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A Replikában, azt hi szem, én írom le elő
ször e hol land ere de tű, s a ma gyar ba va ló
szí nű leg a né met ből ide té vedt szót, me lyet 
a szer kesz tők ed dig csak egy más közt 
hasz nál tak lap juk na gyobb te ma ti kus egy
sé ge i nek meg je lö lé sé re: blokk. A jó szó 
meg fe le lő hely re té ve mind ig töb bet mond 
ön ma gá nál, s így oly kor töb bet an nál is, 
amit le író ja mon da ni szán dé ko zik ve le. 
Nos, én le ír tam e szót, s épp azért, mert e 
több let je len tés re van szük sé gem. Az aláb
bi ta nul má nyok el ké szült és si ke rült da rab
jai egy kö tet nek, mely vi szont egé szé ben 
nem ké szült el, és (így) nem si ke rült. Ezért 
van szük sé gem mind járt itt, e be ve ze tő 
ele jén a blokkra, mely nyel ve ken és szá za
do kon át tar tó hosszú ván dor lás után igei 
alak ban el ső íz ben a ma gyar ban tett szert 
spi ri tu á lis je len tés re, s kö zöl he ti ve lünk 
va la mi do log, szel le mi vál lal ko zás le fé ke
ző dé sét, ku dar cát is.

Kö tet szer kesz tő ként az volt a cé lom, hogy föl mu tas sam a szé dí tőn nö vek vő jö ve
vény vi lá got, Ame ri kát Ma gya ror szá gon. Hogy szó le gyen vég re ró la, el in dul jon va la mi 
dis kur zus, me lyet azu tán már má sok ra hagy ha tok, és föl há bo ro dás ból el kö ve tett ha tár
át lé pé sem után vissza tér he tek amúgy nem könnyen meg lelt te rü le tem re, az iro da lom ba. 
El kép ze lé sem könnyen ki vi he tő nek tűnt, il let ve nem gon dol tam, hogy az át la gos nál 
ko mo lyabb aka dá lyok kal is szá mol nom kell. A szer ző – ti pi kus mó don – nem ér rá, a 
szer kesz tő ál tal kért ha tár idő ko rai, a meg adott ter je de lem nem ele gen dő a tárgy ki fej té
sé re, a szer ző nincs Ma gya ror szá gon, il let ve nem so ká ra el uta zik, a szer kesz tő el árul ja a 
szer ző nek a leg vég ső ha tár időt, és egye bek ben sem elég kö vet ke ze tes és így to vább. 
Mon dom te hát, mi u tán e kö rül mé nyek ti pi kus nak te kint he tők, és még is ké szül nek ta nul
mány kö te tek, vál lal ko zá som ku dar cá nak, vagy a meg írt ta nul má nyok fe lől szem lél ve: 
rész si ke ré nek oka it más, im már nem fel tét le nül ti pi kus okok ban is ke res nem kel lett.

Min de nek előtt azt hi szem, a tárgy meg kö ze lí té se, bi zo nyos ér te lem ben: lét re ho zá sa 
túl sá go san ko ra i nak bi zo nyult. Meg le het, na iv el kép ze lés volt a ma ga egé szé ben szem
ügy re ven ni az új em bert, az Ó vi lág ban hi he tet len gyor sa ság gal, hó dí tó erő vel meg te le
pe dő Új vi lá got. Így van ez ak kor is, ha a tár gyat, e tá jon ké zen fek vő mó don, igye kez tem 
a Ke letE uró pá ban na gyon is is me rős meg ké sett, he lye seb ben rend re megmeg tor pa nó 
mo der ni zá ció tör té ne ti ke re tei kö zé he lyez ni. Ez ma gá ban sem kis fel adat, de rá adá sul 
tény le ge sen sok kal több ről van szó, a vi lág új ar cá nak meg te kin té sé ről, rútpa zar vo ná
sa i nak, mi ben lét ének fel tá rá sá ról.

Nem min den kit si ke rült rá ven nem, hogy egy ilyen ér te lem ben fel fo gott, fe nye ge tő en 
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pers pek ti vi kus „amerikanisztika” ked vé ért át lép je szak má já nak biz ton sá gos szem lé le ti 
ke re te it, s ev vel egyértelműleg a nyel vét is. Mert meg győ ző dé sem volt és ma radt, hogy 
az ilyen tí pu sú fel adat, egy új tárgy kör vo na la i nak ki ta po ga tá sa az esszé nyel vén vé gez
he tő el a leg in kább, amely emel lett le he tő sé get kí nál az adott disz cip lí ná ból va ló na gyon 
is szük sé ges ki be szé lés re, hisz mi más a szak nyelv, a ka no ni zált be széd mód, mint 
ön kén te len tö rek vés a más be széd mód ok vir tu á lis meg sem mi sí té sé re?

Szö ve get író és nem író szer ző im vé gül ér zé kel het ték a ben nem ma gam ban is meg bú
vó bi zony ta lan sá got, va la mi csep pet sem meg nyug ta tó téb lá bo lást, mely a fönt em lí tett 
ha tár át lé pés ből fa kadt. Igen, rosszul érez tem s ér zem ma gam e sze rep ben, mert 1989 
tá ján mármár el hit tem, hogy olyan vi lág jön, mely ben – egye bek közt – nem kell fog
lal koz nom más sal, csak ami hez a leg job ban ér tek, s olyan vi lág, mely nek normalitására 
úgyahogy tá masz kod ha tom. Egyik sem kö vet ke zett be. Es ter házy ír ta volt Boj tár End re 
nyo mán a Kis Ma gyar Pornográfiában, 1984ben: „Ke letEu ró pá val fog lal ko zom. Ez a 
[…] ki je len tés ugyan olyan, mint ha a […] für dő kád ba zárt […] ha lacs ka így szól na: a 
für dő kád dal fog lal ko zom.” Nos, a ha lacs ka már nincs a kád ban, min den fe lé van, ha lacs
ká ja vá lo gat ja. Aki a part ra vet te tett, szen ved, má sok hí nár ba ga ba lyod tak, vagy fönn
akad tak va la mi tor zsán. Aki a Du ná ba ju tott, az is el bi zony ta la no dott, va jon a Fe ke teten
ger vagy a Fe ke teer dő fe lé for dul jon, il let ve for dul jone egyál ta lán va la mer re, vagy jó 
lesz így leföl Paks és Szent end re kö zött. Én, ta lán túl ér zé keny hal va gyok, egy csa ta kos 
desz kán lá tom ma gam, a fe jem fö lött bárd, és ré mül ten tá to gok. Fél re ér tés ne es sék, 
csep pet sem kí ván ko zom vissza a kád ba, még így sem, sem mi kö rül mé nyek kö zött sem.

Per sze tisz tá ban va gyok ve le, szo ron ga tott hely ze tem ben is bő vebb ma gya rá zat ra 
szo rul, ho gyan is kép ze lem a dol got, me lyek azok a ko moly okok, ame lyek a mo der ni
zá ció kri ti ka „amerikanisztikába” ágya zott sá gát in do kol hat ják, nem is szól va a mai 
ma gyar li be rá lis gon dol ko dók több sé ge előtt va ló szí nű leg ma gá ban is gya nú san csen gő 
mo der ni zá ció kri ti kafo ga lom pusz ta szel le mi lét jo gá nak meg te rem té sé ről.

Csak a ma gam ne vé ben be szél he tek. Egy ilyes faj ta vál lal ko zás po li ti kai imp li ká ci ói 
nyil ván va ló ak, ám mi sem áll tá vo labb tő lem, mint a po li ti ka nyel vén va ló meg szó la lás. 
A mai ma gyar pol gá ri de mok rá cia po li ti kai elit je ma ga is e kri ti ka tár gya, több ok ból is. 
Vagy azért, mert a gaz da ság ál tal moz ga tott esz kö ze csu pán a vi lág ban ural ko dó új erő 
el ha tal ma so dá sá nak, vagy azért, mert in kom pe tens kri ti ká já val gyen gí ti a va ló ban ha té
kony el len ál lás esé lye it. Ha most csak azon pár tok ra gon do lok, ahol el vek is van nak: 
dokt ri ner li be rá li sok emitt, kor lá tolt kon zer va tí vok amott. Az egyik azt hi szi, elég vi lá
gos sza bá lyo kat te rem te ni, és ak kor előbbutóbb „ma guk tól” rend be jön nek a dol gok; a 
má sik nem ke vés bé il lu zó ri kus mó don hisz a „rossz” tör vény és ha ta lom ál ta li ki ik tat
ha tó sá gá ban, és bi zo nyos, má ra el tűnt, cél ja i nak meg fe le lő tár sa dal mi for mák vissza csi
nál ha tó sá gá ban. A po li ti ka vé gül nem csak itt és ma, ha nem pusz ta struk tu rá lis be ágya
zott sá gá nál fog va sem ké pes át te kin te ni a tár sa dal mat, po li ti kai párt vagy moz ga lom 
te hát nem le het a fo lya mat mé lyé be ha to ló kri ti ka ki in du ló pont ja, leg jobb eset ben is 
csak az egyik kö vet kez mé nye, részered mé nye.

Szer ző im kész sé ge sem jo go sít fel a töb bes szám el ső sze mély hasz ná la tá ra, még ha 
többükről tu dom is, vi lág lá tá suk nem áll tá vol az enyém től.

Vál lal ko zá som nem pusz ta ne gá ció, ter mé sze te sen nem tö rek szem a mind egy re újabb 
mo der ni zá ci ós for mák szel le mi meg sem mi sí té sé re. Én is ve ze tek au tót, faxolok, e-maile
zek, pü fö löm a szá mí tó gé pet (most is), né zem oly kor a te le ví zi ót, vi de ó zom, te le fo ná
lok, ter mé sze te sen, és jobb meg győ ző dé sem el le né re már az interneten is fönt va gyok. 
Lewis Mumford szál lo da tu laj do nos szom széd já val és az em be ri ség dön tő több sé gé vel 
szem ben nem pusz tán ké pes va gyok az új for mák mér sé kelt, célracionális hasz ná la tá ra, 
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de va ló szí nű leg már én sem tud nék meg len ni nél kü lük. Kri ti kám így nem a for mák kri
ti ká ja, jól le het e for mák lét mód ja és az ál ta luk vi lág ra ho zott em ber szel le mimen tá lis 
ál la ga kö zöt ti kap cso lat csöppet sem eset le ges.

Föl fo gá som ban a mo der ni zá ció kri ti ka egy szer re vé de lem és szem be sze gü lés. Vé del
me a mo dern iz mus nak ma gá nak, igen, föltétlenül és vissza von ha tat la nul a mo dern iz mus 
ta la ján ál lok. Te hát nagy vá ros, sze ku la ri zált pol gá ri de mok rá cia, a sze mé lyi ség föl tét len 
tisz te le te és így to vább. En nél fog va li be rá lis is va gyok, de csak en nél fog va. Szem be sze
gü lök vi szont a mo der ni zá ci ó val, ha úgy tet szik, épp a mo dern iz mus vé del mé ben, mert 
fo lya ma tai ön fel szá mo ló ak, és ön fel szá mo lá sát pél dás ha té kony ság gal ön nön ere de ti 
ér té ke i nek fel szá mo lá sá val és ne vet sé ges sé té te lé vel kezd te meg. A mo der ni zá ció kri ti ka 
el sőd le ges tár gya szá mom ra így a vi lág rom lás ma ga, az a fo lya mat, amely a ti zen ki len
ce dik szá za di ígé ret lát vá nyos össze om lá sá ban áll. Ha az el ső vi lág há bo rú az eu ró pai 
fe let tes én ve re sé gét je len tet te, s a má so dik ma ga alá te met te az em be ri mél tó sá got, úgy 
e szub li mált for mák ban zaj ló har ma dik ban az alan tas én nyert pol gár jo got. Az ér dek elv 
vég képp le győz te az ér té ke ket, me lyek a po li ti ká ban és a tár sa da lom ban ver bá lis dísz
elem mé si lá nyod tak. A vi lág gaz da ság, s ben ne a gaz da sá gi lag egységesülő Eu ró pa e 
ve re ség be is me ré se.

A fön ti ér te lem ben vett mo der ni zá ció kri ti ka össze kap cso lá sa az Ame ri kai Egye sült 
Ál la mok ál tal nagy erő vel a vi lág ra sza ba dí tott mo der ni zá ci ós min ták kri ti ká já val e pon
ton nye ri el a lét jo go sult sá gát. Tán nem kell bő veb ben ér vel ni. A vi lág kö ze pe ma Ame
ri ka. Er köl csi alap pal ugyan nem bír eh hez, te rü le tét az ős la kos ság ki ir tá sá val sze rez te, 
ere de ti fel hal mo zá sát a fa ji meg kü lön böz te tés sel sú lyos bí tott rab szol ga ság in téz mé nye 
ré vén vé gez te el, mely bő nyolc van éven át bé ké sen együtt lé te zett a pol gá ri jog egyen
lő sé get dek la rá ló al kot má nyá val, s ha nép ir tás ügy ben egyen lő mér cé vel mé rünk, a két 
le do bott atom bom bá já val Harry S. Truman el nök úr is há bo rús bű nös, de mind ez ma 
ke ve se ket ér de kel. Ame ri ka a vi lág kö ze pe, s ko ránt sem pusz tán ha tal mi lag, az ön ma gá
ban nem len ne ér de kes, a csak erő re ala po zott bi ro dal mak előbbutóbb össze om la nak. 
(Gon dol ják meg, mi más volt a Szov jet unió, mint te het ség te len Ame ri ka?) Ame ri ka 
is me ri az em bert, és nem akar ja meg vál toz tat ni. Ki ak náz ni akar ja. Ez az új, ki ak ná zott 
és sza ba don en ge dett em ber tud va la mit, ami re Ulrich már nem volt kí ván csi, s en nek az 
új em ber nek Ulrichhal szem ben igen is van nak tu laj don sá gai. És va la mi sú lyos, szo mo rú 
ok nál fog va, er re ke res tem szer kesz tő ként, s ke re sem ezu tán is min den fé le mó don a 
vá laszt, az egész vi lág ha son lí ta ni akar rá. (Il let ve csak a fél vi lág, de a má sik fe le is rá 
nem akar ha son lí ta ni.) Ame ri ka győ zött, s nor má vá emel te és erő szak kul tú rá já val ta szí
tón és ve szé lye sen esz té ti zál ja az ér dek és a győ ze lem fi lo zó fi á ját; nem tu dom meg vé
de ni tő le a gyer me ke i met sem, mert me se rajz film je i vel és a su nyin kö zé jük szer kesz tett 
rek lám ja i val a zsi ge re ik be töl ti ezt a vi lá gát, és per sze mel lé ke sen zá ró jel be te szi és 
debilizálja ev vel egyi de jű leg a kul tú ra ed di gi ha gyo má nyát – és most itt ab ba ha gyom, 
mert má ris ha lá lo san le vert és szo mo rú va gyok.

Egy kö te tet ter vez tem, mely az alább ol vas ha tó ki tű nő szö ve gek ön ma guk ban is tág 
kö re in túl szem ügy re vet te vol na az új em bert, amint üzem sze rű en fo gyaszt, ham bur gert, 
por nót, piz zát; erő sza kot, ze nét, in for má ci ót, amint köz le ke dik, kom mu ni kál, sze me tel. 
Egy kö te tet, mely meg vizs gál ta vol na a ha zai mo der ni zá ci ós for mák tör té ne tét, s fel tet
te vol na a kér dést, hogy a po li ti ka és a tár sa da lom a mély sé ge sen bu ta szo ci a liz mus 
negy ven éve után kis sé könnyen kéz be ka pott sza bad ság el ső év ti zed ében va jon mi ért 
nem nyúlt a kény szer rel meg akasz tott sa ját mo der ni zá ció fo na lai után, s mi ért nem állt 
el len az amerikanizációs nyo más nak. Kö szö nöm szer ző im nek, hogy se gí tet tek meg ten ni 
az e mű fe lé ve ze tő el ső lé pé se ket.
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Egy kö te tet, mely meg kér de zi a po li ti kai és a szel le mi elit től, va jon mi nek örül, mi ért 
nem száll szem be az új faj ta fe nye ge tés sel, s ev vel épp el len ke ző leg, mi ért tart ja fenn a 
normalitás lát sza tát egy olyan vi lág ban, mely sza bad ugyan, de meg le he tő sen si lány, és 
amely ben ta pint ha tó lag a kol lek tív én újabb rob ba ná sa ké szü lő dik. Nem tet tem le a ter
vem ről. Leg rosszabb eset ben ma gam nak kell meg ír nom az egé szet. Bá lint György a 
fa siz mus fe nye get te Eu ró pá ban ek képp for dí tot ta ki Des car tesot: „Fel há bo ro dom, te hát 
va gyok”. Én ma azt ír ha tom:

Un do ro dom, te hát va gyok.
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