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demokráciaelmélet,közép-Európa,neotörzsiesmintázatok…–akorszakoskorkérdé-
sekegyiksajátosmezőjébenkeresekválaszokat,melytávolságtartóanleírva(lévénpoli-
tikaiantropológus,dekortársjelenbenkritikusanreflektálókutatóinkább)anempoliti-
kai politikával ésnemracionális teóriával jellemezhető.Tézisemszerint1 amaimagyar
politikaifelhőkakukkvárbanzajlómenetrendformálásésbázisépítéshistorikusképzete-
ketébreszt,nemcsupánamagyarszabadságharcosság,forrongásnélküliforradalom,
kreáltellenféllelszembenikiállásdiskurzusábanvagyuralkodásielőképek,történelmi
paralízisek fölújítását tekintve, hanem olyan akut konfliktusdimenziókban is,mint az
európaiság/neotörzsiség dilemmája, a „kívül-belülről” rendszerváltás programja, a
hegemón doktrínák társadalomra erőszakolása kvázidemokratikus hivatkozásokkal,
vagyisegy (nemEurópától függő, sőt vele szembe ismenő)újgyarmatosítási korszak
tünetegyüttesével jellemezhetőpolicy.máskéntszólva:a visszatörzsiesedésésbelső,
öngyarmatosító, refeudalizáló akaratérvényesítés szimbolizmusainak és attrakcióinak
rövid,válogatásértékűszemlézéséretörekszem,nemteljesenelméletmentesen…

Acentráliserőtérrendszerlogikája–versusrendezettanarchia

Amagyarországihatalomtörténetetévszázadokótakettőskarakterjellemzi:protekto-
rokraépülő, adminisztratív szervezettségű rendiesdöntéshierarchia, olykormegszál-
lókkal egybeértve, illetve különalkukra korlátozódó, nemracionális szerveződésű,
eklektikusuralomgyakorlás,melykorszakosanésciklikusanfonjaátmegátegymást.
Apolitikai piac haszonelvű racionalitásaésaszervezett szervezetlenség uralmielve
küzd folytonosan–ezek letteka legelemibb tradícióiaközép-kelet-Európátbelengő

1 E szöveg előadás-rövidségű változata elhangzott azmTA Tk Politikatudományi intézete, a
Babeș-BolyaiEgyetemPolitológiaiTanszéke,asapientiaEgyetemésamagyarPolitikatudo-
mányiTársaság2013tavaszánrendezettnemzetközikonferenciáján.
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uralkodóeszméknek,nemcsakalegújabbkorokban,deszámoselőzőváltozatbanis,
amikorprepolgáriésposztfeudálislogikákküzdelmesszázadaitjellemeztékilyesfajta
alapnormákvagypolitologikaimintázatok.

Ahistorikuselőképeketcsakelnagyoltanhivatkozva–lettlégyenmagyarországonés
a környező régióban bármily toleráns a központi hatalom –, az érdekek terénmindig
monopolizáltmaradtazuralkodókteljhatalma.Atársadalomörökösfüggéseefőhatalom-
tólévszázadokótatotálisvolt.Acivil társadalomérdek-képviseletiszabadságapediga
legkegyelmesebbkorszakbanismaximálisanalárendeltmaradtazeszmei„összérdeket”
(királyságot,birodalmat,nemzetet,pártállamot,demokráciát)képviselőaktuálisuralko-
dónak.Adespotizmusésarobot,azoligarchiákésabürokratikusautokratákviszonyaa
társadalomhozamodernitás(avagyafelvilágosulás?)révén(ésszámosidőszakábanis)
meghatároztaapolitikaicentrumésazalárendeltszférákkapcsolatát.

Holagresszív,holbürokratikus,ritkábbanpiaci,katonai,gazdasági,ésalegritkáb-
banetnikaikoordinációvirágzottetájon.detaláne„tiszta”képletekésberendezkedé-
si típusok között sem találhatjuk pontos megfelelőjét az államszocialista irányítási
modellnek, sem ezt a mintázatot követő posztszocialistának. megfontolandó, hogy
miközbennapjaink„rendszerváltó”állampolgáraisfennenóhajtjaazállamibeavatko-
zástisztesmértékét,skeresia„gondoskodóállam”kegyeit,ahatalomgyakorlásesz-
köztára,szervezetiésmódszertanilogikájavégképpfölismerhetetlennévált.illetőleg:
ami látható,aznem logikus,nemszervezett,nemracionális,sőt,éppellenkezője:a
gondoskodáshiánya,vagyméginkábbacolosseumiviadalokmiliőjejellemzi,láncos-
kardosagresszorokkaléskiéhezettvadakkalszembesítvea„self-made-man”mentali-
táspiacképességét,politikaiharcedzettségétésesélyeit,lásdpiacikapitalizmusmint
a korai tőkefelhalmozás kegyetlen korszaka, vadkeleti vadnyugat dicső genezise a
posztkommunistakelet-Európában,vadkeletésvadnyugatközötti idea-vadászok tér-
ségfelügyeletitörekvései,poszttrianoniparadoxonoktérnyerése,patológiásamnéziaés
historikuskonfabulációk,avagy(kapitányágnesésGábormostkeletkezőalapmunká-
iban,GyörgyPéterÁllatkert Kolozsváron. Képzelt Erdély kötetében)a„szellemiterme-
lésimódok”újkorszakainakleírásait...

magyarországéskelet-/közép-/köztes-Európahatalmiszféráibantörténetilegföl-
váltva jelentkeztek amegkérdőjelezhetetlenül „demokrata” hatalmak és a vállaltan-
harsányannyíltdiktatúrák.Politikaikultúránkbanugyanakkoralehetőségek(illetveföl-
tételek)egyikkonstansnaktekintettirányaatradíciótartás volt,mellettemindigelvárás
maradtazuralomracionalitása,áttekinthetőségeésdemokratikus legitimáltsága,az
uralomellensúlyainakéstársadalmivitathatóságánakszavatol(tat)ása.Errőlésanyu-
gatitípusúpolgáriracionalitáskonvencióirólBibóistvánszinteegészéletműve,aBibó
utánihazaitársadalomfelfogásokkönyvtárnyitömegeszól,lehetetlenvolnaahivatko-
zásoközönétideidézni…,deamiennélisfontosabb:alegitimitásjátszmáinakésatör-
zsitársadalmakraolysokhelyüttpárhuzamosanisfölfedezhetőuralmimintázatainak
oppozíciós logikája egyformánsérülnilátszik,hiszsembeláthatóésszerűségikonven-
ciók,semrelevánstársadalmi jóváhagyásiszertartásoknemhordozzákimmárminá-
lunkahatalmifennhatóságjogosultságait.megvanperszeennekisazuralmitradíciója
a magyar és kelet-európai históriában, de egyetlen korszakban sem nevezték
érdemi/legitimfogalommentén„demokráciának”azt,amifölöttébbemlékeztetaklán-
rendszerekfelülrőlszervezettbelsőanarchiáira.FÓ
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nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció 17

Apolgárinemzetépítéskorszakábanszerteezenatájonértékelvvolt–mindkon-
zervatív oldalon, mind liberális célok szempontjából –, hogy a társadalmi tagoltság
áttekinthetőségenecsupán„fölülről”váljéklehetővé,hanemaz„államtagok”számá-
ra,magáta társadalmatalkotóegyedek felőlnézve isátláthatómaradjonapolitikai
berendezkedésmikéntje.mindamakrotársadalomra,mindpedigahelyitársadalmak-
ra,településiközösségekrevonatkozódemokratikusállampolitikairendezőelvekmeg-
kívánták, hogy a központi kormányzati szféra és a helyi hatalomegyként tekintetbe
vegyealokalitásigényeit,érdektörekvéseit,értékeitéscéljait,köztükakárszimbiózis,
delegalábbisvalaminőinterakcióállandósuljon.Evvelapolitikaihatalomegybensaját
legitimációjátisbiztosíthatta,vagyiskiérdemelhetteatársadalmijóváhagyás,azállam-
polgáriengedékenységmindennapiformáit,sezúton(elvben)kormányozhatóvátehet-
teatársadaloméletfolyamatait.demitörténtolyankor,haahatalomnemtetteadol-
gát,vagyelnyelteatársadalmimozgásdinamikákenergiáit, lenyúltaracionalitásait,s
beavatkozottönérdekementén,vagyecélszentesítéserévénacsoportérdekekkiját-
szásáratörekedett–mégpedigjóeséllyelasikerjegyében?

A magyar történet kiemelkedő korszakaiban ilyenkor rendszerint demokratikus
mezbeöltöztetettdiktatórikuseszmékkaptaklábra.Eztleplezendőamindenkorihata-
lom valamiféle konzekvens hagyománytartásra, netán fölvilágosult liberális múltra,
vagyéppforradalmasmegújuláskontinuitásárahivatkozott.segyúttalarra:a „haladó”
gondolkodás elvben mindig racionális.Evvelkisajátítottavalamelyrész-racionalitások
egészét és rávetítette ezt a hazai fejlődésfogalomra, a „haladás” eszményére és a
továbbjutáscélképzetéreis.deminttudjuk,éppenarész-racionalitásokelszenvedői,a
társadalmiperifériákravagymarginalitásokbakerültekválaszolhattakcentrumaiknak
alegkevésbé,akárelvitatvae„centráliserőtér”-logikaelfogadhatóságát,akárkikerülve
ebbőlakoncentrikusmechanizmusbólamobilitáseltérőútjai,alternatívkísérleteivagy
pusztamigrációrévén.

Úgyvélem:amagyargondolkodástörténetbenaliberálisésszocialistareformerek
mindigkitartottakamellett,hogyegyedülazáltalukelképzelttársadalmistruktúraraci-
onalizálható, egyedül az ő uralmi „dialektikájuk” jogos. Amai társadalmi változások
idejénsincsezmásképp–acselekvő,mozgalmárvagyirányítószemélyiségeköncsa-
lássalélikát,immárajobboldalon,hogypatetikusreformterveiknyomán,tőlükeredő-
en és általuk felügyelten változik a társadalom, amely önként és dalolva jóváhagyja
uralmukat.A„jóváhagyás”aktusa,vagyisalegitimitásmértékeésesélyelegtöbbször
aszerintváltozik,kikerülaz„ellenfél”vagy„ellenség”kategóriába,kirőlállíthatókiaz
„önérdekűkisajátító”vádirata,kihajlandómegfontolniekaraktergyilkosságáldozatai-
nakvédekezési szempontjait, kinekkényelmesebbvagyveszélyesebbbehódolniaés
tapsolnia,semmintvitatniaéscivilellenállássalválaszolniamindenneműhatalmiindo-
lenciára. merthogy ennek révén a centrummegapolitikája könnyedénmegalkotja a
magacentráliserőterét,vagyiserőszakintézményét,sezáltalkijelöliamahatárokatis,
melyekentúlmárcsakaperifériákérdektelen,küzdésképtelenvagyéppdirektmódon
leigázandótérségei(alkalmasint„gettói”)találhatók.Ebbenaz„újbeszél”politikaireto-
rikábanamindenkoriellenségképakártartós,akárnapranapváltozólehet,ámavál-
toztatáskondícióinemcsupánahatalmierőfölénytől függenek,hanemaperiferizált
politikaitérbőlfeltörekvők,máskéntgondolkodók,ellenállókönállótérformálóerejétől,
célrendszerétőlis.ígyhátacentrum/perifériamakropolitikaiosztottságottükrözőkép-
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18 a.Gergely andrás

letenemzetiszíntérenvagyakárkistérségi/nagyregionálisszcénában ishasonlókép-
penjelenikmeg,amirészbenesélytisjelentaközpolitikaikeretekkijátszására,részint
viszonthosszabbtávra is,mintegy„politikaikultúraként”stabilizáljaafennállóviszo-
nyokat.ilyenközegbenaplebejusdemokráciát,polgáritöbbpártiságot,konszenzusos
partnerséget, szolidaritással vegyesegyüttműködést jószerivel attól sem lehet várni,
aki mindezen értékrendtől kellő távolságban kívánja meghatározni önmagát, akár
kívülrőltekintarendszerremagára,akárbelülkeresipillantásahorizontját.

„külsőkényszer”ésbelsőmodernizációmintintegrálóerő

Amagyarreformkor,a19.századelsőharmadaótaeszmeiéspolitikaipárturalomesz-
közea„mindenáronhaladás”elve.Evvelszembenaciviltársadalomértékekteremté-
sében,átmentésében,szokásokmegőrzésében,tradíciókápolásábanfogalmazzameg
feladatát.Eza liberális-kozmopolita-nemzetkerülőéshazafiú-hagyományőrző-nemzet-
építődichotómiaváltnapjainkpolitikaihuzivonijánakmeghatározóérveléstechnikájá-
váis.Azértékkonzervatívmentalitás(szembenapolitikailagkonzervatívuralmigyakor-
lattal)ugyanakkorazindividuálisszabadságjogokpéldáira,nyugatimintáira,előképei-
reépül,azállammindenhatóságábangyakortakételkedik,apolitikusokszabta„hala-
dás”külsőkényszerétpedigelutasítja,nemisbeszélveadeklaráltanpolitikai-konzer-
vatívétosztól.Eza„külsőkényszer”olykormegszállóhatalom,olykor iparosításvagy
„modernizáció”formájábanjelentmegszertenyugat-Európábanésakelet-európaitér-
ségekben is–mindenesetre rendszerint olyanerőszakformaként, amelynekértékei-
hez,céljaihozsohasemvolt/lettközeigazánatársadalomszámottevőtöbbségének,
vagyiselutasításanemzetépítőfeltételmaradt.Enemlegitimálturalomeszközeiközött
azonban nemcsak diktatórikus módszerek, hanem a konzervatív eszmék és a régi
monopolisztikusuralmigyakorlathagyományaiisottvannak.Adiktatúrákkönnyen-fel-
ismerhetőségemellettazigaziproblematikáváatársadalmiaktoroksokaságaszámára
éppenazválikezesetekben,hogyföllehet-ekelni,szabad-eharcosküzdelembekez-
deni,slehet-eintoleránsmásságokatvizionálniakkor,haa„közjó”és„közérdek”elvé-
rehivatkozóközpolitika látványosanszembemegyéppenmindennel,aki/ami „köz”,
közös,közérdekű(azaz:„lehet-eanépetleváltani”?).Atársadalmivágyképekannyiban
viszont gyakorta közösek, hogy nem kívánják elfogadni a közhaszonra hivatkozó
magánhaszon-építés manipulációs stratégiáját, így a struktúraformáló törekvéseket
semadiszkurzívtérben,azújnacionalizmusstratégiájátegyújintegralistatérben,sem
atradicionalistaértéknormákat(vö.európaiság)aszimbolikustőkefolyamatokhátteré-
benstb.

mástársadalmiideákterénugyanakkoratransznacionálisnormákképviseletenem
kapottstabilbázist.Anapjainkbanfolyó(smegelőzőleganyolcvanasévekbeli)civiltár-
sadalmipolitikaiengedetlenségnövekedésévelintenzívebblettazerkölcs,amagatar-
tásinormák,aszubjektívmotivációkésakisközösségicsoportértékekkereséseis.A
múltatvégképpeltörölnicsakisanormákésértékekleradírozásávallehet–ezpediga
civiltársadalmaklegfőbbérdekelveitveszélyezteti.Ezértlehetetlenminálunkatradíci-
ópusztítópolitikaihatalomlegitimméválása,deugyanakkorezértlehetségesapusztí-
tástradíciójárahivatkozómentalitásmegtűrése,elfogadtatása,támogatásokelnyerése
iselegitimközellenség-szerepektartósításavagyújragenerálásaáránis.Amúltvizsgá-FÓ
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nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció 19

lat, s közben a jövőépítés vallása ugyanakkor olyan jelenkori stratégia formáját ölti
állampolitikairendezőelvgyanánt,minthaannakeszköztáralegitimmódon,sőttársa-
dalmijóváhagyással(vö.a„kétharmad”mindentvisz…)egymagasabbfokozatúrend-
szerváltástkívánnameg,akáreurópainormákellenébenazönérvényesítéselvén,akár
a „múltat végképp eltörölni” újrafestésének eszköztárával, akár a „kívülről szabott”
átalakulásifolyamatelutasításával,Európa-ellenesmozgalomideológiávalis.

kérdéslehetugyanakkorépppolitikatörténetiésdemokráciaelméletidimenzióban:
neméppadiktátumokéspolitikaidiktatúrákadjáknálunkalegfőbburalmitradíciót?
nemahatalomkiismerhetetlenségeokozza-eaciviltársadalomnyíltvagyrejtettláza-
dásait,afolytonosoppozíciót,amegalkuvóhaszonelvűségésamegbúvóellenzékiség
kontinuusjelenlétét,alegitimuralkodói„atyát”keresőállamvallásújigényét?

Föltehető,hogyrészbenpolitikaikultúránkősmagyaroselmaradottságavagyretros-
pektív eszménykeresési hajlandósága, továbbá csökevényes népcsoport-nemzetisé-
günkkishitűségekínáljaajövőképnélküliönérzetünket–vagylegalábbisaztaminden-
napi perspektívátlanságot, mely a nemzeti büszkeséget mint erőpolitikai stratégiát
emeli piedesztálra. miközben egyetemes pátoszú vereségélményünk lassacskán a
magyarkarakter legfőbb jegye leszaközpolitikaiközérzetben,sabizalomtesztekés
nemzetiönképekeurópaiversenyébenkétségtelenülaleghátsókmellett-mögöttkullo-
gunk, éledni kezd az állami szintről generált győzelemtudat is. Egyfelől erőteljesen
kapaszkodunkhimnikusveszteségekkeserveibe, Jaltautánhatvan-hetvenévvel isa
magunkkis posztmodernes kálváriáit járjuk, térségi revansait ésalkalmi ellenségeit
keressük,sígy„jaltaizmusaink”közöttakishitűség,ahódoláskészség,aszolgaszellem
és a jóvátételi lelkiismeret-furdalás is jelen van, valami sajátos vendetta-érzemény,
mely vikingektől böszörményekig, tótoktól svábokig, izraelitáktól romákig, rácoktól
poroszokigmindigmegtaláljaamagaellenségképét.mégürügysemkellolykor,hogya
partnerbőlvagyszomszédbólvetélytárs,abbólellenfélvagyellenségváljékegyhamar,
smégvéletlenül semakooperációavezéreszme,hanemakiszorítás, lebírás, felül-
emelkedés,győzelemittasönképstabilizálásaamindenkorimentáliscél.Ahogyafejlő-
dőképességhez tradíciótartás és reformhajlandóság is kell, éppúgy vereségünk oka
lehetezekhiányaésszervezetlenségünkfolytonosélménye…–ámérdekes,hogymind
avereségtradícióját(lásdTrianon,don-kanyar,németmegszállás,szovjetmegszállás,
kollaboránsmúltstb.),a„többreérdemesültség”értékelvét,azörökküzdésképesség
ideáját is egyaránt fölhasználhatónak tekintjük a sikerképesség bizonyítására. Ami
rosszulalakult,samiakollektívemlékezetperifériájánakár,demegmaradtmúltkép-
generálómasinériaként,legalábbolyanjóürügytudottlenni,minta„bellumomnium
contraomnes”(„mindenkiháborújamindenkiellen”)kényszerképzete,melynemcsak
az emberiség államiasodás előtti korszakának specifikuma volt (Hobbes), hanem a
„természetiállapotot”amagauralmiracionalitásávalfölbomlasztó,amindenkiegyen-
lőségétastrukturáltegyenlőtlenséggyakorlatávázüllesztőközállapotokéis.

Jaltaelőttésutánisvoltakpolgáridemokratikuseszméink,(hasokszorrejtetten,
ideákbanvagyvilágképekbenmegbújvais),voltarchaikuseredetűfogalmiképünkaz
emberszabásúan működő hatalomról, „a zemberekért” vállalt mindenkori politikusi
szerepgyanússágáról,azalávetésértékelvénekbecstelenségéről,akiszolgáltatottsá-
got okozó fölérendelődés hitványságáról. A gyakorlatba viszont erőszak, doktrínák,
megszállások,uralmicselvetések,képviseletirendszerbeágyazottagresszivitásokés
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20 a.Gergely andrás

szervetlenmintáképültekbe,összekutyulvaaztis,amiazuralomgyakorlásbornírtérték-
rendjébenmégegyáltalánfölismerhető,megnevezhetővolt.Uralomrafutniúgy,hogymin-
denkitletaposniközben…–enneksosemvoltméltóelismertsége,mintközhasznúakti-
vitásnak,legitimvoltamindigiskétségekkelövezettmaradt.csaképpeneszközeinkhiá-
nyoznaklegtöbbszörennekakadályozására,közösnormákésgátakemelésére,apoliti-
kai elvitathatóságmegfogalmazására, az erkölcsi nemességhiányának sérelmezésére
(lásd„azelmúltnyolcév”és„azelmúltháromév”közbizalmatlanságivitáit,imázsromboló
és nemzeti karaktergyilkos stratégiáit). Harc amindenkori „külső kényszer” ellen, lett
légyenezatörök,aHabsburg,amuszka,anáci,azimperialista,az„uniós”vagybárki,
kötelezőmagatartásmintavoltésmaradtis,immáronazésszerűségvagyrealitásérzék
kritériumaitólnemtúlságosanbefolyásoltatva.Haépült,haromlott,haszétmállottvagy
integrációkbaötvöződöttisabelsővilág,eztszintemindigválaszképpentette,kényszer-
bőléskivagyiságból,nomeghitvallása,eredettudata,térségifunkciójahivatkozásával.s
mindenkoronalkalmaskéntarra,hogyabelsőrendvédelmeamégbelsőbbekáltalforszí-
rozottlehessen,hogyaszolgálatelveaközfelfogásésközrendbázisánaktűnjön,shogy
a„jussból”sohasenkineksemadniolyanindividuálisnormáváérlelődjön,amelynemzeti
szintenakárfelhajtóerő,energiabázisislehet…

Ugyanakkormagyarországona politikai hatalommár az első rendszerváló évben
önmagáta„delegitimációval”,abolsevikpárturalommegtagadásávalakartaelfogad-
tatni,ésa„múlttalvalószakítást”hirdettemegprogramként.láthatóancsaktaktikai
okokbóltette,sközbentovábbraisértékeketszámoltföl,perspektívákkalszámoltle,
érdekkörök és partnerségek egész arzenálját likvidálta vagy konzerválta másutt.
szakítaniakelletta„rosszhagyománnyal”,a rosszemlékűterrorisztikusgyakorlattal,
hogyapolitikaibizalmatlanság légkörét fölszámolhassa.Uralmi jogánakmegtartásá-
hoz igényeltea jövőképmegfestésének jogát is,majda kivitelezést, a „tárgyalásos”
rendszerváltásiegyezkedésfolyamatvégsőeredményeinekönérdekűfölhasználásátis.
Errekövetkeztekhasonelvű,demásésmásszínezetű további (nemzeti)kormányok,
melyek a tagadás tagadásával vagy épp totális vállalásával kívánták újralegitimálni
önmagukat.A„magyarság”mintegyetemlegesérték,olykormédiaesemény,pártprog-
ram,hivatkozásialapvagytámadásifelületismételtenolyankreálmányformájátöltöt-
te,melyevidensenéselvitathatatlanuligényttartaközpolitikaijovialitásra,alattvalói
hűségre,morálisésszakrálisfenségre,netánanemzetmintmakroközösségdefiníció
nélkülivállalására is…–függetlenülameghatározópolitikaiplatformszínezetétőlés
kiterjedtségétől,elfogadottságátóléspresztízsétől.

Ugyanakkoraközép-éskelet-európaiújnemzetek(1989utáni)recenshistóriájaa
példaarra:nincsegységesnemzetiváltozásfolyamat,„tipikus”kelet-európaimintázat,
egyetemlegessétehetőértékelv.minálunkaciklusonkéntpresztízsétveszítőpártveze-
téstnemegyszersajátapparátusaifaltákföl,illetveterületiéságazatioligarchiákültet-
téktüzestrónra.A„végsőharc”negyvenévesnyugalmautánkiderültapártállamrefor-
málhatatlansága, a rendszer öngyilkosságát pedig segítették-siettettékamindenkori
látszatreformervezetőpolitikusokis,akikuralmienergiáikátmentésétvagykreációját
peresztrojkázássalfedezték,„őszödibeszéddel”szidalmazták,karaktergyilkosráfogá-
sokkalellenpontozták.Azelsőrendszerváltókormányzati időszakpárhuzamaipersze
jól látszanak szlovák, szerb, román vagy ukrán politikai terekben is, rímelő példatár
olvasható a posztjugoszláv és román, vagy horvát és lengyel,magyar és fehéroroszFÓ
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nemzeti ön-kolonializáció és retribalizáció 21

átalakulásbanéppúgy.shanincsisademokratikusátalakulásnakevidensmodellje,
annyimégiscsakközösséváltazelmúltnegyedszázadközpolitikaiésnemzetpolitikai
színterén,hogyszintemagaatársadalom„rendelimeg”,hagyjajóváönmagamegszál-
lását,sönkéntmegyelébeaszolidaritásrahivatkozóújnacionalistaköztörténeticsa-
lásnak,készséggelbelenyugszikakulturális identitásnemzetiszínűátrajzolásába,a
saját„komprádorburzsoázia”uralmitérnyerésébe,agyarmatosítópolitikaielit,kapcso-
latiéstőkeburzsoáziaérdekeinekmegfelelőalkukba.Apraktikumroppantügyestehát,
sépítatársadalmimegosztottságelőidézhető,hagyománykötöttségbenleledző,ellen-
állásivehemenciákatcsakritkásanerjesztőkompromisszumkényszereireis,deéppígy
a példa is a külső (európai) „gyarmatosítás” elleni késztetés eredményességére, az
„idegenellenesség”magatartásiideálláválására,avérgőzösindulatosságtűréséreés
generálásárais.

Újgyarmatosításminturalomstratégia

Amondvacsináltreformerség,a„közérdekre”hivatkozóközpontosításilogikaazonban
csupánegyik,denemegyetleneszközeatársadalom (újra)gyarmatosításának.Jóllát-
hatóságaahatárokkijelölésével,ajátékszabályokmegalkotásával,atörvényigaranci-
áklegitimálásávalvédimagát,tesziugyanismindezta„Tiakartátok!”gesztusával,mely
megfellebbezhetetlenérv,hiszkinekezdenegyanakodniaszomszédjára,kineérezné
ilyenkor,hogyegyedülvanakételyeivelésellenérzéseivel,skibíznáönfeladóanalát-
szólag„értőkre”ésa lelkesenegyetértőkresajátvalódiakaródzásainak teljesítését?
mindezperszemorálisésérzelmi,világképiésegzisztenciálisválsággaljár,nohaezzel
ahatalomcsakfenyegetrendszerint,dejóltudja:mélyenottvanatársadalmitérben,
identitásokban,aröghözkötöttekésalávetettekmindenkorihajlandóságában,hogyne
azerős fenséget,hanemaméggyengébbpartnerségetvegyékcélba,haellentábort
keresnekacselekvésekhez.mindenneképpaválságokkorszakaikedveznek,amikor
mindigésmindenüttvan„felelős”,okolhatóősvagyfeleletreszoríthatópartner,akinek
még kevesebbaz önlegitimálómersze…mindez így együtt nemcsak válság-, hanem
vészhelyzetis,melybenéppapolitikaiválságkezelésválságaésatársadalmimegegye-
zéshiányahozzamagával,hogyagazdaságiéspolitikaitéreniskudarcotvallópolitikai
vezetésminduntalan„megszorításoktólmentes”intézkedésekrevállalkozik,sahatal-
miapparátusokismétújmegújcsomagtervekbőlkeresikkia„túlélésre”alkalmaside-
ológiákat,ellenségképeket,túlhatalmimintázatokat.sközbenmindenszereplő,kinek
e struktúra vállalása és elfogadtatása nem érdeke, leginkább „kivár”, időt nyer, „új
hagyomány” kialakításán fáradozik, régi-új eszmerészegségek felé kapirgál, önnön
lététiseredethivatkozásokkalpróbáljaelfogadtatni(„Turulbóljöttünk”,„félázsiaifajta”
vagyunk, előbb voltunk keresztények,mint Európa stb.). Evvel párhuzamosan szinte
egyként (és egyeztetés nélkül is) föláldoznakminden régi, áttekinthető kooperációs
gyakorlatot, tekintet nélkül azok eredetére, értelmére, érdekhátterére, közhasznára,
nemesmivoltára.Ezpedigbeszédestünet:„amúltatvégképpeltörölni”csakvégképp
letaglózottjeleneseténlehet.illetve:a„westernizálódás”kalandosútjáralépőköztes-
Európábanismegesikalkalomadtán,szintemindenhol,haalaposabbankörülnézünk,
sszerteközép-Európábanhasonlóindividualizációsfolyamat,közösségfosztásistraté-
gia,magánosításiönkényességésönlegitimálásieszmeképzetektolakodnakelőtérbe,
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22 a.Gergely andrás

mintegyanemzetiönállóságotEurópátólvédve,sbelülrőlformálvaöngyarmatosítást,
sürügykénthasználvaakárunióskorlátozásokat,akáralkalmilagromlószomszédság-
politikákatvagyéppbevándorlásihőhullámokat.

A„végsőharcot”meghirdető,„Endlösungokat”keresődiktatúráktermékenytalajra
találtakminálunkegykoronis,stalálnakújra.mindigvanjófélekiszolgálóelitünk,fele-
lőtlenülrövidlátóésönhasznáratekintőértelmiségünk,páriaparasztságunkéskarak-
ternélküliközéposztályunk–akikhajlamosaktapsikolvakiszolgálniúrhatnámkorsza-
kokat.ilyenlenneaBibóistvántólelhíresült„zsákutcásmagyar”sorsformálás?netán
ademokráciátólfélniképeslátensideológiaibizonytalanság,vagyegyenesenanemze-
ti önképünk részeként elkönyvelt „gyáva korcs”mivoltunk az oka ennek, ahogyan a
marginalizáltakindulataibanmegfogalmazódik?

Amindgyakrabbanszületőtérség-gazdasági,anti-uniós,„családvédő”szociálpoliti-
kaiésegyéb„csomagtervekből”,pártprogramokbólhiányzikazönkormányzatiságtisz-
teletben tartása, gyakorlati lokális életképesség érvényre juttatása, a helyi társadal-
mak tolerálása, a közép- és nyugat-európai illúziók helyett a természetes tájegységi
vagy etnikai tagozódás, történeti örökség komolyan vétele. s hiányzik a társadalmi
alrendszerekkezelésénekismereteis,leginkábbapartnerségésrespektuselfogadá-
sa…–mintesélyarra,hogypolitiká(ka)tnemvalakikellen,hanemvalakikértkellene
érvényesíteni.shamégidealisztikusminőségébenis,dekomolyanvehetőegyideoló-
giai tradíció,mely az ókortól napjainkigmegannyi formációban hozhatott szervezeti
célt,természetjogihivatkozásialapot,funkcionálisürügyetmindenlétezhetőhatalom-
nak.Ezideátkivitelezni,védeni,képviselnihivatottdemokratikusszerveződésfolyamat
perszemindigisterhes(vagysokszortúlterhelt)voltaközhaszonérttenniigyekvőköz-
hatalom„jótéteményeitől”,devoltaktalánidőszakok,amikortársadalmiösszfejlődés
szintjéntűntértelmescélrendszernekazelnyomásokcsökkentése,apartnerségérdek-
rendjénekésnormájánakszorgalmazásais…

Amagyartársadalomcivilszférájapedigmégmindigkibújniigyekszika„gyámsági
demokrácia” alól, ha kevéske önszervező energiákkal is, de még mindig kitartóan.
Ezértkezdigenlátványosanmegbomlaniatársadalomkontrahatalompártállamidua-
litása.széttagolódikamonopolizálthatalomésatűrőképesnekbizonyultplurálistár-
sadalomtradicionálismentalitásaésértékkonzervatívhagyományhűsége.vagyiskezd
máregyreerőteljesebbenszembehelyezkedniaközhasznúsággalkérkedőtotalitárius
állammalmindazoncivilkezdeményezésekértéktöbblete,amelynekhasznátapártál-
lamiidőkderekánmárnehezenlehetettegyszerűencsakkorlátozninyíltpressziónél-
kül,smelyekrévénapolgárikörökvagyamáskéntgondolkodásszuverénintézményei
iserőrekaptak.Ezértkorántsemkizárt,hogyapolitikai lojalitásésaciviltársadalmi
racionalitás időnként átváltozik direkt mozgalmak, egycélú törekvések és plurális-
demokratikusérdekekszínespalettájává.Ahelyitársadalmaknemegyszermegkövete-
likidentitásminőségükelismerését,haegyáltalánéletképesekmaradtakmég,miután
szinteönkéntbedőltekahelyiautonómiákesélyesformálásánakegykor,sa„nemze-
teszme”helyébearegionális,kistáji,vagytelepüléscentrikushovatartozás-tudatkerül-
hetett. Az öncélúvá vált „fejlődés-elvet” immár a térségi és települési autonómia
magánvalóértékeiválthatjákföl,slehetnekegy„szervesmodernizáció”segítői,etnikai
csoportokésnyíltanteretkövetelőhelyiérdekcsoportokhazairenaissance-ánakélesz-
tői,vagykistájikonfliktusokkezelőiis.sokszorazonban,sminélelesettebbek,annálFÓ
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inkább…,sminélcselekvőkészebbek,annálsúlyosabbanélikát,hogyhelyiérdekeiket
parlamentáris szinten sajátítják ki, az önkormányzatiságra rátelepszik a fölérendelt
államiszervekbürokratikusönkénye,apolitikaképesaktorokszűkcsoportozataitföl-
szívjákasodrópártszerveződésitörekvések,magukatatérségeketmintperifériákperi-
fériáitellehetetlenítikaközpontipártutasításirendszerújdöntéshozatalieljárásai.Az
államkezdi(ki-,fel)használniazállampolgárokat,smegfordulakormányzatiracionali-
táspolgárikorilogikája:nemazállamvanapolgárokért,hanemapolgárokazállamért,
azállamosítottállampolgárnakaligmaradmás,mintaburkoltellenállásközérzete,a
rejtőzködőmáskéntgondolás,amasszívalkoholizálás,amigrációsábrándképekkere-
sése,aszolgaiattitűdmegtanulásavagyéppafeljelentésekleadása(csak2013-ban
már35.000feljelentéstadtakleanAv-nál…).

Arohamtempójúváltozások,újiránykeresésekidejénjóvaltöbbahatalmiönigazo-
lásokelőkészítésérefordítotturalmienergiaképződése,mintajövőbetekintőbölcses-
ség,egyeztetésképestolerancia,érdekbeszámítókorporativitásvagypartnerifigyelem.
Az összezavarodott társadalmi rétegződés már nem teszi lehetővé, hogy a politikai
ügyvivők valami fiktív „össztársadalmi érdekre” hivatkozzanak, de épp ilyenkor válik
aktuálissáanemzetközimumusokra,belső„fellazítókra”,kiszolgáltpártkatonákra,az
„előzőnyolcév”funkcióviselőire,aközpontosítóhatalmilogikaellenérdekeltjeireuta-
lás,abelsőellenségképzésis;nemisemlítvea„kozmopolita”világfenyegetőszoron-
gatásátakisnemzetiérdekterünkkörül…

Atársadalmikiegyenlítődésegyiksajátosvonásavoltapolgáriforradalmakkorában,
hogyasematikusrendezőelvekmiattatársadalomvalóscsoportérdekeireéscsoport-
minőségeiretekintőpolitikátgyakortaéskönnyedénelhanyagolták.Ebbenazértelem-
ben volt konzervatív számos „forradalmas” múltú kormány, pártvezér és mozgalom:
ugyanisnemkerestékazösszhangotavalóságésateóriákközött,ésnemláttákbeaz
összefüggéseket a lokalitások mikrotársadalma és a makrotársadalom között, nem
kötelezteőketvalóditársadalomismeret,midőndöntésekelőkészítésétvagynépszerű-
sítésétkimódolták.régiigazság,hogynemazaszemély,csoportvagytársadalomellen-
zi igazána társadalmihaladástés fejlődést,amely tagadjaaváltozásokés reformok
szükségességét, hanem éppen azok a mozgás „kerékkötői”, akik szavaikban ugyan
készséggelelfogadják,ámtetteikbenkörömszakadtigakadályozzákaváltozást, illetve
erőikhez mérten nagy energiákkal nehezítik a legkisebb reform bevezetését is. Erre
pedig legesélyesebb nem amindenkori ellenzék, hanem épp a hatalmi apparátusok
belsőellenállása,végrehajtás-kötelezettegyedeinekpasszív„munkalassítása”,atúlten-
gőutasításrendszerképtelenségeitnemellensúlyoznipróbáló,hanemönellentmondá-
saiba fordulni hagyómentalitása.monolit rendszer jobbára amaga egyneműségébe
pusztulbele,minteztlátnilehetettnemcsakadicsőségesszocializmusokidején,hanem
az aztmegelőző nagybirodalmak históriájában, egyeduralkodó önjelöltekmegalomán
bukásábanis,ésnemcsakatörténetiEurópában,hanemazarabvilágtólamesszijapá-
nig,óceániaibigman-ektőlaFülöp-szigetekiuralkodóházakigmindenütt…

vélekedésemszerintamagyarpolitikairendszerevvelanyíltszínen„újrarendszer-
váltó”,ténylegesenazonbanelodázó,késleltető,obstrukciósakadályokatemelőmeg-
oldássalműködik.smintilyen–nagyonisjólműködik!Azcsupánamibajunk,hogy
működési logikájátrégies-avíttas liberalizmussalakarjukkritizálni,sazáttekinthetet-
lenséget rejtélyes áskálódók vagy elszánt ügynökök kialakította állapotnak vagyunk
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hajlamosakbeállítani,hatalmiszóval,tudatlanésártalmasügyetlenkedésnekminősít-
veazalárendeltérdekszférát.

Pedigaközpontosítottpolitikaidöntéskörökalárendeltségébenmindenágazatiés
területicentrum,mindenvégrehajtóéskiszolgálóegyénegyszerreúrhatnámésmeg-
félemedettis.Afolytonos(sajóAndráskifejezésével)„normarögtönzés”magátarend-
szerlogikátésértékrendetbetegítimeg,mertazokatiskiszolgáltatottáteszi,akikszol-
gálniakarnának…Ahatalmihierarchiábanazalárendeltszférabizonytalanságavagy
önállósodásaazonbanabürokratikusszervezeteklegveszélyesebbállapota.Emiatta
központokkialakítjákafelülrőlfüggésésafélelemélményét,hogylefelésetapossa-
nak,fölfelésekunyoráljanakaközépszintekhivatalviselői–egyszerűencsakhajtsanak
végre...Ezazonbannemműködikmamár–szélesebbavilágis,nomeganemtevés
hagyományaismétúrrálettavidékiküzdéstérben,elterpeszkedettapolitikaiappará-
tusokban,híveketnyertaszavazóképesnépességaktivitásában,sleülepedettapoten-
ciálissikerágazatokbanis.Fölülrőláttekinthetetlenekké,alulrólbeláthatatlanokkávál-
takahelyipolitikaiszínpadok.Önmagáttartósítjaaszervezet.Önjárógéplett,politikai
robot,programnélküliperpetuummobile.Büro-mobil.Önfenntartó–ésfőképpen:túl-
élésrejátszó,időtérbetolakodó,permanensönfenntartásvíziójávalpöffeszkedő.

Persze nem a gépkorszak valamiféle negatívmítosza ez, hanem egy társadalmi
berendezkedésvégvonaglásátkövetőmegrekedés,abürokratikusbirodalmakalapve-
tőhagyományátkövetőmintázat.nemláthatóatitokzatoskéz,amelyalkutköt,jutta-
tástveszát,programokatíralávagyembereketzabálföl...demegytovábbapolitikai
masinériarendületlenül,tovagurulcéltalanul,smesszirőlisjólláthatómár,mennyire
nehezentudjakoordinálnimagát.

A politikai uralom eszköztára és stílusa igazából csak ritkán képes változásra.
rendszerint boldogabb jövőt ígér –miközben ingatagságáról napra napmeggyőz. A
múltharcaibóllegitimáljamagát–miközbenmegtagadjaamúltat.Elvárja,hogyapoli-
tikaimizéria szabályozó eszköze, kézi vezérlője a kezébenmaradhasson – de keze
béna,érzékszerveieltunyultak,eszközeipókhálósak.milyenkoordinátorez?

Apolitikaipiaclogikájaegyúttalsajátosannempiaciis.nemazértéktöbbletmeg-
szerzéséttekinticélnak,hanemahatalommegszerzésénekéshosszútávúbirtoklásá-
naklehetőségét.Ezértapolitikaitőkeszükségképpentávoliváválikatársadalomjóvá-
hagyógesztusától:attól,hogyazuralkodókatelfogadja-esajátjának.cserébeazural-
kodóksemtartanakigényttömeglojalitásraéstársadalmibázisra.Elégszámukra,ha
manipulálni,koordinálnitudjákaműködésmódjait.Asiker,ahatalmonmaradástehát
nemnélkülöziapolitikaiprogramok,célokállandóváltoztatását,sazellenőrizhetetlen-
ségét ismegtartja legitimitása feltételeként. Elég, ha uralmi indolencia helyett vagy
mellettadefiníciókmegalkotásánakjogátfenntartjákmaguknak…,smeghatározhat-
ják nemcsak azt,mi egy demokrácia,mi a szerepe a politikai tömegviselkedésnek,
lehetnek-ealternatívgondolatoka társadalomcsoportszintjein,egyensúlyokbanvagy
konfliktusokban virágozzék-e a közviselkedés, magát manipulálja-e a közvélekedés,
jóváhagyás kell-e a törvénykezéshez, vagy elég a virágnyelv, a szlogen-tár, amúltra
hivatkozásésafalsideológiaimaszlagokmindennapostúltermelésestb.,smárismeg-
nyílnakalehetőségekparttalantájai.

Azeddigi,„külsőgyarmatosítás”elleniharcszereplőinekmelleslegsikerültbelsőleg
gyarmatosítaniaazAlkotmánybíróságot,amédiahatalmat,aziskolai-közoktatásiszfé-FÓ
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rát, a felsőoktatást, az egészségügyet, a kórházakat, az energiaszektor mindegyre
nagyobbtérségeit,a társadalombiztosítást,azadópolitikát,avizuáliskörnyezetet,az
önkormányzatokat,abankokésmultikvagyonánakegyrészét,aföldpiacmégmozgó-
síthatóvagyelorozhatóhányadát,aszínházakat,atömegkommunikációszámosága-
zatát,areklámpiacot,aközbeszerzésiperspektívákat,azúthálózategyrészét,aterror-
elhárítást,azoperát,aművészetiAkadémiát,azerőforrás-irányításszektorait,akollek-
tív emlékezet szimbólumpolitikai szféráját, az utca- és tulajdonnevek felügyeletét, a
kamatpolitikát,aszoborállításjogát,anemzetititoktartástéstitkosítást,anemzettu-
datbüszkeségielemeit,azazerihadügyet,abírói-közalkalmazotti-közszolgálatiszféra
felügyeletétésalárendelését,atakarékbankokat,ésnefolytassam,végesazolvasói
türelem…A feltörekvőHungáriamintegyüttműködésésversengés terea jégkorong-
vagyvízilabdajátékoktechnikáihoz,chicagóibandaháborúszférájáhozhasonlókiszorí-
tásiésbekebelezésirutinokmiliőjévévált,sinistra-körzettéalakítottreménytelenségi
övezetté posványosodott, melyet lassan már újragyarmatosítani sem lesz értelme,
annyiraélhetetlennévált...

Uralgásigyakorlat

Azerőshatalomnakdeklaratívnak,hangosnak,vitathatatlannakkelllennie.Asikeres
hatalomelég,haügyes.Anyilvánvalóerőatiszta,kinyilatkoztatotthatalmicélokbanés
eszközökben van,mert erőcsoportokkal, kompromisszum-kényszerekkel képesmeg-
küzdeni.deakompromisszumokatkerülő,folyamatosuralmisikerétkiszámíthatatlan-
ságávalbiztosítóhatalomisnagymértékben„reálpolitikus”!megoszthaterőketésérde-
keket,uralkodhatatétova,értetlenésszéttagolttársadalomfölött,váratlanreformokat
ésellenreformokatépíthetbeuralgásigyakorlatába.stratégiájalehetrövidtávú,takti-
kájalehetapolitikaigerilláé,akineknincsszükségelegalitásra,salegkevésbéazössz-
népijóváhagyásra.Afőaz,hogyellenőrizhetetlen,véletlenszerűenváltozólegyen–egy-
szóval győztesmivoltában vitathatatlan, kiszámíthatóságában nemszabályos,mond-
hatnám „unortodox”. A fosztóképzőminőségjelzővé válása sem nagyon izgatja, sőt,
legitimitásátösszeurópaiszintenisilyensikeresélyesnekdeklarálhatja.lehetezellen
bárkinek érdemi szava…? Hacsak az „ortodoxiára” hivatkozva nincs, akkor szinte
semmiellenvetésnem„jogosult”…–akozmopolitahatalomelleniellenállásrafelszó-
lítvaafennállóhatalomelvitatásáróllekellmondjonezidőszerintmindenki,akikritikai
észrevételekkel élne. Azonnal közellenséggé, létében fenyegetett nomáddá, nemzeti
kultúrávalfejbevertnemzetietlennéválikanemzethűoldalfelől…

mindeddigezellenvédekezniiskörülményes…,arégipolitikaihatalmitapasztalat
alapjánúgyvéltük:azuralkodómegosztjaalárendeltjeienergiáit,erőviszonyaitésérde-
keit, így lehet úrrá legkönnyebben. másfajta tapasztalat továbbá azt is igazolta: a
demokratikus,egyeztetettérdekszférákbanműködőhatalomtovábbél,mintadiktató-
rikus.Ezazonbannyugatitapasztalat.Amiposztszocializmusunklassanversenyképes-
ségét is igazolni tudjamár:amesterségesszervezetlenséguralmigyakorlatakorsza-
kosra nő, legelemibbhagyományait az előző és az aztmegelőző rendszerből hozza.
Folytonosabbtehát,mintdespotikusuralgásitechnológiákaszomszédságban…

samúgymiértnelehetneazirracionális„logika”isésszerűbizonyoskörülmények
között?Amai válságkörülményeképpagazdasági ésapolitikai piaconkínálhatnak
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„nemszabályozott”logikájúsikerességet!Azuralmiviszonyokújratermelésimodelljét
iséltethetikkiszámíthatatlankomponensek,változómechanizmusok.Holpiaciviszony
állfenn,holpolitikainyereségretörekvésdominál,máskoragresszióvezeteredményre,
közben egyenrangúságmaszlagja ömlik szét, semmibe vétetik, ami korábban ígéret
volt, s elmállik a hitelképesség is, de kreálnakújabbat,mely éppúgybizalom-alapú.
Pávatánc, követve tűztáncot, majd kardtánc, követve mosolygós térnyerést a hívek
körében.Turul-fiakésposztmodernoligarchákpárbanésegymásellen,korszakosan
váltogatva,mikormelyikavarázsosabbanhangzó.olykorhagyományhűségbekapasz-
kodikahatalom–hogypénztelenségetfedjenelvelevagyhívekettoborozzonlegott–
,megintmáskorkölcsönösségretörekszikapiaciszereplőkközött–debürokratikus
intézményrendjeésgátlástalanönkiteljesedésegátoljaebben.sközbenvirul,fönnma-
rad,fiakatellik,elitetkreál,betontkeverjövendőetablírozottságának…

Atervszerűentervszerűtlenkapcsolatszerveződéslényegeakiszámíthatatlanság,a
látszatokkal terhelt közbéke,a „minthaegyenlőség” fenntartása.Ez ispolitikaipiaci
eszköz, tőkekoncentrációs forma, uralmi elv, mely épp annyira eredményes lehet
ugyanis,mintanullavégösszegűegyezkedésijátszmák.Apiaci-bürokratikusmodellis
lehetneakárahatalomgyakorlásmódja,dehiányzikbelőleahatalometikaialapja,a
fölhatalmazottságmomentuma.Aszokványospolitikaiuralomracionalitásacsakodáig
terjed,hogyapiacotis,apolitikátisszimulálja,svarázsigékkelbecsapjaakonszenzu-
álishajlamúköznépet.Akiszámíthatatlanhatalomazonbantúlélő–sennyibenhosszú
távonéletveszélyes.Bármikiteliktőleésmégiskiegyezésképtelen,folytonosönmegha-
ladásaugyanúgyrendszertipikusanjellemzőrá,mintalapvetőváltozatlansága.

normális esetben a politikai rendszer vezető ügykörei a stabilitás megőrzésével
érhetikelhatalmifunkcióikbiztosságát.nemnormálisesetbenalabilitásfenntartása
iséppúgyérdekük.Afölállítotttitkossághatárokközöttalegnagyobbnyilvánosságköve-
telése a legsikeresebb eszköz. A jól adagolt konszenzusok, a késleltetett engedmé-
nyek,atiltvatámogatottszerveződésekmindarrajók,hogyindulatlevezetőcsatornák
legyenek, s kényszerű kompromisszumok előidézői. szabályos diszfunkcionalitások
ezek,eszközeiköztapluralizmustólarégiapparátusokátmentéséig,azoktrojáltönkor-
mányzatokig,akisajátítottközvagyontólabesajátítottegyházakigmindenelfér…

Apolitikahaszonvételenempiaciasszociációkkalműködik,céljanemelsősorban
azalárendeltszféraértéktöbbleteineklerablása,snemérdeklikhagyományok,társa-
dalmiközösségek,távlaticélokvagyújutak.Afennmaradásérdekli,aváltozásoktúl-
élése. Erre pedig a tervszerűen működtetett tervszerűtlenség kitűnően alkalmas. Az
uralomracionalitása,atársadalmihaladáseszméjevagyazérdekektér-ésidőbelihar-
móniájánakkialakulásanemföltétlenülérdekeazuralkodóknak(vagycsupánegylát-
ványos-hangzatosideigaz).Úgyvélemviszont,érdekeanévtelenoligarchiáknak,loká-
liserőcsoportoknakéspolitikai„vállalkozóknak”egyaránt…,hosszútávonis.

Anem logikushatalmi logikabelátásanélkülözhetetlenszabadságfeltételünkma
már.oligarchikushatalmihagyományaink,periférikus létünkszellemiés tárgyi tradí-
ciói,röghözkötöttkultúránkéséletvilágunkcsakkeletikuriózumtalán,apolitikaiszer-
vezetlenséguralmigyakorlataviszontakoalíciókésazuralkodópártokhelyettmégjó
ideigműködőképesmaradhat...

kell-ekeresnünkakilábalástebbőlakészenállóanarchiából,konstruáltálpluralitás-
ból,bizalomképtelentérkisajátításból,kortársöngyarmatosításból?shogyan,haigen?FÓ
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Elsősorbantalánhozzákelleneszoknunk.Hogymegérthessük.Apolitikaikatyvasz
tudatosfenntartásaegyelőremégmindenpártnak,érdekcsoportnakérdeke.Atársa-
dalmikiszolgáltatottságnakazönkormányzó,öntudatoséserősszándékokösszefogód-
zásalehetcsaksikeresellenfele,a„társadalomahatalomellen”tradicionáliseszköz-
tára.scsakakkor,haképesséisválikaszervezetlenségáttekintésére.scsakakkor,
haképesaszervezetlenségmesterségesfönntartóitvagyhaszonélvezőitmegnevezni,
helyettesítenivagykorlátozni.Esetlegszervezettséggelvagymásfajtaszervezetlenség-
gelmegzavarni…

évekkelezelőtt,arendszerváltásidőszakátmegelőzőévekbenmégabolsevikpárt-
irányításpolitikaistratégiájánakgondoltamamesterséges szervezetlenség uralmi gya-
korlatát.nemvoltigazam.időtlenebbeszmérőlvanszó,melytúléltalánmindannyiun-
kat... olyan visszatörzsiesedés folyamatában, melyben a perszonális tüneménnyé,
szakralizált politika-vallássá erősödött gyarmatosítási stratégia semmivel sem gyön-
gébbvagyesélytelenebb,mintbármelynemzetiállam„primitívvilágok”vagy„bennszü-
löttnépek”leigázásáraszolgálóideológiájaminősültérvényesnekamodernizációstúl-
erőnevében.Öngyarmatosításunkmindenesetremégmessziidőkignemébredhetrá
aszabadságmozgalmakegykorvoltpéldázatainakmintáira.Addigviszontalighamarad
más,mintilyeselemzésekkelösszképetadni,rámutatni,gondolkodóbaejteni…saját
bennszülöttjeinkéssajátetnológusainkegyszerrekelllegyünkahelyzetbelátásáhozis.
Apolitikaantropológusaiválennünkpedigmárahhoziskell,hogyalternatívákatvizio-
náljunk–akárcsupánmagunknak…
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András A.GErGEly
nATionAl sElF-colonizATion And rETriBAlizATion. conTEsTinG THE All-TimE cosmoPoliTAn
PoWEr

inmyanalysisiproposethesesaboutthecurrentnon-rationaljudgementofthe
East-central-Europeantransformationprocesses,andananalyticpointofviewon
system-interpretation of the political market-analysis. since the failure of the
„organised de-stability”, this phenomenon has been one of themost disputed
onesdiscussedbytheoreticalsociologistsandpoliticalscientists–butisuggest
thatthe(ir)rationalityofpowernesshasintensifiedbythetransitionprocessand
hasbeenre-organisedininternal(self)colonisation.Thisconceptinvolvesasort
of apotheosis of the non-logical and non-controlled deregulation system of
traditional political mentality and cultural identity by division and (mis)under-
standingpoliticalmanagement.
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