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Ke let-Eu ró pa a ki áb rán du lás ide jén
(A kom mu niz mus bu ká sá tól az elhar ma dik vi lá go so dá sig)*

Claude Karnoouh

* Forrás: Karnoouh, Claude (2000): Postcommunisme fin de siècle. Essai sur l’Europe du XXIe

siècle, 28–54. Paris: L’Harmattan.
1 Vö. Müller (1998); va la mint Guerre sans bataille. Vie sous deux dictatures: „A mar xiz must 

las san ként meg sem mi sí tet te az ál lam, a párt; a for ra dal mi dis kur zust meg foj tot ta az eta tis ta dis-
kur zus. A mar xis ták ve szé lye sek vol tak” (Müller 1996: 101).
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Jean Tinguely em lé ké re, leg utol só mun ká já ért, egy fu ra konst
ruk ci ó ért, me lyet Moszk vá ban al ko tott és ál lí tott ki 1991 jú niu
sábanakövetkezőcímmel:EmlékműtervaNyugatboldog,
ke res ke del mi to ta li ta riz mu sá nak össze om lá sa al kal má ból.

Az is me ret len tör té ne lem: a Nyu gat át vál to zá sai

Kelet-Európábannemcsupánajólétváratmagára,deabőségtársadalmais
egy re tá vo labb ke rül, s csak egy-egy ki vált sá gos kós tol be le gyö nyö re i be. Mi -
utánlezárultasztálinikorszak,akeletiországoklakóihosszúidőnátdédelget-
tekillúziókatanyugatigazdaságiéstársadalmifejlődésmikéntjétilletően.So-
kan ál lí tot ták szem be a szo ci a lis ta, ugya nak kor ide a lis ta re a liz mus sal és va lós 
ku dar ca i val az ame ri kai fil mek ben és re gé nyek ben ki fe je zés re ju tó ide a lis ta-
ka pi ta lis ta re a liz must (mely nek a nép fan tá zi á já ra gya ko rolt ha tá sát ér de mes 
lennerészleteseniselemezni).Ezeketaképeketkívülrőltáplálták,egyrészta
rádióadók(azAmerikaHangja,aSzabadEurópaRádió,aSzabadságRádió),
más részt a nyu ga ton kar ri ert be fu tott emig rán sok. Ez zel szem ben a va lós oko-
kat,amelyeknekköszönhetőenaNyugatazemberiségtörténetébenegyedülál-
lótechnikaiésgazdaságifejlődéstprodukált,akommunistapropagandátkivé-
ve so ha sen ki nem is mer tet te – ez utób bi nak pedig a sztá li ni éra vé gez té vel, a 
ke let né met, len gyel és ma gyar fel ke lé sek után már ke ve sen hit tek.1
Senkinemmerteelhinni,hogyazelső,deméginkábbamásodikvilághábo-

rúutánazAmerikaiEgyesültÁllamok,hallatlanmértékűmeggazdagodásának
köszönhetően, teljeserővelavilágmeghódításánkezdettmunkálkodni.Ahá- 
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 bo rúk vé gez té vel Eu ró pa nya kig ült az adós ság ban és a ro mok ban, nem ze te it 
tel je sen ki zsi ge rel te a had vi se lés. Eköz ben az óce á non tú li ha ta lom, mely nek 
területeérintetlenmaradt,egyaddigpéldanélkülifejlődéseszközeinekbirto-
ká ba ju tott: fan tasz ti kus va gyont hal mo zott fel, s ak ko ra tech ni kai és ka to nai 
ha ta lom ra tett szert, hogy az a fegy ver ke zé si ver seny kon tex tu sá ban gaz da sá gi 
vi lág ural mat biz to sí tott szá má ra. A hi deg há bo rú ré sze ként – ami va ló já ban a 
második világháború Szovjetunió ellen vívott folytatásaként értelmezendő –
Ame ri ka fel aján lot ta, hogy a man ná ból jut tat nyu gat-eu ró pai szö vet sé ge se i nek 
is, az zal a fel té tel lel, hogy vé get vet nek te rü le ti geo po li ti ká juk nak (fel ad ják 
gyar mat bi ro dal ma i kat) és fel ál doz zák kul tu rá lis iden ti tá su kat. A tel jes fog lal-
koz ta tott ság, a mun kál ta tók és az ál lam ál tal vál lalt szo ci á lis és egész ség ügyi 
garanciák, a villámgyorsan fejlődő iparágak, a néhány évvel korábban még
elképzelhetetlen,ámrövididőalatttömegfogyasztásicikkéfejlesztetttechni-
kaiújításokegyütteshatásaatermelésrobbanásszerűnövekedésétésatársa-
dal mi-fog lal koz ta tá si pi ra mis át ala ku lá sát ered mé nyez te, ami nek kö vet kez té-
ben a pa raszt ság és a pro le ta ri á tus – egy túl fej lett, ter ci er ré teg ja vá ra – je len-
tősenmegfogyatkozott.EzaNyugatáltalánosmeggazdagodásáhozvezetett,a
folyamatazonbanazottélőketegy,akorábbinálsokkalártalmasabb–ater-
melőmunkától való évszázados elidegenedést tovább erősítő – fogyasztási
hi tel rend szer hez lán col ta. Az er kölcs, az íz lés, az ét ke zé si szo ká sok meg vál to-
zása,avidékmegszűnése,akultúraelüzletiesedése,atömegturizmusésa„szó-
ra koz ta tó ipar” ki ala ku lá sa, rö vi den: min den em be ri te vé keny ség áru cik ké 
válásaamodernitásmegdicsőülésénekmegtestesítőjévétetteaNyugatot.
Ennekabőségnekárnyoldalaiisvoltak,apropagandistákazonbanóvakod-

takattól,hogyezekrerámutassanak.Adekolonizációhozfűzöttbaloldaliremé-
nyek a na iv progresszizmus következtében figyelmen kívül hagyták a vi lág piac-
hoz va ló in teg rá ló dás egy re in ten zí vebb fo lya ma ta it. A gyar ma ti sor ból fris sen 
felszabadult törékenyés felkészületlenújállamokegyolyanfejlődési formá-
nak ve tet ték alá ma gu kat, mely egye dül a nyu ga ti ér de kek ki elé gí té sét cé loz ta. 
Kez de tét vet te te hát egy gaz da sá gi és kul tu rá lis ka taszt ró fák kal sú lyos bí tott 
erőteljeselharmadikvilágosodás,egyhatalmaselgyökértelenedésifolyamat,az
egyre növekvő nyomor következményeként pedig a nyugati paradicsom felé
irányulódinamikusemigráció. (EztazolcsómunkaerőtaNyugatkezdetben
szí ve sen vet te igény be, ma azon ban már mind in kább el uta sít ja.) Meg in dult 
te hát egy ko ráb ban so ha nem ta pasz talt ur ba ni zá ció, amely – a gaz da sá gi fej-
lődésújritmusánakkezelésemiattszükségesséváltrecesszióésmunkanélkü-
li ség ered mé nye kép pen – rend re meg te rem tet te a nyo mor ne gye de ket: az újon-
nan lét re jött tró pu si megalopoliszokban csak úgy, mint a leg gaz da gabb nyu ga ti 
nagy vá ros ok szí vé ben. Dió héj ban te hát ez tör tént a má so dik vi lág há bo rút 
követően,a„dicsőségesharmincév”során.

Az tán egy szer re csak min den inog ni kez dett, még hoz zá egy olyan je len ség 
kö vet kez té ben, amit a szak em be rek har ma dik ipa ri for ra da lom nak szok tak ne -
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2Hogyképetalkothassunkaharmadiktípusúkapitalizmusrajellemzőmagánvagyonpénz-
ügyierejéneknagyságáról,elégfelidézni,hogypéldáulaNewYork-itőzsde1998.augusztus31-i,
6%-os árfolyamzuhanása 3000 milliárd dollárnak megfelelő pénzügyi érték semmivé válását
idézteelő,amianémetgazdaságegyévesköltségvetésénekfelelmeg.

 replika 173

vezni.Nevezetesenaz történt,hogyaklasszikuskapitalizmus lezárulásávala
gom ba mód sza po ro dó tu do má nyos és tech ni kai újí tá sok, az in for ma ti ka, a táv-
közlésésakommunikációvalösszenőttpénzvilágazemberitermelőtevékeny-
ségminden területétmaga alá gyűrte gazdaságilag, ugyanakkor a szükséges
be ru há zá sok mind gi gan ti ku sabb mé re te ket öl töt tek, a ma gán pén zek for gal-
mánakóriásivolumenepedigazegyregyorsabbtőkemegtérüléslogikájátvon-
ta ma ga után.2 1971-ben az Ame ri kai Egye sült Ál la mok sza kít az arany stan-
dard dal, és a sa ját pén zét te szi meg a nem zet kö zi ke res ke del mi for ga lom eta-
lon jává. A di na mi kus szer ke zet át ala kí tá sok ra, a mul ti na ci o ná lis cé gek so ro za-
tos össze vo ná sa i ra, a joint bondok és az edge bondokvadkeringőjére,ahatal-
masösszegeketérintőcsődökresafegyverkezésrefordított,méglélegzetelál-
lí tóbb össze gek re a li be rá li sok a gaz da ság li be ra li zá ci ó já val vá la szol nak, ami 
még jobban megnöveli a nyugaton felhalmozott tőke mennyiségét. Fonák
mó don mind ez az Egye sült Ál la mok ipa rá nak sor va dá sá hoz, az or szág pél da nél-
kü li (4000 mil li árd dol lá ros) ela dó so dá sá hoz, va la mint az ipar „ha gyo má nyos” 
te rü le te in dol go zó polg árok fo ko zó dó el sze gé nye dé sé hez ve zet.
Azolajválságok,melyektőlazEgyesültÁllamokNyugat-Európameggyen-

gülésétvárta,nemaremélthatástváltottákki,haneméppellenkezőleg:meg-
növeltékamagántőketömegét,melyetsokkaljövedelmezőbbvoltrövidlejára-
tú ügy le tek be fek tet ni. És ami még en nél is rosszabb: ezt a pénz tö me get ma 
még az illegális fegyverkereskedelemből és a drogdollárokból felhalmozott
va gyo nok is gya ra pít ják. Egye sek sze rint ez utób bi ak egész or szá gok nak – akár 
Gö rö gor szág nak vagy Por tu gá li á nak – a költ ség ve tés ét is meg ha lad ják. Mind ez 
olyanmértékűpénzügyispekulációtteszlehetővé,amitameggyengültpolitikai
hatalommalrendelkezőnyugatiországokmárnemképesekkordábantartani.

Túl azon, hogy a pénz ügyi pi ac nak az ipar ral és a tár sa dal mi fel épít ménnyel 
szem be ni do mi náns hely ze te mi lyen sú lyos kö vet kez mé nyek kel járt, a szó ban 
forgóállamokműködésénekegészét isérintette.Nyugaton,ahogyapolitika
egy re in kább lát vá nyos ság gá vá lik s mind job ban át hat ja a mé dia, az inf lá ció és 
a ha tal mas po li ti kai-pénz ügyi bot rá nyok a po li ti ku si ré te get és a név te len pénz-
ügyihatalmakatösszefűző,egyreszorosabbkötelékekrőlárulkodnak.Amaf-
fia cso por tok és a po li ti ku sok össze fo nó dá sa (Olasz or szág eb ben a te kin tet ben 
a jövőnket vetíti elénk)arról tanúskodik,hogyazemberi tetteket egyedül a
pro fit és a kor lát lan kor rup ció ve zér li. A pénz ügyi ha ta lom min den ha tó sá ga 
kö vet kez té ben dú ló ha rá cso lás, ügyet len ke dés olyan hely ze te ket te remt a nyu-
gati országokban,melyekről azt hittük, csak a kommunista rendszerekben le-
het sé ge sek. Itt, nyu ga ton azon ban a nép be van ido mít va: a ka pi ta liz mus meg-
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3Vö.aCNUCEDnemrégibenkiadottjelentésével:„Adósságok:aNyugatveszélybenvan.
A nyu ga ti or szá gok ban ta pasz tal ha tó je len le gi re cesszió sú lyos sá ga az ela dó so dás mi at ti def lá-
ció val ma gya ráz ha tó. Ja vas lat: vissza té rés a keyni po li ti ká hoz” (Le Figaro, 1992. szep tem ber 15.).
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ta ní tot ta rá, hogy a pro fit magánosítása és a vesz te sé gek köz tu laj don ba vé te le 
hozzátartozikegyegészségesgazdaságivezetés„normális”működéséhez!
Amikorakommunistarendszerekösszeomlottak,aNyugatmáregymélyvál-

ság ál la po tá ban le le dzett, a gaz da sá gi és pénz ügyi vál ság ál la po tá ban. Eze ket az 
or szá go kat egy olyan ke res ke del mi há bo rú gyen gí tet te le, amit már nem le he tett 
csil la pí ta ni. Jól mu tat ja ezt a GATT-tárgyalások ke re te in be lül zaj ló hu za vo na az 
EgyesültÁllamok,JapánésazEUközött,melyanyugat-európaiparasztságutó-
véd har ca i ban vagy a fran ci ák ál tal foly to no san han goz ta tott kul tu rá lis ki vé te les-
ség ne vet sé ges igé nyé ben jut ki fe je zés re. A po li ti kai rend szer is vál ság ba ke rül, 
párosulvaaparlamentárisdemokráciákirántinövekvőbizalmatlansággal.Senki
nem hisz már ab ban, hogy ezek a rend sze rek a vég te len sé gig meg tud ják hosszab-
bí ta ni a jó lét nö ve ke dé sét, s ez oda ve zet, hogy egy re-más ra szü let nek a töb bé-
kevésbépopulistavagyidegengyűlölőpolitikaipártok:aNemzetiFrontFranci-
aországban,a„Pó-völgyi”LigaÉszak-Olaszországban,RossPerotmozgalmaaz
Egye sült Ál la mok ban, az oszt rák és nor vég po pu lis ta párt stb. Vé gül pe dig tár-
sa dal mi szin ten is vál ság van, amit az vál tott ki, hogy a kol lek tív ön azo no sí tás 
mód jai ma már min den tör té nel mi vi szo nyí tá si pon tot nél kü löz nek, me lye ket az 
idő,az individualizmus,areklám,adivat,egyellentéteskijelentésektől terhes
örök je len min den ha tó ural ma alá ve tet tek: ma ezt kell csi nál ni, hol nap azt, s az 
egész ben nincs más lo gi ka, csak a pro fi té, mely nek ki vált sá gai a „be ava tot tak” 
számáravannakfenntartva.Ezatöbbszintenisjelentkezőválságmateljesvaló-
jábanmutatkozikmeg.MidőnakommunistaellenségeltűnéseutánNyugat-ki-
rályottállmeztelenülsajátmagaésamindenttőleváróKelet-Európaelőtt,a
nyugati lakosság,melymárhozzászokottajóléthezéssemmirőlnemhajlandó
le mon da ni, egy re ke vés bé tud úr rá len ni tü rel met len sé gén.

Pusz tít a há bo rú a leg fej let tebb ipa ri or szá gok kö zött, s ezt csak to vább 
fo koz za, hogy az Egye sült Ál la mok – ke rül, ami be ke rül – fenn akar ja tar ta ni 
je len le gi élet szín vo na lát, amit pe dig ipa ri gaz dag sá ga már nem in do kol: 1946-
banmégavilágiparijavainak50%-átállítottaelő,maviszontcsaka25%-át.
1991-ben az ame ri ka i ak ve zet ték az Irak el le ni nyu ga ti ke resz tes há bo rút, de a 
költ sé ge it már nem tud ták ki fi zet ni, míg a vi et na mi há bo rú ide jén ezt a kö te-
lezettségetegyedülvállalták.IdőrőlidőremégazigengazdagNémetországban
ismegmutatkoznakarecessziójelei:nemkönnyűmegemészteniavoltNDK-t,
segyúttalavoltSzovjetuniótistámogatni.Németországsajátiparihatalmában
bí zik, ami kor igen ma gas ka ma tú, rö vid le já ra tú köl csö nök fel vé te lé vel adós sá-
gokbaverimagát.Anemzetközifinánctőkénekmégolyjelentőshasznothajtó
köl csö nök kö vet kez té ben azon ban ala po san le csök ken a be ru há zá sok ra for dít-
ha tó összeg, mely nek pe dig má sutt is jó he lye vol na.3
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4LásdMiłosz(1964).Azezzelatémávalkapcsolatosmegjegyzésekaműegészétátszövik.
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Akeleti országokúj elitjeinekkellő józansággal fel kellene világosítaniuk
hon fi tár sa i kat ar ról, hogy a nyu ga ti ál la mok nak csak az ér de ke ik tar tó sak, 
ba rát sá ga ik azon ban pusz tán al kal mi ak, s a de mok rá ci á ról és az em be ri jo gok-
ról szó ló hang za tos sza va ik szin tén csak ha tal mi esz kö zök: va ló já ban mind ig 
csakarratörekszenek,hogyelőnyökretegyenekszert,segyáltalánnemérdek-
liőketmásnépekbalsorsa.Anyugativilágevonásaazonbanáltalábanrejtve
ma radt (és ma rad is) a ke let-eu ró pai volt kom mu nis ta rend sze rek kri ti ku sa i-
nak többsége előtt.E tekintetben egyfajta vakság tapasztalható,melynek egy
ma gyar szo ci o ló gus, Melegh At ti la tö ké le tes jel lem zé sét ad ja, ami kor így ír: „A 
Nyugatrólszólóábrándcsaklátszólagmagyarázzamegtársadalmiéspolitikai
problémáinkat.Eszerintamagyarországiéskelet-európaifejlődészsákutcába
ju tott, ami ó ta egy nem nyu ga ti ös vény re té ved tünk és el tá vo lod tunk a tör té ne-
lemegyetemesfejlődésétől.Csakegymódonüdvözülhetünk:hamaradéktala-
nul ma gun ké vá tesszük a nyu ga ti mo dellt, hi szen Ma gyar or szág és Kö zép-Eu-
rópaisakkorélteátmúltjánaklegdicsőbbpillanatait,amikor»Európát«utá-
noz ta. Ez a mi to lo gi kus ma gya rá zat azon ban csak ar ra mu tat rá, hogy mit nem 
csi nál tunk, s hogy mit kel lett vol na csi nál nunk. Az zal nem fog lal ko zik, hogy 
tény le ge sen mit csi nál tunk, s azt mi ért csi nál tuk. En nek tud ha tó be, hogy a 
Nyugattól elvakított értelmiség nem csupán reális jövőképét veszítette el,
hanemegyolyanmúltfelfogástis,melyneknemegyáltalánosbűntudatképezi
az alap ját” (Melegh 1994).

Egy má sik, rej tett tör té ne lem: 
a kom mu niz mus meg te rem té se és en nek ha tá sai

Egybizonyos:aDunátólkeletrefekvőtájakonaholnapoknemakarnakdalol-
ni, ha nem egy re csak csi kor gat ják a fo gu kat. Van itt egy faj ta moz du lat lan ság, 
amit ér de mes vol na ala po sab ban is meg vizs gál ni. Milan Kundera cseh író e 
te kin tet ben tö ké le tes pél dá ul szol gál ar ra, ho gyan kell a tör té nel met el fed ni, 
amikoraSzovjetuniómásodikvilágháborútkövető,Közép-ésKelet-Európába
való betörését ártatlan népek egyszerű leigázásaként interpretálja, mely a
bőségésdemokráciakorszakánakvetettvéget.Ezta–Nyugat-Európábanszé-
leskörbenelfogadott–véleménytnemrégibenCzesłavMiłoszlengyelköltőés
író cá fol ta meg, aki Une autre Europe4 c.művébenhatározottankijelenti,hogy
amásodikvilágháborútmegelőzőenaközép-éskelet-európaiországoktöbb-
ségében valójában parancsuralmi, ultranacionalista, idegengyűlölő, rasszista,
an ti sze mi ta kor má nyok ural kod tak, me lyek nek ún. ki vé te les tör vé nyei sem mi ben 
semmaradtakalattaanáciNémetországbanelfogadottaknak.Eztamegálla-
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5 A moszk vai Tör té ne ti In té zet ál tal pub li kált leg utób bi do ku men tu mok ta nú sá ga sze rint 
ezekaveszteségek,csakasztálingrádiütközetesetében,1,1millióelesettkatonátjelentettek!
Vö. Le Monde, 1993. ja nu ár 24–25. Ber lin be vé tel ének egy he te alatt az oro szok több mint 
300 000 em bert vesz tet tek; vö. Masson (1994).
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pítástHughSeton-Watson,akétháborúközöttiKelet-Európalegjelesebbpoli-
tikai elemzője is megerősíti (Seton-Watson 1945). Ezen országok többsége
nemigentudottfeltápászkodniazelsővilágháborúésagyőztesekhozzánem
ér té se nyo mán be kö vet ke zett pénz ügyi össze om lás ból. In ga tag gaz da sá gi hely-
ze tük a har min cas évek kö ze pén alig ha csök ken tet te az el len té te ket, me lye ket 
anemzetállamoknemzetiségielvalapjánvalólétrehozásaidézettelő.Ezeket
azországokatolyanjelentőskisebbségeklakták,melyeknemsokkalkorábban
még a köz pon ti ha tal mak na gyob bik ré szét al kot ták (a len gyel or szá gi oro szok 
és uk rá nok, a csehországi, a szlo vé ni ai és a hor vát or szá gi né me tek, a szlo vá ki ai 
és az er dé lyi ma gya rok stb.). Eze ket a ne héz sé ge ket to vább sú lyos bí tot ta az 
1929-es nagy válság. A folyamatosan robbanással fenyegető nemzetiségi
fe szült sé ge ket a kor má nyok egy re dik ta tó ri ku sabb esz kö zök kel igye kez tek 
hang sze rel ni, el foj ta ni, vagy akár tel jes mér ték ben meg szün tet ni. A vil ni u si 
len gyel ki sebb ség mi att pél dá ul szin te há bo rús ál la po tok jel le mez ték a lit ván–
len gyel kap cso la to kat. Fur csa egy „de mok ra ti kus” or szág volt ez a Len gyel or-
szág, amely a né met im pe ri a liz mus tól fe nye get ve, 1938-ban még si et ve részt 
vett Cseh szlo vá kia fel da ra bo lá sá ban, ami kor jog ta la nul ma gá nak kö ve tel te a 
cieszyni területeket, hogy aztán néhány hónappal későbbmaga is elbukjon.
Ugyanilyen furcsa volt az első csehszlovák köztársaság „demokráciája” is,
amely egy sze mer nyi bé kü lé keny sé get sem ta nú sí tott a szlo vá ki ai ma gya rok kal 
vagy a ru szinsz kói uk rá nok kal szem ben. Vagy em lé kez zünk csak a ro mán–
ma gyar el len té tek re Er dély ben, a ju gosz láv ki rály ság ban dú ló vé res har cok ra, 
illetveajugoszlávkirályhorvátszélsőségesekáltali,marseille-imeggyilkolásá-
ra!HaaNyugatmindeztelfelejtettevolna,elég,haegyszerűenvégigsétálunk
Vil ni us, Po zsony, Kas sa, Bu da pest, Ko lozs vár, Belg rád, esetleg Zág ráb ut cá in, 
s min den új ra eszünk be jut.

A kom mu nis ta re zsim lé nye gé ben azok ban az or szá gok ban tud ta meg vet ni 
a lá bát, ahol a pol gár há bo rú szét zi lál ta a tár sa dal mat, a gaz da ság rom ja i ban he - 
vert, a la kos ság sok eset ben éhe zett, s ahol a rend szer va la mennyi ele me, ha -
talmiintézményeésszereplőjeszanaszéthullottaháborúötéveésanémet,
majdaszovjetmegszállásalatt(Dallin1957;Kosyk1986;deLaRobrie1950).
A bol se vi kok ki hív ták ma guk el len a sor sot. Mi u tán ha tal mas ál do za tok árán 
(melyekrőlmaszívesenelfeledkezünk)5győzelmetarattakanácikfölött,sike-
rültmeggyőzniükenépektöbbségét–melyeknekaharmincasévekótaegyre
kevesebbillúziójukvoltaparlamentidemokráciaerényeitilletően–,hogyve-
lük pró bál ja nak sze ren csét. A ro mok ban ál ló tár sa dal mak ál ta lá nos el ke se re-
déseközepetteelhitettékmagukról,hogyegyedülőkképesekfelforgatniatár-
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sa dal mi kap cso la to kat és a ha tal mi vi szo nyo kat úgy, hogy köz ben bé két és 
jó lé tet ga ran tál nak min den ki nek. Az 1948-as év te hát egy új tár sa da lom, a 
„bug ri sok” tár sa dal má nak meg szü le té sét fém jel zi, akik fel tar tóz tat ha tat la nul 
igye kez tek a tár sa da lom egy re ma ga sabb szfé rái fe lé. Egy ek ko ra vál to zást nem 
lehetegyedülapolitikaiésarendőrihatalomtólvalórettegésszámlájára írni
(jól le het ez utób bi egy re na gyobb mé re te ket öl tött): a ko ra be li la pok ból jól 
nyomonkövethető,ahogyaszétzilálthatalomromjaibólegyhatározott,újfajta
le gi ti mi tás emel ke dik ki, me lyet egy sok kal in kább tár sa dal mi, sem mint po li ti-
kaijellegűerőszakhívottéletre.

Ah hoz, hogy meg ért hes sük Ke let-Eur ópa je len ko ri tör té nel mé nek sa já tos-
sá ga it, re konst ru ál nunk kell a meg ha tá ro zó ese mé nyek kro no ló gi á ját, ügyel ve 
ar ra, hogy el ke rül jük a je len köz he lye i nek anak ro niz mu sát. Er re tett kí sér le tet 
Ta más Gás pár Mik lós ma gyar fi lo zó fus is egyik cik ké ben, me lyet a Times Literary 
Supplement közölt(TamásGáspár1990),samelybőlmárcsakazértisérdemes
fel idéz ni né hány mo men tu mot, mert egé szen új meg vi lá gí tás ba he lye zik a je -
lent.Nemárttudnipéldául,hogy1919-ben,amagyarforradalomután,amikor
Bu da pes ten Kun Bé la ve ze té sé vel meg ala kult a ta nács kor mány, egyet len szov-
jet csa pat sem ál lo má so zott ma gyar föl dön (ahogy egyéb ként Ba jor or szág ban 
sem a kom mu nis ta for ra da lom ide jén). To váb bá az 1948-as cseh szlo vá ki ai vá -
lasz tá sok sok kal sza ba dab bak vol tak, mint az 1990 má ju sá ban meg ren de zett 
romániaiak,mégisabaloldalipártokgyőzelméthozták.Egyébként,teszihoz-
zá, „1957-ben több tíz ezer ma gyar vett részt a má jus 1-jei fel vo nu lá son Bu da-
pes ten, hogy meg hall gas sa Ká dár Já nos be szé dét, mind össze né hány hó nap pal 
az ’56-os for ra da lom ret te ne tes le ve ré se után”. A po li ti kai játsz mák ban sem mi 
nemegyértelmű,mégalegtragikusabbakbansem.Ígypéldául1948-banCseh-
szlovákiábanakommunistagyőzelemóvtamegaszlovákiaimagyarkisebbsé-
getameglehetősendemokratikusBenešelnökáltalkilátásbahelyezettdepor-
tálástól! Ezzel szemben a cseh történelem egy másik szakértője, Antoine
Marèsmegjegyzi, hogy 1918 előtt a szlováknacionalizmusmár az utolsókat
rúg ta a ma gyar el nyo más csa pá sai alatt, ami kor a cseh szlo vák ál lam meg ala kí-
tá sa új éle tet le helt be lé. Ez vé gül a szlo vák ál lam 1939-es meg ala pí tá sá hoz 
vezetettanáciNémetországkészségesszövetségese,Tisoúrlelkipásztorivédő-
szárnyaalatt (Marès1992). 1944-bena szovjetekközvetlenellenőrzésükalá
von ták Észak-Er délyt (me lyet Hit ler dön té se nyo mán 1940 és 1944 kö zött Ma -
gya ror szág hoz csa tol tak), hogy meg véd jék a ma gya ro kat a ro mán csa pa tok mé -
szár lá sa i tól. De a tör té ne lem még en nél is el lent mon dá so sabb: vé gül ma guk -
nak a ro mán kom mu nis ták nak si ke rült ki csi kar ni uk ugya nezt az Észak-Er délyt 
aszovjetektől,hogyismétbeintegráljákarománállamba.Ezapáremlékezte-
tő (amelyekből jóval többre volna szükség) sokkal jobban rávilágít bizonyos
mai ese mé nyek re, mint a hu ma nis ta öm len gé sek a Ke let- és Kö zép-Eu ró pát 
áthatóidegengyűlöletfeszültségeiről.Ittajelenkoritörténelemanyugat-euró-
pa i nál sok kal in ga ta gabb nak, bi zony ta la nabb nak mu tat ko zik, me lyet mind un-
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ta lan át- meg át jár nak az el len té tes moz gá sok, ide-oda vet nek a köz vet len nagy-
ha tal mi ér de kek, s amely épp annyi ra tö ké le te sen, mint amennyi re ke gyet len 
pőreséggelérzékeltetiszámunkraamodernvilágegyiknagytragédiáját.

Ke let-Eu ró pá ban a kom mu nis ta ha ta lom – vagy mond hat nánk azt is: a ré gi 
elitekelnyomásának,az ipari fejlődésnekésazurbanizációnak,a felgyorsult
társadalmi-gazdaságihaladásnakésa(egyébkéntközepes)fogyasztásfejlődé-
sé nek – negy ven öt éve alatt a na ci o na lis ta szen ve dé lyek va la me lyest le csil la-
podtak,vagylegalábbisrészbenelfedődtek.Maolyanbrutalitássaltörnekföl
újra,mintamikorkieresztikasűrítettlevegőt(Karnoouh1989,1991a).Miért?
Ha si ke rül vá laszt ta lál nunk er re a kér dés re, ta lán a ke zünk ben lesz a kulcs, 
ami vel meg fejt het jük a je len le gi vál to zá sok oka it.

A nyu ga ti kom men tá to rok és a ke let-eu ró pai li be rá lis po li ti ku sok több sé ge 
a na ci o na liz mus je len le gi tér nye ré sét a populizmus újabb fe lül ke re ke dé sé nek 
szi no ni má ja ként ér tel me zi. Pe dig a Ke let-Eu ró pá ban ta pasz tal ha tó popu liz-
mus igen össze tett po li ti kai kér dést vet fel, mi vel ön ma gát „a vi dék popu liz mu-
saként”definiálja–ennekköszönhető,hogyakétháborúközöttazértelmiség
egyes szélsőbaloldali és szélsőjobboldali köreinek támogatását egyidejűleg él-
vezte.Ígyaztán1945és1948közöttamagyarbaloldalvidéki-populistaszárnya
beolvadtagyőzteskommunistapártba,hogyaztánmaismétfeltűnjönaszél-
sőjobboldalipolitikaicsoportokban.HasonlóképpenRomániában,az1971-ben
NicolaeCeauşescuáltalfelkarolttéziseknekköszönhetően,ezafajtapopuliz-
mus a ro mán kom mu nis ta párt ide o ló gi ai ar ze nál já nak ré szé vé vált, je lez ve 
ez zel a ré gi vá gá sú in ter na ci o na lis ta bol se vi kok és az új re for mis ták ve re sé gét.6

Má ra azon ban, az ezen or szá gok tár sa dal mi-fog lal ko zá si és tár sa dal mi-kul-
turálisrétegződésébenbekövetkezettváltozásoknyomán,módosultafaluhoz
va ló vi szo nyu lás. A két há bo rú kö zött Ke let- és Kö zép-Eu ró pa or szá ga i nak 
parasztitársadalmamégélővalóságot,számosközösségetjelentett.Akörnye-
zetükkeltökéletesösszhangbanélőparasztokmélyenkötődtektradícióikhoz,
az év kör ün ne pe i nek meg ün nep lé sé hez, s ugya núgy hit tek a bo szor ká nyok ban, 
minta többfélemódonmegnyilvánulóSzentháromság transzcendenciájában.
Ilyen volt az a vi lág, mely meg ha tá roz ta a nem ze ti tár sa dal mak több sé gé nek 
han gu la tát, még ak kor is, ha e ha tal mas, ar cha i kus hinterland kö ze pén ki ala-
kul tak a vá ros ia so dás ki fi no mult cso mó pont jai, szel le mi szim bi ó zis ban nyu ga ti 
megfelelőikkel.7 Má ra a pa rasz ti kö zös sé gek össze zsu go rod tak, kul tú rá juk 
koherenciájamegtört,arégitársadalmi-foglalkozásirétegződésszétesett.Afal-
va kat, csak úgy, mint a vá ros okat, több sé gük ben egy fé lig pa rasz ti, fé lig vá rosi 
pro le ta ri á tus né pe sí ti be, mely nek min den na pi esz mény ké pe it nyu gat ról vett 
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min ták ala kít ják. En nek ered mé nye ként a nem ze ti populizmus el vesz tet te szá-
mos elevenen élő archaikus vonatkoztatási pontját, amit nem tud másként
kompenzálni, mint úgy, hogy egy igazi agyrémet, egy „ősi” nemzetet kíván
re konst ru ál ni.

A két há bo rú kö zöt ti tár sa dal mak ar cha iz mu sa a nem ze ti populizmusban 
jutottkifejezésre,melyhezgyakranjelentősvallásifelhangokisvegyültek.Igaz
volt ez a mély or to dox misz ti ciz mus sal át ha tott ro mán Vas gár dá ra, a ró mai 
katolikusegyházhozszorosankötődőfasizálódószlováknacionalistákra,ahor-
vát usz ta sák ra, va la mint a bal ti or szá gok ha son ló moz gal ma i ra is. Ma gya ror-
szá gon azon ban a nyi las ke resz te sek nem ze ti fa siz mu sa egy vi lá gi moz ga lom 
kereteinbelülformálódottki,stársadalmibázisátjórésztajelentősbudapesti
munkásosztályalkotta(Magyarországebbőlaszempontbólatöbbieknélsokkal
mo der nebb nek bi zo nyult). Ez zel szem ben, a pil la nat nyi kö rül mé nyek dik tál ta 
geopolitikaiszövetségek–azazanáciNémetországKözép-ésKelet-Európa
fö löt ti be fo lyá sa – el le né re, a har ma dik bi ro da lom ide o ló gi á ja nyílt an ti kle ri ka-
lizmusával, a technika és az urbanizáció révén való megdicsőülési vágyával
fö löt tébb ide gen volt Kö zép- és Ke let- Eu ró pa fa lu si-po pu lis ta na ci o na liz mu sa 
szá má ra, mely mind ig óva ko dott a vá ros és a nagy ipa ri köz pon tok „pusz tí tó” 
bá ja i tól, me lyek ben a tra di ci o ná lis tár sa da lom vissza for dít ha tat lan meg sem mi-
sü lé sét lát ta.
A jelenlegi helyzetmerőbenmás. A nacionalista falusi populizmusma a

középosztálybeli tisztviselői réteg és a proletariátus körében talál kedvező
fo gad ta tás ra, va gyis azok ban a tár sa dal mi ré te gek ben, ame lyek a leg job ban 
meg síny let ték a gaz da sá gi vissza esést. Ezek a ré gi rend szer ben vé dett sé get 
élvezőosztályokalkotjákazidegengyűlölőésértelmiségellenesnacionalizmus
tár sa dal mi bá zi sát, amely, mutatis mutandis, lé nye gét te kint ve nem sok ban 
különbözikanémetnácizmustól.Kijelentéseiperszelehet,hogyaháborúelőt-
ti po pu liz mu séihoz ha son lí ta nak, mind amel lett va lós tar tal ma, a tag ja i ra jel-
lemzőszocializációsmodellek,továbbátörekvéseik,társadalmieszményeik,az
ál ta lá ban vett fo gyasz tói tár sa da lom irán ti tisz te le tük mind-mind azt mu tat ják, 
hogy lé nye gi leg egy egé szen más po li ti kai-kul tu rá lis moz ga lom ról van szó. 
Ugyanakkorazújállamokmegalakulása,avoltJugoszláviafelbomlása,afüg-
getlenHorvátország, Szlovénia,Bosznia-Hercegovinamegalakulása, a cseh–
szlo vák ket té vá lás oly mó don ren dez te vissza Eu ró pa tér kép ét, ahogy azt a 
har ma dik bi ro da lom né met dip lo má ci á ja meg ál mod ta. Mi cso da kü lö nös iró-
nia!Amikor győzedelmeskedik a demokratikus diskurzus, Kelet- és Közép-
Európát, valamint a volt Szovjetunió országait a piac alakulásával szorosan
össze fo nód va a vér sze rin ti le szár ma zás jo ga moz gó sít ja, s ez nem aka dá lyoz za 
meg az elemző firkászokat abban, hogy amostani populizmusban csupán a
háborúelőttimozgalomfolytatásátlássák,amitegyidőremegszakítottakom-
munizmus megteremtése, vagy amit – épp ellenkezőleg – a kommunisták
po pu lis ta pál for du lá sa kel tett új élet re.
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E vak megfigyelők konokul visszatérő kijelentéseivel szemben egy másik
ér tel me zés kí nál ko zik. Esze rint a kom mu niz mus egy faj ta mo dern ség ként 
értelmezendő,sőtegyolyanformaként,melyelőrevetítiamikultúráinkrajel-
lemző késeimodernséget.Más szóval, a kommunizmust egy olyan politikai
for má nak kell te kin te ni, amely Ke le ten el vé gez te a „mo dern kor mun ká ját”. 
Ezkétségkívülzűrzavarostettvolt,melyneksoránsohanemriadtakvisszaaz
„archaikus”eszközöktőlsem.Enneknyománazonbanegyfajtamodernségszü-
letettmeg,amiidőbenjócskánlemaradtnyugatimegfelelőjemögött,deattól
még va ló di mo dern ség volt, mely nek leg nyil ván va lóbb tü ne tét az „új” na ci o na-
liz mus meg je le né se je len tet te.

Kom mu niz mus és mo dern ség

„Modern”:aszómeglepőnektűnhetakeletiországoktörténelmérőlmitsem
tudóutazószámára,akielőszörjárezenatájon.Valóban,avárosok,avidék,
az ipa ri kör ze tek nem a mo dern ség je le it vi se lik ma gu kon, leg aláb bis nem úgy, 
ahogy azt mi fe lénk meg szok tuk. Gyak ran ol vas hat juk ne ves po li to ló gu sok tol-
lából,hogyakommunistaidőszakatörténelem„jégbefagyását”hoztamagá-
val. Egy os to ba geo ló gi ai me ta fo ra ez, egy ol csó föld raj zi köz hely, amit egy 
kém re gény ül te tett el a köz tu dat ban (A kém, aki a hi deg or szá gá ból jött). A 
jelenkoritörténelemKelet-EurópábanésavoltSzovjetunióbanegyaránthal-
latlangyorsasággaléshevességgelbontakozottki.Zűrzavarosmodernségvolt
persze,deattólmégkétségtelenülmodernség,mertaSzovjetunióbanhetven-
öt, Ke let-Eu ró pá ban pe dig negy ven öt év alatt vit te vég hez mind azt, ami a nyu-
gat-eu ró pai or szá gok ban csak nem két év szá za dig tar tott.
JóllehetMosheLewin8megállapításaiaSzovjetunióvárosainakelfalusiaso-

dá sáról ér vé nye sek a töb bi volt kom mu nis ta or szág ra is; jól le het 1948 után, a 
kelet-európainagymetropoliszoklétrejöttévelmégnemszellőzöttkiazistál-
lószagavárosokszívéből; jóllehetazélelmiszer-ellátásnehézségeiatársada-
lom vá rosi és vi dé ki kör ze te it szo ros szim bi ó zis ban tar tot ták, a vi lág nak eb ben 
aszegletébenavárosésavidékviszonyaolyangyorsanborultfel,amireNyu-
gat-Eu ró pá ban nem volt pél da, a har ma dik vi lág or szá ga i ban azon ban an nál 
inkább.Rokonsorsukegyébkéntabbaniskifejezésrejut,ahogyazállampárt
tekintélyuralmánakmegszűnésévelmindenüttszinteőrültirambaneluralkodik
arablás,afosztogatás,afeketekereskedelem,sabban,ahogyeltűnikminden-
fajtatekintély,kivéveanyerserőét,arokoniésszomszédikapcsolatokét,vala-
mint a te rü le ti klá no két, ame lyek be a párt, a szak szer ve zet és a po li ti kai rend-
őrségegykorihálózataiisbeépülnek.Ezektehátmodernországok,denagyon
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egyenlőtlenülmodernországok.SzámoshasonlópéldalétezikLatin-Ameriká-
ban és Dél ke let-Ázsi ában is, me lyek ma a vi lág nak olyan ré gi ói, ahol az ar cát-
lan gaz dag sá got ar ro gáns ma ga mu to ga tás sal fi tog tat ják, ami an nál is fel há bo-
rítóbb,mertazazegyrenövekvőnyomorszomszédságábantenyészik.Ebbena
te kin tet ben nin csen sem mi új a ké sei mo dern ség nap ja alatt, mely szin tén 
meg te rem ti az elharmadikvilágosodást még a leg gaz da gabb or szá gok ban is, a 
me ga lopoliszok nyo mor ne gye dei – a „ne gye dik vi lág” – ré vén.

Még is, van va la mi ti tok za tos a kom mu niz mus bu ká sá ban, va la mi, ami el len-
áll min den gaz da sá gi, po li ti kai és szo ci o ló gi ai elem zés nek. Va ló ban, ho gyan is 
érthetnénkmeg,hamárazelejénszörnyűnekkönyveljükelatörténelemnek
azt a fe je ze tét, mely nek em be rek mil li ói vol tak hí vei, s mely nek meg va ló su lá-
sáértmár-márémelyítőáldozatkészséggeljavaiklegbecsesebbjét–azéletüket
– is fel ál doz ták? Az er köl csi ítél ke zés so ha sem se gít hoz zá az em be rek és tet-
te ik, va la mint kol lek tív ke dély ál la po tuk jobb meg ér té sé hez; csak az egyé ni 
döntésekkelfoglalkozik,studjuk:mindigkönnyűazutólagosítészszerepében
tet sze leg ni, hi szen a tör té ne lem tra gi ku má ban ma guk a dön té sek tra gi ku sak. 
Amodernidőkpolitikaieseményeimegtanítottakbennünketarra,hogyapál-
for du lás ok, a meg ta ga dá sok és az áru lá sok az ér tel mi sé gi ek, a po li ti ku sok és a 
né pek sor sát egya ránt jel lem zik. A Ke let-Eu ró pá ban a kö zelmúlt ban le zaj lott 
változásokeztcsakújbólmegerősítik.

Mit tet tek te hát a kom mu nis ták? Mi vel si ke rült meg va ló sí ta ni uk a mo dern-
ségetazokbanazországokban,aholteljhatalmatgyakoroltak?Előszörerőtel-
je sen fej lesz tet ték a ne héz ipart, vagy ha már lé te zett, meg sok szo roz ták a ter-
meléstanélkül,hogyakülsőpiacokatfigyelembevettékvolna.Villamosítottak,
általánossátettékazírás-olvasást,egységesítőkulturálisintézkedésekethajtot-
tak vég re min den or szág ban és a tár sa da lom min den ré te gé ben: meg va ló sí tot-
ták, hogy legyen egyművelődési házminden egyes városban és a fővárosok
mindenkerületében,rádió,majdkésőbbtelevíziómindencsaládban,kultúrház
ésfilmvetítőgépmindenfaluban.Több-kevesebbmegelégedésrebevezettékaz
in gye nes tár sa da lom biz to sí tást, amit a tár sa da lom szö ve té nek egé szé re ki ter-
jesz tet tek. Igaz, az or vo sok nak gyak ran kel lett „há la pénzt” fi zet ni, ez azon ban 
csakaztszolgálta,hogyamunkásokéhozképestmeglehetősenközepesfizeté-
se i ket fel ja vít sák, s így va la hogy vissza ál lít sák a „sza bá lyos” tár sa dal mi-fog lal-
kozásihierarchiát.Akommunistarendszermindenkiszámáraüdülésilehető-
sé get biz to sí tott a szak szer ve ze ti há ló za ton ke resz tül, ami hez ha son lót ke res ve 
sem ta lá lunk a har ma dik vi lág leg fej let tebb or szá ga i ban. Vé gül pe dig – ter mé-
szetesenigenváltozatosmódokon–jelentősennövelteafogyasztásmértékét,
ami pl. Magyarországon, közvetlenül a rendszer bukása előtt, egy valódi fo-
gyasz tói tár sa da lom ki ala ku lá sát ered mé nyez te, mely ben az au tó, a hét vé gi ház 
és a tu ris ta uta zás „nor má lis” ve le já ró ja volt a kö zép ré te gek éle té nek. De mit 
is csi nál tak a kom mu nis ták? Jól-rosszul hoz zá szok tat tak több mil lió pa rasz tot az 
ipa ri mun ká hoz, a te mér dek gé pe sí tett fel adat mun ka meg osz tá sá hoz, ame lyek 
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azarchaikusmezőgazdaságrajellemzőenanapjárás,azévszakokváltakozása
és a krisz tu si élet út ál lo má sa i nak foly to nos vissza té ré se ál tal fel osz tott, cik li kus 
időbenmentektovábbraisvégbe.

E mo dern ség nek és e mo dern ség vál to zá sa i nak leg mé lyebb ér tel me zé sét 
nem is annyi ra a szo ci o ló gi ai és tör té nel mi le írá sok ban, mint in kább a re gény 
metaforikus világában találjuk. Kitűnő kisregényében, a Túl sá go san za jos 
ma gány ban Bohumil Hra bal egy ko szos pin cé be ve ze ti el az ol va sót, ahol egy 
öreg mun kás, egy fé lig csa var gó, fé lig fi lo zó fus ten ge ti mun kás hét köz nap ja it 
egy ós di pa pír prés tár sa sá gá ban, mely eret nek, fe ke te lis tás köny vek és fo lyó-
irat ok be zú zá sá ra szol gál. A cse lek mény nek ed dig a pont já ig egy zárt tér ben él, 
mely nek ha tá ra it a nyo mo rú sá gos la ká sá tól si ral mas (és ugya nak kor ne vet ni va-
ló)Vulcanus-barlangjáigvezető,sohanemváltozóútvonalszabjameg.Avál-
tozatlanpihenőkkeltarkítottútonnapmintnapbetérugyanazokbaasörözők-
beegykorsósörre,aholugyanazokkalaszánalmas,öregedőalakokkaltalálko-
zik. Egy nap, ami kor az öreg el ha tá roz za, hogy meg néz egy mo dern prést, amit 
az újon nan épült zúz dá ban he lyez tek üzem be, hir te len rá döb ben, hogy egy új 
kor szak szü le tett. Fé lel mé ben el me ne kül, mert ér zi, hogy kö zel a vég, de sor sát 
nemfőnöke,egyhirtelenharagú,élvetegbürokrataretorziójafogjamegpecsé-
telni, hanem az új technológia, mely hamarosan kiszorítja az ő titkos, még
mindig kézi erővel végzettmunkáját.Miközben a prés karját emelgeti, nap
mint nap men ti meg a köny ve ket, s az tán oda ha za, a köny vei kö zött, a nosz tal-
giázás,avilágemlékezeténekmélyérőlszármazóemlékdarabokvilágábanél.

Amit az új üzem ben ta pasz tal, mély sé ge sen meg döb ben ti. A vi lá gos üveg te-
tőalatt,atisztaésfunkcionálisankialakítottterekbenmindenüttfiatalférfiak
ésnőkvégzik– láthatólagmindenaggodalomnélkül–amunkájukat.Vidá-
man,kiszámítottésésszerűmozdulatokkalsemmisítikmegazeretnekirodal-
mat, s közbenegyedül az foglalkoztatjaőket,hogymiként töltsékmajdel a
sza bad ide jü ket.

„De ré mü le te met nem ez okoz ta, én azért ijed tem meg, mert hir te len pon-
to san lát tam, hogy ez a gi gan ti kus prés ha lá los csa pás az összes kis prés re, és 
egy szer csak tud tam, hogy az, amit lá tok, új kor sza kot je lent a szak má ban, hogy 
ezekmármásemberek,ésezmármásmunkamódszer.Rádöbbentem,hogy
végeakisörömöknek,melyekatévedésbőlahulladékközédobottésazott
felfedezettkönyvekalakjábanjelentekmegakisbegyűjtőben,hogyez,amiitt
van, ez, amit lá tok, más gon dol ko dás mó dot is je lent […]. És a leg na gyobb csa-
pásakkorért,amikorláttam,hogyisznakezekafiatalmunkásokcsípőretett
kézzel,terpeszbenállva,mindenszégyenkezésnélkültejetésüdítőt,ésjóízűen
egyenesen az üvegből ittak, és ekkor láttam, hogy végleg befellegzett a régi
időknek,hogyvégetértazakorszak,amikoramunkástérdenállvaésakezé-
velésatenyerévelgyőzködöttazanyaggal![…]Ésabbanapillanatbankezdő-
dött a tí zó rai szü net, a sza lag le állt, és lát tam, hogy a mun ká sok és a mun kás-
nőkegynagytáblatövébetelepednek,egyolyanrajzszögekkel,hírekkel,listák-
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kal és lajstromokkal teletűzdelt tábla alá,mindegyikükmaga elé állított egy
üveg te jet, és ki cso ma gol ta az uzson ná ját, amit az étel hor dó lány ho zott egy 
rekeszben,éslassanettek,éstejjelmegüdítővelöblítettékleafelvágottat,a
saj tot és a va jas kif lit, és ne vet tek és dis ku rál tak, és az el csí pett be széd fosz lá-
nyoktólakorlátbakellettkapaszkodnom,mertmegtudtambelőlük,hogyezek
a fia tal em be rek szo ci a lis ta bri gád-ta gok, hogy min den pén te ken vál la la ti au tó-
buszonazÓriás-hegységbe,avállalatüdülőjébeutaznak.Mikoraztánbefejez-
ték az evést, rá gyúj tot tak, és én meg tud tam, hogy ta valy tár sas uta zást szer vez-
tek Ola szor szág ba és Fran ci a or szág ba, és hogy az idén Bul gá ri á ba meg Gö rö-
gor szág ba ké szül nek” (Hrabal 1985: 78–80).

A je le net ab ban a kor ban ját szó dik, ami kor a „kom mu niz mus még meg volt 
győződveróla”,hogyörökkéfogtartani,deszólhatnaakáranyugativállala-
toknálmanapság folyóebédszünetibeszélgetésekről is.Azebbőladódóelső
következtetés az, hogy a kommunista tömegdemokrácia egész egyszerűen a
parlamentáris és fogyasztói tömegdemokráciát készítette elő. Mi hiányzott
még ahhoz, hogy ez a fejlődés végbemenjen? A feslett erkölcsök, mondják
egye sek: a rock, a szex, a rap, a technozene és a rave orr ba-száj ba. Bi zo nyá ra. 
Továbbá:egyolyanmédiagépezet,melyahelyett,hogykiszűrnéapropaganda
ar cát lan ha zug sá ga it, oly mér ték ben át koz me ti káz za a po li ti kát, hogy tel je sen 
el tá vo lít ja min den va lós ta pasz ta lat tól, s ugya núgy fo gyasz tá si cik ket csi nál 
belőle,mint a háztartási gépekből. Bizonyára ez is.Vagyis a kommunizmus
el mu lasz tot ta szín re vin ni a mu lan dó ság ni hi liz mu sát, vagy, Jean Baudrillard 
sza va i val él ve, „a rossz transzparenciáját”. Meg kell azon ban koc káz tat nunk 
egy má so dik kö vet kez te tést is. A kom mu nis ta ha tal mat túl so ká ig jel le mez ték 
azok a vo ná sok, me lyek a ké sei mo dern ség ese té ben már ar cha i kus nak szá mí-
tottak.Melyekezek?Elsősorbanazállam,pontosabbanapártállamelsőségea
gazdasággalszemben,másszóvalapolitikaelsősége;másodsorbanazegyenlő-
sítőideológia,melyazalsóbbnéposztályokból(aparasztságbólésamunkás-
osztályból)származó„élcsapat”politikaielőléptetésénalapult,amelybőlaztán
fo ko za to san egy új, ki vált sá gos elit ala kult ki; to váb bá: a „klasszi kus” kul tú ra 
mint for mai esz mény kép; a „szo ci a lis ta re a liz mus”, mely nem csak az avant gar-
distákkal,deakortársművészet„mindentszabad”irányzatávalisszembehe-
lyez ke dett; a fé lénk er köl csök; a 19. szá za di pol gár ság „er köl csi rend jé nek” 
egy faj ta vál to za ta, amit Heiner Müller Guerre sans bataillec.művébentökéle-
te sen meg ra ga dott: „Egyet len do log volt, amit to le rál tak: a tra dí ci ót, a pol gá ri 
etikát, a polgáriművészetszemléletet” (Müller 1996: 1),miközbenúgy tűnt,
nyugatontöbbésemminemtudgátatszabniapornográfiának,azerőszaknak,
adeszakralizációnak,ablaszfémiának–egyszóvaleltűntmindenmaradandó
érték,ésátadtahelyétademokráciabiztosítékátjelentődivatnak.
Mihiányzotttehátezekbőlarezsimekből,melyekahetvenesévekforduló-

ján va la mi fé le pan gás ál la po tá ba ke rül tek, ah hoz, hogy meg va ló sít sa nak egy-
faj ta Aufhebungot, amimegnyitotta volnaelőttükaposztmodern felé vezető
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9 Ez zel kap cso lat ban l. Hen ry (1990).
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utat? Természetesen rámutathatunk korlátozott pénzügyi lehetőségeikre,
ar ra, hogy nem tud tak ver seny ké pes in gó ér té kek kel meg je len ni a vi lág pi a con 
akkor, amikor aNyugatmár a harmadik technikai és pénzügyi forradalmát
élte.Ezazokazonbanönmagábanmégnem tűnikelégségesnek.Egyennél
sokkalnagyobbhorderejűkörülményakadályoztamegarendszertafejlődés-
ben, ne ve ze te sen az, hogy a kom mu nis ta ha tal mak nak nem si ke rült úr rá len ni-
ükaszédítőtechnikai-gazdaságifejlődésen,melynekmegalapozásáhozmaguk
ishozzájárultak.Amikoratermelésbenakartáklegyőzniakapitalistákat,ahol
azok egyed ural ko dó sze re pet töl te nek be, mi vel min den hasz ná la ti ér té ket alá-
ren del nek a ke res ke del mi ér ték nek, a kom mu nis ták ki ütöt ték sa ját ma gu kat.9 
El len fe le ik nem za var tat ták ma gu kat sem mi lyen er kölcs, sem mi lyen ide o ló gia 
miatt,haazáruésaprofitbirodalmánaknövelésérőlvoltszó.Akapitalizmus
min den egyes al ka lom mal le dön ti a sa ját ma ga ál tal meg sza bott kor lá to kat, ha 
fen náll a ve szé lye, hogy azok aka dá lyoz zák a ki bon ta ko zás ban. Cél ja va ló já ban 
az, hogy egy olyan vi lág ren det hoz zon lét re, mely a pénz min den ha tó sá gán 
(mind ig és min de nütt va ló ott lé tén) ala pul: a pénz vi lág, a ha szon, a szá mí tá sok 
dik ta tú rá ját. Em lé kez zünk Hobbes egyik fon tos gon do la tá ra, aki csak nem 
háromszázéveírtaakövetkezőket:„AjózanÉsz[…]csupánszámításoksoro-
za ta.” E gon do lat ak kor va ló sul ha tott meg a ma ga tel jes sé gé ben, ami kor a 19. 
századvégénCecilRhodesakövetkezőképpenjelöltekigyakorlati távlatait:
„A terjeszkedés, ezmindennek a kulcsa!Ez a temérdek csillag […], ezek a
hatalmas,elérhetetlenvilágok!Hatehetném,elfoglalnámabolygókat!”(idézi
Arendt1982[1951]:13).Ígymárjobbanérthető,hogyazimperialistaországok
pro le tár jai mi ért ala kul tak át fo ko za to san a nem ze ti im pe ri a liz mus buz gó ügy-
nökeivé,ahogyarraugyanezaCecilRhodestisztánlátónéscinikusanrámutat:
„Az [an gol] mun ká sok rá jöt tek, hogy hi á ba a nagy ra gasz ko dás, amit az ame ri-
kaiakirányukbantanúsítanak,megarendkívültestvériérzelmek,amirőlegy-
mást biz to sít ják […], ezek ak kor sem en ge dik be az áru i kat. A mun ká sok azt is 
látták, hogyOroszország, Franciaország ésNémetország is ugyanezt teszi, s
rá döb ben tek, hogy ha nem vi gyáz nak, vé gül a vi lá gon egyet len olyan hely sem 
ma rad, ame lyik ke res ked ne ve lük. Hát ezért let tek a mun ká sok ból im pe ri a lis-
ták,sezértkövetiőketaliberálispártis…”(idéziArendt1982[1951]:56).

A meg úju lás ra va ló ké pes ség hi á nya volt az, ami meg fosz tot ta le gi ti mi tá suk-
tól eze ket a rend sze re ket, me lyek – har cos ate iz mu suk el le né re (vagy ép pen 
amiatt)–atársadalomtörténetrőlalkotottfélistenivagymajdnemistenielkép-
zelésbőlmerítettéklelkesedésüket.Ezutóbbiazutolsóítélethelyettaz„ínség”
vé gét ígér te azok nak a né pek nek, me lye ket tév út ra vitt a nyo mor, a két há bo rú 
közötti időszak válságai, s amelyeket elcsigáztak és összetörtek a második
világháborúfelmérhetetlenpusztításai.Azígéretbőlnemlettsemmi,mertaz
csak az azon na li jó lét ál lan dó nö ve ke dé sé ben vált ha tott vol na va ló ra.
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10Avéletlenművelenne,hogya„peresztrojka”egyikelsőgazdaságimegnyilvánulásaazvolt,
hogy en ge dé lyez te a McDonald’s cég szá má ra: nyis sa meg Moszk vá ban vi lág vi szony lat ban is a 
leg na gyobb ét ter mét?
11EnnekszépregénybelimetaforájátfigyelhetjükmegMusil(1977)porosziparoshősében,

az Oszt rák–Ma gyar Mo nar chia nem ze ti sé gi el len té te i nek szín te rén. Me ta fi zi kai szem pont ból 
vizsgálvaadolgot,kiderül,hogyapolitikaivitákkezdtékkiabirodalomkülönbözőnemzetiszo-
ciáldemokráciáiközöttiszolidaritást.Vö.Haupt,LöwyésWeill(1974),valamintWeill(1987).
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Emiattvoltaz,hogyamikorazemberekneklehetőségüknyíltösszehasonlí-
taniasajátéletszínvonalukatanyugatibőségegyszerreigazéshamisképeivel,
me lye ket egy egész kul tu rá lis és po li ti kai pro pa gan da gé pe zet ter jesz tett szer te 
avilágon,a„dalolóholnapok”dicsőségesképeelőszörmegrepedt,majddara-
bok ra tört a szu per mar ke tek és a McDonald’s éttermek pol ca in10. Itt a va ló ság-
ban is le ját szó dott az, amit Hannah Arendt de duk tí vabb mó don egy szer már 
meg fej tett: „A kor lát lan ter jesz ke dés – az egyet len do log, mely ké pes va ló ra 
váltaniakorlátlantőkefelhalmozásirántireményeket,samelyahatalomhiá-
ba va ló fel hal mo zá sát von ja ma ga után – gya kor la ti lag le he tet len né te szi az új 
államtesteklétrehozását,amipedigazimperializmuskorátmegelőzőenmin-
dig a hó dí tás kö vet kez mé nye volt. En nek lo gi kus kö vet kez mé nye az, hogy min-
den em be ri kö zös ség el pusz tul, az ural ko dó né pe ké csak úgy, mint a meg hó dí-
tot ta ké” (Arendt 1982 [1951]: 33).

„Kor lát lan ter jesz ke dés” – íme a mo dern ség telosza, amit a kom mu nis ták 
egy po li ti kai bi ro da lom zárt te ré ben vol tak kény te le nek al kal maz ni. A ter jesz-
ke dés ide á lis eset ben kor lát lan, a va ló ság ban azon ban na gyon is kor lá toz ta 
egy részt a te rü le ti im pe ri a liz mus fel ség te rü le te, más részt a hi va ta los „né pi 
neokantizmus”,melyafejlődésbenspontánmódonodáigjutott,hogyelfogad-
ta a har cos, ide o ló gi ai im pe ri a liz mus, ne ve ze te sen (a ha zai kom mu nis ták hoz 
gyakranelégkétértelműenviszonyuló)nemzeti-progresszívantikolonializmus
értékeit, samelyneksegélyeiéscsereüzleteimindig lefékezték, sőturaltáka
pénzforgalmat.Akommunistaimperializmustehátegyeredendőfogyatékos-
ságbanszenvedett:apolitikamindigelsőbbségetélvezettagazdasággalszem-
ben. Ez ha tá ro zott hát rányt je len tett egy olyan el len fél lel szem ben, amely már 
régótabirtokábanvoltalegfőbbiparinyersanyagforrásoknak,uraltaavilágke-
res ke del met, meg ha tá roz ta a pénz ne mek egy más hoz vi szo nyí tott ér té két, s a 
kereskedelmetahasznosságföléhelyezte.Azipariésfinánctőkekorlátlanter-
jesz ke dé sé nek esz mé nye te hát rö vid úton moz dít ha tat lan aka dá lyok ba üt kö-
zött, me lye ket a kom mu nis ta tár sa da lom gaz da sá gi rend sze ré nek szo ci á lis 
telosza és tör té nel mi utó pi á já nak me ta fi zi kai alap ve té sei emel tek. A ka pi ta liz-
mus sal szem ben a kom mu nis ta rend szer olyan meg szo rí tá sok hoz lán col ta ma -
gát,melyektőlellenfelefolyamatosan igyekezettmegszabadulni.11 Mert, még 
egyszer:akapitalizmusteleológiájáraazjellemző,hogysemmihezsemhajlan-
dóalkalmazkodni,csaksajátimmanenciája:atőkemintprofit,amunkamint
hozzáadottérték,aszámításmintáltalánosértékmérőfejlődéséhez.Ugyanígy
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12„Eztazuralmihelyzetet–írjaClaudeJulien–aNyugatmárjóvalakommunistarendsze-
rekbukásaelőttelfoglalta.AzelemzőktöbbségeegyébkéntaNyugatnaktulajdonítjaa»rossz
birodalmának« felbomlasztását is.Ezzelavéleménnyelazonbannemértegyetegy izgágakis
ember,akikijelenti,hogyakommunizmust»azélet,agondolat,azemberiméltóság«döntötte
meg.Annyielevenerővan,amitapiacminden»áruvalkapcsolatos«tevékenységbőlkizár.A
Nyugatazonbankonokulkitart:apiacnakigazavan,azizgágakisemberpedigtéved,mégakkor
is, ha ép pen Vaclav Havelnek hív ják.” (Muets sont les dieux du marché. La ballade des 
prétendus. In Le Monde diplomatique, 1992. december.)
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visszautasít minden kívülről jövő (transzcendens természetű) korlátozást. A
tőke önálló modalitás szerint fejlődik, mert dinamizmusának alapeleme, a
pénzügyiprofitimmármindenemberitevékenységmértékeésértékmérője,az
autógyártástól a műalkotások létrehozásáig, az egészségügytől az oktatásig,
míg maga az ember, aki termelői-fogyasztói funkcióira redukálódott, az
„emberierőforrások”ésavásárlóerőtekintetébenértékeliönmagát.
A tőke, melynek dinamikája általános mobilitást eredményez, jellegét

te kint ve ipa ri és tár sa dal mi, ál la mi és ma gán egya ránt, s ki bon ta ko zá sát sa ját 
fel hal mo zá si vá gya és ké pes sé ge táp lál ja fo lya ma to san. Eh hez szü net nél kül 
egyrenagyobb(államiésmagán-)fogyasztástkellelőirányoznia,következés-
képpmeg kell szerveznie az állandó hiányt, smindezt egy kettősmodalitás
szerint:agazdagnépekesetébenúgy,hogyfelgyorsítjaatechnikaifejlődéstés
az egy re gyor sab ban el avu ló új áru cik kek (fegy ve rek, ház tar tá si cik kek, au tók, 
számítógépek,szabadidőséssportcikkek,ilyen-olyanherkentyűk)egyenetlen
ter me lé sét, va la mint a pi a cot mint új Le vi a tánt rá en ge di a 19. szá zad ban még 
anemzethatalmátsegítőállamromjaira;aszegénynépekesetébenpedig,aki-
ketagyámságaalatttart,úgy,hogyegyolyantípusúfejlődéstkényszerítrájuk,
melyegyszerredönti romba illetvetaszítja függőségbeőket,denempusztán
tech ni kai és pénz ügyi füg gés be (az adós sá gok ré vén), ha nem, ka to nai ha tal má-
val, élel mi szer füg gés be is.12

A kom mu nis ta rend szer kor lá ta it ma gya rá zó fen ti hi po té zi sek helyt ál lóbb-
naktűnnek,mintazok,amelyekabürokráciahozzánemértéséreéskorrupció-
járahivatkoznak.Azelőbbiekegyfeneketlenszakadékotlepleznekle,akései
nyugatimodernségSziszüphoszát,atechnika(Gestell) ontologikus érv rend sze-
rénekmegtestesülését,amitHeideggerelőremegjósolt,amikorúgy„dekonst-
ruál ta” az eldologiasodást, mint az alany – az em ber ben és a ter mé szet ben 
pusz ta szá mo kat lá tó – me ta fi zi ká já nak to ta li zá ló meg va ló su lá sát. A kor lát lan 
ipa ro so dás és pénz vi lá ga, az az tu laj don kép pen a szá mí tás min dent le re du kál a 
munka termelékenységére, a tőkemegtérülésre, a kicserélt tárgyak pénzügyi
értékére.Egyszóval,akapitalizmusazidőtésapénztakorlátlanprofithipo-
sztázisaikéntfogjafel,saténylegeselőállításrafordítottidőtállandóancsök-
kentveaddignöveliaprofitrafordítottidőt,mígnemakettőegyszercsakegy-
beesikazegyidejűségben.Vagyisarratörekszik,hogya„tárgyijelleggelfelru-
há zott lát sza tok gyár tá sá ból” – mi köz ben min den, ami a ter mé szet, a tár sa da-
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lom és a kul tú ra bi ro dal má hoz tar to zik (me lyet egy „transz cen dens” ál igaz ság: 
a technikai haladás és az erkölcsi haladás egylényegűvé titulálása csúfít el),
egy más tól füg get len tu do mány te rü le tek ké vá lik szét – lét re hoz za az esz mé nyi 
el tár gyi a sí tást, mely ben az em ber – szü net nél kül és kü lön fé le for mák ban – 
haladelőremint„azalanyönmagaszámáravalóittléte,akielfelejtisajátvéges-
ségét a minden jelenség külső jellegévé vált megismerhetőség végtelensége
kedvéért” (Granel 1972). A tárgyiasíthatómegismerhető korlátlansága és a
mérhetőkorlátlansága–íme,ebbenállakapitalizmuslényege:aprofitban.
Érthetőhát,hogyaz„ínség”megszűnése,amitakommunistautópiaateo-

fá nia pót lé ka ként kí nált, mi ért ma radt mind ig csu pán so ha meg nem va ló su ló, 
darabokrazúzottálomegyfenyegetőésrémisztőpolitikai-gazdaságigépezet-
ben. A hi deg há bo rú stra té gi á ja ként meg in dí tott ver seny ben egy ele ve kor lá to-
zotttőkeenergiájateljesenkimerülaz(katonaiésterületi)erőfitogtatásban,a
folyamatos, világméretű szociális háborúmiatt a társadalomra kényszerített
áldozatokban,valamintaz„ínség”nélkülijövőrevonatkozó,teofanikuslegiti-
mációtbiztosítóígéretekbenrejlőellentmondásokkavalkádjában.
Mi következik tehát mindebből? Az, hogy a kommunista politikusok és

ér tel mi sé gi ek sem mit nem fog tak fel a tech ni ka, s még ke ve seb bet a pénz vi lág 
lényegéből.Sohanemértettékmeg,hogyfüggetlenülattól,vannak-eszovjetek
vagysem,„akenyérésazelektromosság”,illetveatömegeknekatechnikaidő-
ritmusáhozvalóakkulturációjaalávetetteőketatermelékenységnek,séppen
ezáltalatőkekorlátlanságának.A20.századnakegyneohegeliánushatalomfi-
lozófia és egy neokantiánus etika fogalmaival való értelmezésétől vezérelve
túl sá go san meg nö vel ték az ál lam (a po li ti ka) ha tal mát (ami kor pe dig ép pen el 
akar ták azt tün tet ni), s pont ak kor, ami kor a ka pi ta liz mus már kezd te vissza-
szo rí ta ni az ál lam ha tal mát, hogy meg sza ba dul jon egy olyan bék lyó tól, mely 
már nem biz to sí tott szá má ra ak ko ra vé del met, mint amennyi re aka dá lyoz ta 
abban,hogydinamikusfejlődésétazegészvilágrakiterjessze.Mivelakommu-
nis ták nem gon dol ták vé gig ezt a meg ha tá ro zott sá got, el vesz tet ték a játsz mát. 
Haamodernségtörténetébőlbármilyentanulságlevonható,akkorazaz,hogy
so ha nem bo csát ja meg a ré gi mó di sá got: amint egy ha ta lom el kez di át ka la pál-
ni és új ra fes te ni a ré gi esz mé ket és fo gal ma kat, ab ban a re mény ben, hogy így 
majdmeg tudja őrizni kiváltságait, a vesztébe rohan.Mindent összevetve, a
ci ni kus iró nia ne to vább ja ként, a ka pi ta lis ták vol tak azok, akik a leg job ban 
ér tel mez ték és al kal maz ták Marx nak a klasszi kus ka pi ta liz mus ko rá ban írott, 
azárufétisrőlszólónagyszerűelméletimunkáját.

De tér jünk vissza a je len ké pe i re, me lyek kel Ke let-Eu ró pá ban ta lál ko zunk 
lépten-nyomon,térjünkvisszaPrágábaAntoineMarès-vel!„ASzláviakávéházat
kétes,kozmopolitafaunatöltimeg:kiszorítottaazElsőKöztársaságtörzsvendé-
geit,akiknosztalgiábóllátogatták,megazellenzékieket,akika»totalitás«idején
ta lál koz tak itt […]. A Jungmann té ren a pol gá ri Fó rum he lyi sé ge i nek egy ré szét 
mostmáregyautókatlízingelőcégfoglaljael.AVenceltérátalakultbordélyház-
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13 E je len ség rész le te sebb elem zé sét l. Karnoouh (1993).
14 Lásd Vattimo (1987 – 1. fe je zet: „Apologie du ni hil is me”).
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zá:aNemzetiMúzeumhozésanagynemzetköziszállodákhozközelesőrészéta
lu xus pros ti tu ál tak fog lal ják el, míg lej jebb, a Musztek irá nyá ban, s má sutt, ahol 
acigánylányokkelletikmagukatahelyiselyemfiúkébertekintetétőlkísérve,a
lát vány né mi képp ve szít ele gan ci á já ból; szí nek ben és gú nyos ki szó lá sok ban 
viszontannálinkábbbővelkedik[…].1989őszeótaPrágamegváltozott.Azócs-
ka,rosszportékavonzza,salávetimagátavárostelözönlőturizmusésacsábító,
mindenlakójátmegkísértőhaszonszabályainak[…].Prágátnormalizálták.Fel-
adtakülöncségét,melyegykor,rejtélyesészárkózottfővároskorában,jellemez-
te. Fel ajánl ko zik, egy obsz cén moz du lat tal fel hajt ja a szok nyá ját a több tíz mil lió 
kukkolóelőtt[…].AtitkosPrágabemocskolódott.Afény,akultúraésazemlé-
kezésátengediazelsőségetakétesértékűkereskedelemnekésaharsányfontos-
kodásnak: a privatizáció előrehaladtával egyre ritkulnak a könyvesboltok, a
le mez bol tok […]. A rend és a te kin tély ma egy aránt el uta sí tás ra ta lál: az ál lam 
képtelenhelyéretenniésérvényesíteniőket.Tehetetlenségébeninkábbszemér-
mesenelfordítjatekintetétmindenvisszaélésről”(Marès1992:193).
„Nagyszerűleírásezegyvárosról,melyelveszítisajátosarculatát.Ezafolya-

mat azon ban nem csak itt, de min den hol le ját szó dik, ahol ha son ló em be ri tá ja-
kat ta lá lunk. Min den uni for mi zá ló dik, min den klónozódik: az em be rek, a ru -
hák, a tár gyak, az íz lés, a ké pek meg sok szo ro zód nak, s egy for ma lát ványt nyúj-
tanakVarsóban,Krakkóban,Pozsonyban,Budapesten,Bukarestben,Szófiában,
Moszk vá ban vagy Ki jev ben. Igen, min den vissza tért az új nem zet kö zi rend be, 
amelyharmadikvilágotcsináltKelet-EurópábólaNyugatkapuinál!Azeredeti
kultúraturistacsalogatófolklorizálódása,azerőteljesprostitúció,apornográfia
kirakatbakerülése,azelektromosherkentyűkkereskedelménektöbbszörösére
nö ve ke dé se, a ba zár gaz da ság: ez az egész tá kol mány, ez az egész fi zi kai és lel ki 
nyo mor az ál lam és a tör vé nyek bom ló te te mén te nyé szik” (Karnoouh 1993).13 
Min de nütt a pi ac az úr, ahogy egy re ha tal ma sabb tör vé nyen kí vü li öve ze tek 
nyíl nak meg. Eu ró pá tól ke let re, a kom mu nis ta ha ta lom bu ká sa tisz ta for má já-
bantárjafelelőttünkateljesgazdaságiuralomLétezőjénekamaganihilistalé-
nye gé ben va ló tes tet öl té sét: „a Lét el té koz lá sát a cse re ér ték fe jé ben”.14

Mielőttafilozófusdidaktikusanmegállapítottavolna,aköltőmármegjöven-
dölte:„Eljönmégazidő,amikoranemzetekazuniverzumjátékasztalánugyan-
úgy egy más ra lesz nek utal va, mint egya zon test szer vei, me lyek kö zö sen fe lel nek 
gaz da sá gá ért. A gé pek kel te le zsú folt agy tud-e majd va jon egy erecs két biz to sí-
ta ni az álom és a me ne kü lés szá má ra? Az em ber egy al va já ró lép te i vel ha lad a 
gyil kos ak nák fe lé, aho vá a fel ta lá lók éne ke ve zér li…” (Char 1983: 204–205).

A kom mu niz mus ré gen vé get ért. Most ránk vár a fel adat, hogy el gon dol kod-
junkakapitalizmushybrisénekszélsőségesmegnyilvánulásairólésannakvárha-
tó ala ku lá sá ról. A ka pi ta liz mus im már le do bott ma gá ról min den po li ti kai és er -
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kölcsikorlátot,amitnemisolyanrégenerőszakoltmagára,és,last but not least, 
meg sza ba dult a kom mu nis ta ha ta lom tól, mely hosszú ide ig úgy tett, mint ha 
tagadnáakapitalizmusmindenhatóságát.Mindezideigcsaknéhányköltőés
művészsejtettemeg,hogymilyensürgetőfeladatlenneezenelgondolkodni.

Né meth Or so lya for dí tá sa
A for dí tást az ere de ti vel egy be ve tet te: Benda Gyula
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