztusformájúvá«, s végképp nem ragaszkodik
jobban Istenhez, hanem elfelejti Istent; és ez igaz fordítva is: ha kudarcot
vall a politika terén, az éppen azzal függ össze, hogy elfelejtette Istent”474.
De mit jelentene ez esetben a politika terén vallott kudarc? Metz példájából
kiviláglik, milyen távol áll a vallás politikai természetének ez a teológiai felfogása a vallási üdvígéret hatalmi megvalósításának rémálmától: „az, hogy
az egyházi vallás a XIX. század végén, a korai kapitalista korban kialakuló
tömegnyomorral szemben kudarcot vallott (és ez aligha tagadható), nem

arra vezethető vissza, hogy túlságosan vallásos és túl kevéssé politikai elkötelezettségű volt. Éppen ellenkezőleg: túlságosan is kevéssé tette a »dolgát«,
túlságosan is azonosult egy olyan idejétmúlt politikával, amely vakká tette a
tömegméretű nyomorral szemben, és süketté magának a vallásnak a poitikai
próféciájára.”475

472

I. m. 83. p. (Tőzsér Endre fordítása. – Kiemelés – Sz.Á.)

473 Szent Ágoston: Isten Városáról. III. kötet. Kairosz Kiadó, 2006. 267. p. (Tizenötödik
Könyv, 1. fejezet – Dr. Földváry Antal fordítása).
474 I.m. 84 p.

475 Uo. Metz legfőbb vallási-politikai ellenfele a modern világban épp ezért nem a felvilágosodás, nem a liberalizmus, nem az egyházat és az államot szétválasztó, a politikát
szekularizáló gondolkodásmód, hanem a kereszténységet mint messiási vallást meghamisító „polgári vallás”, amelyet úgy jellemez, mint „istenfelejtést”: „A polgári vallásban Isten
nem Isten, nem a Biblia messiási vallásának Istene. Ez az Isten mintegy halott a polgári
vallásban. A polgári vallásban ugyan lehetséges Istenre hivatkozni, de már nem méltó
az imádásra, mert már nem támaszt követelményeket, noha nem is nyújt vigasztalást,
mert már nem avatkozik bele a dolgok menetébe, nem dönt és nem hoz létre semmit,
hanem – mint »érték« – átível eleve rögzített polgári önazonosságunk felett. Az »értékké«
átkovácsolt Isten: ez Isten sorsa a polgári vallásban. (…)A polgári vallás magánügynek
számít, s ezért sohasem lehet szubjektumok »ügye«, sosem lehet az, ami a vallás mint
messiási vallás. A vallás éppen azért politikai természetű, mert szubjektumok ügye. (…)
A polgári vallás valóban »ópium«, természetesen nem abban az értelemben, ahogy arról
a marxista valláskritika beszél: nem a nincstelenek, a szegény ördögök vigaszára, vakkásüketté tételére és lecsillapítására szolgál, hanem a jómódúak ópiuma, azoké, akiknek
már van jövőtervük és távlatuk. A polgári vallás az adott helyzet biztosítását szolgáló ideológia egy olyan társadalomban, amely nem akar megváltozni. Segítséget, vigaszt vagy
jövőképet nem nyújt az észlelt és felismert ellentmondások közepette. És ez – úgy vélem
– annak az ára, hogy megfeledkezett Istenről. Isten ugyanis politikum, és Isten elfelejtése
szintúgy az. A polgári vallás alakjában mi, keresztények megtanultuk elviselni, sőt vallási
rangra emelni saját istenfelejtésünket.” (I. m. 85–86 p.) A „polgári vallás” teológiai kritikájához lásd még: Johann Baptist Metz: Szenvedéstörténet és megváltástörténet. L’Harmattan,
Budapest, 2005. „Teljességgel megengedhetetlen – írja például e könyv Egyház és nép.
A hit elfeledett szubjektumáról című 8. §-ában Metz –, hogy az egyik féltekén az egyház
fokozódó mértékben polgári vallássá alakuljon, a boldogok, a szenvedést nem ismerők
vagy a szenvedéssel szemben érzéketlenek vallásává, míg a világ másik felén a nyomorultak, sőt – mondjuk ki keményen és világosan – a rabszolgák vallásaként jelenik meg.
Ezzel kapcsolatban nem az a botrányos, hogy a kereszténység mintegy a nyomorultak, a
rabszolgák vallásaként jelenik meg, hanem az a tény felháborító, hogy az egyház a nyomorultakat és a nyomor szemlélőit, számtalan szenvedőt és számtalan közönyöst egyesít
magában, s hogy ezt az egészet a hívők közösségének nevezik.” (i.m. 135 p.) A fejtegetés e pontján Metz Simone Weil bizonyos – a szegénységre – vonatkozó gondolataira
utal, amiből még egyértelműbben világlik ki, milyen kevés köze van a vallás e politikai felfogásának bármiféle pártpolitikához és eldologiasult hatalomhoz, amelynek vallási
semmibevételében Weil minden kortársánál messzebbre ment. Természetesen nem nehéz
ugyanezen a ponton ráismerni Pilinszky János sajátos, ars poeticaként megfogalmazott (!)
„politikai-teológiai” krédójára, amelyet ismeretes módon éppen Simone Weil gondolatai ihlettek: „Ők, a szegények azok, akik mintegy incarnálták, valósággal a vérükben és
a húsukban, közvetlenül a tagjaikban hordozzák időtlen idők óta a világ rájuk eső, lényege szerint elviselhetetlen, fokról fokra megsemmisítő nehezét. Ettől olyan nyugodtak
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Politikai értelemben „a kettőt eggyé tenni” nem az egyik oldal kizárását jelenti, még csak nem is a kettősség megszüntetését, hanem azoknak a
módoknak, szellemi és gyakorlati közvetítéseknek a kimunkálását, amelyek
a törvény szigorú és az embertársi közösség gyöngéd szálaival összeköthetik
azt, ami külön van, nem engedik szakadékká mélyülni azokat a különbségeket és ellentéteket, amelyek szétválasztják a közösséget, békét teremtenek a
társadalomban, de legalábbis elejét veszik annak, hogy háború törjön ki a társadalom ellentétes érdekű, eltérô kulturális hátterű, vallású, más-más vagyoni helyzetű, különbözô származású részei között. Csakugyan: az osztottság,
a kettőség eggyé tétele itt, a földön egészen egyszerűen békét, békés együttélést jelent – a háborúskodás, a bellum omnium contra omnium ellentétét476.

Azt a berendezkedést, amit a muszlimok – vallási alapon – a Béke Házának
neveznek a Háború Házával szemben477. Ha ugyanis ama kettőt nem össze-

a szívükben, s érezhetik maguk körül egy isteni mindenség jelenlétét. Szemben velük
a gazdagok igyekszenek szabadulni a képtelen tehertől, a gazdátlan abszurditás gazdátlan
terhét zúdítva a világra. Ha a szegények tehervállalása az isteni megtestesülés időtlen előképe, a gazdagok a deincarnatio kezdetét jelentik. S amikor a szellem e lerakott, és szinte
láthatóvá és tapinthatóvá lett gazdátlan terhet maga se hajlandó többé magára venni már
– beérve annak puszta és kétségbesésig menő, vagy akár hasonlóképpen frivol szemléletével –, lényegében csak súlyosbítja azt, amit a gazdagok már régen megkezdtek és eleitől
elkövettek. Ezután már színre léphetnek a közönséges bűnözők – végkifejlet szereplői
–, kik az abszurditást, a botrányt most már közvetlenül követik el, direkt merényletük
pervertáltságától várva valamiféle visszafele ható meggazdagodás, hatalom és szabadság
soha nem volt beköszöntét. Az ártatlanok szenvedése ettől fogva már nem következmény
többé, hanem a könyörtelen események elengedhetetlen energia-forrása.” (Pilinszky János: Ars poetica helyett. In: Pilinszky János Összes Versei. Osiris Kiadó, 2006. 91–92 p.) Lásd
még a Vigilia 2006. 6. számának Metz-összeállítását, különös tekintettel az „Isten, a szenvedés és a politikai teológia” című konferenciabeszélgetés válogatott részleteire (402–409
p.), és Görföl Tibornak Metz gondolatvilágát bemutató „Szenvedélyes egyoldalúság”
című tanulmányára (410–417 p.).
476 Thomas Hobbes jellemzi így Leviathánjában – „mindenki mindenki ellen viselt háborúként” – azt az „áldatlan állapotot, amelybe a puszta természet helyezi az embert”,
aki – mintegy társadalom előtti – természeti állapotában – Hobbes felfogása szerint –
„magányosságban” él, „csak annyi biztonsága van, amennyit saját ereje és találékonysága
nyújt neki”, mert – úgymond – természetéből fakadóan az ember összeférhetetlen lény,
aki embertársának életére és javaira tör. Ez a nyers vagy vad természeti állapot a minden
ember háborúja minden ember ellen. Ebben az állapotban nem lehet beszélni a helyes
és helytelen, az igazságosság és igazságtalanság fogalmáról: „Ahol nincs közhatalom, ott
nincs törvény, ahol nincs törvény, ott nincs igazságtalanság. A háborúban az erőszak és
a csalárdság sarkalatos törvények. (…) Ennek az állapotnak további következménye, hogy
nincs se tulajdon, se uralom, nincs biztos enyém-tied, ehelyett minden ember csak azt
mondhatja magáénak, amit meg tud szerezni, és csak addig, amíg birtokában képes tartani.” Thomas Hobbes: Leviathán vagy az egyházi és világi állam formája és hatalma. Első kötet,
Kossuth Kiadó, 1999. 170. p. (Vámosi Pál fordítása). De mivel az ember értelmes lény,
„az értelem pedig a béke előnyös alapelveit sugallja”, úgy szabadul ki ebből a háborús álla-

potból, hogy racionálisan kalkulálva belátja ezeket az előnyöket, lemond természetes önzéséről és szabadságának egy részéről és mindenkinek az önzését törvényekkel korlátozó
közhatalmat emel az egyének fölé. Az úgynevezett társadalmi szerződésnek tehát itt már
nem isteni vagy történeti jog a forrása, hanem az emberek racionalitáson nyugvó beleegyezése egy olyan hatalom létezésébe, amelynek legitim monopóliuma van az erőszakra
és az egyének lojalitása fejében szavatolja béke- és biztonsági szerződésük szavait, amelyek önmagukban (words without swords) mit sem érnének. De nemcsak erről van szó,
hanem az igazság fogalmának alapvető megváltozásról is: Hobbesnál a a százezrek és milliók életét követelő, egész Európára iszonyú pusztulást hozó vallási alapú polgárháborúk
évszázadai után a „vallási igazságra” többé már nem alapozható a béke jogrendje. A törvényes állapot forrása nem a vallási igazság, hanem szuverén tekintély, az ilyen tekintéllyel
való fölruházottság: „Non veritas sed auctoritas facit legem.” Ez az autoritas éppúgy lehet az abszolút uralkodóé, mint a demokratikus parlamenté, melyet a többség választott.
„Döntéseik legitimitása nem e döntések helyességén múlik, hanem az eljárás törvényességén, amelynek
révén létrejöttek. A szabályos eljárással meghozott végső döntések kikezdhetetlensége nem
magától értetődő öncél. Ellenkezőleg: elemi érdek, értékítélet, nevezetesen a jogbékéhez
fűződő érdek húzódik meg mögötte, ami viszont a közösségen belüli »általános béke«
megteremtésének feltétele. Ennek alternatívája ugyanis az, hogy azok a felek, akik jogaikban
sérelmezve érzik magukat, erőszakkal veszik el maguknak azt, amit felfogásuk szerint megilleti őket,
illetve, hogy azt, ami felfogásuk szerint a közjó megkövetel, erőszakkal érvényesítik azokkal szemben,
akiknek meggyőződése ellentétes az övékkel. Az újkori állam erőszak-monopóliumának alapja
az államon belüli béke mindenek felett álló megbecsülése.” – írja Robert Spaemann azt
a korunkban újra kiéleződő dilemmát latolgatva, mire épülhet a társadalmi béke: a hitelvek, az értékek közösségére vagy a formális jog rendjére. (Robert Spaemann: Európa
– értékközösség vagy jogrend? 2000, 2002. 4. szám, 17. p. – Kiemelés – Sz.Á. ) Az erkölcsi,
kulturális – ezen belül vallási, világnézeti vagy ad absurdum ízlésbeli – „értékközösségen”
alapuló politikai állam ugyanis csak az értékszubjektivizmus, az értékszkepticizmus vagy
az övétől eltérő értéközösségek tagadása, üldözése, korlátozása, helyes útra térítése között
választhat. Spaemann erre az alapvető kérdésre alapvető választ ad: „Egy modern jogrend
értékbázisa megköveteli, hogy a polgárok jogai, a polgárok egyesülései ne attól függjenek,
hogy ezek a polgárok osztják-e az értékeknek ugyanezt az alapzatát, feltételezve persze,
hogy engedelmeskednek a törvényeknek. Még abban az esetben is, ha ez az engedelmesség nem több, mint amit egy idegen, megszálló hatalommal szemben tanúsítanak a
túlélés érdekében. (...) A jövő Európája ennélfogva jogközösség lehet, amelyben az európai hagyományhoz tartozó valamennyi ország polgára megtalálja a maga közös otthonát,
ha az lehetővé teszi és védelmezi a közös értékrenddel rendelkező közösségeket, ő maga
azonban lemond arról, hogy értékközösség legyen.” (i.m. 18 p. – Kiemelés – Sz. Á.)
477 „A mohamedánok – írja Gerhard Lohfink német teológus – a világot két részre
osztják: a nem mohamedán világ a Háború Háza – Dar al Harb. A »harb« a gonosz, istentelen háborút jelenti, amelyet a hitetlenek vívnak egymás és az iszlám ellen. A hitetlenek
világát háború és erőszak itatja át. Ezért ez a neve: a Háború Háza. A moszlimok egész
közösségében, az ummában azonban békének kell uralkodnia, azaz ott béke honol. Ezért
a Béke Háza. A dzsihád, annak az útja, hogy az iszlám, azaz a Béke Háza egyre inkább
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teszik, hanem szétválasztják; ha ama kettő egymás ellen fordul és a kettősség
nem a dialógus, az érintkezés, az együttműködés, hanem a meghasonlás, az
erőszak, a rombolás, a kizárólagosságra törekvés hordozója lesz, akkor a szóban forgó ház alapjai megroggyannak és hamarosan össze fog roskadni.
A politikai Ország egysége e világról való, tehát nem valósulhat meg
a mennyei harmónia osztatlan formáiban, amelyekről még a hívők sem
tudnak semmit, s amelyeknek – megismétlem – csupán démonikus paródiája lehet a zsarnokság osztatlan egysége. A politikai Ország egysége
nem a kettősség-sokféleség felszámolását, hanem a részek dialogikus életének kibontakozását feltételezi. A „hideg polgárháború” fokozódó zűrzavarából – a rendteremtő zsarnokság végkifejletének elkerülésével! – csakis
a kettészakadt társadalom politikai eggyé tételével – mondhatnám: politikai
önegyesítésünkkel – juthatunk ki. Amíg azonban ugyanabban a politikai
házban – a magyar államban – „barát” és „ellenség” viszonyában állunk
egymással, addig felszólításunkra nemhogy a hegy nem fog odább menni,
de még egy kisebbfajta dombocska is hasát fogja nevettében.

Amikor egy modern demokráciában puccsal, palotaforradalommal,
forradalommal, választási csalással vagy akár szabályos választásokkal diktatórikus párt kerül hatalomra, a parlamentáris rendszer „felgöngyölítése”
mindig a hatalmi ágak intézményes elválasztásának lépésről lépésre haladó
megszüntetésével veszi kezdetét, és rendszerint azzal végződik, hogy minden hatalmi ágat (olykor a képletesen „negyedik hatalmi ágnak” nevezett
sajtót is) alárendelnek a végrehajtó hatalomnak avagy a náci állam szép
szavával: gleichschaltolnak – erőszakosan egységesítenek. Korláttalan hatalom
jön így létre, amelyet nem tarthat többé kordában, nem ellensúlyoz más
hatalom. A hatalomkoncentrációt akadályozó összes demokratikus megszorítást, elválasztást, közvetítést mint a totális állam cselekvőképességét
bénító, „belső szuverenitását” korlátozó gátat, béklyót, akadályt zúzzák szét;
a sokféleséget pedig – legyen az politikai vagy kulturális természetű – mint
a rendet felbomlással fenyegető pártoskodást, viszályt és zűrvart számolják
fel és üldözik.
A sokféleséget felszámoló egység zsarnoksága nemcsak szabadságellenes,
hanem törvénytipró is. Jogállamon alapuló demokráciában a törvénynek
a szabadság rendjét kell garantálnia, hiszen szabadság nélkül az emberi létezés sokfélesége és dialogicitása sem juthatna érvényre. A régi képlet ez
esetben is érvényben marad: a zsarnokság, „ez a rettenetes és félelmetes
rossz” ez esetben „sem másból, mint éppen a törvénytelenségből alakul ki.
Némelyek (…) azon a nézeten vannak, hogy a zsarnokot más okok hívják
életre, és hogy nem az emberek az okai annak, ha elveszítik szabadságukat,
hanem az újonnan támadt zsarnok kényszeríti őket, de ezt nem helyesen
gondolják – írja egy névtelen ókori szofista szerző. – Aki ugyanis úgy véli,
hogy a király és a zsarnok nem a törvénytelenség és nem is a hatalmi túlsúly miatt
kerül hatalomra, az ostoba. (…) Amikor ez a kettő – a törvény és a jog – megszűnik jelen lenni a tömegben, akkor a gyámság és a védelem egyetlen ember feladatává
lesz. Hiszen másként hogyan szállhatna egyetlen emberre az egyeduralom,
ha nem úgy, hogy a tömegből elvész az üdvére szolgáló törvény?”479
A kettős hatalom szindrómája ténylegesen mindig kétállamúságot jelent: egyazon szuverén területi államban, ugyanabban a társadalomban két

Az egység zsarnoksága és a sokféleség zűrzavara
A kettős hatalom mindig a legnagyobb csapást jelenti az állam házára, az erőszak legitim monopóliumával rendelkező közhatalomra. A kettős hatalom
természetesen nem a hatalmi ágak elválasztását jelenti: a hatalmi ágakból
eleve több van mint kettő és egymástól való intézményes elkülönítésük
értelme nem abban rejlik, hogy az elkülönített hatalmi ágak a hatalom teljességét maguknak követelve háborút folytassanak egymás ellen, vagy hogy
egyik hatalmi ág megbénítsa a másikat, meghódítsa és maga alá vesse, hanem éppen ellenkezőleg: abban, hogy minden módon elejét vegyék az uralom önkényuralommá fajulásának, megakadályozzák a totális hatalomkoncentrációt, vagyis a hatalom hübriszének elszabadulását, amelyet – mármint
a hübriszt – Hérakleitosz szerint „erősebben kell oltani, mint a tűzvészt.”478
kiterjedjen – amíg az egész világ hívő nem lesz, azaz az iszlámhoz tartozva mindenki
békében nem él.” (Gerhard Lohfink: Emberölés Isten nevében? – Tények és gondolatok a Szent
Háború ideológiájához. Pannonhalmi Szemle, 2002. 1. szám, 25–26 p.)
478 Az idézett kiadásban a 248. sz. Hérakleitosz-töredék – „A hübriszt erősebben kell oltani,
mint a tűzvészt.” – szinte drámaian intonált intésének mélyebb értelme csak a rákövetkező
249. sz. töredékkel teljesül ki: „A népnek úgy kell harcolnia a törvényért, mint a városfalért.”
(G. S. Kirk, J. E. Raven, M. Schofield: A preszókratikus filozófusok. Atlantisz, 1998. 314. p.)

479 Az Anonymus Iamblichi néven jegyzett szöveg szerzője ehhez még hozzáfűzi: „Az
a férfiú, aki a mindenki számára közös és üdvös törvényt eltiporja, acélból kell legyen,
ha arra vállalkozik, hogy megrabolja az emberek tömegét. Egyetlen ember létére a sokaságot!” (In: A szofista filozófia. Szerk. Steiger Kornél, Atlantisz, 1993. 104. p. – Kiemelés
– Sz.Á.)
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egymással polgárháborúsan szemben álló, magának saját államot és saját
társadalmat kiépítő hatalmi elit és politikai tábor jelenik meg, amivel kezdetét veszi a lövészárkok ásása a hatalom minden színterén, majd háború indul
a fennálló alkotmányos hatalom legitim gyakorlói, az „ellenséges” állam,
„az állam földjére betolakodók”, a „hódítók” ellen, és ez a háború általában
mindaddig nem is ért véget, amíg a két állam közül az egyik – a háborút
indító vagy a megtámadott – meg nem semmisül.
A kettős hatalom, még ha a társadalomban és a hatalmi elitben – vala
milyen mélyebb okból bekövetkezett vagy sikeresen kiprovokált – szakadás
nem jutna is el a nyílt polgárháborúig, olyan törésvonalat hoz létre, amely
végigfut az egész intézményült politikai-, gazdasági-, kulturális- és a nemintézményes magán-világon, mintegy kettérepeszti, és e repedés mentén
rendezi mindazokat a szanaszét futó társadalmi erővonalat, melyek egy ös�szetett társadalomban csak elképzelhetôek. A kettős hatalom törésvonala
jóvátehetetlenül szétrepesztheti a társadalmat, az önmagától elidegenített és
egymással szembe nálló táborokba gyűjtött politikai közösség gyűlölködése
és acsarkodásba pedig könnyen tettleges erőszakba fordulhat át. De még
ha – hála a médiademokrácia tömegszenvedélyek levezetésére kiválóan alkalmas nagy csatornarendszerének – a kettős hatalom polgárháborús szindrómája megmarad is a társadalmi érzület meghasonlása, az utcai atrocitások
hőfokán, elkerülhetetlenül előáll a zűrzavar és a rendteremtő egyeduralom
vészes alternatívája. E világon azonban – és a politika a modern társadalmakban ehhez a világhoz tartozik – az az összefüggés van érvényben, amelyet a
hitetlenséggel éppenséggel nem vádolható Blaise Pascal zseniális éleslátással
évszázadokkal ezelőtt így tömörített egyetlen mondatba: „A sokféleség, ha nem
zárul össze egységgé – zűrzavar; az egység, ha nem függ a sokféleségtől – zsarnokság.”480 Hasonlóképpen a politikai szabadság alapjának a sokaságot, a sokak

jelenlétét tekinti – feltehetően Pascal idézett gondolatának ismeretében –
Hannah Arendt a politika természetéről írt, de csak nyersfogalmazványban
fennmaradt összefoglaló munkájában: „Fontos annak tudatosítása, hogy a
politikum e szabadsága teljes egészében sokak jelenlététől és egyenjogúságától függ.
Egy dolgot akkor lehet számos aspektusból megmutatni, ha sokan vannak
jelen, akiknek a dolog mindig más és más perspektívából mutatkozik meg.
Ahol eltüntetik ezeket az egyenjogú másokat és az ő partikuláris véleményüket, mint
például a türanniszban, ahol minden minden a zsarnok álláspontjának áldozata, ott
senki sem szabad, s senki sem képes belátásra, még a zsarnok sem.”481
Pascal – a katolikus egyház belső felépítésének dilemmáján túlmenően –
alighanem saját korának abszolutista államaira is gondol, amikor sokféleség

480 Pascal mondatát Halasi Zoltán fordításában idézem (Lásd Elias Canetti: Feljegyzések. Európa, 2006. 330. p.), aminek fő oka az eredetiben szereplő „multitude” szó „sokféleségként” való visszaadása. Érdemes talán a szövegrészt franciául is felidézni a létező
magyar fordítások jobb összevethetősége érdekében: „La multitude qui ne se réduit pas
à l’unité est confusion. L’unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie.” Pascal: Pensées
(Michel Le Guern szerkesztésében az 516. fragmentumnak felel meg), Coll. Folio
Classique, Gallimard, 2004. 355 p. A Pensées (Brunschvicg-kiadás szerinti) 871. számú
bejegyzésének teljes szövege Pődör László fordításában így hangzik: „Egyház, pápa.
Egység, sokaság. – Ha az Egyházat egységnek tekintjük, akkor feje, a pápa, úgyszólván
minden. Ha sokaságnak fogjuk fel, akkor a pápa csupán rész benne. Az egyházatyák hol
az egyiknek, hol a másiknak fogták fel. Ezért is szóltak különbözőféleképpen a pápáról.

(Szent Ciprián: Sacerdos Dei.) Ám amikor e két igazság valamelyikét helyesnek fogadták el, nem zárták ki egyúttal a másikat. Az olyan sokaság, amely nem áll össze egységgé, zűrzavar; az egység, ha nem függ a sokaságtól, zsarnokság. Franciaország szinte már az egyetlen
ország, ahol meg van engedve azt állítani, hogy a zsinat a pápa felett áll.” (Blaise Pascal:
Gondolatok. Gondolat Kiadó, 1978. 370 p.) A francia eredetiben szereplő multitude „sokaságként” való fordítása korrekt, de az adott értelmi összefüggésben talán érdemes
a hangsúlyt – a sokadalom, a tömeg, a sok elemből álló halmaz jelentéskörében maradva –
a sokféleségre helyezni, sőt politikai értelemben kifejezetten pluralitásként, pluralizmusként kontextualizálni a szó jelentését. A szót a 878. fragmentumban maga Pascal is ilyen
értelemben használja: „A pluralitás a legjobb út, mert látható, és mert megvan hozzá
az ereje, hogy engedelmességre bírjon; pedig a legegyszerűbbek véleményét tükrözi.”
(i.m. 373 p.) Vö. „A zsarnokság az egyetemes és a maga határain túlmenő uralom vágya.” (Pascal: i.m. 332. fragmentum, 133. p.)
481 Hannah Arendt: A sivatag és az oázisok. Gond Kiadó – Palatinus Kiadó, 2002.
119–118. p. Mesés Péter fordítása (Kiemelés – Sz. Á.) Arendt – Arisztotelész nyomán –
a politikumot a görög polisz világa felől határozza meg, a filozófiai értelemben vett bölcsességtől gondosan elhatárolt belátásában, a phronésziszben látja „a speciális politikai alkalmasság
mércéjét”, éspedig a politikus ember (a politikai lény), nem pedig a hatalom embere, az
államférfi (politikosz) belátása értelmében (ez utóbbi ugyanis ebben a világban nem is
létezett). „Egy politikai tényállás belátása nem jelent mást, mint megszerezni és megtartani
a lehető legnagyobb áttekintést mindazon lehetséges álláspontok és szempontok fölött, amelyekből az
adott tényállás szemlélhető és megítélhető.” (I. m. 119. p.) A politikum szabadsága – a görögöknél – „legmagasabb formájában egybeesik a belátással” és semmi köze a „mi akaratszabadságunkhoz, a római libertashoz, vagy a keresztény liberum arbitriumhoz; valóban olyannyira
nincs, hogy a görögöknek még szavuk sincsen rá. Az egyes ember a maga egyedüliségében
sohasem szabad; csak akkor válhat azzá, ha a polisz földjére lép, és ott tevékenykedik. (…)
Keletkezési helye (mármint a szabadságnak – Sz. Á.) sohasem az emberi bensőben (bármilyen természetű legyen is az), akaratban, gondolkodásban vagy érzésben rejlik, hanem
csakis a köztes-térben, ami egyáltalán csak ott jön létre, ahol többen jönnek össze, s csak
addig állhat fenn, amíg együtt maradnak. A szabadságnak van egy tere: s szabad volt, akit
ide beengedtek, s nem volt szabad, akit innen kizártak.” (I. m. 118., 120 p. – Kiemelés –
Sz. Á.)
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és egység, káosz és zsarnokság között a fenti összefüggést megállapítja (tegyük hozzá: az abszolutizmus „államrezónra” épülő „adminisztratív állama”
korántsem azonos a személyi zsarnoksággal, a türannisszal!). Nem sokkal
később azonban a sokféleséget kizáró egységnek még az abszolutizmusnál is
abszolutisztikusabb változatát teremti meg a régi abszolutizmust megdöntő
forradalom, méghozzá éppen az abszolút monarcha szuverenitását (lényegében egyfajta „államisteni” felségét) felváltó szintén abszolútnak nyilvánított népszuverenitásra (a nép „államisteni” felségére) hivatkozva: „Mihelyt
a törvények nem az egyetértést teszik uralkodóvá, amikor az egység, melyet
az elveknek kellene megteremteniük, felbomlik, ki a bűnös? A pártoskodók. Kik a pártoskodók? Akik tevékenységükkel tagadják a szükségszerű egységet.
A pártoskodás megosztja a népfelséget. Szentségtörő tehát és bűnöző. Le kell verni,
a pártoskodást minden áron le kell verni. De ha sokan pártoskodnak? Saint-Just
mindegyikükkel leszámolna, irgalmatlanul” – írja Albert Camus A lázadó
emberben,482 annak a villanásszerűen rövid útnak a logikáját jelezve, amelyen
az „erény vallásának” jakobinus megvalósítói – az „egység szenvedélyétől”
megszállottan – eljutnak a legkülönfélébb „egységbontások” megtorlásáig és
a legkülönfélébb „egységbontók” elleni terrorig – a „megbocsátás köztársaságának” rousseau-ista követői eljutnak a „nyaktilók köztársaságáig”.
Az archaikus cirkuszi játékokban, mint arról e könyv első fejezetében
már volt szó, a kékek és zöldek, az elitet és a népet szimbolizáló factiók kettősége, a felpántlikázott lovas szekerek keringése a célkő, a meta körül – a poláris ellentétek: Ég és Föld, Élet és Halál, Kezdet és Vég összekapcsolásával,
illetve egyesítésével – eredetileg éppen az Egész rituális megjelenítésére és
megelevenítésére szolgált. A kékek gyűlölhették a zöldeket, a zöldek pedig
a kékeket, a versenyhez azonban mindkét színre elengedhetetlen szükség
volt; egyik nem létezhetett a másik nélkül, ahogyan a polárisan ellentétes
részeket egyesítő Egész sem álhatott volna helyre a kocsiversenyek rituális szimbolikája síkján. A kékek (vagy megfordítva: a zöldek) kiiktatása
a versenyből magát a versenyt tette volna értelmetlenné. Bizáncban, ahol
a cirkuszpártokhoz kapcsolódó tömegszenvedélyek átpolitizálódtak és teljesen elszabadultak, így is történt: a versenyek értelmüket vesztették. Az
egymásnak még leheletét sem elviselő kékek és zöldek kölcsönös fenekedése és örökös háborúja egymás ellen oda vezetett, hogy a polgárháborús

zűrzavarból végül is a császári egyeduralom – a zsarnokság – emelkedhetett
ki az Egész kizárólagos képviseletében. A kékek és a zöldek nem tűntek
el azonnal, de ettől kezdve csak ceremoniális szerepet játszhattak a császári udvar palotajátékaiban és mindkét szín az Egészet reprezentáló császári
hatalom saját színévé vált.
Régi történet ez és újra meg újra megismétlődik mindenütt, ahol kialakul a kettős hatalom szindrómája, még ha ez ma már, a médiademokrácia korában – mint azt az 1989-es „bársonyos” rendszerváltások, majd
a különféle felülről indított „televíziós puccsok”, illetve a kívülről megfinanszírozott „színes forradalmak” példái mutatták, és ahogy a kettős hatalom kialakulásának magyar története is mutatja az utóbbi években – nem
vezet is szükségképpen véres polgárháborúhoz. Az Egészet reprezentáló,
a Rendet Helyreállító, a Zűrzavaros Időknek véget vető egyeduralmi párt
ritkán vállalja a kettős hatalomból fakadó valóságos polgárháború és tényleges államcsíny kockázatát. A mediatizált tömegtársadalmakban – legalábbis,
amíg fennállnak, amíg működőképesek – nagyszabású véres erőszak nélkül is
megszerezhető és megtartható a hatalom (az esetleges erőszak sem annyira
közvetlenül, hanem csak mint kép – az erőszak képe – jelenhet meg és játszhat politikai szerepet).
A kettős hatalom, a hideg polgárháború azonban a működésképtelenség szélére sodorja az egész fennálló rendszert és hanyatlásra kárhoztatja
az egész társadalmat, amire tankönyvileg tiszta például szolgálhat immár
a rendszerváltás utáni Magyarország története. A zűrzavar magából ebből a
gondosan megtervezett, hosszú évek politikai aprómunkájával felépített és
a társadalmat mind jobban magába szívó-kebelező, minden eddigi integrációt aláásó vagy felbomlasztó politikai kettős hatalomból gomolyog elő.
A kialakult polgárháborús kettősségért mindenkinek – a politikai osztály
minden részének és az állampolgári közösség minden tagjának – megvan
a maga máséval felcserélhetetlen, jóllehet korántsem azonos mértékű felelőssége, túl azon, hogy a kialakult csapdahelyzetnek megvan a maga saját
inerciája is, ami csak fokozza a tehetetlenül e csapdában vonszolódó társadalom türelmetlenségét a felkínált alternatívákkal, különösképpen pedig az
újra meg újra „a kisebbik rossz” elve alapján történő kényszerválasztással
szemben: „Mindkettőjükből elegem van! Nem érdekel, ki kezdte, nem
érdekel, mi lesz az ára, jöjjön már valaki, aki képes rendet teremteni ebben
a kuplerájban, aki képes tisztára seperni ezt az Augiász istállóját!” Márpedig
ez a „rendteremtő erős kéz” utáni már-már össztársadalmi vágy nem más,

482 Albert Camus: A lázadó ember. Bethlen Gábor Könyvkiadó, 1992. (Fázsy Anikó fordítása).
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mint a „félelmetes hatalom”, a „zsarnoki hatalom” utáni vágy, amely előbbutóbb mindig megképződik a „zavaros időkben” (függetlenül attól, ki vagy
mi a zűrzavar oka), és még jó, ha e vágykép megtestesítője nem valamilyen
jogtipró zsarnok, hanem egy felvilágosult abszolút uralkodó személyében
lép színre.
Úgy gondolom, erről szól a kékek és zöldek meséje itt és most, Magyarországon: egyfelől a látványosság-államról, a politikai pártok cirkuszpártokká válásáról, az atomizált fogyasztói társadalom tribalizálódásáról, a nézői
(avagy rész-nem-vételi) demokráciáról, ugyanúgy mint mindenütt másutt
a modernitásból posztmodernitásba csúszott fejlett világban; és másfelől
a kettős hatalomról, a polgárháborús szembenállásról, a kék és zöld hadiszekerek permanens háborújáról szól, ami a zűrzavar atmoszféráját létrehozza
és amely – ne áltassuk magunkat! – kellemes (nézőit legfeljebb érzelmileg
felzaklató) látványpolitikából, cirkuszból, médiaspektákulumból – a külső
politikai, gazdasági, katonai garanciák megszűnte esetén – egy pillanat alatt
véres, fegyveres polgárháborúba fordulhat át. A határ egyelőre nem átléphető,
de átléphetősége mindinkább elképzelhetővé válik, és az ilyen-olyan tettre kész
erők, különféle paramilitáris alakulatok formájában – legalábbis a politikai
határ egyik oldalán – mindinkább gyülekeznek és mind több bátorítást kapnak
a társadalomtól a „rendteremtőnek” képzelt megfélemlítő akciókra és a nyílt
erőszak bevetésére is. Természetesen ez is a zűrzavar egyik eleme, amelyet
csak fokoz a liberális jogállam és a végrehajtó hatalmat liberálisan gyakorló kormányzat vélt és valóságos tehetetlensége, vélt és valóságos gyámoltalansága,
visszariadása a paramilitáris szervezetek betiltásától, és persze a szóban forgó
szervezetek által közvetve és közvetlenül megtorlással fenyegett, magukra
hagyott bírók megrettenése, a bírói testület megosztottsága is.
Félő, hogy a kiutat a kettős hatalom e káoszából, a hideg polgárháborúból ezúttal sem a sokféleséget megőrző szabadság rendje, hanem ennek ellenkezője: a sokféleséget felszámoló egyeduralom zsarnoki rendje
jelenti majd. A modern demokráciák története azt mutatja, hogy az efféle
autoritárius és etatista fordulatoknak mindenkor a zűrzavar vetette meg
politikai melegágyát. Most pedig a belső zűrzavarhoz még a külső zűrzavar – a globális világgazdasági válság – is hozzáadódik, szinte mindenütt az
állam intervencionista gazdasági szerepének fokozódásával és a világraszóló
pénzügyi káoszba torkolló „neoliberális modell” temetésével. Jelenleg tehát a Magyarországon régóta körvonalazódó illiberális fordulat, ami a hideg
polgárháborút elindító politikai ellenelit számára a hatalomban való korsza-

kos berendezkedéssel egyenlő, nemcsak a „rendet”, „erős államot”, „stabil
uralmat” áhító társadalom többségének támogatását bírja („csináljon már
végre rendet valaki!”), hanem az Európai Unióban és azon túl is úgy jelenhet
meg, mint az új gazdasági korszak elengedhetetlen előfeltétele, az állam –
mint politikai „Első Mozgató” – gazdasági szerepének visszaerősítésével
és fokozásával, amely felé hiszen – így vagy úgy – jelenleg az egész fejlett
világ halad. Egy ideig biztosan homályban marad, mekkora és milyen természetű különbségek vannak az egyes „új etatizmusok” között, hogy vajon
az illiberális fordulat az egyes államok hatalmi-politikai rendszerében – a
demokráciában – is végbemegy-e, avagy a gazdaságpolitikára szorítkozik és
még ez utóbbi esetben is, milyen mértékű és mi a tényleges tartalma?

Barát és ellenség: az erőszak teológiája
A kettősség – láttuk – csak akkor vezet meghasonláshoz, ellenségeskedéshez, gyűlölködéséhez, háborúskodáshoz, ha nem kétszólamúságot, nem
a másik létezését elismerő, nem egymás szólamának meghallgatására kész
felek szembenállását, vitáját és küzdelmét jelenti, hanem két önmagába
zárt szólamot, két külön bejáratú egyszólamúságot, minden érintkezés
reflexszerű elutasításával, minden lehetséges és szükséges közösség, párbeszéd tagadásával és tiltásával, vagyis általános ellenségességet jelent, ami
végül is a két szólam között egyetlen érintkezési módot enged meg csupán:
a háborús erőszakét (ideértve a háborús erőszakot igazoló gyűlöletretorikát
is). Az ilyen kettősség nem a politikai közösség – az Egész – belülről fakadó
szétválása szemben álló, de egyformán létjogosult oldalakra, ellentétes, de
egymást elismerő, egymásra odafigyelő, dialogikusan összefonódó szólamokra, hanem a politikai közösség halála; nem a sokféleségében megformált politikai közösség szabadságának és belső békéjének záloga, hanem
„barát” és „ellenség” háborús kettőssége, és a meghasonlott vagy megosztott
közösség önmaga ellen vívott folyamatos megsemmisítő háborúja.
A dialógus – mint az ember és ember közötti szembenállás – alapformája: az „én” és a „másik” szembenállása. Magában foglalja az ellenkezést, versengést, összecsapást, vetélkedést, ennek teljes érzelmi skálájával. A politikai
közösséget hasonlóképpen a „mi” és az „ők” szembenállása konstituálja.
Csakhogy éppen az a kérdés: mit jelent ez a szembenállás? Háborút jelent-e,
méghozzá minden megkötés, minden szabály nélkül folytatott háborút (hiszen az „igaz ügy” győzelméért, a megsemmisülésünkre törő ellenséggel
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szemben minden megengedhető)? Vagy szabályszerű agont, tehát versengést, amelynek szabályait a versenyzők kötelezőnek ismerik el magukra
nézve, amikor a politikai versenybe beszállnak?
Jan Assmann, német egyiptológus magyarul nemrég megjelent Uralom
és üdvösség című eszmefuttatásában a politikai teológia – vagyis a politikai
közösség és a vallási rend közötti összefüggések – kérdéskörét taglalva utal
Carl Schmitt híres-hírhedt leszűkítő politikafogalmára, amely a „barátellenség” megkülönböztetésen alapul és lényegében az „erőszak politikai
teológiájára” szűkíti le a politikát. Assmann felfedi, hová vezet a politika
fogalmának ez a leszűkítése. Carl Schmitt abból indul ki, hogy „minden
hatalom Istentől való”, ergo: aki a hatalmat „önmagában rossznak” tartja,
az Isten létezését is tagadja. Spirituális és világi hatalom, üdvösség és uralom, vallás és politika egyetlen egység; az egyház és az állam közötti újkori
hatalommegosztás tehát illegitim tévút. Assmann ezzel szemben a politikai
teológia olyan fogalmát akarja kibontani, amely „átfogja: uralom és üdvösség szükségszerű egységének tézisét éppúgy, mint elengedhetetlen szétválasztásukét”483 A „minden hatalom Istentől van” tétele nem feledtetheti el
a másik tételt: „Az én országom nem ebből a világból való”. Így vagy úgy,
„az uralom és az üdvösség közti határok megvonása éppúgy a politikai teológiára tartozik, mint a határok programszerű felszámolása.”.484 Mármost
„az erőszak politikai teológiája egy egészen egyszerű képletbe foglalható:
lényege a barát és ellenség megkülönböztetésének a teologizálása. Akkor van
szó az erőszak politikai teológiájáról, ha ezt az önmagában tisztán politikai
megkülönböztetést valaki teológiailag értelmezi, és így a politikai ellenséget
Isten ellenségévé nyilvánítja.”485 „Az »igazi« politika e megkülönböztetés
megtételét és az ellenséggel szembeni erőszakra való elszántságot jelenti.
Csakhogy ez a megkülönböztetés nem a politikumnak, hanem a politikai erőszaknak
a szféráját alapozza meg. Schmitt egyszerűen azonosnak tekintette a politikát és az
erőszakot. Számára az erőszakmentes akciók, a semlegesség, a cselekvés közös – és
nem konfrontatív – tereinek megteremtése annak a politikaellenességnek a megjelenési
formái voltak, amely nem akar tudomást venni »a világ menthetetlenségéről« és ezzel az ellenség kezére dolgozik. Schmitt ezután az erőszak politiká-

ját az erőszak politikai teológiájává fokozta, Isten ellenségévé nyilvánítva az
ellenséget. Az Isten ellenségei »e világ aktivistái«, akik a világ szekularizálását
és politikátlanítását, ezáltal pedig Isten halálát készítik elő.”486
Assmann a politikát és az erőszakot azonosító politikafogalommal szemben egy másikat körvonalaz, amelybe beleférnek az erőszakmentes akciók,
belefér a semlegesség, és a cselekvés közös – és nem konfrontatív – tereinek
megteremtése is: „Politikailag gondolkodni és cselekedni többek közt azt is
jelenti, hogy egy politikai kötelék tagjaként fogjuk fel magunkat, és erre az
egészre figyelve, ennek az egésznek a részeként lépünk fel, ezt az egészet
felelősen képviselve, reprezentálva érvelünk, szemben a tisztán magánjellegű, kizárólag saját érdekek iránt elkötelezett, minden magasabb rendű
hovatartozástól, elkötelezettségtől és érdektől eltekintő létezéssel. Ekkor
nem barát és ellenség, hanem privát és nyilvános, saját és közös ügy megkülönböztetése lesz a döntő. A közös ügy nem a közös ellenségtől, hanem
a magánérdekektől való elhatárolódásban nyer meghatározást.”487
Ha a küzdelem barát és ellenség között folyik, akkor ott nem lehetséges kontaktus a másikkal, hacsak nem a hadviselésből ismert kontaktus:
hadüzenet, ultimátum, fogságba ejtés, ostromállapot, megszállás, lerohanás, fegyveres összecsapás, végül pedig fegyverszünet, megadás, feltétel
nélküli kapituláció. Nem lehetséges azonban összefogás, együttműködés,
megegyezés, távoli vagy pillanatnyi célok deklarált közössége: az ellenség
nem szolgálhatja – még rosszul sem – annak a közösségnek az érdekeit,
amelyet „mi” szolgálunk, akik magunk vagyunk e közösség. Az egész közösség kisajátító megszállása a politikai tagoltságban keletkezett valamelyik
rész (párt) által, elejét veszi mindenféle dialógusnak, mindenféle politikai
életnek, mert kizárja az érintkezést azzal, akit nem tekint már az egész legitim részének, avagy – ami majdnem ugyanaz – e társadalomrész legitim
képviselőjének (mert hisz a szóban forgó társadalomrész csak annyiban
létezik, amennyiben politikailag képviselik: ráébresztik önállóságára, sajátos
érdekeire, értékrendjére stb.).
Az egésznek mint egésznek, a politikai közösség egységének egyetlen rész,
egyetlen párt sem lehet letéteményese – ez az egység csak végsőleg, maguknak a részeknek az eleven, lezárhatatlan dialogikus mozgásában valósulhat
meg, egyébként pedig csak az állampolgárok egységes és szuverén politi-

483 Jan Assmann: Uralom és üdvösség. Atlantisz Könyvkiadó, 2008. 30. p. (Hidas Zoltán
fordítása).
484 Uo.
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kai közösségének szimbolikus reprezentációjában – alkotmányban, állami
intézményekben, ikonográfiában, retorikai alkazatokban – ölthet pozitív
alakot és jelölheti ki egyszersmind a sokféleség – a két vagy több szólam –
dialogikus küzdelmének legáltalánosabb kereteit és aktuális szabályait.
Talán nem egészen véletlen, hogy az utóbbi évtizedben a magyar politikai gyakorlatban – a parlamentáris demokrácia és a jogállam mindinkább
a „weimari demokráciát” idéző díszletei között – egyre tisztábban érvényesül
– a „weimari demokráciát” egyébként az általa felvázolt politikai-teológiai
alapról mélyen megvető, sőt gyűlölő – Carl Schmitt leszűkítő politikafogalma: nem az egész politikai közösség részeként, e közösség képviseletében
fellépő pártok versengése folyik a közös ügyek, az igazságosság és a jog
érvényre juttatása érdekében, hanem „barát” és „ellenség” háborúja zajlik
(teologizált változatában: Jó és Gonosz, Isten és Sátán mindent eldöntő
csatája), amely elvileg csak az „ellenség” (a Gonosz) megsemmisítésével
érhet véget. Ha a politikai küzdelem „barát” és „ellenség” között folyik,
akkor csak háborús módon, a háborús erőszak pusztító logikáját követve
– kerül, amibe kerül! – lehet kontaktusba lépni a másikkal. „Barát” és „ellenség” között nem lehetséges összefogás, együttműködés, közös fellépés,
kompromisszum, távoli és közeli, kicsi és nagy célok semmiféle egyeztetése
vagy közelítése. Hogyan is lehetnének azonos céljaink az elpusztításunkra,
leigázásunkra törő „ellenség” céljaival? Ki merészeli ezt állítani? Ki az a sötétben bujkáló? A történet innentől kezdve túlságosan is jól ismert ahhoz,
hogy érdemes lenne folytatni.
A politikai eggyé tétel nem jelentheti a kettő (azaz: a sok) felszámolását, eltörlését és nem jelenthet erőszakot sem. Az erőszakos eggyé-tétel
kényszerformáiban ugyanis meghal a politikai közösség szelleme, illetve
az élet zsarnoki módon integrálhatatlan sokfélesége más kifejeződési utakat-módokat fog keresni és találni magának – megkerüli a kényszerformákat vagy feszegeti a rendszert –, mindenesetre ez csak még inkább kiélezi
a kettősségeket, áthidalhatatlan szakadékká fokozza a különbségeket, kibékíthetetlenné teszi a társadalmat feszítő ellentéteket. Az erőszak csakugyan
kettészakítja a társadalmat, még akkor is, ha az erőszak nem közvetlenül fizikai
erőszak, a zsarnokság pedig a politikai eszközök használati módjában nyilvánul
csupán meg, és nem szerveződik rendszerré (igaz, a politikai eszközök zsarnoki használati módjában állandóan benne rejlik a zsarnoki rendszerré válás
fenyegetése és kísértése is, amelyet, hisz a veszély félelmet kelt, ki is aknáz
a hatalmat zsarnoki üzemmódban működtető politika).

A politikai eggyé tétel erőszakos módja tönkreteszi az egészet, de tönkreteszi egyiket is, másikat is: azt is, aki a másikat – az egység érdekében – kiiktató erőszakot gyakorolja, és azt is, akivel szemben gyakorolja. Így nem
a sokféleségben megvalósuló, eleven egységhez vezet az eggyététel, hanem
az eleven politikai egység széteséséhez, akut válsághoz, dezintegrálódáshoz,
káoszhoz, polgárháborús feszültséghez. A politikai közösség végső egysége
szétpereg, a halott politikai test oszlásnak indul, a zsarnoki Egy rothadásának
bűze az egekig ér és kezdődik minden elölről, csak még mélyebbről, még
nagyobb erőfeszítést követelve a meghasonlott, bénult társadalom szemben
álló – az egységet a másik oldal politikai megsemmisülésétől vagy eltűnésétől remélő – erőitől, hiszen nem lehetnek úrrá a zűrzavaron, ha nem
képesek önmagukon úrrá lenni, ami ez esetben elsődlegesen önkorlátozást
és belátást, a másik oldal létezésének elismerését, sőt igenlését jelenti, az egység
plurális felfogását, amely e világon az egyetlen lehetséges formája az eleven
egységnek.
Milyen eggyé-tétel lehetséges akkor a politikában egyáltalán? Lehet-e
a politikai-hatalmi eggyé-tétel (a politikai közösség kettőből eggyé tétele) más, mint a különbségek elpusztítása, következésképpen folytonos
megosztás és megoszlás? Van-e más mód is, mint az erőszakos mód? Ezt
a módot nevezhetjük a szabadság, a türelem, a szeretet vagy a demokrácia
módjának, nem az elnevezés a lényeg, hanem a társadalmi, kulturális,
politikai stb. különbségek olyan elgondolása, amely a különbséget nem
negatívan, a politikai vagy kulturális egység (önazonosság) akadályaként
érti és kezeli félre, hiszen ebből az következik, hogy – mint kitűnő okfejtésében John Sallis írja – „a különbség elválasztja az egységet önmagától,
ezért csökkenteni kell, vagy legalábbis el kell szigetelni és körül kell zárni (vagy asszimilálni, vagy gettósítani)”.488 E logika szerint egység azért
nem „bír” lenni, mert különbség van. Ha nem lenne különbség, akkor
egyenetlenség, viszály, osztottság sem lenne. Ha nem lenne sokféleség,
akkor egység lenne. És ha egység lenne, akkor erősek lennénk. Azért
vagyunk gyengék, mert különbségek választanak el minket egymástól,
mert sokfélék vagyunk. Legyünk tehát egyfélék, egyöntetűek, egyívásúak
és megszűnik az egységet akadályozó minden különbség. Ámde hogyan
lehetnénk azok? Hogyan válhatnánk egységessé? Hogyan számolhatnánk
fel a különbözőségeket?
488
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Első lépésként talán öltsünk uniformist, meneteljünk alakzatban, beszéljünk kórusban. Aki nem lép egyszerre, aki nem akarja, hogy újra erősek, egységesek legyünk, aki a ragály – a különbség bacilusának – hordozója
(bacilusgazda!), azt a fertőzés veszélyét elkerülendő, izolálni kell. Ha a különbséget negatívan fogják fel, mint zavaró mozzanatot, mint az erőt adó
egység felbomlasztóját, a rend felforgatóját, akkor az áskálódó, destruktív
különbséget üldözni kell, és ki kell rekeszteni a világból. A különbség ebben a felfogásban valósággal démonizálódik. Az elérendő és elérhető jó
világ az lenne, ahol nem lenne közöttünk semmi különbség. Ahol Egy
lennénk, nem kettő. A különbség azonban belerondít az egységbe. Így lesz
a különbség az egységesülés legfőbb akadálya. Eltörlése pedig a boldog állapot előfeltétele, a legfőbb jótétemény. Mármint politikai és/vagy vallási
jótétemény.
De hogyan lehet a különbséget/különbségeket eltörölni? És egyáltalán:
miben és miért különböznek az egyének és társadalmi csoportok egymástól? Sokféle különbség van, az emberek sokféleképpen térhetnek el egymástól. Leggyakrabban érdek-, vagyoni, vallási, kulturális, származási, alkati,
életmódbeli különbségekről szokás beszélni. A fogalmi megkülönböztetések végtelen sorával jutunk el valamilyen empirikus létező elgondolásához.
A létezés mindenekelőtt különbözés. Különbözöm, tehát vagyok – mondhatnánk Descartes-ot parafrazeálva. Ne firtassuk most, hogy e különbségek
mint elgondolt megkülönböztetések a fejekben – vagyis a világot alkotó nyelvben – vannak-e, avagy magában a létezésben, mert nyelvnek és létezésnek
ezt a szétválasztását is csak a nyelv hozhatja létre; ahogyan a különbségek és megkülönböztetések eltörlésének vágya avagy akarata minduntalan
a nyelv eltörlésénél lyukad ki, akár vallásilag mint a tökéletes (abszolút) nyelv
megalkotását („nyelvcsoda”, „angyalok nyelve”) értelmezik a nyelv eltörlését, vagyis mint üdvözült állapotot, mint az eredeti teljesség helyreállítását; akár
pedig politikailag valósítják meg a totalitárius állam mesterséges nyelvében,
amely – intenciója szerint – ugyancsak az eredeti állapot, a teljes azonosság
helyreállítására vagy valamilyen új állapot elérésére irányul (más kérdés,
hogy ez az intenció a nyelvnek nyelv által történő megszüntetésében rejlő önellentmondás folytán sohasem teljesülhet, ami megmarad belőle, az
a rombolás és a nyers vagy kifinomult erőszak).
A nyelven kívül elgondolhatatlan „e világban való létezés” csupa különbség, csupa „bináris oppozíció”, csupa kettősség. A nyelven kívül ugyancsak
elgondolhatatlan transzcendens másik világ viszont tökéletes egység, osztat-

lan egész-lét. Így van elgondolva ebben a szembeállításban. Ott majd együtt
leszünk. Ott majd nem lészen idő. Nem lészen férfi és nő, gazdag és szegény,
férj és feleség. Semmiféle osztottság nem lészen ott, ahol helyreáll az eredeti
Egész. Ebben az osztottságokat eltörlő, az ellentmondásos és gondterhes
világból kimenekítő konstrukcióban azonban csak hinni lehet. Szolgálhat
esetleg még szellemi és erkölcsi zsinórmértékül is e világ embere számára,
de Isten őrizz, hogy bárki is kísérletet tegyen politikai megvalósítására!
Ám akár hisz valaki abban, hogy eljön az Új Ég és Új Föld, akár nem
hisz, nem kerülheti ki a kérdést, hogy addig is mi legyen Itt, az eredendő
bűn (az emberré válás) mindenen végigrohanó törése által szétrepesztett
világban, az osztottságok, a poláris ellentétek világában? Alapvetően két
megoldás kínálkozik a különbözők kiiktatására: az egyik eltűnésük/eltüntetésük az asszimiláció révén, a másik: gettósításuk körülzárásuk révén. Ezzel
szemben – ismét John Sallist idézve – „olyan logikára van szükség, amely képes
arra, hogy a különbséget a politikai és kulturális identitáshoz tartozóként gondolja
el: az egységet önmagától elválasztó különbség lenne a lehetőségfeltétele
annak, hogy az egység önmagával való azonosságát, önazonosságát igazolni
lehessen, mint az önmagától való elválasztottság legyőzését.”489

Egyiptomi álom
A kérdés tehát nem az: hány Magyarország létezik ez idő szerint – bizonyára
nem kettő és nem három, hanem sok, nagyon sok –, a kérdés az: összetehetők-e ezek a Magyarországok – és nemcsak az érzület, a vágyak, a remények
szintjén, hanem a társadalmi gyakorlatban is – eggyé, méghozzá nem a sokféleséget kizáró zsarnokság rendje, hanem a szabadság rendje szerint?
Ha a „kettősség” szakadást és tömbösödést, egymással háborúsan szemben álló Magyarországokat, nem pedig saját Magyarországok egymásra nyitott, egymással eleven dialógusban álló sokféleségét jelenti, akkor a ket
tőből sohasem lesz egy, akkor a sokféleséget nem az eleven egész létezési
módjaként tapasztalja meg és értelmezi a társadalom, hanem hibaként,
ellenszegülésként, zűrzavarként és békétlenségként, amelynek véget kell
vetni és amelynek – épp ezért! – csak az egyesítés zsarnoki – a sokféleséget
kizáró – módja képes véget vetni. „Egy modern tömegdemokrácia csak akkor
lehet igazán szilárd, ha a politikai színképnek mind a jobb oldala, mind a bal oldala
489
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elfogadja a másikat tartósan létező politikai tényezőnek. Ha két Magyarország próbálja egyszer s mindenkorra megtörni egymást, akkor nincs működőképes parlamenti
váltógazdaság.”490 Tölgyessy Péter mondta e fontos szavakat 1996-ban, egy
olyan időszakban, amely a mából visszatekintve már-már a rendszerváltás
„békebeli békéjének” tűnik, de amelyben a később előbukkanó és meghatározóvá váló mély politikai-kulturális törésvonal jól érzékelhetően jelen
volt már, csak még nem lehetett tudni, hogy éppen az a párt fogja egész
politikai stratégiáját erre a törésvonalra építeni, amelybe az idézett – és mára
beteljesült próféciának ható – mondat szerzője éppen átigazolt.
A szabadság vagy rend – „liberális káosz” vagy „etatista zsarnokság” –
rossz alternatívája előtt tipródó új demokráciáknak a kettő eggyé tételét illetően érdemes egyet s mást eltanulniuk a gyakran és tévesen egyszerűen
despotiának tekintett ókori Egyiptomtól: „A régi Egyiptom politikai szimbolikája, azok a formák, amelyekben az egyiptomiak a saját államukat elgondolták, a kettéosztás és az egyesítés, a kettősség és az egység motívumai körül
forognak – írja korábban már idézett művében Jan Assmann. – Egyiptom
elnevezése: »a két ország« vagy »a két part«. Ez egyfelől az észak–déli, másfelől
a kelet–nyugati felosztást jelenti. A »két ország«, Felső- és Alsó-Egyiptom,
egyiptomi nyelven Sema és Mehu, vagyis két teljesen különböző szó.
Az egyiptomi király két titulust visel: Felső-Egyiptom királyaként njswt,
Alsó-Egyiptom királyaként bjt. Két koronája a két országrész fölötti uralmát
szimbolizálja (…) Az »egyesítés« címszó ragadja meg legpontosabban e markánsan
dualisztikus szimbolika értelmét. Nem a kettősség, a határ és a megkülönböztetés statikus motívuma, hanem a szétválasztás és az egyesítés dinamikus motívuma a döntő. Az
a központi politikai szimbólum, amelyet előszeretettel ábrázolnak például
királyi trónszékeken, egy egyesülési jelenet: Hórusz és Széth Felső- és AlsóEgyiptom címernövényeit fonják és csomózzák egy hosszúkás alakzat köré,
amely pedig nem más, mint a zm3, »egyesít« jelentésű hieroglifa.”491
Az egyesítés nem úgy szünteti meg a kettősséget, hogy felszámolja egyik
– „rossznak” tekintett – oldalát, hanem úgy, hogy összekapcsolja a két egyformán létjogosult, egymásra szoruló, egymást feltételező oldalt és éppen ez
az összekapcsolás igazolja az uralom szükségességét, ebben áll az uralkodó
politikai teljesítménye. Innen nézve – bármennyire történelmietlennek,
légből kapottnak, önkényesnek tetszik is egy ilyen nézőpont felvétele –

csakugyan az a kérdés, lesz-e olyan társadalmi erő, létrejönne az az állampolgári összefogás Magyarországon, amely a „két országot”, a „két partot”
(de nem a két pártot!) egyesíti, anélkül, hogy bármelyiket felszámolná, és
megszabadítja végre az országot huszadik századi kényszersorsától, amely
örvényszerűen ragadja mind mélyebbre és mélyebbre az önfelszámolásban.
A sokat emlegetett törésvonal pedig megértett idegenségek és méltányolt
másságok kulturális különbségeivé szelídül, ízlésbeli, gondolkodásmódbeli,
életmódbeli sokféleséggé szublimálódik. Lesz-e ilyen erő, mert ha nem lesz,
folytatódik a széthullás és az észvesztő száguldás lefelé a szakadékba. Lesz-e
Magyarország? Mert ami van, széthull darabokra.

490

Tölgyessy Péter: i.m. 233. p.

491 I. m. 128. p. (Kiemelés – Sz. Á.)

718

Névmutató

Névmutató

719

Névmutató
A
Acton Lord 558
Aczél György 338, 354, 355
Adorno, Theodor Wiesengrund 121, 197, 322, 498
Ady Endre 26-27, 28- 29, 30, 367-368
Agrippa, Menenius 440, 445–446
Aiszkhülosz 434
Alexiosz 90
Al-Kadhafi, Moammar 570
Anasztasziosz 92, 100, 101, 104
Anderson, Benedict 139
Andorka Rudolf 257, 271, 274
Andrássy Gyula (idősebb) 382
Andrew C. János 370
Andropov, Jurij 334
Angelusz Róbert 271, 274
Antall József   349, 350, 351, 355, 357–359, 542, 547, 682
Anzieu, Didier 172
Appianosz (Appianus) 100
Apreszjan, Ruben 221
Arany János 560
Aranyszájú Szent János 59, 84, 95, 493
Arendt, Hannah 141, 427, 434–435, 447, 471–472, 705
Arisztophanész 560
Arisztotelész 16, 122, 434, 585, 663, 680, 681, 705
Asbóth János 623–624
Assisi Szent Ferenc 695
Assmann, Jan 60, 62, 137, 173–174, 327, 422–424, 594, 691, 710–711, 716,
738, 744
Auguet, Roland 71, 74, 82
Ágoston, Szent (Agustinus Aurelius) 19, 60-61, 88, 95, 426, 698
Augustus, Caesar Caius Octavianus 81–82, 86–87, 90–91, 101, 87,
90–91, 697

720

Névmutató

Aurelius, Marcus 11, 74
Averincev, Szergej 65, 87, 89
Avtorhanov, Abdurahman 298
B
Babarczy Eszter 342
Babits Mihály 314–315, 353, 372
Bachofen, Johann Jakob 66-68
Bacon, Francis 307
Bacsó Péter 69
Badiou, Alain 479
Bahtyin, Mihail 22, 65, 268, 683–686
Bajcsy-Zsilinszky Endre 354
Balassa Péter 313–315
Balbus, Bruttius 72
Barabás András 31
Bárándy Péter 304, 347
Barth, Karl 676, 684
Barthes, Roland 114
Baudelaire, Charles 226
Bauman, Zygmunt 19, 426
Bausinger, Hermann 140
Beck, Ulrich 257, 274
Prokopiosz 11, 102
Belting, Hans 77, 95
Bence György 313
Benjamin, Walter 199, 218
Berger, L. Peter 270, 274, 401, 628,
Berger, Peter 692–693
Bergman, Ingmar 202
Bergyajev, Nyikolaj 126, 614
Berlusconi, Silvio 242, 244, 557
Bernát Alexander 59
Bibó István 24, 49, 112, 201-202, 208, 212, 214–215, 217, 221, 225, 230,
245–247, 252, 264–265, 285, 311, 319, 349, 353, 367, 489–492, 496,
501, 504, 506–507
Biczó Gábor 19, 137, 426

Névmutató

Bicskov, Viktor 65, 75
Bihari Péter 275, 369
Bill, Martin 294
Bíró Zoltán 31, 349
Blaise, Pascal 16–17, 106, 120, 134, 704–705
Bloch, Marc 93, 692
Bocsarov, Szergej 268, 685
Boehm, Gottfried 159
Bojtár Endre 31
Bokros Lajos 495
Boross Péter 543
Bosman, William 524
Bourdieu, Pierre 149, 275, 292–295, 300
Bozóki András 297–298, 322, 359
Brecht, Bertholt 130
Bréhier, Louis 86, 93, 96, 98, 110
Broch, Hermann 197, 208-211
Brown, Peter 60, 62, 94, 425–426, 479
Brunner, Otto 663, 681
Buharin, Nyikolaj 199, 605
Bulgakov, Mihail 126, 685
Bultman, Rudolph 474
Bunyin, Ivan 454
C
Cabanes, August 112
Caesar, Octavianus Julius 87, 90
Caligula 72, 77, 80-83, 90, 92, 97
Cameron, Alan 71
Camus, Albert 198-199, 206, 431–432, 706
Canetti, Elias 30, 120, 197, 209, 420, 704
Cassiodorus, Magnus Aurelius Flavius 66, 74
Castells, Manuel 274
Cerny, Vaclav 435
Chadwick, Owen 427
Chaplin, Charlie 199
Chavez, Hugo 545

721

722

Chouraqui, André 476
Chronicus 71, 73
Cicero, Quintus Tullius 72, 100, 697
Cioran, Emile 431-432
Classen, Peter 92-93
Claudius, Drusus Nero Germanicus 72, 74, 80–82, 91–92, 97
Clausewitz Károly 220–222
Coleman, James S. 300
Commodus 72, 81
Concha Győző 383, 388
Condurachi Emil 97
Conrad, Joseph 435
Constantinus 85, 427
Conze, Werner 663, 681,
Cook, James 610
Coppieters, Bruno 221
Czeglédi András 19, 31
Cs. Szabó László 353
Csaadájev, Pjotr Jakovlevics 613
Csabai Márta 132, 173, 197
Csányi Vilmos 31
Csécsy Imre 274, 333–334
Csengey Dénes 314
Csepeli György 322
Csiky János 392
Csizmadia Ervin 321
Csoóri Sándor 349
Csubarov Igor 525
Csurka István 349–350, 411
D
Dante, Alighieri 676
Darvay Sándor 51
Dávid Ibolya 304, 347, 543
De Gaulle, Charles 548
Deák Ferenc 382
Debord, Guy 116, 200

Névmutató

Névmutató

Deleuze, Gilles 18–19
Derrida, Jacques 19, 27, 137, 426, 476
Descartes 598, 714
Dessewffy Tibor 342
Diamond, Larry 149
Diderot, Denis 124–125
Dieckmann, Herbert 125
Ðilas, Milovan 298
Dionüsziosz 444
Domitianus 72, 97
Domonkos János 333
Dorogi Zsolt 571
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics 23, 125-126, 207, 431, 613, 684,
694–696
Durkheim, Émile 30
Dutschke, Rudi 310
Dzsingisz kán 199, 605
E
Eckhart, Meister 425, 689
Eco, Umberto 241
Ehrenburg, Ilja 603
Eichenberger, Kurt 580–581
Eiréné 90
Elias, Norbert 600, 649
Eliot, T. S. 427
Elliot, Leonard Jean 157
Elster, Jon 473
Ennius, Sabinus Marcus 72
Enyedi Zsolt 119, 322, 335
Eötvös József 384, 386
Epiktétosz 425
Erasmus 16
Erdélyi József 316
Eriksen, T. H. 153
Erős Ferenc 132, 173, 197
Esterházy Péter 38, 394

723

724

Névmutató

Névmutató

Eugenio, Trías 684
Euszebiosz 89, 92
É
Éber Márk Ádám 143
F
Fabinyi Tibor 694
Faludy György 16
Featherston, Mike 157
Fehér Ferenc 157, 205
Feischmidt Margit 137, 139, 157
Féjja Géza 353
Feldman, David 204–205
Félix, Guattari 18
Fellini, Federico 109–110, 479, 480
Ferenc József 669
Ferenczi Sándor 197
Ferrero, Guglielmo 202, 203, 206, 476
Feyerabend, Paul 16
Finer, Herman 580
Fleras, Augie 157
Florenszkij, Pavel 65
Foucault, Michel 16, 522
Fouillée, Alfred 11 2
Földváry Gábor 342
Frank, Szemjon 126
Freud, Sigmund 112, 143, 197, 233
Friedman, Milton 481
Frigyes, II. 663–664
Fromm, Erich 322, 323
Fukuyama, Francis 300
Furet, François 218
Fustel de Coulanges 444, 506, 690
Fülep Lajos 353, 372

725

G
Galahad 71, 73–74, 94–95
Gazsó Ferenc 52, 271, 298
Gedő Éva 93, 372, 446, 692
Geertz, Clifford 133
Gennep van Arnold 524
Germani, Gino 259
Gide, André 435
Ginsburg, Carlo 523
Goethe, Johann Wolfgang 39, 63, 65, 302
Goffmann, Erving 306
Goldblatt, David 274
Golomstok, Igor 200
Gombár Csaba 31, 49, 142, 153, 221, 335, 415, 569, 581, 609
Goncsarov Iván 597
Gorkij, Maxim 620-621
Gouldner, Alvin 294
Gömbös Gyula 353, 398
Görföl Tibor 700
Grabar, André 95
Greenspan, Alan 24
Grégoire abbé 522
Grotius, Hugo 221
Groys, Boris 199
Gueniffey, Patrice 112, 203
Gurevics, Aron 602
Gurr, Ted Robert 112
Günther, Hans 525
Gyenis Gyula 51
Győri Szabó Róbert 369
Gyurcsány Ferenc 185, 304, 347, 358, 359–363, 415, 495, 516, 520–521,
536, 539
Gyurgyák János 313–314, 369
H
Haag, Herbert 59
Habermas, Jürgen 302

726

Névmutató

Névmutató

Hadrián (Hadrianus), IV. 445
Haider, Jörg 556
Hall, Stuart 139
Halmai Gábor 119
Hamvas Béla 25, 26, 63, 476–477, 478
Hankiss Elemér 31, 298
Hänsgen, Sabina 525
Hartz, Louis 427
Hausenstein, Wilhelm 122
Haycraft, John 202
Hazai Samu 221
Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 19, 107, 143
Heidegger, Martin 21
Held, David 274
Hepworth, Mike 157
Hérakleiosz 98–99
Hérakleitosz 702
Hertz, Robert 524
Hirschman, O. Albert 425, 427,428–429, 439, 455
Hitler, Adolf 178, 198-199
Hobbes  Thomas 671, 700, 701
Hollander, Paul 435
Hóman Bálint 388
Homérosz 199
Homjakov, Alekszej 613
Horkay, Hörcher Ferenc 452
Horn Gyula 249, 304, 347, 357, 415
Horowitz, Donald 149
Horthy Miklós 390, 669
Horváth Emőke 93, 372, 446, 692
Hruscsov, Nyikita 394
Hugo, Victore de Santo 20
Hume, David 62, 111, 118–121
Husserl, Edmund 14-15
Huxley, Aldous 126
Huizinga, Johan 221, 222

727

I
Iamblichi, Anonymus 703
Illich, Ivan 20
Illyés Gyula 316, 353
Iréne (Eiréné) 90
J
Jagoda, Genrih 620
Jakab, I., skót-angol király 446
Jankovics Ferenc 353
Jelcin, Borisz 620
Jevreinov, Nyikolaj 525
Joachim da Fiore 684-685
Joubert Kálmán 51
József , II. 644
József Attila 22, 27, 70, 143, 269, 270, 272, 274, 316, 545, 585, 601, 604
Jusztinianosz (Justinianus), II. 71, 98, 100–03, 104, 127, 128
Juvenalis, Decimus Julius 74
K
Kádár János 398, 669
Kafka, Franz 18, 21, 431–432, 594, 694
Kálvin János 427, 591, 692
Kant, Immanuel 27, 28, 476, 564, 663–665, 693
Kantorowicz, Ernst Hartwig 446
Kappadókiai János 103
Karády Viktor 371
Kara-Murza, A.A. 615
Károlyi Mihály gróf 384, 386, 390
Karsai László 369
Kast, Verena 233, 234, 236
Katalin, II. 28
Kazsdan, Alekszandr 85
Kemény Mária 31
Kende Péter 31, 315, 333, 568, 576
Kertész Imre 63, 131

728

Névmutató

Névmutató

Keynes, John Maynard 480–481
Kierkegaard, Søren 15–16, 21, 207, 696
Kirk, G. S. 702
Kis János 359
Kiss Ilona 612
Klingemann, August 16
Kodolányi János 353
Koestler, Arthur 197, 435
Kolosi Tamás 271
Kolpakova, Galina 685
Komlos, John 51
Komnena, Anna 90
Kondratyeva, Tamara 205
Konrád György 298, 349
Konstantin, Nagy 79, 80, 89, 92
Konstantin (Konsztantinosz), V. 88, 92
Konsztantinosz, Porphürogennétosz 89
Kopp Mária 300
Kornai János 670
Korpics Mária 684
Korvin Ádám 342
Koselleck, Reinhart 125, 136, 189, 327, 564, 663, 681
Kossuth Lajos 384, 387, 396, 398
Koszigin, Alekszej 394
Kosztolányi Dezső 372
Kovács Ákos 432
Kovács András 311
Kovács Éva 311, 315
Kovács Imre 353
Kovács János Mátyás 31, 52
Kovács Károly 90
Kovács László 362
Kovács Zoltán 191
Körösényi András 415, 569
Kraus, Wolfgang 199, 648
Kreiner, Armin 684
Kristanovszkaja, Olga 298, 620

Kun Béla 390, 398
Kunszt György 19
L
Lacocque, André 474
Lakatos István 372
Laki László 43, 52, 271
Lasch, Cristopher 197
Lavergne, Bernard 251
Lazarev, Viktor 85
Le Bon, Gustave 112
Le Guern, Michel 106, 694, 704
Le Pen, Jean Marie 556
Lengyel László 31, 49, 298, 322, 342, 359, 569
Lenin, Vlagyimir 565, 613, 615, 622
Leó, IX. 524
Levendel László 349
Levinson, D. J. 322
Lezsák Sándor 191
Lippmann, Walter 452, 583–584, 662, 689, 695
Lipset, Seymour Martin 122, 259–269, 531, 544–545, 552, 554
Litavrin, Gennagyij 85
Litván György 369
Liudprand (Cremonai) 85,93
Livius, Titus 442, 444, 446
Lohfink, Gerhard 701
Losonczi Ágnes 600
Lotman, Jurij 426
Luckman, Thomas 270
Ludassy Mária 205
Ludz, Ursula 472
Lukács György 602–603
Luther Márton 384, 692–693
Lübb, Hermann 498
M
MacIntyre, Alasdaire 452

729

730

Névmutató

Névmutató

Madison, James 695
Machajski, Waclaw Jan (Volszkij) 298
Mann, Thomas 437, 630
Mannheim Károly 342, 622, 631, 633
Mao Ce-Tung 178
Márai Sándor 332, 372–373, 374–375, 437
Marat, Jean Paul 205, 206
Marcellinus Ammianus 82, 89
Margócsy István 31
Marinetti, Filippo Tomasso 199
Marius, Caius 101, 441
Marquard, Odo 13, 16, 498–499
Martonyi János 304, 347
Marx Károly 143, 620
Maurikiosz 98
Mauss, Marcel 430
Maxentiusz, Marcus Aurelius Valerius 79
Maziena, Antonas 126
McGrath, Alister E. 427, 591, 692
McGrew, Anthony 274
Medgyessy Péter 304, 347, 357–360, 415
Mejerhold, Vszevolod 525
Merkel Angela 479
Merkl, Peter 259
Mészöly Miklós 372
Metz, Baptist Johann 697–700
Meyendorff, Jean 94–95
Michels, Robert 111
Michnik, Adam 584
Miklós Tamás 13
Mink András 682
Mitchell, T. J. W. 159
Mocsáry Lajos 382
Mommsen, Theodor 435
Montesquieu, Charles-Louis de 103, 111, 583, 663
Moscovici, Serge 112
Mussolini 198, 238, 242, 353

Mühlmann, E. W. 173
Münkler, Herfried 142
N
Nádas Péter 359
Nagy Károly 93, 401
Nagy Mónika Zsuzsanna 31, 427
Nagy Péter, I. 614-616, 640
Nagy Péter Tibor 371–372
Napóleon 124, 562, 622, 646
Nasse, Leonard 112
Neményi László 682
Nemes Nagy Ágnes 372
Németh György 72, 100–101, 110, 681
Németh László 314, 353
Nero Claudius Caesar Augustus Germanicus 72, 74, 80–81, 82, 91,
92–93, 97
Nick,m Fotion 221
Nietzsche, Friedrich 13, 14, 16, 18-19, 30, 40–41, 431, 478
Norman Manea 110
Nótári Tamás 72, 100
Northrop, Frye 694
Nüsszai Gergely 95
Nyikon pátriárka 614, 685
O
O’Donnel, Guillermo 282
Oakeshott, Michael 622
Odesszkij, Mark 204–205
Orbán Ottó 349
Orbán Viktor 191–193, 304, 314, 347, 397, 415
Ormos Mária 238
Orwell, George 126
Ost, David 69, 111, 298, 633, 643
Ostrogorsky, Georg 104–105
Ostrogorsky, Moisei 111

731

732

Névmutató

Névmutató

Ottlik Géza 372
Ozouf, Mona 112, 205

Q
Quintus, Serenus 445

P
P. Szilczl Dóra 684
Pál apostol 689
Papp Zsolt 30
Pascal, Blaise 16–17, 106, 120, 122, 134, 694, 704–705
Pataki Ferenc 112, 197
Paulson, Hank 479
Perczel István 95, 493
Perraton, Jonathan 274
Péter László 382–383, 399
Petőfi Sándor 397–398
Phókasz Niképhorosz, II. 98
Phótiosz pátriárka 85
Pietsch, Walter 369
Pilinszky János 29–30, 372, 676, 699–700
Pilnyak, Borisz 620
Pini, Giorgio 198, 238, 242
Platón 29, 60–61, 107–109, 116, 143, 216, 424, 425, 681, 689
Plattner, F. Mark 149
Pleşu, Andrei 692
Plinius (ifjabb) 75, 76, 112
Plótinosz 60
Plutarkhosz 62, 444–445
Pócza Kálmán 581
Poguntke, Thomas 415, 569
Pokorny Zoltán 304, 347
Polányi Károly 269, 272
Polgár Miklós 31
Poljakov, Leonyid 615
Poujade, Pierre 548
Pődör László 17, 120, 704
Primakov, Jevgenyij 620
Putnam, D. Robert 300
Putyin, Vlagyimir 243, 620

R
Rabelais, François 16, 65, 685
Radnóti Miklós 316
Radtke, Frank Olaf 137
Rákosi Jenő 29
Raven, J. E. 702
Regnault, Lucien 424
Reich, Wilheim 197, 199
Reichel, Peter 199
Révai Gábor 310
Révay József 71
Ricoeur, Paul 474
Riefenstahl, Leni 198
Riesman, David 197
Rilke, Rainer Maria 29–30
Ripp Zoltán 322
Ritter, Joachim 267–268
Rivière, Pierre 522
Rogán Antal 342
Rokkan, Stein 335
Romsics Ignác 31
Roosevelt, Franklin D. 199, 200
Rorty, Richard 158
Rousseau, Jean-Jacques 449, 562, 615, 716
Rozanov, Vaszilij 126, 476, 613
Rózsa Huba 422
Rubljov, Andrej 685  
Ruh, Kurt 684
S
Safranski, Rüdiger 649
Saint-Just, Antoine 706
Sajó András 285, 416, 562, 570, 577–580
Salamon király 16

733

734

Névmutató

Salisbury, John 445
Sallis, John 713, 715
Sallustius, Crispus C. 441
Sanford, R. N. 322
Sarkozy, Nicolas 479
Sárközi György 316
Sashami Endre 692
Sassen, Saskie 142
Sauerländer, Willibald 159
Schiller, Friedrich 30, 591, 692
Schmitt, Carl 221, 327, 230, 691 710, 712
Schofield, M. 702
Schopenhauer, Arthur 431
Schönberg, Arnold 30
Schönborn, Christoph 94, 95
Schöpflin, Aladár 366, 367, 369, 372
Schubart, Wilhelm 110
Schulze, Gerhard 124, 143
Schwab, George 137, 327, 376
Seidler, Grzegorz Leopold 110
Sennett, Richard 19, 251
Sevirjov, Nyikolaj 612
Shaftesbury (Anthony Ashley Cooper) 589
Sièyes abbé 562
Sigal, A. Pierre 425
Simeon (Antiochiai) 94
Simmel, Georg 19, 137, 426, 608
Simon, R. Yves 251
Sinka István 316
Skrabski Árpád 300
Sontag, Susan 199
Sorokin, Pitirim 478
Soros György 23
Spaemann, Robert 701
Standeisky Éva 69, 311
Steiger Kornél 108, 585, 703
Steinberg, Stephen 153

Névmutató

Steinen, von den Karl 420
Stumpf István 48, 569
Suetonius, Tranquillus Gaius 78, 80–83, 90
Sulla, Cornelius 100, 101
SZ
Sz. Bíró Zoltán 31
Szabó Iván 350
Szabó Márton 137, 376
Szabó Miklós 338, 350–351, 352, 354–355,
Szabó Zoltán 353
Szalai Erzsébet 298
Szauter Dóra 159
Széchenyi István gróf 263, 384, 386-387, 389, 398
Szegedi Péter 68
Szekfű Gyula 354, 388,
Szelényi Iván 294, 298, 333, 334,
Szent Ciprián 705
Szentay Antal 51
Szép Ernő 131
Szergejev, Valerij 685
Szókratész 424
Szolovjov, Vlagyimir 126
Szolzsenyicin, Alekszandr 436, 613
Szőnyi György Endre 159
Sztálin, Joszif 178, 199, 203, 432, 565, 605
Sztanyiszlavszkij, Konsztantyin 525
Sztrés Erzsébet 432
Sztyepasin, Szergej 620
Szuhacsov, Jurij 152
Szummer Csaba 376, 633
Szuromi Szabolcs Anzelm 93, 692
Szűcs Jenő 49, 617
Szüts Miklós 31
Szvák Gyula 615

735

736

Névmutató

T
Tairov, Jevgenyij 523
Tardos Róbert 272
Teleki Pál 355
Teophanész 92
Tertullianus (Quintus Septimius Florens) 74–75, 78, 83, 88, 693
Theodorik, I. (Nagy) 97
Theodóra 102-104, 110
Theophanész 103, 127
Thoreau, Henry David 421, 449–450
Tiberius, Cladius Nero 78
Tiberius, Gracchus 100
Tierço, Julien 205
Tillmann J. A. 20, 157
Tilly, Charles 202
Tisza István 29, 398
Tisza Kálmán 366
Tocqueville, Alexis de 217, 428
Tolsztoj, Lev 612
Torgyán József 546, 547
Tóth István György 271
Toynbee, Arnold 609, 609–610
Tölgyessy Péter 48, 569, 682, 716
Török Endre 612
Trencsényi Balázs 31, 315
Trichet, Jean-Claude 479
Trockij, Lev 298, 436,
Turner, S. Bryan 157
U
Uszpenszkij, Leonyid 94
V
Vahtangov, Jevgenyij Bagratyionovics 525
Vajda Júlia 211
Vajda Mihály 200
Valéry, Paul 13

Névmutató

Valuch Tibor 274, 333
Varga Domokos 141
Várhegyi Éva 31
Vásárhelyi Mária 31
Vasziljev, Alekszandr Alekszandrovics 104
Veres Péter 353
Vergilius, Publius Maro 447
Vergniaud, Louis 204
Vertov, Dziga 198
Vitellus, Aulus Germanicus 80
Volosin Hédi 31, 142, 221, 335, 609
Volosin, Makszimilian 617
Voszlenszkij, Mihail 298
Vörös Károly 369
Vörösmarty Mihály 33
Vukovich György 271
Wagner, Johannes 692
Walzer, Michael 153, 221
Webb, Paul 415, 569
Weber, Max 72, 119, 124, 140, 275, 305–306, 591, 608, 611, 692–693
Weizsäcker, Carl Friedrich 199, 649
Weil, Simone 305, 676, 699
Welsch, Wolfgang 143
Weöres Sándor 372
Wesselényi Miklós 384
Wieland, Cristoph Martin 564, 663
Wilhelm, Mühlmann 173
Wittgenstein, Ludwig 63
Wright, Mills C. 274–275
Wyler, William 73
Zaharov, Igor 298, 620
Zakaria, Fareed 169, 286
Zamjatyin, Jevgenyij 126
Žižek, Slavoj 157

(A névmutatót Vajda Péter készítette)

737

738

Névmutató

A Palatinus Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók
és Könyvterjesztôk Egyesülésének tagja
ISBN 978 963 274 020 1
Kiadta az Új Palatinus Könyvesház Kft. ∙ 1118 Budapest, Rahó utca 16.  ∙ telefon|fax:
319 3019 ∙ www.palatinuskiado.hu ∙ e-mail: info@palatinuskiado.hu ∙ A kiadásért az
ügyvezetô igazgató felel  ∙ Felelôs szerkesztô: Reményi József Tamás  ∙  Borítóterv:
typoslave [jeli andrás] ∙ Mûszaki szerkesztô: Pais Andrea ∙ Tördelés: MARK-KOMM
Nyomás: Séd Nyomda Kft. ∙ Szekszárd Felelôs vezetô: Katona Szilvia

