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Fodor András

ANTI-JULIANUS

Végül már csak a térdek, a karok 
a teheteden akarat 

egymásba kapcsolt üteme
vitte tovább, hogy akárhogyan is, de 

a felhők rongyai alatt 
a végső kaptatót 

még el kell érnie.

És zihálva, botolva, valahára 
ott állt a fennsikon, előtte lent 

kinyílt a hegy karéj.
Nézte ahogy sikárló füveken, 

kövek zuzmóin tapogatva 
vibrál, motoz a szél.

Halántékához nyúlt, az arca lángolt, 
de ujja fésűjében hidegen tördelőzött 

elvékonyult haja.
És látta, nincs, 

hogy nincs sehol 
a megígért haza.

CSENDÉLET CSATA KÖZBEN

Ki gondolta, hogy egyszer 
úgy nézzük ablakunkból 
az öldöklést, ahogy 
a szomszéd uraság földjén 
a körvadászatot.
Szállnak a nyomjelzők, 
megőrült nyárfapelyhek. 
Szétroncsolt odúikból kizavarva 
az áldozatok összevissza futnak, 
oltalmas páncélmonstrumok közt 
várják a kegyelemlövést.
Mikor már minden hajlék
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fölgyujtvú, letarolva, 
mikor már nincs sehol 
se mozgó cél, se zsákmány, 
a vértestvérség szent nevében 
büszkén kiirtják egymást a vadászok.

Szél fúj. Az árokparton 
lányok, fiuk nyitott szemérme: 
romló húson rezgő bogáncs...

Szalai Júlia

KINEK KELL
A „SZOCIÁLIS PIACGAZDASÁG”?

Meditáció Jászay Antal: „Kinek kell Marx?
-  Bentham és Mill elég jó” című cikke* kapcsán

Ha érveivel nem is, indulatával egyetértek Jászay Antalnak: a közép-európai átalaku
lásnak kevés olyan homályos politikai fogalma van, mint az, amelyet bírál. Valljuk be: 
ahányan használják, annyifélét értenek „szociális piacgazdaság”-on.

A hazai irodalomban a fogalomnak legalább három, egymással részben szögesen 
ellentétes értelmezése honosodott meg. Az első szerint a háború után Nyugat-Euró- 
pában létrejött jóléti gazdaságok modelljének közép-európai adaptációjáról van szó. 
Az elgondolás hívei a „szociális” jelző tartalmán szélesen értelmezett szociális jogokat, 
a különféle közösségek tulajdonjogait megjelenítő tulajdonosi formák elterjesztését, 
a gazdasági és társadalmi életet átszövő szociális szolgáltatások kiterjedt rendszerét, 
valamint világos elveken nyugvó, a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklését célzó jö 
vedelempolitikát értenek.

A második elképzelés a piachoz kapcsolt „szociális” jelzőt inkább korlátozó, mint
sem kiterjesztő értelemben, de az előzővel mindenképpen ellentétes politikai impli
kációkkal használja. Kiindulópontja egyfelől a piaci hatékonyság primátusa, másfelől 
az a tapasztalati tény, hogy a letűnt rendszer központilag vezérelt redisztribúciója ke
véssé bizonyult eredményesnek a megcélzott szociális eszme, a társadalmi egyenlőt
lenségek csökkentése szempontjából. Ezért a „szociális piacgazdaság” e második fel
fogásának középpontjában a piaci viszonyok mind gyorsabb megteremtésének és 
mind szélesebb körű kiterjesztésének programja, vele párhuzamosan pedig a „szociá
lis” szempontok, illetve eszközök alkalmazásának a legszükségesebb minimumra való 
korlátozása áll. Hívei a piacon kívüli beavatkozás eszközeit csak a legelesettebbek ese-

* H olm i, 1992. szeptember.


