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A Margaret Thatcher nevével fémjelzett, és a teljes 1980-as éveket átfogó 
korszak kutatói által feltett egyik legfontosabb kérdés az, hogy mivel érdemelte ki 
a Thatcher miniszterelnökségéhez (1979-1990) kötődő politikai rendszer a leader 
nevéhez kapcsolt-izmus végződést, amellyel előbb vezető publicisták, később maga 
a thatcherista politikai elit ruházta fel. Tény, Ranelagh, ajeles szakíró is megjegyzi 
a thatcherista elit rekrutációjáról szóló könyvében, hogy a »thatcherizmus« és 
»thatcherista« kifejezések beépültek a nyelvbe, dicsőítést és szitkot jelentő termi
nusként egyaránt; [....] és Kari Marxszal, valamint de Gaulle elnökkel szemben, 
akik visszautasították a »marxizmus«, illetve a »gaulle-izmus« kifejezések használa
tát, Thatcher asszony megdicsőült a nevét viselő -izmus létezésétől. ”1 ■2 A kérdésre 
adott — egy lehetséges — válasz kifejtése előtt szükségesnek látszik pontosítani „a 
kor kutatói” meghatározást is.

A tárgyait téma a közelmúlt brit politikatörténete, annak is egy szociológiai 
vetülete. Érthető tehát, hogy a témában már megjelent szakirodalom javarészt 
gyors politikai elemzők, politológusok, publicisták tollából származik; a mélyebb 
tudományos — különösen a történeti jellegű — feldolgozások még hiányoznak. 
Vitatott annak kérdése is, hogy Thatchernek a miniszterelnöki tisztségről történő 
lemondásával (1990. nov. 27.) — pontosabban: lemondatásával — véget ért-e a 
thatcherizmus, illetve amennyiben nem, milyen értelemben maradt érvényes 
John Major kormányzása idején, akit a sajtó, különösen a kezdeti időben, 
„Visszhang Ú r”-nak, „nadrágba bújt Thatcherének és „a Vaslady protezsáltjá”-nak 
titulált, nem minden irónia nélkül, s nem is egészen alaptalanul.

Erősíti témánk és az aktuálpolitika kapcsolatát az a tény is, hogy a visszaemléke
zések, memoárok, melyek legfontosabb forrásaink közé tartoznak, nemcsak 
rendkívül szubjektív rekonstrukciók — ez általában jellemző a memoárra —, s 
ennek megfelelően szigorú forráskritikával kezelendők, hanem sajátos módon 
hatnak vissza az aktuálpolitikára: nemrégiben például Thatcher egyik feltétlen 
híve, Kenneth Baker vádolta meg visszaemlékezéseiben5 Majort azzal, hogy a 
miniszterelnökasszony kegyelmeként nem állt ki határozottan Thatcher kampá
nyában Michael Heseltine ellen, amikor az a Konzervatív Párt alkotmányának 
megfelelően „bizalmatlansági indítványt” terjesztett elő a negatív népszerűségi 
rekordot elért Thatchert ellen, s választásra (leadership challenge) hívta ki a párt

1 Ranelagh,] . :  Thalcher’s People. London, 1991. ix. 1.
2 Saját Fordításomban szerepelnek azok az idézetek, amelyeknél más fordító nincsen feltüntetve 

(Sz. L.).
3 Baker, K.: The Turbulent Years, megjelenés előtt
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vezető posztjáért. Érthető tehát, hogy a kor eddig kevéssé kutatott, mivel a kutatói 
nehezen tudnak történelmi távlatot tartani, már csak azért is, m ert néhány jgei' 
jelentős memoárkötet4 mellett számos kulcsszereplő visszemlékezései még hí/ 
nyoznak. (Ezek közül a legfontosabb, Margaret Thatcheré, e tanulmány írásakor 
megjelenés alatt áll.)

Visszatérve a már feltett kérdésre (minek köszönhető a többé-kevésbé elfogj, 
dottá vált „thatcherizmus” kifejezés?), talán részletes kifejtés nélkül is megkocki?. 
tatható — hiszen bizonyítására e helyütt teijedelmi okokból sincsen mód —az ̂  
állítás, hogy az -izmus végződés olyan politikai rendszerek meghatározó, karizma- 
tikus (ld. Weber) személyiségeinek, illetve egy tágabb értelemben: politikaelmé
letek szerzőinek nevéhez kapcsolódik, akik határozott és sajátos elképzelést 
dolgoztak ki, vagy adaptáltak az emberi természetre, a hatalom (vagy autoritás) 
gyakorlásának legitimációjára, illetve annak történetfilozófiai értelmére vonatka 
zóan, s ezeket az elveket a politikai gyakorlatban, ellenfeleik elleni harcukban is 
felhasználták, megfelelő módszerrel és következetességgel. Olyanokéhoz tehát, 
akik az elméleti megfontolásokat gyakorlatiakkal kapcsolták össze. Reméljük 
hogy e tanulmány megfelelőképpen illusztrálja, hogy a vizsgált politikai rendszer 
megfelel a meghatározásnak.

Az igazság felfedezése: elméleti alapvetés

A témában eddig m ár megjelent szakirodalom óvatosan kerüli egy látszólagos 
paradoxon feloldását. Egyrészt ismeretes, hogy a thatcheri politika merészen és 
többé kevésbé sikeresen alkalmazta a gyakorlatban Hayek (Közgazdasági Nobel- 
díj: 1974) liberális politikai filozófiáját és annak gazdasági ekvivalensét, Milton 
Friedman (Közgazdasági Nobel-díj: 1976) monetarista közgazdaságtanát (moneta- 
risui, supply side economy), másrészről ténykérdés, hogy a thatcherizmus a Konzerva
tív Párt három egymást követő választási győzelmének köszönhetően fejlődhetett 
ki, és foghatta át a 80-as évek politikatörténetét. A paradoxon véleményünk szerint 
látszólagos, könnyen feloldható, és arra vezethető vissza, hogy a thatcherisíák a 
konzervatív és a liberális tradíciót komplementer, egymást kiegészítő módon 
használták fel.

Szembetűnő, hogy a thatcheri politika a liberalizmusnak nem azon aspektusait 
domborította ki (emberi és kisebbségi jogok következetes és maradéktalan 
érvényesítése, vagy az ún. Unilateral N uckar Disarmament Nagy-Britannia atom
mentességéért küzdő kampánya, amely kezdetben munkáspárti, majd liberális 
demokrata program lett), amelyek ellentmondhattak volna a „törvény és rend" 
(lám and order), valamint az erős védelmi politika hagyományainak, a Konzervatív 
Párt “szent teheneinek”, hanem a liberális hagyomány antiszociális gazdaságfilo
zófiáját helyezte az előtérbe, amellyel párhuzamosan viszont gyakran élt a konzer
vatív-viktoriánus tradíció közösségiséget kiemelő retorikájával. Egy ideológiai 
szintézis alkotóelemeit kell tehát a következőkben megvizsgálnom, annak ellené-

4  Pl. Gilmour, I ,: Dancing with Dogma. Britain under Thaticherism. London, 1992- 
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hogy a konzervatív beállítódástól nemhogy az ideológiák szintézise, de az 
geológia, mint nézetrendszer, elméleti általánosítás is idegen, amely helyett a 
* • 'zan ész”-t, a kartéziánus racionalizmus helyett az intuíciót, a kristálytiszta, de 
jfúvcis logika helyett az idő próbáját kiállt vélekedéseket fogadja e l.5 Akonzervatív 
alkotóelem adaptációjának megragadásához mégis egy kiváló elméleti munkát, 
ydaimid. Burke-nek a francia forradalommal kapcsolatos kritikáját fogom meg
vizsgálni, miként a neokonzervatív liberális politikai filozófia felhasználásának 
illusztrációjára Hayek számunkra érdekesebb műveiből ragadok ki részleteket.

A konzervatív politikai filozófia első, s máig leghatásosabb és legtöbbet idézett 
műve Bürke Töprengések a francia forradalomról (Rejlections on the Revolution in 
Francé) című munkája. Konzervativizmusra mindaddig nem volt szükség, arnig az 
uralkodó világrend (mainstream) megfelelt azoknak az elveknek, amelyeket mai 
szemmel ítélve a konzervatív beállítódás fogalomkörébe tartozónak érzünk. A 
francia forradalom azonban olyan kihívást jelentett a status quo ellen, amelyet 
védelmezői — immár „konzervatívok" — a szellem erejével is szükségesnek tartot
tak visszautasítani.

A konzervativizmus számára a társadalom részint szerződés, részint élő organiz
mus. Gyökerei tehát mélyen vannak a múltban, s gyökerei is csak annak vannak, 
ami a múltban rejlik, vagyis csak az elfogadható, ami kiállta az idő próbáját. (Ez az 
egyik legfontosabb konzervatív érv például az egalitáriánizmussal szemben.) Az 
igaz közösség továbbá inkább fához hasonlatos, semmint géphez: nem rombolha
tó le vagy építhető újra föl egyetlen nemzedék alatt, továbbá nem egymástól 
független alkotórészek összessége — ahogyan például olyan metodológiai indivi
dualisták, mint Hayek állítják, s e példa újra mutatja konzervativizmus és liberaliz
mus komplementer alkalmazását —: „A Temze vagy a Potomac nedves és folyik, 
ugyanakkor egyik molekulája sem nedves vagy folyik”.6

Az organikus társadalomfelfogás szélsősége, hogy tagadja a társadalom létezé
sét, csak a közösségekét ismeri el — s ezzel akarva-akaratlanul is a Ferdinand 
TÖnnies-éhez hasonló megkülönböztetést tesz az organikusan és a nem organiku
san kialakult közösségek között (vö. Gemeinschafi és GeseUschafi) — s amely 
szélsőséges felfogást az elméletieskedéssel legkevésbé sem vádolható Margaret 
Thatcher is osztott: „Társadalom nem létezik, csak egyének és családok léteznek”.

Egy ilyen „társadalomelmélet” szerint a közösség ideális tagja áldozatosan 
munkálkodik családjában, egyházában és lakóközösségében. Olyasvalamiknek 
része tehát, amelyek racionalista módon nem tervezhetőek, de éppen ezen, nála 
magasabb szintű entitásokból épül fel társas/társadalmi identitása, így tehát 
szükségszerű, hogy a társadalmi struktúra status quo-ja elleni egalitáriánus támadá
sok egyúttal a személyiség identitása elleni támadások is. Különbséget kell

5 V6. pl. Htmderich, T .: Conservatism. London, 1990. 17-25.1.
6 Uo. 153.1.
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azonban tennünk a status quo megváltoztatása és reformja között- Megváltoztatása 
fundamentális és lényegi alkotóelemeit érinti, ezáltal organikus szerkezetet rom 
bol le, és mint ilyen, a konzervatív gondolkodás számára elfogadhatatlan. \ 
társadalmi reform azonban a társadalom (értsd: a közösség) által mederben 
tartható, és nem érinti az alapvető struktúrákat. A reformmal szemben a konzer
vatív politikai filozófia is kevésbé szkeptikus: „Lassú, de lankadatlan előrehaladás 
esetén minden lépés hatása gondosan megfigyelhető; az első lépés sikere vagy 
balsikere megvilágítja az utat a következőhöz; s fény fény után biztonságosan vezet 
át az egész vállalkozáson. Biztosijuk, hogy a rendszer egyes részei ne ütközzenek 
egymással.”7

A thatcherista retorikában a konzervativizmus a viktoriánus hagyományok 
felelevenítése formájában jelenik meg. Maga Thatcher is több beszédében hang
súlyozta, hogy a Viktória királynő közel kétharmad évszázados uralkodása (1837- 
1901) idején kialakult és megszilárdult társadalmi ethosz és értékrendszer közös
ségi, vallási és családi hagyományai8 nélkül az egyén önző, mohó, és dezuitegrált- 
ságában nem azonos önmagával. A gondolat talán Thomas Hobbes pesszimista 
emberképére vezethető vissza, aki szerint az ember élete „szegény, komisz, állatias 
és rövid” („poor, nasty, brutish andshort”), amely meggondolás a közösségi kötelé
keket, valamint az egyén fölött uralkodó társadalmi kontrollt (vö. Leviatkan) 
nélkülözhetelennek tartja a közjó érdekében. A szuggesztív retorikát eredménye
sen felhasználó beszédeiben Thatcher gyakran hivatkozott a viktoriánus értékek
re: a lemondatására irányuló, és a konzervatív párt bizonyos körei által szorgalma. 
ott akció (1990 november) idején éppúgy, mint akkor, amikor a 80-as években 
népszerűsége csúcsán volt: „A viktoriánus értékek voltak az értékek akkor, amikor 
társadalmunk naggyá lett”9 , illetve „Viktoriánus nagymama nevelt fel. Arra 
tanított, hogy keményen dolgozzam, hogy bízzam magamban, illetve arra, hogy 
megéljek a jövedelmemből. Arra is megtanított, hogy a rendszeretet és az istenhil 
rokon fogalmak, arra is, hogy segítségére legyek szomszédomnak, valamint arra 
is, hogy hazámra igen büszke legyek. Ezek mind viktoriánus és örökké érvényes 
értékek. Napjainkban nem hallani túl sokat róluk, mindazonáltal helyes értékek 
voltak és az életszínvonal nagymértékű emelkedéséhez vezettek.”10

A közösségi gondolat hangsúlyozásának dacára az utóbbi idézet kiemelt része 
megvilágítja a thalcheri retorika utilitáriánus implikációit is: a viktoriánus értékek 
nem csak a law and order megszilárdulásával, hanem az életszínvonal emelkedésé
vel is igazolhatóak. Erény és szabadság, viktoriánus tradíció és egyéni kezdeménye
zés metszéspontja az a pont, ahol konzervativizmus és liberális gazdaságfilozófia 
összetalálkoznak, vagyis ott, ahol az egyén mint a gazdasági élet aktora jelenik 
meg. Aphilosapkie du mai, partikuláris egyéni érdekeink megt isztulása a közjóban

7 Bürke, E. \ Töprengések a francia forradalomról (ford. KonÜer László). Budapest, 1990. 270.1.
8 Vö. pl. az amerikai neokonzervatív retorikában gyakran felbukkanó “családi értékek” (family valva) 

fogalmát.
9 Daüy Express, 1990. XI. 23. 36.1.

10 Részlet Thatcher egy, az LBC rádióállomásnak adott interjújából, 19 8 8 IV. 15., az én kiemelésem 
(Sz.L,).
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'ooen közösségi létünk erkölcsei által lehetséges; Bürke megfogalmazásában: „De 
jjü a szabadság bölcsesség és erény nélkül? Minden rosszak lehető legrosszabbika, 
^gj-t gyámkodás és korlátozás nélkül ostobaság, bűn és őrültség."11 12 A jó  hazafi, az 
áldozatkész családapa, a helyi plébánia és a lakóközösség aktív munkása gazdasági 
érdekérvényesítése tekintetében magára van utalva, sikereit maga vívta ki, kudar
c é r t  önmagát okolhatja. Konzervatív nézőpontból is elismert, hogy “ ... nem  
vagyunk altruisták, általános erkölcsi elv sem vezérel bennünket; elsősorban 
Önmagunk és a hozzánk legközelebb állók érdekeit nézzük, s eszerint is cselek-
szünk.” ,z

Az idézet akár a szerzés apológiájaként is olvasható, az individualista filozófiák- 
kan azonban módszertanilag is igazolt. Szükségesnek látszik e helyütt az eddigi 
konzervatív példákat liberálisakkal összevetni, s egy ilyen összevetésre talán 
friedrich August von Hayek neokonzervatív liberális teoretikus nézeteit érdemes 
megvizsgálni, már csak azért is, mert Hayek autentikus visszaemlékezések13 szerint 
is közvetlen elméleti forrása volt a thatcherista politikai gyakorlatnak.

Hayek 1944-ben megjelent művében, az Út a szolgasághoz-bán (The Road to 
Serfdom) abból indul ki, hogy „ ... senki sem képes áttekinteni egy szűk területnél 
többet, [....] senki sem képes tudatosítani egy bizonyos korlátozott számnál több 
szükséglet sürgetését, [és] [....] az individualizmus egész filozófiája ezen az alapve
tő tényen nyugszik. ”14 15 Ez természetesen nem ugyanaz a premissza — s ezt fontos 
világossá tenni —, mint az, hogy az ember egoista. A szerző következtetése: «... az 
egyéneknek meg kell engedni, hogy bizonyos határok között saját értékeiket és 
preferenciáikat követhessék, ne pedig valami másét, s hogy e határokon belül saját 
célrendszerük legyen a döntő, s ne legyenek alávetve semmiféle mások által adott 
parancsnak. Hogy az egyént ismerjük el saját céljai végső döntőbírójaként, s hogy 
hitünk szerint cselekedeteinek irányításában, amennyire csak lehet, saját nézete
ire kell hagyatkoznia — ez adja az individualista álláspont lényegét.”18 Az egyéni 
szabadságot az állam garantálja, mégpedig a Törvény Uralmá-n (Rule of Law) 
keresztül. Az államnak tehát fel kell használnia autoritását annak érdekében, hogy 
érvényesüljön a Törvény Uralma, valamint a verseny érdekében történő tervezés (plan- 
ning fór competition), szemben a versennyel szemben történő tervezesse] {planning 
against competition). Az előbbi éppen a laissezrfaire gazdaság fölötti őrködés, az 
állam „éjjeliőr” szerepének szinonimája, az utóbbi a szocialista-totalitariánus 
gazdaságirányítás jellegzetessége. A kettő közül az előbbi kívánatos, az utóbbi 
elfogadhatatlan.16 *

A thatcherista gazdaságpolitika egyértelműen — kritikusai szerint túlságosan is 
-  az előbbi orientáció mellett tette le a voksát, mégpedig azon meggyőződés által

11 Bürke i. m. 355.1.
12 Honderich i. m. 6 3 .1.
IS Stephen Probyn visszaemlékezése, idézi: Ranelagk i.m. ix. 1.
14 Hayek, F .A .: Út a szolgasághoz (ford. Mezei György Iván), Budapest, 1991. 91.1.
15 Uo. 92.1.
16 Ennek bővebb filozófiai kifejtésére lásd továbbá: Hayek, F.A.\ The Gonstítution of Liberty. London,

1960., illetve: w. Ő. : Law, Legislarion and Liberty, vol. 2: The Mirage of Social Jusdce. London, 1976.
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véréréivé, amelyre már az előzőekben kitértünk, jelesül arra, hogy a közjó azáltal 
maximalizálható, ha az alapvetően individualista érdekeiket követő, egymással 
instrumentális kapcsolatban lévő aktorokat ebben az állam minimális mértékben 
illetve egyáltalán nem korlátozza. Amennyiben viszont az individualista beállító 
dást mint az emberi természet szükségszerű részét ismeijük el, az államnak a 
gazdaságba való beavatkozása, illetve ahogyan azt Thatcher egy alkalommal 
említette: a „... kollektivizmus, szocializmus, etatizmus, dirigizmus, akárminek is 
nevezzük”17’ s ezáltal — ahogyan arra Hayek következtet — az első lépés megtétele 
a szocializmus felé — csak az utópiák birodalmában nyerhet létjogosultságot.

Nyilvánvaló, hogy az ilyen filozófia természetéből adódóan antiegalitáriánns s 
áz egyenlősítő törekvéseket és elméleteket, az „osztó igazságosság”-ot {distributiv  ̂
justice) nem fogadja el, konzervatív megfontolásból azért nem, mert ezek nem 
állták ki az idő próbáját — a totalitariánus államok például szörnyű történelmi 
példákhoz vezettek —, liberális-individualista nézőpontból pedig azért nem, mert 
a már vázolt alapelveknek mondanak ellent, s azokkal teljes mértékben összee
gyeztethetetlenek. Egalitáriánus elméletek rovására írható az a tény, hogy annak 
ellenére, hogy «... a tizenkilencedik század legnagyobb politikai gondolkodói 
közűi néhányan — de Tocqueville és Lord Acton — figyelmeztettek bennünket 
arra, hogy a szocializmus szolgaságot jelent, mégis szilárdan haladunk a szocializ
mus irányába. [...,] Nem egyszerűen a tizenkilencedik és tizennyolcadik századi 
liberalizmust adjuk fel egyre inkább, hanem azt az alapvető individualizmust, 
amelyet Erasmustól és Montaigne-től, Cicerótól és Tacitustól, Periklésztől és 
Thuküdidésztől örököltünk.”18 Nem szabad megféledkeznünk arról, hogy Hayek 
e müve 1944-ben jelent meg, a  liberalizmus számára nyomorúságos évtizedek 
után, amikor nem csak a náci-fasiszta, ill. sztálini totális államokra volt jellemző a 
politikai, illetve a gazdasági szféra teljes tervezettsége, hanem az EgyesültÁllamok- 
nak is a NewDeal etatista programja hozott fellendülést, és a kis, majd a nagy, 1929- 
33-as világválság Angliában is keynesiánus beavatkozást követelt.

A liberális gondolat szerint tehát az egyenlőség elvetendő, mert megvalósítása 
utópisztikus, tervezést igényel, és súlyosan csorbítja a szabadságot. Hayek egész 
életműve egyetlen támadás a szocializmus ellen —az Út a szolgasághoz-1 „minden 
pártállású szocialistának” ajánlja —, s ó maga is a XIX. századi hagyományra 
hivatkozik e vonatkozásban: Tocqueville egy 1848-as, az Alkotmányozó Nemzet- 
gyűlés előtt a munkához való jog  kérdésében elmondott beszédét idézi, amelyben 
a  liberális politikai szociológus a következőképpen érvelt: „... a demokrácia 
kiszélesíti, a szocializmus leszűkíti az egyéni szabadság szféráját. A demokrácia az 
összes lehetséges értéket az egyes emberhez rendeli: a szocializmus minden egyes 
embert puszta közvetítővé, puszta számmá fokoz le. A demokráciában és a 
szocializmusban semmi közöset nem találunk, leszámítva egyetlen szót: az egyen
lőséget. Vegyük észre azonban a különbséget: míg a demokrácia a szabadságban 
igyekszik elérni az egyenlőséget, addig a szocializmus korlátozás és szolgaság révén

17 Részlet a zürichi Gazdasági Társaság megnyitásakor elhangzott beszédből (1977), idézi: Yoting, H.\ 
One of Us. London, 1989. 1 2 3 .1.

18 Hayek: Út a szolgasághoz. 36-37.1.

110



"rekszik az egyenlőségre.”19 20 A liberális szerző így talál elvbarátjára a konzervatív- 
^  aki szerint: „... a vagyon jellemző tulajdonsága, mely megszerzésének és 
megtartásának egyesített elveiből adódik, hogy egyenlőtlen.”*0 Az egyenlőség — és 
32 egyenlőség irányába ható szociálpolitika— elleni küzdelemben liberálisok és 
ôll7crvatívok eképpen egységfrontot alkotnak, s annak ellenére, hogy léteznek az 

orthodox szabadelvű és dogmatikus szocialista álláspontok buktatóinak minima
lizálására törekvő elméleti szintéziskísérletek21 is, a két nézőpont összehangolását 
fából vaskarikának, megmosolyogtató fantazmagóriának tartják.22 A fentiek értei 
mében már kevéssé meglepő, hogy Sir Keith Joseph, a thatcherizmus egyik 
szellemi atyja úgy relativizálja a szegénységet, hogy korunk szegényeinek életszín
vonalát a középkori főurakéval azonosítja2*, és hogy az individualista Hayek is a 
viktoriánus kor tradicionális brit értékei mellett foglal állást, amelyek a független
ség és az önállóság, az egyéni kezdeményezés és felelősségvállalás, „az önkéntes 
tevékenységek sikeres mozgósítása”, a be nem avatkozás felebarátaink ügyeibe, a 
türelem a másság iránt, a szokások és a hagyomány tisztelete, valamint az 
egészséges gyanakvás a hatalommal és a hatósággal szemben.24

A módszer: a „meggyőződéspolitikája”

A fentebb vázolt elméleti bevezetés szándékom szerint a címben szerepló 
„vállalkozói kultúra” és „függőségkultúra” fogalmainak felvezetésére szolgált. 
Láttuk, hogy melyek azok a megfontolások, amelyeknek követését a thatcheriz
mus célként tűzte maga elé — lan Gilmour nyomán ezt neveztem „vállalkozói 
kultúrádnak (enterprise culture) —, és melyek azok, amelyeket a limine elutasított. 
Ez utóbbiak alkotják a „függóségkultúrá”-t (dependency culture), amelynek fórumai 
-  a hayeki vízió szerint legalábbis — a „szocializmus bástyái"; látni fogjuk: a 
szakszervezetek, az egyetemek, a Munkáspárt, az alternatív mozgalmak, stb. A 
thatcheriánus elvek gyakorlatba ültetése előtt azonban szólni kell a Konzervatív 
Pártban az elmúlt másfél évszázad során lezajlott változásokról.

A laissez-faire ethosza nem volt újkeletű a pártban az 1970-es évek végén. H a  
szociális érzékenysége — azaz: érzéketlensége — nem is, a  thatcherista „Új Jobbol
dal” (NewRight) gazdasági orientációja visszavezethető az 1820-as évek újliberális 
mozgalmára (New Liberal Totyism), amely szintén az akkor kormányon lévő Tory 
párton belül jelentkezett. Castlereagh halála (1822) után Peel került a Belügymi
nisztérium élére, aki leállította a kormány korábbi, a  radikális munkásság elleni

19 Uo. 50.1.
20 Bürke i.m. 137.1,, kiemelés az eredetiben.
21 Ld. pl. Ratvls, A  Theory o f Justice. Chicago, 1971.
22 így például Roy Hattersley-nek, a  Munkáspárt volt második emberének a megfogalmazását; 

„Célunk a szabadság, amely leginkább az egyenlőség által valósítható meg", ld. U .Ő .: Choo.se 
Freedonj: Tbe Future o f Democratic Socialistn. London, 1987. 23.1.

23 Vö Jaseph.K.- Sumption, J :  Equality. London, 1979. 72-75.1.
24 Vö. Hayek i.m. 276—277.1.
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akt óit. Sor került a büntetőjog reformjára: mintegy száz bűncselekményre 
vonatkozóan eltörölték a halálbüntetést. Számunkra azonban fontosabbak a 
gazdaságpolitikai vonatkozások: Huskisson pénzügyminiszter a szabadkereskede
lem irányába terelte a kormány politikáját, többek között azáltal, hogy lépéseket 
tett az ún. Hajózási Törvények ellen, amelyek másfél évszázadon keresztül 
monopolhelyzetet biztosítottak a brit hajók számára országuk kikötőiben.

Fontos különbség mindazonáltal, hogy a toryk XIX. századi liberálisai gazdaság- 
politikai érdekekből indultak ki, és nem az individualizmus filozófiájából. Azt is 
látni kell — ha máshonnan nem, Lord Blake, a párt „házi történetírója” könyvé. 
bői25 tudjuk —, hogy a párt szellemiségének és arculatának minden változása 
ellenére a konzervatív tradíció lényegét tekintve kontinuus: (anti-)ideológjai 
rendszere megmaradt. Szociológiai karakterének változása annak a számlájára 
írható, hogy a párt sem tudta kivonni magát a máskülönben ellenségnek kikiáltott 
modernizáció érvényesülése alól; ennek köszönhető, hogy a toryk az anglikán 
egyház parlamenti szócsövéből az egyetemes keresztény értékek (önjelölt) letéte
ményesévé váltak — és a pártvezetők némelyike esetében a presbkeriántis 
unitárius vagy éppenséggel zsidó vallás elnézhető lett —; a földbirtokos osztály 
képviseletét pedig a viszonylag módosabb (főleg polgári) rétegek reprezentációja 
váltotta fel az Alsóházban. Utóbbi jelenség egyértelműen a brit társadalomban 
lejátszódott modernizációs változások következménye, amelyek során Nagy-Bú 
tannia indusztriális társadalomból posztindusztriálissá vált, így társadalomszerke
zete is módosult: az ún. kékgalléros proletártömegeket a tercier szektor fehérgallé
rosai váltották fel.26 27 Nem érintette viszont a modernizáció például a konzervatívok 
választói támogatottságának földrajzi-regionális vetületét: „tory felségterület" 
maradt a legutóbbi válságos időkben is prosperáló Dél-Anglia, míg továbbra sem 
az a szegényebb Észak, vagy az 1707-es, perszonáluniót létesítő Act of Union óta 
elszenvedett sérelmeit nem feledő Skócia.

Századunk viharos évtizedei kevéssé kedveztek a laissez fairé-nek: nemcsak a 
második világháború előtt volt a gazdaságpolitika protekcionista, hanem utána is 
az maradt, attól függetlenül, hogy a Munkáspárt vagy a konzervatívok voltak 
éppen uralmon. A jóléti állam a „konszenzus politikájáénak etatizmusán nyugo
dott, amely a gyakorlatban annak függvényében változtatott öltözetet, hogy a 
választópolgárok a toryk patemalizmusának vagy a szocialisták egyenlőségelvének 
szavaztak bizalmat. Mindkettő csillaga lehanyatlott a 70-es években: az etatista 
elvek haláltusája azokon a hulladékdombokon zajlott, amelyeket a szemetessztrájk 
halmozott fel London utcáinjames Callaghan munkáspárti csődkormánya idején, 
a „Rosszkedvűnk Telc"-n ( Winter of DiscontentaT)

A „konszenzus politikája” elleni első, ámbár bátortalan lépéseket Edward Heath 
tette meg: a Konzervatív Párt 1965-ös választási kiáltványa (Putting Britain Right

25 Vö. Blake,R.: The Conservative Party frora Peel to Thatcher. London, 1985. 359—360,1.
26  Megjegyezendő ugyanakkor, hogy ezt a  változást brit marxista szociológusok nem ismerik el, vö. pl. 

Westergaard, J.-Resíer, H .: Osztály egy kapitalista társadalomban, (ford. Krokovay Zsolt és Meli 
Ildikó) Budapest, 1985.

27 Utalás a címszereplő szavaira: Shakespeare, W: III. Richárd, I. felv. I. szín.
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'\head), és a nevéhez fűződő ún. Selsdon-program „az állam határainak visszaszo
rítását" fogalmazta meg, vagyis kisebb mértékű állami beavatkozást, a költségvetés 
^adásainak csökkentését, visszafogottabb szociálpolitikát, alacsonyabb adókat, és 
a szakszervezetek befolyásának korlátozását. Az erélytelen Heath azonban képte
lennek bizonyult a fenti, később thatcheri elvek gyakorlatban való végrehajtására, 

miniszterelnökségének derekán, 197l-2-ben, visszatért a protekcionista hagyo
mányokhoz. Megvalósításuk így Nagy-Britannia első miniszterelnökasszonyára 
maradt, aki 1975-ben sikerrel indult Heath ellen, s akinek pártvezetővé, majd négy 
évvel később miniszterelnökké választása a változásnak nemcsak igényét, hanem  
eljövetelét is jelentette.

Thatcher első Downing Street-i beszédében ugyan Assisi Szt. Ferencet idézte, 
később azonban maga is világossá tette, hogy programja nem éppen az evangéli
umi szegénység hirdetése: „Egyetlen eltökélt szándékkal léptem hivatalba. Azzal, 
hogy Angliát függő társadalomból önmagában bízó társadalommá, add nekem 
nemzetből csináld magad nemzetté, sült galambra váró Angliából munkára fel 
Angliává változtassam.”28 Az időzítés kiválóan sikerült: programja egybeesett a 
már említett gazdasági-társadalmi változások betetőződésével, aminek eredmé
nyeképp a 80-as években később úgy tűnhetett, hogy a thatcherizmus önmagát 
beteljesítő jóslat volt: addig emlegette az individuális kultúrát, amíg a kultúra is 
individuálissá nem vált. A tyúk és tojás e problémáját taglalta Róbert Harrisnek az 
1992-es választási kampány alatt megjelent kiváló írása29, amelyben a szerző 
visszatekint a thatcherizmus tizenhárom esztendejének eredményeire. A cikk 
felhívja a figyelmet azokra a technológiai változásokra, amelyek mintegy talajt 
adtak Thatchernek az individuumról, a szabadságról és a szabad választás szüksé
gességéről szóló retorikája alá: a kor anyagi kultúrája a személyi számítógépek, a 
videorekorderek és a zsinór nélküli telefonok kultúrája, amelyek nemcsak a 
progresszióval azonosított yuppie viselkedéskultúra és értékrendszer szimbólu
mai, hanem az individualizmuséi is, mert megszabadítják az egyént attól a 
kényszertől, hogy másokkal egyszerre legyen kénytelen filmet nézni, vagy mások 
jelenlétében bonyolíthassa csak le telefonbeszélgetéseit.

A „vállalkozói kultúra” szellemiségének ideáltipikus példája egyrészt Thatcher, 
aself-made (wu)man életútja, melynek során a jille d ’epicier-bői a hatalmi presztízs 
tekintetében II. Erzsébettel is vetélkedő, karizmatikus „Vaslady” lett, másrészt 
választókerülete, Finchley, amelyet több mint harminc esztendeig, egészen a 
Felsőházba történő „száműzetéséig” képviselt, s amely a középosztálybeliek által 
lakott londoni városrész éppúgy „fölfelé mobil” volt, ahogy a thatcherista politi
kusok maguk is 30.

A miniszterelnökasszony ugyanis közvetlen híveit nem a hagyományos konzer
vatív elitből toborozta — akik arisztokrata patemalizmusuktól hajtva engedmé
nyekre lettek volna hajlandók a szociálpolitikában —, sokkal inkább a hozzá

28 The Times, 1984. II. 9.
29 Harris, K .: The Long March: 13 Yeajrs of Right Tums. In: The Sunday Times, 1992- ü l. 15. 3.1.
30 Ld. pl. Tebbit, N .: Upwardly Mobile. London, 1989.

113



hasonlóan alsó-középosztálybeliek, elitellenesek, de egyéni kezdemenyezé- 
tiak közül. Szem előtt tartotta Machiavelli intelmét, a szociálpszichológiái 
ismert „mi-tudat” alkalmazását ahatalom gyakorlóinak nézőpontjára: a fe;e r
lemnek kétféle ellenségtől kell tartania: belsőtől, vagyis alattvalóitól, és külsői A 
vagyis idegén hatalomtól. Ha külső ellenség nem is fenyegeti az országod 
fejedelemnek mindig tartania kell az ellene irányuló titkos, belső összeesküi  ̂
tői.”31 Belső ellenfeleitől tartott a  leginkább, részben a szocialistáktól, szakszeri 
zeti vezetőktől, részben az űn. konzervatív „nedvesekétől — mindazoktól ak 
nem voltak „közülünkvaló”-k, ahogy saját táborát nevezte.32 A külső ellensó 
Argentína, legyőzetett a  Falkland-háborúbam, de a „belső ellenség” — amelli*: 
kapcsolatban a keleti olvasóközönség feltehetőleg a sztálini rendszerek tisztogat 
saira asszociál — „... veszélyesebb a szabadságra nézve és harcolni is nehezeHL 
ellene”.38

Ez a politikai ellenfelek elleni kemény fellépés, a  kompromisszumkészség telj*. 
hiánya, mint a bukott „konszenzus politika” elvi tagadása a „meggyőződés poliij 
kájá”-nak lényege, amely tehát nem más, mint a politikai akarat érvényrejuttatása 
minden áron, bár természetesen a demokrácia keretein belül. A következőkbe:- 
rendre bemutatom azokat a kulcselemeket, amelyekkel kapcsolatban a thatcherk 
ták a „meggyőződés politikájáét alkalmazták. |

A monetarista, a forgalomban lévő pénzmennyiség fontosságát hirdető gazda 
ságelmélet — amely elmélet egyébként annak dacára, hogy a brit gazdasági 
kormányzat már korábban alkalmazta34, a 70-es években még olyan népszerűtlen 
volt, hogy aZ Angol Bank nem támogatta a forgalomban lévő pénz mennyiségével 
kapcsolatos, fölöslegesnek tartott kutatásokat —, azt hirdette, hogy a konjunktun 
fiskális, azaz költségvetési szabályozása hatástalan, és inflációra vezet. Az ún, direb 
adókat, mindenekelőtt a szetnélyijövedelemadót, alacsonyan kell tartani, az adói. 
egyensúlyban tartása érdekében azonban az általános forgalmi adó {VAJ, 
emelkedésével párhuzamosan bevezették a hírhedt fejadót (Poll Tax) is, amelyet 
Thatcher soha nem nevezett néven35, de amellyel kapcsolatban soha nem enge
dett a  közvélemény igen erős nyomásának.

A thatcheri gazdaságpolitika másik fontos kulcseleme a privatizáció volt, annak 
ellenére, hogy az 1979-es konzervatív választási kiáltványban csak egyetlen vállala
tot jelöltek ki mágánosításra, nem számítva a munkáspárti kormány által akkori
ban államosított repülőgép-, éshajóépítőipar reprivatizációját. Az állami vagyon 
magánkézbejuttatása nemcsak a „vállalkozói kultúra” ethoszával, illetve annak egy 
haszonelvű változatával, a reagani neokonzervatív adminisztráció gazdaságfilozó
fiájával („leszivárgási elmélet”) van összhangban, hanem egyúttal csökkend a 
költségvetési hiányt (public seetor bonrowingréquirement), és megteremti a „népszerű

SÍ Machiavelli, N .: A  fejedelem, (ford. Juhász Vilmos) Budapest, 1991. 77—78.1.
32 Erre utalás Hugó Young idézett könyvének címe: One o f Us.
3 3  Margaret Thatchert idézi: Young i. m. 37  L  I.
34  Peter Thomeycroft pénzügyminiszter 1957-8-ban.
35 „Közösségi EHj*nak (Community Charge) hívta, ezt megbuktatása után váltotta fel a Midud 

Heseltine nevéhez fűződő, a közvélemény számára elfogadhatóbb „Tanácsi Adó’  {Countil Tax).
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iz m u s t ”, a részvényesek kistulajdonosi osztályát, amely a Thatcher-éra 
% pontján a népesség 21 %-át is elérte, és a tory szavazók bázisát alkotta. így 
f* f e l e t t  sor olyan mammutvállalátok magánosítására, mint a Britoil, a British 
Telecom, a British Airways, a Rolls-Royce vagy a British Gas, és Thatcher 
i%phdásának idejére csak a British Rail, a London Underground, a szén-, és az 
^^energiaipar, valamint a posta maradt állami vállalat. Ez a tényleges ipari 
tevékenység háttérbe szorulását is jelentette a tercier szektorral szemben, s 
nemcsak a „balosának tartott regényírók bírálták ezért a kormányzatot36, hanem  
a toryk „nedvesei” is: «... mit fognak a szolgáltató iparágak szolgáltatni, ha nincs 
Jtcinény áru (karduxire), amikor vagyon gyakorlatilag nem képződik, a királyi 
őrségváltást, a Tower őreit fogjuk szolgáltatni”.37 A pénzügyminiszterről, Nigél 
j âvsonról Lawson-konjunktúrának elkeresztelt időszak gazdaságára vonatkozó 
adataink ellentmondásosak: a fogyasztás ugyan növekedett a 80-as években a  
bruttó nemzeti jövedelem százalékában, de a munkanélküliség 1986 júliusában 
rekordott döntött (3 133 200 fő); az infláció sokáig elhanyagolhatóan alacsony 
maradt — míg azután gyors emelkedése megmutatta, hogy a pénzmennyiség 
mérésének gyakorlati nehézségei nem teszik lehetővé, hogy a konjunktúra szabá
lyozásának fő eszköze, a pénzkínálat valamely mutatója legyen —, a bérek ugyan
akkor az egyenlőtlenség irányába mozdultak el, jóllehet az individualista megkö
zelítés szerint a munkanélküli és az alacsony fizetésű bérmunkás helyzetéért csakis 
önmagát okolhatja, míg a fogyasztás és az infláció mindenki ügye. A választási 
sikerek tanúsága szerint, a társadalom elfogadta az érvelést és Margaret Thatcher 
tömör véleményét, amelyet éppen az 1987-es választások idején fejtett ki: „... a tory 
reformok ütőképes gazdasággá alakítottak egy béna gazdaságot”.

Az a tény, hogy. a thatcheri gazdaságpolitika példa nélkül álló módon elhanya
golta a szociálpolitikát—nyugati mércével mérve az Állami Egészségügyi Szolgálat 
(NHS) elképesztő állapotba jutott, London utcáit időnként elözőnlötték a rend
szer által kivetett elmebetegek —, az oktatást, a kultúrából pedig — amennyire csak 
lehetett — kivonult, és a művészeket önfenntartásra szólította fel, nemcsak annak 
a következménye, hogy egy erős — a Falkland-, és az Öböl-háborúkban valóban 
sikeres ̂  védelmi rendszert üzemeltető, de az adókat, az inflációt és a kamatlába
kat alacsonyan tartó gazdaságpolitikának nem maradnak forrásai mindezek 
finanszírozására, hanem — már vázolt — elméleti megfontolásokon is alapszik.

A „népszerű kapitalizmus” megerősítésére, a tulajdonosi szemlélet megalapo
zására szolgált a bérlők saját lakáshoz juttatásának Right ío Buy programja, az 
egykori miniszterelnök „Anthöny Edén álma a tulajdonosok demokráciájáról”38, 
és az ezt elősegítő. 1980-as lakástörvény. A „meggyőződés politikájáénak gyakor
latban .Való''érvényesülésére jő- példa, hogy Thatcher és elvbarátai a  „népszerű 
kapitalizmus” elveinek végrehajtásában nem jeleskedő munkáspárti többségű

56 Ld. pl. Brad/mry, M .: Cím. London, 1988. 5.1.
57 Ciivumr i.m. 58.1. ' ,
56 Murié, A.: Housing and the Government In: The Thatcher Éffect A Decade o f Change. Szerk.:>

Kavauagh, D.Seldon, A. Oxford, 1989. 218-219 .1 .
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nagy-londoni önkormányzatot (Greaíer London Council) mint fölösleges sze 
egyszerűen föloszlatták. Legnagyobb ellenfeleik mindazonáltal a szak szervez d  
voltak, kivált az Arthur Scargill vezette Országos Bányászszakszervezet {NalU 
Union of Mineworkers).

A bányászok és a kormány között lévő érdekellentétek 1981-ben élesedtek i 
amikor a Szénfelügyelőség a szakszervezet tudomására hozta, hogy mintegy 2q : 
bányát gazdaságtalan működésűk miatt be kell zárni. A bányászok ezt mi 
fogadták el, és Scargill érvelése kiválóan érzékelteti a szakszervezetek és a korma: 
között lévő áthidalhatatlan ideológiai szakadékot: olyasmi nincs, hogy g a ^
ságtalan bánya, akármennyi veszteség is van rajta, abban [vagyunk] érdekeltei 
amit embereink ebbe az iparágba fektették”.39 A nézetkülönbségek szüksége 
rűen vezettek az 1984-5-ös, egy évig elhúzódó bányássztrájkhoz, amelyben , 
munkáspártiak a politikai radikalizmus jelentős megnyilvánulását40, a Thatcher 
hívek pedig a „belső ellenség” konspiráció]át Látták. Thatcher emberére talán 
Scargillban: keményfejűségben és kérlelhctctlenségben egyikük sem tudta felül 
múlni a másikat, mígnem a küzdelmet a kormány javára részben az döntötte el 
hogy a bányászoknak nem sikerült elvágniok a főbb erőművek szénutánpótlását' 
részben pedig az, hogy a munkabeszüntetés elhúzódásába belefáradt közvéle
mény nem állt Scargill mellé, aki, lan Gilmoür szerint, „. ..a brit Leninnek képzelt* 
magát, elfeledkezve a valóságról, miszerint semmivel sem hasonlított jobbár- 
Leninre, mint Thatcher Nagy-Britanniája a cári Oroszországra”.41

A nyitott kérdésre, hogy meddig tartott — esetleg: tart-e még — a thatc heriznius 
Angliában, ezen írás nem felel. Amit biztosan tudhatunk: 1992 áprilisában John 
Major az előrejelzések ellenére választási győzelemre vezette a Konzervatív Pártot, 
aminek hatására a vesztes Munkáspárt is vezetőt és arculatot váltott: a kevéssé 
meggyőző Neil Kinnockot John Smith váltotta fel, a pártideológia pedig megsza
badult néhány — a választók számára népszerűtlen — dogmától. A történelemből 
az aktuálpolitikába lépünk, amikor az elhúzódó recesszióról, vagy a font bukásáról 
szólunk az Európai Váltási Mechanizmusban az ún. „Fekete Szerdáin, amely 
tényezők a konzervatívok számára vészjósló eredményekhez vezettek az időközi 
választásokon.

A thatcherizmus „természetrajza” taglalásának lezárásaként egy 1988-ban köz
zétett42, a MÓRI cég által feldolgozott közvéleménykutatás eredményeire hivat
koznék annak a hipotézisnek a megfogalmazásakor, hogy egyrészről a thatcheri 
doktrínák nem voltak teljesen talajtalanok, sőt, bizonyos értelemben önbeteljesítő 
jóslatok voltak: maguk is formálták a társadalmi gondolkodást; másrészről viszont 
a thatcheri társadalom képe nem esik egybe a közvélemény ideáljával.

Az adatokból kitűnik, hogy a brit lakosságiból választott reprezentatív minta) 
nagy többségének véleménye szerint a brit társadalom akkori állapota megfelel a

39 Gilmour i.m. 86.1.
4 0  Vő. Benn, T.: The End of an Éra. Diaries 1980—90. London, 1992- 179—180; 1.
41 Gibnawr i. m. 86. L
42 British Public Opinirn 1 0 /6  1988. VII-VIIJ. szinten hivatkozik rá: C m ueJ,: Values. The Crusade 

Thai Faíled. ín: KavanaghSeldon i.m. 241—242.1.
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heri elveknek: Anglia lényegében tókés társadalom, amelyben a magánérdek 
I  szabad vállalkozás dominál (77% egyetért), az anyagi jólétért tett erőfeszítés 

1 inkább megtérül mint a mások érdekében kifejtett tevékenység (75%  ért 
30 t) az egyén arra van késztetve, hogy gondoskodjék saját magáról (66% ért 

f\’ ugyanakkor annyi pénzt kereshet és tarthat meg, amennyit csak tud (73%egyelj, ez

€ pevértelmű a feldolgozott vélemények alapján azonban az is, hogy a brit 
L p0tok nem teljesen egyeznek a közvélemény ideáljával. Többségük (53%) 
pvan elfogadta a „szabad társadalmat”, amelyben „az emberek annyi pénzt 

kereshetnek és tarthatnak meg, amenyit csak tudnak”, szemben egy egalitáriánus 
társadalommal, amely „a mindenki számára hasonló jövedelmeket és jutalmakat 
jtangsólyozza” (43%), de csak minden második megkérdezett fogadta el a haté
konyság követelményét is (50%), szemben azzal a vélekedéssel, hogy „akkor is 
munkahelyet kell biztosítani az embereknek ha ez nem igazán hatékony” (43 %). 
A válaszadók közül valamivel többen (44%) — bár kevesebb mint 50 % — fogadták 
el a szocialista társadalom ideálját, amelyben „a közérdek és egy irányítottabb 
gazdaság a legfontosabbak”, mint a kapitalistáét (43%), a  többség (55% ) kifejezet
ten olyan társadalomban élne szívesen, amely „a közösségi és társas gondoskodást 
hangsúlyozza”, szemben az olyannal, amelyben „az egyén arra van késztetve, hogy 
gondoskodjék saját magáról” (40%); az olyan társadalmat pedig, amelyben „a 
másokkal való törődés” jóval magasabb jutalomra számíthat mint „a vagyop felhal
mozás”, ötször többen választanák, mint a létező, egyéni érdekérvényesítést 
jutalmazó társadalmat (79%  és 16%).

Tudjuk azonban: a hatalmi harcok nem közvéleménykutatásokon, hanem  
parlam enti választásokon dőlnek el, és a thatcheri elvek háromszor egymás után 
kaptak bizalmat a választóktól, illetve a negyedik, 1992-es választás is a (megújított) 
Konzervatív Párt győzelmét hozta. Annak tárgyalása, hogy az antidemokratikus 
jelleggel vádolt, országos és kompenzációs listát nem ismerő angolfirst-past-the-post 
választási rendszer valóban antidemokratikus módon juttatta-e hatalomhoz a 
torykat, nem a jelen dolgozat feladata.43' 44

43 A főbb ellenérvekre lásd: Ball, A. Ft: British Political Parties. The Emergence o f a Modem Party 
System. London, 1981. 247-264.1.

44 Tanácsaikért köszönettel tartozom Kozma Gézának és Lojkó Miklósnak.

Ei a munka a szerző szakdolgozatának magyar nyelvű rövidített változata. A  szakdolgozat Szűcs László: 
,Pree to Chóase”. The Conservatives and the British Electomte 1979-1990, Manuscript, Budapest, 1993. p. 
48; accessíble: ELTE library o f the English Department
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