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1. „Az Ady Endre szocializmusa: vallás (kisebbek
nél csak narkotikum); kiáltó szó a pusztában, se
gélyért ordítása egy megfulladónak, görcsös beleka- 
paszkodás az egyetlen lehetőségbe, ami még van, 
csak imádva (vagy néha káromolva) azt; ismeret
lennek, titokzatosnak és mégis közelinek, mégis az 
egyetlen igazán reálisnak érezvén azt... a szocializ
mus csak forma itt, amelyben érzései formára ta
lálnak." Évszázadot ível á t a  szocialista gon
dolat, míg a  formától elérkezvén a  „tartalo
mig”, ez utóbbi kimúlásához ju to tt el. A tör
ténelem ritka pillanata az, amikor egy rend
szer pusztulását követően át kell gondolni 
formát és tartalmat, magyarázatot kell adni 
eszme és rendszer e  világi genezisére és meg
semmisülésére. A fenti idézet a „forradalom 
nélküli forradalom” állapotát írja le, midőn Lu
kács Ady költészetében éri tetten a  századelő 
kétségbeesett világérzékelését és az erre a 
helyzetre adott „vallásos” válasz legmélyebb 
megfogalmazását. Lukács -  akkor -  a szocia
lizmusban a  formát látja, amely a ültakozás és 
kétségbeesés megélésének és egyben a re
mény transzcendens megfogalmazásának ke
rete, lehetősége. A szocializmus mint forma 
a századelő Magyarországán a transzcendál- 
hatóság záloga azon kevesek számára, akik 
csakis a forradalom segítségével látták meg
válthatónak a  tökéletes bűnösség világát, 
ugyanakkor érzékelték a „forradalom nélküli” 
helyzetet is. Vagyis Lukács számára Ady köl
tészetében a szocializmus a  világ transzcen- 
dálhatóságának vallásaként jelenik meg.

2. A filozófus számára a világ gyakorlati át
alakítása nem feladat; a  filozófus — és a  költő 
-  a  lelkek forradalmát készíti elő; minden 
„gyakorlati választás” súlyos elméleti és etikai 
következményekkel járhat. (És mint száza
dunkban oly sokszor, legfőképpen Lukács
nál, láttuk is: tragikus konzekvenciái vannak, 
ha a filozófus „meg akaija valósítani” filozó
fiáját.) Az ifjú Lukács pontosan érezte, hogy 
a lelkek forradalmának megvívása magányos 
küzdelem; e magányt, a személyiség börtönét 
felszámolni nem lehet. Ennek ellenére (vagy 
inkább éppen ezért) m ár fiatalkorában több

kísérletet tett arra, hogy olyan közösséget épít
sen maga köré, amely ba fel nem számolja is 
magányát, a való világ ellenében mégis olyan 
-  metafizikai -  értékek mentén konstituálódó 
együtdétet jelent, mely szektaszerűségénél és 
zártságánál fogva alkalmas ezen értékek -  
legalább virtuális -  artikulálására és fenntar
tására. Ennek folyománya a Vasárnapi kör, 
amely Lukáccsal a középpontban a századelő 
számos íróját, filozófusát, művészettörténé
szét tudja tagjai sorában.

Lukács, bárhogyan változott-alakult is vi
lágképe az idők folyamán, mindig is igényt 
tartott arra, hogy körülötte filozófiai kör vagy 
iskola szerveződjék, hogy az oda tartozók -  
osztozván bizonyos értékek elfogadásában -  
közösen gondolják végig az elméleti, politikai 
vagy etikai problémákat. Az a Lukács, aki 
’ 19-től kezdve odaadta magát a szocialista vi
lágmozgalom mindenkori e világi letétemé
nyesének, a pártnak, hogy soha többé ne 
akarjon tőle elválni -  legfeljebb kizáiják, de 
akkor is vissza kell lépnie —, majd minden 
korszakában megteremti a  mozgalmon belül 
vagy kívül saját mikrokozmoszát, az iskolát, 
amelyben a külvilághoz képest saját normák 
és eszmék artikulálódnak. A privát-iskola 
még akkor is rendelkezik a világtól eltérő 
„belső értékekkel”, ha -  m int a  Budapesti is
kola esetében is -  vezetőjük világképe és a 
külvilág számos vonatkozásban érintkezik, 
sőt meg is egyezik.

3. A hatvanas években kialakul Lukács kö
rül egy szűkebb tanítványi kör, akiket Lukács 
egy levelében Budapesti iskola néven említ. 
Az, aki ma meg akarja érteni Fehér, Heller 
és Márkus könyvét, világosan kell hogy lássa 
annak helyét e  kör történetében (amely 
egyébként megírásra vár), hiszen énnek a 
nyolcvanas évek elején, m ár az emigrációban 
megszületett műnek a  történelmi sorsa jelen
tékenyen befolyásolja az értelmezést. Utal
nunk kell egyrészt arra, hogy a  szerzők által 
vizsgált „létező szocializmus” ma már nem lé
tezik, élesen rácáfolván a  kritikai társada
lomtudósok és a  laikusok összes jóslatára. 
Másrészt pedig rá kell m utatnunk e könyv 
szerzőinek helyzetére, megpróbálva egyúttal 
valamicske rendet teremteni a  rendszerváltás 
nyomán előállt zűrzavarban, különösen ami 
a létezett szocializmussal szembeni kritikai, il
letve ellenzéki gondolkodás történetét illeti.



Figyelő •  1353

(Nem csupán arra az igen unalmas tényre 
gondolok, hogy ma valahogy gomba módra 
szaporodnak a hetvenes-nyolcvanas években 
csak törpe minoritásként emlegetett ellenzé
kiek, ez szót sem érdemel.)

Az 56-os forradalom utáni megtorlásokat 
követően a Kádár-rendszerrel megkötött 
kompromisszum egyrészt „lakhatóbbá tette” 
a lakhatatlan világot, másrészt elejét vette a 
„rendszer” kritikájának, vagyis a  forradalom 
szellemét a  megtorlás és a  rá következő 
kompromisszum visszazárta a  palackba. A 
társadalom meg volt fosztva attól a nyelvtől, 
amelyen ellenállását kifejezhette volna, cseré
be ismert engedményeket, háztájit, utazást, 
második gazdaságot és egyebeket kapott. Ha 
m a végignézzük, hogy milyen módon alakul 
ki a  rendszer kritikája, azt kell látnunk, hogy 
átfogó, a rendszer egészét vizsgáló és így a legátfo
góbb bírálatot lehetővé tevő kritika a marxisták bi
zonyos csoportjától származott. A kritikai marxis
ták voltak azok, akik először átgondolták egy
felől a rendszer hirdetett eszményei és a si
ralmas valóság közötti szakadék mibenlétét 
(ezzel persze nem azt mondom, hogy mások 
ezt ne látták volna!), másfelől ugyancsak ők 
voltak azok, akik elemezni próbálták a  marxi 
filozófia és gazdaságtan belső ellentmondása
it. Végezetül pedig ők tettek először kísérle
tet arra, hogy a „létezett szocializmus rend
szerének” szerkezetét megpróbálják megér
teni és feltárni. (Példaként utalnék Bence- 
Kis-Márkus: HOGYAN LEHETSÉGES KRITIKAI 
GAZDASÁGTAN? [1970-72] vagy Konrád-Sze- 
lényi: Az ÉRTELMISÉG ÚTJA az osztályhata
lomhoz [1973-74] című könyveire.)

A kritikai marxistáknak ez a  csoportja tá- 
gabb értelemben mindenképpen a Lukács-is
kolához tartozott. E gondolkodók -  miköz
ben egy részük fokozatosan távolodott a m ar
xizmustól -  vetették fel először ’56 után a 
marxi elmélet belső problematikusságát, s ők 
szembesítették a rendszert önnön deklarált 
céljaival. Ha tehát meg akarjuk érteni a  de
mokratikus ellenzék elméleti gyökereit és 
magatartását, akkor ez egyrészt a  Lukácstól 
való távolodás és elhatárolódás útjaként fog
ható fel, másrészt a marxi intenciók újragon
dolásaként. (Természetesen a  hetvenes évek 
végére az ellenzékhez számos más, nem mar
xista indíttatású személyiség is csadakozik, s 
közöttük jelentős a „népi vonalnak” az ellen

zék kialakulásában betöltött szerepe is. De 
látni kell, hogy -  legalábbis elméleti szem
pontból -  az ellenzék kialakulását magának 
a rendszernek az átfogó -  ha mégoly hibás 
vagy töredékes -  átgondolása tette lehetővé. 
A népiek például elsősorban már az „akciók
hoz”, az aláírásokhoz, tiltakozásokhoz csatla
koztak, ha csatlakoztak.) Bármennyire túlju
tott a  magyar elméleti gondolkodás nemcsak 
a  létezett szocializmus rendjén, hanem a 
marxizmuson is, az átfogó igény, hogy meg 
kell értenünk magát a rendszert és annak el
méleti alapjait -  ez a Lukács-iskolához kap
csolódó filozófusok és szociológusok érdeme.

4. A könyv a  nyolcvanas évek elején író
dik, s -  mint az az előszóból is világosan ki
derül -  elsődlegesen a  nyugati baloldal szá
mára. Mostani értelmezésünkben tehát csak 
érintőlegesen utalhatunk a közben élteit év
tizedre és arra a változásra-alakulásra, amely 
a szerzők filozófiai beállítódásában azóta vég
bement. A könyvet elsődlegesen a létezett szo
cializmus megértési kísérleteként olvassuk.

„A szükségletek feletti diktatúra új társadalma 
nem valamiféle újabb és módosított változata az 
(állam-)kapitalizmusnak, de nem is szocializmus, 
hanem valami más.” (321. o.) Az idézett mon
dat lehetőséget ad  a  recenzens számára, hogy 
mintegy katalógusszerűen felsorolja azokat a 
témákat és problémákat, amelyeket döntő 
fontosságúnak tart. Legelőször egy talán 
módszertaninak tűnő problémát kell meg
vizsgálni, amely azonban meghatározza en
nek a „valami másnak” egész kritikai tárgya
lásmódját.

Függetlenül attól, hogy mennyiben foga
dom el helyénvaló leírásnak, ha a  létezett 
szocializmus rendszerét a  „szükségletek feletti 
diktatúra" társadalmaként jellemezzük, elő
ször arra  a kérdésre kell választ adni, hogy 
lehetséges-e egyáltalán e „valami más” lényegét 
meghatározni. A módszernek jelentős hagyo
mánya van: nem kell messziről keresnünk 
példákat, a  könyv szerzői által többször is kri
tizált Konrád-Szelényi-mű a  létezett szocia
lizmus rendszerét például a  racionális re- 
disztribúció kategóriájára vezeti vissza. A kér
dés az, hogy megnevezhető-e egy szubsztan- 
ciális elem ezen rendszer középponti kategó
riájaként, hogy azután mintegy a  „lényeg” és 
„jelenség” mintájára minden egyéb jellemvo
nást csak ezen szubsztanciális elem megnyil
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vánulásaként íijunk le. Nem arról van szó, 
hogy a kötetben -  igen helyesen -  sokszor 
hangsúlyozzák a  szerzők azokat a hézagokat 
és repedéseket, amelyek a diktatúra falán ke
letkeztek az idők folyamán, és nem is arról, 
amit a könyvről írott tanulmányában Vajda 
Mihály elemez, hogy ugyanis mennyiben fe
lel meg a történelmi valóságnak a szükségle
tek feletti diktatúra mint tendencia. Hanem 
arról, hogy a  történelem analízisének nincse
nek szubsztandális, illetve fenomenális jel
lemzői, ugyanis ami az elemzés egyik néző
pontjából szubsztandálisnak látszik, az a má
sik nézőpontból m ár nem az. Magyarán: el
méletileg problematikus az a konstrukdó, 
hogy egy középponti mag köré kell mintegy 
összegyűjteni egy rendszer jellemző attribú
tumait, s e szubsztandából megmagyarázni a 
jelenségeket.

Az elemzés forrásvidéke természetesen 
közismert, és a szerzők hangsúlyozzák is kri
tikai elemzéseik marxi ihletettségét. Csak
hogy az a  kérdés, mennyiben univerzalizál- 
ható Marx felfogása, miszerint a  kapitalizmus 
„lényegét” a  tőke-bérmunka dichotómiájából 
vezeti le. E ponton fel kell vetni a  formádó- 
elméletnek m ár Vajda által is hangsúlyozott 
problematikusságát. Ha ugyanis formációel
méletben gondolkodunk, akkor mindig meg 
kell és meg lehet adni azt a paradigmát, 
amelyből az adott társadalmi-gazdasági ala
kulat mintegy levezethető. A marxi modell
ből következik, hogy a  kapitalizmus transz- 
cendálása a proletariátus mint elnyomott osz
tály vezetésével zajlik le, oly módon, hogy 
ezen osztály saját, partikuláris érdekei az 
egész társadalom univerzális érdekeiként kell 
hogy megjelenjenek. De m ár magánál Marx
nál súlyos elméleti problémát jelentett, hogy 
amennyiben a  munkásság partikuláris érde
kei részben-egészében kielégíthetők a  fennál
ló keretei között, akkor -  történetíilozófiailag 
-  szükséges egyfelől a radikális szükségletek, 
másfelől a  rendkívüli tudat (Lukácsnál ké
sőbb hozzárendelt osztálytudat) kategóriájá
nak „bevitele” a  konstrukcióba, ha fenn aka
rom  tartani egy form ádé szétrobbanásának 
szükségességét. A formádóelméletben azt 
kell feltennem, hogy minden alakulat végső 
fokon leírható bizonyos konstans elemek kö
zéppontba helyezésével. Ráadásul a  formá
cióelmélet azt követelné meg, hogy a  létezett

szocializmus központi elemét a  termelés pa
radigmájából építsük fel, ám  a szerzők -  igen 
helyesen -  ezt nem teszik. Ugyanis -  vélemé
nyem szerint -  nem adható meg a történelem 
néhány függeden változója, amelyek segítsé
gével leírhatom magát a történelmet. Nincse
nek konstans szempontok, amelyeket „aktu
alizálnom” kellene egy adott periódus vizsgá
latakor. Természetesen elemezhetem például 
a hatalom szerkezetét mondjuk a kapitaliz
musban és a  létezett szocializmusban egy
aránt, de az m ár megengedheteüen absztrak
ció, hogy ezt a szempontot e két formáció lé
nyegének tegyem meg. Azt hiszem, és ezt a 
könyv mindhárom szerzőjének számos kiváló 
elemzése bizonyítja is, hogy csakis konkrétan 
lehet felvetni az egyes attribútumok fontos
sági sorrendjét egy választolt szempontrend
szer függvényében, de univerzálisan nem le
het megadni egy rendszer közponü elemét. 
Ezért én nem  is vizsgálom, hogy milyen mér
tékben írható le a létezett szodalizmus világa 
a  szükségletek feletti diktatúraként. Azt min
den további nélkül elfogadom, hogy a Szov
jetunióban, de a peremországokban is, kor
szakonként váltakozó módon, de valóban fe- 
lülfől diktálták, illetve határozták meg a ki
elégíthető szükségletek körét, de lényegként 
ezt semmiképpen sem lehet elfogadni. (Mint 
ahogyan Konrádék álláspontjának is van jo 
gosultsága: a racionális redisztribúció bizo
nyos mértékig nyilvánvalóan jellemezte a 
szocializmus újratermelési struktúráját. Ám 
ez nem egyéb, mint egyetlen, meglehet, fon
tos elem a  kritikai interpretáció számára.)

5. Mi is volt valójában a  létezett szocializ
mus? Az a  bizonyos „valami más”? A könyv 
elsőrendű elemzésekkel segít ennek megér
tésében, de mielőtt erre rátérnék, tisztáz
nunk kell azt a  perspektívát, ahonnan a szer
zők könyvüket megírták.

A szerzők az elnyomás most elbúcsúztatott 
rendszerét nem tartják szocializmusnak. Egyfe
lől azért nem, m ert e korszak nem realizálta 
az úgynevezett szocialista értékeket -  ame
lyekben többé-kevésbé eredendően minden 
szocialista mozgalom osztozott -.jelesül a sza
badság, az egyenlőség és a marxi értelemben 
vett „nembeli gazdagság” értékeit. Másfelől ez 
a rendszer nem adott választ a  modernitás 
„fájdalmas dilemmáiraa szociális elnyomásra, 
a  szegénységre, a modern iparosítás követ
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kezményeire, a helyi háborúk és a fegyverke
zési verseny dilemmáira stb. (324-325. o.) Mi 
hát a szerzők szocializmusfogalma? „...a szo
cializmust nem valamiféle »khiliasztikus« szellem
ben értelmezzük, nem tartjuk a boldogság misztikus 
ígéretének, promesse de bonheuraeA vagy a 
»történelem megoldott rejtélyének  ̂ hanem szeré
nyebben olyan ideológiaként és mozgalomként fog
juk fel, amely a modem kor fájdalmas dilemmáira 
adott válaszként született meg." A szerzők pon
tosan tudják, hogy nincsen kétfajta történe
lem, s ezért „a tizenkilencedik és korai huszadik 
század szocialista tanításait részben felelősség ter
heli napjaink »reális szocializmusáért«...". Tehát 
nagyjából világos, hogy amikor az előszóban 
azt íiják, „...mai állapotához képest a világnak 
több, nem pedig kevesebb szocializmusra van szük
sége”, akkor -  az egyik lehetséges értelmezés 
szerint -  azon értékek érvényesülésére gon
dolnak, melyek a korai szocialista mozgal
makban öltöttek testet. De ha nincs két tör
ténelem, s ha a szocialista gondolat megfogal
mazóit és mozgalmárait felelősnek érezzük -  
ahogyan a könyv is fogalmaz — a kialakult 
„reális szocializmusért”, akkor elméletileg 
nehezen tartom védhetőnek azt a még a pra
xisfilozófia korában keletkezett véleményt, 
hogy a  „megvalósultnak” semmi köze az „iga- 
zi”-hoz. Először is: Lenin és a bolsevikok sze
rintem legitim örökösei a  marxi ideának. A 
bolsevik forradalom egyfelől nagyon is hoz
zárendelte, sőt hozzákényszerítette a fejletíen 
tudatot a  forradalomhoz, másrészt a bolseviz- 
mus valóban válasz volt -  nem a  kapitaliz
musra, m int Marx sejtette -  de az orosz tör
ténelem kihívásaira. Másodszor: a  könyvből 
mégsem egészen világos, hogy mit is jelent a 
„több szocializmus". Ha ugyanis a szocializmus 
bizonyos értékek megfogalmazása és védel
me, nem pedig társadalmi rendszer, akkor a 
„több szocializmus" sem jelent mást, m int olyan 
mozgalmakat, amelyek ezen értékek védel
mében munkálkodnak a  piac társadalmának 
világában. Világosan látni kell: nem bizo
nyult megalapozottnak a könyvnek az az ál
lítása, miszerint a kapitalizmus és a reális szo
cializmus közti alternatíva hamis. Csakis 
annyiban igaz ez, amennyiben m ára ez utób
bi kimúlt. A liberális piacgazdaságnak abban 
az értelemben nincs alternatívája, hogy vala
milyen „ideális” vagy „igazi” szocializmus fel
válthatná a piaci alapú társadalmat.

A reálisan -  sajnos -  létezett szocializmus 
nemcsak azt bizonyította be, hogy nem is volt 
az, aminek mondta magát, hanem éppenség
gel azt, hogy mi is történik, ha a  szocialista 
mozgalom történetesen megvalósul. Megva
lósulnia, azt hiszem, a polgári társadalomnak 
kell, mely természetesen nem azonos a kapi
talizmus múlt századi változatával, a szocia
lista mozgalmaknak pedig ezen polgári érté
kek világán belül, saját, eseüeg csak általuk 
képviselt értékek védelme a  feladata, semmi 
esetre sem a rendszer megváltoztatása. (Meg
jegyzem, a  felsorolt értékekkel sem stimmel 
minden. Fehér Ferenc utal rá, hogy a  szabad
ság és az egyenlőség egyidejű igenlése súlyos 
antinómiákkal terhelt. Kétes értékű „meg
szüntetve megőrzése” a problémának, hogy 
a létezett szocializmus se egyiket, se másikat 
nem valósította meg.)

Még egyszer hangsúlyozom, e  szavak a 
szerzők tíz évvel ezelőtti álláspontjára vonat
koznak. Mára már ők is egyfajta liberális tár
sadalom kategóriáiban gondolkodnak, és a 
szocialista értékeket épp ezen társadalom 
korrektívumaiként gondolják el, miközben 
elméleü munkásságuk épp a marxista szocia
lizmus dekonstrukciójára, a  szociális gondolat 
posztmodern feltételek melletti fenntartására 
épül.

6. Hogy ez a  könyv eredeti és m a is aktu
ális, ez abból látható, hogy -  az említett el
lentmondások ellenére -  számtalan újszerű 
elemzéssel gazdagítja a létezett szocializmus 
kritikáját.

Egy szempontból valóban átmenetinek bi
zonyult a reális szocializmus: átm ent rajta a 
történelem. Tíz évvel ezelőtt azonban még 
csak ebben lehetett bízni: „A jelenlegi társa
dalmi körülmények között ugyanis arra van szük
ség, hogy a különböző társadalmi csoportok alulról, 
autonóm és pluralista módon megszervezzék önma
gukat, hiszen csak e kulcsfontosságú előfeltétel 
alapján kezdeményezhetők olyan történelmi folya
matok, amelyek nemcsak az apparátus állományát 
vagy talán kiválasztódásának elveit, hanem ural
mának társadalmi alapját is képesek megtámadni 
és átalakítani." (201. o.) A könyv Márkus 
György által írt első részének egyik legna
gyobb érdeme, hogy a marxi osztályelmélet 
kritikájával lehetőséget terem t arra, hogy az 
osztályelemzések durva, dichotóm modellje 
mögött egy valóságosabb társadalomstruktú
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ra  leírását bemutatva, a  m a minket foglalkoz
tató -  akkor még láthatatlan -  kérdés meg
válaszolásához közelebb jussunk: hogyan is 
dőlt össze? (Az osztályelemzés nehézségeit Sze- 
lényi és Konrád könyve példázza: ahhoz, 
hogy az értelmiséget egységes osztályként 
fogjuk fel, homogenizálni kell olyan, a  társa
dalomban különböző funkciókat betöltő 
egyéneket és csoportokat, akiknek egyébként 
sem érdekei, sem értékei nem esnek egybe. 
Arról m ár nem is beszélve, hogy ha ezt az 
osztályt még ráadásul uralkodó osztályként is 
tételezzük, akkor az abszurditásig ki kell tá
gítanunk az értelmiségi fogalmát, hogy pél
dául járási pártütkár is beleférjen. Ennek 
semmi köze ahhoz, m int arra  Márkus helye
sen rámutat, hogy az apparátusban egyre in
kább megkövetelték a diplomát.)

Márkus szerint a  társadalom struktúráját 
három tényező határozta meg: az etatisztikus 
homogenizáció, a multidimenzionális cso
portérdekek antagonisztikus dichotómiája és 
az a  kölcsönhatásuk, amelyeket a munka tár
sadalmi megosztásának erővonalai határoz
nak meg. (197. o.) A társadalom uralkodó cso
portja az apparátus vagy bürokrácia, tetején 
az uralkodó elittel. Ez a csoport -  m ert az, 
hiszen tagjai egy meghatározott szervezethez 
tartoznak -  hatalmát m int korporáció gyako
rolja. Az osztállyal ellentétben itt a szervezet 
az elsődleges, valaki csak azáltal lesz hátalmi 
tényező, hogy „felveszik a rendbe”, magya
rán  bekerül az apparátusba. (Engedetlenség 
esetén könnyen ki is kerülhet onnan.) Az ap
parátus hatalma rendelkezési és ellenőrzési 
funkciójában áll. Az etatista homogenizáció 
azt jelenti, hogy potenciálisan mindenki „ál
lami ember”, aki végrehajt és ellenőriz. (In
nen a  portások közismert hatalmi tébolya.) 
Éppen ezért -  noha ez persze csakis mint ten
dencia létezett -  nehéz megítélni, meddig 
terjedt az apparátus vagy a bürokrácia meri
tuma. (Komplikálja a dolgot, ha tekintetbe 
vesszük például Castoriadis elemzését a  Szov
jetunió „katonai társadalmáról”. A kétségkívül 
egyre nagyobb szerepet -  sőt legitimáló funk
ciót -  szerző hadsereg még az apparátushoz 
képest is külön világ volt, s ennek a párthoz 
való viszonya tovább bonyolítja a  korporáció 
struktúráját.) A perifériákon történt lázadá
sok arra csábítják az elemzőt, hogy mégiscsak 
dichotóm modellben gondolkodjon. Hiszen

ekkor valóban a „mi” és „ők” álltak szemközt 
egymással, mintha a  megalázottak és meg
nyomorítottak valóban egységes osztályt ké
peztek volna. Ez azonban csak a rendszer to
talitárius jellegével magyarázható. Márkus is 
számtalan elkülönülő csoport- és partikuláris 
érdek létét íija le, de nekünk elegendő, ha a 
mából nézünk vissza: A szó és nyelv nélküli 
tömegek, nyilvánosság hiányában, nem  fo
galmazhatták meg saját akaratukat vagy ér
dekeiket, és mikor a  nyilvánosság ritka pilla
nataiban -  forradalmakban vagy lázadások
ban — percekre szóhoz jutottak, csakis arra 
volt módjuk, hogy alávetettségüknek adja
nak hangot. Innen a  „negatív homogenitás” 
látszata. Mára már világos: számtalan, olykor 
antagonisztikus érdek volt legyalulva a múlt
ban, s bár a közös ellenség összehozhatta az 
eltérő csoportokat, de annak eltűntével ép
pen hogy nem egységes osztályok bukkantak 
elő a  történelem mélyéről. A létezett szocia
lizmus ennyiben valóban osztály nélküli tár
sadalom volt...

7. „Valamely társadalmi berendezkedés... akkor 
rendelkezik legitimitással, ha a népességnek leg
alább egy része irányadónak és kötelezőnek tartja, 
másik része viszont nem támadja egy hasonlókép
pen példaértékűnek felfogott alternatív társada
lomszerkezet jegyében." (205. o.) Heller Ágnes 
elemzései arra  keresnek választ, hogy a fen
tebbi értelemben legitim volt-e a  szovjet 
rendszer fennállásának hét évtizede alatt. 
Több mint valószínű, hogy a  rendszer legiti
mitásának kérdése csakis a  Szovjetunióra vo
natkozik. (Kívül esik ezen írás keretem, de 
megemlítem, hogy a Kádár-rendszer konszo
lidációja után a  párt joggal érezte magát le
gitimnek: a  kiegyezés [bármilyen hazugságon 
alapult is] azt eredményezte [bármennyire 
szinte kötelező ma ezt eltagadni], hogy a la
kosság döntő része nem vonta kétségbe a  ká
dárizmus alapjait, nevezetesen elfojtotta az 
’56-os forradalom élményét, ugyanis ez volt 
a  kádári szocializmus legitimálhatadan gene
zise. Heller fogalmával élve, a  társadalom el
fogadta a  negatív legitimációt: jobb ma, mint 
tegnap és tegnapelőtt volt, megéri elfogadni a 
felkínált -  valójában mélyen erkölcstelen és a 
hatalom oldaláról cinikus -  kiegyezés prag
matizmusát.)

A szovjet rendszer legitimációs skálájából 
-  Lenin negatív legitimációjától, a  párt önle
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gitimációján, Sztálin karizmatikus legitimá
cióján át a  tradicionális legitimációig -  most 
egyetlen elemet vagy formát emelek ki, 
amely segíthet megérteni a  rendszer irracio
nális -  más, kiegészítő legitimációkkal együtt
működő -  fennmaradását, és adalék lehet a 
bukás természetrajzához. Az értékracionali
tástól és célracionalitástól megkülönböztetve 
Max Weber nyomán Heller bevezeti a szubsz
tantív racionalitás fogalmát. Ebben „maguk a 
célok nem értékek, de egy csoport... érdekeire vonat
koztatva tételezik őket... a célok »szvbsztantívak« 
abban az értelemben, hogy az egészében vett társa
dalomszerkezet valamilyen jól meghatározott válto
zását involválják, a változtatáshoz szükséges valar 
mennyi eszköz előzetes és (leggyakrabban tudo
mányos) ismerete alapján”. (214. o.) Heller ki
mutatja, hogy a bolsevik párt alaptalanul hi
vatkozott a szubsztantív racionalitásra, mivel 
éppen az az „osztály” fordult ellene, amely
nek az érdekeire hivatkozott, másfelől a „tu
dományos szodalizmus”-ból semmit sem va
lósított meg. S noha ez természetesen igaz, 
épp Heller elemzéséből derül ki, hogy a  tör
ténet jóval bonyolultabb. Egyrészt a komo
lyan vett szubsztantív racionalitás előbb- 
utóbb a  formális racionalitás intézményeibe 
(például szabad választásokba) torkollik, ami
ről sem a  terrorisztikus totalitarizmus eseté
ben (Sztálin rendszere), sem az „olvadás” 
időszakában szó sem volt. Másrészt azonban 
a szubsztantív racionalitásnak -  más legitimá
ciókkal, például a karizmával kiegészítve -  
létrehozták egy mitologikus változatát, amely 
többször (Heller szerint legalább két ízben) 
igenis legitimációs erővel bírt. Ennek magya
rázata -  nézetem szerint -  az orosz történe
lemben rejlik. A demokratikus készségek 
hiánya, a szabadságnélküliség történelme 
ugyanis lehetővé tette, hogy a  bolsevikok elő
zetes legitimációs bázis nélkül, a nyers erő
szak révén úgy alapozzák meg rendszerüket, 
hogy a „félelem és reszketés” önnön ellentété
nek, a  vallásos imádatnak az együttes érzésé
vel jáijon  együtt. (Elég csak a Sztálin szemé
lye körül kialakult félelem és imádat egyidejű 
fennállására gondolnunk, ráadásul anélkül, 
hogy maga Sztálin karizmatikus figura lett 
volna.) A formális racionalitás mint ellenség 
jelent meg a mitikus szubsztantív racionalitás 
számára. A -  különben is átmenetinek gon
dolt -  szocialista szakasz szörnyűségeit a

kommunizmus e világi eljövetelének „tudo
mányos” utópiája enyhítette. (Még Hruscsov 
is arról beszélt, hogy a  szovjet közelesen beéri 
és elhagyja az Egyesült Államok termelé
kenységét és életszínvonalát.) Természetesen 
e szörnyű hét évtized alatt, legalábbis európai 
mértékkel nézve, csakis egy irracionális legi
timációról lehet beszélni. Am, ismét csak a 
ma történelmének tükrében, lassan bele kell 
nyugodnunk, hogy nem ez volt a  huszadik 
századi történelem -  fasizmus melletti -  
egyetlen irracionális rendszere. És minden 
rendszernek olyan a legitimitása, amit a pol
gárai vagy alattvalói adományoznak neki, 
vagy legalábbis elfogadnak.

8. Kant a felvilágosodást „az ember önma
gára rótt kiskorúságának” meghaladásaként ér
telmezte. Zárójelbe téve a  felvilágosodás is
m ert és valóságos ellentmondásosságának 
kérdését, némi -  a  szerzőktől messze nem 
idegen -  antropológiai optimizmussal elfo
gadhatjuk, hogy a  létezett szocializmus a  fel
világosodás visszavétele. Fehér Ferenc kime
rítően elemzi a  szocialista gondolat örökségé
nek „elítélendő komplexumát”, azt a  tradíciót, 
amely a  „szellem” oldaláról mintegy előkészí
tette a megvalósult szocializmust (amit, mint 
tudjuk, a szerzők nem tartottak annak).

Az első mozzanat a jakobinus örökség. Az 
a  kettősség, hogy egyfelől az emberi istenné 
válását tételezi, másfelől viszont azt tanítja, 
hogy „az erény hordozója csak egy kisebbség lehet”. 
(328. o.) Ebből egyrészt a kisebbség -  „morá
lis” -  terroija következik, másfelől az állam 
mindenhatóságának tételezése, problémát- 
lan együttélésben az állam elhalásának lenini 
rögeszméjével. E két tradíció a  diktatúra, az 
erősen centralizált állam szükségességét vetíti 
előre. Ismét csak az elit képződéséhez vezet, 
amit Fehér Saint-Simon nevéhez kapcsolva 
„technokrata-etatista” örökségnek nevez. A 
társadalmi haladás a  „szakértő” kevesek ke
zében van, ők szabják meg az inkompetens 
tömegnek a cselekvés és feladat racionali
tását.

Az örökség további mozzanata a babeufi 
kommunizmus tradíciója, ahol először merül 
fel a  szükségletek homogenizációja, a  szük
séglet mértékének heteronóm meghatározá
sa. Nyilvánvaló, hogy a szükségletek dina
mizmusának visszafogása egyfelől az indivi
dualizmus korai kritikája, másfelől az egyen
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lőség bevezetésének „szociotechnikája”. Ami 
Babeuf tanainak tényleges hatását illeti, az el
ső mozzanat ju to tt kétes értékű történelmi 
szerephez. Az individualitás önértéke a  meg
valósult szocializmus kiiktatandó „ellenfele”, 
hiszen ez azt jelentené, hogy az értékek és 
szükségletek autonóm módon határoztatnak 
meg, kiáltó ellentétben a párt egyéniséget 
szubsztituáló és megfojtó szerepével. (Ennek 
etikai vonatkozásait a kötet második részében 
igen érdekesen elemzi Heller.) Ami az egyen
lőséget illeti, azt a reális szocializmus csakis 
hazug és igencsak felvizezett ideológiájában 
tartotta fenn. Az apparátus tagjai mindig is 
kiváltságokat élveztek, egyenlőbbek voltak az 
egyenlőknél (ez utóbbiak -  a nép, mint olyan
-  legföljebb a nincstelenség „egyenlőségét” 
élvezhették).

Az autoritásba helyezett „bizalom” tradíci
ója a patemalizmus vonása. Itt a szocializmus 
közönségesen kihasznált -  a  kádárizmusig el- 
menően -  egy szociálpszichológiai közhelyet, 
a tömegek azon vonását, miszerint ahelyett, 
hogy individuális vagy közösségi döntéseket 
fogalmaznának meg, az államra vagy a pártra 
mint „apafigurára” bízzák rá magukat némi 
„liberális” ellenszolgáltatás fejében.

A Fehér Ferenc által említett utolsó ténye
ző az elmaradottság magasabbrendűségének 
dicsérete. Ilyen értelemben is a  szocialista 
gondolat logikus megvalósítója a  bolsevizmus
-  és ezen belül Lenin. Innen a szocialista 
gondolat nyugati genezise és keleti megvaló
sulása.

Ebben a  rekonstrukcióban csakis a szel
lemi tradíció feüdézésével foglalkoztunk. A 
tényleges megvalósulás történelmi okai ter
mészetesen bonyolultabbak ennél. (Ezt Fehér 
hosszabban elemzi is.) Azzal kezdtük, hogy 
nincs kétféle történelem. Ez nem azt jelenti, 
hogy a szellem értékeinek feltétlenül mate
rializálódniuk kellene. A „metafizikai” érté
kek mindig is a valóság korrektívumaként és 
értékmérőjeként működnek. (Ha működ
nek.) Arra, hogy mi történik, ha netán meg 
is valósulnak, a  Kelet történelme épp elég el- 
borzasztó adalékot szolgáltatott.

Kardos András

AZ ÍR ÉS A FŰCSOMÓ
George Orwell: Hódolat Katalóniának 
A fordító neve és a kiadvány ára nincs feltüntetve 
AB Független Kiadó, 1986. 127 oldal

Fordította Betlen János és Tóth László 
Interart Stúdió, 1989. 254 oldal, 98 Ft

A krími háború ír katonája nem lő az ellen
ségre, m ert amikor megpillantja, az éppen 
nagydolgát végzi. De amikor felemel egy fű
csomót, hogy megtörölje az ülepét, az ír még
iscsak meghúzza a  ravaszt: a zöld -  Írország 
színe, ilyesmire használni tiszteledenség. A 
jelenet Joyce FlNNEGANS Wake című regé
nyéből való, a  regény 1939-ben került az ol
vasók elé. Orwell 1938 januárjában fejezi be 
a  Hódolat Katalóniának kéziratát, mely
ben a komikum hasonló módon át- meg 
átszövi a  harci jeleneteket. A FlNNEGANS 
WAKE-ével majdnem azonos történet a követ
kező: Az éjszakai támadásra önként jelentke
ző Orwell, miután a  zuhogó esőben átdobja 
magát az ellenség által emelt mellvéden, ijed
tében elkiáltja magát. Egy sötét alakot lát 
megmozdulni, a  katona hajadonfőtt van, tes
tén csak a vállára vetett pokróc. Mit csinál va
jon  Orwell? Vacog a félelemtől, aztán előkap
ja  szuronyát, és addig döfköd a  levegőbe, míg 
az ellenség el nem menekül. A jelenet az úti
napló fiktív rétegéhez tartozik, valamit feltét
lenüljelentenie kell. Akárcsak a nyitóképnek, 
az olasz milicistával való találkozásnak: a két 
külföldi kézfogása egy olyan közösséget jelez, 
ahol „az ember az egyenlőség levegőjét" szívja, 
ahol „a remény sokkal megszokottabb dolog, mint 
a beletörődés vagy a cinizmus, ahol az elvtárs főnév 
valódi összetartozást jelent, nem pedig üres szócsép- 
lést”. Hogy a Hódolat Katalóniának vita
tott mű -  habár a legkevésbé itthon vitatott 
m a - ,  javarészt e fiktív rétegnek a következ
ménye.

A Nobel-díjas francia író, Claude Simon -  
aki Les GÉORGIQUES (1981) című könyvében 
egy egész fejezetet szentel az angol George- 
nak és spanyolországi beszámolójának -  pél
dául kételkedik abban, hogy Barcelonában 
valóban volt Lenin Barakk, mint ahogy azt 
Orwell állítja. (Ebben az esetben a kétely fö
lösleges, a beszámoló védelmezői azonnal be
bizonyították, hogy volt, fényképek is meg


